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 (RFA)غوښتنليکونو د لٻږلو بلنه د 
 

 د رسنيو پروګرام
 

 لنډيز. 1
 
 

 پروګرام لپاره  (RASANA)د رسنۍ  )Subgrants( ېبال عوضه مرستلپاره په رسنيو کې د ښځو: هشرح
 نيټه  مه26  د جوالی   2017د: د خپراوي نٻټه

 بجې (د کابل په وخت) ۵د مازديګر  ،نيټه مه15 د اګست  ۲۰۱۷د : د غوښتنليکونو د تسليمولو ضرب االجل
 

نو د انترنيوز رسنيزو ادارو ته چې خاوندانې يې ښځې وي او يا هم د ښځو په واسطه پر مخ وړل کٻږي بلنه ورک�وي ترڅ�و د امريک�ا د متح�دو اي�التو
 چوک�اټ ک�ې د ښ�ځو او رس�نيو د کوچني�و ب�ال عوض�ه مرس�تو پروګ�رام پ�ه RASANAله خ�وا تموي�ل ش�وی د (USAID) نړيوالې پراختيايي ادارې 

)Subgrants د کوچني�و ب�ال عوض�ه مرس�تو ) د ترالسه کولو لپاره خپل غوښتنليکونه وړاندې کړي. د ښ�ځو او رس�نيو د پروګ�رام پ�ه چوک�اټ ک�ې 
(Subgrants)ل�ول، او ل�ه ښ�ځينه خبري�االنو او هغ�و رس�نيو يزو توکو د توليد د چ�ارو او پ�ر ښ�ځو د متمرک�زو نوښ�تونو تمويد ورکړې موخه د رسن

 څخه مالتړ دی چې د ښځو ملکيت دي او يا هم د ښځو له خوا پر مخ وړل کٻږي. 
 
ټ�ولې هغ��ه رس�نۍ چ��ې د ښ��ځو ملکي�ت دي او ي��ا ه�م د ښ��ځو ل��ه خ�وا پ��ر م�خ وړل کٻ��ږي، د (چ��اپي، راډي�و، ټلويزي��ون او انترنت�ي) رس��نيو او د ښ��ځينه 

پ�ه ک�ارولو س�ره خپ�ل غوښ�تنليکونه  (RFA)خبرياالنو د ټولنو او د هغوی د مالتړو ډلو په ګډون ک�والی ش�ي د غوښ�تنليکونو د لٻږل�و د دغ�ه بلنلي�ک 
 ږي. دغه ادارې بايد ثبت او راجستر وي او د کوچنيو ګرنتونو د مالي او اداري مکلفيتونو د ترسره کولو وړتيا ولري.  ولٻ

 
ک�ې د انترني�وز د ګرن�ت مس�ؤول ږي چ�ې پ�ه خپ�ل ايمي�ل يته واستوئ. هيله ک پتېبرٻښنا 1Urasanaproposals@internews.orgUT 1Tغوښتنليکونه د 

 Women and Media Grantک��اپي ک��ړئ او د خپ��ل ايمي��ل پ��ه س��رليک ک��ې  1TUababakhil@internews.orgU1Tخي��ل ب��ا  عب��دالجالل ب��ا
Fundذکر کړئ. که چٻرې د دغه  ټکيRFA  1په اړه پوښتنې ول�رئ، هغ�ه پ�ه برٻښ�نا پت�هTUrasanaproposals@internews.orgU1T  ايمي�ل ک�ړی

 ذکر کړئ. Subgrantsa Women in Mediپکښې کاپي کړئ او د خپل ايميل په سرليک کې 1TUababakhil@internews.orgU1Tاو 
 
بجو په معلوماتي غونډه ک�ې د ګ�ډون لپ�اره پ�ه کاب�ل ک�ې د  ۲:۰۰د ماسپښين په  نٻټه  ۰۳ په  د اګست  ۲۰۱۷والو ادارو ته بلنه ورکول کېږي چې د يل

انترني���وز دفت���ر ت���ه تش���ريف راوړي. د س���کايپ ل���ه الرې ه���م پ���ه همدغ���ه ورځ او وخ���ت ګ���ډون ک���والی ش���ئ. مهرب���اني وک���ړئ د خپ���ل ګ���ډون پ���ه اړه 
1TUhahmadi@internews.orgU1T ږل��و س��ره ډاډ ورک��ړئ يبريښ��نا پت��ې ت��ه د ايمي��ل پ��ه لU1T1اوTUababakhil@internews.org  ه��م پ��ه دغ��ه ايمي��ل ک��ې ک��اپی

