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د پوهنې وزارت پېغام

ګرانو زده کوونکو، محصالنو او درنو ښوونکو!

د یوې ټولنې وده او پرمختګ کامالً د همغې ټولنې د پیاوړو کاري کادرونو، برشي قوې او ماهرو فکرونو په کار 

او زیار پورې تړيل دي. همدا برشي قوه او کاري مټې دي چې د هیواد انکشايف اهدافو ته د رسېدو الرې چارې طی 

کوي او د یوه نېکمرغه، مرفه او ودان افغانستان راتلونکی تضمینوي.

انس��ان په خپل وار رسه د الله تعالی له جانبه او هم د خپل انس��اين فطرت له اړخه مؤظف او مکلف دی چی د 

ځمکې په عمران او د یوه س��وکاله ژوند د اس��بابو او ایجاباتو د تکمیل لپاره خپل اغیزمن نقش، همدارنګه ميل او 

اسالمي رسالت ادا کړي.

ل��ه همدې ځایه ده چې د یوه ژوندي او فعال انس��ان نق��ش، د خپل ژوند د چاپېریال او خپلې اړوندې ټولنې په 

اړه، تل مطلوب او په هېڅ حالت کې نه نفي کیږي او نه هم منقطع کیږي.

په ټول کې د پوهنې نظام او په خاصه توګه د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت مسوولیت او مکلفیت لري چې 

د اس��المي ارزښ��تونو، احکامو او همداراز معقولو او مرشوعو قوانینو ته په ژمنتیا رسه، د افغانس��تان په انکشاف کې 

فعاله، چابکه او موثره ونډه واخيل، ځکه دغه س��ر او س��پېڅيل هدف ته د رس��ېدو په خاطر د انساين ظرفیت وده، د 

حرفوي، مسلکي او تخنیکي کادرونو روزنه او پراختیا یو اړین مقصد دی. همدا په تخنیکي او مسلکي زده کړو مزین 

تنکي ځوانان کولی يش چې په خپلې حرفې او هرن رسه په سیستامتیک ډول د هیواد انکشاف محقق او میرس کړي.

جوته ده چې په افغانستان کې د ژوند تګ الره، دولتداري او ټولنیز نظام د اسالم له سپېڅلو احکامو څخه الهام 

اخیس��تی؛ نو الزمه ده چې زموږ د ټولنې لپاره هر ډول پرمختګ او ترقي باید په علمي معیارونو داس��ې اس��اس او 

بنا يش؛ چې زموږ د کارګر نس��ل مادي او معنوي ودې ته پکې لومړیتوب ورکړ يش. د حرفوي ظرفیت جوړونې تر 

څنګ د ځوانانو سامل تربیت او په سوچه اسالمي روحیې د هغوی پالنه نه یواځې پخپل ذات کې یوه اسايس وجیبه 

ده، بلکې دا پالنه کولی يش چې زموږ وطن پخپلو پښو ودروي، له ضعف څخه یې وژغوري او د نورو له سیايس او 

اقتصادي احتیاج څخه یې آزاد کړي.

زموږ ګران زده کوونکي، محصالن، درانه اس��تادان او مربیون باید په بش��پړه توګه پوه يش، چې د ودان او نېکمرغه 

افغانستان ارمان، یواځې او یواځې د دوی په پیاوړو مټو، ویښ احساس او نه ستړي کېدونکي جد او جهد کې نغښتی 

او د همدغو مسلکي او تخنیکي زده کړو له امله کېدای يش په ډېرو برخو کې د افغانستان انکشايف اهداف تر السه يش.

