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د افغانستان د مدنی ټولنو
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د افغانی او جاپانی مدني ټولنو ګډون

پيليزه وينا

دا روزنيز کتاب د افغانستان د بشري مرستو د پروګرامونو په لړ کې د مديرانو د روزنيزو دورو د
بشپړاوي او تنظيم موخه چمتو شوی دی.
د افغانستان د مدني ټولنې د نوښتونو مالتړ ) (ACSSIپروژه د  ۲۰۱۳کال په مارچ مياشت کې د « Peace
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څخه مالتړ وشي او د دوی د بنسټیزو اړتياوو د بډاینې په برخه کې پیاوړې وړتیا رامنځته شي.

د افغانانو لپاره د بشري او پرمختيايي مرستو د همغږۍ اداره

د نادولتي افغاني مؤسسو د همغږۍ اداره)(ANCB

د افغانستان سويل لويديز او بلوچستان د همغږۍ مؤسسه
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پېژندنه:
د افغانانو لپاره د بشري او پرمختيايي مرستو د همغږۍ اداره (اکبر) ACBAR
د افغانانو لپاره د بشري او پرمختيايي مرستو د همغږۍ اداره ( اکبر) يوه ملي خپلواکه او
نادولتي مؤسسه ) (NGOده چې په افغانستان کې د اکبر غړيو نادولتي ملي او بين المللي
مؤسسو لپاره د معلوماتو شريکولو او شبکې جوړلولو بستر چمتو کوي.
د افغاني نادولتي مؤسسو د همغږۍ اداره ()ANCB
د افغاني نادولتي مؤسسو د همغږۍ اداره د ملي نادولتي مؤسسو د شبکې په توګه د افغانستان
په ناحکومتي مؤسسو او اړوندو بنسټونو کې د همپالنې او د هغوي په فعاليتونو کې د همغږۍ
ميکانيزم رامنځته کولو په موخه د اړتيا پر بنسټ په  ۱۹۹۱کال کې په پيښور کې جوړه شوه
څو د دولتي ادارو د غړيو او همدارنګه د بين المللي مؤسسو ،د ملګرو ملتونو سازمان او
نورو بسپنه ورکوونکو مؤسسو ترمنځ په فعاليتونو کې همغږي رامنځته کړي.
د افغانستان سويل لويديز او د بلوچستان د همغږۍ اداره ( )SWABAC
د افغانستان سويل لويديز او بلوچستان د همغږۍ مؤسسه ،يو نادولتي ،غيرسياسي او غير
انتفاعي مؤسسه ده چې د افغانستان په سويل ختيځ زون کې فعالیت لري .د افغانستان سويل
لويديز او بلوچستان د همغږۍ مؤسسه په سيمه کې د نادولتي مؤسسو او مدني ټولنې بنسټونو
د فعاليتونو د همغږۍ ،مالتړ او وړتيا جوړونې په برخه کې فعاليت لري او په سيمهييزه ،ملي
او بين المللي کچه د غړيو بنسټونو نظريې او ليدلوري منعکسوي.
د افغانانو لپاره د بشري او پرمختيايي مرستونو د همغږۍ اداره ( اکبر) د افغاني نادولتي
مؤسسو د همغږۍ اداره ( ای ان سي بي) او د بلوچستان او د افغانستان د سويل لويدیز د
همغږۍ مؤسسې ( سوابلک ) د افغانستان مدني ټولنې له نوښت څخه د مالړ پروژې
) (ACSSIپه چوکاټ کې د نادولتي مؤسسو او مدني ټولنې بنسټونو په  ۲۰۱۳ـ  ۲۰۱۹کلونو
کې په الندې برخو کې په ټوليز ډول  ۷۸۶۹ګډونوال روزلي دي:
-1
-2
-3
-4

پروپوزل لیکنه؛
د پروژې دوراني مديريت
څارنه او ارزونه
د بشري سرچينو مديريت
4

-5
-6
-7
-8

مالي او محاسبه
د تدارکاتو مديريت
ستراتیژیک پالن جوړول
د پوهولواو را پوهولو مهارتونه؛ او داسې نور.

5

لومری بېلګه
د پروژې د مفکوری پراختیا او د تلپاتې پراختیا موخې
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د پروژې د مفکوری پراختیا او د تلپاتې پراختیا موخې () SDGs
د دغې برخې لوستوونکي د نويو او نوښتي نظريو طرحې ته هڅول کېږي .پروژې له هغې
مفکورې او اند سره پيلېږي چې له اړتياوو او ستونزو څخه زېږنده وي او په قسمي توګه يا
هيڅ حل شوي نهدي .په دې برخه کې د پروژې نظريې او فکر چمتو کولو طريقې او
تګالرې د بسپنه ورکوونکو د غوښتنو ،پايښتوړ پرمختيا موخو او د ملي لومړيتوب وړ
پروګرامونو مطابق طرحه شوي دي.
پروژه څه شی ده؟
په پروژه کې يوه مشخصه او سازمان شوې هڅه شامله ده چې له ستونزو ،اړتياوو ،غوښتنو
يا نارامه کوونکو سرچينو سره د مخ کيدو ( د بېلګې په ډول په ودانۍ کې د مناسبې تودخې
نشتوالی) يا يو درک شوي فرصت پر مهال رامنځته کېږي .دا د يو نوښتي او په فرد پورې
منحصر شي لکه يو محصول ،يو خدمت د وړاندې کولو او تشخيص او په ځينو مواردو کې
د يو بهير يو علمي څېړنه ده .هره پروژه يو پيل او پای لري او له همدې امله د هغې لپاره يو
تړلی او څرګند سيسټم په پام کې نيول کېږي .دا د پروژې مديريت څلورو بهيرونو په پام
کې نيولو سره رامنځته کېږي :پالن جوړونه ،پروسې ،خلک او ځواک ( لکه ،د اقتدار
کرښه) .د پروژې جريان له درېيو محدوديتونو سره مخ کېږي :مهالوېش ،لګښتونه او د
کيفيت نورم /معيارونه ـ هر يو له دغو څخه کوالی شي په عيني بڼه موخې وټاکي او اندازه
يې کړي .هره پروژه يو شمېر رسمي مستندات ،اقدامات او يو لړ اغېزې لري چې ښايي
مثبتې يا منفي وي.
د پروژې مديريت د طرحه شويو او تړاو لرونکو پالنونو له ټولګې او ځينې وختونه له تړلو
کارونو څخه عبارت دي چې د لګښتونو ،سرچينو او نورو محدوديتونو په پام کې نيولو
سره بايد په ټاکلي وخت کې تطبیق شي .کار بايد ټاکلي موخه ته د رسيدو لپاره ترسره
شي .پروژه همدارنګه مشخصې پايلې ته د رسيدلو لپاره د انپوت ( بنسټونو) او السته راوړنو
( اوتپوت) د الزمي شاخصونو ټولګه هم تعريفولی شو.
د پروژې موخه د هغې پای کې مطلوب وضعيت تعريفوي چې محصول يې د طرحه شويو
پالنونو ښيګڼو ته السرسي لپاره مهم دي .کوالی شو هغه له اتوماتو معيارونو ( مشخص ،د
کچ کولو وړ ،د السرسي وړ ،واقع بينانه ،ټاکل شويو  ) SMARTسره تنظيم کړو:
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مشخص



د کچ کولو وړ السته راوړنه ( يا کم له کمه د ارزونې وړ)



د السرسي وړ ( په دې وروستيو کې له توافقي يا د منلو وړ کلمو څخه هم په پرله
پسې توګه استفاده شوې ده)



واقع بينانه ( د مؤسسې د سرچينو شته وضعيت ته په پام سره)



د مهالوېش پر بنسټ.

د پروژو ډولونه

1

ټولې پروژې يو شان نه دي او په ځينو مواردو کې توپير کوي چې دا د دې المل کېږي څو
هره پروژه سره بېله وي .دا هغه الملونه دي چې د پروژو ترمنځ توپير راولي او بايد په پام
کې ونيول شي څو پروژې د هغې ډول ته په پام سره په اغېزناکه او کارنده توګه اداره شي.





د پیچلتیا له مخې:
آسانه  :کله چې د دندو ترمنځ اړېکې په لومړنۍ حد کې وي او کره او سازماني پالن
جوړونې ته اړتيا نهوي ،پروژه په آسانۍ سره په ګروپ کې ډلبندي کېږي .يو کوچنی
کاري ګروپ او د ګوتو په شمېر اړوند بنسټونه او بهرني همکاران به په دې برخه کې
شريک وي.
پيچلې :د پروژې شبکه پراخه او پيچلې ده او زيات کاري تړاوونه موجود دي.
د تمویل د سرچېنو له مخی:




عامه :د دولتي مؤسسې لهخوا تأمينېږي /مالي مرسته ورسره کېږي.
خصوصي :مالي مرستې د سوداګريو يا خصوصي هڅونو له الرې ترالسه کېږي.
مختلط :له ترکيبي سرچينو او عامه او خصوصي بودجې څخه مالي مرسته ترالسه
کوي.

1

https://www.sinnaps.com/en/project-management-blog/types-ofproject
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پروژه د محتوايي جوړښت له مخی:




بشردوستانه :بشردوستانه اقدامات (د انساني کړکيچونو او له طبيعي خطرونو
زېږنده پيښو پر مهال د خلکو ژغورنې ،د ستونزې راکمولو او انساني کرامت
رعايت په موخه او همدارنګه دا وړ شرایطو ته د چمتووالي پياوړتيا يا مخنیوی
دی)
پرمختيايي :پرمختيايي يا د شته اړتياوو پوره کول او د هغوی د اړتياوو د
ټينګشت په برخه کې له مصلحت پرته د راتلوونکي نسل پياوړتيا په برخه کې.

دوخت له نظره:
د يوې پروژې د جريان وخت ،هغو مهالېزې دورو شمېر دی چې د تطبیقي الملونو له پيله
تر پايه دوام مومي.
 لنډمهاله
 منځمهاله
 اوږدمهاله.
د پروژې لپاره تر ټولو ښې مفکورې ټاکل

2

پروژې له هغو مفکورو او آندونو سره پيلېږي چې له اړتيا او ستونزې څخه زېږنده دي او په
قسمي توګه يا هيڅ حل شوي ندي .د پروژې مفکوره يا اند هغه مهال پيلېږي چې پوه،
تجربه لروونکي او متخصص او يا د نورو مهارتونو لروونکي کسان احساس کړي چې
کوالی شي د يوې ستونزې د حل يا د ټولنې د اړتياوو پوره کولو لپاره د يو محصول د
توليد لپاره خدمات وړاندې کړي.
د پروژو مفکورې له بېالبېلو اړخونو څخه رامنځته کېږي :د همکار سازمان له دننه ،د اوسنيو
يا راتلونکو تطبیقي شريکانو  ،د دولت يا نورو تمویلوونکو له لورې .ځينې وختونه له
ځانګړيو انديښتو لروونکي کسان دولتي ادارو يا نادولتي مؤسسو ته مراجعه کوي .په ځينو
مواردو کې نادولتي مؤسسې ستونزې تشخيصوي او د پروژې د نوي تفکر په ترسره کولو
کې د عمل نوښت په الس کې اخلي.
2

http://www.migration4development.org/en/content/project-ideaproject-proposal
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مؤسسه باید له بشپړ تحليل مخکې يا د پروژې د طرحې پر مهالممکن او هيله بښوونکي
فرصتونه تشخيص کړي او د نورو بنسټونو يا سازمانونو ( اړوند بنسټونه) لهخوا د دا وړ پروژو
د ورته تطبیق له نشتوالي څخه ډاډ ترالسه کړي .مؤسسه بايد د پروژې د کنټرول لپاره کم له
کمه الندې درې الملونه په پام کې ونيسي:
 د پروژې مفکوره بايد د ملي پرمختيا پالن له لومړيتوبونو سره مطابقت ولري.
 د پروژې مفکوره بايد د ګټه اخيستوونکيو ،د هېواد ملي ستراتيژۍ او د تمويلوونکي بنسټ
له پروګرامونو سره مطابقت ولري.
 شته ستونزې ته د رسيدو لپاره بايد تل له فرصتونو او مالي ،انساني او سازماني سرچينو
څخه په استفاده کې تړلې حلالرې موجودې وي.
د پروژې لپاره د نويو مفکورو د تشخيص میتودونه
د پروژې د تشخيص لپاره دوه مهم پړاوونه موجود دي :د لومړني وضعيت تجزيه او تحليل (
د ستونزې او زمينې تحليل) او د پروژې د مفکورو تدوين او لومړيتوب بندي .دغه پړاوونه د
يوې قاعدې په توګه د زيانمنو ټولنو ،د هغوی د استازيو يا بنسټونو ( سيمهييزې پرمختيايي
شوراګانې  CDCاو د ولسوالۍ پرمختيايي  )DDAپه نېږدې همکارۍ ترسره شي .ټول راټول
شوي معلومات بايد له مناسبو تګالرو څخه په استفادې ( درې اړخيزه او کره ارزونه ،له
ليکلو سرچينو سره پرته او داسې نور) تأييد شي.

10

 ۰۱شکل :د پروژې لپاره د نويو مفکورو تشخيص

3

4

د پروژې د مفکورې طرحه
د پروژې د تشخيص په ترڅ کې توليد شوي اسناد د پروژې د نظريې او مفکورې سند ( د
پالن جوړونې بستر) او د شموليت پروپوزل سند څخه عبارت دي .د پروژې طرحه او د

3

http://deza-pcmi-lernbuch-3.prod2.lernetz.ch/module-2en/2%20Identification%20of%20New%20Project%20Ideas
4

http://deza-pcmi-lernbuch-3.prod2.lernetz.ch/module-2en/2%20Identification%20of%20New%20Project%20Ideas
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پالن جوړول د پروژې سند او معتبر پروپوزل چمتولو کولو سره يوازې د شموليت پروپوزل
په منظورۍ څخه د تطبیق وړ دي.
د پروژې د نوېو مفکورو د ارزونې لپاره کليدي معيارونه د اړوندو بنسټونو له غوښتنو،
سيمهييز مالکيت ،او له اړوندو ملي پرمختيايي موخو سره په همغږۍ او همدارنګه د
تمویلوونکو او تطبیقوونکيو مؤسسو له ستراتيژيکو لومړيتوبونو سره په انسجام پورې اړوند
دي.
د پروژې پروپوزل ته د پروژې د مفکورې د لېږد لپاره پالن جوړونه او د ندو تحليل او
تجزیه په دې برخه کې توضيح شوې او در ته د السرسي وړ ده .دغه قدمې ،د پروژې له
پېژندنې پړاوونو څخه د پروپوزل چمتو کولو پورې پړاوونه ښيي.
د پروژې مديريت دور د پروژې چمتو کولو هغه بهير ښيي چې د ستونزې په تجزيې او
تحليل سره پيلېږي او د دې پوښتنې په طرحې سره چې ولې دغه ستونزه شته ،کوم الملونه
د دې ستونزې د رامنځته کيدو المل شوي؟ د هغو د اړوندو ستونزو او معضلې په پام کې
نيولو سره د پام وړ موخه ته راګرځولو سره دوام مومي .هيره دې نه وي چې د پروژې د
دغې مفکورې په پام کې نیولو سره باید اړوند بنسټونه او بسترونه هم تحليل کړو.
په هر صورت ،بايد پام وکړو چې د پروژې مفکوره يوازې د پروژې په دوره کې لومړی
پړاو دی .د کره تجزيې او تحليل او د پالن جوړونې پړاوونو لپاره کافي وخت ولګوئ څو
نه يوازې ستاسو پروګرام بريالی وي ،بلکې د پروژې د موخه ترالسه کولو لپاره هم مهم
ګڼل کېږي.
له مناسبې پالن جوړونې سربېره ،هغه څه چې د پروژې د مفکورې په بريا سره ترسره
کېږي ،په الندې ډول دي:
•
•
•
•
•

ستونزو ته واقعي رسيدنه؛
واقع بينانه اهداف او فعاليتونه ولرئ؛
ډاډ ترالسه کړئ چې د پروژې پايلې څخه زېږنده خطرونه په سمه توګه ارزول شوي
او په پام کې نيول شوي دي.
ډاډ ترالسه کړئ چې مؤسسه د پروژې د تطبیق او مديريت لپاره کافي وړتيا لري.
د پايښت وړ /اوږدمهاله پايلو المل کېږي.
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د بريالتيوب قدمې
د بريالي او مسلکي پروپوزل چمتو کولو لپاره مهمه ده څو لومړی له اوسني وضعيت،
ستونزو او د هغه سازمان /وګړيو له ستونزې ،وړاندېز شوې پروژې څخه د هغو له اړتيا سره
مخ دي ،يو بشپړ تحليل ترسره شي .د دغې تجزيې او تحليل پر بنسټ پروژه تعريف کړئ :د
پروژې موخې او هغو ته د رسيدو لپاره وړاندېز شوې تګالرې او ستراتيژۍ ،به ستاسو د
فعاليتونو تعريف وي.
د پالن جوړونې په پړاو کې له تحليل پړاو څخه نتيجه ګيري د يو عملي پالن المل کېږي:
د فعاليتونو تعريف او د پالن او د بودجې جوړول .د تحليل او پالن جوړونې پر مهال بايد د
اړوندو بنسټونو په شمول په بېالبېلو کچو کې له مشارکتي تګالرې استفاده وکړئ.
.Iلومړني پړاوونه /قدمي
 )1الرښوونې په کره توګه مطالعه کړئ:
دا اړينه ده چې الرښوونې په کره توګه ولولئ او د تمویلوونکو د الرښوونو د کره درک او
د ټولو ټکو له پوښښ څخه د ډاډمنتيا لپاره د پروژې د طرحې په اړه له سياالنو سره خبرې
وکړئ .له اصلي ګروپ څخه نيولې تر کوچني اختصاصي ټيم پورې د طرحې او پالن
جوړونې بهير په اړه کار وکړئ .په عين حال کې مهمه ده چې يو شمېر هغه کسان چې په
تطبیق کې به ښکيل واوسي که هغه په سازمان کې دننه وي او که بهر ،هغوی د پالن
جوړونې او ارزونې په تجريې او تحليل کې شامل او نظرياتو ته يې ارزښت ورکړئ.
 )2د پروژې مفکوروي جوړښټ په اړه د نظرغوښتنې /مغزي طوفان غونډې دايرول:
له ټیم په احتمالي توګه له نورو ټيمونو سره د لومړنيو افکارو راټولولو او د پروژې اړوندو
ستونزو په اړه سره د نظرغوښتنې غونډې دايرول /مغزي طوفان ډېر مهم دی .د مغزي توپان
په غونډه کې الندې پوښتنې مطرحه کېږي څو د پروژې مفکوره روښانه شي:



ولې بايد پروژه تطبیق شي ( لکه د کومې اړتيا /ستونزې په پام کې نيولو سره؟)
مطلوب وضعيت به څنګه وي؟

5

http://www.migration4development.org/en/content/project-ideaproject-proposal
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څه به د پروژې پر مټ ترالسه کړو (د خدماتو /اجناسبو په برخه کې اهداف ،السته راوړنې
او د تمې وړ پايلې څه دي؟)
څنګه به پروژه پايلې ته ورسېږي ( يعنې کوم فعاليتونه او تګالرې به د استفادې وړ
وګرځي؟)
کوم بهرني الملونه د بريا لپاره ډېر مهم دي ( فرضيې کومې دي؟ د فعاليتونو مخکني
شرطونه څه دي؟)
د پروژې د بريا ارزونې لپاره د اړتيا وړ معلومات ( د پايلو کچ کولو تګالرې) له کومه
ترالسه کړو؟
کومې وسيلې ته اړتيا ده ( د انساني سرچينو او نور له اړخه؟)
د پروژې لګښت به څومره وي ( يعنې بودجه به څومره وي؟)
 )3د احتمالي شریکوالو پېژندل او له هغوی سره خبرې اترې
کله چې د با لقوه پروژې په اړه څرګندې مفکورې وي ،نو د دې وخت دی چې نور غير
انتفاعي سازمانونه چې ښايي په پروژه کې د شريکيدو لېوالتیا وي ،وپېژندل شي.
 .IIد تحلیل پړاوونه /قدمي


د اړوندو بنسټونو تحليل
همدا چې د پروژې طرحې په اړه مفکوره ولرئ ،هغه وخت دی چې مهم اړوند
بنسټونه وپېژنئ :د پروژې د استفاده کوونکو ،شریکوالو او تمویلوونکو ،خصوصي او
دولتي سکټورونو په شمول چې په بالقوه توګه ستاسو د پروژې او د هغې د پايلې تر
اغېزې الندې دي.



د اړتيا سنجولو اقدام
د يو سازمان تجربه مهمه نهده چې څومره ده ،د هرې پروژې د پيل ټکی بايد د اړتياوو
د ارزونې او د وضعيت د تحليل پر بنست وي .د پروژې له طرحې مخکې د ترسره
شويو اړتياوو د نه ارزونې له امله ډېری پرمختيايي پروژې په دې نهدي توانيدلي چې
خپلو موخو ته ورسېږي.
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له همدې امله اړينه ده چې د پروژې هر پړاو په وخت ارزونې سره پيل شي څو الندې
موارد درک شي:
د ګتهاخيستوونکي ګروپ (ډلې) اړتياوې:
د معلوماتو راټولولو له ښو وسايلو څخه د استفادې لپاره الزمه ده څو د ګته اخيستوونکي ګروپ
اړتياوې تحليل او شته ستونزې په ښه توګه تشريح شي .ډېری ستونزې شته چې تاسو ورسره د
مقابلې وړتيا نهلرئ ،له همدې امله محدود وخت او سرچينې مو پر هغو اطالعاتو متمرکزې کړئ
چې په وخت سره يې ترالسه کوالی شئ.



په استفاده کوونکي هېواد کې د تمويلوونکې لومړيتوبونه :په لومړني پړاو کې د تطبيق بڼې
اړوندې الرښوونې او موضوعي ساحې په کره توکه مطالعه کړئ .همدارنګه د خپل هېواد
پرمختيايي لومړيتوبونه ومومئ :هغه د هېواد په کچه پېژندل شوې اړتياوې دي.



ستاسو د سازمان او شریکوالو لېوالتیاوې او اړتياوې :د ماموريت ،تجربې او سرچينو په اړه ليکنه
په پام کې ونيسئ .هغه پروژه چې وړاندې کوئ يې ،بايد ستاسو د سازمان په ګټه او د هغه د
ماموريت مطابق وي .په ياد و لرئ چې ستاسو له خوا پېژندل شويو بنسټونو په تېره بيا ګټه
اخيستوونکي ګروپ د رښتونې اړتياوو د درک لپاره نه هغه اړتيا چې ستاسو د کتنې له امله
محسوسه شوې وي استفاده وکړئ .ځکه چې تاسو په يوازې توګه ټولو مواردو باندې نهپوهېږئ.



د وضعيت تحليل :تاسو بايد همدارنګه شته وضعيت او د پروژې د تطبيق په ساحه کې پرمختيا
تحليل کړئ .د پروژې طرحه او ډيزاين به د الندې بهرنيو اغېزو الندې راشي :جغرافیه،
بيخ بنسټونه ،اقتصاد ،د دولت سياست او پاليسي ،ټولنيز ژوند ،او فرهينګې زمينې ،روغتيا او
انساني ،ټولنيزه او چاپيريالي پانګه.



بهرنۍ اغېزې :د دې تحليل چې آيا ستاسو پروژه به د ټولنې ژوندانه پر يو اړخ منفي اغېز وکړي
او يا دا چې يو المل به د پروژې په تطبیق او د هغې پر پايلو اغېز وکړي ،الزمي ګڼل کېږي.