 يا د سکايپ له الرې ګډون کوئ. او کړئ.لطفاْ په ډاګه کړئ چې غواړئ په غونډه کې فزيکي حضور ولرئ 
 

 د غوښتنليکونو د لٻږونکو لپاره هدايتونه. 2
 Response to“څخه ډٻر ن�ه ش�ي. د ايمي�ل پ�ه س�رليک ک�ې باي�د د  2.5MBغوښتنليکونه بايد د ايميل له الرې ولٻږل شي. د ايميلونو حجم بايد له 

RFA Women in Media Subgrants”  ټکي ش�امل وي. د غوښ�تنليک اس�ناد باي�د پ�ه ايمي�ل ک�ې ض�ميمه ش�ي. د ايمي�ل پ�ه م�تن ک�ې م�و د هغ�و
لٻږل�و لپ�اره ل�ه ي�وه څخ�ه د ډٻ�رو ايميلون�و سندونو لړليک چې ستاسو غوښتنليک جوړوي، ذکر کړئ. ک�ه چٻ�رې د خپ�ل غوښ�تنليک د ټول�و اج�زاوو د 

 ). ۱څخه  ۳لٻږلو ته اړتيا ولرئ، مهرباني وکړئ هر ايميل ته مو د ايميلونو د ټولګې د يوه جزء په توګه شمٻره ورکړئ (لکه له 
 

نه ش���وي دي پ���ه نښ���د غوښ���تنليک ټ���ولې هغ���ه برخ���ې چ���ې مح���رم ي���ا ملکيت���ي معلوم���ات پکښ���ې درج وي د غوښ���تنليک دنن���ه پ���ه روښ���انه توګ���ه 
) وليکئ. په ايميل کې م�و پ�ه روښ�انه توګ�ه ت�ذکر ورک�ړئ چ�ې دغ�ه راز Italic - کړئ او يا يې هم په کاږه ليک (ايتاليک بڼه )Highlight-هايالت(

 موارد مو څرنګه په نښه کړي دي. 
 

ورځ�و پ�ه ت�رڅ ک�ې ځ�واب ورک�ول کٻ�ږي او پ�ه ځ�واب ک�ې ب�ه ذک�ر ش�ي چ�ې ک�وم  ۳ټولو ايميلونو ته چې د پکښې غوښتنليکونه رالٻ�ږل ش�وي وي د 
سندونه ترالسه شوي دي. د غوښتنليکونو لٻږونکي مسؤوليت لري څو ډاډ ترالسه کړي چې ايميلونه يې چ�ې د غوښ�تنليک د س�ندونو درل�ودونکي دي 

 پورته يادو شويو استازو الس ته رسيدلي وي.  د انترنيوز د
 

 د پروژې موخه. 3
 

د پلي کولو په حال کې ده چې د امريک�ا د متح�دو اي�التونو د نړي�والې پراختي�ايي ادارې ل�ه خ�وا د همک�اريو د ه�وکړې روگرام پ Rasanaانترنيوز د 
 Rasanaچ مياش��ت ک��ې انترني��وز ت��ه ورک��ړل ش��وي. د ک��ال پ��ه م��ار ۲۰۱۷ش��مٻرې ت��ړون پ��ر بنس��ټ د  AID-306-A-17-00001پ��ر بنس��ټ د 

ډ وړ او انډوليز معلومات ورس�ٻږي. ي�اد پروګ�رام پ�ه پ�ام ک�ې ل�ري پروګرام موخه د رسنيو له سکتور څخه مالتړ ده ترڅو د هٻواد ټولو وګړو ته د ډا
 چې دغه موخه له الندې څلورو الرو څخه ترالسه کړي: 

 
 روزنه د ښځينه خبرياالنو لپاره مالتړ او )1
 د څٻړنيز ژورناليزم نوښتونه )2
 د خبرياالنو د ساتنې لپاره دادغوښتنه او روزنه )3
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د ورک�ړې ل�ه الرٻ�د  (Subgrants)بال عوض�ه مرس�تو په محرومو سيمو کې د رسنيزو پروګرامونو او توکو د تولي�دولو لپ�اره د کوچني�و )4
 رسنيو د پوښښ سيمې ته پراختيا ورکول

 
Rasana ياالنو او همدارنګ�ه د ښ�ځو د م�ديريت الن�دې رس�نيو مالت�ړ ک�وي. دا مالت�ړ هغ�ه رس�نۍ او ادارې رانغ�اړي چ�ې پ�ه پروګرام د ښځينه خبر