د دې نص��اب له ټولو لیکواالنو، مولفینو، ژباړونکو، س��موونکو او تدقیق کوونکو څخه د امتنان تر څنګ، په دې 

بهی��ر ک��ې د ټولو کورنیو او بهرنیو همکارانو له مؤثرې ونډې او مرس��تو څخه د زړه له کومې مننه کوم. له درنو او 

پی��اوړو اس��تادانو څخه رجامندانه هیله کوم چې د دې نص��اب په ګټور تدریس او فعاله تدریب رسه دې د زړه په 

ټول خلوص، صمیمي هڅو او وجداين پیکار خپل ميل او اسالمي نقش ادا کړي.

د نېکمرغه، مرفه، پرمختليل او ویاړمن افغانستان په هیله

فاروق وردګ

د افغانستان د اسالمي جمهوریت د پوهنې وزیر



مخرسلیکونهڅپرکي

۱د پالن جوړونې بنسټیز مفاهیملومړی

۲۳د برشي منابعو )انساين منابعو( پالن جوړونه دویم

۳۳اقتصادي پالن جوړونه او د پروژې ارزونهدرېیم

۶۳پراختیا او له کاري پالن څخه ګټه اخیستنهڅلورم

۸۳د ښوونې او روزنې په برخه کې پالن جوړونهپنخم

۱۰۱شپږم            د ميل پالن جوړونې رامنځته کول

۱۱۵رسچینې او اخځلیکونه

لړلیک
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رسیزه
مدیریت نن ورځ د مرقي جوامعو د چارو ادارې له بنسټیزو رکنونو څخه ګڼل کېږي. ځکه چې د 

موجودو عواملو ترکیب او ترمنځ یې همغږۍ رامنځ ته کول او د منابعو د کمښت او د محدودیتونو 

د زیات��وايل پ��ه پام کې نیولو رسه په اغېزمنه توګه وړ هدف ته د رس��ېدو په موخه یوه صحیحه پالن 

جوړونه، د س��ازمانونو د اغېزمنتیا په الره کې یو س��ر ځواک ګڼل کېږي. د عواملو د تجزیې او تحلیل 

لپ��اره، چ��ې د ریايض په قالبونو کې وړاندې ش��وي، له کمپیوټر څخه ورځ ت��ر بلې زیاتیدونکي ګټه 

اخیس��تنه هم دغه پالين میتودونو ته پراختیا او تکامل وربښ��ي او د پالن جوړونې همدغه میتودونه 

د سیستم په قالب کې د )جامع پالن جوړونې یا Comprehensire( تررسلیک الندې مطالعه کېږي.

له بلې خوا د مدیریت، حسابدارۍ، اقتصاد، د کمپیوټر پېژندنې او صنایعو په څانګو کې د پالن 

جوړونې )Planning( مضمون شاملول، ډېر اړین او مهم ګام ګڼل شوی دی. 

دغه کتاب، چې د سراتيژیکې پالن جوړونې تر رسلیک الندې تدوین شوی نه یوازې د محصالنو 

او د مس��لکي تعلیامتو موسسې د کدرونو او استادانو ګټې اخیستنې ته وړاندې شوي، بلکې د نورو 

دولتي او خصويص ادارو کارکوونکي هم کولی يش، چې ترې په بشپړه توګه ګټه واخيل. ځکه د ټولنې 

هر فرد، چې غواړي کار وکړي، باید مخکې له مخکې له ځان رسه پالن ولري او هغه کار چې غواړي 

یې په راتلونکي کې تررسه کړي، نو باید ورته وړاندوینه او اټکل ولري او په اړه یې باید سوچ وکړي، 

چې د کومې کړنالرې له مخې کېدای يش، په اغېزمنه او ګټوره توګه تررسه يش. په دې توګه هدف ته 

د رسېدو په پار باید د پالن له الرې هڅې ويش، ترڅو مثبتې پایلې ترالسه يش. 