د ستونزې پېژندنه ـ په هره بڼه چې ستونزه تعريفوئ ،د مطرحه حلالرو اړخونه وټاکئ ،له
همدې امله له ستونزې څخه د څرګند تعريف بيانول مهم دي.
اوس بايد د اړوند بنسټ هغه اساسي ستونزه او اصلي اړتيا تشخيص کړئ چې کوالی شئ د
خپل سازمان د مهالوېش ،بودجې او وړتيا په چوکاټ کې يې حل کړئ :دا ستاسو پيليزه ستونزه

ده .نورې اړوندې ستونزې تر نظر سنجونې او مغزي توپان الندې ونيسئ .بيا هم کوالی شئ
له يوې مشارکتي تګالرې څخه استفاده وکړئ :ستاسو اړوند بنسټونه د دغو پوښتنو ځوابولو او
ستونزو باندې ښه پوهېږي.
کوالی شئ چې د ستونزې يوه ونه جوړه کړئ چې د ستونزو داليل او اغېزې وښيي او د مراتبو
سلسله يې په ګوته کړي .د الزياتو توضيحاتو لپاره الندې بېلګه او نمونه وګورئ:
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دونې په شکل د ستونزې ترسیمولو طریقه ()problem tree

د ونی په شکل د ستونزې رسمول یو ډله ایز کار دی  .د ستونزې ،پایلو او عواملو د لیکلو لپاره د کاغذ پاڼو

ته اړتیا ده.
لمړی ګام  :په لمړی ګام کی د ټولو ستونزو په اړه فکر وشی او پاک نویس دی شی .
دویم ګام:د راټولو شویو ستونزو څخه کلیدی ستونزه چی نوریی ستونزی یی زیږولی انتخاب کړی.
دریم ګام :هغه ستونزی چی د اصلی ستونزی سره ارتباط لری باید د نظر الندی ونیول شی .
څلورم ګام .:په دی مرحله کی د عواملو او پایلو ترمنځ د مراتبو سلسله رامنځته کړی ،یعنی په موجوده
ستونزو کی کوم یو د ستونزی عامل او کوم یوه د ستونزی پایله ده  .هغه چی عوامل دی باید د ونی په
الندی برخه کی او کوم یو چی پایلی دی د ونی په برنی برخه کی ځای پر ځای کړی
پنځم ګام :نوری ستونزی په همدی ډول ترتیب او تنظیم کړی .د رهنما پوښتنه باید دا وی چی څه د ستونزی
عامل دی او څه څیز د وروستنی ستونزی عامل،په همدی ډول تر اخره ،ځ که هر ستونزه بنفسه عامل او پایله
لری .که یوه ستونزه دوه عامله لری ،دواړه په یوه ردیف کی ځای پرځای کړی.
شپږم ګام .:ستونزی د عواملو او پایلو په نظر کی نیولو سره د لیکی په ذریعه یو بل سره ارتباط ورکړی .
اووم ګام :اوس رسم شوی ډیاګرام د بیا کتنی الندی ونیسی  .د خپل ځان او د ګروپ د غړو څخه وپوښتی
چ ی آیا کومه مهمه ستونزه پاتی ده چی دلته لیکل شوی نه وی .که ځواب مثبت وو،ستونزه په خپل صحیح
ځای کی ځای پرځای کړی .
اتم ګام :ډیاګرام په یوه پاڼه کاغذ کی کاپی کړی او د نورو سره یی د هغوی د نطریاتو په اړه شریک کړی
.
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د موخو ټاکل

د ستونزې ( ستونزو) له تشخيص وروسته ،د پروژې طرحې په بهير کې مهم ټکی د
عمومي او مشخصو موخو ټاکل دي چې په اساسي توګه پر نورو پړاوونو اغېز کوي.
کوالی شئ پر مثبتو د منفي څرګندونو په بدلون سره ،هغه ستونزې چې د تحليل په
اوږدو کې مو پېژندلي ،د پروژې پر بالقوه اهدافو بدلې کړئ :د بېلګې په ډول:
اطالعاتو ته د کډوالو نه السرسي ستونزه کېدای شي « کډوالو ته د اطالعاتو
وړاندې کولو » موخه باندې بدله شي .اوس د ستونزې ونه « د موخو ونې» باندې بدله
شوې ده .د موخه ونې يوه بېلګه وګورئ.
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د ستراتيژيو په اړه تصميم نيول
د يوې پروژې د بريا لپاره اړينه ده څو موخه ته د رسيدو او له ستونزو سره د مقابلې لپاره تر
ټولو مناسبه او عملي ستراتيژۍ په پام کې ونيول شي .د ستراتيژۍ غوراوي په اړه له ځانه
الندې پوښتنې مطرحه کړئ.
څرنګه نوښت لري؟
ستونزې ته د رسيدو لپاره د اوسنۍ حلالرې په توګه د پروژې د ارزښت زياتوالی څه دی؟
آيا د تخصص او کنسرسيوم سرچينو په پام کې نيول د امکان وړ دي؟
آيا د غونډې له الرې د مشخص وخت حدود د امکان وړ دي؟
آيا منځمهاله پايلو ته په پام سره د ګټه اخېستوونکي ګروپ او زموږ د ټولنې لپاره مطلویې
دي؟
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آيا د ماموريت پر مټ و د اړوندو بنسټونو مهم لومړيتوبونه او زموږ د غونډې موخې
مطابقت لري؟
آيا له فرهنګي اړخه حساسه ده او آيا سياسي چاپيريال د دا وړ اقدام لپاره مناسبې دي؟
آيا د جنسيت په اړه حساسي دي؟
پر چاپيريال څه اغېز لري؟
آيا د پايښت وړ دي؟
د پایښت په اړه نور معلومات:








پايښت د پروژې له پای وروسته له هغې څخه د ترالسه شوې ګټې په دوام پورې اړه لري.
څرنګه چې د دغه سند په پيل کې مشخصه شوه ،ستاسو پروژه يو ستر موخه ته د رسيدو لپاره
د يو لړ اقداماتو په لړ کې يو ګام دی او د ورکړې او منظورۍ په صورت کې د هغوی د
بودجوي تمويل دوام د تمويلوونکي لهخوا نه تضمينېږي .له همدې امله باید ستاسو د فعاليت
پايښت په کره توګه وارزول شي او په پروپوزل کې مو هم منعکس شي .د پروژې د
الپايښت څرنګوالي لپاره څو بېلګې:
په دغه پروژه کې د تر ټولو ښو تګالرو پر بنسټ پروژې په تعقيب سره؛
د ملي سياست او پاليسيو په چوکاټونو کې د هغې اېښودل؛
يوه مشارکتي طرحه چې له پيله مهم اړوند بنسټونه پهکې شامل شي ( په پروژه کې د هغو له
مالکيت څخه ډاډ ترالسه کول او په پايله کې د پيل شوې پروژې د فعاليتونو د دوام لپاره
الزيات احتمال).
په سيمهييزو جوړښتونو او اداري سيسټمونو کې ادغام؛ يا
د مهارت /روزنې پرمختيا.
 د هغو بالقوه خطرونو تحليل چې ښايي پروژه ورسره مخ شي:
له پخواني تحليل سربېره ،اوس بايد د احتمالي خطرونو په اړه فکر وشي :بهرني الملونه چې
په بالقوه ډول کوالی شي پروژه له خطر سره مخ کړي او د پروژې مديريت له کنټروله بهر
کړي يا ښايي د پروژې پر تطبیق يا اوږدمهاله پايښت اغېز ولري.
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هغه شرایط چې رامنځته کېږي ،مشخص نهدي ،خو بايد د هغو ترسره کيدو کچې راکمولو
يا حداقل کچې ته راټېټولو الرو چارو يا څرنګوالي په اړه کره تحليل وکړئ :ښايي هغو ته
د رسيډو لپاره د نورو فعاليتونو په پام کې نيول اړېن وي؟ يا بايد بله ستراتيژي غوره شي.
له احتمالي خطرونو څخه د خجالتۍ احساس مهکوئ :دا بايد يو واقع بينانه پروژه وي ـ که
له ځانګړو خطرونو څخه يادونه ونهکړئ ښايي نور هغه ومومي او ستاسو باور تر پوښتنې
الندې راولي .يا له دې څخه بده چې دغه پروژه د وخت په تېريدو او زيات لګښت سره
ناکامه او ستاسو باور زيانمن کړي .له ځانه الندې پوښتنې مطرحه کړئ:
په احتمالي توګه کوم بهرني الملونه په ټاکلي وخت د پروژې پايلو ته د السرسي پر وړتيا
اغېز کوي؟
د پروژې په پرمختګ او بريا به څه اغېز وکړي؟
د دغه خطر پيښيدو احتمال څومره دی؟ زيات؟ منځنی ،کم؟
د خطر مديريت لپاره کومې الرې چارې لرو؟
څوک دغو خطرونو ته د رسيدو او مقابلې مسووليت لري؟
که د خطر مديريت مناسبه ستراتيژۍ غوره نهکړئ ،په پياوړي احتمال سره به خطر رامنځته
شي او ډېر اغېز به ولري .نو ښه به وي چې پروژه پيل نهکړئ او په بدل کې يې له يوې بلې
اړتيا يا ضرورت څخه د پيل ټکي په توګه استفاده وکړئ .د الښې کتنې لپاره کوالی شئ د
پېژندل شويو خطرونو لپاره يو جدول جوړ کړئ:

05شکل :د خطرتحليل جدول

6

6

http://www.migration4development.org/en/content/project-ideaproject-proposal
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 .IIIد پالن جوړونې پړاوونه /قدمې
 د اجراآتو  /فعاليتونو د پالن چمتو کول
د پالن جوړونې پر مهال خپل اجراآت او فعاليت الندې پوښتنو ته په ځوابويلو سره
وټاکۍ:
 oڅه؟
 oچېرې؟
 oڅه وخت؟
 oد چا لپاره؟
 oد چا لهخوا؟
 د منطقي چوکاټ جدول چمتو کول (الګ فریم)
د تحليل او پالنجوړونې پړاوونه او قدمې له مخکې نه ستاسو پروژې لپاره د منطقي
چوکاټ جدول ( الګ فريم) ته شکل ورکوي .د منطقي چوکاټ جدول ( الګ
فريم) په يو سند کې د اغېزناکې پالن جوړونې ،څارنې او ارزونې لپاره د پروژې ټول
معلومات رانغاړي.
د منطقي چوکاټ تګالره د هغو وسيالو ټولګه ده چې نن ورځ د ډېری سازمانونو او
تمویلوونکو لهخوا کارول کېږي څو د پروژې د طرحې پر مهال ټول الملونه په پام کې
نيولو څخه ډاډ ترالسه شي .په واقعيت کې دا د بېالبېلو وسيالو يوه ټولګه ده چې درسره
مرسته کوي څو خپلې مفکورې په روښانه توګه څرګندې او ستندرډ تدوين کړئ.
 د کاري پالن بشپړول
د فعاليتونو پالنول او د کاري پالن او بودجه د سرچينو پر مټ ترسره کېږي چې تاسو
بايد په خپل سند کې هغه د ضميمې په توګه ور زياته کړئ.
په کاري پالن کې د پروژې پالن جوړونې لپاره دوامداره چوکاټ ،مهالوېش ،څارنه
او کنټرول شامل دی .چې دا د فعاليتونو ،د وخت اټکل او مسووليت ټاکلو ترمنځ اړېکه
ښيي .د کاري پالن له واقع بينانه والي څخه ډاډ ترالسه کړئ چې د پروژې د طرحې او
ډيزاين پر بنسټ دي او په هغه کې د منطقي چوکاټ جدول ( الګ فريم) درج کړی
دی.
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 د بودجې چمتو کول:
همدارنګه بودجه بايد له کاري پالن او منطقي چوکاټ جدول ( الګ فريم) سره مطابق
په سيسټم کې درج شي .د پروژې بودجه هغه وسيله ده چې د پروژې مديرانو لهخوا د
پروژې د ټوليز لګښت د اټکل لپاره ورنه استفاده کېږي .د پروژې په بودجه کې د ټولو
هغو لګښتونو يوه کره اټکل شامل دی چې په احتمالي توګه د پروژې له بشپړيدو
مخکې لګول کېږي.
 د معیارونو بياکتنه
باالخره ،د پروپوزل له وړاندې کولو مخکې چک لست ته مراجعه وکړئ او د غونډې
د بڼې لپاره بياکتل شوي معيارونه له الرښود سره سم مطالعه کړئ .دا هغه معيارونه دي
چې د ارزونې کميټه يې د پروژې بلنې د مالتړ يا نه مالتړ په اړه د تصميم نيونې لپاره
په پام کې نيسي.
د تمويل له فرصتونو سره د پروژې د مفکورې مطابقت:
د پروژې پروپوزل ليکه بالقوه تمویلوونکو ته د لېږد لپاره کره تحليل ته اړتيا لري .د
پروپوزل پروژې د پروسس دغه عمده پړاوونه الندې عناصر په پام کې نيسي:




مالي مرستو ته د السرسي لپاره وړتيا ( آيا پروژه مالي مرستو ته د السرسي لپاره
د وړتيا معيارونه لري؟)
د تمویلوونکو د مالي مالتړ له پاليسيو سره جوړجاړی ( آيا پروژه د لومړيتوب
کرښو او د تمويلوونکي له پاليسيو سره مطابقت لري؟)
کيفيت او پايښت ( آيا پروژه د مالتړ لپاره د موخه ،پايلو اود تمې وړ السته
راوړنو له اړخه اړونده ،کارنده ،د پايښتوړ او مناسبه ده).

د نوې پروژې مفکورې کېدای شي له بېالبېلو اړخونو څخه رامنځته شي :د همکارې
مؤسسې له دننه  ،د پروژې د تطبیق لپاره اوسني او راتلوونکي شريکباڼي ،له دولت يا نورو
تمویلوونکو څخه .ځينې وختونه د ځانګړيو انديښنو لروونکي ټولنې دولتي ادارو او نادولتي
مؤسسو ته مراجعه کوي .په نورو مواردو کې ،نادولتي مؤسسې ستونزې تشخيصوي او د
22

پروژې طرحې لپاره د نويو مفکورو په الر اچولو سره نوښت کوي .د تمویلوونکو او
تطبیقوونکيو مؤسسو لپاره د پروژې د تشخيص په ساحه کې د ځانګړيو ماموريتونو ترسره
کول يوه معمولي چاره ده.
د افغانستان د پايښتوړ پرمختيا موخو سره د پروژې د مفکورې مطابقت:
د  ۲۰۳۰کال لپاره د ټاکل شويې اجنداء موخو ته د افغانستان السرسي لپاره هڅې د دولت،
مدني ټولنې ،خصوصي سکټور ،د ځوانانو ټولنې ،اکاډميو ،ملګرو ملتونو سازمان او بين
المللي شرکانو سره ګډې همکارۍ ته اړتيا لري.
په دې کې د پايښت وړ پرمختيا موخو ( )SDGترالسه کولو په ټولو پړاوونو کې د ونډهوالو
او نادولتي مؤسسو فعال او له مفهومه ډک مشارکت شامل دی.
7

د پايښتوړ پرمختيا موخې کومې دي؟
د پايښت وړ پرمختيا موخې ( )SDGچې د نړيوالو موخو په توګه هم پېژندل کېږي ،د بې
وزلۍ پايته رسولو ،د ځمکې کرې د ساتنې او همدارنګه له سولې او سعادت څخه د ټولو د
برخمنتيا لهياره د نړيوالو بلنه ده.
دغه  ۱۷موخې د زريزې پرمختيا موخو د بريالي تطبيق پر بنسټ والړ دي ،په داسې حال
کې چې په هغه کې د اقليمي بدلونونو ،اقتصادي نابرابرۍ ،نوښت ،د پايښت وړ مسووالنه
لګښت ،او سوله او عدالت په څېر لومړيتوبونو نوې زمينې هم شاملې دي .موخې له يوبل
سره اړوند او تړلي دي ـ په غالب ګمان په يوه چاره کې د بريا کلۍ کې له هغو موضوع
ګانو سره مقابله شامله ده چې عموماً له بل موخه سره اړوند دي.
د  ۲۰۱۵کال د سپټمبر په  ۲۵مه ،د افغانستان په شمول له ټولې نړۍ څخه  ۱۹۳هېوادونو د
پايښت وړ پرمختيا موخو ( )SDGپه نوم د نړيوالو بدلونونو لپاره عالي پروګرام تأييد کړ .د
پايښت وړ پرمختيا موخې ( )SDGيو پنځلس کلن پروګرام ( له  ۲۰۱۵ـ  ۲۰۳۰کلونه) د بين
المللي ټولنې د الرښوونې پر بنسټ درېيو موخو ته د السرسي لپاره په ګډو هڅو سره پيل
شوی دی :د شديدې بې وزلۍ له منځه وړل؛ له بې عدالتۍ او نابرابرۍ سره مبارزه؛ او زموږ
له سيارې ( ځمکې) څخه ساتنه .افغانستان خپلو خلکو ته د الښه ژوندانه برابرولو په هڅه

https://sdgs.gov.af/
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کې دی خو الهم له اساسي ننګونو سره مخ دی .له دې ټولو مواردو سره سره ،د زريزو
موخو په پام کې نيولو سره د بګروند په توګه په تېرو پنځلسو کلونو کې افغانستان د پام وړ
او هيلهبښوونکيو برياوو شاهد دی .د بېلګې په ډول نن ورځ کابو  ۸ميليونه ،هلکان او نجونې
ښوونځيو ته ځي چې دا رقم په  ۲۰۰۱کال کې  ۷۰۰۰۰تنه وو .په دغه پړاو کې ژوند ته
هيله له  ۴۵څخه  ۶۲ته لوړه شوې ده .په  ۲۰۰۱کال کې له پنځه کلونو څخه د کم عمره
ماشومانو مړينې نسبت يو پر څلورو وو خو نن ورځ دا رقم يو په نسبت د لسو ته راښکته
شوی دی ـ چې الهم د نړۍ د نورو سيمو په کچه لوړه شمېره ده خو د  ۱۵کلونو په
تناسب د پام وړ پرمختګ دی.
د پايښتوړ پرمختيا موخې ) (SDGsکومې دي ؟

د  ۱۷ټاکل شويو موخو په چوکاټ کې  ۱۶۹مورده موخې شته دي .هر موخه  ۱ـ ۳
شاخصه لري چې موخو ته د رسيدو د پرمختګ کچ کولو له پاره ورنه استفاده کېږي .په
ټوليز ډول  ۳۰۴شاخصه موجود دي چې د انطباق کچه اندازه کوي.
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د ملګرو ملتونو سازمان له پرمختيايي پروګرام څخه غوښتل شوي څو د پايښت وړ پرمختيا
موخو ( )SDGله  ۱۷موخو څخه د هر يو له شمېرو ،حقايقو او موخو څخه يو څرګند لست
چمتو کړي.

د پایښت وړ پرمختيا موخې – افغانستان )(A-SDGs
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت په ژوره توګه د پايښتوړ پرمختيا موخو ترالسه کولو
ته ژمن دی .د  ۲۰۱۵کال د اکتوبر په  ۷مه د وزيرانو شورا د پرېکړې پر بنسټ اقتصاد
وزارت د پايښتوړ پرمختيا موخو د رهبري کوونکي او ځوابويوونکي وزارت په توګه
مؤظف شو څو د افغانستان اسالمي جمهوري دولت لپاره د پايښتوړ پرمختيا موخو په اړه
همغږۍ ،پالن جوړونه ،څارنه او ارزونه او راپور ورکوونه رهبري کړي .له دې سربېره
اقتصاد وزارت د زريزې پرمختيا موخو ( ) MDGsد تطبیق رهبري هم پر غاړه لري.
د پايښت وړ پرمختيا – افغانستان – په ملي چوکاټ کې
د دولت پاليسۍ د ملي لومړيتوب پروګرام او ځان بسياينې اصلي موخه ته د دولت د پنځه
کلن ستراتيژيک چوکاټ په توګه د افغانستان د سولې او پرمختيا چوکاټ ( )ANPDFپه
شمول له ملي پرمختيايي پاليسيو ،ستراتيژيو او پروګرامونو سره د افغانستان د پايښتوړ
پرمختيا موخو کې د ټاکل شويو موخو او شاخصونو مطابقت دی.
لس لومړيتوب لروونکي ملي پروګرامونه شته چې الندې یې يادونه شوې ده:
•
•
•
•
•
•
•

د خصوصي سکټور د پرمختيا پروګرام
ولسي تړون
د اغېزناکې حکومتولۍ پروګرام
د عدلي سکټور د اصالح پروګرام
د کرنې پرمختيا ټوليز پروګرام
د بېخ بنسټو (زېربناو) د پرمختيا پروګرام
د ښاري پرمختيا او انرژۍ پروګرام
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•
•
•

د معدني توکو او سرچينو د پرمختيا ملي پروګرام
د بشري سرچينو پرمختيا؛ او
د ښځو ته د اقتصادي ودې په برخه کې د وړتيا ورکولو پروګرام.
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دويمه بېلګه
مالي مرستو ته د السرسي لپاره وړتيا
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مالي مرستو ته د السرسي لپاره وړتيا
ډېری نادولتي مؤسسې د تمویلوونکو په بودجې پورې تړاو لري او تمویلوونکو د
لومړيتوبونو د دوامداره بدلون يا د هغوی د اړتيا وړ الزاماتو د نه پوره کولو له امله ډېری
مالي نوسانات تجربه کوي .په دغه برخه کې نادولتي مؤسسو ته دا امکان چمتو شوی څو
مالي مرستو ته د السرسي لپاره د وړتيا تول پړاوونه ،د بودجې غوښتنې لپاره د تمويلوونکي
الزاماتو تحق او مطابقت وټاکي.
تمویل /مالي مرسته څه ده؟
مالي مرسته /تأمين هغه فعاليت ته اطالقېږي چې د يو ټيم لپاره د يوې پروژې د تطبیق په
موخه عموماُ د پيسو د يا نورو ارزښتونو لکه د يوې اړتيا ،پروګرام او پروژې د اعتبار د
ټينګښت او چمتو کولو لپاره هڅه او وخت دی .له بده مرغه د يوې پروژې لپاره بودجه په
سمدستي او په يو مخيزه توګه نه ترالسه کېږي بلکې پالن جوړونې ،چمتووالی ،سرچينو او
تاکتيکي او ستراتیژیکي تګالرې ته اړتيا لري.
د تمويل سرچينې
نادولتي مؤسسو لپاره د تمويل عمده سرچينې

آيا له تمويلوونکي سره شراکت او د تمويل /مالي مرستو فرصتونو په لټه کې ياستئ؟

پرېږدئ چې د نادولتي مؤسسو لپاره د شته تمويل /مالي مرسته کوونکو بېالبېلې سرچينې له
متعارفو او غير متعارفو منابعو سره وڅېړو.
 متعارفې سرچينې هغو سرچېنو ته ويل کېږي چې په عمده توګه موجودې او د
تمويل پر بنسټ وي.
 غير متعارفې سرچينې هغه موارد دي چې په کې د سازمانونو لپاره د ځايناستو
مرستو راټولول هم شامل دي.