ځ�انګړې توګ��ه د ښ��ځو د غ��ږ د پورت��ه کول��و او پ��ه رس��نيو ک��ې د هغ�وی د ون��ډې د زي��اتوالي او همدارنګ��ه د رس��نيو پ��ه س��کتور ک��ې د ښ��ځو د ون��ډې د 
 –چې د دغې آزادې س�يالۍ د بهي�ر  (Subgrants)کوچني بال عوضه مرستی پراختيا لپاره کار کوي. هغه  پياوړتيا په موخه د نوښتګرو مفکورو د

ل�ه الرې ورک�ول کٻ�ږي، د هغ�و متقاض�يانو مالت�ړ ب�ه وک�ړي چ�ې ښ�کاره  –پروګرام له خوا برابره شوې په رس�نيو ک�ې د ښ�ځو بودج�ه  Rasanaد 
دې کړای شي چې څرنګه او له کومو الرو کوالی شي د ښځينه خبرياالنو د پرمختګ لپاره الره هواره کړي. د بودجې د ورکړې لومړيتوبونه پ�ه الن�

 ډول دي: 

a(  چې د جندر پر وړان�دې د حساس�و رپ�وټ ورکول�و پ�ه  توکيتوليد شوي د ملي/ ځايی اهميت لرونکو مسايلوپه باب د ښځو د رسنيو له خوا
الرو چارو باندې ټينګار ولري. د بٻلګې په توګه په مدني ټولنه کې د ښځو د کړنو په هکله ټلويزيوني پروګرامون�ه؛ د س�ولې پ�ه بهي�ر ک�ې 

ښځينه رهبرانو او يا هم د پارلمان د ښ�ځينه وکيالن�و د ښځو د ونډې په باب د انګٻرونو په هکله راډيويي پروګرامونه؛ په سوداګرۍ کې د 
 په اړه مستند فلمونه. 

b(  د هغوی د اعتم�اد د زياتي�دو او د رس�نيو پ�ه س�کتور ک�ې د هغ�وی د ګ�ډون د ظرفي�ت د لوړول�و د ښځينه خبرياالنو د مالتړ لپاره نوښتونه
غونډو ک�ې د ګ�ډون لپ�اره ل�ه خبري�االنو څخ�ه مالت�ړ (Networking) لپاره چې مثالونه يې په دې ډول دي: په واليتونو کې د نيتورکينګ 

کول، د تجربه لرونکو خبرياالنو له خوا ځوانو خبرياالنو ته الرښوونې، د تګ او راتګ سفرونه او يا د جندر پر بنس�ټ والړو پاليس�يو او 
 ره مخامخ کٻږي، کموي. کړنو لپاره د دادغوښتنې/ روزنو نوښتونه چې هغه ځورونه چې ښځې د کار په ځای کې ورس

 
 سيمهکاري . 4

 
پروګ�رام پ�ه  RASANAانترنيوز رسنيزو ادارو ته چې خاوندانې يې ښځې وي او يا هم د ښځو په واسطه پر م�خ وړل کٻ�ږي بلن�ه ورک�وي ترڅ�و د 

) د ترالس��ه کول��و لپ��اره خپ��ل غوښ��تنليکونه وړان��دې ک��ړي. د ښ��ځو او رس��نيو د پروګ��رام پ��ه Subgrantsچوک��اټ ک��ې د ښ��ځو او رس��نيو د ب��ودجې (
د ورک��ړې موخ��ه د رس��نيزو توک��و د تولي��د د چ��ارو او پ��ر ښ��ځو د متمرک��زو نوښ��تونو   (Subgrants)کوچني��و ب��ال عوض��ه مرس��توچوک��اټ ک��ې د 

 تمويلول، او له ښځينه خبرياالنو او هغو رسنيو څخه مالتړ دی چې د ښځو ملکيت دي او يا هم د ښځو له خوا پر مخ وړل کٻږي. 
 

