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 ښه راغالست

 

کوم کتاب چې ستاسو په الس کې دی، د چاپ او تر تاسو در رسولو موخه يې  تاسو زده کوونکو ته  

پاره پروژه جوړه او ډيزاين کړو، دا کتاب د اکبر موسسې د بشردوستانه بنسټونو لچې څنګه  ده الرښوونه

 خوا د جاپان هېواد د بشردوستانه مرستو په مالي مالتړ جوړ شوی دی. له

د اکبر موسسې د ظرفيت لوړونې ډيپارټمنټ له لوري د هېواد په ډېرو مخکې هم دا ښوونيز پروګرام، 

پاره په الره اچول شوی وو. دا پروګرام، د )افغانستان د دولتي موسسو او مدني بنسټونو ل واليتونو کې د غير

پيل او اوس مهال د دويم کال کال په لومړيو کې  ۲۰۱۳مدني بنسټونو پياوړي کول( پروژې په چوکاټ کې د 

 peace)په دويم پړاو کې ده د دې پروژې مالي مالتړ د دوست هېواد، جاپان د بشردوستانه بنسټونو له لوري 

winds japan, AAR Japan   اوJapan international Volunteer Center  ).کېږي 

کشاپ ته وکوالی شي، د دې ښوونيز وروال يې په مرس د دې الرښود د چاپ او خپراوي موخه دا ده چې ګډون

جوړ او د هغوی د ظرفيت لوړونې خپلو همکارانو ته بيا همداسي پروګرام  له پای ته رسېدو سره دوی هم

 پاره کار وکړي. ل

بايد ووايو چې د دې الرښود لومړنۍ ليکنه په انګليسي ژبه وو چې وروسته بيا دري او پښتو ته ژباړل شوی 

غلطيو خالي نه وي، موږ له همدې امله مخکې له  ژبنيزونو دا الرښود به هم له متني او دی، له همدې امله، 

مخکې له تاسو ښاغلو/اغلو څخه بخښنه غواړو او له تاسو غواړو چې د دا ډول غلطيو په ګوته کولو کې 

 راسره مرسته وکړئ. 

 
 (اکبر) ادارې همغږۍ د مرستو پرمختیايي او بشري د  لپاره افغانانو د

 د ظرفيت لوړونې ډيپارټمنټ

 +93729129612  93778686936+ /:اړيکه

    hmanager@acbar.org :برېښناليک
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 :پروګرام د دومي ماډيول معريف او وړاندې کول

 او دنو/ پروپوزلونو د ليکولو اپورو ر و د ښه کيفيت لروونک« رامنځته کول د پروژې طرحه: د کړنو هل پاره د يو منطق» د روزنزي پروګرام دومي ماډيول 

د مالتړ په موخه طرحه شوی دی. هل مهدې امهل اید روزنزي پروګرام د الندې و برخه کې د افغان اکرکوونکرحې په پروژې د هممو او پيچلو هبريونو د ط

پام کې نيولو  همارتونو د پراختيا په موخه مچتو شوی دی: د ش ته رشايطو  او د هغو د س تونزو د درک په موخه حتليل او لنډېز، د متويلوونيک د اړتيا په

 زيې او سيس ټامټيکې تګالرې د يوې معيل سرتاتژيۍ په الره اچول.   نروپوزل/ وړاندېز د طرحې او مچتو کولو د ټول رسه د يو قانع کوونيک پ

 :د روزنزي پروګرام موخې

او د پروژې په طرحه کې د فعال رول لوبولو هل پاره  ليکنې اپورولو اجزاوو او د پروپوزل/ ر د دغه روزنزي پروګرام هدف د برشدوس تانه پروژو د بېالبې

 ګډونوالو پوهاوی دی.  ه دد الزمو همارتونو په اړ 

 د روزنزي پروګرام په پای کې به ګډونوال د دې وړتيا ولري څو: 

  کسانو حتليل، د س تونزو  درک او حتليل کړي ) د ښکيلوس تونزمن رشايط د پروژې دوران د مديريت هل بېالبېلو وسايلو څخه په اس تفادې رسه

 ونه(؛

 د رشايطو فرصتونو او خطرونو ته په پام رسه بېالبېلې معليايت سرتاتژيۍ ) د حل الرې ونه، څو اړخزيه پالن جوړونه( وپېژين؛ 

  پالن کړي؛يو فعاليت د منطقي چواکټ هل تګالرې څخه په اس تفادې رسه 

  ای وارزوي؛ ځرسه يو  پروژې هل موخود اړتيا وړ رسچينې ) بودجه، د پروژې ټمي، تويک ( د 

 د وړاندېز/ پروپوزل په فارمټونو کې ورته وايل او توپريونه، د وړاندېز د فارمټ وو رسه اکر وکړي ) د متويل/ مايل فرصتونهل بېالبېلو اکرکوونک ،

 جوړښت(؛

 .په وړاندېز کې د ش ته چپټرونو په ليکنه کې فعال رول ولوبوي   

 

 :سرتاتژيۍد زده کړې او روزنې 

معيل مترينونه او د قضيېې مطالعې شاملې دي چې د افغانس تان پر رشايطو مترکز کوي. په هره برخه کې معيل فعاليتونه شامل هغه په دغه ماډيول کې 

 دي. 

 :اړتياوې

  دوران د مديريت اساساتو په اړه لومړین پوهاوی ولري. د  ګډونوال ابيد د پروژې 

  .ګډونوال ابيد په انګلييس ژبه په مناس به کچه ليلک او خربې وکړی يش 
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 برخې لري:  ۱۰دغه ماډيول 

روزنزي پروګرام موخې او حمدوديتونه څرګند او د کورس همالوېش او د ، ته اجازه ورکوي څو يو بل وپېژين لومړنۍ برخه ګډونوالو :رسيزه .1

 قوانني وړاندې کړي. 

هل خمکې د پروژې دوران د  ور ابندې  هغه څه ته يوه لنډه کتنه چې ګډونوال :) ایدونه( واسايس اصولد د پروژې د دوران مديريت،  .2

 مديريت په اړه پوهېږي او د اړتيا په صورت کې د لکيدي ټکيو ایدونه. 

 الزاماتو درک. د  فارمټونو  د او د هغوی  و پروژې د دوراند متويل فرصتونو، د متويلوونک :د پروژې متويل .3

دوران د مديريت هل اړينو وسايلو ) د ښکيلو کسانو حتليل، د س تونزو ونه( څخه په  ېد پروژ :د وضعيت حتليل او د س تونزو پېژندنه .4

 اس تفادې د کړنو د يو مناسب منطق د طرحې په موخه د ګډونوالو د حتليل ښه وایل. 

دغه برخه د بنسټ واکونو او وړتياوو ته په پام رسه د اماکن وړ معليايت ځوابونه حتليلوي. دا  :جوړونهمعليايت سرتاتژيۍ او څو اړخزيه پالن  .5

 س ناريوګانې او د انعطاف وړ پروګرامونو د طرحې څرنګوایل تر حبث الندې نييس. « بدې » او « ښې» مهدارنګه تر ټولو 

د دغه چواکټ په اړه وضاحت ورکړل شوی دی! ګډونوال دا زده کوي چې څنګه هل منطقي چواکټ، روښانه هدفونو،  :منطقي چواکټ .6

 شاخصونو، پايلو او طرحه شويو فعاليتونو څخه اغېزانکه اس تفاده وکړي. 

ن مديريت وسايل لکه د ) د پروژې د دوراوړونې فعاليتونو او پالن جوړونې د برشي رسچينو، د بودجې ج د پروژې پالن جوړونه: .7

 ګانټ چارټ( د طرحې څرنګوایل. 

 د يو څارنزي سيس ټم تنظمي. د پروژې د پالن جوړونې هبري هل پيل رسه ګډ د شاخصونو د پېژندنې څرنګوایل او  د څارنې سيس ټم: .8

ې د پروپوزل ليکنې همارتونو پر وژګډونوال پر جوړښت او لنډې او څرګندې ليکنې مفکورې په ټينګار رسه د پر  د ليکنې همارتونو پراختيا: .9

 ښه وايل اکر کوي. 

چې د روزنزي پروګرام پر همال تر پوښښ الندې نيول ته مراجعه کوي ګډونوال بياځيل هغو برخو د روزنزي پروګرام ارزونه او نتيجه ګريي:  .11

د اید رزونزي پروګرام په اړه  مهدارګه. کړي چې څنګه هغه ټيک چې زده کړي يېې دي، په معل کې پييلاو دې ته مچتووایل نييس شوي 

 . کوي او د ښه وايل الرو په اړه يېې س پارښتنې کويرخپل فيډبک و 
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 :موخې

 :د  صفر برخې په پای کې به ګډونوال د دې وړتيا ولري څو

  .هل يوبل رسه بدل يش او په ګروپ کې ځانونه هوسا احساس کړي 

  .د کورس د موخو او حمدوديتونو په اړه څرګند ليدلوری ولري 

  قوانينو او همالوېش په اړه پوهاوی ولري.  دد کورس 

 

 (د ګډونوالو په مشېر پورې تړاو لري) دقيقې ۱۰ساعته او  ۲ تردقيقې  ۱۵يو ساعت او : مودهد اړتيا وړ 

 

 د دغې برخې پالن

 د روزنزي پروګرام معريف     دقيقې 25-15 موده:

 په توګه د جوړو جوړول« د روزنزي رشياکنو ، "هل يوبل رسه بدلتيا: (مترين1)     دقيقې 65-31 موده:

 د پالن وړاندې کولهغه د روزنزي پروګرام توضيح او د          دقيقې 15 موده:

 د روزنزي پروګرام د قواعدو توضيحمترين:  (2)          دقيقې 15 موده:

 :د هرې ورځې په پای کې

 ورځې د هوا حاالتمترين: (3)         دقيقې 11 موده:

 :يو ځل د اوونۍ په نامييي کې

 د متقاطع لکمو جدولمترين: (4): دقيقې 15 – 5 موده:

 

 :هغه اس ناد چې چاپ ته اړتيا لري

 د روزنزيو رشياکنو اکرتونه (Ref. M2_S0-1) 

 د کورس د قواعدو اځنورونه (Ref. M2_S0-2) 

 د هوا اکرتونو اځنورونه(Ref. M2_S0-3) 

 د روزنزي پروګرام همالوېش (Ref. M2_S0-4 

 د روزنزي پروګرام پوسټر (Ref. M2_S0-5) 

 د متقاطع لکمو جدول (Ref. M2_S0-6) 

 په متقاطع لکمو جدول کې تعديالت/ اصالحات (Ref. 

M2_S0-7) 

 :مواد مورد نياز

 د ګډونوالو د هيلو هل پاره() د ایدداش تونو نصب 

 (A4) د روزنزي پروګرام د قواعدو د اځنورونو هل ) س پني اکغذ

 پاره(

 فلپ چارت 

  او رسيښقيچی 

 دوه (A3) هوا » د کورس د همالوېش او ، )س پني اکغذونه

  . (پوسټرونو هل پاره« څنګه ده؟

 (د روزنزيو رشياکنو د اکرتونو هل پاره) ډبل اکغذ ای اکرت 

 (د هوا اکرتونو د اځنورونو هل پاره) درې پاکټه 
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  اس ناد چې چاپ ته اړتيا لريهغه (Ref. M2_S0-8) 

 :پريزينټيشن پاورپاينټ

 (Ref. M2_S0-PP1) يفمعرکورس د 
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 (:د  ګډونوالو هل راتګ خمکې) مچتووایل 

 

ويډيو، پروجکټور او جتهزيات چک او هل فعال وايل يېې ډاډ ترالسه کړئ ) وړاندې کولو هل پاره مناسب ځای(، ) د اکر او فيډبک خونه تنظمي  .1

 داسې نور(

 

پر ديوالونو، مزيونو  او چوکيو ابندې نصب کړئ. دا وروس ته راټولېږي څو يېې پر مټ د روزنزي ( Ref.M2_S0-2) د کورس د قواعدو اځنورونه .2

 پروګرام جوړولو قواعد معريف يش ) دوميه مشېره مترين ته مراجعه وکړئ. (

 

وروس ته د ورځې په اوږدو کې لکه چې د څو پر ديوال نصب کړئ. پوسټر:  "هوا څنګه ده؟" او( Ref.M2_S0-3) ورنهد هوا اکرتونو اځن .3

 مشېره مترين ته مراجعه وکړئ( ۴اس تفاده ويش )  ورنه ،کېږي روزنزي پروګرام په اړه نتيجه ګريي

 

 پر ديوال نصب کړئ. (Ref.M2_S0-4) د روزنزي پروګرام همالوېش .4

 پر ديوال نصب کړئ. (Ref.M2_S0-5) پوسټر د روزنزي پروګرام .5

اکرت په رنګه بڼه چاپ کړئ. دا به وروس ته پر ګډونوالو ووېشل يش ) لومړۍ  پر ډبل اکغذ ای (Ref.M2_S0-1) د روزنزيو رشياکنو اکرتونه .6

د  ،ځایروزنې نېټه او بشپړ وي. لکه د  مشېره مترين ته مراجعه وکړي(. په اید ولرئ چې د کورس هل پيل خمکې ابيد اس ناد او ساليډونه

و نومونه او داسې نور. هريه دې نه وي چې دغه ډول معلومات په پاورپاينټ پريزينټيشن کې ور زایت کړئ ) په ځانګړې توګه د روزونک

 پاورپاينټ په ماسک کې دننه(. هر ډول د اړتيا وړ اضايف معلومات مه ور زایتویل شئ. 

ژر ای په ځنډ رسه  يېې پایبدل کړئ چې پيل او  ،نګه چې غواړئپام رسه کویل شئ وخت د خپل پروګرام مطابق څ د کورس همالوېش ته په  .7

ساعتونو مک نه وي، هل مهدې امهل ده چې س پارښتنه کېږي څو اید  ۷وي. دا په داسې حال کې ده چې د  کورس دوام ابيد په ورځ کې هل 

جبو هل يو ساعته او د چای د دوو دمو په پام کې نيولو رسه ) يوه هل  ۱۲ ته د غرمې دسېږي. الب جبو پايته ور ۴کورس په اتو جبو پيل او په 

 غرمې خمکې او بهل هل غرمې وروس ته(

و هل پاره چاپ يش. که څه مه ښايي په ځينو ګروپونو کې ځينې کسان يوازې يوه س ند ته اړتيا ولري. په کګډونوالو او روزون ابيد ډېری اس ناد د .8

برخې ته مراجعه وکړئ څو وګورئ چې په کره توګه د نسخو څومره  " (Ref. M2_S0-8)هغه اس ناد چې چاپ ته اړتيا لري"ۍ رسه همرابن

 . اکپيانو ته اړتيا ده
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 :مترين لومړی –( دقيقې 61 ـ 31 موده:) .۲

 

. تيادلهل يوبل رسه ببڼه د روزنزيو رشياکنو په توګه  هپه جوړه يزي لومړی مترين: 

(، Ref.M1_S1-1هر ګډونوال ته د روزنزيو رشياکنو د اکرتونو وېش )

ورپبسې به هر ګډونوال هڅه وکړي څو داسې کس ومويم چې د هغه 

اړوند اکرت ورکړی. رامنځته شويو جوړو ته ووائي چې په ټولګي کې 

ځانته يو مناسب ځاي ومويم او د الندې ځوابونو په وړاندې کولو رسه 

 ځانونه يوبل ته ور وپېژندي. 

 لومړۍ پوښتنه: چېرته ایست؟

 کوئ؟ دوميه پوښتنه: څه اکر

 درېميه پوښتنه: په دغه روزنزي پروګرام کې د څه زده کول غواړئ؟

څلورمه پوښتنه: د ځان په اړه يو څه راته وواایست. د بېلګې په ډول څه 

 ؟ مو خوښېږي

ایدداشت اکغذونه او يو مارکر د درې نښليدونيک لږ تر لږه هر ګډونوال ته 

ې پوښتنې ته د ځوا  درېميابيد يو قمل ورکړئ او دا توضيح کړئ چې هر 

   پر همال د خپل رشيک درې هيلې د ایدداشت په اکغذ ولييک.

 

 :معويم / ټولزيه وړاندې کوونه

دهل ټولو ګډونوالو وغواړئ څو خپل روزنزي رشيک ) د څلورو پوښتنو پر بنسټ  ايدداش تونه ابيد کړ، تررسه اکر دغه يېې چې لکه کړي. معريف )

پرايدداشتهردکېپایپهپريزنټيشنهرد.کړيځوړندابندېبرخهشوېټالکپهئي او وروس ته هغه د ديوال پر هغه اوړاندې غربګون وښديوال

ځړولو هل يېې د وم رمس او په ديوال ابندې د وين ډایګرام مفه ئکویل ش شيبه کېمهدې  پهلري. ) ئ چې ایدې هيلې وررسه ورته وایل برخه نصب کړ 

ګډونوالو ته ور معريف کړئ.( که چېرې ځينې هيلې داسې وي چې ګوايک د  روزنزي پروګرام په ترڅ کې ورته رس يدنه نه کېږي، نو ابيد ایده  الرې

 ته څرګنده يش. هغوی  موضوع 

 

 

 :موخو توضيح او د پالن وړاندې کولد روزنزي پروګرام د –( دقيقې 15) .3

شويو هيلو په اړه هر ډول الزم  ين مترين پر همال د هر ډول څرګند( وړاندې کړئ څو د خمکيRef. M2_S0-4)موخې  د  کورس همالوېش او

 ساليډ(  ۸ـ  ۲) .( کېPPT Ref. M2_S0-PP1)په  توضيحات روښانه يش 

 مترين:(2)( دقيقې 15) .4

 

 :روزنزي پروګرام قواعدد  : متريندومي 

ورپسې هل هر ګډونوال څخه (.Ref. M۱_S۱-۲)هل ګډونوالو وغواړئ چې د خونې په شاوخوا کې هل نصب شويو اځنورونو څخه يو غوره کړي 

ره د هغه اځنور په اړه چې غوره کړی يېې دی، څه فکر کوي او هغه څه وړاندې کوي؟ لکه چې ګډونوالو خپل غو  ،وغواړئ څو وضاحت ورکړي

مشېره  ۱۴ـ  ۹)، هل هغه رسه مس هل پاورپايڼټ څخه په اس تفادې رسه اړوند اځنور وړاندې کړئ څو ګډونوال يېې وليدیل يشلشوی اځنور توضيح کړ 

  روزونيک کویل يش اضايف معلومات مه ور زایت کړي.  (.ساليډونه

 

 

 

روزنزي رشياکن څه دي، ولې او څنګه ورنه اس تفاده 

 کېږي؟ 

پروګرام کې به يو زایت مشېر ګروپېي او  په دغه روزنزي

جوړه يي اکرونه تررسه يش. خو ويیل شو چې روزنزي 

څخه عبارت دی چې ډېری  کسرشيک هل هغه 

ګډونوال به ور رسه اکر وکړي، د بېلګې  په ډول د 

بېالبېلو مترينونو په اړه  فيډبک او په دې اړه خربې 

د  ؟چې څه احساس لري او څه يېې زده کړي دي

ه چې هغه زده کړي، ګډونوال ثح مباهغو مسايلو په اړه 

    ..هل يو بل رسه په زده کړه کې الزایته مهاکري کوي
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  :ایدداشت تياوود آ سان 

 :ونډه ـ غوږ نيول: په دغه اکر رسه کویل شو هل روزنزي پروګرام څخه ډېر څه زده کړو. ګډونوال ابيد په حبث کې هل ګډون څخه  د الس پورته کول

 ډډه ونه کړي. مهدارنګه ابيد په اید ولري چې نورو ته مه غوږ ونييس. 

 وسئ. کېږي ـ پلټوونيک و  حقامنه نه ګڼلد پوښتنو هل مطرحه کولو څخه ډډه مه کوئ ـ هيڅ ډول پوښتنه ا :پوښتنې 

 :د وخت پېژندنه ـ پر وخت پورې مقيد.  ساعت 

 د يوبل پېژندنې هل پاره  اومند يو چې دغه کورس يوه خوندوره جتربه وي. هل دې رسبريه به د روزنې هل پاره يو فرصت  هيهل :هل موساک ډکه څېره

 يوه ښه موقع مه ګڼل کېږي. 

 هل ټولګي هبر ځوا  يش. دې ټيلفونونه ابيد بند وي او هر ډول بيړڼېۍ اړېکه  :ګرځنده ټيلفون/ موابيل 

 ښايي چوکۍ بېې خايه او خونه د بېالبېلو مترينونو هل پاره بياځيل تنظمي کړو.  :چوکۍ 

 روزنزي پروګرام رارسه مرس ته وکړي څو نوي څه زده  دغهمند يو چې  موږ شاوخوا ش يانو ته په توپري لروونکې بڼه ګورو. هيهل  :ذره بيين عينکې

په  تر لږه لږو راټولولو په اړه  ټول څه دلته تر پوښښ الندې ونيسو. خو دغه روزنزي پروګرام به معلوماتکړو. موږ به د دې وړتيا ونه لرو چې د 

 دې وتوانېږي چې س تاسو پر مخ يوه نوې درڅيه پرانېږي. 

 تش نا  ته د اړتيا په صورت کې  په آ زاده توګه کویل شئ ټولګی پرېږدئ.  :) اختياري( د السونو مينځل 

وړاندې يش، معلومات ورکړئ. خو لکه چې هغوی په بشپړ ډول څه یش درک  به چې په انګلييس ژبه په اړه داګډونوالو ته د روزنزي پروګرام  .5

 ژابړه په دري/ پښ تو ژبو د الرسيس وړ ده.  (مشېره ساليډ ۱۷ـ ۱۶)نه کړئ، ابيد هل الزایت وضاحت او ژابړې هل غوښتنې څخه ډډه ونه کړئ 

 

 

 (:د ورځې په پای کې ) درېمي مترين  (دقيقې 11 موده:)

 

 (:ساليډ ۱۸)د ورځې د هوا حاالت: درېمي مترين

 

حمتوایتو، روزنزيې فضاء او داسې دغه مترين د ورځې په  پای کې د ورځې د پايته رس يدو او د ګډونوالو د رضايت کچې د ارزونې په موخه ) د 

ر وارزول يش، ځکه  که موږ تر وروس تۍ ورځې انتظا ځنورو هل اړخه( وړاندې کېږي. په واقعيت کې دا هممه ده چې د روزنې هبري ابيد هره ور

 پاره به وخت تېر وي!وابسو، نو د بدلون هل 

 (:د رزونزي پروګرام هل پيل خمکې)مچتووایل 

څرنګه چې الندې وړاندې شوي « د هوا وضعيت څنګه دی؟» خمکې هل دې چې ګډونوال رايش، د اکغذ پر يوې لويېې پاڼېې تر دې رسليک الندې 

 رديفه ولري. او  هغه پر ديوال ځوړند کړئ:   ۲ستنې او ۵يو جدول وليکئ چې 
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 :لومړی اځنور

 ؟د هوا حالت څنګه

لومړۍ 

 ورځ

دوميه 

 ورځ

درېميه 

 ورځ

 څلورمه

 ورځ

پنځمه 

 ورځ

 

 

 

 

    

 

 

پوسټر ته نېږدې درې د ليک پاکټونه نصب کړئ. هر پاکټ ابيد د هوا وضعيت نښو لروونيک اکرتونه ولري. د هر پاکټ  (د هوا وضعيت څنګه دی؟) 

غوره کړي( مهدارنګه هغه معلومات چې د مسبول معین توضيح کوي، « ملريز!» د اکرتونو مشېر ابيد د ګډونوالو په اندازه وي ) که چېرې ټول ګډونوال 

 س ند څخه چاپ کړو.  (Ref. M۱_S۱-۳)ات او  د هوا حاالتو اکرتونه کيدی يش هل نصب کړئ. دغه معلوم

 

 :د روزنزيې ورځې په پای کې

وکړْو! هل مهدې امهل هر يو مو ابيد تصممي ونيسئ چې د هوا  ېهره ورځ، به د ورخې په پای کې د هوا حاالتو  په اړه خرب» ګډونوالو ته ووائي چې 

تر ټولو ښه احساس ښودنه کوي؛ البته د روزنزيو حمتوایتو او  تګالرو دواړه په اړه يېې ) خونه،  د حاالتو کوم مسبول  د روزنزي پروګرام په اړه س تاسو

 خواړه، روزنزيه فضاء او ...( دلته درې واړه غوراوي ش ته دي: 

 هر څه په مسه توګه پر مخ ځي.  زه:ملري 

 :ډېری څه په ښه توګه پر مخ ځي خو ځينې جزيئ س تونزې او  اندېښ نې ش ته دي.  ورځي 

 :يوه ځانګړې س تونزه او اندېښ نه ش ته چې س تاسو د ان آ رامۍ المل ګرځي ابراين»  

 

 

 هر ګډونوال د هوا حاالتو اکرت د خپلو احساساتو د څرنګوايل مطابق ټايک. 