28

دوه يا څو اړخيزې مرستې تر ټولو سترې مالي سرچينې دي چې له پنځوسو کلونو څخه
زياته موده کې ليدل شوي دي .دغه ډول مرستې د پرمختلليو بهرنيو هېوادونو د دفترونو يا د
څو اړخيزو سازمانونو له الرې چې د بېالبېلو هېوادونو لکه د ملګرو ملتونو سازمان ،نړيوال
بانک ،د آسيا پرمختيايي بانک او داسې نورو لهخوا رامنځته شوي ،سرچينه اخلي .دغه
سازمانونه د بې وزلۍ راکمولو او د پرمختلليو او ودې په حال کې هېوادونو ترمنځ د
اقتصادي کمزورتياوو او نيمګړتياوو له منځه وړلو لپاره د بين المللي مالتړ رامنځته کولو په
موخه جوړ شوي دي .خو پروګرامونه يې ډېر پيچلي دي او په الزامي توګه هغوی د مالي
تزريق لپاره په غير دولتي سازمانونو پورې متمرکز نهدي .خو په قطعي توګه د هغوی د
پراخو پروګرامونو کوچنۍ برخه په پرمختلليو هېوادونو کې د نادولتي مؤسسو د مالتړ په
بودجه کې شامله ده .د مالي مرستو دويمه مهمه سرچينه ،خصوصي خيريه مؤسسې /بنسټونه/
بين المللي سازمانونه دي چې ډېری يې په خصوصي توګه اداره کېږي او نه يوازې له مالي
بلکې له تخنيکي اړخه هم د ځايي نادولتي مؤسسې په تجهيز کې ښه تمرکز لري .په هغو
هېوادونو کې چې اقتصادي وده يې د خصوصي سکټور په رول او شتون سره ترسره کېږي،
نادولتي مؤ سسې هم هغوی ته د بودجې د اصلي سرچينې په توګه ګوري .همدارنګه د
شرکتونو داسې بين المللي ګروپونه هم شته چې د شرکت ټولنيز مسووليت ()CSR
مساوات ،پياوړتيا ،ټولنيز عدالت او پرمختيا د خپل کار په اجنداء کې لري .اوس له دې
سربېره ،په سودمحوره پروژو کې د الزياتې ګټې ترالسه کولو لپاره له نادولتي مؤسسو سره
مشارکت کوي .په ځينو هېوادونو کې ځايي دولتونه هم د بودجې د تمويل اصلي سرچينې
دي ځکه چې هغوی د ټولنې د پرمختيا او هوساينې لپاره بېالبېلې طرحې لري چې نادولتي
مؤسسې کوالی شوی له هغو نه استفاده وکړي .خپلې سرچينې راټولې او پروژه تطبیق کړي.
ځينې وختونه هغه مالي مرستې او ډالۍ چې د غير رسمي ګروپونو يا وګړيو لهخوا ورکول
کېږي ،د نادولتي مؤسسو لپاره مالي مرستې او مالي سرچينې دي .باالخره ،غير متعارفو
سرچينو کې کوچني شرکتونه ،کوچني پورونه او کوچنۍ مالي بيمې هم شاملې دي.
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نړیوال پرمختیایی
ارګانونه

نړیوال
سازمانونه
خیریه نهادونه

شرکتونه

بهرنی وزارتونه

د مالی
مرستو منابع
حکومتی نهادونه

محلی حکومتونه

خصوصی
بانوکونه او
بنیادونه

سفارت خانی
نا دولتی
سازمانونه

د نادولتي مؤسسو تمويل
نادولتي مؤسسې د بېالبېلو مراجعو لکه انفرادي تمویلوونکو ،بنسټونو ،شریکوالو او دولتونو په
مالي سرچينو پورې تکيه لري .ډېری هغه څه چې يوه نادولتي مؤسسه يې ترسره کوالی يا
نهشی ترسره کوالی ،په هغې مرجعې پورې تړاو لري چې پيسې ور څخه ترالسه کوي او د
نادولتي مؤسسې په کارندهتوب او بې پريتوب د پام وړ اعېز کوي .ډېری نادولتي مؤسسې د
خپلو فعاليتونو لپاره دغو مالي سرچينو پورې تړاو لري .په اقتصادي اغېزناکتيا کې په
ځانګړې توګه د مالي مرستو موضوع ننګوونکې ده .په دې برخه کې د نادولتي مؤسسو
مالي مرستو او د هغو د سرچينو د اغېزو څرنګوالی د دغو مؤسسو پر کړنو ارزول شوي دي.
 . Iانفرادي تمويلوونکي:
کېدای شي وګړي د نادولتي مؤسسو د مالتړ اصلي سرچينې واوسي ـ نه يوازې د پياوړي
اقتصاد لروونکي هېوادونه يا هغه چې د عايد لوړه کچه لري .تمويلوونکي د خصوصي
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پيسو ستره برخه ځانته ځانګړې کوي .هغوی کېدای شي هرڅوک واوسي ـ ستاسو د سيمې
د جغرافيې وګړي ،قومي يا مذهبي ټولنې او له دغو سيمو بهر وګړي .هغوی ښايي دوستان،
ګاونډيان د يا مديره پالوی د غړي همکار ،داوطلبان او يا کارکوونکي وي.
انفرادي ( تمویلوونکو) ته د رسېدلو لپاره مهم ټکي
 انفرادي تمويلوونکي ته د غوښتليک وړاندې کولو لومړی ګام ،د کورنۍ ،دوستانو ،ځايي
خلکو ،پخوانيو ګټه اخيستوونکيو او داسې نورو په ګډون له شخصي شبکو سره د اړېکو
نيول دي .په داسې حال کې چې ښايي دغه شمېر معدود يا مهم نهوي .خو دغه ګروپونه
عموماً د اوږدمهاله تمویلوونکو پر بدليدو تر ټولو ساده مراجع ده.
 د الندې مواردو ترالسه کولو لپاره د خپلې مؤسسې له ويب سايټ او ټولنيزو رسنيو څخه
استفاده وکړئ او له هغو کسانو سره چې ستاسو له چارو سره لېوالتیا لري ،اړېکه ونيسئ .که
چېرې له دغو کسانو څخه مرسته وغوښتل شي ،په احتمالي توګه به در سره مالي مرسته
وکړي.
 د انفرادي ټولګو د موخه ګرځولو لپاره د بازار موندنې پالنونه په الرښوده بڼه چمتو کړئ.
بنسټونه:
بنسټ هغه مرجعه ده چې د ټولنيزو ګټو د لوړاوي لپاره د مالي مرستې په موخه تأسيس
کېږي .بنسټونه د مالتړ په موخه د عملي ،روزنيزو ،فرهنګي ،مذهبي يا نورو اهدافو لپاره
خيريه مرستې راټولولي .د ټولو بنسټونو په نوم او نښان کې د بنسټ کلمه يا اصطالح نه ده
شامله او هر سازمان چې په نوم کې يې د بنسټ اصطالح وي ،مالي مرسته کوونکی بنسټ
نه وي.
شرکتونه:
خصوصي سکټور ،ځايي سوداګريز شرکتونه او ملي او بين المللي شرکتونه کوالی شي له
نادولتي مؤسسو څخه مالتړ وکړي او سرچينې ورته چمتو کړي.
دولت:
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دولت کوالی شي د اړوندو ادارو له الرې د خلکو د ګټو لپاره د پروژې د تطبیق لپاره
اړوند لګښت ځانګړی او هغه نادولتي مؤسسې چې د پروژې د تطبیق لپاره غوره شوي،
تمويل کړي.








په افغانستان کې د ملي او نړیوال تمويل سرچينې
په افغانستان کې د نادولتي مؤسسو لپاره د مالي مرستې اصلي سرچينې مالي تمويلوونکي
دي .دغه تمويلوونکي کېدای شي له ځانګړي تمويلوونکي هېواد څخه وي يا له څو
اړخېزو مراجعو لکه د ملګرو ملتونو سازمان يا نړيوال بانک څخه .د بودجې بېالبېل
تمويلوونکي عبارت دي له:
بهرني هېوادونه ( لکه يو ايس ايډ ،جايکا ،ايکو ،اي سي ديفید)
تمويلوونکي مؤسسې ( لکه نړيوال بانک)
له همکارو مؤسسو سره د افغان دولت پروګرامونه لکه د ولسي تړون پروګرام ،د روغتيا
پروګرام ،کرنيز پروګرامونه)
خصوصي بنسټونه ( لکه د بيات بنياد)
د نادولتي مؤسسو خصوصي بودجې ( لکه هر هېوادوال)
د ملګرو ملتونو سازمان ( :لکه :يونيسف ،دبليو ايف پي ،يو اين ايچ سي آر)
څنګه کوالی شو تمويلوونکي ومومو؟
دا يوه عمومي پوښتنه ده .نادولتي مؤسسه اړتيا لري څو د مالي مرستو له الرې خپل
ماموريت او ارزښتونه وساتي .پروګرامونه او پروژې تطبیق کړي ،د راتلونکو پروګرامونو
لپاره پالنونه جوړ کړي ،د خپل په شرایطو برابر پرسونل له ګمارنې او ساتنې څخه ډاډ
ترالسه کړي او د خپل فعاليت په اړه تبليغات او اشتهارات وکړي .الندې مؤلفې در ته د
نادولتي مؤسسو د تمویلوونکو د تشخيص او پلټنې اړه د مرستې لپاره د اغېزناکو او عملي
وړاندېزونو ټولګې وړاندې کوي.
د تمویلوونکو پېژندنه
• له خپلو همکارانو وپوښتئ؛ په نورو مؤسسو کې له خپلو سياالنو او شریکوالو
سره خبرې وکړئ.
• د اوسنيو تمویلوونکو وړاندېزونه /سپارښتنې ولولئ.
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•
•

له انټرنيټ نه استفاده وکړئ.
ويب سايټونه چک کړئ ( لکه اکبر ،يو زيات شمېر تمويلوونکي)

 )aشرطپاڼه (د دندو اليحه)
که چېرې غواړۍ د پروګرام د مدير په توګه مالي سرچينې راجلب کړئ ،باید په هېواد کې
دننه يا نورو بين المللي هېوادونو کې د خپل پروګرام بالقوه تمويلوونکي وپېژنئ .د بالقوه
تمویلوونکو د تشخيص لپاره مهمه ده څو خپل پروګرام بېالبېلو مراجعو ،مؤسسو ،سفارتونو
او څو اړخيزو مراجعو ته وړاندې کړئ او هغه تمويلوونکي تحليل او تشخيص کړئ چې
ستا سو له مؤسسې سره ګډ ماموريت لري او د پروګرام تمويل ته مو چمتو دي .،دغه فعاليت
ته د تمویلوونکو نقشه اخېسته وايي .د نوي پروګرام له تدوين وروسته ،د پروژې مفکوره
هغو تمویلوونکو ته واستوئ چې د تمويلوونکي د نقشې اخستې په اړه يې خپله لېوالتیا
ښودلې ده.
)b

)c

)d

)e

له همکارانو وپوښتئ؛ له سياالنو او نورو مؤسسو سره خبرې وکړئ.
له خپلو همکارانو وپوښتئ د نادولتي مؤسسو له همکارانو او نورو شریکوالو سره خبرې
وکړئ .د بېلګې په ډول هغه کسان چې په دولت يا پوهنتونونو کې کار کوي ښايي دغې
موضوع ته د رسيدو لپاره له بېالبېلو تمویلوونکو سره بلند واوسي.
د اوسنيو تمویلوونکو افکار ولولئ:
که نادولتي مؤسسه مو له مخکې نه بودجه لري ،له اوسني تمويلوونکي څخه د وړاندېزونو
په اړه وپوښتئ .ډېری به مو له مشورې نه خوشاله شي.
له انټرنيټ نه استفاده وکړئ
له انټرنيټ نه استفاده وکړئ .کوالی شئ په انالين بڼه بنسټونه ولټوئ .له بنسټونو سربېره ،دغه
ويب سايټ هم وازمايئ .www.fundsforngos.org .همدارنګه کوالی شئ ،د هېواد
فالني مالتړی بنسټ ولټوئ.
ويب سايټونه چک کړئ ( د اکبر سايټ ،د تمویلوونکو سايټونه
د ورته نادولتي مؤسسو ويب سايټونه ،کلني راپورونه او نورې خپرونې چک کړئ .د
تمويلوونکي ويب سايټ له پېژندنې وروسته هغه ته ورشئ او الندې موارد مشخص کړئ.
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آيا د تمويل بودجه ستاسو د جغرافيې په سيمه کې ده؟ ځينې تمويلوونکي پر ټول هېواد
متمرکز دي ،ځينې نور بيا پر کوچنيو سيمو يا حتی ځانګړيو ښارونو باندې تمرکز لري.
آيا د تمویلوونکو لومړيتوبونه ستاسو له کار سره همغږي دي؟ ځينې تمويلوونکي پراخې
ګټې لري چې بېالبېلې موضوعګانې رانغاړي .په داسې حال کې چې ځينې نور محدود
تمرکز لري .له دې سربېره د يو تمويلوونکي اعالن شوي لومړيتوب ته ګورئ ،نادولتي
مؤسس و او تمويل شويو پروژو ته کتنه وکړئ .دغه اطالعات بايد د تمویلوونکو په ويب
سايټونو کې وي او له تاسو سره مرسته کوي څو ومومئ چې آيا نادولتي مؤسسه مو له دغو
موندنو سره مناسبت لري کنه؟
د تمويل لپاره د غوښتليک  ،الزاماتو او مودې تګالرې ومومئ.
آيا تمويلوونکي په سر کې غواړي چې د معرفي لپاره يو لنډ مکتوب ور واستول شي او يا
دا چې بشپړ پروپوزل ور واستول شي.
آيا تمويلوونکي وخت ټاکلی يا دا چې په همغه وخت کې مکتوبونه او پروپوزلونه پلټي؟
باالخره د مسوولو کارکوونکو نومونه چې ستاسو په جغرافيه کې فعال دي ،ومومئ.
که په ويب سايټ کې الندې اطالعات نهوي ،کوالی شئ د ټيلفوني اړېکې يا برښناليک له
الرې له تمويلوونکي څخه پوښتنې مطرحه کړئ.
له تمویلوونکي سره د اړیکو ټینګولو او خبرو کولو لپاره مهم ټکي
له تمویلوونکو سره د رښتينو اړېکو ټينګولو او د خپلو چارو په ترسره کولو کې د هغوی د
شريکولو په موخه يې تر اغېزې الندې راوستلو لپاره څو د دې کار يوه برخه واوسي ،الزمه
ده څو ورسره اړېکه ونيسئ .په دې معنا چې تاسو هڅه کوئ څو له کار څخه مو هغوی ته
څرګند پيام ورسوئ څو ستاسو له کار سره لېوالتیا پيدا کړي .له تمويلوونکي سره د اړېکو
ټينګولو لپاره د پياوړي پروګرام درلودل مهم دي .له هغه سره د « بحث» لپاره د خپل ځان
په اړه فکر وکړئ .ستاسو موخه د بحث او خبرو اترو پر مټ په بېالبېلو طريقو سره د
مکالمې ټينګول دي .کوالی شئ د ټيلفون له الرې اړېکه ونيسئ ،ليکلي ياددښتونه يا
برښناليک ورواستوئ .په همدې دليل د اغېزناکې اړېکې کلۍ د هغې ځانګړتيا ده.
ښايي تمويلوونکي به ستاسو له سازمان سره اړېکه ولري خو تر هغه چې ستاسو لپاره مهمه
ده ،هغه مهمه وګڼي ځکه چې هغوی مهم دي او تاسو کوالی شئ يو ځلي تمويلوونکي پر
دايمي مالتړي بدل کړئ.
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لومړی مورد :خپل تمويلوونکی وپېژنئ!
د اغېزناکې اړېکې ټينګولو لپاره لومړنی ګام د مخاطبانو پېژندل دي ،البته ښايي د ټولو
تمویلوونکو پېژندل عملي نهوي ،په همدې دليل د تمویلوونکو معلوماتو ته منظم او آسانه
السرسي ډېر مهم دی.
د تمویلوونکو مديريتي سيسټم ( )DMSستاسو د تر ټولو ښه ملګري په کارولو سره دلته
وي .تاسو داسې سیسټم غواړئ چې په آسانۍ سره له ځانګړيو تمویلوونکو سره خپل
شخصي معلومات ،پخوانۍ مکالمې او مخينه تعقيب کړئ .دغه معلومات له تمویلوونکو سره
د اړېکو رامنځته کول او ساتل آسانه کوي او کوالی شي تمويلوونکي د ګډو ځانګړنو پر
بنسټ لکه سطح بندي ،په اسانۍ سره په ګروپونو ووېشئ .د تمويلوونکي تعقيب او تحليل د
هغوی د ماموريت په ستر ښودلو ترسره کړئ .په کره اطالعاتو سره کوالی شئ د
تمويلوونکي په فرد پورې منحصرو اړتياوو او تظيماتو پر بنسټ تر ټولو ښو اړېکو د
ټينګښت ارتباطي کانالونه او ستراتيژۍ تنظيم کړئ.
له تمویلوونکو سره د متمرکزو اړېکو پینځه اصله:
ستاسو او تمویلوونکو ترمنځ هره اړېکه بايد د اړېکو پر ټينګښت متمرکزه وي .کله چې د
اړېکو ستراتيژۍ پروګرام طرحه کوئ ،دغه ټکي په پام کې ولرئ څو يوځلي تمويلوونکي
په دايمي مالتړو بدل کړئ:
 .1په وخت او دوامداره اړېکې
وروسته له دې چې تمويلوونکي خپله لومړنۍ مرسته ترسره کړه ،ورنه هرکلی او مننه
وکړئ .خپله مننه او کورودانی خپور کړئ او ورته ډاډ ورکړئ چې غواړئ د هغوی په
بودجې کوم کارونه ترسره کړئ .همدارنګه کوالی شئ د لومړي ځل تمویلوونکو څخه
وپوښتئ چې څنګه غواړي تاسو ورسره اړېکه ونيسئ او په کوم وخت کې.
 . 2شخصي واوسئ او چلند وکړئ!
تمويلوونکي داسې سره ووېشئ چې د لومړي ځل تمويلوونکی په توپير لروونکي ستاينليک
سره ونازوئ او له دايمي /پرله پسې يا ځانګړي تمويلوونکي څخه په بل ډول مننه وکړئ .د
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تمویلوونکو دغه ساده تفکيک ښيي چې تاسو له خپل سازمان سره د هغوی بې سارې اړېکه
درک کوئ.
 . 3ستاسو د پيغام رسولو لپاره د مالتړ کوونکو راټوليدل
ټول هغه پيامونه چې تمویلوونکو ته يې ور استوئ الزم نهدي چې ستاسو لهخوا وي .که
چېرې يو کس ستاسو په پيښه کې د راټولو شويو بسپنو څحه برخمن کېږي ،له هغوی نه
وغواړي څو د دغې چارې د مهم والي دليل سره يو مکتوب وليکي يا پرېږدئ چې مالي
مرسته کوونکی په دې اړه چې ولې يې تصميم نيولی په موضوع کې ښکيل شي او څه
وليکي .زيات پيام لېږدونکي شته چې کوالی شي د خپل سازمان د تعريف لپاره ورته بلنه
ورکړئ.
 . 4ماموريت ته مو د السرسي څرنګوالی څرګند کړئ!
آيا مالي مرستې په سمه توګه کارول کېږي؟ تمويلوونکي سره د اړېکې پر مهال له ټولو هغو
ښو کارونو څخه چې د هغه په مرسته يې ترسره کوئ ،بيان کړئ.
 . 5قدر پېژندونکی واوسئ!
تمويلوونکي ستاسو د ماموريت ترسره کول ممکن ګرځوي .موخه مو باید د هغوی ارزښت
وښيي او له تمویلوونکو سره د مشارکت بدلون رامنځته کولو څرنګوالی بيان کړي .هيره
دې نه وي چې له هغوی نه مننه وکړئ.
مالي مرستو ته د السرسي لپاره باید کومې وړتياوې ولري؟
ځيني کليدي الزمات دي چې له نادولتي مؤسسو سره د مالي مرستي د السرسي په وړتيا
کې مرسته کوي:
 )1اسناد
 )2اعالميې
 )3پالیسۍ  /الرښودونه

36

 . 1اسناد
تمويلوونکي عمومًا الندې اسناد غواړي:

 )aد فعالیت اساسنامه

د يو سازمان د فعاليت اساسنامه د هغه بنسټ جوړوي.په دې کې بايد د سازمان د فعاليت
څرنګوالي په اړه د کليدي غړيو ټولې هوکړې شاملې وي او الندې موارد ور څخه ترالسه
کېدای شي:
• سازمان ولې رامنځته شوی ،موخې او موخې يې؛
• د سازمان اصلي بنسټ جوړوونکي او اصلي اړوند بنسټونه څوک دي ،څوک بايد د هغه له
کار څخه ګټه پورته کړي .او
د سازمان د اجراآتو څرنګوالی ،د تصميم نيونې او کار کولو لپاره اساسي جوړښتونه او
•
پراخ اصول او همدارنګه د سازمان له مالي چارو او شتمنۍ سره چلند.

 )bد راجستر سند /سرټفکيټ

د راجستر سند /سرټفکيت هغه سند دی چې نادولتي مؤسسې ته ورکول کېږي او ښيي چې
تاسو په هېواد يا سيمه کې د کار او ژوند کولو حق لرئ ـ د بېلګې په توګه د نادولتي
مؤسسو لپاره په اقتصاد وزارت کې ثبت جواز او د ټولنيزو اتحاديو لپاره په عدليې وزارت
کې د ثبت جواز ورکول کېږي.

 )cپه افغانستان کې د همغږۍ بنسټونو د غړيتوب سرټفکيټ:
همغږي کوونکي بنسټونه د نادولتي مؤسسو او ټولنو لپاره د غړيو د همکارۍ شواهدو د
وړاندې کولو له امله د غړيتوب د تصدديق اسناد ورکوي .د الزياتو معلوماتو لپاره الندې
لينک ته مراجعه وکړئ:
http://www.acbar.org/page/10.jsp?title=How-to-become-amember
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 )dکلنی راپور

کلنی راپور کېدای شي په تېر کال کې د نادولتي مؤسسو لهخوا د ترسره شويو فعاليتونو هر
اړخير او ټوليز راپور واوسي چې په اساسي توګه د سازمان السته راوړنې تشريح کوي.
کلنی راپور بايد هر کال خپور شي.

 )eکلنی کاري پالن

•
•
•
•
•
•
•
•

8

کاري پالن ستاسو د پروژې د پالن جوړونې ،د تطبیق مديريت ،راپور ورکوونې او ارزونې
مرستندوی وسيله ده او د يو کال په ترڅ کې د بېالبېلو فعاليتونو ټولګه وړاندې کوي چې
موخه يې د يوې پروژې /پروګرام يا سازمان موخو ته په رسيدو کې مرسته ده .په کاري
پالن کې کوم موارد باید شامل وي؟
فعالیتونه /اجراآت
بنسټونه /انپوت ( بشري او غير بشري سرچينې)
د فعاليتونو د تطبیق لپاره مسوول کس
مهالوېش ( پيل او پای)
د تمې او وړاندوينې وړ عواقب /پايلې /السته راوړنې
بودجه؛
ننګونې؛
مالحظات ( اختياري).

 )fد پلټنې راپور

د پلټنې راپور د پروژې يو مهم سند دی چې د مالي مرستو د جلب لپاره الزمي ګڼل کېږي.
دغه ډول سند مو د نادولتي مؤسسې د مالي وضعيت سمون بيانوي چې تمويلوونکی،
ډيپارټمنټ او مالي مرسته کوونکې مرجع دغه ډول سند ته جدي پاملرنه کوي.

https://proposalsforngos.com/what-is-a-work-plan/
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8

 )gد څارنې او ارزونې راپور

د څارنې او ارزونې ( )M&Eراپور د ډېری سيسټمونو مهمه برخه ده .راپورونه بايد مسوولو
مديرانو او بېالبېلو اړوندو بنسټونو ته اطالعات په داسې بڼه وړاندې کړي چې ورنه استفاده
آسانه کوي .په نادولتي مؤسسو کې داخلي راپورونه عموماً د پروژې د مديريت يا پروګرام
څخه د مالتړ لپاره چمتو کېږي .له بل لوري ،بهرني راپورونه عموماً د مسووليت منلو ،د
بودجې راټولولو ،روڼتيا يا روزنيز لوړاوي ښودلو لپاره چمتو کېږي.
د څارنې او ارزونې راپورونه د پروژې په هر پړاو کې له لومړنيو پايلو څخه د اغېزو تر
ارزونې پورې د پروګرام په دوران کې چمتو کېږي.