تړون په چوکاټ کې يې وړاندوينه شوې ده خ�و پ�ر هغ�ې بان�دې  الندې په رسنيو کې د ښځو د بودجې د نوښتونو لړليک وړاندې شوی دی چې د دغه
 محدود ندي: 

 
 د ښځو تر رهبرۍ الندې رسنيو مالتړ ترڅو د جندر په تړاو له کليشوي توکو څخه هاخوا توکي توليد کړي.  •
ک�ې  د واليت په کچه شبکه جوړول او روزنيز سيمينارونه په الره اچول په خبرياالنو کې پر نفس باندې د اعتماد د رامنځ ته کولو او په رس�نيو •

 د ښځو لپاره د غوره مالتړو شبکو د جوړولو په موخه. 
ورکول�و د پروګرامون�و ج�وړول چ�ې د ښ�ځينه خبري�االنو د  په ټولنه کې او له ديني رهبرانو سره د اړيکو د ت�أمينولو او پ�ه ټولن�ه ک�ې د پوه�اوي •

 شتون اهميت ښکاره کړي او د ټولنې له منفي فرهنګي ذهنيتونو سره مبارزه وکړي. 
د  د کاري کړندودونو، پاليسي ګانو او د ښځينه خبري�االنو لپ�اره د غ�وره ک�اري چ�اپٻلایر د رام�نځ ت�ه کول�و، پ�ه تٻ�ره بي�ا د ځ�ورونې س�تونزې ت�ه •

 له رسنيو سره کار کول.  د دادغوښتنې او پراختيا لپاره ګي په موخهرسيد
 هغو ښځينه خبرياالنو څخه چې ځورول شوې دي حقوقي / مسلکي مالتړ کول.  •
   د راډيو او ټلويزيون له الرې د ښځينه خبرياالنو معرفي کول په رسنيو کې د هغوی د ونډې د اهميت په اړه د پوهې د کچې د لوړولو لپاره. •
 ځوانو خبرياالنو ته د تجربه لرونکو خبرياالنو لخوا د الرښوونې پروګرامونه.  •
د رس��نيو پ��ه س��کتور ک��ې د ښ��ځو اوس��ني وض��عيت بان��دې د رڼ��ا اچول��و پ��ه موخ��ه د س��روې ګ��انو ترس��ره ک��ول چ��ې د دادغوښ��تنې د هڅ��و بنس��ټ  •

 جوړوي. 
 

Uساختماني طرحو ته قرارداد نه ورکول کٻږي 
 

 د اعطا وړ مبلغ. 5
 

امريک�ايي ډال�رو پ�ورې  ۲۲۵۰۰څخ�ه ت�ر  ۱۰۰۰۰ل�ه الرې څل�ور ت�ر ش�پږ ګرنتون�ه چ�ې ه�ر ي�و ي�ې ل�ه  RFAانترنيو په نظر ک�ې ل�ري چ�ې د دغ�ه 
 مياشتنۍ مودې لپاره ورکړي.  ۹الی  ۶ارزښت لري، د 

 
 امريکايي ډالره ۹۰۰۰۰ټوله بودجه: 

 
 امريکايي ډالر ۲۲۵۰۰د يوه واحد تړون په چوکاټ کې د ورکړې وړ حد اکثر مبلغ: 

 
 هره اداره بايد يواځې يو غوښتنليک وړاندې کړي. 

 
 مهال وٻش. 6
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م�ه نٻټ�ه ي�ا ل�ه هغ�ې څخ�ه ۳۰د س�پتامبر پ�ه  ۲۰۱۷د  (Subgrants)ک�وچنۍ ب�ال عوض�ه مرس�تی انترنيوز په پام کې لري چې برياليو متقاض�يانو ت�ه 
 په اپرٻل کې ختمٻږي، اعطا کړي.  ۲۰۱۸مخکې، د شپږ مياشتنۍ دورې لپاره چې د 

 
 . شرايط7

 
 متقاضيانو ته پکار ده چې د تړون د ترالسه کولو لپاره الندې شرايطو باندې برابر وي: 

 يو ځايي، خپلواک او راجستر شوې رسنيزه اداره وي •
ول متقاضيان، له انترنيوز يا نورو ادارو سره د کاري سابقې د درلودو په ص�ورت ک�ې، باي�د د مخکني�و تړونون�و پ�ه پل�ي کول�و او رپ�وټ ټ •

 ورکولو کې روښانه سابقه ولري. 
 ټول متقاضيان بايد د ټولو شرايطو او ضرب االجلونو رعايتونو ته ژمن وي.  •

 
 د غوښتنليک د وړاندې کولو مقتضيات: . 8

 
 غوښتنليکونه بايد په الندې مقتضياتو برابر وي: 

 
• U د الس��ليک د پ��انې درل��ودل چ��ې پکښ��ې د متقاض��ي مرج��ع د واکم��ن اس��تازي الس��ليک، دن��ده او د اړيک��و بش��پړ معلوم��ات د بريښ��نا پت��ې او ټليف��ون