د دغه کتاب لومړی څپرکي، د پالن جوړونې بنس��ټیز مفاهیم په بر کې نیيس، چې په مرسته یې 

د پ��الن جوړونې ارزښ��ت او اړتیا، د پالن جوړونې تعریف، د پ��الن جوړونې هدف، د پالن جوړونې 

ډولونه توضیح او ترشیح کېږي او په دویم څپرکي کې یې د برشي منابعو د مدیریت پالن جوړونه او 

په درېیم څپرکي کې یې د برشي منابعو په پالن جوړونه کې د کموايل په تحلیل کې عمده عوامل له 

بېلګو رسه توضیح او ترشیح شوي دي. 

د کتاب د دویمې برخې، په لومړي څپرکي کې په تولیدي او صنعتي موسسو کې پالن جوړونه او 

دویم څپرکي کې یې سراتیژیک یا جامع پالن جوړونه او درېیم څپرکي کې یې ښوونیزه پالن جوړونه 

تر بحث او څېړنې الندې نیول شوي دي. 

په درناوي

عبدالجبار قیومي



ب  

د کتاب ټولیزه موخه:

په اقتصادي څانګو کې د پالنونو د سم ترتیب
او تنظیم په اړه د معلوماتو ترالسه کول. 
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لومړی څپرکی

د پالن جوړونې بنسټیز مفاهیم

ټولیزه موخه:

د اقتصادي پالنونو د ترتیب او تنظیم په موخه د وړتیاوو رامنځ ته کول. 

د زده کړې موخې: د دغه څپرکي په پای کې به محصلین د الندې توکو په اړه معلومات ترالسه کړي: 

د پالن جوړونې ارزښت او اړتیا. 	 

د پالن جوړونې تعریف.	 

د پالن جوړونې موخه.	 

د پالن جوړونې ډولونه.	 

د پالن جوړونې لپاره بېالبېلې سراتيژۍ.	 

د موخې او پایلې پر بنسټ پالن جوړونه. 	 

بېړنۍ پالن جوړونه او اقتصادي پالن جوړونه. 	 

د پالن جوړونې عمده پړاوونه. 	 

د پالن جوړونې میتودونه.	 

متمرکزه او غیرمتمرکزه پالن جوړونه. 	 

د پالن جوړونې ارزښت

نن ورځ چې د پوهې، علم، ساینس، تکنالوژۍ او د اقتصادي محاسبې دوره ده، نو پانګه اچونه 



  ۲

او پ��الن جوړونه له ډېر ارزښ��ت څخه برخمنه ده. باید په تولی��دي او خدمايت پروژو کې ژوره او 

علم��ي پالن جوړونه او پانګونه ت��ررسه يش ځکه چې د یوه منظم پالن له درلودلو پرته د پروژو ي 

چارو پرمخ بيول، منفي پایلې لري. اقتصادپوهان پالن جوړوي او د پالن له مخې سنجش او محاسبه 

ک��وي او د تولی��د اقتصادي رشایط تحلی��ل او تجزیه کوي؛ په دې توګه د خپل��ې پانګې او طبیعي 

رسچینو کچه او اندازه هم په  پام کې نیيس، په اقتصادي محاسبو کې دغو اټکلونو او محاسبې ته، 

اقتصادي پالن او پالن جوړونه ویل کېږي. 

کله چې انس��ان د خپلې عقالين ودې په لړ کې په خپل ژوندانه کې د پالن جوړونې اړتیا درک 

کړه او له هغه څخه یې د مدیریت او رهربۍ په خدمت کې په ټولنیزو نظامونو کې د یوې وسیلې 

په توګه کار واخیس��ت، نو د ادارې سیستم هم پیچلی شو، ان تر دې چې اوسمهال انسانان نه يش 

کولی، له یوې علمي پالن جوړونې پرته د خپل ژوندانه چارې سمبال کړي. 

پالن جوړونه د مدیرانو له مهمو دندو څخه ګڼل کېږي، چې له نورو دندو رسه یې نژدې اړیکې 

لري. که چېرې  د پالن جوړونې پر بنسټ د انساين ژوندانه ټول اړخونه په پام کې ونیول يش نو د تعقل 

او تفکر پر بنسټ، یو ډول ژمنتیا رامنځته  او وررسه جوخت د دوام او پاېښت اړتیا یې ال جوتېږي. 