 )hد سپارښتنې ليک (تمویلوونکي ،شریکوال ،دولت)

د سپارښتنې ليک مراجعې په توګه پېژندل کېږي او هغه سند دی چې د هغه شخص /يا
سازمان کيفيت وړتياوو ،او ځانګړنو ته چې د يو ځانګړي کار د ترسره کولو او يا يې په
ترسره کولو کې د همکارۍ وړتيا لري ،چمتو کېږي.

)i

د تطبیق شويو پروژو لست:

د تطبیق شويو پروژو لست هغه جدول دی چې ټولې هغه الزمې پروژې چې په ټاکل شوي
وخت او د پروژې په اړونده موده کې پشپړلې شوي نه دي ،په څرګنده توګه ښيي .په لست
کې د سازمان لهخوا تطبیق شوې پروژې شاملې وي:
 د پروژې نوم
 ګته اخيستوونکي /د پرمختيا شريکباڼي.
 د تطبیق ځای ( هېواد ،ښار)...
 د تمويلوونکي نوم
 د پروژې وخت او
 بودجه
 )jبانکي استیتمنت
هغه چاپي سند دی چې په بانکي حساب کې شته بېالنس او هغه مبلغ چې ورکړل شوی او
ورنه بهر شوی ،ښيي او په دورهيي بڼه حساب لروونکي ته صادرېږي.
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 . 2اعالمیې







اعالميه د يو څه په اړه يو رسمي مکتوب او د حقوقي مواردو بيانوونکې ده چې د سازمانونو
روڼتيا او ځوابوينه تضمينوي .ټولې نادولتي مؤسسې چې د افغانستان د بشر دوستانه ګډ
صندوق CHFڅخه بودجې ترالسه کولو ته ليواله دي ،باید الندې څرګندليک ولري:
د ګټو د نه تضاد اعالميه ( السليک شوې نسخه)
د ملګرو ملتونو سازمان ټاکل شوي بنسټ د نه مالتړ اعالميه ( السليک شوې نسخه)
د پخوانيو يا جاري قانوني څېړنو يا بهير اعالميه ( السليک شوې نسخه)
د ملګرو ملتونو سازمان د هر ډولت فعاليت څخه د پيروي /مالتړ او په رسميت پېژندلو
اعالميه( السليک شوې نسخه)
د درغجنو بيانيو يا د اطالعاتو چمتوکولو د درک اعالميه.
 . 3پالیسۍ /الرښودونه
پاليسۍ /الرښودونه د هغو اسنادو ټولګې ته ويل کېږي چې د سازمان قوانين ،پاليسۍ او
پروسيجرونه تعريفوي او کارکوونکو او مديريت سره د سازمان په اداره کې مرسته کوي.
الندې پاليسۍ د تمویلوونکو په غوښتنو پورې محدودې نهدي:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

مدیریتي پالیسي
تدارکات او لوژستیک
بشري سرچينې
مالي او اداري
څارنه او ارزونه
امنیت ،خونديتوب او السرسی
جنډر ،ایډز او چاپيريال
د ماشومانو ساتنه
طرزالعمل
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د تمویلوونکو نورې غوښتنې
دا يوه مهمه پوښتنه ده ځکه چې د پروژې پروپوزل يو اوږد سند دی چې له څو بېالبېلو
مؤلفو څخه جوړ شوی دی .په پروپوزل کې بايد سريزه ،بګروند او د پروژې د توجيه لپاره
توضيحات ،موجود وي ،البته موخې او ستراتيژي هم بايد په کې ځای شوي وي .خو هر
تمويلوونکی په پروپوزل کې دغه پاڼه له وروستۍ پرېکړې مخکې ګوري.
•
•
•
•
•
•
•
•

•







د سازمان /مخينه /بګروند او تجربه
د سازمان مالي برخې سمون
د پروګرام شريکباڼي.
د پروګرام تشريح
د پروګرام مهالوېش
د کچ کولو وړ پالن ( آيا پالن د پروګرام د پايلو د کچ کولو او څارنې لپاره په مناسبه
توګه وړاندې شوی دی؟)
د پايښت پالن ( :آيا سازمان د مالي مرستو د دوام د مالي مرستې له پايته رسيدو وروسته د
خپل پروګرام د ساتنې له پاره د وړتيا ورکوونې کوم مشخص پالن چمتو کړی دی؟
د اړېکو پالن ( :آيا پروپوزل د پوهاوي لوړولو لپاره د اړېکو مناسب پالن او د استفاده
کوونکي جمعيت د غړيتوب ترالسه کولو لپاره مناسب پالن لري او د پروګرام د ټولګې
يوه برخه يې ښودلې ده.
تفصيلي بودجه ( :آيا پروپوزل له اړوندو مواردو سره تفصيلي بودجه لري؟)
د تمویلوونکو لهخوا د مالي مرستو لپاره د پروژې پروپوزل تحليل
تمويلوونکي په رقابتي مناقصو کې د غوښتونکو لهخوا د وړاندې شوې پروژې پروپوزلونو
ته د درجه بندۍ په جدول کې نمرې ورکوي .عموماْ د نمرې ورکولو جدول د پروپوزل
هرې برخې د وزن او نندارې لپاره دی .جدول کې ښايي الندې موارد شامل وي:
د پروژې د کيفيت لنډېز او د تمويلوونکي له لومړيتوبونو سره يې اړېکه.
د تخنيکي ،علمي يا مسلکي پوهې شواهد.
د پروژې او مدیريت جوړښتي کيفيت
د پروژې بالقوه اغېزې
ټوليز لګښتونه ـ د پيسو لپاره ارزښت.
41
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ستاسو په نادولتي مؤسسه کې د پايښت رامنځته کول
يوه د پايښت وړ نادولتي مؤسسه هغه سازمان دی چې کوالی شي د وخت په تېريدو سره
خپلو دندو ته دوام ورکړي او په دې کار سره د اړوندو اصلي بنسټونو ـ په ځانګړې توګه د
ګته اخيستوونکيو او مالتړو اړتياوې يې پوره کړي .په همدې ترتيب ،پايښت بايد يو
دوامداره بهير نه بلکې په خپله يو موخه وګڼو .دا هغه بهير دی چې د بېالبېلو ستراتيژيک،
سازماني ،پروګرامي ،ټولنيزو او مالي عناصرو ترمنځ تعامل رانغاړي.
په همدې حال کې ،تجربو ښودلې چې مالي پايښت د نادولتي مؤسسو او مدني ټولنې
بنسټونو په اوږدمهالې بقا او اغېزناکتيا کې مهم رول لري .ننګونه د مالي پايښت کچې ته د
السرسي په څرنګوالی کې ده .د يوې نادولتي مؤسسې مالي پايښت نويو مالي مرستونو ته د
السرسي او عوايدو په تنوع کې په وړتيا پورې تړاو لري.
د تمویلوونکو او نادولتي مؤسسو لرليد ته په کتو سره د يوې پروژې پايښت د پروژې د
فعاليتونو د دوام او لومړنۍ مالي مرستې له پايته رسيدو وروسته د پروژې د پايلو ساتل دي.
ډېری تمويلوونکي د پروې د پايښت په اړه اندېښنه لري او ډېری مالي مرستې هغو پروژې
ته ځانګړي کوي چې يو پاښتوړ او تعريف شوی پالن ولري .د نادولتي مؤسسو لپاره د
خپلو پروژو او پروګرامونو د تطبیق لپاره د مالي مرستونو له جريان څخه د ډاډ ترالسه کول
يوه ننګونه ده .د تطبیق په حال کې پروژو کې د پايښت اوصولو ادغام د اوږدمهاله اغېز
څخه د ډاډمنتيا لپاره يوه اغېزناکه الر ده.
9

پایښت څه شی دی؟
د پايښت مفهوم په تېرو څو لسيزو کې د مديريت ،اقتصادي او سوداګريزې پرمختيا او
ټولنيزه برخه کې د پام وړ لېوالتیا لري .د پايښت مفهوم او اصطالح د لومړي ځل لپاره د
چاپيريال ساتنې پوهانو د يو ګروپ لهخوا د استفاده وړ وګرځيده او وروسته په تدريجي بڼه
د مديريت په نورو برخو کې دود شوه.
د سازمان وړتيا په پايښت کې د راتلوونکي ماموريت او پروګرام دوام دی .ټولې پروژې
باالخره پای ته رسېږي ،خو د پروژې اغېز بايد دوام ومومي .تمويلوونکي غواړي چې د
پروژې له الرې د مستقيم دخالت اغېز په څرګنده توګه وويني.
 /په ستراتيژۍ کې پايښتhttps://motamem.org/
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9

يوه پروژه يا سازمان کوالی شي په درېيو اصلي برخو کې پايښت ولري :سازماني ،مالي او
ټولنيز پايښت .10
خلک  /ټولنه
ټولنيز پايښت ( ټولنه) د نادولتي مؤسسو له پرېښودو وروسته د پروژې د فعاليتونو د دوام
څرنګوالی دی.
د بېلګې په توګه :په هغه پروژه کې چې  ۵۰تنه نوې ميندې د نويو زېږيدلو ماشومانو په
برخه کې روزل کېږي .دغه ميندې له روزنې وروسته ،خپله پوهه نورو ميندو ،اوالدونو او د
ټولنې ګاونډيانو سره شريکوي .په دې ترتيب ،د پروژې د رسمي فعاليتونو له پايته رسيدو
يو کال وروسته ،د غيرمستقيمو استفاده کوونکو شمېر  ۲۰۰ـ  ۵۰۰تنو رسيېږي او دا به دوام
ومومي.
مالي پايښت
مالي پايښت به د مرستو له پايته رسيدو وروسته د پروژې يا سازمان د اړتيا وړ مالي مالتړ
څرنګوالی سره دوام ومومي.
د بېلګې په ډول :د حقغوښتنې عمل نوښت د يوې برخې په توګه ،د اړېکو ټيم يوه آنالين
خبرپاڼه او د مالي مرستو راټولولو يو کمپاين په الر واچوي .دغه کمپاين کې به همدارنګه د
پروژې مالتړ لپاره کلنۍ مالي مرسته شامله وي .د دومداره مالي مرستو بهير او د فعاليتونو
دوام د اړوند سازمان په عوايدو پورې اړه لري.
ستاسو مالي مرسته کوالی شي چې:
• د پروژې وروستيو مالي مرستو څخه لنډه ارزونه؛
• د مالي مرستو د اړتيا پوره کولو لپاره د پالن طرحه؛
• د مالي مرستو جلبولو ستراتيژۍ تدوين؛
• د تمویلوونکو د موخه ګرځولو څرنګوالی او له غوښتنو سره د هغو مطابقت؛
• د پروژې د تمويل /مالي مرستې لپاره د پروپوزل ليکنې بڼه؛ او
• د مالي راپور ورکوونې ټوليزه طرحه ...
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10

سازماني
سازماني پايښت د نادولتي مؤسسو د فعاليت د دوام څرنګوالی له پروژې وروسته دی.
سازمان د ګياه په څېر دی .يوه برخه يې پر ځمکه ده ـ تنه ،پاڼې او ميوه .دا سازماني اړخونه
دي ـ ريښې ،يا د سازمان بنسټيز اړخونه .که نادولتي مؤسسه د خپل موخه په اړه جدي وي،
ټينګ عقايد او موخې لري .که رئيیس او کارکوونکي خپل ليدلوری له السه ورکوي او
ريښې يې کمرزوې شوي وي ،خو الهم کوالی شي وژغورل شي او د نادولتي مؤسسې د
پاتې کيدو لپاره يو تضمين واوسي .که ريښه د آفتونو له امله خوړل شوي وي ،مهمه نه ده
چې دفتر څومره اداره شي ،نادولتي مؤسسه به له منځه الړه شي ( پایته به ورسېږي).
د بېلګې په ډول :پروګرامونه له ټولنيزو رسنيو څخه د خپلو څيړنيزو موندنو د تبليغاتو په
برخه کې استفاده کوي چې سازمان ته د نويو داوطلبانو په جلبولو کې مرسته کوي.
يوه نادولتي مؤسسه که د اوږدمهاله ژونده په اړه اندېښنه ولري ،ښايي الندې موارد ترسره
کړي:
 .۱د  SWOTوسيلې پر مټ تجزيه او تحليل ترسره کړئ ( د ستراتيژيک پروګرام برخې
ته مراجعه وکړئ)
 .۲د يو ستراتيژيک پروګرام چمتو کول ( د ستراتيژيک پالن جوړونې برخې ته مراجعه
وکړئ).
 .۳د طرحې تطبیق ،څارنه او ارزونه.
11

د پروژې پايښت
دا د تمويلوونکو د مالتړ نشتوالي په صورت کې د پروژې یا پروګرام د دوام ( ګټې) په معنا
ده.
څنګه د پروژې له پايښت څخه ډاډ ترالسه کړو؟
 ټولنیز ګډون :د ټولنې ښکېلتيا ،د هرې پروژې د اوږدمهالو اغېزو کلۍ ګڼل
کېږي.د پروژې په بېالبېلو پړاوونو کې د خلکو له ښکيلتيا څخه ډاډ ترالسه
کړئ چې دغه چاره په پروژه کې د هغوی د مالکيت المل کېږي او زيات
11

https://www2.fundsforngos.org/featured/how-to-ensuresustainability/
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احتمال شته چې حتی د پروژې له بشپړيدو وروسته هم د هغې ځينې اړخونه دوام
ومومي .دا چې ټول بهيرونه مشارکتي دي ،د خلکو د اوسني ګروپ لهخوا د
ترالسه شوې پوهې او مهاتونه د لېږد او تکرار وړ وي.
 د ځايي ګروپونو بنسټيز کېدل :ځايي ګروپونه ستاسو پروژې د موخو په ساتنه
کې مهم رول لري .کوالی شئ د ټولنيزو /محلي شوراګانو ،شوراګانو ،ولسي
ټولنو او د معلولينو او ځوانانو ګروپونو په څېر ځايي بنسټونو په مشارکت سره د
پروژې پالن جوړونه ،تطبیق او همدارنګه څارنه پياوړی کړئ.
 ټولنيزه حقغوښتنه :د يوې پروژې د ښيګڼو په اړه د ټولنې حساسولو او له هغه
وروسته د حقغوښتنې يوې پآليسۍ رامنځته کول کوالی شي په اوږدمهاله توګه
پايښت تضمين کړي.
 د دولت او ځايي ادارو ښکېلول :د ځايي مراجعو او دولت ښکيلول ،په دې برخه
کې د دولتي نوښتونو الښه السرسي تضمينوي .دا چې دغه مراجع دايمي دي،
هغوی د يوې پروژې له مودې څخه په پراخه کچه د هغې له فعاليتونو څخه
ساتنه کوي.
هغه ټکي چې پورته ورنه يادونه وشوه ،د نادولتي مؤسسو لهخوا ستاسو سازمان د پايښت
پروګرام چمتو کولو پر مهال يا د پروژې پروپوزل د پايښت برخې د ليکنې پر مهال کارول
کېږي.
12

د پروژې پايښت او دوراني مديريت
د پروژې دوراني مديريت ( )PCMهغه اصطالح ده چې د پروژو ،پروګرامونو او سازمانونو
د پالن جوړونې او مديريت بهيرونو ته ويل کېږي .د رغانيزو پروژو د بريا لپاره ښه پالن
جوړونه الزمي ده .ځينې مهم الملونه په ځانګړې توګه د اړوند بنسټ اړتياوې او نظرونه بايد
د پام وړ وګرځي « .اړوند بنسټونه» هغه اصطالح ده چې اوسمهال د پروژې ټولو اړوندو او
ښکيلو کسانو لپاره د استفادې وړ ده .ښايي اړوندو بنسټونو کې پېريدونکي ،ګته
12

https://networklearning.org/index.php/ngo-skills/organizationalmanagement/133-project-cycle-management
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اخيستوونکي ،او ذینفع وګړي شامل وي ـ هغه کسان چې ښايي د پروژې له الرې مرسته
ترالسه کړي ،خو په هغو کې به ځايي رهبران ،ټولنه ،د نادولتي مؤسسو کارګران او
تمويلوونکي هم شامل وي .له همدې امله پر مرستې ترالسه کوونکي ګروپ تمرکز لپاره
باید په دغه سند کې « د لومړنيو اړوندو بنسټونو» عبارت څخه استفاده وشي.
د پروژې دوران مديريت د پروژو د ټولو اړخونو په پام کې نيول تضمينوي .د پروژې دوران
هره برخه د مديريت په بهير کې په پام کې نيول شوی او د راتلوونکې پروژې د پالن
جوړونې او طرحې په ټولو برخو کې بدلونونه په پام کې نيول شوي او پام ورته کېږي .دغه
کړنالره کېدای شي د پروژې له بريا او پايښت سره مرسته وکړي.

د اړتيا پېژندنې
پړاوونه
(مرحلې)
د پروژی څخه
ترالسه شوې
تجربې

ډيزاين او
برنامهريزی

د پروژی تطبيق
او څارنه

د پروژی ارزونه

د پروژې په دوران کې پنځه پړاوونه شامل دي )۱ :ارزونه )۲ ،طرحه /پالن جوړونه)۳ ،
تطبیق او څارنه )۴ ،ارزونه ) ۵ ،دوامداره ښه والی او يادونه .هر پړاو بېلې ځانګړنې لري او
ځانګړې پوهې او مهارت ته اړتيا لري.
د پايښت لپاره پالن جوړونه :نادولتي مؤسسې څنګه راتلوونکي ته چمتو واوسي؟
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د نادولتي مؤسسو پايښت ته السرسۍ نوې له ننګونو سره مخ شوي ،ځکه چې ډېری يې د
مالي مرستو لپاره يو يا څو د ګوتو په شمېر تمویلوونکو پورې تړاو لري ،له بده مرغه د
تمویلوونکو مالي مرسته تل آسانه نهوي ،په ځانګړې توګه د کوچنيو او ځايي نادولتي
مؤسسو لپاره .په نړيواله کچه ،د پرمختيا لپاره د تمویلوونکو بودجه په پام وړ توګه کمه
شوې ده .دې ته په پام سره ،نادولتي مؤسسې بايد د خپل پايښت لپاره پالنونه جوړ کړي څو
وکوالی شي ګټه اخيستوونکيو لپاره خپلو فعاليتونو ته دوام ورکړي او د اوږدمهاله
راتلوونکې لپاره خپل ماموريت ترسره کړي .د پايښت لپاره پالن جوړونه ستاسو د پروګرام
د الرښوونې لپاره يو مرستندويه لومړنۍ نقشه ده چې بايد د راتلوونکي مرستې يا سازماني
پالن چمتو کولو کې مو شامل وي.
تمويلوونکی همدارنګه غواړي پوه شي چې سازمان به د مالي مرستې له پايته رسيدو وروسته
څنګه پايښت ومومي .دلته ويلی شو چې سازمان ځان پورې ځانګړی د پايښت پروګرام لري
چې د پروژې سازمان ورکوونې ،مالتړ او مالي مرستې د دوام لپاره د يو دوامداره بهير په
توګه ورنه استفاده کوالی شي.
.1

.2

.3

.4

مخينه /بګروند ( له خپلو چارو څخه د چمتووالي په برخه کې کار واخلئ)
 oد ټولنې هغه اړتياوې چې د دغه سازمان /پروګرام د پيل المل شوي،
تشريح کړئ.
 oد خپل پروګرام او د پام وړ پايلو يو لنډيز وړاندې کړئ.
 oد پروژې /پروګرام د پايښت د اغېزو په باره کې خبرې وکړئ.
مخ پر وړاندې تګ
 oد پروګرام هغه فعاليتونه چې ترسره کوئ يې ،تشريح کړئ.
 oد هغو د دوام لپاره توجيهه وړاندې کړئ.
د پروګرام جوړښت
 oاړوند بنسټونه ،کارکوونکي او هغه څارنې چې د پېژندل شويو
فعاليټونو له دوام څخه د مالتړ لپاره مشخص شوي او ورته اړتيا ده،
تشريح کړئ.
دوامداره بودجه:
48

.5

 oد خپل سازمان لپاره د پايښت وړ بودجې ځانګړې کول ( اصلي
بودجه)
د مالي مرستې ستراتيژي:
 oهغه ستراتيژۍ چې د خپل پروګرام /پروژې د ساتنې لپاره به ورنه
استفاده وکړئ ،تشريح کړئ.
 oبالقوه مالتړې سرچينې وپېژنئ.

په پروپوزل کې د پايښت څرنګوالی وليکئ:
يوه اساسي پوښتنه چې هره تمويلوونکې مرجع غواړي هغه په خپل پروپوزل کې وليکئ« .
د پروژې د پايښت پروګرام څه دی؟» په معمول ډول ټولې پروژې له ټاکل شوي وخت
وروسته بشپړېږي او تمويلوونکې مؤسسې غواړې پوه شي چې د پروژې له بشپړيدو وروسته
به د پروژې د کارکوونکو لهخوا کومې هڅې وشي .دغه مسأله کېدای شي ډېره ننګوونکې
واوسي خو يو له عمومي پوښتنو څخه دا ده چې تمويلوونکي غواړي په دې اړه وپوښتي
حتی که مالي مرسته د يو يا څو کلونو لپاره وي.
کيدای شي د پايښت بېالبېل ډولونه موجود وي :سازماني پايښت ،مالي پايښت ،ټولنيز
پاپښت او د پروژې پايښت .د سازمان پايښت داسې دی چې د تمويلوونکي د نه مالتړ په
صورت کې څنګه کوالی شي خپلو فعاليتونو ته دوام ورکړي .مالي پايښت په مالي مالتړ
پورې اړه لري چې پروژه يا سازمان ورته د مالي مرستې له پایته رسيدو وروسته اړتيا لري .په
همدې بڼه ،ډ ټولنې پايښت داسې دی چې ټولنې د مالي مرستې د نشتوالي په صورت کې د
پروژې فعاليتونو ترسره کولو ته دوام ورکوي.
تر ټولو لومړی دا چې د پايښت پروګرام له تدوين سربېره ،بايد د هغه د تطبیق په بهير کې د
ټولنې يا پروژې د اصلي اړوندو بنسټونو د حضور بڼې ته اشاره وکړئ .ټولنه د پروژې يوه
مهمه ګټه اخېستوونکې دی او ښکيلتيا يې له لومړۍ ورځې په پروژه کې د هغې د تطبيق د
دوام المل کېږي .کله چې په پروګرام کې دغه موضوع توضيح کوئ ،کوالی شئ
تمويلوونکي ته قناعت ورکړئ چې د پروژې په اصلي هسته کې پايښت رامنځته شوی دی.
سازمان ټولنې ته دا احساس ورکوي چې د پروژې خاونده ده او بايد حتی د مالي مالتړ له
پايته رسيدو وروسته د هغې تطبیق ته دوام ورکړي.
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د دغې طرحې راتلوونکې برخه مالي پايښت دی .په ساده ژبه  ،د مالي مرستې له پایته
رسيدو وروسته به د فعاليټ لګښت له کومه شي؟ د دغې چارې لپاره کوالی شئ د خپلې
پروژې ستراتيژۍ ته مراجعه وکړئ چې په هغې کې په ځانګړې توګه د ټولنې پر بنسټ
جوړجاړي رامنځته کولو په اړه کوپراتيف يا ولسي ټولنې شاملې دي او د پروژې لګښت به
د هغو د غړيو لهخوا ورکړل شي .د پروژې د پايښت دغه مهم عنصر په پروپوزل کې شامل
دی.
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څلورمه بېلګه
د ستراتیژیکي پالن جوړولو پېژندنه
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پالن جوړونه څه شی ده؟
د څلورو مديريتي فعاليتونو څخه د يو هغه پروګرام جوړونه :پروګرام جوړونه ،سازمان
ورکوونه ،رهبري او کنټرول .دا موخو ته د السرسي لپاره د ستراتيژۍ او موخو ټاکلو يوه
پروسه ده.