 شمٻره په ګډون، موجود وي (چې د دغه سند په دويمه ضميمه کې د پشتي په توګه اضافه شوې ده). 
د سب ګرنت لپاره د يوه بشپړ شوي غوښتنليک درلودل، د ښځو او رسنيو پروګرام د بودجې د تمپليت پ�ه ک�ارولو س�ره، چ�ې پ�ه دويم�ه ض�ميمه  •

 کې شتون لري. 
ت د تفصيلي بودجې لرل (چې د ټولو وړانديز شويو لګښتونو په اړه تشريحات پکښې وي)، د ښځو او رسنيو پروګرام د تفصيلي ب�ودجې د تمپلي� •

 په کارولو سره، چې د دغه سند په لومړۍ ضميمه کې شتون لري. 
 د تصديق کاپي درلودل. د متقاضي ادارې د ثبت او راجستر  •

 
خو اضافي توضيحي يادښتونه چې د پروپوزل له اړوندې برخې سره تړاو ي�ې ذک�ر ش�وی وي، ټول غوښتنليکونه بايد په انګليسي ژبه ورکړل شي. 

 کوالی شي په دري يا پښتو ژبو وړاندې شي. 
 

 د ارزونې معيارونه. 9
 

(د غوښ��تنليکونه د الن��دې معي��ارونو پ��ر بنس��ټ ارزول کٻ��ږي، داس��ې چ��ې د ل��ومړې ش��مٻرې اهمي��ت ډٻ��ر دی او وروس��تيو ش��مٻرو ت��ه پ��ه ورت��ګ س��ره 
 درييمې شمٻرې په لور) دغه اهميت په تدريج کمٻږي: 

 
 د پروژې د مفکورې کيفيت، په روښانه توګه د وړانديز شويو فعاليتونو او د هغو د پايلو څرګندول؛  )1
 د ادارې سابقه او ظرفيت د داسې رسنۍ يا ادارې په توګه چې د ښځو او رسنيو په اړوندو مسايلو باندې يې کار کړی وي؛  )2
 د سپما پر بنسټ جوړ شوی وړانديز چې پکښې د ټولو مطرح شويو لګښتونو لپاره روښانه توضيحات ورکړل شوي وي.  )3

 
په شرايطو برابر وي او د ټولو فکتورونو په نظر کې نيولو س�ره پ�روژې ت�ه  RFAتړونونه هغو متقاضيانو ته ورکول کٻږي چې غوښتنليکونه يې د 

 تر ټولو ډٻره ګټه ورسوي. 
 

 د تړون د ورکړې په اړه خبر ورکول او ځوابونه. 10
 کاري ورځو په ترڅ کې خبر ورکول کٻږي.  ۳۰هغه متقاضيان چې ګټونکي کٻږي ورته د غوښتنليکونو د سپارلو د ضرب االجل څخه وروسته د 

 
ي او بريالي متقاضيان بايد له غوره کٻدو وروسته د دوه کاري ورځو په ترڅ کې د تړون د منلو په باب ډاډ ورکړي، که نه نو غوراوی يې فس�خ کٻ�ږ

 تړون يې د ځواب د نه ورکولو له امله تر هغه الندې تر ټولو واجد شرايط بل متقاضي ته ورکول کٻږي. 
 

 هغه متقاضيانو ته چې بريالي نه ول د تړون د نه ورکولو په باب اطالع ورکول کٻږي.  کله چې بريالي متقاضيان غوره شول،
 

اعطا کٻدل ونه ګڼل شي. کله چې غوراوی تايي�د ش�و، د س�ب ګرن�ت وروس�تۍ  د يوه غوښتنليک د بريالي کٻدو په باب اطالعيه بايد د تړون يا د ګرنت
 . هوکړه له متقاضي سره د مذاکرې وروسته السليک کٻږي

 
 ضميمې:
 (لومړۍ ضميمه)فورم  تفصيليبودجی  د ښځو او رسنيو د .1
 غوښتنې فورم (دويمه ضميمه)د ښځو او رسنيو د  .2

 
په پښتو متن کې تفاوت وي، نو دانګليسي م�تن ت�ه اولي�ت ورک�ول کي�ږي. د مهرب�انۍ ل�ه مخ�ي انګليس�ي م�تن ت�ه  (RFA)دغي د يادښت: که چيري په 

 مراجعه وکړئ. 
 

 [پای]