چې ملريزه  لوګډونوا هغو« څوک فکر کوي چې نن ملر دی؟» ورپسې، لکه چې ټول ګډونوال خپل اکرتونه هل ځانه رسه ولري، هل هغوی نه وپوښ ئت 

 ړئ.وښ يي. ملريز اکرتونه ومشېږئ. دغه ډول اجراآ ت د ابراين او ورځي هوا هل پاره مه تکرار ک دې پورته او اکرتونهدې هوا غوره کړې، خپل السونه 

په مناسب پوسټر کې  د اځنورولو هل الرې د هوا حاالت په اړه يو وروس یت قضاوت وړاندې کړئ او د هوا حاالتوپه پايهل کې، د ورځې هوا حاالتو 

ي خالصه کړئ ) لومړۍ مشېره اځنور وګورئ( هل هغو کسانو څخه چې ملريزه هوا يېې غوره کړې، وغواړئ چې د ګروپ نورو غړيو ته دا توضيح کړ 
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هوا « ابراين» ای « ورځي»څخه چې اکر ته اړ نه يش( هل هغو کسانو  چې دغه ورځ ولې يوه ښه ورځ وه ) دا يو رضااکرانه معل دی او ابيد کس دې

يېې غوره کړې، وغواړئ چې هغوی مه هر ډول س تونزې چې وررسه مخ شوي، توضيح او هغه س تاسو د اځنور تر ستنې الندې ولييک. دا به 

 او  ګډونوالو ته د برصي رياکرډ په توګه وي څو وګوري چې دريس اوونۍ څنګه تېره شوې ده. روزونکيو 

 

 

 

 (:کې نامييييوځل د اوونۍ په )مترين  4–( دقيقې ۱۵ـ ۵)  .7

 

 د متقاطع لکمو جدول: څلورم مترين

 

دا د بياکتنې هل پاره يو ښه/ مناسب مترين دی چې د ورځې په پيل کې د متقاطع لکمو هل جدول څخه په اس تفادې رسه تررسه کېږي څو نوې 

. وي چې سهار همال وخيت حارضېږي او نورو ته په متهبوخت او ليواهل سايت اصطالح ګانې او  تعريفونه تر حبث الندې ونيول يش. هغه مشېر ګډونوال 

ای پای کې تررسه کېږي او  ګډونوالو ته دا وړتيا ورکوي څو د هغو مفاهميو او موضوع ګانو په اړه نامييي متقاطع لکمو جدول په ښه توګه د اوونۍ په  د

ع لکمو د متقاط او " (Ref. M2_S0-6)متقاطع لکمو جدول » بياکتنه وکړي چې خمکې په دغه روزنزي پروګرام کې وړاندې شوي دي. دغه مترين د 

 س ندونو په اړه دی.  (Ref. M2_S0-7)جدول تعديالت او  اصالحات " 
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 وخې: م

 اسايس اصولو څخه يوه لنډه ایدونه کوي. د دغه برخه د پروژې دوران د مديريت 

 د دوميې برخې په پای کې به ګډونوال د دې وړتيا ولري څو: 

  کړي دوران بېالبېل پړاوونه تشخيصد د پروژې . 

 په اړه ښه درک ولري.  ود څارنې او ارزونې توپريون 

  يش.  دوران په لومړي پړاو کې توليدد ژې ولري چې په پام کې دي د پرود هغو اس نادو په اړه بشپړ درک 

 

 دقيقې ۲۰يو ایل يو  ساعت او : مودهد اړتيا وړ  

 

 :د دغې برخې پالن

 دوران د مديريت پوښتنېد د ګروپېي اکر هل پاره د پروژې         دقيقې 21-15 موده:

 د پروژې تعريف: بياکتنه       دقيقې 21-15 موده:

 د پروژې د دوران پړاوونه: بياکتنه       دقيقې 21-15 موده:

 هغه څه چې د پروژې د دوران پر همال توليدېږي.  : بياکتنه      دقيقې 21-15 موده:

 

 :هغه اس ناد چې چاپ ته اړتيا لري

  د ګروپېي اکر هل پاره د پروژې دوران د مديريت پوښتنې(Ref. 

M2_S1-1.) 

 :پريزينټيشن پاورپاينټ

  دوران د مديريت بياکتنهد د پروژې (Ref. M2_S1-PP1.) 

 :د اړتيا وړ تويک

 (.پاڼېې ۴ لږ تر لږه) د فلپ چارټ پاڼېې 

   .مارکر قلمونه 
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 :ګام په ګام

 

 (:ساليډ ۱) توضيح يېې کړئ

 

ابيد پوه شو چې پروژه  څود يوې پروژې هل طرحې وړاندې، لومړی ګام د پروژې د څرنګوايل په اړه هل مس درک څخه عبارت دی. دا په دې معنې 

 او هغه وپېژنو.  ؟د پروژې دوران ټول پړاوونه کوم دي او  دهیش څه 

 

 :مديريت پوښتنېد د ګروپېي اکر هل پاره د پروژې د دوران مترين:  –( دقيقې 15-21) .1

 

 (:ساليډ ۲) د ګروپېي اکر هل پاره د پروژې د دوران مديريت پوښتنېمترين: 

 ئ: رکړ يوه پوښتنې و  ته ( اکري ګروپونو  ووېشئ او پر هر ګروپ۶دقيقې( ګډونوال پر درېيو ) ای  ۵) 

 لومړۍ پوښتنه: يوه پروژه څنګه تعريفوئ؟ 

 دوميه پوښتنه: د پروژې دوران بېالبېل پړاوونه کوم دي؟ 

 ؟ درېميه پوښتنه: د پروژې دوران په هر پړاو کې کوم اس ناد ابيد توليد يش

 

هل هغه وروس ته هل فلپ چارټ څخه  چې مونديل مو دي پوښتنې ځوا  کړئ هغهيد هل يوبل رسه مباحثه وکړي او دقيقې( هر ګروپ اب ۱۵ـ ۱۰) 

 په اس تفادې رسه خپل ګروپېي اکر وړاندې کړئ. 

 

 

 د پروژې تعريف: بياکتنه( دقيقې 15-21) .2

  

وغواړئ څو خپل ر کړی وي، اکيېې « لومړۍ پوښتنې: يوه پروژه څنګه تعريفوئ؟» ( د ګروپ ) ګروپونو( هل يوتن اس تازي څخه چې پر۱۰ـ ۵ ) 

 نورو ګډونوالو ته وړاندې کړي. اکر 

 :ساليډ(  ۳د ليدلوريو په لنډېز او بشپړولو رسه پايته ورسوئ )  دقيقې( هغوی ته فيډبک ورکړئ او د اړتيا په صورت کې يېې ۱۰) 

 

  .يوه پروژه پيل او پای او تر پوښښ الندې ساحه، لګښت او ځانګړی وخت لري 

 

  .يو لنډ هماهل اقدام چې د يو حمصول، خدمت او ځانګړې پايلې رامنځته کولو هل پاره تررسه کېږي 

 

  .د هغو فعاليتونو  لړۍ چې څرګندې او  ځانګړې موخې او هدفونه ولري او يو مشخص وخت او بودجه راونغاړي 

 

ساليډ(  ۴)  کويوي چې پر مټ خپل ژوند ښه  کې يوې پروژې د تررسه کولو په فکر  داسې د يو ماشوم اځنور نندارې ته وړاندې کړئ چې د

 او  په معويم توګه هل ګډونوالو وغواړئ څو هر هغه څه بيان کړي چې د اځنور په اړه يېې په ذهن کې ګرځي. 

 

 :دغه اځنور بېالبېلو عنارصو ښودنه کوي

  .د ځايي خلکو اړتياوې 

 و هل خوا د پروژې مالکيت. د اس تفاده کوونک 
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  هبري روڼتيا. د د پروژې 

 

 (:ساليډ ۵) هل هغه وروس ته د يوې پروژې اصيل ځانګړنې ای جوړښت ترشحي کړئ

 يوې س تونزې د حل هل پاره هل يو مياکنزيم څخه عبارت ده.  پروژه د

 .هل:جوړښت او اصيل ځانګړنې يېې عبارت دي 

  .روښانه/ څرګندې موخې 

  .هملت، نېټه او زماين چواکټ 

  .ټالکي او مشخصې رسچينې 

 ځانګړي ګروپ هل پاره ګټورتيا.  د  يو 

  .د يو ټمي هل خوا تررسه کېږي او يو رسټمي لري 

  ځايي فرصتونو او وړتياوو څخه د رشايطو پر بنسټ اس تفاده کوي.  ش تههل  

هارډ وير » ساليډ(: بېالبېل پرورې لکه:  ۶ره چې يوه پروژه څه یش ده، بېالبېلې پروژې تعريف کړئ ) رسولو هل پاته  ې اړه د ارزونو د پايپه د

او داسې نور. دا دواړه ډېری « روزنه» لکه « سافټ وير پروژې» ش تون درلودیل يش.  په معليايت بڼه« ح شويو ختمونو وېشد اصال» لکه « پروژې

 »و روزنه او د ښوونک همغې وي. د بېلګې په ډول د يو ښووځني جوړول او د دريس کتابونو پريل د ) هارډ وير( په توګپه يوه واحده پروژه کې مد

 .  په توګه «سافټ وير

 

 د پروژې دوران پړاوونه: بياکتنه( دقيقې 15-21) .3

يېې اکر کړی،  «بېالبېل پړاوونه کوم دي؟دوران د د پروژې » دقيقې( د ګروپ ) ګروپونو( يو تن اس تازی چې پر دوميې پوښتنې  ۱۰ـ ۵) 

 نورو ګډونوالو ته وړاندې کړي.  وغواړئ څو خپل اکر

ې تګالرې څخه هغهل »ساليډونه(  ۸ـ ۷)  ئياکړئ او د پروژې دوران ډایګرام وښدقيقې( هل هغه وروس ته د ایدې موضوع په اړه فيډبک ور ۱۰) 

په توګه ګڼل ې نيولو رسه چې د پروژې دوران د پړاوونو وي،  د هغه تسلسل په پام کپه اس تفادې رسه چې پروژې په کې پالن او  تطبيق ش

 «کېږي

ظمي شوي او وروس یت ګام يېې ندوران کې يو لړ ګامونه شامل دي چې په يوه څرخ ای دوران کې يو په بل پسې ت  په دا توضيح کړئ چې د پروژې

 دوران دوام مويم: هل لومړي هغه رسه بياځيل اړېکه لري او په دې توګه اید

 

 لومړۍ ارزونه .1

 حهطر  .2

 تطبيق .3

 څارنه او ارزونه .4

 (.ساليډونه ۱۲ـ  ۹ )پروژې د دوران پړاوونه تعريف کړئورپسې د 

 

 دوران پر همال توليدېږي:د هغه اس ناد چې د پروژې : بياکتنه( دقيقې 15-21) .4

دوران په بېالبېلو پړاوونو کې کوم اس ناد ابيد توليد د د پروژې » ميې پوښتنې ې د ګروپ ) ګروپونو( يو تن اس تازی چې پر در دقيقې(  ۱۰ـ ۵) 

 نورو ګډونوالو ته وړاندې کړي.  يېې اکر کړی، وغواړئ څو خپل اکر «دي؟

 ساليډونه( : ۱۴ـ ۱۳) ئياوښکړئ او د پروژې دوران ډایګرام دقيقې( هل هغه وروس ته د ایدې موضوع په اړه فيډبک ور ۱۰) 

 ه هر پړاو کې، ابيد ځينې اس ناد توليد يش، که هغه د اکر د کيفيت وړاندې کولو او  ای مه د فعاليتونو د تعقيب په موخه وي. د پروژې پ
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 . اپورې هبري پر همال: وروس یت ر نالف. د لومړنۍ ارزو 

 ال: د پروژې وړاندېز/ پروپوزل.  . د طرحې هبري پر هم

 ، بودجه، تعديل شوې بودجه او داسې نور. اپور، لنډهماهل ر اپورڅارنې ر هبري پر همال: د د ج. د پروژې د تطبيق 

 . راپورهبري پر همال. د ارزونې  د د. د ارزونې

دوران د مديريت پروژې  د د پروژې د مديريت وسايل ګڼل کېږي.ټول هغه اس ناد چې د پروژې د دوران په پړاو کې توليدېږي، په واقعيت کې 

د رسچينو د طرحه کولو وړتيا  موږ ته د فعاليتونو د پالنولو او به ي او منطقي چواکټرامنځته کولو په موخه مچتو کېږ  ټمنطقي چواک وسايل د يو

يوې پروژې په پای کې د راتلوونکې پروژې هل پاره د نوي وړاندېز/ پروپوزل ليلکو وړتيا مومو او  د راکړي. ابالخره، د دغو ټولو اس نادو په مرس ته به

 به ور زایت یش چې تر اوسه مو زده کړي دي. پر هغه څه 
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ن ا ي ب ر م د  و م ن ره  
ردی ف ل ا ن  ي ب طق  ن م يک  د  جا ي ا  : ژه رو پ زی  ري  طرح 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 :موخې

 :د دوميې برخې په پای کې به ګډونوال د دې وړتيا ولري څو

  .د برش دوس تانه پروژو متويل درک کړي 

 و ته د متويل په اړه د وړاندېز اس تولو تګالره ابندې پوه يش. متويلوونک 

 دقيقې 41: وړ وخت د اړتيا

 

 :د دغې برخې پالن

 د متويل معريف ـ تعريف         دقيقې 5 موده:

 ؟په افغانس تان کې متويلوونيک څوک دي    دقيقې 11 موده:

 يش.  شاملهغه معلومات چې ابيد په پروپوزل/ وړاندېز کې     دقيقې 11 موده:

 پروپوزل فارمټ ګټېو د وړاندېز/ د متويلوونکمترين:     دقيقې 15 موده:

 

 

 :چې چاپ ته اړتيا لريهغه اس ناد 

 "د متويلوونکيو فارمټ

 په افغانس تان کې د فرانسې سفارت فارمټ (Ref. M2_S2-1) 

  جالجال فارمټونه ايکود (Ref. M2_S2-2) 

 د ملګرو ملتونو پراختيايي پروګرام الرښود (Ref. M2_S2-3) 

 :پريزينټيشن پاورپاينټ

  (Ref. M2_S2-PP1) ې متويلپروژ د يوې

 :د اړتيا وړ تويک

 نش ته 
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 :ګام په ګام

 تعريف  – يفمعرمتويل د  –( دقيقې ۵) .1

 يوې پروژې متويل په دې معنې دی چې دد (: "M_S2-PP1د  يوې پروژې متويل » مشېره ساليډ  ۲) د  متويل په الندې تعريف رسه يېې پيل کړئ

د تررسه يو ټمي هل پاره الزمې مايل رسچينې مچتو کړي څو پروژه تطبيق کړای يش. په واقعيت کې، پروژه هغه همال پيليدی يش چې د  هغو فعاليتونو 

هل مهغه پيهل کولو هل پاره الزمې مايل رسچينې ومويم چې تطبيقېږي) اوای به يېې ترالسه کړي( مايل رسچينې د يوې پروژې هل پاره اړينې دي او ابيد 

يو اندوليت سازمان هل خشيص بودجې څخه نه ترالسه کېږي. په معمول ډول ابيد اید بنس ټونه دغه ډول  ونيول يش. خو ډېری دغه رسچينې د په پام کې

 و څخه وغواړي.  متويلوونک مايل رسچينې هل هبرنيو رسچينو او

 ورپسې دا توضيح کړئ چې: 

سرتاتژييکې تګالرې ته اړتيا ده. نو هل مهدې کبهل د دې درک همم دی چې  ېکره پالن جوړونې پروګرام او يو ېيود بودجې ترالسه کولو هل پاره د 

ځينې متويلوونيک ډېرې ځانګړې  ؟د متويل خمکې کومو څېزونو ته اړتيا لري ېپروژيو اندوليت سازمان د  يک څوک دي، څنګه فعاليت کوي او دمتويلوون

 په وړاندې شويو فارمټونو کې يېې منعکس شوي دي. اړتياوې لري چې 

 

 ؟په افغانس تان کې متويلوونيک څوک دي( دقيقې 11) .2

که « اندوليت متويلوونيک سازمانونه متويلوي هغه کوم» رو ګروپونو رسه رشکړي: په يوه معويم غونډه کې هل ګډونوالو وغواړئ چې پاتې مسايل هل نو 

 ساليډونه( ابندې پوهېږي.  ۴او   ۳)  پر چېرې هغوی

وړاندې کړئ: د و بنس ټونو هل خوا ترالسه کېږي، نندارې ته چې په افغانس تان کې د متويلوونک بېالبېلو مايل مرس تو د رسچينو ډایګرام ورپسې د

 ۵زماين متويلوونيک او هبرين دولتونه ) نه، د اندوليت سازمانونو خصويص بودجې، خصويص بنس ټونه، افغان دولت، مرس تې، ساملګرو ملتونو بنس ټو 

 ساليډ(

 ReliefWebډاډ ترالسه کړئ چې ډایګرام نوی دی. او ساليډ( چې د افغانس تان بودجه متويلوي، نندارې ته وړاندې  ۵د هغو هېوادونو ډایګرام ) 

  ويب سايټ وګورئ:

http://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=emerg-emergencyCountryDetails&cc=afg. 

 

 :يش شاملهغه معلومات چې ابيد په وړاندېز/ پروپوزل کې ( دقيقې 11) .3

 ساليډ(: يو وړاندېز د پروژې د تطبيق هل پاره د الزمو مايل مرس تونو هل غوښتنې څخه عبارت دی.  ۷الندې تعريف وړاندې کړئ ) 

د وړاندېزونو ځانګړي فارمټونه لري او لکه چې د بودجې د متويل غوښتنه کوئ او غواړئ چې وړاندېز مو ومنل  نيکدا توضيح کړئ چې ځينې متويلوو

 يش، ابيد دغه فارمټ په پام کې ونيسئ. 

 ۹او  ۸هل متويلوونيک مایل مرس ته ترالسه يش)  ، څوچې ابيد په وړاندېز کې شامل يش ليسټ وړاندې کړئهغو معلوماتو  د  ورپسې ابيد

 ساليډونه(:

 د اوضاع حتليل او د س تونزو بيانيه؛  .1

 د دغې پروژې د تطبيق منطق ای توجيه؛ .2

 د پروژې هدف، هغه موخې او  پايلې چې مته يېې کېږي؛ .3

 سرتاتژيۍ او فعاليتونه؛  .4

 بودجه؛او  .5

 اکري پالن. .6

 

 

http://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=emerg-emergencyCountryDetails&cc=afg
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 :وړ پروپوزل/ وړاندېز فارمټ و د اس تفادېد متويلوونک–( دقيقې 15) .4

 

 :و د اس تفادې وړ پروپوزل/ وړاندېز فارمټد متويلوونکمترين: 

ويس چې الزمه ده د مشورې هل پاره هل خمکې نه په روزنزيه رشيک څخه وغواړئ څو د متويلوونکو فارمټ ته ځېر و  هل ګډونوالو او د هغوی هل روزنزي

و رشحه په کې ځای شوي، ومويم. دا چې د وړاندېز دېز هغه برخه چې د ګټه اخېس توونکڅو  د وړان خونه کې الرسيس وړ وي. ګډونوال هڅه کوي

ن د بېالبېل فارمټونه ش ته دي، نو ګډونوال وهڅوئ څو ټول فارمټونه ولټوي او بېالبېلې بېلګې وګوري. وروس ته هل هغه چې دوه تنه روزنزي رشياک

 شوی خپل وړاندېز ري لروونکی فارمټ يېې مطالعه کړی توپچې  نو کویل يش هل بلې جوړې رسه وړاندېز فارمټ په بشپړ ډول مطالعه کړي،  

 فارمټ بدل کړي او  داسې نور. 

-Ref. M2_S2) ) په افغانس تان کې د فرانسې سفارت فارمټو په دغه الرښود کې توضيح شوي دي: پاملرنه: د متويلوونکو ځينې فارمټونه د روزونک

خو دا ښه ده چې  ،(Ref. M2_S2-3)د امرياک متحده اایلتونو بني املليل پراختيايي ادارې الرښود ; ;(Ref. M2_S2-2) فارمټد ايکو واحد ؛  (1

ختيايي ادارې بني املليل پرا توتقمي ډول د امرياک متحده اایالهغه صورت کې چې د الرسيس وړ وي، په مس   پهنوې نسخې چک او چاپ کړئ. البته 

 و ويب سايټونو ته مراجعه وکړئ:  متويلوونکپه څېر د 

http://www.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/disaster_assistance/resources/pdf/updated_guidelines

_unsolicited_proposals_reporting.pdf 

or ECHO: http://ec.europa.eu/echo/about/actors/fpa_int_en.htm). 