ستراتيژي څه ته وايي؟
ستراتيژۍ يو ډول پالن دی چې په اغېزناکه او کارنده توګه د ټاکل شويو موخو د ترالسه
کولو په موخه ترسره کېږي .ستراتيژۍ د موخهي ،اوږدمهاله او سرچينو دتخصيص د
لومړيتوب وړ پالنونو په چوکاټ کې د سازمان د عزم د بيان وسيله ګڼل کېږي .دا د
کالسيکو او پخوانيو ليدلورو څخه د ستراتيژۍ مفهوم تعريف دی .داد سازماني موخو د
روښانه جوړښت او د اړينو پالنونو د توضيح لپاره د پالن جوړونې او پالن د تطبیق لپاره
اړينه چاره .د دغه تعريف له محتوا نه دا پايله ترالسه کوالی شو چې:


لومړی بايد د سازمان اوږدمهاله موخې تعريف کړو .دغه موخه بايد په نسبي
توګه ثابت او د پايښت وړ وي ،مګر دا چې د چاپيريالي بدلونونو له امله بياکتنې
ته اړتيا پيدا کړي.
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دويم ،د موخو ثبات په الزامي توګه د پروګرامونو د بېرته راګرځيدو په معنا
نهدي .د دغه موخه لپاره کوالی شو ستراتيژيک تطبیقي پالنونه چې په قطعي
توګه لنډمهاله دي ،له اوږدمهاله موخو سره همغږي کړو.
درېيم ،د سرچينو تخصيص؛ چې په ستراتيژيک تطبیق کې ستر ګام ګڼل کېږي.
د ستراتيژيکو پالنونو او موخو ترمنځ تعادل رامنځته کول له يوېخوا او د
انساني ،تخنيکي ،فزيکي او مالي سرچينو تخصيص له بلېخوا د ستراتيژک سفر
له دوام څخه ډاډ ترالسه کوي.

ستراتيژيکه پالن جوړونه څه ته وايي؟
ستراتيژيکه پالن جوړونه په سازمانونو کې يو مديريتي فعاليت دی چې د بېالبېلو مواردو د
ټاکلو لپاره ورنه استفاده کېږي .دغه موارد عبارت دي له :لومړيتوببندي ،د سرچينو او
انرژۍ له تمرکز ،ګډو او هوکړه شويو موخو پر لور د اړوندو بنسټونو او کارکوونکو د
حرکت له ډاډمنتيا ،د عواقبو او پايلو د ترکيب له ټاکلو ،او د چاپيريالي بدلونونو ته د
ځوابوينې او انطباق لپاره د مناسبو تګالرو پر لور د سازمان د حرکت تنظيم او ارزونې
څخه.
له بل ليدلوري ،ستراتيژيکه پالن جوړونه يوه منظمه او دوامداره هڅه ده چې په سازمان کې
د تصميم نيونې او تطبیق بيخ بنسټ جوړوي .دغه هڅې دا مشخصوي چې سازمان څه ته
وايي؟ څه وړاندې کوي ،ولې دغه کار ترسره کوي او دچا لپاره فعاليت کوي؟
څرنګه چې پورته ورنه يادونه وشوه ،ستراتيژيکه پالن جوړونه د سازمان پر اوږدمهاله بريا
تمرکز لري ،له همدې امله پر راتلوونکي متمرکزه وي ،په بل عبارت ،په دغه پړاو کې
هڅې د سازمان راتلوونکې انځوروي.
د ستراتیژیکې پالن جوړونې اجزاوې:
يوه ستراتيژيکه پالن جوړونه چې په ښه توګه يې پراختيا موندلې وي ،د بدلون
رامنځتهکولو الرې نقشې په توګه ورنه استفاده کېږي ،ځکه چې الندې موارد
تشريح کوي:
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د راتلوونکې لپاره ليدلوری؛
د سازمان کمزوري او پياوړي ټکي؛
په راتلوونکې کې په دوامداره توګه تر بدلونونو پورې د پاښتوړ پرمختيا او
ودې لپاره د اړتيا وړ بدلونونو ماهيت؛
د اړتيا وړ سرچينې او دا چې دا سرچينې اوسمهال په سازمان کې شته يا دا چې
له بهرنيو سرچينو څخه باید توليد شي.
د ستراتیژیکې پالن جوړونې بهير
په عملياتو کې د ستراتیژیکي پالن جوړونې کار د ستونزمنو مديريتي پرېکړو
پايله ده چې په هغو کې د ښه عمل خو کله هم لږ په زړه پورې دورې هم
شاملې وي .د ستراتيژيکو پالنونو تدوين او تطبیق يو فکري بهير دی چې په
درېيو مهمو پړاوونو کې ترسره کېږي:

ستراتیژیک تطبیق
ستراتیژیکه بڼه
ورکول

ستراتیژیکه
ارزونه
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 .1د ستراتیژۍ تدوين
سازمان د ستراتيژيو په تدوين کې د کورنۍ او بهرنۍ پلټنې په ترسره کولو سره خپل
اوسنی وضعيت ارزوي .د ستراتيژۍ په تدوين کې همدارنګه د سازمان د کمزوريو او
پیاوړو ټکو او فرصتونو او ګواښونو (د  SWOTتجزیه او تحليل) شامل دی .په پايله
کې مديران پرېکړه کوي چې نوې برخې ته چې کوالی شي په هغه کې همکاري
وکړي يا يې پرېږدي  ،څنګه د اړتيا وړ سرچينې تخصيص کړي او دا چې کوالی شي
خپل عمليات د ګډې پانګونې ،مشارکت او شبکې جوړونې له الرې پراخ کړي.
ستراتيژيک پالنونه د سازمان د اوږدمهاله اغېزو او بريا المل کېږي .يوازې د لوړې
کچې مديران پر خپل اغېز پوهېږي او د هغو تطبیق لپاره د الزمو سرچينو تخصيص
مجاز ګڼي.
 .2د ستراتیژۍ تطبیق
سازمان باید د ستراتيژۍ له تدوين وروسته خپل لنډمهاله موخې ( عموماً د يو کال
لپاره) او پاليسۍ طرحه او د هغو د تطبیق لپاره سرچينې وټاکي .دا چې دغه چاره د
عمل پړاو په نوم هم يادېږي او د ستراتيژيک مديريت تر ټولو مهم پړاو دی .د تطبیق
پړاو بريا د سازمان په وړتيا پورې اړونده ده چې بايد سالم او فرهنګي چاپيريال
رامنځته کړي چې غړي يې د تر ټولو اغېزناکې او کارنده تګالرې پر مټ وهڅول
شي .په دغه پړاو کې د مدير په فرد پورې منحصر مهارتونه ډېر مهم دي .د ستراتيژۍ
په اغېزناک تطبیق کې همدارنګه د فعال سازماني جوړښت لپاره پرمختيا ،له شته
سرچينو څخه اعظمي استفاده او د عملياتي هڅو بېاځلي الرښوونې شاملېږي.
 .3د استراتیژۍ ارزونه
د مهارت پرمختيا برخې هر وکړی پوهېږي چې د نن ورځې بريا د سبا هغه نهشي
تضمینولی .په دې ترتيب ،د مديرانو لپاره د تطبیق له پړاو وروسته د بېالبېلو ستراتيژيو د
فعاليت ارزونه ډېره مهمه ده .د ستراتيژۍ په ارزونه کې درې مهم فعاليتونه شامل دي:
د ستراتيژيو په تطبیق کې د اغېزناکو داخلي او بهرني الملونو پلټنه ،د فعاليت سنجول او
اصالحي اقدامات .،درې واړه پړاوونه په ستراتيژيکه پالنجوړونه کې د مراتبو سلسلې
په درېيو کچو کې پېښېږي :سازماني  .،منځمهاله او عملياتي کچه .له همدې امله اړينه
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ده چې په ټولو کچو کې د مديرانو او نورو غړيو ترمنځ اړېکه او تعامل رامنځته شي
څو بنسټ د يو عملياتي ټيم په توګه فعاليت وکړي.
د ستراتیژیکي پالن جوړونې ښېګڼې
په چاپيريال کې چټک بدلونونه د دې المل کېږي څو ډېری سازمانونه د تحريک منوونکيو
او له مخکې چمتو شويو تګالرو پر ځای تر ډېره غبرګوني تګالرو ته ترجيح ورکړي .په
همدې حال کې ،غبرګوني ستراتيژۍ لنډمهاله وي او د دې المل کېږي څو سازمانونه د پام
وړ سرچينې او وخت ور باندې ولګوي .ستراتيژيکه پالن جوړونه له سازمان سره مرسته
کوي څو له مخکې نه چمتووالی ولري .سازمان ته اجازه ورکوي څو وضعيتونو ته د
غبرګون ښودلو پر ځای ښکيلتيا او نفود پيل کړي .ستراتيژيکه پالن جوړونه ښايي هر
سازمان ته الندې ښيګڼې وړاندې کړي:






مرسته کوي څو د يوې منطقې او منظمې تګالرې څخه په استفادې الښې
ستراتيژۍ تدوين کړي .دا په يوازې توب تر ټولو مهمه ګټه ده .ځينې مطالعې
ښيي چې د ستراتیژیکي پالن جوړونې بهير په خپله له تصميمنيونې مخکې د پام
وړ ونډه لري.
د ستراتیژیکي پالنجوړونې بهير د بريا لپاره اړېکې ډېرې مهمې دي .دغه چاره
د مديرانو او نورو غړيو ترمنځ د مشارکت او خبرو اترو له الرې پيلېږي چې د
هغوی ژمنه سازماني موخو ته السرسي ښيي .په همدې دليل د سازمان د موخو
او موخو ستراتيژيکه پالن جوړونه رښتوني کوي ،ځکه چې د هغو غړي کوالی
شي د فعاليت او جبران خسارې ترمنځ اړيکه پهخپله درک کړي .په پايله کې
هم مديرانو او هم نور غړيو نوښت رامنځته کوي او د سازمان د الودې المل
کېږي.
د سازمان کارکوونکو ته ځواک وربښي .د بهير په ټولو پړاوونو کې د اړېکو
ټينګښت او د خبرو اترو زياتوالی د اغېزناکتيا حس ،د عمل نوښت او د غړيو
تحليل پياوړی کوي .دغه چاره د ټېټې کچې مديرانو په مداخلې سرهد د
ستراتیژیکي پالن جوړونې بهير متمرکز کولو ته د سازمان نه اړتيا تشريح کوي.
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نادولتي مؤسسو لپاره د ستراتیژیکي پالن جوړونې ښېګڼې
ستراتيژيکه پالن جوړونه کېدای شي يوې نادولتي مؤسسې لپاره يوه ګټوره تبليغاتي وسيله
واوسي ،خو له دې الزيات د سازماني پرمختیا لپاره ډېره مهمه ګڼل کېږي.
څرنګه چې تجربو ښودلې ،د نادولتي مؤسسو لپاره دا کفايت نهکوي چې يوازې رسالت او
موخو ته پرمختيا ورکړي .يوه روښانه ستراتيژيک پالن دسازمان د نظريې پياوړتيا او د هغه د
پرمختګ څرنګوا لي المل کېږي .ښايي په پروپوزلونو کې ورته متوجه واوسئ چې څنګه
هره تمويلوونکې مرجع غواړي ډاډ ترالسه کړي چې د تطبیق په حال کې پروژه د سازمان
له ستراتيژۍ سره مطابقت لري .دلته ده چې ستراتيژيکه پالنجوړونه کېدای شي ډېره ګټوره
واوسي.
ستراتيژيکه پالنجوړونه له نادولتي مؤسسو سره مرسته کوي ترڅو خپلې وړتياوې ،ستونزې
او سرچينې تشخيص کړي .د دغو ساحو درک له سازمان سره مرسته کوي څو پياوړي ټکي
تجزيه او تحليل او له فرصتونو نه استفاده وکړي .د ستراتيژۍ پالن د تدوين لپاره يوه متداوله
تحليلي وسيله  ( SWOTپياوړي او کمزوي ټکي ،فرصتونه او ګواښونه) ده.
ولې ستراتیژیک پالن جوړونه؟
«که ونه شي کوالی پالن جوړونه ترسره کړئ ،د خپلې ماتې پالن مو جوړ کړی دی»
اغېزناکه ستراتيژيکه پالن جوړونه د هر سازمان لپاره ډېرې ګټې لري ـ دلته يوازې له څو
بېلګو څخه يادونه شوې ده:



دا هر سازمان ته مشخصه الر انځوروي .هيڅ سازمان نهشي کوالی له
ستراتیژیکي پالن جوړونې پرته يوازې د بريا په هيله د بريا پر لور ګام واخلي.
ستراتيژيک پالن د الرې نقشې په توګه کار کوي او په څرګنده توګه هغه تر
ټولو ښه الر چې ستاسو سازمان يې په راتلونکو کلونو کې وهي ،مشخصوي.
حتی که يو ،درې يا پنځه راتلوونکي کلونو وخت ونيسي ،ستراتيژيکه پالن
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جوړونه کوالی شي ستاسو له سازمان سره د احتمالي ننکولو لپاره د حل الرو په
موندلو کې الرښوونه وکړي.
د تمرکز احساس رامنځته کوي .دا چې ستراتيژيکه پالن جوړونه ستاسو د
سازمان مسير ټاکي او درسره مرسته کوي څو هغو ته د رسيدو لپاره خپل تمرکز
زيات کړئ .له همدې امله ستاسو له سازمان سره مرسته کوي څو خپل سم
موخې او موخو ته پراختيا ورکړي او له ټولو سره مرسته وکړئ څو خپلو موخو
ته پر رسيدو باندې خپلې هڅې متمرکزې کړي.
دا ستاسو سازمان پر ځانپوهاوی ښهکوي .ټوليز ستراتيژيک پالن تدوين ته
وخت ځانګړی کول په دې معنا دی چې ستاسو سازمان د خپلو کمزوريو او
پیاوړو ټکو او هغه مقام څخه چې په ټولنه کې يې لري ،که هغه په جال توګه
وي او که له نورو سازمانونو سره په اړېکه کې چې په هغمه ټولنه کې کار
کوي ،په اړه ښه پوهاوی لري.
دا ستاسو د سازمان غړيو ته د الزياتو هڅو زمينه برابروي .ستراتيژيکه پالن
جوړونه نه يوازې دا چې د مراتبو په سلسله کې د لوړې کچې مديرانو لپاره
ګټوره ده ،بلکې د سازمان ټولو غړيو ته د موخهمندۍ حس ورکوي.
ستراتیژیک بهير او عملي وسيلې
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د ستراتیژیکې پالن جوړونې اجزاوې:
د ستراتیژیکي پالن جوړونې اصلي هسته ،ليدلوري ،رسالت ،ارزښتونه ،موخې او موخې دي.
الندې کرښو کې د دغو مؤلفو په اړه تفصيلي بحث کوو:
ليدلوری :هغه ځای چې غواړو په راتلوونکې کې يې ولرو:
د ليدلوري په اړه بېالبېل تعريفونه شته چې دلته يې له دوو ستراتيژيکو هغو څخه يادونه
کوو:


ليدلوری د راتلوونکې له انځور څخه عبارت ده چې سازمان غواړي په ټاکلي
وخت يې ترالسه کړي.
په اوسنيو شرایطو کې د سازمان د راتلونکو هيلو يو اړخ دی .د سازمان ليدلوری
خاصې ځانګړنې لري .سازمان د دې وړ دی چې د دا وړ ځانګړنو په درلودلو
سره خپل ليدلوری ترالسه کړي .دغه ځانګړنې په الندې ډول وړاندې شوي دي:

-

د يو ستراتيژيک پالن چمتو کول سازمان ته نور فرصتونه هم برابروي ،لکه :د
سازمان لپاره د پروګرامونو په چمتو کولو کې د کارکوونکو او مشورتي بورډ د
الزيات حضور هڅونه ،سازمان ته د کارکوونکو او مشورتي بورډ د ژمنې
زياتوالی ،د سازمان لپاره د عملياتي مسير څرګند تعريف ،د زدهکړې هڅوونه.
لنډه او توليز دی ،له همدې امله کوالی شي د تصميمنيونې لپاره الرښود واوسي.
د خلکو پام رااړوي.
راتلوونکی ترجیحی او معنا لروونکی وضعيت تشريح کوي.
هغو کسانو لپاره چې د السته راوړنې لپاره هڅه کوي ،الهام بښوونکی دی او
حتی د ستونزې په حاالتو کې خوځښت ځواک چمتو کوي.
د نورو له موخو يا د سازمان له عمومي ليدلوري سره د شخصو موخو د تطبیق
څرنګوالي کې مرسته کوي او يا د الښو ګټو په پايله کې هغه ته ترکيبي بڼه
ورکوي.
په السرسي کې د درک وړ دی.



-

-
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-

ننګوونکی ،قانع کوونکي او له شته وضعت او هغه څه څخه چې هوسا ښکاري،
په پراخه کچه دی.

په ستراتيژيکه پالن جوړونه کې د يو سازمان لپاره د بريالي ليدلوري پرمختيا يو ګټور ګام
پېژندل کېږي .له دې ورهاخوا ،که بريالی ليدلوری او خيال نهلرئ ،ښايي هر پالن مناسب او
عملي ښکاره شي .بريالی ليدلوری ،هغه تاکتيکونه ،فعاليتونه او پالنونه چې بايد ورته
لومړيتوب ورکړل شي ،توضيح کوي او د هغو مواردو له تشخيص سره چې په ځانګړې
توګه مناسب او ګټور نهدي مرسته کوي .بريالی ليدلوری همدارنګه مرسته کوي څو
شاخصونه ،معيارونه او د عطف ټکي مشخص شي چې آيا ستراتيژيک موخې او موخې
پوره کوالی شي کنه؟
د ليدولوري تدوين:
 .aالندې پوښتې ځواب او ځوابونه لست کړئ:

 د ځان او خپلوانو لپاره ژوند په کومه خيالۍ نړۍ ( ټولنه ،هېواد) کې وينئ؟
 کومو کسانو ته هيله لرئ چې په ايده آله ټولنه کې ژوند وکړي؟
 .bله خپلې اوسنۍ ټولنې او له ټولنيز ،سياسي ،اقتصادي ،فرهنګي او چاپيريالي ماحول
څخه يو ټولنيز انځور چمتو کړئ هغه څه چې غواړۍ په خپله ټولنه کې يې ولرۍ او
کوالی شئ هغه پياوړې کړئ .مشروعيت ورکړئ او يا يې منطقي کړئ .او هغه څه مو
چې په اوسنۍ ټولنه کې نهخوښېږي ،او غواړئ هغه بدل کړئ ،لست کړئ.
 .cله وصفي کلمو نه په استفادې سره خپل ځوابونه چې په  ۱او  ۲شمېرو کې مو ليدلي
په ليدلوري بدل کړئ.
 .dد ټولو ( لکه شمالي ستوري) لپاره د هيلو او الهام له ټينګښت څخه د ډاډ لپاره ۳
شمېره د پايلې په الښه توګه وليکئ.
 .eد ټولو ښو ليدلورو د ټاکلو معيارونه وپلټئ.
د ټولو ليدلورو چکلست
 .1دا ټولنمحوره او د پاي ته رسيدو وړ ده ،نه د
فعاليت پر بنسټ.
 .2ظاهري ښکاري.
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.3
.4
.5
.6
.7
.8

لنډ خو ټوليز دی.
دا شريکولو لپاره ټولو ته هيله وربښي.
بايد په راتلوونکې کې د وګړيو او ټولنې لپاره يوه
ايده آله ځانګړنه تشريح کړي.
السرسی ورته د ليدلوري په بيانولو کې شامل
نهدی.
له وصفي کلمو ډک دی.
له تحقق مخکې د مراجعو ونډه په پام کې نيسي.

رسالت :ولې دغه کارونه ترسره کوو؟
رسالت د يو سازمان وجودي فلسفه وي.د سازمان رسالت د هغه د سيالۍ څرنګوالي او
اړوندو بنسټونو او ګته اخېستوونکيو لپاره د ارزښت ټاکل دي.
د رسالت بيان په تدوين کې بايد پنځه اساسي پوښتنې ځواب شي:
.1

هغه څه دي؟ ( هغه اجناس او خدمات چې سازمان يې وړاندې کوي او په

.2
.3
.4
.5

واقعيت کې د دغو محصوالتو او خدماتو پر مټ د ټولنې اړتياوې پوره کېږي).
دا څوک دی؟ ( څوک د سازمان له عملياتو ګټه پورته کوي؟)
چېرې؟( کاري چاپيريال چېرې دی؟)
ولې؟ ( د سازمان وروستی موخه څه دی؟)
څرنګه؟ (موخه ته د السرسي لپاره د سازمان په فرد پورې منحصرې ځانګړنې او
د رقابتي ښيګڼې څه دي؟)

په بېالبېلو مقالو کې د سازمان رسالت بيان مطرحه شوی چې ډېری يې په الندې مواردو
کې دي :د يوې ارزښتناکې شتمنۍ په توګه ( ،ټولنيزو ،ولسي او چاپيريالي) مسائلو ته
رسيده ګي ،د ټيکنالوژۍ تنوع او باالخره هغه ژمنه چې سازمان يې د مالي سالمتۍ او ودې
پر وړاندې لري.
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د سازمان رسالت د سمت او حرکت له اړخه ټول مديران سره يوموټي کوي .سازماني
رسالتونه د هغه د بېالبېلو کچو مديرانو او غړيو ته اجازه ورکوي چې ګډې هيلې ولري.
د سازمان رسالت لېوالتیا لرونکو وګړيو او ګروپونو ته اجازه ورکوي څو د وخت په تېرېدو
سره ،ګډ ارزښتونه ولري او دغه ارزښتونه ورځ تر بلې پياوړې کېږي .سازماني رسالتونه
داسې يو ډول ارزښت او موخه رامنځت ه کوي چې له الرې يې له سازمان څخه بهر کسانو
لهخوا دغه ارزښت د سازمان پېژندنې په توګه پېژندل کېږي .باالخره د سازمان رسالت به د
الندې ژمنو پياوړتيا واوسي:
عملياتي مسووليت او همدارنګه د ژمنتيا لپاره د سازمان له پايښت ،ودې او ګټې څخه د ډاډ
ترالسه کول دی.
د ليدلوري بېلګه:
کارنده نادولتي مؤسسې او پياوړې ټولنې

13

د رسالت بیان بېلګه:

ټولو غړيو ته افغانستان کې د اغېزناکو انساني فعاليتونو ترسره کولو او د فعاليتونو پراختيا
14
لپاره د يو کارنده بستر چمتو کول
د رسالت بيان د يو سازمان د شتون دليل او د هغه ليدلوری او موخه بيانوي چې پهکې هغه
ارزښتونه او اصول شامل دي چې سازمان ورڅخه مالتړ کوي .دا له سازمان سره په
تصميمنيونه او غوراوي کې الرښوونه کوي او د هغه عمومي انځور تعريفوي .په لنډه توګه
د رسالت بيان درېيو پوښتنو ته ځواب ورکوي:



څه ته ژمن يو؟ ( ليدلوری)
په څه باور لرو او څه غواړو؟ ( ارزښتونه)

13

 .اکبر لیدلوری
14
 .اکبر رسالت
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زموږ کار او پايلې کومې دي؟ ( رسالت او فعالیتونه)

د رسالت او ليدلوري ترمنځ توپير (بېلګې):
لیدلوری (مطلوب ،راتلوونکي پالوونکی،
اوږدمهاله)

رسالت (هغه کار چې ترسره کوو يې د
شتون لپاره يې دليل)

« زموږ ليدلوری له يوې نړيوالې ټولنې سره

« د ټولنيزو بدلونونو د عامالنو په توګه د
با احساسه،پلټوونکيو ځوانو نارينهوو او
ښخو د ودې لپاره د ټوليزې روزنې
وړاندې کول»

همغږی ده چې مترقي او فعال وګړي ،له
منتقدانه تفکر سره په خپل ملي او فرهنګي
هويت سره وياړي او عزت يې کوي» .