د دې ترڅن��ګ له پالن جوړونې او پالن درلودلو پرته د فردي او ش��خيص موخو ترالس��ه کېدل 

هم له نیمګړتیاوو خايل نه وي، لکه څرنګه چې د ډېرو جزوي او ساده چارو تررسه کول، لکه یوې 

میلمستیا ته تګ یا د یوه محصول پلور هم یوې دقیقې پالن جوړونې ته اړتیا لري. 

د پالن جوړونې اړتیا له هغه ځایه جوتېږي چې په یوه دینامیک او محرک چاپېریال کې ټولې 

ادارې په دې لټه کې دي چې خپلې محدودې رسچینې د متنوعو او مخ پر زیاتېدونکو اړتیاوو لپاره 

ولګوي. د محیط تحرک او پکې د تصادم شتوالی او همدا راز له محیطي تغییراتو څخه د اطمینان 

نشتوالی، د پالن جوړونې اړتیا الپسې کره کوي. 

)پیر دراگر( پر دې باور دي، چې د اغېزمنتوب توب )په س��مه توګه د موخو ترالس��ه کېدل او 

د چارو تررسه کېدل( او د اغېزمنتیا )په س��مه توګه د چارود تررسه کولو( ترمنځ توپیر ش��ته که څه 

هم د هدف جوړونې او د هدفونو د ترالسه کېدو په پړاوونو کې،  دواړه په پام کې نیول کېږي. 

د پالن جوړونې تعریف

پالن څه ش��ی دی؟ موخې )هدف( ته د رس��ېدو په خاطر په منظم او سیستامتیک ډول د یوې 

مخکینۍ طرحې برابرولو ته پالن وايي. همدا راز، تر کړنې وړاندې تفکر ته پالن ویل کېږي. 

د پام وړ هدف د ترالسه کولو په موخه، له فزیکي اقدام څخه دتررسه کېدو وړاندې، باید 

کايف ذهن��ي چ��ارې او هڅې تررسه يش. دغه بهیر ته پالن جوړون��ه ویل کېږي چې د مدیریت 
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بنس��ټ )Foundation( جوړوي. 

پر دې بنسټ، پالن جوړونه په دې اړه تصمیم نیونه ده چې کوم کارونه باید تررسه يش. 

یا د موخې )هدفونو( ټاکلو او د ترالسه کېدو او اټکل کېدو الرو چارو ته یې پالن جوړونه وايي. 

په دې توګه، پالن جوړونه، د مطلوب وضعیت پېژندنې او د هغو وسیلو موندلو او اټکل کولو 

ته ویل کېږي چې دغه وضعیت ته د رسېدو لپاره الره هواروي. یا د اټکلونو او وړاندوینو د لومړنیو 

بېلګو پر  بنسټ، د یو وضعیت یا موضوع د تغییر لپاره د کړنو طرحې ته پالن جوړونه وايي. 

پ��الن جوړون��ه، د هغه ځای ترمنځ چې پکې یو او هغه ځای چې غواړو ورته ورس��ېږو، د یوه 

پل حیثیت لري. 

په پای کې، پالن جوړونه هدف ته د رس��ېدو په موخه، د هدف، د اړتیا وړ وس��یلې، د فعالیت 

څرنګوالی او د مناسبو کړنالرو یو روڼ تصویر وړاندې کوي.

)Goal and Objectives in planning( د پالن جوړونې هدفونه او موخې

لکه څرنګه، چې س��احيل بندرونه د بېړۍ د کارکوونکو لپاره هدف ته د رس��ېدو موخه ده، نو 

هدف او موخې هم د آمرینو لپاره الرښ��ود وي. که څه هم هدفونه )Goals( او )موخې( مقاصد 

)Objectives( رسه مرادفې کلمې دي، خو د پالن جوړونې په برخه کې رسه بېل مفاهیم لري. 