 

 

 

  

http://www.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/disaster_assistance/resources/pdf/updated_guidelines_unsolicited_proposals_reporting.pdf
http://www.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/disaster_assistance/resources/pdf/updated_guidelines_unsolicited_proposals_reporting.pdf
http://ec.europa.eu/echo/about/actors/fpa_int_en.htm
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 :موخې

 د درېميې برخې په پای کې به ګډونوال د دې وړتيا ولري څو: 

 

 په پروژې دوران د مديريت هل اړينو وسايلو) د ښکيلو کسانو حتليل، د س تونزو ونه( څخه  د د خپل حتليل همارتونو ته ښه وایل ور وبښي څو

 مناسب منطق طرحه کړي. اس تفادې رسه د کړنو هل پاره 

 

 دقيقې:  ۳۵څلور ساعته او  تردقيقې  ۵ور ساعته او څل: مودهد اړتيا وړ 

 

 :د دغې برخې پالن

 د دغې برخې معريف                دقيقې 5 موده:

 د ښکيلو کسانو د حتليل معريف             دقيقې 11 موده:

 د وين ډایګرام جوړول – د ښکيلو کسانو حتليل: لومړی مترين   دقيقې 31و اساعت  1 موده:

 ونې معريفد  د س تونزو                  دقيقې 21 موده:

 د س تونزو ونه: دومي مترين   دقيقې 31ساعت و  1 موده:

 تګالره راټولولو مشارکيت  معلوماتو دد                   دقيقې 11 موده:

 (ي)اختيار س تونزو ونهد  د ژوندانه : ندرېمي متري             دقيقې 31 موده:

 څنګه کویل شئ په خپل وړاندېز کې د ښکيلو کسانو حتليل او  د س تونزو ونه شامهل کړئ.                 دقيقې 21 موده:
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 هغه اس ناد چې چاپ ته اړتيا لري:

  معويم معلوماتپه اړه د قضيېې د مطالعې(Ref. M2_S3-1) 

  د ښکيلو کسانو د حتليل اکرت (Ref. M2_S3-2) 

  د ګروپېي حبث اکرت (Ref. M2_S3-3) 

  حتليلو او  ښکيلو کسانو کد اندوليت سازمانونو اکرکوون (Ref. M2_S3-4) 

  د ښکيلو کسانو او لکيوالو حتليل (Ref. M2_S3-5)  

 د ښکيلو کسانو د حتليل اصالح  (Ref. M2_S3-6) 

 د س تونزو ونې قضيېې مطالعه (Ref. M2_S3-7) 

  شوې س تونزې ځانګړیمطالعې د  د قضيېې(Ref. M2_S3-8) 

  ونې اصالحد د س تونزو  (Ref. M2_S3-9) 

    ونې اکرتد د س تونزو (Ref. M2_S3-10) 

 انفرادي س تونزې (Ref. M2_S3-11) 

 

 :د اړتيا وړ تويک

 (څلور پاڼېې لږ تر لږه) د فلپ چارټ پاڼېې 

  مارکر قلمونه 

  (ونې مترين هل پاره ی د ژوند) کوچنۍ رسۍ 

 A3 ( هر ګروپ ته يوه پاڼه)اکغذونه 

  د رنګه اکغذ  س تونزو ونې او قضيېې د مطالعې هل پارهد

 ( قطعې ۲۰اکبو ) کوچنۍ پاڼېې

 رسيښ 

 :پريزينټيشن پاورپاينټ

 د اوضاع حتليل (Ref. M2_S3-PP1) 

 د س تونزو ونه (Ref. M2_S3-PP2) 
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 :ګام په ګام

 د دغې برخې معريف –( دقيقې 5) .1

 "(:ساليډ ۲د اوضاع حتليل پاورپاينټ ) دا توضيح کړئ 

ې څوک څوک دی ) ښکيل کسان، د او د خلکو غوښتنې درک کړئ، چ ،د يوې پروژې د طرحې هل پاره ابيد کړکيچ، د هغه عواقب، اړتياوې متې

ۍ. اتسو ابيد دا معلومات حتليل کړی يش ځکه چې دا دررسه مرس ته کوي څو تګالرنور( وړتياوې او د مبارزې و ګروپونه، زایمننتيا او  داسې وګړ 

ساليډ( که چېرې هل لومړنۍ اروزنې  ۴او ۳کې راټول شوي دي.) « ارزونې پړاو»  د تصممي ونيسئ چې څه ډول مداخهل مناس به ده. ډېری معلومات

او پېژندنې په اړه مسايل  تومعلوماد تر ډېره د لومړي پړاو حتليل س تونزې  ېد پروژې د طرحوروس ته د مداخلې س پارښتنه ويش ) او ومنل يش( نو 

او نميګړي معلومات راټول  غريض، ،انمس مو په کيفيت پورې تړاو لري ) که چېرې معلوماتورانغاړي. د حتليل کيفيت د ارزونې پر همال د راټولو شويو 

 د س ميې وضعيت په کره توګه منعکس کړي.  دې ابياو د اس تفادې وړ نه وي( مشېرغريض کړي وي، حتليل به مو مه نميګری، هل تريوتنو ډک، 

وران مديريت دوه ډوهل وسايلو ل کې مرس ته کوي. اوس د پروژې د دپه راټولولو او حتلي د معلوماتويوه پراخه ټولګه ش ته چې هل موږ رسه د وسايلو 

ډېری اس تفاده کېږي او  ور څخه د پروژې په طرحه کېته کتنه کوو: د ښکيلو  کسانو حتليل او د س تونزو ونه: دا ډېر ګټور وسايل دي چې معموالْ 

 کېږي.  ونه په وړاندېز کې اید څخهپايلو  يېې هل 

 

 کسانو د حتليل معريف: ود ښکيل( دقيقې 11) .2

 

 دا توضيح کړئ چې د س تونزو هل پېژندنې خمکې دا ډېره هممه ده څو پوه شو چې ښکيل کسان څوک دي او د هغوی ګټې او رولونه کوم دي؟ 

 په ډېره څرګنده توګه هل ټول ټولګي نه وپوښتئن: 

 پروژې هل طرحې خمکې ولې ابيد پوه شو چې په ساحه کوم ښکيل کسان ش تون لري؟  ېپوښتنه: د  يو

رامنځته کول او د بېې پريتو  او  ګډون(: په داسې رشايطو کې چې بېالبېل ښکيل کسان ش تون ولري، د فعاليتونو مهغږي، د ساليډ ۶) ځوا  

د ښکيلو کسانو په اړه معلومات او د هغوی د ګټو او موقف درک م رسه ايچ ته په پکړک خپلواکۍ ساتنه يوه سرته ننګونه ګڼل کېږي. د دغه اکر هل پاره 

 ډېر همم دی. 

 ورپسې دا توضيح کړئ چې: 

 د طرحې پړاو پر همال د ښکيلو کسانو د حتليل هدف دا دی چې: 

 فعاليتونو کې ښه وایل رايش. په درک کچه او کې د ش ته ښکيلو کسانو  هپه س مي 

 يل رشياکن مشخص يش. س تاسو د پروژې احامت 
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 ؟  فيډبک ورکړئ او په الزايم توګه هغه بشپړ کړئ. وپه معويم توګه هل ګډونوالو وپوښ ئت: کوم ډول ښکيل کسان موندیل ش

 د برش دوس تانه خدمتونو، پراختيايي او ملګرو ملتونو بنس ټونو ښکيل کسان.  .1

 دولت او مؤسسې/ بنس ټونه.  .1

 په خشړه کې ښکيل اړخونه.  .2

 د مدين ټولنې بنس ټونه.  .3

 ټولنزي بنس ټونه .4

 

 :ساليډ( ۸او  ۷) ابالخره دا توضيح کړئ چې د  ښکيلو کسانو د حتليل هل پاره کویل شئ هل بېالبېلو وسايلو اس تفاده او وين ډيګرام وړاندې کړئ 

 لومړی مترين –( دقيقې 31و اساعت يو ) .3

 

 :(ساليډ ۹) مچتو کول د وين ډایګرام – د ښکيلو کسانو حتليل لومړی مترين:

د خاکجبار قضيېې لومړۍ مشېره مطالعه ووېشئ: د معويم » ای « قضيېې مطالعې معويم معلومات» دقيقې( د مترين موخې معريف کړئ او د  ۱۰)  

  (Ref. M2_S3-3) "ګروپېي حبث اکر"د و ا  (Ref. M2_S3-2) " ښکيلو کسانو د حتليل اکرت " س ند. د (Ref. M2_S3-1)" کتنې معلومات 

 س ندونه ووېشئ  څو هر کس پوه يش چې يوه ګروپېي روزنزيه غونډه څنګه جوړېږي. 

 و او نور به د لکيوالو رول لوبوي. نه د اندوليت بنس ټونو د اکرکوونککسزيو ګروپونو ووېشئ. په هر ګروپ کې به دوه ت  ۷ـ  ۸دقيقې( ګډونوال په  ۲۰) 

چې وغواړئ  هل هغوی نه يېې وايي،« لکيوال» و رول لوبوي او د هغه څه د  اوريدو وړتيا نه لري چې وونکد اندوليت سازمانونو د اکرک هغه کسان چې

 ويس. او بل هغه يېې د لکيوالو مسوول و  ويش د اندوليت بنس ټونو د اکرکوونکرسه راټول يش. که چېرې دوه تنه روزونيک وي، يو تن يېې کویل 

 :هل لکيوالو  رسه به يوه غونډه ولري چې موخه يېې د ښکيلو کسانو حتليل او د يو وين ډایګرام  ،مديرانو ته وائي د اندوليت بنس ټونو اکرکوونيک

س ند  (Ref. M2_S3-4)«و او ښکيلو کسانو حتليلاندوليت بنسټ اکرکوونک» مهل هغوی ابيد دغه اکر ته مچتو وويس. د رمسول دي. هل مهدې ا

س ند کې ورنه ایدونه  (Ref. M2_S3-1)" د قضيېې د مطالعې معويم معلومات"ه مراجعه وکړي چې هغوی ابيد هغو معلوماتو ت. ووېشئ

 و د دغه مترين هدف په څرګنده توګه درک کړی دی. ئ چې د اندوليت بنس ټونو اکرکوونکشوې. ډاډ ترالسه کړ 
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ووېيش( هغوی ته حمتوایت س ند ورکړئ ) څو يېې په خپلو کې رسه    (Ref. M2_S3-5)د ښکيلو کسانو، لکيوالو حتليل » لکيوال: لکيوالو ته د 

 س ند د معلوماتو پر بنست مچتو کړي. « ښکيلو کسانو حتليلد لکي » د  « د خپل لکي هويت» ولولئ او ورنه وغواړئ چې 

 هغوی ابيد په ګډه تصممي ونييس څو: 

 لکي رييس، او داسې نور(د لوړ مغر خاوندان، بزګز،  هر يو به څنګه رول ولوبوي ) د بېلګې په ډول: ښځې، د -

 د هغوی تر منځ څه ډول د واک او ټولنزيې اړېکې ش ته دي؟

 هل نورو ښکيلو کسانو ) ځايي چاروايک،  برش دوس تانه مؤسسې، راس تانه شوي( رسه يېې اړېکې څه دي؟  -

 په ټولنه او نورو ښکيلو کسانو کې څه ډول س تونزې ش ته دي؟ -

 دا روښانه کړئ چې يو مترين هل رول لوبولو څخه عبارت دی او ابيد نوښ تګر او هل خپل خشصيت څخه رايض واويس. 

ي او رول دې ولوبوي څو وين ډایګرام رمس کړي) هل فلپ چارټ پاڼو څخه ځدقيقې( د اندوليت بنس ټونو اکرکوونيک دې اصيل ګروپونو ته راوګر  ۳۰) 

 په اس تفادې(

 ک: و په ګروپونو کې فيډبو/ لکيوالاندوليت بنس ټونو اکرکوونکيقې( د دق  ۱۰)

الهل هغو کسانو څخه چې د اندوليت سازمانونو رول لوبویل  د او يش راټول رسه چې غواړئ خپل برداش تونه رسه رشيک  ېې پوښتنو په اړه دندو

 کړي: 

  غونډه څنګه وه؟ هل کومو تګالرو اس تفاده وشوه؟ 

  ،یش په اید ولري؟ هغوی ابيد هل چارسه اکر وکړي، ولې او  به پرهمال کولو د ورته فعاليتونو تررسه کې ه راتلوونيکاو پهغوی څه زده کړل

 څنګه؟ 

 و په اړه خپل برداش تونه رسه رشيک کړي:تهل هغو کسانو څخه چې د لکيوالو رول يېې لوبویل وغواړئ څو رسه راټول يش او د الندې پوښ  

  و د اندوليت سازمانونو اکرکوونک ا لري چې غواړي ويېې وايي؟ آ ایرايض دي، ولې؟ آ ای هغوی د هغه څه د ويلو وړتيغونډه څنګه وه؟ آ يآ  هغوی

 ؟کوم همم یش هري کړي او ای يېې هغه په مسه توګه نه دي درک کړي

 :و هل پاره فيډبکد اکري ګروپونو د ټولو غړ ( دقيقې 21)

 ي. نورو اکري ګروپونو ته وړاندې کړ  لکيوالو  برداشت دين ډایګرام او مهدارنګه د اندوليت سازمانونو او هر ګروپ دې د و 

 د دغه متريڼ د حمتوایتو او شلک په اړه دې خپل مالحظات وړاندې کړي. 

 شوې نسخه ټولو تآ ييد کړې ده.  س ند ووېشئ. ډاډ ترالسه کړئ چې اصالح (Ref. M2_S3-6)د ښکيلو  کسانو د حتليل » د اړتيا په صورت کې 

 پايته ورسوئ.  ،ساليډ( مه ش ته ۱۰نور وسايل لکه د  ښکيلو کسانو ماتريکس)  پاره  کویل شئ د دې په توضيح رسه چې س تاسو د پايلو هل
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 ؟د س تونزو ونه څه یش ده –( دقيقې 21) .4

 پرانزيئ.  ”د س تونزو ونه M2_S3-2“د پاورپاينټ دومي پريزنټيشن 

ره هل يو ان آ رامه کوونيک وضعيت څخه عبارت ده. د بېلګې په ډول س تونزه د هر کس هل پا :() دوميه مشېره ساليډ دهچې س تونزه څه   توضيح کؤئدا 

 هل ګډونوالو وپوښ ئت: آ ای دا يوه س تونزه ده چې يو کس خپهل کرنزيه مځکه په واک کې  ونه لري؟ 

او  کوي ژوند کې يو کس برګز وي دا کيدی يش يوه س تونزه وويس، خو که چېرې دغه کس په اکبل ئ چې: که چېرېړ کړئ او دا توضيح کرفيډبک و 

 س تونزه نه ده.  بيا يوه ښوونکی وي، دا

وغواړئ چې د الندې هغوی نه مراجعه وکړي. هل  ته () درېمي ساليډدقيقې وخت ورکړئ د س تونزو ونې چواکټ ساليډ  ۵ورپسې، ګډونوالو ته 

د س تونزو ونه څه یش ده؟ څه وخت ورنه اس تفاده کېږي؟ آ ای اوس مو د س تونزو ونې ابندې اکر کړی او » مغزي توپان تررسه کړي:  پوښتنو په اړه

  «هغه مو مچتو کړې ده؟

 او وړاندې مشېره ساليډ نندارې ته  ۳( نندارې ته وړاندې کړئ او لکه چې مطالعه کوئ مشېره ساليډونه ۷ـ  ۴) نور ساليډونه « س تونزو ونې» د 

 ټيک په پام کې نيول شوي دي ـ د اړتيا په صورت کې يېې بشپړ کړئ:  ې ډاډ تراليسه کړئ چې د مغزي حترک پر همال ټول الند

  منځ د اړېکو د س تونزو تر   «د س تونزو ونه» يوازې د س تونزو ليست او درجه بندي نه يش کویل په اکيف اندازې رسه اصيل س تونزه حتليل کړي

 په اړېکه کې.  رسه معلول د سيس ټامټيک حتليل هل پاره يوه ګټوره وس يهل ده البته هل اصيل س تونزېد علل او 

  پر مټ ښودل کېږي. چې په دې کې اصيل س تونزه ) تنه( د س تونزو المل ) ريښه( « ونې» څرنګه يېې چې هل نومه پيدا ده، د س تونزو ونه د

اصيل س تونزې( په غوراوي او پر هغې په هوکړې رسه پيلېږي. ورپسې د » ونې حتليل د  او د س تونزو عواقب ) ښاخونه( شامل دي. د س تونزو

 س تونزو علل او معلول/ عواقب حتليلېږي. 

  پروژې د طرحې هل پاره يوه ډېره ګټوره وس يهل ده. د  اصيل س تونزې سيس ټامټيک حتليل ډېر ارزښت لري، ځکه  دهل مهدې امهل د س تونزو ونه

 ۍس تونزو ونې څخه په اس تفادې رسه د لومړند  د پېژندنې وس يهل ګڼل کېږي. د پروژې په وړاندېز کې د تګالروچې دا د هر ډول س تونزو د حل 

 ګڼل کېږي.  تګالره وه ښهي څرګندولارزونې پايلو 

  ووېشئ.  (Ref. M2_S3-7)يل هل پاره د س تونزو ونې اکرت اد دومي مترين د مچتوو
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 دومي مترين –( يونمي ساعت) .5

 

 (ساليډ ۸) (ای د ولې ـ ولې ونه ) هل س تونزو ونې څخه په اس تفادې رسه د معلوماتو حتليل: دومي مترين

س تونزو يوه ونه جوړه کړي، هغوی به په فرعي ګروپونو کې فعاليت وکړي. هر  درسه ګډونوالو ته ووائي چې هل ګام په ګام تګالرو څخه په اس تفادې 

 A3س ند ووېشئ او هر ګروپ ته يو  (Ref. M2_S3-8)س تونزو ونې قضيېې مطالعې » يوه برخه ځانګړې کړئ. د « ديوال» فرعي ګروپ ته د 

 ولييک. ورابندې توپري لروونکی رنګ(  څو خپلې س تونزې  يوه  ټوټه کوچنۍ اکغذ ورکړئ ) هر ګروپ ته رنګه او 

 :لومړی ګام( دقيقې 15)

اکغذ پر رنګه د هل ګډونوالو وغواړئ چې د  ټولو هغو س تونزو په هلکه چې د قضيېې په مطالعه کې ورنه ایدونه يش، مغزي حترک وکړي. او هغه ابيد 

پر يو سرت اکغذ دې يېې نصب او پر ديوال دې يېې نندارې ته وړاندې کړي ) هل رسيښ ييک ) په هر اکغذ کې يوه س تونزه(، اکرت ابندې ول ټوټو ای 

کې ه هغه ځای چې په لږترلږ څخه په اس تفادې رسه څو يېې موقعيت بياځيل بدلون وموندیل يش. س تونزې ابيد په څرګنده توګه تعريف شوي وي ) 

 شپږ س تونزې ومويم.  لږههل  لږ(. هغوی ابيد نيويلک يېې اغېزمن کړي او څه يېې تر پوښښ الندې پيښې شوي، څو

ونو هل خوا تشخيص شوي، په ښه توګه تعريف پهغه س تونزې چې د اکري ګرو ،او ځان ډاډمن کړئ اترو هل پاره اکيف وخت ځانګړی د حبث او خربو 

 ل الرو نه ش تون، د  اړتيا نه ش تون(.شوي دي. ) د بېلګې په ډول: څرګندې، مشخصې، د ح

 :دومي ګام( دقيقې 15)

دې خپل غوراوي دليل څخه  هلاو «( تنه»د دغه ليسټ پر بنسټ هل فرعي ګروپونو وغواړئ چې پر يوې اصيل س تونزې هوکړه وکړي ) د ونې 

ګډونوالو وغواړئ چې د خپلې اصيل س تونزې اکرت د ويس( هل هماهل اصيل س تونزه و ه چې کيدی يش دا يو لنډایدونه وکړي ) د دې په ښودلو رس 

اړوند ديوال په منځنۍ برخه کې نصب کړي، خو په واقعيت کې کویل شئ په يوه ونه کې هل يوې څخه زایتې اصيل س تونزې ځای کړئ، په دغه 

 صورت کې ابيد:

 يوازې پر يوې س تونزې ) لومړيتو  بندي( مترکز وکړي.   .1

 برخو او اندوليت بنس ټونو ته خرب ورکړي.  ورنو د نورو س تونزو په اړه دې  .2

 تطبيق کړي.  تګالریش ته وضعيت ته د رس يدنې په موخه دې بېالبېلې  .3

 

 ګامونو په اړه فيډبک: ودوميد لومړي او د  (دقيقې 11) 

 . يټول ټولګی دې د هغه څه په اړه حبث وکړي چې خمکې يېې تررسه کړي د
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ووېشئ. په دغه س ند کې ټولې س تونزې تشخص شوي دی. د اړتيا په صورت کې هل ګډونوالو رسه (Ref. M2_S3-9)« هد قضيېې مطالعې س تونز » 

 مرس ته وکړئ څو ځينې س تونزې بشپړې او بياځيل ولييک. 

خپل فعاليت  ورته موضوع ابندې په ټولدا توضيح کړئ چې: دغه اصيل س تونزه يوازې د دغه مترين د هدف ترالسه کولو هل پاره غوره شوې ده ) څو 

 اصيل س تونزې په تشخيص کې کومه تريوتنه کړې ده.  ېروونيک ليدلوري په لرلو او ای يوتررسه کړي( دا په دې معنې نه ده چې هغوی د يو توپري ل

 :درېمي ګام( دقيقې 31)

 هل فرعي ګروپ نه وغواړئ څو د س تونزو ونه د اصيل س تونزې پر بنسټ مچتو کړي. 

پاره کرښې ه کېږدي او د بېالبېلو س تونزو ترمنځ د اړېکو ښودلو هل اړوند اکرتونه په ترتيب رس  ،س تونزې ريښې او خاښونه وپېژينهغوی ابيد د اصيل 

 واکږي. 

 ځينې اکرتونه به هل دې ډېر ګټور نه وي ) ځکه چې هل اصيل غوره شوې س تونزې رسه اړېکه نه لري(. لکه چې هغوی د حبث پر همال نوي س تونزې

منځ د اړېکو المل ګرځي او د س تونزو  چې د نورو هغو تر، ويېې هڅوئ څو هل نويو اکرتونو نه اس تفاده وکړي؛ په ځانګړې توګه هغه س تونزې وپېژين

 ي. و الملونه وړاندې ک

 ه يش چې د س تونزو ونه منطقي ده. ګرې لکمې څخه اس تفاده وکړي څو ډاډ) ولې؟( جادو چې هلګډونوال وهڅوئ 

 :درېمي ګام په اړه فيډبکد ( دقيقې 21)

ګرځي او  د س تونزو هغه ونې چې د هر فرعي ګروپ هل خوا رمس شوي، وګوري. و د  خونې په شاوخوا کې  دې آ ساچناری او ټول ګډونوال

 آ ساچناری فيډبک ورکوي:) او د اړتيا په صورت کې هغه اصالح کړي(. البته د ګروپ ټول غړي کویل يش خپلې نظريېې او پوښتنې وړاندې کړي. 

 کړي پر دې واقعيت ټينګار وکړئ چې:  ړه چې زده کړي يېې دي، حبث و اهل ټول ټولګي نه وغواړئ څو د هغه څه په 

  .د س تونزو ونه ای د ولې ـ ولې ونه يوه وس يهل ده او نه يش کویل اتسو ته حتليل تررسه کړي 

 څو وس يلو څخه ده او تر ډېره د هغو معلوماتو د لنډېز هل پاره اکرول کېږي چې خمکې راټول  هل هغو په اید ولرئ چې د س تونزو ونه يوازې يوه

 شوي وي. 

س ند ووېشئ. دا توضيح کړئ چې: دا يوه بېلګه ده او هيڅ مس ځوا  ش تون نه لري، ځکه هغه څه  (Ref. M2_S3-10)« د س تونزو ونې اصالح» 

ډاډ ترالسه کړئ چې ټولو اصالح شوې نسخه تآ ييد کړي ) د بېلګې په ډول هغوی ور ابندې  .چې دلته همم دي، حبث او د معلوماتو تعبري دی

 (يهوکړه کړي و 

 

 

 د مشېرو د حتليل اشرتايک سرتاتژيۍ–( دقيقې 11) .6

 ساليډ( ۹هل ګډونوالو وپوښ ئت: څوک کویل يش د س تونزو ونې په جوړولو کې ونډه واخيل؟) 

 ويس:لري، کویل يش د مترين يوه برخه و هغه کسان چې د س ميې د واقعيتونو په اړه معلومات  ، دا هممه ده ، ټينګار وکړئ 

  و په مشول(ساحوي اکرکوونکد پروژې ټمي ) د 

 زایمننه شوې ټولنه.  او په خپهل 

 

د ښ يګڼو او ارزښت په اړه توضيحاتو ته دوام ورکړئ) د پروژې د ټمي هل پاره د رشايطو الښه درک، د ټولنې هل خوا الښه مالکيت  تګالرود اشرتايک 

 او داسې نور(. 

 ساليډونه( نندارې ته وړاندې او دا توضيح کړئ چې: ۱۱او  ۱۰د مشارکيت س تونزې د يوې ونې ساليډونه ) 

  د س تونزو ونه د پروژې دوران د مديريت يوه وس يهل ده چې کيدی يش د يوې پروژې د طرحې او لومړنۍ ارزونې پر همال د مشارکيت مترين په

دد حتليل يوه تګالره ده   واصيل س تونزو د حتليل او پر ځايي خلکو يېې د عواقب د توګه ورنه اس تفاده ويش. دا کې، ترڅ په هبري دغه د .
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فعال ګډون په لکيوالو کې د ،زمينه برابروي. دغه تګالره مباحثې ته يګډه روزنه هڅو  کې  ال بډايه کېږي او د ټولنې په غړيو حتليلس تونزې 

 وخه پېژندل شوي، زایتوي. وي، روڼتيا تروجيوي او د هغو حل الرو اماکن چې س تونزو ته د رس يدنې په م دود اصل

 د حتليل او طرحې هل پاره اکرول کېږي.  معلوماتودا توضيح کړئ چې د پروژې د  دوران د مديريت نور وسايل مه ش ته چې ډېری د پروژې د

 لکه زایمننتيا، د وړتيا ماتريکس او داسې نور. 

خدماتو په غربګون کې هل کړکيچ څخه اغېزمن وګړي مه تر پوښښ الندې و ته د ګډون کتا  وروښ ئي: چې د برش دوس تانه برش دوس تانه اکرکوونک

 ساليډ + الرښود کتا ( ۱۲)  ونييس
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 :درېمي مترين: ياختيار  –( دقيقې 31) .7

 

 :ونه ید ژوند: درېمي مترين

 رارسه مرس ته کوي څو هغه څه چې تر اوسه تررسه شوي، اځنور کړو: دا که اماکن ولري، دغه مترين په پرانس تې فضاء کې تررسه کړئ. 