ارزښت څه شی دی؟
موږ په څه باوري يو او څه غواړو؟




هغه اساسات چې په فردي او ټولنيز سازمان کې شته دي.
هغه ښه چلند ګڼل کېږي او په هر صورت کې د تصميمنيونې
لپاره معيارونه دي .د بېلګې په ډول «په هرځای کې رضايت»
يووالی ،په سازمان کې د خصوصي حريم ساتنه ،خدمات،
ستنډرډونه ،او اقداماتو ته د قدر په سترګه کتل .په دې کې د
سازمان لپاره له نورو سره د وګړيو چلند ،د ګروپونو د فعالیت
څرنګوالی او نور مهم موارد شامل دي.

موخې څه دي؟
موخې پراخ بيانونه دي چې په مستقيمه توګه د سازمان له رسالت سره اړېکه لري او په
عمومي توګه هغه ښيګڼې چې د سازمان له فعاليتونو څخه زېږنده دي ،تشريح کوي .موخې
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ستاسو د فعاليتونو وروستۍ پايله ده .موخې بايد واقع بينانه او د السرسي وړ وي حتی په هغو
سازمانونو کې چې ال نوي دي او خپلې سرچينې ،جوړښت او فعاليتونه ټينګوي .د
ستراتيژيکو پالن جوړونو لپاره دوه ډوله موخې شته دي :پروګرامي او سازماني.
پروګرامي موخې په عمومي توګه د پروګرام د دورې تر پايه په يوه ځانګړې ساحه ،بهير يا
استفاده کوونکو کې ستاسو د پروګرام اغېزمنتیا تعريفوي .سازماني موخې داخلي او
جوړښتي بدلونونه او هغه پرمختګونه چې ستاسو سازمان يې بايد په اغېزناکه توګه موخو ته
د السرسي لپاره رامنځته کړي ،تعريفوي.
الندې الملونه بايد د خپل سازمان لپاره د موخو ټاکلو پر مهال په پام کې ونيسئ:









چاپيريالي شرایطو ،کورنيو او راتلونکو سرچينو ته پاملرنه؛
حقايقو ته پاملرنه( د السرسي وړ موخو ټاکل)
د کميټې موخې ( له دې ډلې فعاليتونه ،ستنډردونه او معيارونه)
زماني محدوديت؛
له کارکوونکو سره په ګډه د موخو ټاکل ( مشارکتي مديريت)
د موخې او ليدلوري په پام کې نيول ( د سازمان سالمتيا)
د موخو لومړيتوببندي ـ لومړی کوم او وروسته بايد څه کارونه ترسره شي.
پام مو وي چې موخې ،د يوبل پايلې خنثی نهکړي.

د پروګرام د موخو ارزښت:
 د پروګرام موخې د يو واحد ( په سازمان کې دننه يو ډيپارټمنټ) يا په ټوليز
ډول د يو سازمان د حرکت لوری ټاکی.
 د فعاليتونو پر هڅو او همغږۍ تمرکز کوي.




له تصميمنيونې سره مرسته کوي او د دې کار المل ګرځي.
د عملياتو ( پروګرام) لپاره انګيزه رامنځته کوي.
د پروګرام اروزنه چمتو کوي.

تحلیلونه ،تشخيص او موخې:
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له شته وضعيت څخه بشپړ تحليل بايد د الندې مواردو المل شي:






د هغو مسايلو درک چې ښايي د فعاليت مخنیوي المل شي.
پر پايلې د اغېزناکو چاپيريالي الملونو پېژندنه.
په بهرني چاپيريال کې د شته فرصتونو او ګواښونو پېژندل
په سازمان کې دننه د پیاوړو او کمزوريو ټکو تشخيص.
د پياوړتيا او کمزوريو ټکو ،فرصتونو او ګواښونو (د SWOTتجزيه او تحليل)
ښه تجزيه او تحليل بايد مديرانو ته دا وړتيا ورکړي څو رسالت او د سازمان
موخې او همدارنګه د بېالبېلو ستراتيژيو د غوراوي ارزونه وکړي.

د پروګرام د موخو ډولونه:
 -1اصلي يا عمومي موخې
د سيمې لومړيتوبونو او د سازمان رسالت ته په پام سره ،دغه موارد په عمومي توګه غير
کميتي او جهت لروونکي بيان شوي دي.
 -2ځانګړې موخې
دا د عمومي موخو تشکيلوونکې برخې دي او په څرګنده توګه د کچ کولو وړ دي .له دې
الرې کوالی شو پروګرام وارزوو.
موخې بايد څنګه وټاکو؟
د پروژې موخې د درېيو شاخصونو پر بنسټ دي:
 فعالیت /کار ـ د ژمنه شويو عرضو له اړخه د يوې پروژې يا پروګرام لهخوا.
 د بريا يا فعاليت کليدي شاخصونه ( وخت ،کيفيت ،لګښت)
 رضايت ـ له عرضو څخه د اړوندو بنستونو د رضايت کچه.
موخې کومې دي؟
هغه تاکتيکونه تشريح کوي چې ښايي تاسو يې وکاروئ او هغه کارونه بيانوي چې د
مطلوبو پايلو المل کېږي .په دې کې ډېری د سازمان د  SWOTتجزيې او تحليل ته په
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پام سره د هغو غوراويو انتخاب شامل دی چې سپما ته نېږدې او د تطبیق وړ وي او په
احتمالي توګه د سازمان موخې پر مخ وړي او په هممهاله توګه يې رقابتي او پايښت وړ
ګرځي.
د عملياتي يا ستراتيژيک پالن موخې بايد  SMARTوي:
 = Sمشخصې  -د بېالبېلو تفسيرونو د مخنيوي لپاره
 = Mد کچ کولو وړ  -د څارنې او ارزونې ممکنوالي لپاره
 = Aد السرسي وړ  /مناسب  -د ستونزو ،موخو او ستراتيژيکو موخو په پام کې نيولو لپاره.
 = Rرښتوني  -د السرسي وړ ،ننګوونکي او له مفهومه ډک
 = Tد وخت پر بنسټ -د بشپړولو لپاره له ټاکلي زماني محدوديت سره
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پینځمه بېلګه
د ستراتیژیک پالن جوړولو بهير
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ښه ستراتيژيکه پالن جوړونه هم يو زماني بهير او هم د کارونو لنډيز دی.
په ستراتیژیکه بڼه فکر کول
موخه /موخه :له ستراتيژيک تفکر څخه موخه د حل الرې وړاندوينه او پراختيا ده.
همدارنګه دا د هغو ستراتيژيو د مغزي توپان لپاره د زمينې برابرول دي چې کوالی شي د
پروژې ستراتيژيکو موخو او موخو او ځانګړې مفکورې سره مرسته وکړي .له بل لوري ،له
ستراتیژیکي پالنجوړونې څخه موخه د رښتونو اقدامانو يا پړاوونو رامنځته کول او مفهوم
ورکړل دي چې د پروژې د تطبیق يا موخو وړاندې کولو المل کېږي.
تعريف ـ ستراتيژيک تفکر د ذهني يا فکري تګالرې په توګه تعريف شوی چې وګړي يو
موخه ته د السرسي زمينې يا په يوه بله هڅه يا لوبه کې د موخو ټولګې لپاره کارول کېږي.
ستراتيژيک تفکر له مديرانو سره مرسته کوي څو د پاليسۍ جوړونې اړوند مسايل وپلټي،
اوږدمهاله پالنونه ترسره کړي ،موخې وټاکي او لومړيتوبونه ،احتمالي خطرونه او فرصتونه
تشخيص کړي.
ځواب ویل ـ که څه هم د وګړيو يا ګروپونو لهخوا ترسره کېږي ،عموماُ ستراتيژيک فکر
ډېری شخصي يا فردي صالحيت يا ځانګړنې لري .په ستراتيژيکو پالن جوړونو کې څو تنه
يا ټيم دی چې بايد سره راټول شي .يو رهبر يا مدير کوالی شي دواړه ترسره کړي ـ په
ستراتيژيکه بڼه فکر او پالن جوړونه وکړي .خو په سر کې کله چې په يوازې توګه ترسره
کېږي ،ښه پايله ورڅخه ترالسه کوي او وروسته کله چې په ګروپي بڼه ترسره کېږي،
الزياتې پايلې ورڅخه ترالسه کېدای شي.
مهمه ده چې د بهير له پيل مخکې څو اساسي پوښتنې مطرحه کړئ:




آيا له ټولو کچو سره مو مشوره کړې او د ستراتیژیکي پالن جوړونې لپاره مو د
اړتيا وړ مشارکت کچه او موخې په بشپړ ډول توضیح کړي دي؟
آيا د هغه سازمان او چاپيريال په اړه مو چې په کې کار کوئ ،مهم اطالعات
راټول کړي يا دا چې د راټولونې او پلټنې لپاره مو ټيم يا ټيمونه جوړ کړي؟
آيا د ګروپ يا ستاسو د سازمان پالن جوړونې ماهيت او کچې ته په پام مو دا
سنجولې چې يو بهرني اسانچاري ته اړتيا ده.
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آيا د خپل سازمان د ټولو کچو استازي مو د پالن جوړونې په بهير کې ښکيل
کړي دي؟

ستراتیژیک بهير
اوس چېرې يو؟
چېرته بايد واوسو؟
تشې څنګه ډکې کړو؟
څنګه به له خپل پرمختګ څخه څارنه وکړو؟
د ارزونې لپاره عملي وسيلې او ستراتيژيک بهير
د SWOTتجزیه او تحلیل
د  SWOTله تجزيې او تحليل څخه موخه د نويو فرصتونو کشف او د هغو مديريت او
همدارنګه د ګواښونو له منځه وړل دي .دا ستاسو د کمزورو او پياوړتيا ټکو د درک لپاره يو
ګټور تاکتيک دی او همدارنګه ستاسو پر وړاندې فرصتونو او احتمالي ګواښونو د تشخيص
لپاره ښه وسيله ده.
دپياوړتيا ټکي کوم دي؟
دپياوړتيا ټکي د يو سازمان داخلي مشخصات او ځانګړني دي او ښايي دا د نورو ورته
سازمانونو او هغو په نسبت چې په عين برخه کې فعاليت لري ،يو رقابتي مزيت رامنځته
کړي .ښايي په سازمان يو يا څو پياوړي ټکي وي ،د بېلګې په ډول د ارزښت سيسټم،
فرهنګ ،ماهر او فصلي کارکوونکي ،سازماني پآنګه ( له پخوانيو دندو زدهکړل شوي
درسونه) ،شبکه جوړونه او له نورو سازمانو يا په عملياتي چاپيريال کې د مالتړ سيسټم .د
کليدي پیاوړو ټکو د کشف لپاره ښايي الندې پوښتنې مطرحه کړئ:



ستاسو سازمان څه ښيګڼې لري؟
کوم کارونه له نورو ښه ترسره کوئ؟
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کومې په فرد پورې منحصرې يا کم لګښته سرچينې کوالی شئ نورو ته
ځانګړې کړئ ،چې نور يې نهشي کوالی؟
د ټولنې وګړي ستاسو د پياوړتيا پر کومو ټکو پوهېږي؟
د کومو الملونو له امله کوالی شئ پروژه ترالسه کړئ؟
ستاسو سازمان څه دی؟

خپل پياوړي ټکي هم له داخلي او هم د پېريدونکيو او د ټولنې د وګړيو له ليدلوري په پام
کې ونیسئ.
همدارنګه که پیاوړو ټکو په تشخيص کې ستونزه لرئ ،هڅه وکړئ د خپل سازمان د
ځانګړنو يو لست چمتو کړئ ،هيلمند يم چې ځينې به يې پياوړي ټکي ولري!
کله چې خپلو پیاوړو ټکو ته ګورئ ،د هغو په اړه د سياالنو په توګه فکر وکړئ .د بېلګې په
توګه ،که نور ټول سازمانونه په لوړ کيفيت سره خدمات وړاندې کوي ،نو ستاسو د سازمان
موخه په برخه کې د لوړ کيفيت سرويس وړاندې کول يوه پياوړتيا نه ،بلکې يوه اړتيا ده.
کمزورتياوې څه دي؟
کمزوري ټکي د پیاوړو هغو په څېر د سازمان داخلي موارد دي .هغه د پرمختګ پر لور او
يا هم هغه مهارت يا ځانګړنې نشتوالي ته چې تاسو يې بايد ولرئ خو اوس يې نهلرئ ،اشاره
کوي .د کمزورو ټکو موندلو لپاره کوالی شئ الندې پوښتنې مطرح کړئ:
•
•
•
•

له څه نه بايد لېرې واوسئ؟
څه شی کې ښهوالی راوستی شئ؟
کوم الملونه د دې المل شول چې وروستۍ پروژه له السه ورکړئ؟
ستاسو د ټولنې کوم وګړي ښايي ځينې موارد د کمزورو ټکو په توګه وويني؟

بيا هم ،د داخلي او بهرني ليدلوري په پام کې ونيسئ :داسې ښکاري چې نور کسان هغه
کمزوري ټکي ګورئ ،چې تاسو يې ويني؟ آيا نور سازمانونه له تاسو ښه عمل کوي؟
ښه ده چې اوس واقع بينه واوسئ او په چټکۍ سره له يو ناخوښي حقيقت سره مخ شئ.
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فرصتونه څه دي؟
هغه فرصتونه ،بهيرونه او بدلونونه چې په بهرني چاپيريال کې دي ،کوالی شي ستاسو د
سازمان پر فعاليت يا کړنو اغېز وکړي .د دې لپاره چې وکوالی شئ راتلوونکي فرصتونه
مشخص کړئ ،له ځانه وپوښتئ:




په ټولنه کې څه نوي بهيرونه ګورئ؟
څنګه دغه نوي بهيرونه کوالی شي ستاسو د سازمان پر رسالت او ليدلوري اغېز
وکړي؟
دغه بهيرونه ستاسو د سازمان لپاره څه نوي فرصتونه رامنځته کوالی شي؟

ګټور فرصتونه کېدای شي د الندې مواردو په څېر څيزونو څخه ترالسه شي:




په پراخه او نازک مقياس سره په ټيکنالوژۍ او بازارونو کې بدلون.
ستاسو د کاري برخې او عملياتو اړوند د دولت پاليسيو بدلون.
په ټولنيزو بېلګو ،جمعيتي بڼو او ژوندانه سبک او داسې نورو کې بدلون.

ټکی:
د فرصتونو د لټون پرمهال يوه ګټوره تګالره دا ده چې خپلو پياوړو ټکو ته پام وکړئ او له
ځانه وپوښتئ چې آيا له بهرنيو بدلونونو او نويو بهيرونو سره ستاسو د پياوړتيا انتطاق به نوي
فرصتونه رامنځته کړي .بله تګالره ،خپلو کمزورو ټکو ته وګورئ او له ځانه وپوښتئ چې
آيا کوالی شئ د هغو په له منځه وړلو سره نوي فرصتونه ترالسه کړئ.
ګواښونه څه دي؟
د فرصتونو په څېر ګواښوونه هم بهرني الملونه دي .دا هغه موضوع ده چې په مارکيټ او
ټولنه کې شته او که په سمه توګه ورسره مقابله ونهشي ،کېدای شي ستاسو د سازمان پر
رسالت ،ليدلوري او کړنو منفي اغېز وکړي .په بېلګو کې دغه موارد شاملېږي خو د
چاپيريال په بدلون ،د نويو خدماتو غوښتنې ،اقتصادي چاپيريال ،د جمعيت بدلون ،د
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سرچينو کمښت ،د ګټه اخيستوونکي جمعيت فرهنګ ،د دولت په پاليسيو کې بدلون او
داسې نورو مواردو پورې محدود نهدي.
د دې ټاکلو لپاره چې آيا ستاسو سازمان پر وړاندې احتمالي ګواښونه شته دي ،کوالی شئ
الندې پوښتنې مطرحه کړئ:







له کومو خنډونو سره مخ ياستئ؟
( علی )۲۰۱۹ ،ستاسو سياالن څه کوي؟
آيا د ستنډردونو کيفيت يا په دندې پورې اړوند مشخصات ،محصوالت او
خدمات مو بدلېږي؟
آيا د ټيکنالوژۍ بدلون ستاسو موقعيت ګواښي؟
آيا د بدو پورونو يا د پيسو دوران په برخه کې ستونزې لرئ؟
آيا هر کمزوی ټکی مو کوالی شي ستاسو سازمان په جدي توګه وګواښي؟
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د  SWOTتجزيې او تحليل بېلګه
ښايي د ټولنې يو کوچنی سازمان يا يوه نادولتي مؤسسه د  SWOTتجزيه او تحليل چمتو
کړي:

پياوړتياوې:





کمزورتياوې:

په عمومي توګه لنډ او انعطاف منوونکي د 
مراتبو سلسلې د چټکې ځوابوينې وړتيا
رامنځته کوي.

په ځايي ټولنه کې يې ښه اڼځور پرېښی او د
خلکو له ښه هرکلي سره مخ دی.
له کم لګښت سره کوچنۍ اندازه ،له همدې 
امله کوالی شو په کم عملياتي لګښت سره ګته
اخېستوونکيو ته لوړ ارزښت ورکړئ.

فرصتونه:





ټولنه په ملي کچه کم حضور او اعتبار
لري.
کم شمېر کارکوونکي لري او په
ډېری برخو کې يې مهارتونه محدود
دي.
د ثابتو لګښتونو او دايمي کارکوونکو
د معاشونو لپاره کمه بودجه لري.

ګواښوونه:
زموږ د خدماتو څانګه د پراختيا په حال
کې ده او په راتلوونکې کې د بريا لپاره
زيات فرصتونه شته دي.
ځايي دولت کوالی شي د ځايي ټولنې
مشارکت وهڅوي.
ټيکنالوژۍ په ټول هېواد کې د مجازي
ټيمونو لپاره د چارو ترسره کول آسانه
کړي دي.

73





ټيکنالوژيکي پرمختګونه ښايي
دغه څانګه جوړجاړي لپاره زموږ
له وړتيا څخه په پراخه کچه بدله
کړي.
د بين المللي تمویلوونکو د
تمرکز ساحې بدلون ښايي د
پرمختيايي پروژو لپاره بودجې
ته السرسی کم کړي.

د تحليل په پايله کې ښايي نادولتي مؤسسې تصميم ونيسي چې ځايي ټولنې او دولت ته
خپل فعاليتونه په چټک غبرګون سره ښو ارزښت لرونکو خدماتو ته ځانګړي کړي.
په ځايي منتخبو خپرونو کې به اړېکې ( تبليغات) موجود وي ،څو د تبليغاتي بودجې لپاره
تر ټولو زيات ممکن ټولنيز حضور لپاره بودجه ترالسه کړي او نادولتي مؤسسې بايد په هر
ممکن وخت کې په ټيکنالوژۍ کې بدلونونه څرګند کړي.
کلیدي ټکي:
د  SWOTتجزيه او تحليل يو ساده خو ستاسو د سازمان د کمزوريو او پیاوړو ټکو د
تجزيې او تحليل او هغو فرصتونو او ګواښونو لپاره يو ګټور چوکاټ دی چې ورسره مخ
ياستئ .دا در سره مرسته کوي چې پر خپلو پیاوړو ټکو تمرکز وکړئ ،ګواښونه ټيټې کچې
ته راورسوئ او له شته فرصتونو څخه چې په واک کې يې لرئ ،ټر ټولو ډېره استفاده
وکړئ.
دا يوازې کېدای شي د ستراتيژۍ تدوين د پيل او په بله خبره د ستراتيژۍ د چمتو کولو
لپاره د يوې جدي وسيلې په توګه د استفادې وړ وګرځي .همدارنګه کېدای شي له هغه نه
د سياالنو د درک لپاره استفاده وکړئ ،چې کوالی شي د يو منجسم او بريالي رقابتي
موقعيت رامنځته کولو لپاره د اړتيآ وړ ليډلوری وړاندې کړي.
د تجزيې او تحليل پر مهال واقع بينه او ځير واوسئ .هغه په مناسبه کچه عملي او د اړتيا په
صورت کې يې د غوراوي توليد نورو وسيلو سره ضميمه کړئ.
د نيمګړتياوو تجزيه او تحليل؟
د نيمګړتياوو تجزيه او تحليل د هغو چارو د پېژندنې لپاره يوه اغېزناکه تګالره ده چې
باید ترسره شي او په يوه پروژه کې د واقعيت او مطلوب وضعيت ترمنځ تشې ډککولو
لپاره الزم پړاوونه دي.
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د نيمګړتيا تجزيه او تحليل هغه وسيله ده چې موخه ته په رسيدو کې در سره مرسته
کوي .دغه ساده وسيله درسره مرسته کوي څو د فعلي او مطلوبو شرایطو ترمنځ تشې او
د دغو نيمګړتياوو د ډککولو لپاره الزم پړاوونه مشخص کړئ.
د نيمګړتياوو تجزيه او تحليل د پروژې په پيل کې د کار پرمخ بيولو لپاره ګټور او د
پروژې د بشپړولو او تطبیق لپاره د اړتيا وړ مواردو د پړاوونو تشخيص لپاره اړين ګام
دی.
نيمګړتيا څنګه تحليل کړو؟
د پروژې د نيمګړتيا تحليل وسايلو د استفادې لپاره درې الندې پړاوونه بشپړ کړئ:





د پام وړ شرایط او د خپل فعاليت موخه روښانه کړئ .خپل موخه تشخيص
کړئ .دغه چاره د راتلوونکي وضعيت په اړه معلومات درکوي ـ مطلوب او د
اړتيا وړ ټکی چې بايد د پروژې په پای کې ورته ورسېږئ.
د نيمګړتيا له منځه وړلو تګالره ( د شته او مطلوب وضعيت ترمنځ) مشخصه
کړئ.
شته وضعيت د هر موخه لپاره تجزیه او تحليل کړئ .د دغې چارې لپاره
الندې پوښتنې ځواب کړئ:
 oڅوک ستاسو له کار څخه خبر دي؟
 oڅوک کوالی شي د شته وضعيت په اړه ښه نظريه درکړي؟
 oآيا دغه اطالعات د خلکو په ذهن کې شته يا په کوم ځای کې
ثبت شوې دي؟
 oاطالعاتو ته د السرسي تر ټولو ښه الر کومه ده؟ د مغزي توپان
ورکشاپونو جوړ ول؟ فردي مرکې؟ د اسنادو مطالعه؟ د پروژې
فعاليتونو کتنه له دې ډلې د ورکشاپونو طرحه؟ او داسې نور.
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کله چې پر خپل راتلوونکې او اوسني وضعيت وپوهېږئ او د دغو دوو ترمنځ واټن
ومومئ ،له هغه وروسته کوالی شئ د مناسبو حل الرو په غوراوي سره د خپلې پروژې د
موخو پر مټ تشې ډکې کړئ.
د نيمګړتيا د تجزيې او تحليل په بهير کې کافي معلومات چمتو کړئ .که له حده زيات
جزئياتو ته ورشئ ،د تصميم نيونې لپاره به مسأله ګونګه وی ،خو که کافي معلومات هم
ترالسه نهکړئ ،تصميم به نيمګړی وي.
که څه هم دا يوه ساده بېلګه ده ،خو دغه تګالرې څخه کېدای شي په الپیچليو
تصميمونو کې استفاده وشي.
د راتلوونکي او اوسني وضعیت د تجزيې او تحليل پر مهال د اطالعاتو د کچ کولو لپاره
له کمي ( عددي) معيارونو څخه استفاده وکړئ ( د بېلګې په ډول ،اوسمهال د مؤسسې
لهخوا  ۱۲۰نوي غړي ګمارل شوي دي) .که هغه اطالعات پلټئ چې له کمي معيارتو (
عددي) سره د کچ کولو وړ نهدي ،د هغو د تشريح لپاره له عمومي اصالحګانو څخه
استفاده وکړئ ( د بېلګې په ډول د رضاکارانو ترمنځ د همکارۍ حس په کافي اندازه
پياوړی نهدی)
همدارنګه په ياد ولرئ چې د اوسني او مطلوب وضعيت په اړه مو ارزونه کوالی شي
کمي او کيفي واوسي.
څرنګه مو چې وليدل ،د نيمګړتياوو تجزيه او تحليل کوالی شي ستاسو شته وضعيت له
راتلوونکي هغه ( مطلوب وضعيت ) سره چې غواړئ په پروژه کې يې ترالسه کړئ،
پرتله کوي .د دغه تحليل په ترسره کولو سره کوالی شئ د نيمګړتياوو ډککوو بڼه او
د خپلې پروژې د بريا په اړه ډاډ ترالسه کړئ .د يادونې ده چې که څه هم کوالی شئ
د پروژې په هر پړاو کې له دغې تګالرې څخه استفاده وکړئ څو د يوې پروژې
پرمختګ تحليل کړئ ،خو د پروژې د پيل پر مهال به له هغه څخه په استفادې سره تر
ټولو ښه پايله ترالسه کړئ.
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د دغه تحليل لپاره لومړی د پروژې موخې مشخص کړئ .دا به په واقعيت کې « ستاسو
راتلوونکی موقعيت» وي .اوسني موقعيت مو تجزيه او تحليل او ډاډ ترالسه کړئ چې د
خپلې استفادې وړ اطالعات له سمو سرچينو څخه راټول کړئ.
په پای کې ،د مطلوب او اوسني موقعيت ترمنځ تشې ډککولو بڼه مشخصه کړئ.
ځانګړنې
عملیاتي پالن جوړونه
د نيمګړتياوو له يوې ژورې تجزيې او تحليل وروسته باید الندې عملياتي پالن جوړونې
ترسره کړئ.
عملیاتي پالن جوړونه څه ته وايي؟
عملياتي پالن يو پراخ او تفصيلي پالن دی چې د يو ټيم د ونډې څرنګوالي څخه يو روڼ
انځور او سازماني موخو ته د السرسي لپاره څانګه يا ډيپارټمنټ توضيح کوي .عملياتي پالن
يوې ادارې يا سازمان ته د اړتيا وړ ورځنۍ دنده انځوروي .دغه پالن جوړونه د څه /کوم،
څوک ،څه وخت ،او څومره په څېر پوښتنو د ځواب لپاره هڅه ده ،د بېلګې په ډول:





څه /کوم ـ هغه دندې او ستراتيژۍ چې بايد ترالسه شي /ترسره شي.
څوک ـ هغه کسان چې د ستراتيژۍ  /کار د هرې برخې د دندې ترسره کولو
مسووليت لري.
څه وخت ـ هغه مهالوېش چې ستراتيژۍ /دندې بايد په کې بشپړې شي.
څومره ـ د يوې ستراتيژۍ /کار بشپړلو لپاره شته مالي سرچينې.

د عملیاتي پالن جوړونې موخه
د « عملياتي پالن » او « ستراتيژيک پالن » ترمنځ توپيرونو باندې پوهيدل مهم دي.
ستراتيژيک پالن د سازمان لپاره د موخه ټاکلو ،د موخو او موخو د تدوين او تعقيب
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لپاره د يو زيات شمېر ستراتيژيو مشخص کول دي څو سازمان وکوالی شي خپلو موخو
ته ورسېږي .ستراتيژيک پالن د اړوندو بنسټونو لومړيتوبونو او موخو ته په پام سره د
سازمان مديريت لپاره يوعمومي الرښود دی خو د سازمان د ادارې اړوندې ورځنۍ
دندې او فعالیتونه نه مشخصوي.
له بل لوري ،عملياتي پالن د يو سازمان په اداره کې د اړتيا وړ ورځنيو کارونو ترسره
کولو لپاره د وګړيو د الرښوونې په موخه په ځانګړي ډول بشپړ او مفصل معلومات
وړاندې کوي.
د سازمان مديريت او کارکوونکي بايد د خپلو ورځنيو چارو په ترسره کولو کې په
پرلهسې ډول عملياتي پالنو نو ته مراجعه وکړي او دا د څه /کوم ،څوک ،څهوخت ،او
څومره پوښتنو ته ځوابونه وړاندې کوي.
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د ستراتیِژیکو او عملياتي پالنونو ترمنځ توپيرونه:
استراتیژیک پالن











عملیاتي پالن


د سازمان مديريت لپاره عمومي
الرښوونې.
داسې ستراتيژۍ وړاندې کوي چې د
سازمان د موخو په ترالسه کولو کې
کارول کېږي.



په اوږدمهاله کې د سازمان د رسالت
تعقيب پرورګرام (  ۳ـ  ۵کاله)
يو ستراتيژيک پالن مديريت ته دا
وړتيا ورکوي څو يو عملياتي پالن
تدوين کړي.
ستراتيژيک پالن له تدوين وروسته په
هر کال د پام وړ بدلون ته اړتيآ
نهلري.







ګډ دي او اړوند بنسټونه او بېالبېل
ګروپونه يې په تطبیق کې ښکيل دي.
د عملياتي پالن موخه په ستراتيژيک

پالن کې مندرجو موخو او موخو
ترالسه کولو په برخه کې د
کارکوونکو د دندو او مسووليتونو د
روڼ انځور وړاندې کول دي.
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د ستراتيژيک پالن په تعقيب کې د
سازمان له سرچينو څخه د استفادې
لپاره يو ځانګړی پالن دی.
د هغو فعاليتونو او پيښو جزئيات دي
چې باید د ستراتيژيو د تطبیق لپاره په
پام کې ونيول شي.
د سازمان د ورخني مديريت لپاره
پالن (يو کال)
عملياتي پالن بايد يو ستراتيژيک
پالن ته له مراجعې پرته تدوين
نهشي.
عملياتي پالنونو کې هر کال د پام وړ
بدلونونه راځي.
عملياتي پرورګرام د سازمان اجرائیه
رئيس او يا کارکوونکو لهخوا چمتو
کېږي.
عملياتي پالن په ستراتيژيک پالن
کې شته د ستراتيژيو د تطبیق پالن
دی .دا يوه مديريتي وسيله ده د
سازمان د سرچينو همغږي ( مالي،
انساني او فزيکي) آسانه کوي څو په
ستراتيژيک پالن کې موخې او
موخې تحقق ومومي.

د عملیاتي پالنونو ډولونه :
د يو ځل لپاره ترې کار اخیستل کېږي:
پروژه :له ځانګړيو موخو ،مهالوېش ،بودجې او کيفيتي محدوديتونو سره يو ځلی فعاليت دی.
پروګرام :ورته موخو ته د السرسي په موخه په يوبل پورې اړوند له يوې پروژې څخه په پراخه
کچه د فعاليت ترکيب دی.
ثابت پالنونه:
پاليسۍ :د سازماني فعاليتونو د تنظيم لپاره د قواعدو ټولګه ده .د هر سازماني موخې مالتړ ته اړتيا
لري.
معیاري کاري طرزالعمل :
د عمل پالن توضيح ورکوونکی او له يو لړ فعاليتونو څخه عبارت دی چې د ستراتيژۍ د بريا لپاره
باید ګامونه واخېستل شي او يا فعاليتونه په سمه توګه ترسره شي او عملياتو ،چلندونو او بهيرونو ته
اشاره کوي .همدارنګه الندې موارد تشريح کوي :څوک کوم کار ترسره کوي ،څه وخت
بشپړېږي او سازمان څنګه پوهېږي چې پړاوونه بشپړ شوي دي .هغه ته همدارنګه د پروژې په هر
پړاو کې له پرمختګ څخه د څارنې لپاره اړتيا ده.
قواعد :د هغو اقداماتو يو ساده بیان دی چې سازمان يې په ترسره کولو يا مخنيوي باندې مکلف
دی.
احتمالي پالنونه :نامعلوم او بدليدونکي وضعيت ته د رسيدنې لپاره د ځایناستو اقداماتو ځايناستې
پړاوونه دی.
د عمل /اقدام پالنونه :د عمل يو پالن د اجرااتو له تفصيلي پالن څخه عبارت دی چې يو يا څو
موخو ته د رسيدو لپاره الزم اقدامات تشریح کوي .هغه مشخص پړاوونه دي چې ستراتيژيکو
موخو او نوښتونو ته د رسيدو لپاره په پام کې نيول کېږي ـ په ځانګړې توګه په هغه ځای يا وخت
کې چې پروژه په عملي توګه پيلېږي.

80

تحلیل /ارزونه
څارنه او ارزونه دواړه د مديريت پروسې برخې او د مديريت کړنو د کنټرول لپاره دي .د
ستراتيژيک کنټرول ميکانيزم کې ښايي الندې موارد شامل واوسي:





د اطالعاتو د مديريت ميکانيزمونه.
د مديريتي ميکانيزمونو مديريت
د شخړو د حل ميکانيزمونه
ستاسو د تصميم نيونې مديريت پورې تړلی کنټرول.



د ائتالف مديريت له الرې کنټرول



د تصميم نيونې زمينې مديريت له الرې کنټرول.

يو سازمان بايد همدارنګه د خپل ستراتيژيک کنټرول مراتب تعريف کړي .کنټرول کېدای
شي په څو سازماني کچو کې ترسره شي ،لکه:






د کړنو يا عملياتي کچه :عملياتي کنټرول له لوړ ارزښت څخه برخمن دی.
عموماً د دغې کچې لومړنۍ ستراتيژي لوړې کچې ته د سرچينو د کارنده توب
رسول دي .په ډېری سازمانونو کې دغه چاره د ټېټې کچې مديرانو ( لومړۍ
کرښې) لهخوا ترسره کېږي.
د ډيپارټمنټ کچه :په داسې حال کې چې د ستراتيژيک کنټرول رول زياتېږي ،د
عملياتي کنټرول رول راکمېږي .د منځنۍ کچې مديران د لوړې او ټېټې کچې
مديريت او عملياتي کچې مديرانو ترمنځ د پل په څېر کار کوي .هغوی بايد د
ډيپارتمنټ فعاليتونو او عملياتي پالنونو ته الرښوونه وکړي څو هغوی د سازمان
له اوږدمهاله ستراتيژۍ سره همغږي کړي.
سازماني کچه :په دغه کچه کې ستراتيژيک کنټرول قرار لري چې له لوړ
ارزښت څخه برخمن دی ،ځکه هغه تصميم چې په دغه کچه کې نيول کېږي نه
يوازې د سازماني فعالیتونو لوری ټاکی ،بلکې د سازمان پر ودې او اوږدمهاله
پايښت باندې هم اغېز کوي .په دغه کچه کې يوه کوچنۍ تېروتنه او انحراف هم
کوالی شي سازمان له خپل موخه او په ستراتيژيک پالن کې له ټاکل شوي
اصلي مسير څخه لېرې او منحرف کړي.
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ستراتیژیک کنټرول څه شی دی؟
ستراتيژيک کنټرول يو ستراتيژيک غوراوي او سازماني جوړښت دی چې په اوږدمهاله کې
د سازمان ليدلوري او عمده موخو د ترالسه کولو لپاره مناسب دی .دغه چاره د سازمان
ستراتيژيکو کړنو د ارزونې لپاره يو کنټرولي سيسټم ته اړتيا لري.
د ستراتیژیک کنټرول ارزښت
ستراتيژيک کنټرول په هر سازمان کې د پروژو او پالنونو په تطبیق کې عملياتي کارنده
توب په السرسي کې ځانګړی ارزښت لري .همدارنګه ګټه اخېستوونکي لپاره د کيفيت
لرونکو خدماتو د وړاندې کولو په مالتړ کې مرسته کوي .ښايي په سازمان کې د نوښت
رامنځته کولو او پياوړتيا ، ،د همغږۍ پياوړتيا او د یېالبېلو واحدونو او څانګو ترمنځ
همکارۍ کې مرسته وکړي .په زيات احتمال سره به ګټه اخيستوونکيو ته د زيات رضایت
او ارزښت المل شي.
څارنه
څارنه د هرې پروژې د عملياتو اړوندو اطالعاتو ټولګې د ورځنۍ او منظمې راټولونې څخه
عبارت ده .په عمومي توګه د موخو ترالسه کولو په موخه ترسره کېږي:







په مشخص او هوکره شوي مسير کې د سازمان يا پروژې ساتنې لپاره.
له ممکنه بدلونونو او انحرافاتو څخه څارنه او اصالحي اقدامات.
پر کارول شويو سرچينو او ترالسه شويو پايلو له بهرنۍ او کورنۍ ځواب وينې
څخه ډاډ ترالسه کول.
په راتلوونکې کې د کړنو او فعاليتونو د ښهوالي لپاره د تجربو زدهکړه.
د عمل نوښت د راتلوونکې په اړه په پوهاوي سره تصميم نيونه.
په عمل نوښت کې د استفاده کوونکو د وړتيا پياوړتيا.

څارنه يوه دوامداره دورهيي چاره ده چې د يوې پروژې يا پالن د طرحې په پړاو کې
پيلېږي.څارنه د دې اجازه ورکوي څو پايلې ،بهيرونه او تجربې مستندې شي او د تصميم
نيونې او زده کړې بهيرونو د الرښوونې لپاره د بنسټ په توګه د استفادې وړ وګرځي .څارنه
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د پالنونو پر وړاندې د پرمختګ پلټنه ده .د څارنې له الرې ترالسه شويو معلوماتو څحه د
ارزونې لپاره استفاده کېږي.
څارنه او ارزونه
څارنه او ارزونه د هرې پروژې او پروګرام په ډيزاين کې يو ځای پر ځای شوی مفهوم او
اساسي برخه ده .څارنه او ارزونه د تموويلوونکيو لهخوا تحميلي کنټرولي وسيله يا د هرې
پروژې يا پروګرام اختياري او ضمني وسيله نهده .څارنه او ارزونه همدارنګه د ټولو بنسټونو
ترمنخ د پراختيا او پرمختيا لپاره مباحثه ده .په عمومي توګه ،څارنه د ارزونې لپاره اړينه ده.
د يوې ارزونې په ترڅ د پخوانۍ څارنې بهير له اړوندو اطالعاتو څخه استفاده کېږي څو هغه
تګالرې چې پروژه يا پروګرام يې د پرمختګ لپاره لري او الزم بدلونونه يې رامنځته کړي،
مشخص کړي ،څارنه د الندې ښکيلو اړخونو پر اندازه کولو متمرکزه ده:




د تطبیق شويو فعاليتونو کميت او کيفيت ( عواقب او پايلې :څه کار ترسره کوو؟
څنګه خپل فعاليت اداره کړو؟)
د يوې پروژې يا پروګرام لپاره ذا تي /اصلي بهيرونه ( د اغېزو پايلې :هغه بدلونونه چې
ستاسو د مداخلو په پايله کې رامنځته شوي دي؟)
د مداخلې لپاره بهرني بهيرونه ( اغېز :کومې پراخې او اوږدمهاله اغېزې چې له نورو
چاپيريالي الملونو سره په يو ځای کيدو د تطبیق شويو فعاليتونو لهخوا پر ځای پاتې
کېږي؟)

د ارزونې بهیر د هغو راټولو شويو معلوماتو تجزيه او تحليل يا تفسير دی چې د پروژې/
پروګرام د پايلو ترمنځ اړېکې ،د پروژې /پروګرام لهخوا توليد شويو او د مداخلې ټوليزو
اغېزو ته په ژوره توګه کتنه کوي.
د سرپرستي تعريف /د مدیریت چارو سمبالتيا
سرپرستي /د چارو سمبالتيا د سازمان د موخو او پاليسيو د السته راوړنو په اړه د نورو پر
کړنو له څارنيزو فعاليتونو څخه عبارت ده .هغه کس چې فعاليت ترسره کوي ،که رسمي
وي يا غير رسمي ،د سرپرست /څاروونکي په نوم يادېږي .يو څارونکی باید واک او
صالحيت ولري تر څو تر الس الندې کسانو ته امر /الرښوونه وکړي او تل د نورو
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کارکوونکو د کار او اجراآتو مسووليت پر غاړه واخلي .دا يو مديريتي اصل او د مديريت
يو له پنځو اصلي دندو څخه دی يعنې پالن جوړونه ،سازمان ورکوونه ،د کارکوونکو
تنظيم ،رهبري او کنټرول .ټولې پالن جوړونې ،سازمانورکوونې او د يو سازمان او مدير
نورې هڅې باالخره بايد په يو پړاو کې کنټرول او وارزول شي .که يو ناظر سم کنټرول
ونهلري او هلته په سمه توګه کار ونهکړي .په واقعيت کې ټولې هغه هڅې چې ترسره کړي
يې دي او همدارنګه سازمان به له السه ورکړي .له همدې امله په مديريت کې د کنټرول له
اصولو سره بلدتيا او په سازمان کې د څارنې اصول تر ټولو مهمې زمينې دي چې بايد ور
باندې پوه شئ او تمرين يې کړئ.
په مدیریت کې د څارنې او کنټرول ارزښت
کره او پر وخت څارنه او کنټرول د هر مدير لپاره مهمه چاره ده .که له هر مدير نه وپوښتئ:
آيا په مديريت کې کنټرول او څارنه ډېره مهمه ده؟ هغوی به په قطعي توګه ووايي چې
هو.
خو که موضوع ته په ځير سره وګورئ ،وينئ چې واقعيت بل ډول دی ،په ډېرو کنټرولي
سيسټمونو کې ،مديران د مناسب کنټرول ميکانيزمونه نهلري .ځينې يې شيبه په شيبه او ستړی
کوونکی کنټرول کوي او ټول وخت خپل کارکوونکي څاري .کله چې ورنه پوښتنه کوئ
چې کارکوونکو ته څومره پام او دقت کېږي ،ځواب اورئ .تاسو پر هغوی کار وکړئ تر
څو کار وکړي.
ځينې نور مديران وېرېږي چې څارنه او کنټرول وکړي او هرڅه کارکوونکو ته پرېږدي.
حتی هر هغه څه چې ممکن وي ،پېښ شي ،نور يې کنټرولوي خو نه پوهېږي چې چېرته
يې بايد کنټرول کړي او چېرته يې کنټرول نهکړي .او اصالً د مناسب کنټرول دوره څه شی
ده؟ آيا هغوی په مناسب وخت کې سم کار کوي؟ آيا په تصادفي بڼه کنټرول او څارنه
کوي؟
حتی که ټول مديران وپوهېږي چې مناسبه څارنه او ارزونه د کارکوونکو د ودې ،د مثبت
فعاليت مديريت ،د ګټې اخېستنې پياوړتيا او اصالحي اقداماتو لپاره اړينه ده .خو ډېری يې
دغه چاره په سمه توګه نه ترسره کوي.
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کنټرول د مديريت له اصلي چارو څخه ګڼل کېږي او په ښه مديريت کې د يو کنټرولي
سيسټم درلودل يو اړتيا ده.
مدیران څه بايد کنټرول کړي ؟
په تېرو اوونيو او مياشتو کې څو ځله احضار شوي ياست او يا له کومې الرښوونې پرته
خپلې خونې ته لېږل شوي ياستئ؟
څو ځله مو تصميم نيولی چې د نورو خبرو ته غوږ ونيسئ او د خپلو غړيو په اړه شفاهي
اطالعاتو باندې باور وکړئ؟
داسې فکر مه کوئ چې پر تګ راتګ ،د ټلويزيوني مدار بسته کمرو پر مټ د
کارکوونکو څارنې ،د هغو تبديلي ،غونډو او داسې نورو ته کنټرول ويل کېږي.
په ياد ولرئ چې په مديريت کې وګړي خپل السونه نه کنټرولوي ،دا يو مهلکه تيروتنه ده
چې ډېری مديران يې ترسره کوي؛ هغوی د بهيرونو پر ځای خلک کنټرولوي ،په دې معنا
چې هغه څه چې غواړي نه ترسره کوي .هغوی په مقطعي او لنډمهاله توګه کنټرول کوي.
دا داسې ده چې تاسو پر يوه ودانۍ والړ ياستئ او هغوی ته وايئ چې کوم کار ترسره کړي
او کوم ترسره نهکړي .په دې اړه څه فکر کوئ؟
هغه څه چې يو مدير کنټرولوي ،وګړي نه بلکې پروژې ،سرچينې ،پېښې او فعاليتونه دي
چې وګړي ورسره مخ دي .هغه څه چې تاسو يې بايد کنټرول کړئ له ګروپ څخه ستاسو
په هيلو پورې تړاو لري .که پالن په روښانه توګه تعريف شي ،بايد په هغه موقعيت کې
واوسئ څو اصلي عوامل چې باید ورته پاملرنه وکړئ ،تشخيص کړئ.
کېدای شي له حده زياته څارنه زیان لرونکې وي:
ځينې وختونه ويل کېږي چې که څومره کره څارنه او جدي کنټرول ترسره شي،
کارکوونکي ښه کار کوي ،خو دغه تګالره بې اغېزې او مخربه ده .که پر خپلو کارکوونکو
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له نېږدې څارنه وکړئ او ورباندې زيات کنټرول ولرئ ،له ډېرو ستونزو سره به مخ شئ.
کارکوونکي او ګارګران د بوختيا پر مهال تر هغه چې له خپل کار سره بلد نهشي ،زيات
کنټرول ته اړتيآ لري ،خو له څه مودې وروسته ،بايد باور وکړئ چې هغوی په خپل کار
کې پاخه شوي او بايد ويې منو چې لويان زياتې څارنې او کنټرول ته اړتيا نهلري.
هغه مدير چې کنټرولي سيسټم نه لري ،د مسووليت او دندې پېژندنې د حس رامنځته کولو
پر ځای بې ځايه هڅه کوي تر څو د ويرې او بدګماني په رامنځته کولو سره اوضاع
کنټرول او مديريت کړي .کره څارنه او کنټرول ښايي په ځينو مواردو کې اړين واوسي ،خو
که دا ښکته راشي او د بريا پړاوونه تر شا پرېږدي او په لنډ مهال کې تکرار شي ،دا په
مديريت کې د کنټرول سيسټم د نشتون نښه ده.
جزئیات مه کنټرولوئ:
په جزيي چارو کې ښکېل مديران سازمان ،کارکوونکو او حتی ځان ته زيان رسوي او له
دې بده دا چې هغوی خپل سازمان له ودې څخه پرېږدي .که د سازمان وده درته مهمه وي،
يوه عاقالنه چاره چې کوالی شئ ترسره يې کړئ ،له شيبه په شيبه او ستومانوونکي کنټرول
څخه تېر شئ .د څارنې او کنټرول مفهوم په اصل کې مديريت نه دی.
تصميم ټېټې کچې ته پرېږدئ ،ځکه چې ستاسو له خوا تصميم نيول د ګروپ د ودرېدو
المل کېږي .تصميم د امکان تر حده تر ټولو ټېټې کچې ته پرېږدئ.
هغه تېروتنې چې رامنځته کېږي ،ویې منئ .له نورو سره د مسووليت وېش دا معنا لري چې
تل چارې له پالن سره سمې پر مخ نه ځي .د خپلو هيلو په څرګندولو او د هغو وسايلو په
ځانګړي کولو سره چې د سم کار لپاره الزمي دي وکاروئ .کاريګر له تېروتنو څخه پاک
کړئ .له هغه وروسته « په مديريت کې د څارنې او کنټرول سيسټم» په طرحه کولو سره
ځانونه له خطرناک کنټرول څخه وژغورئ.
سنجش ولرئ
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نهشې کوالی هغه کارونه چې سم مو ترسره کړي ،کنټرول او مديريت کړئ .له همدې امله
بايد د مناسبې اندازه کوونې معيارونه وسنجوئ .ځکه هغه څه چې تاسو اندازه کوئ ،ستاسو
راتلوونکی ټآکی او که سم موارد ونه پلټئ ،هغه فرصتونه چې ترالسه کېږي ،وبه يې نه
ګورئ .لکه ،د هغوی پنسلونو او د کاغذونو قيدکونو شمېر چې په کوچنۍ پروژه کې د
پرمختګ کچ کولو لپاره کارول کېږي ،د هغو د محاسبې په اړه فکر وکړئ ( .آيا دا
معقولهده؟ نه!)
ځکه چې پنسلونه او د کاغذ ګيراوې د سوداګرۍ لپاره مناسب معيار نهدی او پر عوايدو ،د
استفاده کوونکو پر رضايت او داسې نورو مواردو هيڅ اغېز نهکوي .تاسو بايد هغه موارد
چې له موخه سره مو مستقيمه اړېکه لري کچ کړئ.
په مدیریت کې د کنټرول طريقې
په مديريت کې د کنټرول تګالره دا ده چې لومړی وپوهېږو چې ستاسو اصلي موخه څه
دی .وړاندېز کېږي چې خپل اصلي موخه ته د رسيدو لپاره وخت وټاکئ ،له هغه وروسته
دغه موخه ته پراختيا ورکړئ او د خپل ټيم او سازمان د بهيرونو او واحدونو موخه مشخص
کړئ .ورپسې هغه موارد چې په مستقيمه توګه دغه موخه په ترالسه کولو کې ښکيل دي،
وپلټۍ او تشخيص يې کړئ .په پای کې خپلې ټولې هڅې پر بهيرونو او د هر انحراف
کچې پر دوامداره څارنې متمرکزې کړئ.
له بهيرونو څخه په دوره يي بڼه څارنه وکړئ او له ترالسه شويو معلوماتو څخه د اوونيو او
مياشتني ودې بهير څخه د ګرافونو په رامنځته کولو او داسې نورو کې استفاده وکړئ څو
پرمختګ تحليل کړای شې .په پراختيا سره خپل فعاليت الپراخ کړئ او خپلې مناسبې نظريې
او تبصريې له رسيداتو څخه سيسټم ته وړاندې کړئ.
د موضوع راټولونه (جمع بندي)
ستراتيژيک پالن جوړول ګټور او ښکارندوی تمرين دی ،چې ټول اړوند بنسټونه وروسته او
وړاندې او د ننه او بهر کتلو ته اړ کوي او ټوليز تفکر او تاکتيکي کتنې ته اړتيا لري .په عين
حال او په هغه صورت کې چې ستراتيژيک پالن په المارۍ کې له استفادې پرته وساتل
شي ،نه شي کوالی له سازمان سره د پرمختګ پر لور حرکت کې مرسته وکړي؛ تر څو
چې په هممهاله توګه راتلوونکې پېښې او نوي واقعيتونه راڅرګند نه شي ،يا د هغه سند په
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توګه چې په مستقيمه توګه د سازمان په وده او تداوم پورې اړوند او د هغه لومړيتوبونه ګڼل
کېږي .ستراتيژيک پالن جوړول يوازې هغه مهال بريا ته رسېږي ،چې سازمان له دغې
وسيلې څخه په ټولو کچو کې د کلني يا عملياتي پالن ،د سرچينو پايښت يا انسجام او
همدارنګه واحدې پالن جوړونې او يا ډيپارټمنټ ته د سازمان ورکولو د وسيلې په توګه
استفادې ته ژمن وي.
د سازمان فعالیت سنجولو او اړتياوو ټاکلو لپاره بايد له ستراټيژيک پالن څخه استفاده وشي.
يو پالن چې په فکر کولو سره جوړ شوی وي ،باید د نوښتونو ،تنوع او پايښت لپاره زمينې
برابرې کړي ،ځکه چې د سازمان ليدلوری بيانوي ،راتلوونکي په اړه هيله راټوکوي او هغه
ځای تضمينوي چې يو سازمان غواړي په څو راتلونکو کلونو کې هلته واوسي .يو
ستراتيژيک پالن د يو سازمان او اړوندو اصلي بنسټونو ـ استفاده کوونکو ،ټولنو،
کارکوونکو ،رضاکارانو ،رئيسانو ،شریکوالو نا دولتي مؤسسو او د خصوصي يا دولتي
سکټور همکارو مراجعو ترمنځ يو تړون ته زمينه برابروي ـ چې د مالتړ پرمهال ،د پاليسيو،
خدماتو او ښه ژوندانه د کيفيت المل کېدای شي .يو ستراتيژيک پالن جوړول په پالن کې
د دوامداره کارنده توب لپاره د استفادې ،پلټنې او بياکتنې څخه د ډاډمنتيا لپاره څلور
پړاويزه پروسه رامنځته کوي .دغه څلور پړاوونه عبارت دي له:
 .1خپرول ،نهايي کول او تصويب.
 .2تطبیق ،پلټنه ،بياکتنه او استفاده.
 .3د سرچينو پېژندنه ،انسجام او له پالن څخه مالتړ
 .4څارنه ،ارزونه او راپور ورکول.
د ستراتیژیکي پالن جوړنې عمده موخه د ليدلوري ،رسالت ،ارزښتونو او موخو ټاکل دي
چې بايد الندې پوښتنې ځواب کړي:
 اوس چېرته يو؟