  د س تونزو موندل؛ 

 ونې جوړول ـ ټولو اړېکو ته پاملرنه وکړئ؛ د  ونزوهل علل او معلول رسه د س ت 

 ورپسې د هبرنيو الملونو او د هغو د لومړيتوبونو پېژندل؛ او 

  يش او پر ټولو وړاندې شويو حل الروې د هغو عواقب څه دي ) د نورو  تررسهابالخره دې ته پاملرنه چې څه ډول حل الرې ابيد

 س تونزو حل(.

 

 د ژوندانه ونې مچتو کول: لومړی ګام( دقيقې 11)

 ول يش. ټخه کې چې اکيف فضاء ولري، رسه راپه يوې بر چې هل خونې هبر او ای مه د خونې هل ګډونوالو وغواړئ 

دونه وکړئ څو هر ن تر حده هل زایتو س تونزو څخه ایس ند او د اماک  (Ref. M2_S3-11)انفرادي س تونزو » هر ګډونوال ته يو اکرت ورکړئ ) د 

اکرتونه رسه ې پر مخ مچتو او علل او عواقب يېې ومويم. مځکګډونوال ته يو اکرت ورسېږي. هل ټولو ګډونوالو وغواړئ چې د س تونزو ونه بياځيل د 

 ترتيب او د مځکې پر مخ يېې نندارې ته وړاندې کړئ. 

او وي څنګ ودرېږي او ورپسې س تونزه پر خپل بدن نصب کړي، البته داسې چې السونه يېې پرانس تې نوالو وغواړئ څو د يوې س تونزې تر هل ګډو 

 هغه ځای کې چې دي، پاتې يش. 

منځ اړېکه رامنځته يش ) د رنه اس تفاده وکړي څو د س تونزو تر و( ورکړئ او ورنه وغواړئ چې و ګډونوالو ته يو کوچنۍ رسۍ ای يو اتر ) لکه بند و 

بوټ مهغه بند په واک کې لري. دواړه کویل هل مهدې امهل رمضان او اديبه د  قضيه لري. «د کور د غال» ه باو ادي « جګړې» د بېلګې په ډول رمضان 

 . نييسګډونوالو ته ووائي چې بند واخيل او د مترين تر پايه يېې لکک و  يش مهدارنګه خپل موقعيت په واک کې ولري( ـ

 ته رس يدیل او موږ کویل شو حتليل پيل کړو.  ګډونوالو ته ووائي چې په ونه پورې اړوند اکر اوس پای

 ونې حتليل ید ژوند: دومي ګام( دقيقې 11)

يي اڅو په آ رامۍ رسه حرکت وکړي او دا وښړې( څخه اس تازيتو  کوي، وغواړئ المل ) يعنې خش يي د س تونزو هل ريښهچې هل هغه کس څخه ( 1

د س تونزو ونې د هر ګډونوال هل خوا احساس يش(. آ ساچناری د حرکت په حال کې دی چې کویل يش لري ) يعنې بند  هاغېز  هچې  پر ټولو مس تقمي

 دې توضيح کړي چې که خشړه شديده يش، پر ټول وضعيت به اغېز وکړي.

چې هل هغې س تونزې څخه چې زموږ د اندوليت سازمان تر پوښښ الندې نه يش راتیل ) د اجنداء، سکټوري فعاليتونو او  څخه هغه ګډونوالهل ( ۲

هل دې چې موږ د هغوی پر مټ  ،خوخپلبندونهدېهلځانهرسهولري(يعنېرسهينښي( اس تازيتو  کوي، وغواړئ چې ک داسې نورو هل امهل 

 ه تررسه کوو، خو هغوی المه د وضعيت د يوې برخې په توګه پاتې کېږي.( فعاليت ن

س تونزې پر وړاندې توضيح ورکړئ چې موږ « ابنک ختريب د اصالح شويو ختمونو » وسئ. د بېګلې په ډول: د په لټه کې و « حل الرې» ( د ۳

يي چې هغه س تونزې اس تونزه حل شوي او بندونه سس تېږي څو وښ  کې د اصالح شويو ختمونو د نش توناصالح شوي ختمونه وېشيل دي. په پايهل

 چې د غلې د مکښت هل امهل ش ته دي، رامکې شوي ) که څه مه به بشپړ ډول نه دي حل شوي(

 دقيقې: معويم توضيحات ) کویل شئ د ابندې پاتې شئ(: ۱۰) 

 هل ګډونوالو وپوښ ئت چې څه يېې زده کړي دي. 

 

 کړو؟ د ښکيلو کسانو حتليل او د س تونزو ونه په خپل پروپوزل/ وړاندېز کې شامهل څنګه کویل شو( دقيقې 21. )8
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کېالرسيسوړويس فارمټونو ته ځېر و  ولو متويلوونکهل ګډونوالو وغواړئ څو: د بېالبې او .( Ref. M2_S2-1; M2_S2-2; M2_S2-3)پهخونه

 نې څخه ترالسه شوې پايلې وړاندې کړئ. و س تونزو  تصممي ونيسئ چې چېرته او څنګه د ښکيلو کسانو هل حتليل او د

 ډاډ ترالسه کړئ چې ګډونول ټول الندې ټيک مراعاتوي او د اړتيا په صورت کې دې هغه بشپړ کړي: 

  برخې کې شاملویل شو: « اړتياوو ارزونې» د ښکيلو کسانو حتليل او  د س تونزو ونه 

  شئ:د ښکيلو کسانو حتليل په الندې برخو کې مدمغویل 

  اوپه برخه کې؛« د تطبيقوونکيو رشياکنو »ای« ګډون» د  

  .د ساحوي هغمږۍ په برخه کې 

 :د ايکو واحده فورمه کې: د بېلګې په ډول

 . د س تونزې بيانيه او د ښکيلو کسانو حتليل۲.۲اړتيا س نجونه/ فرعي برخه. دوميه برخه

 .ساحوي مهغږي. شپږمه برخه

 تطبيقوونيک رشياکن. اوومه برخه
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 :موخې

 :د څلورمې برخې په پای کې به ګډونوال د دې وړتيا ولري څو

  .احامتيل معليايت ځوابونه حتليل کړي البته د اجنداء او مرستندوی سازمان د وړتيا په پام کې نيولو رسه 

  س ناريو ګانو پر بنسټ د انعطاف منلو پروګرام طرحه کړي. « وبد» او « وښ» د تر ټولو 

 

 :دقيقې ۲۰درې ساعته او : مودهد اړتيا وړ 

 

 :د دغې برخې پالن

    د دغې برخې معريف        دقيقې 5 موده:

 د هبرنيو الملونو پېژندل او د س ناريوګانو پالن جوړونه(       دقيقې 21و اساعت يو  موده:)

 تعريف د هبرنيو الملونو       دقيقې 15 موده:

 او د س تونزو ونه هبرين الملونه: د قضيېې مطالعه      دقيقې 15 موده:

 د س ناريوګانو تصور: لومړی مترين      دقيقې 41 موده:

 ؟س ناريوګانې ولې او څنګه پالن يش: ګريينتيجه       دقيقې 11 موده:

  د معليايت سرتاتژييو پېژندل(       دقيقې ۵۵يو ساعت او )

 

 تعريف تګالرید معليايت         دقيقې 5 موده:

 د فعاليت ساحه او د س تونزې ونه: د قضيېې مطالعه        دقيقې 15 موده:

 د حل الرو ونه        دقيقې 31 موده:

 هل پولې/ کرښې ترييدل: دومي مترين        دقيقې 21 موده:

 غوراوی تګالرود معليايت : درېمي مترين        دقيقې 45 موده:
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 :هغه اس ناد چې چاپ ته اړتيا لري

 اصالح شوې س ناريو (Ref. M2_S4-1.) 

 د س تونزې ونې سرتاتژيۍ د قضيېې مطالعه (Ref. M2_S4-2) 

 د حل الرې ونې قضيېې مطالعه (Ref. M2_S4-3) 

 :پريزينټيشن پاورپاينټ

  سرتاتژيی معليایت(Ref. M2_S4-PP1)  

  د غوراويو حتليل (Ref. M2_S4-PP2) د 

 :د اړتيا وړ تويک

 فلپ چارټ 

 .بېالبېلو  د د فعاليت ساحې قضيېې مطالعې د تعريف هل پاره

 تور(  ، آ یب، ش نه، رسه) رنګونو رسه مارکر قلمونه

 A4 (د حل الرو ونې هل پاره) اکغذونه 

 

 

 

 ګام په اکم

 د دغې برخې معريف:  –( دقيقې 5)

 ته بياځيل مراجعه او دا توضيح کړئ چې: « پروژې د طرحې پړاوونهد » پاورپاينټ دوميه مشېره ساليډ « معليايت سرتاتژيۍ » د 

پړاو به جتربه کړئ:  د ش ته رسچينو، ځايي وړتياوو او د خلکو زایمننتياوو په پام کې نيولو رسه د حبث  ته ورساوو او دومي پړاو پاياوس مو لومړی 

 پېژندل.  تګالروپاره د تر ټولو ښو  وړ س تونزې د حل هل

 ساليډ(وړاندېکړئ.۴پړاوموخې)(اوددوميتعريف ) درېمي ساليډ  تګالرود 

 :يو الملونو پېژندل او د س ناريوګانو پالن جوړونهد هبرن 

 د هبرنيو الملونو تعريف –( دقيقې 15) .2

 ساليډ( ۶دا توضيح کړئ چې هبرين الملونه کوم دي ) 

چې هل اقتصادي، س يايس، چاپريایل  کوي ههبرين الملونه هل هغو فکټورونو څخه عبارت دي چې پر سازمان/ ای د پروژې پر تطبيق د پام وړ اغېز 

 ساتنې، قانوين/ حقويق، ټيکنالوژييک او  ټولنزيو الملونو څخه عبارت دي. 

 ساليډ( ۷)  د مغزي حترک مترين

 الملونو څخه ایدونه وکړي چې د افغانس تان په رشايطو کې پر برش دوس تانه پروژو اغېزانک دي.  وهبرني هل هغو هل ګډونوالو وغواړئ څو 

 چېرې هغوی دغه مترين درک نه کړي، بېلګې ورته وړاندې کړئ ) لکه: امنيت، وچاکيل، س يالوونه او داسې نور(که 

کره ارزونه، وضاحت او نه الملونو  وېژندل شويو هبرنيپ د  الملونو پېژندل ډېر همم دي. ود مغزي حترک مترين په پای کې دا توضيح کړئ چې: د هبرني

 تفکر المل ګرځي. هبرين الملونه س ناريوګانو ته د لومړنيو رسچينو تويک مچتو کوي ) څرنګه چې وروس ته به يېې وګورو( وضاحت د انتقادي او نوښ يت

 

 (ساليډ ۸) او د س تونزو ونه هبرين الملونه: د قضيېې مطالعه –( دقيقې 15)

. ) جعه وکړي او هبرين الملونه وپېژينس تونزو ونې ته مرا هنم ساليډ نندارې ته وړاندې کړئ او هل ګډونوالو وغواړئ څو بياځلې خپلې د( دقيقې 11)

 ي(. ړ رنګ رسه نښه ک هرس  هتونهغوی ابيد خپل اکر 

 بک:فيډ( دقيقې 5)

د انسااننو هل خوا جوړې  هغو هبرنيو الملونو ) طبيعي ایرسه نښه شوې س تونزې هل « رسه رنګ» که الزمه وي، بياځيل دا توضيح کړئ چې: په 

د ورښت » کيدی يش په دې کې شوې( څخه دي چې ابيد په پام کې يېې ونيسئ خو حل الرې نه يش کرځيدیل او هل کنټروهل مو هبر دي. 

 او داسې نور مسايل شامل وي. « ت لوړ قمي ود مالوچ» ، «جګړې» ، « مکښت

پروژې د طرحې پر همال په پام کې ونيول يش او د هغو د د لرئ هل مهدې امهل ابيد ل ورابندې و روهغه نورې س تونزې چې کيدای يش لږ څه کڼټ

 مديريت هل پاره هڅې ويش. 

 د س ناريوګانو اځنور: لومړی مترين –( دقيقې 41)

 پيښ يش. کې ساليډ( په منسجمه توګه د هغه څه وړاندې کول چې ښايي په راتلوونکې  ۱۱د س ناريو تعريف وړاندې کړئ ) 
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 :"(معليايت سرتاتژيۍ)" ساليډ ۱۲د پاورپاينټ ) د س ناريوګانو اځنورول: لومړی مترين

 ساليډ(: ۳ ۱د اصيل وضعيت څرګندونې عبارت دي هل ) اکري ګروپونو ووېشئ او ورته ایدونه وکړئ چې  ۳ګډونوال په 

  خرا  کړی دی.  تاقتصادي وضعيخاکجبار ولسوالۍ هل يو پيچيل کړکيچ رسه مخ ده. پرهل پسې وچاکليو د خلکو 

  خپل  الپرد طالبانو هل سقوط وروس ته امنيت د وخت په تېريدو رسه ښه شوی، په مهدې حال کې په لرې پرتو س ميو کې دغه جدي س تونزه

 پاتې ده. په ځانګړې توګه په ترانس پورټ سيس ټم کې.  حال 

  پهمځکو او  ،هغوی راګرځي، ابيد وچاکليو  س تنيدنه پيل کړې ده. لکه چېيشت خلک په پراخه توګه س ميې ته د پاکس تان په مکپونو کې م 

 بنس ټونو کې  د کرل شويو ماينونو عواقبو رسه مقابهل وکړي.  

 (:ساليډ ۱۴) لومړی ګام

 يي په راتلوونيک کې پيښ يش، يوه توپري لروونکې س نارويو اځنور کړي: ادقيقې(: هر ګروپ ابيد د هغه څه په اړه چې ښ ۱۰)  

 خوش بينانه س ناريو/ تر ټولو ښه حالت -

 س ناريو/ ډېره احامتيل س ناريو ) منځنۍ درجه( رښ تونې -

 بدبينانه س ناريو/ انمسه.  -

 

 :د لومړي ګام په اړه فيډبک ( دقيقې 11) 

حمتوایتو په اړه فيډبک ورکړئ او وروس ته الندې ځوابونه ولولئ او دا توضيح کړئ چې: دا يوازې د يو هر ګروپ دې خپهل س ناريو وړاندې کړي. د 

 او په دې اړه هيڅ مس واحد ځوا  نه ش ته.  يمثال په توګه وړاندې شو 

رالېږدولې، په س ميه کې يېې نوې رسه  چې يو زایت مشېر پانګه يېې مه هل ځانه  دانوې څپېې چې س ميې ته راغيل،  لوکډواخوش بينانه س ناريو/ مس: د 

کروندې ته مچتو کړي دي. په س ميه کې امنييت وضعيت په چټکۍ رسه ښه کېږي، س يايس وضعيت ښه او  بياځلېيېې سوداګرۍ پيل کړې او مځکې 

 د ورښت مومس ډېر عایل دی. او اثبت 

 توګه اثبت پاتې کېږي. هيڅ کومې جدي پيښې س ميه نه ده اغېزمنه: س يايس او امنييت وضعيت په اسايس س ناريو منځمهاهل / زایت احامتل لروونکې

  اس توګنې ته دوام ورکوي. د ورښت مومس په بشپړ ډول ښه دی. دو او يس ميې ته راس تن کړې. بېې ځايه شوي او کډوال 

ايه کيدو المل شوي دي. وچاکيل پر : س يايس وضعيت انمس دی. په س ميه کې نښ تو انساين اړتياوې زایتې کړي او د بېې ځه س ناريوبدبينانه / انمس

ه س ميه، کورنيو بياځايه شويو، کډوالو او برګزو انوړه اغېز کړی او د س ميې پرېښودو ته يېې اړ کړي دي څو خپلو د خوراک او څښاک اړتياوو ت

  رس يدنه وکړی يش. 
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 :دومي ګام( دقيقې 11)

 هل يش ګروپونو وغواړئ چې د مداخلو د هغه ډول په اړه فکر وکړي چې کيدیووېشئ او هل اکري  (Ref. M2_S4-1)"« اصالح شوې س ناريو»

ونې بيارغاو  پراختيايي  د ساليډ(: آ ای لنډهماهل، اوږدهماهل او منځمهاهل مداخلې پالنویل شئ؟ څه ډول فعاليتونه: ۱۵س ناريو رسه مس تطبيق يش. ) 

  يش؟ونيول تر هدف الندې ابيد فعاليتونه؟  کوم ګروپونه  ينبيړ

 :د دومي ګام په اړه فيډبک (دقيقې 11)

 هر ګروپ دې خپهل س ناريو وړاندې کړي. 

توضيح کړئ چې: دا يوازې د بېلګې په ډول وړاندې کېږي او هيڅ مس واحد ځوا  نه  او کړئ، الندې ځوابونه ولولئرد حمتوایتو په اړه فيډبک و 

 ش ته دی. 

برشدوس تانه کتلوي فعاليتونو تطبيق ته اړتيا نه لري. په احامتيل توګه ښايي يو لنډهماهل بيړین پروګرام تررسه يش څو د  د :ه س ناريوخوش بينانه / مس

طرحه پراختيايي پروژې ادي وضعيت هل ښه وايل د مالتړ په موخه صزایمننوو خلکو اسايس او بيړنيو اړتياوو ته رس يدنه ويش. کيدی يش د س ميې اقت

 يش. 

رغونې او بيړين فعاليتونه ابيد دواړه مهمهاهل تطبيق  ااکهل(: د بي ۲/۳ پالن جوړ يش ) امتل لروونکې س ناريو) منځمهاهل(: ښايي يو منځمهاهلد زایت اح

اليتونه ) کرنه او بيارغونې فع د  يش: اسايس او بيړنو اړتياوو ته د رس يدنې هل پاره بيړين فعاليتونه؛ د کرنزيو پروګرامونو د بياځيل تررسه کولو هل پاره

  مادلراي(. راس تانه شوي او کوربه کورنۍ دواړه مالتړ ته اړتيا لري. 

د خوړو او بدبينانه/ انمسه س ناريو: بيړين برشدوس تانه اړتياوې ش ته دي چې ابيد د بيړنيو پروګرامونو هل الرې ورته رس يدنه ويش) د بېلګې په ډول: 

وضعيت  څو نيویل څو س ميه پرېږدي. خو په لنډهماهل کې د بيارغاونې پروګرامونو بيا پيل س تونزمن ښاکرييي خلکو تصممي ااوبو وېش (، ځکه چې ځ

 اقتصاد بياځيل پياوړی يش.  يوونو په پام کې نيول او د عوايدو زایتوایل همم ګڼل کېږي څو د کورن تبېرته اثبت حالت ته راوګرځي، د  کرنې فعالي 

  

 

 ؟ابيد ولې او څنګه پالن يشس ناريوګانې –( دقيقې 11) .5

 

 ولې ارزښت لري؟  بېلو س ناريوګانو په پام کې نيولهل ګډونوالو وپوښ ئت: د بېال

 ساليډونه(:  ۲۱ـ  ۱۶توضيح يېې کړئ چې ) 

 يوه وس يهل ده.  ول د سرتاتژييک فکرد س ناريوګانو پالن

 چې په راتلوونکې کې پالن جوړونې ته اړتيا لري، خو د هغه څه په اړه يو ګټوره وس يهل ګڼل کېږي ول د هغو بنس ټونو هل پاره د س ناريو پالن

 چې ښايي په راتلوونکې پيښ يش، کره نه وي. 

  هل مبالغې ډکې وړاندوينې.  کوي: د بدلونونو هل پاره  په جربان کې مهاکري  وتريوتن يلې د دوو معموندغه چاره د تصممي نيو 

  ول وړ اصطاکاکتو پر وړاندې رت موږ څخه د غري متصورو او د نه کنيا المل کېږي چې ګورو يېې او هل پراخت  دغه چاره د هغو اماکانتو د کچې

 ساتنه کوي. وړاندوينه يېې د تآ ييد شويو شواهدو د لټون په اړه هل ليوالتياوو څخه عبارت ده. 

 ه مرس ته کوي څو د راتلوونکې هل پاره يو زایت مشېر نسخې رامنځته يش نه دا چې يوه واحده وړاندوينه ويش. په دغه طريق ولد س ناريو پالن

وي،  هالمل ګرځي او موږ ته به وړتيا راکړي څو هغه يو لړ احامتيل الملونه چې ښايي پر بنسټ/ پروژې اغېزانک تګالروکې، اید هبري د ساملو 

 .په پام کې ولرو

  ګروپېي اکر وس يهل ده.  د يوه مشارکيت او ولس ناريو پالند 

 :ګامونه ولود س ناريوګانو د پالن
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پر  به لومړین ګام د س ناريو هل ليکنې خمکې د الملونو هل پېژندنې څخه عبارت دی. ټول الملونه ترشحي او دا توضيح کړئ چې ولې او څنګه -

 معومْا هل مغزي حترک نه اس تفاده کېږي څو د ګروپونو احامتيل نظريېې ترالسه يش.  کې وکړي. د پروسې په دغه پړاو هوضعيت اغېز 

کویل يش تر ځانګړيو رشايطو الندې رسه تعامل وکړي، يو داس تان س ناريو په دې اړه چې څنګه بېالبېل عنارص  هليلک: هر  د س ناريوګانو -

وړاندې کړي.  هل ټولو منفي او مثبتو موضوع ه پرتهل توپري لروونکې د ش ته توپريونو پراتلوونکې په اړه د  دبيانوي، س ناريو ګانې ابي

 عنارصو د پراخې نړۍ د پېژندنې يوه ساده تګالره ده. 

 د معليايت سرتاتژييو پېژندنه

 د معليايت سرتاتژييو تعريف–( دقيقې 5) .6

 :دا توضيح کړئ چې

هل هغو فعاليتونو او « معليات» ليدلوری او ماموريت رسه ورته وایل ولري. د پروژې ای پروګرام مفهوم ابيد  س تاسو د سازمان هل ټولزي هدف، 

هل اکري لوري بنسټ د اوږد همال هل پاره د يو « سرتاتژيي» نو د تطبيق په هبري کې مداخهل کوي، تو طرزالعملونو رسه تعامل کوي چې د ورځنيو فعالي 

واټن رامکولو څخه  هلمنځ سرتاتژيۍ او د پروژې د تطبيق تر  سرتاتژيۍ هدف د سازمايناو تر پوښښ الندې ساحې رسه رسواکر لري. د معليايت 

 وي. بدلپايلو و عبارت دی. دغه سرتاتژيۍ، سرتاتژيېکې موخې پر څرګندو او وړاندويل شوي

 

  او د س تونزو ونه د فعاليت ساحه :د قضيېې مطالعه –( دقيقې 15)  .7

 ساليد(. ۲۳لري() نه غه کسان چې رسه نښه س تونزې وپېژين) د بېلګې په ډول هالملونو  وغري هبرنيڅو د  هل ګډونوالو وغواړئ( دقيقې 11)

 کوم يېې د  نورو سازمانونو تر پوښښ الندې دي؟ ) يوه آ يب نښه کېږئ(.  -

 ) ش نه نښه کېږدئ(.  کویل شو؟اندوليت بنسټ هل خوا حل  (AFP)کوم يو يېې د  -

 

 (:مشېره ساليډونه ۲۶ـ  ۲۴)فيډبک( دقيقې 5 موده:)

د مداخلې او انسجام اماکانت تضمني کړئ، البته هل د خپل بنسټ په سرتاتژيۍ کې کوي څو در وړتيا « فلرت شوي معلومات» دا توضيح کړئ چې: 

مو څه یش به  ررسه کړئ او دا چې ادارهيېې تبه نورو ښکيلو کسانو رسه په مهغږۍ کې. د دغه مترين په پای کې هغه څه چې د يو بنسټ په توګه 

د  تګالرهونې د  د س تونزو » ساليډونه ( او د  ۲۴ونه نندارې ته وړاندې کړئ ) « فلټر شوي» په رښ توين توګه تررسه کړئ، وپېژئن. اصالح شوي

 . ووېشئ (Ref. M2_S4-2)قضيېې مطالعه 

 

 :د حل الرو ونه –( دقيقې 31) .8

په غوراوي کې مهاکري وکړي. د حل الرو ونه د س تونزو ونې  تګالروراتلوونکی ګام د حل الرې يوې ونې مچتو کول دي، څو د معليايت ( دقيقې 11)

 نندارې ته وړاندې کړئ.  (ساليډ ۳۱ـ  ۲۷او طرحه يېې آ سانه ده )  عبارت هل يوې هندارې څخه 

 کړئ:  مثال وړاندې اوهره س تونزه د  يو مثبت وضعيت په توګه حل 

 بدل يش. « کيفيت چې سنټدرډونه په کې مراعات شوي دي پر سيند کبانو » دبه  « يتد سيند کبانو خرا  کيف »  -

 بدل يش. «  و په اثبت ښاکرکب نيوونک»  به  د «و هل پاره کوچین ښاکرد کب نيوونک»  -

 :(ساليډ ۳۲) د قضيېې مطالعه( دقيقې 15)

قي یش دی، نو خپهل د حل الرو ونه مچتو کړي. که چېرې ګډونوال په دې ابور وي چې بياځيل تنظمي يو منطهل ټولو فرعي ګروپونو څخه وغواړئ څو 

ځانګړې پاملرنه وکړي ) يعنې هغه څه  ،ته چې دوی يېې لييک« حل الرو » کړي. هل ګډونوالو وغواړئ څو هغو  کویل يش خپل اکرتونه بياځيل تنظمي

 اړېکه لري(. رسه «نزېاصيل س تو » ته چې په مس تقمي ډول هل 
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ږدي خو د يو بل تر څنګ، ځکه چې المه موږ او کې نو ځايو حل الرو ونه په دوو توپري لروونکډاډ ترالسه کړئ چې ګډونوال د س تونزو ونه او د 

 دواړو هغو ته اړتيا لرو. 

 ووېشئ.  (Ref. M2_S4-3)دقيقې( فيډبک: د اړتيا په صورت کې خپلې نظريېې رشيکې او د حل الرو ونې قضيېې مطالعه  ۵) 

 :يدلري ت (پولې) هل کرښې: دومي مترين –( دقيقې 21) .9

 .په نوم ایدېږي، پرانيږئ" ”M2_S4-PP1 د حتليل غوراوي“ اوس دومي پاورپاينټ چې 

 

 :(په اړه د پاورپاينټ دومي ساليډ  "حتليل غوراوی" د) هل کرښې تېريدل: دومي مترين

کویل يش د چوکۍ په  ،ليواهل نه ديته ګډون د دريس ټولګي چوکۍ د ټولګي په بڼه تنظمي کړئ. هغه کسان چې  يوځای هل کډونوالو رسه( دقيقې 11)

 .هغهګډونوالچېپهدغهلوبهکېګډونکوي،بللوريتهدېالړيش.يوه ليکه کې پاتې يش

 الرښوونه:

 : واوړي ته چوکيو بلې ليکېد دقيقو په ترڅ کې د لوبېې قوانينو مطابق  ۵ګډونوال ابيد د 

 کویل شئ پيښې مو پر چوکۍ ابندې کېږدئ؛  .2

 شا ابندې ځان ولګوئ؛  پر يوازې د چوکيو .3

 نه شئ کویل هل چوکيو نه تېر شئ.  .4

 س پارښتنه اومرس ته وکړي! په اړه ليکې څخه د تېريډو  هل هل هغو کسانو څخه چې ګډون نه کوي د رسچينو په توګه اس تفاده کویل شئ څو ګډونوالو ته

 :د معويم غونډې په اړه فيډبک( دقيقې 11)

ښايي زایتې وي او د وروس يت غوراوي هل پاره بېالبېل  تګالرهد ګډونوالو د غوراوي په اړه مباحثه وکړئ. دلته لکيدي ټکی د دې درک دی چې 

 ( نندارې ته وړاندې کړئ. هساليډون ۴او  ۳ساليډ ) « حتليل تګالروبېالبېلو  د »معيارونه وټآ يک. 

، په ځينې حاالتو کې هل يد ېمنځ فرييک اړېکې ممکنو تر کو کسانو ش تون او ای د وګړ په اید ولرئ چې د متريڼ پر همال د فزييک معلوليت لروون پاملرنه:

د هوساينې کې  ګډون  پهنه وي. دا په احامتيل توګه يوه فزييک لوبه ده هل مهدې امهل که چېرې ګډونوال په دغه ډول لوبه کې  فزييک پلوه مناس یب

 احساس نه کوي، ابيد ور ابندې فشار رانه وړل يش. 

 

 :غوراوی تګالرود معليايت : درېمي مترين –( دقيقې 45) .11

 

  غوراوی تګالرود معليايت : درېمي مترين

 ساليډ(  ۵کوو )  اکر تګالروو احامتل لروونک رپر ډې دا توضيح کړئ چې 

ه شوې وي، غوره کړي ) د بېلګې په ډول هغه س تونزې چې ښدقيقې( لومړی هل هر ګروپ نه وغواړئ څو يوه س تونزه چې په ش نه رنګ رسه ن  ۱۰)

غواینو هل السه ورکول، هغه مځګه چې  قولیب د، دتو/ غلې مکښبنسټ هل خوا تر پوښښ الندې نيول شوي وي لکه؛ د اصالح شويو ختمون (AFP)د

  ساليډ( ۶بېالبېلو غوراويو ته دې راوګرځي څو دغه س تونزه حل کړي )  ۳او مک هل مکه او داسې نور(  وي کولو وړ نه قولیبد

 

 

 

 (:اووم ساليډ)غوراويو ګټې او نميګړتياوې پرتهل کړي.د درې واړو م رسه االندې معيارونو ته په پدومي، هل هغوی نه وغواړئ څو ( دقيقې 11) 

 وخت 

  هغوي پر چاپريایل احامتيل منفي اغېزې و او دپر وګړ 

 لګښت 

  د ټولنې ګډون 
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 د جنډر مسايل 

 کېږي.يي چې د هغو غوراوی څنګه پرتهل اهل هغه وروس ته ګډونوال ابيد يو جدول رمس کړي ) هل فلپ چارټ پاڼو څخه په اس تفادې رسه( څو وښ

 غوراوی )ج(  غوراوی ) (  غوراوی )الف( معيار

 + ++ +++  وخت

 ++ + ++ لګښت

و او دهغوي پر چاپريایل احامتيل منفي پر وګړ 

 اغېزې

 

++ + +++ 

 +++ ++ ++ د ټولنې ګډون 

 +++ ++ + د جنډر مسايل

 

وي، نو ډېرې نښې به ولګول يش. د بېلګې په ډول دلته تر ټولو ښه غوراوی )  ( دی  موجودمثال: که چېرې د هر غوراوي هل پاره زایت معيارونه 

منفي  اومک دی؛ په پرتهل الف او ج غوراويو  دځکه چې تطبيق يېې وخت ته اړتيا لري خو د ) االف( غوراوی په پرتهل مک وخت ته ؛ لګښت يېې مه 

نور معيارونه په اکيف اندازه ښه دي او  ترلږه لږغوراوي ته ترحيج ورکوي. (ج)د ټولنې ګډون او د جنډر مسآ لې معيار د خو  . مکې دي ې يېې مهاغېز

 په معويم توګه کویل شو ووايو چې دا تر ټولو ښه غوراوی دی. 

ممي د پورتنيو معيارونو د حتليل پر بنسټ نيویل خپل وروس یت تص حل الرو په اړه  و دابيد د س تونز مو دقيقې( ابالخره، د دغه مترين په پای کې  ۵) 

 ساليډ( ۸وي ) 

 دقيقې( د معويم غونډې په اړه فيډبک:  ۱۰) 

د د تشخيص پر همال  تګالروډونوال د ګهر ګروپ ته غوږ ونيسئ او  د اړتيا په صورت کې خپلې نظريېې وړاندې کړئ. ډاډ ترالسه کړئ چې  

 . ارزښت درک کړی دیپوهې په پام کې نيولو د ځايي وړتيا 
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 !د دغه چواکټ په اړه رڼا اچول شوې ده :موخې

 

 :برخې په پای کې به ګډونوال د دې وړتيا ولري څو پنځمېد 

 متام يش او څنګه يېې موخې، شاخصونه،  هدا درک کړي چې څنګه کویل يش داسې يو منطقي چواکټ مچتو کړي چې ورته مرستندوي

 پايلې او فعاليتونه مشخص کړي څو يېې پروګرام جوړونه اغېزانکه او اکرنده وي. 

 

 :دقيقې ۱۰ساعته او  ۷ایل  دقيقې ۴۰ساعته او  ۶  :د اړتيا وړ وخت

 

 :د دغې برخې پالن

 د برخې معريف        دقيقې 5 موده:

 د منطق ځنځيري(       دقيقې 25 موده:)

 د منطق ځنځري: لومړی مترين          دقيقې 21 موده:

 ګريينتيجه            دقيقې 5 موده:

 د مداخلې موخې، منطق: او  تعريفونو  په اړه وضاحت د اصطالح ګانو(       دقيقې 20 موده:)

 د اصطالح ګانو وړاندې کول           دقيقې 15 موده:

 د قضيېې مطالعه             دقيقې 5 موده:

 د منطقي چواکټ پريزنټيشن           دقيقې 15 موده:

 د موخو طرحه(       : يو ایل يونمي ساعت موده:)

            پريزينټيشن        دقيقې 11 موده:

 (:ي)اختيار  د روزنزي پروګرام موخې :دومي مترين       دقيقې 31 موده:

 (ي)اختيار  پايلې او موخې، فعاليتونه: درېمي مترين       دقيقې 21 موده:

 د قضيېې مطالعه       دقيقې 31 موده:

 د هبرنيو الملونو حتليل(      دقيقې ۱۵يو ساعت او  موده:)

 وړاندې کول       دقيقې 15 موده:

 د حمدوديتونو پر وړاندې حمدوديت: څلورم مترين       دقيقې 31 موده:

 د قضيېې مطالعه       دقيقې 31 موده:

 خصونهشا(        دقيقې ۲يو ساعت  موده:)

 د يو موټر چلول: پنځم مترين        دقيقې 21 موده:

 پريزنټيشن        دقيقې 31 موده:

 د قضيېې مطالعه         دقيقې 31 موده:

 څنګه کویل شو يو منطقي چواکټ په خپل وړاندېز/ پروپوزل کې شامل کړو؟           دقيقې 5 موده:

 لنډېزمجع بندی/         دقيقې 21 موده:

 :وروس ته هل هغه چې پنځمه برخه بشپړه يش

 (ي)اختيار  منطقي چواکټ طرحهد روزنزي پروګرام پروژې د : شپږم مترين           دقيقې 61 موده:
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 :هغه اس ناد چې چاپ ته اړتيا لري

 د منطقي اکرتونو يو سيټ(Ref. M2_S5-1) 

  هد منطقي اکرتونو دوه سيټ (Ref. M2_S5-2) 

  د فعاليتونو موخې او پايلې: درېمي مترين (Ref. M2_S5-3)  

 د منطقي چواکټ ماتريکس (Ref. M2_S5-4) 

   اکرت «ښايي»د  (Ref. M2_S5-5) 

  اکرت« نه » د(Ref. M2_S5-5) 

  اکرت« هو»د  (Ref. M2_S5-5) 

 د ستنو او رديفونو منطقي چواکټ (Ref. M2_S5-6)  

 د منطقي چواکټ روزنزي پروګرام (Ref. M2_S5-7)  

 د منطقي چواکټ د روزنزي پروګرام اصالح (Ref. M2_S5-8) 

 

 :پريزينټيشن پاورپاينټ

 منطقي چواکټ (Ref. M2_S5-PP1) 

 :د اړتيا وړ تويک

 پاره هغه منطقي چواکټ د رمسولو ل د ) د فلپ چارټ پاڼېې

 (چې پر ديوال ابندې ځړول کېږي

 رسيښ• 

واکټ د چد منطقي ) د اکغذ کوچنۍ او مس تطيل شلکه ټوټې• 

 (پاره، پايلو او داسې نورو د ليلکو ل موخو

 مارکر قلمونه• 
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 :ګام په ګام

منطقي او سيس ټامټيکې سرتاتژيۍ ته اړتيا لري. دا هغه برخه ده چې هر څه يېې پر مټ په واقعي بڼه راټولېږي. موږ  ېد روزنزي پروګرام دغه برخه يو

ګام په ګام سرتاټژيۍ لرو چې ګډونوالو ته دا وړتيا ورکوي څو منطقي چواکت په تدرجيي بڼه ډک کړي. وخت د دې په توضيح رسه چې منطقي  يوه

« ډک کول وخان»  ګامن څخه ډډه کوو چې د دې ورکړئ او د هر پړاو پر هدف مترکز وکړئ. په دې ترتيب رسه، هل چواکټ څه یش دی، هل السه مه

 د هغو هل حتليل څخه ډېر ارزښت لرْي!

 :د دغې برخې معريف –( دقيقې 5)  .1

 توضيح کړئ چې اوس مو دومي پړاو پاینندارې ته وړاندې او دا  (PPT M2_S5-P1 ساليډ،  ۲د منطقي چواکټ" )د پروژې د طرحې پړاوونه"د 

 ته رسویل او د درېمي پړاو د پيل هل پاره مچتو ایست: د مداخلې منطق

 :د منطق ځنځري –( دقيقې 25)

 :لومړی مترين –( دقيقې 25) .2

 

 :(درېمي ساليډ) د منطق ځنځري لومړي مترين: 

ووېشئ. هغوی ابيد عبارتونه د يو  .()Ref.M2_S5-1” "ټولکه ۱د منطق اکرت  "په جوړو کې  هر فرعي ګروپ ته :لومړی ګام( دقيقې 5 موده:)

 منطقي ترتيب په پام کې نيولو رسه تنظمي کړي. 

 :ټيلومړی س  – د منطق اکرت

 د خاکجبار خلک د دې وړتيا لري څو خپلو لومړنيو اړتياوو ته په پايښت وړ بڼه رس يدنه وکړي. .1

 کورنۍ د دې وړتيا لري څو د کيفيت او مکيت هل اړخه خپلو خورايک اړتياوو ته رس يدنه وکړي ۲۰۰۰   .2

سلنه لوړ  ۲۵پلو خورايک توکيو توليد  خ ګروپونه په دې توانيدي چې د  ۱۰۰د بزګرو  اد کښت هل وروس يت فصل څخه را په دې خو  .3

 کړي. 

 او مربيتو  ګروپونو ته د اصالح شويو ختمونو وېش/ روزنه ۱۰۰د بزګرو  .4

 ، لوژستيکروزونيک، ختمونه .5

په معويم غونډه کې پايلې رشيکې کړئ او هل ګډونوالو وغواړئ څو د پروسې په اړه خپل درک  :د لومړي ګام په اړه فيډبک( دقيقې 5 موده:) 

 په اړه د معلوماتو په لټه کې يو.ّ( معلول"  "عللمنطق وړاندې کړي ) د 

 (.ساليډ ۴) وښ ئياصالحات 

 

 :دومي ګام( دقيقې 5 )

هر.هلګډونوالووغواړئڅوووېشئ  (Ref. M2_S5-2)"سټ ۲عني جوړې ته د  منطق اکرت  رسهپرتهلسټداکرتونوهلپخواين»رسليک»

 کړي(چېخمکېپهمسترتيبرسهمچتوشويدي(

 

 :دوميه بس ته – د منطق اکرتونه

 ټولزي هدف – 1

 ځانګړې موخې – 2

 وړ پايلېد متې  – 3

 فعاليتونه - 4

 او رسچينېوسايل  – 5

 (ساليډ۵په معويم غونډه کې پايلې رشيکې او اصالحات نندارې ته وړاندې کړئ: )  :د دومي ګام په اړه فيډبک( دقيقې 5 ) 
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 :نتيجه ګريي –( دقيقې 5) .3

عادي ترمنځ بېالبېلو کچو  د موخوساليډ(: د منطق ځنيځر بنسټ  ۶تشکيل کړی دی) « منطق يو ځنځري » دا توضيح کړئ چې ګډونوالو د 

د ترالسه کولو  يېې  پاره چې د پام وړ ولس ل  ترمنځ بدلونونه وهغ او مو دي جوړوي او د هغو فعاليتونو چې پالن کړي معلول( )علل اړېکې 

 ، اړېکه وړاندې کوي. ئهيهل لر 

 :د مداخلې منطق، موخې: اړه وضاحت د اصطالح ګانو او تعريفونو په–( دقيقې 21)

 :الح ګانو وړاندې کولد اصط –( دقيقې 25)  .4

 تر حبث الندې نييس:  ته وړاندې او الندې اصطالح ګانېساليډونه نندارې  ۱۰ـ  ۷

 ټولزي هدف 

 ځانګړې موخې 

  د متې وړ پايلې 

 فعاليتونه 

 

دی )  شوی يي چې يو بدلون رامنځتهامنځ توپريونه درک کوي: پايلې او هدفونه ښد فعاليتونو، موخو او  پايلو تر  ګډونوالډاډ ترالسه کړئ چې 

  (فعاليتونه پايلې نه ښ يي، ځکه چې هيڅ ډول بدلون نه دی رامنځته شوی.

 څه یش دی: « د مداخلې منطق» دا څرګنده کړئ چې 

 چې:  يبه دا درته تعريف کړ د  مداخلې منطق 

  .هغه موخې او بدلونونه چې اتسو يېې ترالسه کول غواړئ 

  .هغه فعاليتونه چې د پايلو ترالسه کولو په موخه يېې تررسه کوئ 

  .د فعاليتونو د تطبيق هل پاره د اړتيا وړ وسايل او رسچينې 

چې د کوم هدف هل پاره څه یش  يد دې وړاندې کوونکې د وسايل دغه  ) يوه ښه وس يهل مه ده، څو هل ټولو ښکيلو کسانو رسه رشيکه يشد اړېکو 

 ابيد واکرول يش(

 نندارې ته وړاندې کړئ. « د منطق ځنيځري» ساليډ  ۱۱

 :د قضيېې مطالعه –( دقيقې 5) .5

يلې/ فرعي ګروپونه دې بېرته د  خپل حل الرې ونې ته مراجعه وکړي او الندې اکرتونه دې په اړوندو سطحو کې نصب کړي: فعاليتونه/ د متې وړ پا

 ځانګړې موخې )= اصيل س تونزه( / معويم هدف. 

 د منطقي چواکټ وړاندې کول–( دقيقې 15) .6

 ۱۴ ـ  ۱۲« ) منطقي چواکټ» هل ګډونوالو وپوښ ئت چې منطقي چواکټ څه یش دی او معلومات بشپړ کړئ. د معلوماتو هل بشپړولو وروس ته د 

 س ند ووېشئ.  (Ref. M2_S5-4)منطيث چواکټ ماتريکس » ساليډونه( نندارې ته وړاندې او د 

د مداخلو د طرحې، تطبيق او ارزونې  س يهلنولو پر همال ورنه اس تفاده کېږي، دغه و منطقي چواکټ هغه وس يهل ده چې تر ډېره د  يوې مداخلې د پال

 . دغه وسايل متحرک دي چې د بياځيل ارزونې او د مداخلې بياکتنې زمينه برابروي. ه دههل پاره ګټور

 ستنې لري چې په الندې ډول بشپړېږي:  ۴رديفه او  ۴منطقي چواکټ 

  سنت( ۱هدف، ځانګړې موخې، د متې وړ پايلې ) زي نمنطق سنت: ټول دد مداخلې 
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  ( سنت ۴هبرين المل او ای فرضيات) 

 ( کرښو ل  ۳او  ۱،۲سنت د  ۳او   ۲ د هر هدف د تآ ييډ شاخصونه او رسچينې)پاره. 

ځانګړې موخې/ د متې  زي هدف/نځوا  ورکوونيک دي په داسې حال کې چې ټول « هڅرنګ»  چې: وسايل او لګښت/ فعاليتونه د دا څرګنده کړئ

 . بويځوا« څه» وړ پايلې 

 نندارې ته وړاندې او يوه وروس تۍ کتنه تررسه کړئ.  (ساليډ ۵" )لنډېز" د

 ګډونوالو ته ووائي چې اوس به د منطقي چواکټ هر عنرص په تفصيل رسه توضيح کړي. 

 :د موخو طرحه کول –( يو ایل يونمي ساعت)

 ( د منطقي چواکت د  مچتو کولو لومړی پړاو ګڼل کېږي. ۱۶) د موخو تعريف او تدوين 

 :وړاندې کول –( دقيقې 11)

 ره الندې الرښوونې وړاندې کړئ: پاليلکو ل د يدي برخه ده. د  هدف د هدف مس تعريف د پروژې د طرحې يوه لک 

  هدف ابيد (SMART)  ( ۱۷وي )ساليډ 

 ساليډ( ۱۸ )«پاره/ څه وختڅومره/ چېرته/ څه/ د چا ل  »توضيح کوونيک وي  وابيد  د دغه ټک 

 ساليډ( ۱۹ويس ) هل منطقه برمخن و  کې ابيد په ټول هبري 
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 (ي)اختيار  دومي مترين –( دقيقې 31) .7

 د روزنزي پروګرام موخې: دومي مترين

ځانګړی هدف او د متې وړ پايلې پر فلپ چارټ ولييک زي هدف، نهل ګډونوالو وغواړئ چې په فرعي ګروپونو کې د روزنزي پروګرام  ټول ( دقيقې 15)

 تعريف يش. به  طرحه کړي(، څرنګه چې د روزونيک هل خوا  ونه) د بېلګې په ډول: هغوی ابيد درې هدف

 :د معويم غونډې په اړه فيدبک( دقيقې 15)

ړئ د موندنو په اړه حبث وکړئ او په دې اړه چې موخې څنګه کویل يش په تر ټولو ښه توګه بيان يش، هل يوبل رسه هوکړه وکړئ او ډاډ ترالسه ک

 چې: 

 د  دويس ) د بېلګې په ډول: د روزنزي پروګرام ګډونوال( او ابيس تقمي ډول مس تقميو ګټه اخېس توونکو ته متوجه و په م  دد متې وړ پايلې ابي

تنو ګډونوالو  ۲۵=  ه شاملوئ( د بېلګې په توګه، انمسم« پټ فعاليتونه» فعاليتونو په توګه طرحه نه يش ) ځېر اوسئ چې په يو هدف کې 

 د ګډونوال د دې وړتيا ولري څو يوه ښه پروژه طرحه او په معيل توګه هتن ۲۵ به روزنه ترالسه کړې / مس = د روزنزي پروګرام په پای کې

  «/ وړاندېز په ليلکو کې ګډون وکړيپروپوزل

  د پروژې د ټمي ټول  به اکل په پای کې ۲۰۰۸د » ييس. د بېلګې په ډول، ن تر هدف الندې و  په مس تقمي ډول د پروژې ټميځانګړی هدف ابيد

 «غړي کيفيت لروونيک مداخلې طرحه او تررسه کړي

 هل يوبل رسه  ه)چې دوه عنرص « هل ښو خدمتونو څخه ګټه پورته کړيخلک به » ټولزي هدف خلک تر هدف الندې نييس د بېلګې په ډول

 .((ګډوي: د فعاليتونو ښه طرحه او تطبيق ) دواړه

 ساليډ( نندارې ته وړاندې کړئ.  ۲۰ساليډ د بېلګې په ډول ) « موخو طرحه کولو» د 

 

 :(ي)اختيار  درېمي مترين –( دقيقې 21) .9

 هدفونه/ موخې وا پايلې، ليتونه: فعادرېمي مترين

يو فعاليت،  ايو مشېر لکمې ولومل او اتسو ) ګډونوال ( ابيد تصممي ونيسئ چې دبه روزونکی(  ) زه » ټولو ګډونوالو ته الندې الرښوونې توضيح کړئ: 

رين پر همال د پانې پر او دا په اړوند غربګون رسه وښ ئي ) اړوند ساليډ نندارې ته وړاندې او هغه د مت ؟ټولزي هدف دی کهپايهل، ځانګړی هدف او 

 ساليډ( ۲۱مخ ځای پر ځای کړئ ) 

 :خپل السونه پر رس ابندې کېږدئ فعاليت 

 يئن. ښ ک  :د متې وړ پايلې  

 السونه هل يوبل نه تېر کړئ.  :ځانګړی هدف 

 السونه پورته کړئ :ټولزي هدف. 