چېرته بايد واوسو؟
تشې څنګه ډکې کړو؟
څنګه له خپل پرمختګ څخه څارنه وکړو؟
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د ښونیزو برنامو په اړه د ګډونوالو نظریات
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آغلې الهه بنایي ،د موسسې رییسه
د افغانستان لپاره د تلپاتو مرستو سازمان
هرات والیت
د افغانستان لپاره د تلپاتو مرستو سازمان یو ښځینه سازمان دی ،چې په هېواد کې د ښځو د اقتصادي او
ټولنیز وضعیت د ښه والي په موخه کار کوي .زموږ لید لوری په افغانستان کې د تلپاتو پرمختیایي
مرستو وړاندې کول (په ځانګړي ډول د ښځو لپاره) دي.
د اکبرموسسې له خوا کومه ښونیزه دوره چې د هرات په والیت کې دایره شوې وه ،د غیردولتي
موسساتو له اوسنیو ستونزو سره یې اړیکه درلوده .سربېره پر دې د اقتصاد وزارت د نوي تصمیم پر
بنسټ غیرموسسات مکلف دي ،چې خپلې نوې پروژې د تلپاتې پرمختیایي موخو سره سمې پلې کړي؛
د همدې لپاره دې ښونیزې دورې له موږ سره اغېزمنه مرسته وکړه .د ښونیزې دورې ټول هغه
موضوعات په ښه ډول واضح شول ،چې د ټولو لپاره د پوهی وړ و .په ډاډ سره ویالی شم ،کوم څه
چې موږ له دې ښونیزی دورې څخه زده کړل ،له موږ سره یې د پروژې د مفکورې په ټاکلو ،د
پروپوزل په لیکلو او له تمویل وونکو سره د اړیکو په جوړولو کې رغنده رول درلودالی دی ،چې زموږ
په سازمان کې به د مثبتو بدلونونو المل وګرځي او کومې ستونزې چې زموږ په سازمان کې شتون لري
هغه به تشخیص او د حل لپاره به یې الس په کار شو.

ښځو ته د الس اوبنی کورس ،د اسقالل د حرفوی زده کړو مرکز
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آغلې فاطمه فرید ،د ښځو د حقوقو فعاله
د افغان مېرمنو شبکه
کابل والیت
د افغان مېرمنو د شبکې په استازیتوب مې د اکبر موسسې په ښونیزه دوره کې ګډون کړی و .زموږ سازمان
یوه داسې شبکه ده ،چې د ښځو د حقونو په اړوندو چارو باندې بوختو سازمانونو لپاره کار کوي .د اکبر
موسسې د ښوونیزې دورې په ترالسه کولو پوهه شوم ،چې دا ښوونیزه دوره ښايي د هغو وګړو لپاره ډېره
ګټوره او موثره وي ،چې د برنامه جوړونې ،پالیسي جوړونې ،دعوو ،څارنې او ارزونې په چارو کې کار
کوي .دې ښونیزې دورې ګډونوالو ته دا زمینه برابره او دا وړتیا یې ورکړه ،چې په مسلکي او حرفوي ډول
د سازمان له شته ستونزو سره تعامل وکړي .دا ښونیزه دوره به له ما سره مرسته وکړي ،چې د )(SWOT
تحلیل په الر اچولو سره د ځوانانو د نقش په اړه د سولې په پروسه کی یو بشپړ پالن چمتو کړم .همدارنګه
له دې برنامه څخه مې زده کړل ،چې د پروپوزل لیکنې ،د پروژو د ثبات او د تمویلوونکو د پیدا کولو په
برخه کې څنګه مرسته وکړم.

د ځوانانو کمیټه د"ځوانان د صلحی لپاره" تګالری په اړه د بحث په اړه ده
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ښاغلی احمد کامران حکمتي ،د خپرونو مسؤول
موسسه)(Hand in Hand Afghanistan
بلخ والیت
زموږ موسسه د افغانستان په لېري پرتو سیمو کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره کار کوي .د اکبر
موسسې دا ښونیزه دوره زموږ لپاره ډېره ګټوره وه ،چې ټول محتویات یې ډېر مهم او کلیدي وو .په
موسساتو کې ثبات ،ستراتیژیک پالن او له مالي تمویلوونکو څخه د مرستو د وړتیا پیدا کول اړین
موضوعات وو ،چې موږ له دې ښوونیزې دورې څخه زده کړل .د تمویلوونکو او د شته زمینو تجزیه
او تحلیل ،د ستراتیژیک پالن پر بنسټ د پروژې طرحه کول زما لپاره ډېر مهم ښونیز موضوعات وو.
اوسمهال د بلخ په والیت کې د سولې او معیشت د غښتلتیا په اړه په یو پروپوزل کار کوم او خوښ
یم کوم مهارتونه مې چې په دې دوره کې زده کړي وو د پروپوزل په لیکلو کې مې ترې کار
واخیست.

په افغانستان کی د ښځو د تقویت په خاطر د مرغداری د بستو ویشنه  ،د خلم ولسوالی
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آغلې خدیجه محمدي ،د موسسې رییسه
د افغانستان لپاره د غوره راتلونکې سازمان
بامیان والیت
د افغانستان لپاره د غوره راتلونکې موسسه ډېری د اکبر موسسې په ښونیزوو دورو کې ګډون کوي .زموږ د
سازمان موخه د یوې پیاوړې ټولنې رامنځته کول دي ،تر څو هره ښځه عدالت او انسانی حقونو ته عادالنه
السرسی ولري .دې ښوونیزې دورې له ما سره مرسته وکړه تر څو د خپل سازمان لپاره یو تلپاتی پالن جوړ کړم
.اوسمهال کوالی شم په ښه توګه تمویلوونکي وپېژنم .د یادونې وړ ده ،چې زموږ د دفتر ستراتیژیک پالن د
همدې ښونیزی دورې د زده کړو په رڼا کې د بیا کتنې الندې ونیول شو .په دې وروستیو کې مو د ښځو د
حقونو د غښتلتیا او په تصمیم نیولو کې یې د رول په اړه دوه پروپوزلونه ) (UNDPاو ) (UNHCRته وسپارل،
چې په دې برخه کې دې ښوونیزې دورې له موږ سره ډېره مرسته وکړه .په عام ډول به تمویلوونکو له موږ
څخه ستراتیژیک پالن غوښته ،چې زموږ دفتر به نه درلود له نېکه مرغه زموږ دا ستونزه هم په دې ښوونیزه
دوره کې حل شوه .د یادولو وړده ،چې موږ د تلپاتې پرمختیایي موخو سره کومه بلدتیا نه درلوده؛ خو اوسمهال
کوالی شو ،خپل ټول فعالیتونه د یادو موخو په پام کې نیولو سره تنظیم کړو.

د ښځینه کارکوونکو لپاره د تصمیم نیونی او رهبری سمینار د بامیان په والیت
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آغلې رحیمه ،د څارنې مسووله،د معلولو وګړو ټولنیز مرکز()CCD
کابل والیت
د ) (CCDد موسسې بنسټیزه موخه دا ده ،چې د بشري حقونو پر بنسټ د افغانستان په ښاری او
کلیوالو سیمو کی د معلولو وګړو بېوزلي له منځه یوسي او هغوی ته له تبعیض پرته عزتمن ژوند برابر
کړي .د مدني ټولنو د تلپاتي مدیریت په روزنیزه دوره کې ما ډېر نوي څیزونه زده کړل؛ د بېلګې په
ډول :د سازمان مالي ثبات ،د ستراتیژیک پالن جوړولو پروسه او د مالي سرچینو تمویل زما لپاره ډېر
ګټور موضوعات وو .کله چې مې د روزنیزې دورې موضوعات له خپلو همکارانو سره شریک کړل،
د بشری منابعو څانګې تصمیم ونیو ،ترڅو د سازمان د پیاوړتیا ،کمزورتیا ،شته زمینې او ګواښونه په
نښه کړي؛ نو د ) (SWOTتجزیه او تحلیل یې ترسره کړ .د ) (SWOTله تجزیې او تحلیل وروسته
 CCDموسسې وکوالی شول ،چې  A-SDGsد افغانستان د پرمختایي موخو پر بنسټ خپل فعالیتونه یا
لنډ مهالې او اوږد مهالې موخې تنظیم کړي؛ لکه  ۴موخې د روزنې د کیفیت لپاره ۳،موخې د روغتیا
او سوکالۍ لپاره او  ۱۰موخې د نابرابرۍ د کچې د راټیټولو لپاره په پام کې ونیول شوې .اوسمهال د
معلولو وګړو ټولنیز مرکز  CCDد کابل په ښار کې د منازعاتو او سولې د څېړنې تر سرلیک الندی
یو پروپوزل ) (DFIDته وسپاره ،چې د افغانستان د تلپاتې پرمختایي موخو له (  ۱۶موخې) سره سمون
کوي .د یادولو وړ ده ،چې د ثبات پالن لیکل ډېره مهمه موضوع وه ،چې ما وکوالی شول د مدنی
ټولنو د تلپاتې مدیریت له روزنیزې دورې څخه یې زده کړم.

په ټولنه کی د معلولو وګړو د نقش په اړه د پوهاوی برنامه)(CCD
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آغلې بسمینه ،د څارنې مسؤوله
د زرغونو ځمکو پرمختیایي موسسه()GLDO
پکتیا والیت
د زرغونو ځمکو پرمختیایي موسسه ()GLDO؛ یوه غیردولتی موسسه ده ،چې د بېوزلو او محرومو
وګړو لپاره کار کوي ترڅو د بېوزلۍ او نابرابرۍ کچه د یوې نوښتیزې کړنې پر بنسټ راټیټه کړي.
ما په خپله له دې ښوونیزې دورې څخه ډېر نوي موضوعات زده کړل؛ د بېلګې په ډول :د نړیوالو
بنسټونو ،خیریه بنسټونو ،سفارتونو ،شرکتونو ،بنسټونو ،له بانکونو څخه د غیردولتي موسساتو د مالي
سرچینو تمویل د یادونې وړ دي .دې ښوونیزې دورې له ما سره مرسته وکړه ترڅو د خپلې موسسې د
کمزورتیا ټکي پیدا او هغه د غښتلتیا په ټکو بدل کړم .د دې سربېره د دې ښوونیزې دورې په مرسته
موږ وکوالی شول ،د مالي سرچینو د ترالسه کولو لپاره د پالیسیو او اعالمیو په څېر چې کوم شرایط
اړین وو ،هغه بشپړ کړو.
له دې ښوونیزې دورې وروسته زموږ دفتر یوه موثره مالي ستراتیژی تدوین کړه ،چې د هغې پر بنسټ
موږ وکوالی شول ،له رحیم ګردېزي خصوصي شرکت سره د پروژې د پلي کولو اړوند یوه ښه عاید
لرونکې اړیکه ولرو.

د ولور په اړه د عامه پوهاوي ورکولو برنامه)(GLDO
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آغلې نادیه ،عملیاتي مدیره
د افغانستان د عامه مرستو د همغږۍ اداره ()AGHCO
ننګرهار والیت
د افغانستان د عامه مرستو د همغږۍ اداره ) (AGHCOیوه سیمه ییزه غیردولتي موسسه ده ،چې په
 1991کال په افغانستان کې د بېړنیو حاالتو ،بشردوستۍ ،بیارغونې او په پرمختیایي فعالیتونو کې د
مرستې او معافیت چمتو کولو لپاره رامنځته شوې ده .له دې برنامې څخه موږ په افغانستان کې د
پروژې لپاره د نظریې د غوره کولو ،د پروژې د نظري پراختیا ،د تمویل د زمینو ،ستراتیژیکو پالنونو
او د افغانستان له دوامدارو پرمختیایي موخو سره یې د پلي کولو په څېر د مدني ټولنې د سازمانونو د
دوامدار مدیریت په اړه ډېر څه زده کړل .د ستراتیژیک پالن کولو برخه زموږ لپاره په رښتیا سره هم
ډېره معلوماتي او ګټوره وه .په دې برخه کې موږ د  SWOTد تحلیل ،د موخو د ټاکلو ،د ستراتیژۍ ،
کاري پالن او څارنې په اړه ډېر څه زده کړل .له برنامې وروسته موږ وکوالی شول ،خپل تنظیمي
جوړښت ښه تنظیم کړو؛ یعنې دا چې کوم ډول فعالیتونه باید ترسره شي ،د کومې موخې لپاره او
څوک به یې ترسره کوي ،کله او چېرې به ترسره کېږي ،د اندازه کولو او د مالتړیزو فعالیتونو
واحدونه کوم دي ،موږ څرنګه څارنه وکړو او لګښت به یې څومره وي؟ په پای کې کوالی شم
ووایم :زموږ دفتر د دې ظرفیت تر السه کړ ،چې د خپلو پروژو لپاره جامع او هر اړخیز کاري پالن
رامنځته کړي.

د ښوونی او روزنی په اړه د عامه پوهاوي د ورکولو برنامه)(AGHCO
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ښاغلی کریم اهلل مبارز ،د پروژې مسؤول
د محمد بن رشید المکتوم بنیاد ()MBR
کندهار والیت
د محمد بن رشید المکتوم بنیاد ) (MBRله جنګ څخه اغېزمنو بې ځایه شوو وګړو ته د کمپ
جوړونې ،د بشردوستانه ،کرنیزو ،ژمنيو او فصلي مرستو ،د مسجدونو د ودانولو ،پاکو او صحي اوبو ته
د السرسي ،د ښوونې او روزنې د چارو د برابرولو لپاره ژمن دی .کابو  ۵کاله کېږي ،چې زه د
 MBRله دفتر سره کار کوم .ددې ښوونیزې دورې له بشپړولو سره مې د اړینو موضوعاتو او د
افغانستان د تلپاتې پرمختیایي موخو په اړه معلومات ترالسه کړي دي .سربېره پر دی زه ډېر لېوال وم،
چې يو تمویلوونکی څرنګه پیدا کړم او د تمویلوونکي د پیدا کولو په معیارونو مې ځان پوهول
غوښتل .اوسمهال کوالی شم اوسنی وضعیت او د پروژې د پام وړ نیمګړتیاوې تجزیه او تحلیل کړم
او کوالی شم فعالیتونه له  A-SDGsسره منطبق کړم .زه په دې هڅه کې یم ،چې یوه پروژه (پاکو
اوبو ته د ټولو السرسی او مدیریت) تر سرلیک الندې چې د افغانستان د تلپاتې پرمختیایي موخو
شپږمه موخه هم ده د  UNICEFادارې ته وړاندې کړم او په راتلونکي کې هڅه کوم ،چې زموږ د
بنسټ ټول فعالیتونه له تلپاتې پرمختیایي موخو سره برابر وي.

په کندهار والیت کې د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې له لمریزی انرژۍ څخه ګټه
اخیستنه(MBR).
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ښاغلی حکمت اهلل ،د پروژې مسؤول ،د ښونې او روزنې پراختیایي ټولنه ()DELTA
کندهار والیت
د  DELTAموسسې بېالبېلې پروژې د ښوونځیو د بیا رغونی ،د کلینکونو ،پلونو ،سړکونو ،د کانالونو
د پاک کارۍ ،کارېزونو ،د ژورو څاه ګانو او د اوبو د وېش په برخه کې پلي شوي دي.
د  DELTAد دفتر په استازیتوب د پروژی د سوپروایزر په توګه می د  ACCSIپروژی په ښونیزه
دوره کی ګډون کړی و .دې ښوونیزې دورې له موږ سره د ستراتیژیک پالن ،د افغانستان د تلپاتې
پرمختیایي موخو ،د ډونر موندنی د معیارونو ،د نیمګړتیاوو د پېژندنې او نورو اړینو موضوعاتو په زده
کړه کې مرسته وکړه .له ښوونیزې دورې څخه وروسته مې له خپل ټیم سره یوځای د دفتر د
کمزورتیاوو ،غښتلتیاوو ،ګواښونو او شته زمینو د ټکو د موندنې لپاره) (SWOTتحلیل ترسر کړ .په
پایله کی مو د کمزورتیا ټکي وپېژندل ،چې له امله یې زموږ د څارنې پروسه په سمه توګه نه ترسره
کېده ؛ نو ځکه د ځینو پروژو پایلې هم د قناعت وړ نه وې .موږ په دې پوه شو ،چې د ګټه
اخیستونکو او تمویل کوونکو پر وړاندی مو خپل باور او کیفیت له السه ورکړی .موږ اوسمهال د
خپلی موسسې د پروژو د څارنې او ارزونې په موخه یوه جال څانګه رامنځته کړه او دا ټیم د ورځینو،
اونیزو ،څلور میاشتینیو او کلنیو پروژو د فعالیتونو د ارزونې مسؤولیت پر غاړه لري .د څارنې او
ارزونې د یو ټیم شتون په راتلونکې کې مرسته کوي ،چې د پروژو په برخه کې ځواب ویلو او روڼتیا
ته ال ښه والی ور په برخه کړو.

د کندهار والیت د اوبو لګونی د کانالونو رغونه ()DELTA
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:)د څپرکيو (طرحو)لپاره د کتابونو لړليک(انترنیتي پتې
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دغه روزنيز کتاب د افغانستان د بشري مرستو د پروګرامونو د مديرانو
د روزنيزو دورو پرمخ بيولو او تنظيم لپاره چمتو شوی دی.
د افغانستان د مدني ټولنې د نوښتونو مالتړ ) (ACSSIپروژه د ۲۰۱۳
کال په مارچ مياشت کې د «  AAR Japan ، »Peace Winds Japanاو د
«  » Japan International Volunteer Centreموسساتو په همکارۍ او د
ياد هېواد د بهرنيو چارو وزارت په مالي مرسته پيل شو .د دغې
پروژې موخه د همغږۍ ،وړتيا لوړونې ،روزنې او زده کړې له الرې
واليتونو او ولسواليو ته د خدماتو د پراختيا په موخه د مدني ټولنې
فعاالنو د فعاليتونو د پياوړتيا لپاره د افغانانو له حقونو څخه د مالتړ او
اساسي اړتياوو ته د کارنده رسيدنې لپاره د وړتيا لوړونه ده.

ACSSI