 (Ref. M2_S5-3)د فعاليتونو، پايلو او موخو په مترين » هغه مجلې چې ابيد ولوس تل يش 

 س ند کې ش ته دي.  

 :د قضيېې مطالعه –( دقيقې 31) .11

 .Ref)منطقي چواکټ د ستنو او رديفونو لروونيک » مچتووایل ) د روزنزي پروګرام هل پيل خمکې(: هر فرعي ګروپ ته د اکرتونو  يو سيټ چې د 

M2_S5-6)  .وي، مچتو کړئ  

 د اکرتونو د نصب الرې پر ديوال مچتو کړئ. منطقي چواکټ  سيټ ورکړئ. ګډونوال ابيدتونو يو هر فرعي ګروپ ته د اکر  صفر ګام: (دقيقې ۵) 
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 (SMART) ځانګړي  او ټولزي هدف ته مراجعه او هل  ووائي چې بياځيل د حل الرې ونې ساليډ( ګډونوالو ته ۲۲)  لومړی ګام( دقيقې 5 موده:)

 . هغوی ابيد اکرتونه د منطقي چواکټ په مناس بو ستنو کې نصب کړي. يکړ  طرحهپر اکرتونو تګالرې څخه په اس تفادې رسه اړوندې موخې 

بېالبېلو کچو ته د الرسیس ) ای د  ټولزيو او ځانګړو موخو د ساليد(: ګډونوالو ته ووائي چې تصممي ونييس څو ۲۳)  دومي ګام( دقيقې 5 موده:)

تګالرې څخه په اس تفادې رسه  (SMART)څخه اس تفاده وکړي او اړوندې پايلې هل  الروتګترالسه کولو هل پاره د رول لوبولو( هل پاره هل کومو معليايت 

 نصب کړي. يېې د  منطقي چواکټ په مناس به سنت کې  اوپر اکرتونو  ابندې طرحه 

 ي. هغوی ابيد اړوند فعاليتونه هل ځساليډ(: ګډونوالو ته ووائي څو بياځيل د حل الرې ونې فعاليتونو کچې ته راوګر  ۲۴)  درېمي ګام( دقيقې 5 موده:)

(SMART)  .تګالرې څخه په اس تفادې رسه پر اکرتونو ابندې طرحه او اکرتونه د خپل منطقي چواکټ په مناس بو ستنو کې نصب کړي 

 ې هل نورو هغو رسه رشيکې کړي. نګروپونه وغواړئ څو خپلې موند ۴او  ۳، ۲، ۱فيډبک: هل  (دقيقې ۱۰)  

 :د هبرنيو الملونو حتليل –( دقيقې ۱۵يو ساعت او  تر يو ساعت)

 ساليډ( ۲۵)  مشېرل کېږيد منطقي چواکت جوړولو هل دومي پړاو څخه  صد فرضيو تشخي

 :وړاندې کول –( دقيقې 15 موده:) .11

« فرضياتو»نندارې ته وړاندې او هل ګډونوالو وپوښ ئت چې اومسهال د هبري په کوم پړاو کې دي. د  (ساليد ۲۶ساليډ ) « د منطقي چواکټ فرضيېې»

منفي او مثبتو الرو څخه عبارت دي چې عني مفکوره وړاندې کوي لکه په هل دا چې:  ئدا توضيح کړ او پرتهل   لکمې تعريف او رسه« خطر» او 

 وړاندې کړئ.  ونه نندارې تهډسالي ۲۸او  ۲۷هنداره کې د يو اځنور وړاندې کول. 

 بندي کومه ده او هغه پر فلپ چارت وليکئ.  په معويم غونډه کې  هل ګډونوالو وپوښ ئت چې د خطر اصيل ډهل

 (ساليډ ۲۹ئ )ړ بشپړ ک يېېفيډبک وړاندې او د اړتيا په صورت کې 
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 :څلورم مترين –( دقيقې 31 موده:) .12

 

 :(ساليډ۳۰ ) وړاندې خطرونهد حمدوديتونو پر : څلورم مترين 

کوم دي او هغه پر فلپ احامتيل خطرونه پاره تشخيص کړي چې د خاکجبار پروژې ل په معويم غوڼده کې هل ګډونوالو وغواړئ څو دا ( دقيقې 11)

 چارټ وليکئ. 

يو زایت  نه خطرونه غوره کړئ ) هڅه وکړئ، . هل ليسټ(Ref. M2_S5-5) يو اکرت ورکړئ « ښايي  ،هو، نه»هر ګډونوال ته د ( دقيقې 15) 

اید خطر يو  آ ای او ګډونوالو ته ووائي چې هغه رسه وارزوئ چې (احامتل لروونيک حمدوديت، يو واقعي خطر ای د زایت احامتل خطر غوره کړئ

 : ئکړ نه مطرحه ت ۍ پوښ ( نندارې ته وړاندې او لومړساليد ۳۱نه؟ د خطرونو ارزونې ) ه کاو رښ توین خطر دی 

هو / نه/ ښايي اکرت څخه په اس تفادې رسه خپهل رآ يه د  هل هر ګډونوال ابي« په تطبيق رسه اداره کيدی يش؟ تګالرید آ ای دغه خطر د پروژې » 

 ورکړي. 

 نه؟ ه ، هغه ته دوام ورکړئ څو وپوهيدل يش چې ای کوم خطر ش ته کلکه چې الرسیس ولرئ

 پاره تررسه کړئ. درې خطرونو ل  د تر لږه لږدغه اکر 

تګالرې څخه په اس تفادې رسه  (په فرضيو او هل زيګزاک ) متقاطعدقيقې( ګډونوالو ته دا څرګنده کړئ چې څنګه کویل يش منطقي چواکټ  ۵)

 ساليد( ۳۲مطالعه کړي) 

 

 :د قضيېې مطالعه –( دقيقې 31 موده:) .13

 او هغه د منطقي چواکټ پر مرتيکس ولييک.  ېهل ګډونوالو وغواړئ څو د قضيېې د مطالعې فرضيېې مشخص

  :خصونهشا –( دقيقې 15و اساعت  ۱)

 ساليډ( ۳۳) د شاخصونو تعريف د منطقي چواکټ مچتو کولو درېمي ګام دی

 :پنځم مترين –( دقيقې 21 موده:) .14

 

 ساليډ( ۳۴) يو موټر چلوونکی : پنځم مترين 

غواړئ چې هل اکبهل تر جالل آ ابد پورې يو موټر/ بس وچلوئ. هل ګډونوالو وپوښ ئت: کوم څزيونه هل دقيقي( دا وښ ئي چې اومسهال يو سفر لرئ او  ۵) 

خمکې نه وارزو څو مو وروس تۍ موخې ته رس يدل تضمني کړي؟ دا څه وخت ابيد چک/ وارزول يش ) هل چلولو خمکې، د سفر پرهمال او ای د سفر 

 په پای کې؟ (

دغه چاره کيدی  .شاخص څه یش دیچې  څخه په اس تفادې رسه وپوهوئ ) د موټر چلول( ل هل يو ساده بېلګېد دغه مترين هدف دا دي چې ګډونوا

 (. ل دييش د يوې هدف لروونکې پروژې په تطبيق رسه پر تهل کړو ) دلته هل سفر څخه موخه په سالمتۍ رسه جالل آ ابد ته رس يد
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چلولو پر همال يېې کوم شاخصونه ليديل چې د دې ښودنه وکړي چې هر څه په ښه توګه پر مخ دقيقې( فيډبک: هل ګډونوالو وپوښ ئت: د  موټر  ۱۵)

پاره روغتيا، سونګ توکيو او داسې نور( څراغونو، د برک شاخصونو، د موټر چلولو ، وهل شوی واټن ) د واټن وهلو ل تلل: د پټرولو اندازه، رسعت

 ستړای او داسې نور. 

وپوښ ئت چې دغه شاخصونه يېې څه وخت چک کړل ) هل سفر خمکې، د سفر پر همال، دوه ساعته وروس ته او داسې هل هغه وروس يت هل ګډونوالو 

 نور(

 په پای کې، هل ګډونوالو وغواړئ څو شاخصونه تعريف او دا توضيح کړي چې: شاخصونه ټول هغه عنارص دی چې زموږ پر وړاندې ش ته او دا وړتيا

ته رس يدو پر همال( هر څه په  ې په ډول د يو فعاليت د تطبيق ای پايګپر همال ) د بېل وای رس يد« وټر چلولوم» راکوي څو دا چک/ وارزوو چې د 

وکویل شو بدلونونه رامنځته او بياځيل خپل اصيل موقعيت ته راوګرځو، د تعريف په  ،مسه توګه پر مخ ځي او ای که بېرته هل اید مسري څخه راګرځو

 ساليډ(. ۳۵)  ښودلو رسه نتيجه ګريي وکړئ

 

 پريزنټيشن –( دقيقې 31 ) .15

واټن ته په پام رسه د  شاخصونو هل ټولو ش يانو رسه اړېکه لري، په ځانګړې توګه په يوه هدف پورې ) بېلګه:  ساليډ( ۳۵دا توضيح کړئ چې: ) -

کيلومټره/ يو  ۵» وړ دي )  بدلون ته الرسيس په پام کې ونيول يش( شاخصونه د پمپ پټرلولو اندازه هممه ده څو د الرې په اوږدو کې پټرول

 . شاخص نه يوازې دا چې اغېزمنتيا کچ کوي، بلکې اړېکه، وخت او داسې نور مه تررسه کوي«( د کيلومټر مشېر/ ساعت» نه بلکې « ساعت

 رخه کې وليلک يش. ساليډ( دا توضيح کړئ چې شاخصونه ابيد د منطقي چواکټ په کومه ب ۳۶)  -

 ( وي. SMARTساليډ( شاخصونه ابيد ) ۳۷)  -

 ساليډ( د شاخصونو د تشخييص پر همال ابيد الندې عنارص توضيح کړو: ۳۹او  ۳۸)  -

هغې پام وړ کچې څخه عبارت ده چې ابيد د پروژې هل الرې ترالسه او د پروژې د طرحې پر همال  هل ساليډ( د هدف ارزښت ۴۲ـ  ۴۱)  -

 م رسه غوره يش. موخو ته پا

راټولولو وسايل او فورمه ) = د تآ ييد رسچينه( د تآ ييد رسچينه دا توضيح کوي چې د شاخصونو مشېرې چېرته  معلوماتو د ساليډ( د ۴۶ـ  ۴۳)  -

 ونه، حارضي، کتنه، رسوې ګانې، او ...(پورااو څنګه ابيد راټولې يش ) ر  /

 مثال وړاندې کړئ: 

 (.انګرينه) کيفيت او تنوعد خورايک توکيو : کيفي شاخص 

 ښه=  د هدف وړ ارزښت 

 د کور رسوې=  د تآ ييد رسچينې 

 په ش په او ورځ کې د يوکس د کيلو اکلوري منځنۍ کچه :مکي شاخصونه 

 يکيلو اکلور 211=  د هدف وړ ارزښت 

 اپورد روغتيايي مرکز ر ، د کور رسوې=  د تآ ييد رسچينې 

 مطالعهد قضيېې  –( دقيقې 31 موده:) .16

د ګډونوالو هل فرعي ګروپونو څخه وغواړئ څو د  الزمو شاخصونو په زایتولو رسه د خپل منطقي چواکټ ډک کولو ته دوام  (ساليډ ۴۷) (دقيقې 21)

او د وي او کيفي  دوه شاخصونه ولييک. شاخصونه ابيد مکیيلږ تر لږه هل پاره « شاخص» ورکړي. هغوی ابيد د هرې پايلې او هرې مشخصې ستنې 

 هدف وړ ارزښت او د تآ ييد رسچينه ) بهل سنت( ولري. 

 :معاوضه (دقيقې 5)

 لومړۍ ډهل دې خپلې موندنې دوميې ډلې ته وړاندې کړي او برعکس
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 درېميه ډهل دې خپلې موندنې څلورمې ډلې ته وړاندې کړي او برعکس

« د تفصييل پروګرام جوړونې» ) د بېلګې په ډول. په دغه پړاو کې وېشل کېږي وېش (Ref. M2_S5-8)"«ومنطقي چواکټ د رزونې اصالحات» د 

 پاره يو شان منطقي چواکټ ولري. پر راتلوونيک مترين د فعاليت ل  ( څو ګډونوالخمکېبرخې 

 ؟څنګه کویل شئ منطقي چواکټ په خپل وړاندېز/ پروپوزل کې شامل کړئ -( دقيقې 5) .16

-Ref. M2_S2-1; M2_S2،و فارمټونو ته ځېر يش ) په خونو کې د الرسيس وړ دي: څو: د بېالبېلو متويلوونک وغواړئساليډ( هل ګډونوالو  ۴۸) 

2; M2_S2-3)  .او دا دې په ګوته کړي چې منطقي چواکټ چېرته او څنګه په پام کې ونييس 

 :دا توضيح کړئ چې

لزيې پايلې، هدف ای ځانګړي وونيک پورې تړاو لري ) د بېلګې په ډول: ټو ئ چې دا په متويلړ ځينې وختونه بېالبېلې اصطالح ګانې ترالسه کښايي 

/ د متې وړ پايلې( مهدارنګه ځنيېې وختونه منطقي چواکټ په يو جدول کې نه بلګې په يوه تفصييل فورمه کې وړاندې کېږي ) د بېلګې په عواقب

 ډول: په افغانس تان کې د فرانسې سفارت فارمټ(.

 

 :لنډېز/يمجع بند –( دقيقې 21 موده:) .17

وئ څو ګډونوالو ته اجازه ورکړئ  چې په ر اثنيېې ود ۵ـ  ۳هل کومې تبرصې پرته د روزنزي پروګرام ټول ساليډونه نندارې ته وړاندې کړئ. هر ساليد 

 ټول هبري کې ښه وایل راويل. په مداخلې د طرحې د هوساينې رسه هغه مطالعه کړي. دا 

 شپږم مترين:  –( دقيقې 61 موده:) .18

 

 :(ي)اختيار د روزنزي پروګرام د منطقي چواکټ طرحه: شپږم مترين

برخې هل بشپړيدو يوه ای  ۵دغه مترين مرس ته کوي څو هغه څه مو چې تر اوسه د منطقي چواکټ په اړه زده کړي، مطالعه کړئ. کویل شئ دغه مترين د 

 هبرخ هد منطقي چواکټ برخې په لنډه مطالعه يش چې ډېری د روزنزي پروګرام س تونزمن دوه ورخې وروس ته تررسه کړئ. د اید مترين موخه دا ده چې

 ګڼل کېږي. 

 (Ref. M2_S5-8) کې«  پروګرام د منطقي چواکټ اصالحاتود روزنزي » د چې يوه بېلګې يېې د روزنزي پروګرام منطقي چواکټ جوړ کړئ مچتووایل:

وړاندې شوی دی. کویل يش هل دغه س ند څخه د خپلو روزنزيو پروژو هل پاره مه اس تفاده وکړئ. ډاډ ترالسه کړئ چې د روزنزي پروګرام منطقي  

 . ل يشچې ټولزي هدف او فعاليتونه رانغاړي، مه واکرو  (Ref. M2_S5-7) چواکټ 

 

 :ګام په ګام

 په معويم غونډه کې ګډونوالو ته ووائي چې: د  روزنزي پروګرام پروژې منطقي چواکټ به طرحه کړي. ټولګي په فرعي ګروپونو ووېشئ. د روزنزي

 س ند ووېشئ. او دا توضيح کړئ چې: (Ref. M2_S5-7)پروګرام منطقي چواکټ 

 . قي چواکټ د الندې اجزاوو پر مټ بشپړ کړيمنط دږي. هغوی ابييلزي هدف او فعاليتونو پر مټ ډک منطقي چواکټ د ټو 

 و موخو او متې وړ پايلو ليلک.. د ځانګړ ۱

 و وسايلو پر مټ(ف وړ ارزښت او تآ ييدونکد دوو شاخصونو تشخيص ) د هد لږههل لږ . د هر هدف لپاره ۲

. کړئ. د روزنزي پروګرام منطقي چواکټ ووېشئ فيډبک: فرعي ګروپونه دې خپل فعاليت وړاندې کړي. خپل فيډبک په لنډه توګه ټولګي ته وړاندې

(Ref. M2_S5-8). 
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 :موخې

 :د شپږمې برخې په پای کې به ګډونوال د دې وړتيا ولري څو

 چې څنګه يوه پروژه تطبيق يش، البته د اکري پالن هل طرحې ) پروګرام او ای د ګانټ چارټ( څخه د برشي رسچينو او بودجې تر ی دا پالن کړ

 پالن جوړونې پورې. 

 

 :دقيقې ۲۵درې ساعته او : مودهد اړتيا وړ
 

 :د دغې برخې پالن 

 د دغې برخې معريف       دقيقې 15 موده:

 اکري پالن(   دقيقې 45و اساعت  1 موده:)

 د واده پالن جوړونه: لومړی مترين           دقيقې 21 موده: 

 ؟او موازي فعاليتونه پرهل پسې          دقيقې 15 موده: 

 چارت ګانت د          دقيقې 11 موده: 

 د قضيېې د مطالعې اکري پالن :ندومي متري          دقيقې 61 موده: 

 رسچينېبرشي         دقيقې 15 موده:

 جه(      بوددقيقې 41 موده:)

  د بودجې معريف         دقيقې 11 موده:

 د بودجې جوړونې رول لوبونه         دقيقې 31 موده:

 / پروپوزل کې د پروژې پالن جوړونه شامهل کړئ. وړاندېز پهڅنګه کویل شئ         دقيقې 21 موده:

 ختتې خوا تهشاه د : د بياکتنې لوبه        دقيقې 31 موده:

 

 :هغه اس ناد چې چاپ ته اړتيا لري

 د منطقي چواکټ ماتريکس(Ref. M2_S5-4, handed out during 

section 5) 

 و فارمټونهد متويلوونک(Ref. M2_S2-1; M2_S2-2; M2_S2-3, 

handed out during section 2) 

 د ګانټ چارټ حل الرې (Ref. M2_S6-1) 

 د بودجې متثيل/ رول لوبونه (Ref. M2_S6-2) 

 :پريزينټيشن پاورپاينټ

 د پروژې پالن جوړونه (Ref. M2_S6-PP1)  

 :د اړتيا وړ تويک

 (پاڼېې ۱۰مک هل مکه ) د فلپ چارت پاڼېې 

  ( پارهرول لوبونې له  "ته شاه د ختتې خوا " د)ه فلپ چارتهدو 

 ۶۰پاڼېې، ټول اکبو  ۱۵هر ګروپ ته ) رنګه کوچين مس تطل شلکه اکغذونه 

 ( پانې

 رنګه قلمونه 

 (د ګانټ چارت هل پاره) رنګه مشېرونيک 
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 :ګام په ګام
 

 :د دغې برخې معريف –( دقيقې 15 موده:) .1

 هل ګډونوالو رسه مغزي حترک تررسه او دغه پوښتنه مطرحه کړئ: موږ ولې پروژه پالنوو؟  (ساليډ ۲)( دقيقې ۱۵)

 (:ساليډ ۶ـ  ۳) د مترين لکيدي پيامونه وړاندې کړئ( دقيقې 5)

 د پروژې په پالن جوړونه کې د پروژې د څرنګوایل درک شامل وي.  

  د هنايي پالن مالکيت ولري.  دپالن جوړونې هبري پايهل ده او ټمي ابيې يت دی. د پروژې زماين جدول د ګډپالن جوړونه د ټمي يو فعال 

 

 :اکري پالن –( دقيقې 45و اساعت  1 موده:)

 :لومړی مترين –( دقيقې 21) .2

 

 (:ساليډ ۷) د واده پالن جوړونه: لومړی مترين

 

 

 د مغزي حترک دندې: 

. 

اړه  يتونو پهل لو فعاټو امسو مچتووايل د ر مهل ګډونوالو رسه د فلپ چارت ختتې پر مخ د واده 

 مغزي حترک وکړئ. 

 د پروژې په پالن جوړونه کې د اکري فعاليتونو د جزئياتو جوړښت وايي. دې ته 

 :تررسه يش واده ابيد د وضعيت په پام کې نيولو رسه د نېتې ټالک: 

هغو فعاليتونو ته ځېر شئ چې پر ختته يېې په اړه مغزی حترک شوی او دا 

توضيح کړئ چې موږ ابيد نه يوازې دا چې د واده د ښې پالن جوړونې د 

 ولو په معنې ده. ک واده د وضعيت درک د ټولو دندو په اړه فکر وکړو، بليک ابيد د واده د نېټې ټالکو په اړه مه فکر وکړو او دا

 ړه چې ابيد په پام کې ونيول يش، مغزي حترک وکړئ، د بېلګې په ډول: اهل ګډونوالو رسه د هبرنيو الملونو په 

 ای ژمین؟ وخت، اکل ـ اوړی او 

 نېټه هل نورو جش نونو، ودونو، بلنو او داسې نورو رسه رس خوري؟ آ ای ایده 

  ميلامنه څه وخت د الرسيس وړ وي ـ آ ای هغوی واده ته د راتګ واک لري؟ 

 او پيسې ورته ذخريه کړو؟  انتظار وابسوکویل شو د واده لګښت هل ځنډ پرته اداره کړو او ای دا چې ابيد  متويل ـ آ ای 

 يسو. ن دې ته ورته ده. موږ ابيد هبرين الملونه په پام کې و مه  پروژې پالن جوړونه  يوېدا توضيح کړئ چې د 

  

د پروژې د پالن جوړونې مفهوم د دې په توضيح سره چې يوه 
 پروژه ده او پالن جوړنې ته اړتيا لري، معرفي کړئ. 
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 ؟او ای موازي فعاليتونه پرهل پسې–( دقيقې 15 موده:) .3

 :(ساليډ ۸) دا توضيح کړئ چې

 دندې (تړاو لروونکې ) پرهل پسې:  

 اسايس برخه دا ده چې ځينې فعاليتونه هل نورو هغو رسه چې ابيد په رس کې تررسه يش، تړاو لري. د بېلګې په ډول  ټولو د پروژې د پالن جوړونې تر

و ليسټ هل بشپړيدو خمکې د اصالح شويو ختمونو ه يش. مهدارنګه د ګټه اخېس توونکدا يو ښه نظر نه دی چې د واده مرامس د ميلمنو هل بلنې خمکې تررس

 اکري. ښوېش ښه نه 

تسلسل رسه بشپړ يش، څرنګه چې هر پړاو هل راتلوونکې هغه خمکې لږ ای ډېر بشپړ يش.  په په پرهل پسې توګه او داسې تړيل فعاليتونه ش ته چې ابيد

 ونومو. دا توضيح کړئ چې: هل دې وروس ته پرهل پسې دندې ابيد په مس ترتيب رسه وي. « پرهل پسې» موږ کویل يش دغه ډول فعاليتونه تړاو لروونيک 

 

 :اړتيا نه لري څو په يو تسلسل رسه بشپړې يش او ای د نورو دندو هل بشپړيدو رسه تړاو نه لري. دغه  دغه دندې دې ته موازي ) نه تړاو لروونکې( دندې

» و ای لروونکفعاليتونه کيدی يش هر وخت خمکې ای وروس ته هل دې چې د پروژې يو ځانګړی پړاو بشپړ يش، تررسه يش. دغه فعاليتونه د نه تړاو 

 دندو په نوم ایدېږي. « موازي

پوه شئ چې څومره  چېونو بېلګې وړاندې کړي ) د بېلګې په ډول الزمه ده تپاره د متوايل ای پرهل پسې فعالي تو  ل ه الو وغواړئ څو د واده د کوربهل ګډونو 

پاره څومره خواړه مچتو يش؛ لومړی فعاليت ابيد د واده د نېټې ټالک وي( او موازي ل  دا درک کړئ چې د واده د ماښام ئ څو په  ښه توګهو کسانو ته بلنه ورک

 واده جامې ای درييش وپريي(. او زوم کویل يش په موازي توګه د فعاليتونه ) د بېلګې په ډول: انوې 

 

 :د ګانټ چارت –( دقيقې 11) .5

 (:ساليډ ۱۱ـ  ۹) ګانټ چارت نندارې ته وړاندې کړئ.

تررسه يش، رامنځته شوی دی. دغه پالن رارسه مرس ته کوي  دچارت( اکري پالن د دې ښودلو هل پاره چې فعاليتونه څه وخت او په څه ډول رسه ابيد ) ګانټ 

 فعاليتونه مو په مناسب وخت کې تررسه کېږي او که په ځنډ رسه.  چې آ ای دا وڅاروڅو 

 :او منطق يېې توضيح کړئ

 :همالين ترتيب رسه( هلد پروژې فعاليتونه ) معومْا  معودي حمور 

 :اکلزي او زماين  جدول. افقي حمور 

 افقي حمور رارسه مرس ته کوي څو هبرين الملونه په پام کې ونيسو لکه کرنزي اکلزي. 
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 :دومي مترين –( دقيقې 61 موده:) .6

 

 :پاره اکري پالند قضيېې مطالعې ل : دومي مترين

ې د پالن د پروژپه منطقي چواکټ کې   :لنډېز وړاندې کړئ ساليدونه( ۱۴ـ  ۱۲) ېساليډونو څخه په اس تفادې رسه د خاکجبار وضعيت او پروژد پاورپاينټ 

 :(Ref. M2_S5-4)اړين معلومات ش ته دي پاره الزم اوجوړونې ل 

  .هغه پايلې چې د پروژې هل الرې به ترالسه يش 

  الزم فعاليتونهدغو پايلو ته د الرسيس هل پاره 

 

 د خاکجبار د غمنو د کرکيلې اکلزي

تګسټا سپمترب اکتوبر نوامرب دمسرب ريفربو مارچ اپريل يم جون جوالی  يجنور   

ت
ې ورښ

 د واور

ې ايوه
مځک

 د 

ې ايوه
مځک

 د 

   
ل 

ص
حا

ټولول
 

   

 

ت
ې ورښ

 د واور

 

رارسه مرس ته وکړي څو دا پالن کړو چې څه ابيد څه وخت او په څه ترتيب رسه اوس ابيد فعاليتونه ) دندې( طرحه کړو. اکري پالن ) د ګانټ چارت( به 

  ؟تررسه يش او څومره وخت به ونييس

 

 :(په ګروپونو کې) د مغزي حترک دندې: لومړۍ برخه( دقيقې 21)

 ګروپونو ووېشئ.  ۵ـ  ۴ګډونوال په 

 الندې الرښوونې وړاندې کړئ: ساليد(  ۱۶)

  پاره الزم فعاليتونه لنډ او هغه د اکغذ پر کوچنيو ټوټو وليکئ. ه د الرسيس ل څخه په اس تفادې رسه د پروژې پايلو تد پروژې هل منطقي چواکټ 

 و ګامرنه، څارنه، ارزونه او داسې نور(ونه مه ور زایت کړئ ) د اکرکوونکنور الزم فعاليت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 د وسايلو وېش

د کارکوونکو 
 ګمارنه

 وروستۍ ارزونه

 څارنه

 د بزګرو روزنه

ګټه اخېستوونکو د 
د اصالح شويو  پېژندنه

 تخمونو/ غلو پيرل
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 (په ګروپونو کې) همالوېش: دوميه برخه( دقيقې 21)

پاره اس تفاده ويش چې فعاليتونه په يو څخه به د هغو وخت د ښودلو ل ګډونوال به هل يو سرت اکغذ څخه په اس تفادې رسه ګانټ چارت رمس کړي او  هل مشېرونک 

 کې تررسه کېږي. 

 

 :ګروپېي اکر وړاندې کړئ (ساليډ ۱۷)

 :فعاليتونو ته هل پرهل پسې او موازي هغو رسه تړاو ورکړئ ) د بېلګې په ډول: څارنه يو موازی فعاليت دی( ترتيب 

 :پرهل پسې فعاليتونه د پايلې په پام کې نيولو رسه تنظمي کړئ.  ترتيب 

 :پاره د زماين تسلسل په ترتيب جوړ کړئ. هل پسې فعاليتونه د هرې پايلې ل پر تسلسل 

 :اکل د   ۲۰۰۲فعاليت. ) د منطقي چواکټ ماتريکس وګورئ( د  ۱.۲پام رسه واروزئ. د بېلګې په ډول:  په همالوېش منطقي چواکټ ته د همالوېش ارزونه

 يف او د ښه کيفيت لروونيک اصالح شوي ختمونه ) غ(م( لري. کورنۍ اک ۸۰۰پاره اکټوبر مياش تې د حاصالتو مومس ل 

  

هل يو سرت اکغذ څخه په اس تفادې رسه د مځکې پر مخ ګانټ چارت رمس 

همالوېش پر افقي حمور رمس  اليتونه پر معودي حمور ونښلوئ اوفع، کړئ

 کړئ. 

ره اس تفاده وکړئ، تصممي اپرنګولو ل و څخه د چارت د پسې هل مشېروونکور

ونيسئ چې فعاليتونه به څه وخت تررسه يش. د فعاليتونو هل پروګرامولو 

 وروس ته ګډونوال کویل يش هغه په ګانټ چارټ کې رنګ کړي. 

 په پای کې دې ګډونوال خپل پروګرامونه پر ديوال وځړوي. 

 

 :ليکنه اپوردرېميه برخه: ر ( دقيقې 21 موده:)

 ي او د نورو ګروپونو پروګرامونه وګوري. ځدقيقې وخت ورکړئ څو د خونې شاوخوا وګر  ۱۰ګډونوالو ته 

 کړي: و ساليډ( هل ګډونوالو وغواړئ څو د الندې پوښتنو په اړه هل خپلو ګروپونو رسه مغزي حترک  ۱۸) 

  ګډونوالو د پروګرام جوړولو متريڼ څنګه وموند؟ 

  کومه وه؟د پروګرام جوړونې تر ټولو س تونزمنه برخه 

  د پروژې د تطبيق ګټې کومې دي؟ 

  . ووېشئ او د اړتيا په صورت کې حبث وکړئ او  خپل نظرونه رسه رشيک کړئ  (Ref. M2_S6-1)" د ګانټ چارت حل الرې"
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 :برشي رسچينې –( دقيقې 15) .7

 (:ساليډ ۱۹)هل ګډونوالو رسه د الندې مسايلو په اړه مغزي حترک وکړئ

 ټمي ته اړتيا لرو؟ موږ د پروژې کوم ډول 

 هغوی ابيد کوم همارتونه ولري؟ 

  څومره کسانو ته اړتيا لرو؟ 

 

 (:ساليډ ۲۰)د  پروژې وړاندېز شوی ټمي نندارې ته وړاندې کړئ

  ( ۱/۶په هېواد کې د بنسټ رييس )برخه د وخت 

  )د  پروژې مدير) يوکس ،نړيوالې پروژې د مهغږئ او مديريت هل  پاره چې په خاکجبار کې موقعيت لري هغې  د . 

  د کرنې اکرپوه ) يو کس(   و رسه د کرنزيو فعاليتونو د مالتړ او  څارتې هل پارهيش تو بزګرو او  ټولنزيو اکرکوونکپه خاکجبار کې م . 

  ويو د پالنې ټکنيشن )يو کس(د  مادلارۍ/ وترنرۍ اکرپوه او د  څار د  مادلارۍ فعاليتونو د مالتړ هل پاره . 

 کس( ۱د لوژستيک اکرپوه ) په توګه و رسه د اړېکو، تداراکتو، ترانس پورټ او ډيپوګانو مسوولۍ، هل وړاندې کوونکد خريدار . 

  کس(۱اداري مسوول) يت هل پاره د پروژې د اداري،  مايل چارو او  برشي رسچينو مسوول. 

  ( هل ټولنې رسه د اړېکو ټينګولو او  د پروژې د پيل کولو او څارنې مسوولني.  ۵ټولنزي اکرکوونيک )تنه 

 (.2صفااکر )/  آ شپز(؛ 4) حمافظ(؛ 3) موټر چلوونکی (:ساليډ ۲۱) او خدمايت ټمي

 د  سازمان/ تشکيل يو چارټ وړاندې کړئ.  او (ساليډ ۲۲ )

 

 بودجه: –( دقيقې 41)

 :د بودجې معريف –( دقيقې 11) .8

 هل ګډونوالو وپوښ ئت چې: څوک په منظم ډول هل بودجې رسه رسواکر لري. هل څو ګډونوالو څخه د بودجې په اړه د هغوی د جتربېې په اړه فيډبک( دقيقې 5)

 وغواړئ. 

ې د فعاليتونو زمانبدي څرګنده يش. دغه مسآ هل رارسه هغساليډ(: بودجه يوازې هغه همال پراختيا موندیل يش چې د  ۲۳دقيقې( دا توضيح کړئ چې )  ۵) 

ترالسه  مرس ته کوي څو د الزمو رسچينو مکيت ) وخت، برشي رسچينې( تشخيص او پر دې وتوانېږو چې د هغو پر بنسټ فعاليتونه تررسه او مطلوبېې پايلې

 کړو. 

يس په موخه الزمو رسچينو ته په پام رسه رامنځته کېږي. د پروژې د بودجې د همالوېش او پايلو، فرضيو او لګښت ته د الرسد  بودجه د پروژې د فعاليتونو

 طرحې پر همال برشي رسچينې، تداراکت، مالتړي لګښ تونه او داسې نور ابيد په پام کې ونيول يش. 

و د يو بنسټ په توګه د غوښ تل شويو پايلو او هل متويلوونيک رسه تړون ته شلک ورکوي. اتسپه اید ولرئ چې بودجه هل وړاندېز شوې طرحې څخه عبارت ده 

 پر وړاندې هل ایدو وسايلو رسه ژمن ایس ئت. 
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 درېمي مترين:  –( دقيقې 31) .9

 

  :د بودجې مچتو کولو رول لوبونه درېمي مترين:

 تنه د مرکزي دفرت اس تازي.  ۲تنه د پروژې اکرکوونيک او  ۳کسزيو ګروپونو ووېشئ:  ۵دقيقې( ګډونوال پر  ۲۰) 

ساليډ(: د ژنيوا هل مرکزي دفرته يو ټمي راغیل څو د اکبل هل ساحوي ټمي رسه د خاکجبار د نوې پروژې د بودجې په مچتو کولو ۲۴ګډونوالو ته دا څرګنده کړئ ) 

 کې مرس ته وکړي. 

 س ند ووېشئ.  (Ref. M2_S6-2)« بودجې رول لوبونه» د 

 :په ګروپونو يېې ووېشئ

 /اداري  د پروژې ټميونه ابيد هل مرکزي دفرت رسه د بودجې په اړه خربې وکړي. د پروژې د ټمي هر غړی ) د هېواد رييس، د پروژې مدير، د لوژستيک

 څه ته اړتيا لري څو په اغېزانکه او اکرنده توګه اکر وکړي.  هغهمدير( يو رول لري او ابيد څرګنده کړي چې 

 ف د لګښ تونو رامکول دي ) پرته هل دې چې د پروژې د کيفيت په رامکولو کې جوړجاړی ويش(د مرکزي دفرت د اس تازي هد 

 ورپسې د  بودجې بېالبېل رديفونه نندارې ته وړاندې کړئ او ټميونه ابيد ټول لګښ تونه د بودجې اړوند رديف الندې ليسټ کړي. 

 :اپور ورکونهر ( دقيقې 11)

 بېالبېل لګښ تونه چې د  بودجې تر هر رديف الندې يېې اېښي، وړاندې کړئ. هغههر ګروپ به 

 هل يوبل رسه حبث وکړئ: 

  په خپل ګروپ کې نه دی پېژندیل؟  ومچې ال ش ته؟ کوم بل لګښت ابيد په دغه بودجه کې شامل يش  خربه حريانتياد آ ای کومه 

  ( ساليډ( ۲۵سلنه اداري لګښ تونه )  ۷نور لګښ تونه کوم دي؟ 

 

 :(ساليد۲۶) ؟څنګه کویل شئ د پروژې پالن جوړونه په وړاندېز شوې طرحه/ پروپوزل کې شامهل کړئ .11

 ;Ref. M2_S2-1; M2_S2-2و بېالبېلو فارمټونو ته ځېر واويس ) په خونه کې د الرسيس وړ دي متويلوونک دقيقې( هل ګډونوالو وغواړئ څو د ۱۰) 

M2_S2-3) هد هاو دا تشخيص کړي چې د پروژې پالن جوړونه څنګه او د وړاندېز په کومه برخه کې ) اکري پالن، بودجه، او برشي رسچينې ( مناس ب . 

 

 :د ايکو واحد په هره فورمه کې، د بېلګې په ډولبک: فيډ( دقيقې 11)

 اکري پالن ) د بېلګې په ډول د ګانټ چارټ مضميه(  :برخه کې شامل يش په  چواکټ د و د معليايت وړاندېکد فعاليتونو همالوېش/ اکري پالن کيدی يش د ا

 برخې ته مراجعه وکړئ.  ۴.۴

 ( ۲.۳.۴ګښت وړاندې شوی دی ) هل منطقي چواکټ وروس ته، د هرې پايلې په اړه الزایت معلومات وګورئ، ل پاره هر ډول متې وړ پايلې ل   د :بودجه

مشخصې پايلې ته نه  ېهغه لګښ تونه وړاندې کوي چې يو اوبندي شوي  داسې نور( په وروس يت جدول کې ډهلنور لګښ تونه ) ارزونه، اش هتارات او 

پاره دي. دا ډېری د ټولې بودجې يو معينه سلنه پورې حمدوده وي. د ايکو هل تقمي لګښ تونه د اداري لګښ تونو ل ( غري مس   ۴.۳.۲.۴دي ځانګړي شوي. )

  سلنې پورې ده.  ۱۰پاره بيا دغه کچه تر ې زایت نه وي، د فرانسې سفارت ل سلن ۷و هغو هل د ټولپاره دغه لګښ تونه 

 :د  برشي رسچينېECHO برخه(. دغه جدول د برشي رسچينو ټول لګښ تونه خالصه کوي. هغه کيدی  کې الندې واحد فورمې لسمه برخه ) ښۍ خوا

څرګند شوي دي. مهدارنګه  کې «وګړيو/ مياش تو» لګښت کې  شامل يش. چې په ر مالتړي پر هره پايهل ای په هد  تطبيق وړ مواردو په توګه  يش

 خربې وکړي. دا په دې معنې ده چې يو کس ) انرينه ای ښځه( د يوې مياش تې ای يوې ورځې هل پاره اکر کوي.  « وګړيو/ ورځو» کيدی يش پر مسايلو 

 

 :شاه د ختتې خوا ته: د بياکتنې لوبه –( دقيقې 31 موده:) .11
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 لوبه: 

ډونوالو رسه مرس ته کوي څو هغه اصطالح ګانې چې زده کړي يېې ګدغه لوبه هل 

کې  په ګروپونو چېبوختوونکې او حمرکه لوبه ده  ه. دا يو مطالعه کړيدي، بيا 

تر يوه  څومنځ دوس تانه س يالۍ چې ګډونوال هڅوي تررسه کېږي. د دوو ټميونو تر 

 ي!ولر حده ش تون 

 :مچتووایل

  .هل پاڼېې رسه د فلپ چارت دوه ختتې 

  .د هغو اصطالح ګانو ليست چې مچتو شوی دی 

 :ګام په ګام

  .ګروپ په دوو ټميونو ووېشئ 

  ئ چې هل هر ټمي نه يو کس ) هغه کس چې ګامن کوي( د هر ټمي پر وړاندې کيين، داسې چې مخ يېې نورو غړيو او شاه يېې ختتې ته وي ) دا څرګنده کړ

 رارسېږي او هر کس ابيد ګامن وکړي(د هر چا وار 

  چې خمې ته انست دي.  ئکېږد يېې هغو کسانو شاتهد يو فلپ چارت يو بل داسې یش چې پر مخ يېې سرتې لکمې وليلک يش، مچتو او 

 

 :الرښوونه وکړئ

ونه يش کویل لکمه وويين. او ابيد مخ وا نه ړوي ، داسې چې هغه کس چې د ګروپ خمې ته والړ دی، ئګډونوالو ته دا څرګنده کړئ چې يوه لکمه پر ختته ليک

 نومېږي. « ته  خوا شاه ختتې» څو لکمه وګوري. دغه لوبه 

» لکمې هل پاره ګروپ کویل يش توضيح ورکړي چې « وړاندېز» پاتې ګروپونه ابيد ایده لکمه پرته هل دې چې ورنه نوم واخيل، توضيح کړْي! د بېلګې په ډول، د 

 «متويلوونيک ته س پارئ يېېمتويل ته اړتيا ولرئ، نو پروژه خالصه کوي او لکه چې  دا هغه س ند دی چې

 بياځيل خپل ګروپ ته راګرځي او راتلوونکی کس راځي څو ګامن وکړي. « دا يو وړاندېز دی!» ګامن وکړي چې  ،لکه چې يو کس د ختتې خمې ته والړ دی

يک. لکمې ابيد هغه لکمه چې په اړه يېې مس ګامن شوی، چليپا کوي او هل خپل ليست څخه بهل لکمه ليګامن کېږي: ورپسې آ ساچناری يېې هغه لکمې چې په اړه 

 پاره توپري لروونيک وي ) خو ورته( څو هغوی ونه يش کویل د بل ټمي ليسټ ته په کتو رسه درغيل وکړي. د دواړو ټميونو ل 

 ې خپل وخت ضايع کوي، لوبه ودروئ. او لکه چ« ګامن کول» لکه چې ټول ګډونوال خپل نوبت پوره کړي 

 کوم ټېم ګټوونکی کېږي؟ 

 هغه ټمي چې د تر ټولو ډېرو لکمو په اړه ګامن وکړي، ګټوونکی دی!

 د دغې لوبېې هل الرې کویل شو هر ډول نوي لکمې او ای اصطالح ګانې چې نوي مو زده کړي،  مطالعه او بيا وګورو. 

 وړاندېز شوې لکمې: 

 

 ټميدومي  لومړی ټمي

 پروژه وړاندېز

 موخه هدف

 ګريي نتيجه يولوژميتود

 برشي رسچينې س پارښتنې

 د ګانټ چارت د س تونزو ونه

 د فعاليتونو  همالوېش جوړونه پالن

 منطقي چواکټ س ناريو

 کول فرض شاخص

 د الرسيس وړ د  اندازې وړ

 اړوند مشخص/ ځانګړي
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 مايل چارې متويل

 څانګه/ برخه يلوونکیمتو 
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کو الر روزون دښد  و  
روژ د ن ېپ م ا ر طق  من ردي  ف ل ا ن  ي ب و  ي د   : هځطرحه ل ت کو  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :موخې

 :د اوومې برخې په پای کې به ګډونوال د دې وړتيا ولري څو

  .په څرګنده توګه دا درک کړي چې څارنه څه ده او څنګه د پروژې په مديريت کې شاملېږي 

  ه کې شامل يش. نيو څارنزي سيس ټم په الر واچوي څو هل پيهل د پروژې په پالن جوړو 

 

 دقيقې ۲۰ـ  ۱۵: د اړتيا وړ وخت
 

 :د دغې برخې پالن

 ؟څارنه څه یش ده ایدونه:       دقيقې 11 موده:

 د تآ ييد رسچينې         دقيقې 5 موده:

  د څارنزي سيس ټم پالن جوړونه         دقيقې 5 موده:

 

 :هغه اس ناد چې چاپ ته اړتيا لري

  نش ته 

 

 :پريزينټيشن پاورپاينټ

 څارنه (Ref. M2_S7-PP1) 

 د اړتيا وړ تويک:

  .نش ته 
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 :ګام په ګام

 ګډونوال هغو وسايلو ته کتنه کوي چې د پروژې په طرحه او  د وړاندېز په ليلکو کې ورنه اس تفاده کېږي. دغه برخه کې به په د روزنزي پروګرام

شوي، په لنډه توګه وړاندې او دا توضيح کړئ چې: اوس به د څارنې ساليډ( د ماډيول پالن او هغه څه چې تر اوسه د روزنزي پروګرام په ترڅ کې تررسه  ۲) 

 يول يش.  لکه چې پالن جوړېږي، په پام کې ون  همال پر د پروژې د پيل دد تطبيق يوه اسايس برخه ده او  ابي ېهبري وګورئ. څارنه د پروژ

 

 :(ساليډ ۴او  ۳)؟ څارنه څه یش ده ،دونهای –( دقيقې 11) .1

 د څارنې تعريف وړاندې کړئ: 

الرسيس په برخه کې تررسه شوي پرخمتګونه واروزي ) څرنګه چې په منطقي چواکټ کې  ه دڅارنه د پروژې د ژوندانه پر همال يو دوامداره هبري دی څو موخو ت

 ټ تنظميېږي. ستعريف شوي دي( او د اړتيا په صورت کې پروژه د هغې پر بن 

 ونه چې آ ای پروژه په ښه توګه تررسه کېږيشخص کړو: د دې ارزخمکې نه هغه څه چې ابيد وارزول يش او ولې وارزول يش، تعريف او م هل مهدې امهل ابيد هل 

توونيک او ګټه اخېس   کېږيو ته اثبته کړي چې بودجه په ښه توګه لګول د پروژې متويلوونک داړينه ده. اندوليت بنسټ ابي او هنه، الزمه او خپلو موخو ته رسيږي ک

لري. که چېرې داسې نه  هاغېز  هيي چې پروژه پر ټولنې او ځايي وضعيت ابندې مثبتاپه رښ توين توګه د هغوی هل اکرونو څحه ګټه پورته کوي. هغوی ابيد دا وښ

هپيښهيشڅووضعيتښهکړي،البتهپههغهصورتکېچېکومهس تونزيي اد دې وړتيا ولري چې په مسدس يت توګه غربګون وښ ابيد وي، اندوليت سازمان

 بياځيل لومړين موقعيت ته راوګرځوي. څارنه دا وړتيا درکوي څو يوازې دغه اکر تررسه کړئ. اوپروژه

 :ړئ چې په پايهل کېکدا څرګنده 

دغه عنارص د پروژې د طرحې پر دا هممه ده چې عواقب، موخې، څارنه او د پايلو شاخصونه د  پروژې هل پيهل په مشخص ډول تعريف او وپېژندل يش: ټول 

ونيسو چې هل هغو عنارصو څخه چې په  همال په پام کې نيول کېږي او ډېری يېې په منطقي چواکټ کې شامل وي. په مهدې حال کې، موږ مه کویل شو تصممي

يک شاخص او ای امنييت او د ند ساتوو» منطقي چواکټ کې شامل شوي نه دي، څارنه وکړو، د کيفيت د تضمني د يوې برخې په توګه منفي شاخصونه لکه 

  «رشايطو شاخصونه.

 

 ساليد(:  ۵) تآ ييدونکې رسچينې –( دقيقې 5) .2

» د هغو اس نادو ليسټ وړاندې کړئ چې د څارنې سيس ټم يوه برخه جوړوي ) د بېلګې په ډول: هغه اس ناد چې وړتيا راکوي څو شاخصونه چک کړو ـ 

ه، رسوې ګانې، اپورونوغواړئ څو هل خپلو جتربو څخه په اس تفادې رسه د دغو ډول اس نادو په اړه بېلګې وړاندې کړي: ر او هل ګډونوالو « تآ ييدونکې رسچينې

 حارضي، طيب ريپورټ، د س پوږمکۍ اځنورونه او داسې نور. 

 :(ساليډ ۷او  ۶) د څارنزي سيس ټم پالن جوړونه –( دقيقې) .3

 :توضيح کړئ چېدا 

 ال د څارنزي سيس ټم پالنول الزم دي، په دې معنې چې هل ځانه الندې پوښتنې مطرحه کړئ: همد يوې پروژې د طرحې پر 

 هل کومه ځايه او څنګه راتولېږي؟ معلومات 

  به څوک راټولې کړي؟ معلومات 

 او په کومو وختونو کې راټولې يش؟ به څه وخت معلومات / 

 مرس ته کوي. رارسه شاخصونه هغه وسايل دي چې د پروژې د څارنې په برخه کې 

 ته ورسوئ:  پريزنټيش نونه د څارنې په اړه د ځينو الرښودونو  په وړاندې کولو رسه پای

  څارنزي سيس ټم مهغږي لري، که چېرې د رسه د څارنې پالن مو ابيد د مداخلې منطق/ فعاليت رسه مهغږي ولري ) د بېلګې په ډول: د قضيېې مطالعې

چې آ ای ختمونه اغېزانک تررسه يش  پاره و مياش تې وروس ته د دې چک کولو ل څ پارهبيا د دومي ځل ل ته تررسه يش او وس  اصالح شويو ختمونو هل وېش ور

 (. ؟نهه وو ک

  .دا ابيد د شاخصونو په اړه د اړتيا وړ او اړوندو معلوماتو راټولو ته زمينه برابره کړي 

 و رسچينو رسه مطابقت ولري. د څارنې سيس ټم ابيد هل تآ ييدونک 
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 :موخې

 :د امتې برخې په پای کې به ګډونوال د دې وړتيا ولري څو

 وزل ليکنه کې کوم ش يان شامل وي، البته د شلک او  حمتوا هل اړخه: د ښې ليکنې همارتونه، د تفکر منطقي الر او سازماين پدا درک کړي چې په پرو

 همارتونه. 

 غوښتنو څخه پوهاوی ولري. و اړتياوې او ه اړه د متويلوونکوزل د فارمټونو پپد پرو 

  ره پروپوزل ای وړاندې شوې طرحه ولييکاپخپهل د يوې پروژې ل په . 

 

 نمي ساعته. ه وخت: دو 

 د دغې برخې پالن

 د پروپوزل ليکنې الرښودونه        دقيقې 21 موده:

 س تاسو هل خوا د وړاندېزونو ليلکساعت         مترين:  2 موده:

 

 :هغه اس ناد چې چاپ ته اړتيا لري

 د ګډونوال د پروپوزل مترين (Ref. M2_S8-1) 

 د پروپوزل ليلکو الرښودونه (Ref. M2_S8-2) 

 

 :پريزينټيشن پاورپاينټ

 د ليلکو همارتونه (Ref. M2_S8-PP1) 

 :د اړتيا وړ تويک

 .نش ته 
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 ګام په ګام:

 . و ته کتنه کوياو د مداخلې منطق رامنځته کول واو تګالر  ووسايل ود روزنزي پروګرام په ټول ماډيول کې ګډونوال د پروژې د طرحې بېالبېل

لنډه توګه د هغه څه په اړه ایدونه وکړئ چې تر اوسه تر پوښښ الندې نيول يش ) د  بودجې مچتو کول، د روګرام په دغه پړاو کې، هغوی ته په د روزنزي پ

 ته ووائي چې:  وراوضاع حتليل، د  س تونزو ونه، د بودجې پالن جوړونه، منطقي چواکټ او داسې نور( ورپسې 

حې وروس یت ګام دی. پروپوزل ليکنه د ښې ليکنې همارتونو او د تفکر منطقي طريقې ته اړتيا لري څو هل پروژې رسه د پروپوزل ليلک د يوې پروژې د طر 

 مطالعه کوي.  مو و ته بيان کړي چې پروپوزلږ هدف او سرتاتژيۍ هغو متويلوونکمطابقت ولري او په څرګنده توګه زمو

 

  :د پروپوزل ليکنې هل پاره الرښودونه –( دقيقې 21) .1

 پروپوزل اصيل جوړښت نندارې ته وړاندې کړئ څو ګډونوال بشپړ پوهاوی ولري چې څنګه خپلې مفکورې تنظمي کړي.  ساليډ( د۲)  

اځنور او منت دواړه  دساليډ(: که چېرې يو پروپوزل يو اځنور ولري، په دې معنې نه ده چې تفصييل توضيحاتو اړتيا نش ته. ابي ۳ورپسې دا توضيح کړئ چې ) 

 وي څو هغه څه چې اځنور يېې وړاندې کوي، په ښه توګه توضيح يش. 

 

 (:ساليډ ۴)هل وړاندېز ليکنې خمکې الرښودونه

 پاره مچتو شئ، مشوره ورکړئ: د يو وړاندېز ليلکو ل  ئپه دې اړه چې څنګه کویل ش

  پاره د يو ښه پروپوزل ليلک وخت ته اړتيا لري. ژر يېې پيل کړئ: د پروژې ل 

 و فارمټ او الرښودونه ترالسه کړئ. د متويلوونک 

  په پروپوزل کې څرګند کړئ. سټ د پياوړتيا ټيک حتليل او هغه د خپل بن 

 پاره، د پخوانۍ پروژې پروپوزل مطالعه کړئ. تکراري تريوتنو څخه د خمنيوي ل  هل پخوانيو 

 

 

 (:ساليډ ۷ـ  ۵) پر همال الرښودونهد پروپوزل ليکنې 

 د پروپوزل ليکنې لکيدي ټيک وړاندې کړئ: 

 (:ساليډ ۵) د جوړښټ په اړه

 و هل رسليکونو څخه اس تفاده وکړئ؛د متويلوونک .1

 په خپهل ليکنه کې يو منطق تعقيب کړئ؛.  .1

 پراګراف = يوه مفکوره: مهدرانګه په اید ولرئ چې هل پاراګرافونو څخه اس تفاده وکړئ څو مو د ليکنې سرتې برخې په کې جتزيه يش؛ يو .2

  ؛مجلو رسه يېې پايته ورسوئ« پای  ای اختتاميه» مجلو رسه پيل او په « پرانس توونکيو» برخې هل  .3

  ؛ اود ګرافونو، اځنورونو، نقشو او داسې نورو پر مټ اځنوريز کړئ راپورخپل  .4

 اړتيا س نجونه( شاملې کړئ.  اپورمضميې ) د بېلګې په ډول د ر  د اړتيا په صورت کې .5

 

 

 (:ساليډ ۶) د س بک په اړه

 اصطالحاتوېږي( ای مه ډېرو فين ) چې د متويلوونيک هل خوا اکرول ک  واصطالح ګان هل ګونګوو هل اصطالح ګانو څخه اس تفاده وکړئ او د متويلوونک .1

 څخه اس تفاده مه کوئ. 

 !اوږدې ليکنې ښې نه ويلنډ يېې وليکئ ـ  معومْا  .2

ه مه هل پيچلو اصطالح ګانو څخه اس تفاده مه کوئ او تل  په هر هغه ځای کې چې اماکن ولري، لکښه دی ـ هيڅ څخه راپورپيچيل  هل اپورساده ر  .3

 ساده مجلې وليکئ. 

 معنې ورکړي. د بريد سازمانونو او ادارو پر وړاندې هيڅلکه هل داسې ژبېې څخه اس تفاده مه کوئ چې د  نورو .4
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 غوره کړئ ـ ډيکوريش معومْا ښه نه ښاکري! ګنډ ټايپد ليکنې هل پاره يو جوت رنګ او څر  .5

 

 (:ساليډ ۷)  د حمتوایتو په اړه

 معريف د پروپوزل يوه هممه برخه ګڼل کېږي. دا فرصت درکوي څو د لوس توونيک پام په ښه توګه راجلب کړئ.  .1

 غري اړين معلومات لېرې کړئ ) لنډ يېې کړئ( .2

 نيسئ.ئي چې س تاسو د پالن جوړونې هبري اشرتايک دی او د هدف وړ ګرپونو ليدلوري په پام کې ادا وښ .3

 يش: يوه جنډر او بهل چاپريایل ساتنه. هغه ابيد په ټولو مسايلو کې په پام کې ونيول يش. دي چې ابيد په پام کې « ګواښووونيک» وه موضوع ګانې د .4

 رسه مضميه کړئ. هل او اکري خمينې وړاندې کوونکی وي ) س تاسو د بنسټ رياکرډونه( او هغه پروپوزل يو لنډ س ند مچتو کړئ چې س تاسو د جتربو  .5

 

 (:ساليډ ۸ ) د پروپوزل اصالح او تصحيح هل  پاره الرښودونه

 

 په خپهل يېې بياځيل ولويل او ژبین دس تور او امالء يېې چک کړي.  څوهل پروپوزل ليلکو وروس ته الزمه ده  چېد پای هل پاره ګډونوالو ته ایدونه وکړئ 

 :خپل پروپوزل په خپهل وليکئ –( دوه ساعته) .2

 

 خپل پروپوزل په خپهل وليکئمترين: 

 د خاکجبار قضيېې د مطالعې په اړه خپل پروپوزل ولييک.  دابي او ګډونوالو ته څرګنده کړئ چې: اوس هغوی د پروپوزل ليکنې ټول ټيک درک کړي

ېې مچتو کړي کتنه ولري: وين ډایګرام، منطقي هغوی ته ووائي چې اجازه لري، مس د ژوند د رښ توين وضعيت په څېر، هغو اس نادو او وسايلو ته چې د  روزنزي پروګرام د اوونۍ په ترڅ کې ي 

 چواکټ، د س تونزو ونه او داسې نور. 

اکرت ووېشئ. هغوی ته ووائي چې دوه ساعته وخت لري څو  (M2_S8-2" )د پروپوزل ليکنې هل پاره الرښودونه"مترين او  ( M2_S8-1" )خپل پروپوزل په خپهل وليکئ " دیل ډونواهر ګ

رانه ډېر تر تآ ثري الندې ابيد پاره زایت وخت لرو( هل مهدې امهل هغوی پروپوزل ليلکو ل  واقعيت کې د ) په هده مک موده یی مترين تررسه کړي. دا مشخصه کړئ چې دا يوازې يو مترين دی او 

 . ړاندې کړي. هغوی ته د ښه چانس هيهل ولرئې اسايس ټيک په دغه پروپوزل کې وپروژيش او هڅه دې وکړي  څو د ایدې 

 

د  ټولو مترينونو د لوس تلو هل پاره وخت نه ته رس يدو خمکې  زي پروګرام هل پايړي. په دې دليل چې اتسو د روزنمترين په اړه فيډبک ترالسه کد ګډونوالو ته دا هممه ده چې د خپلې ليکنې 

. د مترين ارزونې پر همال هڅه ور واس توئبرښ ناليک ) ای بلې وس يلې ( هل الرې  ک به په جال جال توګه دخپل فيډبمترينونه راټول او ورته ووائي چې  يلرئ. د ګډونوالو هل خوا تررسه شو 

 چې په امته برخه کې مو تدريس کړي، مهغږي ولري( رسه وکړئ څو د جوړښت، س بک او حمتوایتو په اړه خپلې نظريېې وړاندې کړئ ) څو هغه څه 
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 :موخې

 د هنمې برخې په پای کې به ګډونوال د دې وړتيا ولري څو: 

  کړي چې د روزنزي پروګرام هل پيهل يېې زده کړي دي.  خالصههغو برخو ته چې تر پوښښ الندې نيول شوي، بياځيل مراجعه وکړي او هغه څه 

  يېې چې په روزنزي پروګرام کې زده کړي، څنګه معيل کړي، البته لکه چې هغوی بېرته خپل اکر ته راګرځي. هغه ويس څو مچتو و 

  .د روزنزي پروګرام په اړه فيډبک ورکړي 

 ړاندې کړي. د روزنزي پروګرام د ښه وايل الرو چارو په اړه خپل مالحظات و 

 

 (د ګډونوالو په مشېر پورې تړاو لري) يو ایل يونمي ساعت: مودهد اړتيا وړ 
 

 :د دغې برخې پالن

 د روزنزي پروګرام ليکې ارزونه            دقيقې 15 موده:

 

 د روزنزي پروګرام  په اړه شفايه فيډبک      دقيقې 61 -31 موده:

 ګريينتيجه               دقيقې 5 موده:

 د روزنزي پروګرام د تصديق ليکونو وېش            دقيقې 11 موده:

  

 :هغه اس ناد چې چاپ ته اړتيا لري

 د روزنزي پروګرام ارزونه (Ref. M2_S9-1) 

 د روزنزي پروګرام تصديق ليکونه (Ref. M2_S9-2) 

 

 :پريزينټيشن پاورپاينټ

 نش ته 

 :د اړتيا وړ تويک

  هګډونوالو هل هيلو رسه مل ایدداش تونه ) لومړۍ برخد روزنزي پروګرام هل پيهل د 

 ـ د روزوڼزي پروګرام معريف ته مراجعه وکړئ(

 

 

 

.
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 :مچتووایل

کړئ چې هغه په مسه توګه د تصديق ليکونه پر ډبل اکغذ کې په ښه کيفيت او رنګه بڼه چاپ او د ګډونوالو نومونه په کې وليکئ او ډاډ ترالسه  .1

 و هل خوا همر او السليک شوي دي. روزونک

هغه هيلې چې په » ، «سه شويهغه هيلې چې په بشپړ ډول ترال» مچتو کړئ: د الندې رسليکونو په ليلکو رسه د فلپ چارت درې پاڼېې  .2

 «هغه هيلې چې نه دي ترالسه شوي»او « قسمي توګه ترالسه يش

 

 ګام په ګام

پاره دا ډېره هممه ده چې د ګډونوالو ليدلوري او د  رضايت کچه درک کړي څو وکویل يش په راتلوونيک کې ګډونوالو ته په دغه روزنزيو د روزونکو ل 

 کې ښه وايل راويل.  وپروګرام

 

 :ې بڼه د  رزونزي پروګرام ارزونهپه ليلک–( دقيقې۱۵)   .1

 .(Ref. M2_S9-1)د روزنزي پروګرام د ارزونې فورمې ووېشئ

 هل ګډونوالو وغواړئ چې خپلې فورمې ډکې، د اماکن تر حده بشپړ ځوابونه وړاندې او په څرګنده توګه يېې په انګلييس ای پښ تو ژبه ولييک. 

 کيفيت دوامداره ښه وایل د  برش دوس تانه پروژو د کيفيت هل ښه وایل رسه يو شان وي! دا څرګنده کړئ چې د روزنې د

 :د روزنزي پروګرام په اړه شفايه فيډبک -(دقيقې ۶۰ـ  ۳۰)  .2

 پر ديوالونو ځړويل وو، پورته کړي. روزنزي پروګرام په لومړۍ ورځ يېې ګډونوالو وغواړئ چې د خپلو هيلو ایدداش تونه چې د  ټولو هل 

هغه هيلې چې په » هل هغه وروس ته هغوی ابيد ایدداش تونه هل هغو درېيو اکغذونو څخه پر يو ونښلوي چې هل خمکې نه يېې مچتو کړي دي ) 

د دغه ډول هيلو په اړه تبرصه  ،« (رالسه شويتهغه چې هيڅ نه دي »السه شوي  او هغه چې په قسمي توګه تر« »ترالسه شوي دي ډولبشپړ

هل ځوا  ويلو ډډه مه کوئ چې  ې ولې رايض دي؟ ولې په نس يب توګه رضايت لري؟ او ای مه ولې رايض نه دي؟ هغو ليدلورو تهوکړي او ووايي چ

 ښاکري. دا د ارزښت وړ ده چې د هيڅ ډول هيلو پر وړاندې مه ابيد بېې پروايي ونه يش.  همم

ر ډول هيلو پر وړاندې د ځوا  وينې او هغو موخو د رامنځته کولو هل الرې چې هيهل ده چې  د دغه مترين  په اړه مو د روزنزي پروګرام پر همال د ه

 نه کړي وي! د  معريف پر همال اړوندې نه وې او هغه مو د روزنزيو پروګرامونو د موخو او حمدوديتونو د وړاندې کولو پر همال معريف کړي وي، وړاندوي 

 :ګريينتيجه  –( دقيقې ۵)  .3

هل ټولګي نه  روزنزي پروګرام حمتوایت چې کيدی يشد راتلوونکې په ځانګړې توګه د دغه واقعيت په اړه خربې:  چې؛ روزنه يوازې هغه همال تررسه 

 پروګرام نتيجه ګريي کړئ.  نزيون ولري، په معل کې پيل يش، روز هغه ځای کې چې کړکيچ ځپيل خلک ش ت پههبر 

 :پروګرام د تصديق ليکونو وېشد روزنزي –( دقيقې ۱۰) .4

 د روزنزي پروګرام تصديق ليکونه او د هغو حمتوایت کره کړئ. 

يق ليکونه د روزنزي پرګرام د تصديق ليکونو وېش د ګډونوالو په فرهنګ پورې اړه لري. کيدی يش ډېر ای مک رمسي وي. په ځانګړيو حاالتو کې ابيد تصد

 حاالتو کې ښايي هل يو بوختوونيک او آ رامه تګالرې څخه اس تفاده ويش.  وووېشئ. په نورخشصْا  د هر ګډونوال هل اځنور رسه 

داسې بڼه د بېلګې په ډول، کویل شئ  هل ټولو ګډونوالو  وغواړئ چې  هل خپلو ځايونو راوالړ يش او يوه دايره جوړه کړي. وروس ته تصديق ليکونه په 

وي او ډاډ ترالسه يش چې هر چا يوازې يو تصديق ليک ترالسه کړی دی ) خو هغوی ته مه واایست چې  ته ووېشئ چې  مخ يېې ښکته خوا 

 ړي. هماهل توګه راو يکونو خمونه په مهاید تصديق ليک د هغوی نه دی( وروس ته ګډونوالو ته ووائي چې د تصديق ل 

ې هغه اصيل خاوند ته وس پاري او مباريک ورته ورکړئ!تصديق ليک په بل چا پورې اړه لري، ورنه وغواړئ چ، لکه  چې يېې پام يش
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 د ټولو برخو هغه اس ناد چې چاپ ته اړتيا لري

 

 کې د الرسيس وړ دي، هل دغه الرښود رسه مضميه دي.  CD-ROMهغه اس ناد چې په 
  

 د اکپيانو مشېر د س ند نوم برخه

    

 اکپېي ۱ (Ref. M۱_S۱-۱) د روزنزي رشيک اکرتونه رخهصفر ب 

 اکپېي ۱ (Ref. M۱_S۱-۲) د روزنزي پروګرام د قواعدو اځنورنه

هر ګډونوال ته يوه اکپېي + يوه پاڼه د  (Ref. M۱_S۱-۳) حاالتو د  اځنورونو اکرتد د هوا 

 توضيحاتو هل پاره

 اکپېي ۱-۲ (Ref. M۱_S۱-۴) د رزونزي پروګرام همالوېش

 نقل/ اکپېي ۱-۲ (Ref. M۱_S۱-۵) د رزونزي پروګرام پوسټر

هر روزونيک ته + هر ګډونوال ته يوه اکپېي  M2_S1-6 د متقاطع لکمو جدول

 يوه اکپېي

هر روزونيک ته + هر ګډونوال ته يوه اکپېي  M2_S1-7اصالحات  د متقاطع لکمو جدول

 يوه اکپېي

      

هر روزونيک ته + هر ګروپ ته يوه اکپېي (. Ref. M۱_S۲-۱)دوران د مديريت پوښتنې د  پاره د پروژې د ګروپېي اکر ل  لومړۍ برخه

 يوه اکپېي

      

 :و فارمټونهد متويلوونک دوميه برخه

 M2_S2-1 تپه افغانس تان کې د فرانسې سفار 

 M2_S2-2 د ايکو واحد فورمه

 M2_S2-3 د ملګرو ملتونو سازمان د پراختيايي پروګرام الرښودونه

 هل هرې يوې څخه درې اکپېۍ

      

 برخهدرېميه 

 

هر روزونيک ته + هر ګډونوال ته يوه اکپېي  M2_S3-1 د قضيېې د مطالعې په اړه معويم معلومات

 يوه اکپېي

هر روزونيک ته + هر ګډونوال ته يوه اکپېي  M2_S3-2  د ښکيلو کسانو د حتليل اکرت

 يوه اکپېي

هر روزونيک ته + هر ګډونوال ته يوه اکپېي  M2_S3-3 د ګروپېي حبث اکرت

 اکپېييوه 

هر روزونيک + هر ګروپ ته درې اکپېي  M2_S3-4 و د ښکيلو کسانو حتليلد اندوليت بنس ټونو د اکرکوونک

 ته يوه اکپېي

هر روزونيک ته + اکپېي  ۵هر ګروپ ته  M2_S3-5 د لکيوالو ښکيلو کسانو حتليل

 يوه اکپېي

هر روزونيک ته + هر ګډونوال ته يوه اکپېي  M2_S3-6 د ښکيلو کسانو د حتليل اصالحات

 يوه اکپېي

هر روزونيک ته + هر ګډونوال ته يوه اکپېي  M2_S3-7 د س تونزو ونې قضيېې مطالعه

 يوه اکپېي

هر روزونيک ته + هر ګډونوال ته يوه اکپېي  M2_S3-8 د ایدداشت شويو س تونزو د قضيېې مطالعه 

 يوه اکپېي
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هر روزونيک ته + هر ګډونوال ته يوه اکپېي  M2_S3-9 د س تونزو ونې اصالحات

 يوه اکپېي

هر روزونيک ته + هر ګډونوال ته يوه اکپېي  M2_S3-10 د س تونزو ونې اکرت

 يوه اکپېي

 پېياک M2_S3-11 1 انفرادي س تونزې

 د اکپيانو مشېر د س ند نوم برخه

      

 څلورمه برخه

  

 يوه اکپېيهر روزونيک ته + هر ګروپ ته يوه اکپېي  M2_S4-1  اصالح شوې س ناريو  

 هر روزونيک ته يوه اکپېي+ هر ګډونوال ته  يوه اکپېي  M2_S4-2    تګالرهونې د  د قضيېې مطالعې د س تونزو 

 هر روزونيک ته يوه اکپېي+ هر ګډونوال ته  يوه اکپېي  M2_S4-3 د قضيېې مطالعه د حل الرې ونه 

      

 هر روزونيک ته يوه اکپېي+ هرې جوړې ته  يوه اکپېي  M2_S5-1 سټ ۱د منطق اکر  پنځمه برخه

 هر روزونيک ته يوه اکپېي+ هرې جوړې ته  يوه اکپېي  M2_S5-2 سټ ۲د منطق اکرت 

 هر روزونيک ته يوه اکپېي   M2_S5-3   د فعاليتونو د پايلو هدفونو مترين

 روزونيک ته يوه اکپېيهر + هر ګډونوال ته  يوه اکپېي  M2_S5-4 د منطقي چواکټ ماتريکس

 ګډونوالو ته  يوه اکپېي M2_S5-5 ۶ اکرت «شايد»د 

 ګډونوالو ته  يوه اکپېيM2_S5-5 ۶ اکرت« نه »د 

 ګډونوالو ته  يوه اکپېي M2_S5-5    ۶ اکرت« هو »د 

 هر ګروپ ته يوه اکپېي M2_S5-6  د رديفونو او ستنو چواکټ

 هر ګروپ ته يوه اکپېي M2_S5-7 د منطقي چواکټ روزنزي پروګرام

 هر روزونيک ته يوه اکپېي+ هر ګډونوال ته  يوه اکپېي  M2_S5-8 د منطقي چواکټ روزنزي پروګرام اصالحات

      

 هر روزونيک ته يوه اکپېي+ هر ګډونوال ته  يوه اکپېي  M2_S6-1 د ګانټ چارټ حل الرې شپږمه برخه

 هر روزونيک ته يوه اکپېي+ ګډونوالو ته  يوه اکپېي  M2_S6-2 ۵ د بودجې رول لوبونه

      

   نش ته اوومه برخه

     

 امته برخه

  

 هر ګډونوال ته  يوه اکپېي  M2_S8-1  د پروپوزل مترين لو هل خواد ګډونوا

 

 M2_S8-2 د پروپوزل ليکنې الرښودونه

 هر روزونيک ته يوه اکپېي+ هر ګډونوال ته  يوه اکپېي 

      

 هنمه برخه

  

 هر ګډونوال ته  يوه اکپېي M2_S10-1 د روزنزي پروګرام ارزونه

 هر ګډونوال ته  يوه اکپېي M2_S10-2 د روزنزي پروګرام تصديق ليکونه

 اکپېی( يفاضا 2)+ 
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