هدف )Goal(: هغه مطلوبه پایله ده چې د ممکنه ځواک د ترالسه کېدو لپاره هلې ځلې کوي. 

 یا په بل عبارت: هغه پایله ده چې د یوې ادارې ټول فعالیتونه هغې ته د رسېدو لپاره تررسه 

کېږي. یا هدف، د یوه کال یا تر هغه زیاته موده کې، د موخو د ټولیز تطبیق یوه طرحه ده. هدف 

د موخ��ې )مقص��د( پر تله عام دی؛ د بېلګې په توګه د یوې روغتیايي پروژې هدف په الندې توګه 

لیکلی شو: په یوه سیمه کې، د روغتیا په برخه کې د خلکو د پوهاوي د کچې لوړول. همدا راز د 

یوې تولیدي پروژې هدف د تولید زیاتوالی دی. 

Objectives Or Mission Or Purpose )مقاصد )موخې

مقصد )موخه( یا ماموریت د یوې ادارې بنسټیزه دنده یا د دندې یوه برخه مشخصوي. 

د بېلګې په توګه د یوې تولیدي پروژې ټولیزه موخه، تولید، د توکو وېش او خدمتونه وي. 

موخ��ې  )مقاصد( د دوهمي هدفونو ټوله )مجموعه( ده چې هدف ته د رس��ېدو په الره کې 

له موږ رسه مرس��ته کوي او یا په بل عبارت، یو ش��مېر نور دوهمي هدفونه چې ټولیز هدف ته د 

تطبیق جامه وراغوندي د مقاصدو په نامه یادېږي. 
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Objectives Characteristics د موخو ځانګړنې

په مقاصدو کې باید د  Smart اصل په پام کې ونیول يش. 

a- مش��خص والی Specific: مقصد باید مش��خص وي او ناڅرګندتیا )ابهام( ونه لري؛ په هره 

اندازه چې مقصد مشخص او روښان وي، په هامغه کچه د ترالسه کېدو وړ وي او په پای کې کولی 

يش موږ ټولیز هدف ته ورسوي. 

b- د اندازه کیدو وړ    Measurable: مقصد باید د اندازه کولو وړ وي. 

c- د ترالسه کېدو وړ  Achievable: یعنې مقصد باید د ترالسه کېدو وړ وي، که چېرې مقصد 

مش��خص، څرګند او د اندازه کېدو وړ وي، خو د ترالس��ه کېدو وړ نه وي، بیا هم نه يش کولی موږ 

ټولیز هدف ته ورسوي؛ دا په دې معنا که چېرې د هدف د تحقق او ترالسه کېدو لپاره کايف مادي 

او معنوي امکانات او رشایط موجود نه وي، نو دغه لړۍ هدف ته د رسېدو په الره کې خنډ ګرځي. 

d- رښتینې   Realistie: مقصد باید رښتینی وي، خیايل نه وي او واقعیت ولري. 

e- ټاکلی وخت ولري  Time bound: هر مقصد باید ټاکلې موده ولري، یعنې د ټاکلې مودې 

په چوکاټ کې پلی يش، د پروژې په کاري پالن کې باید د مقصد د پیلېدو او پای ته رس��ېدو نېټه 

مشخصه وي. 

په ټولیزه توګه د هرې پالن جوړونې هدفونه په الندې توګه دي

د فعالیتونو د تنظیم له الرې هدف ته د رسېدو د شونتیا زیاتوالی. −

د عملیو سپام کولو ته له مقرونې الرې د اقتصادي ګټې زیاتوالی.  −

مقاصدو او هدفونو ته د رسېدو پر الرو مترکز او له مسیر څخه له ګرځیدو څخه ډډه کول.  −

د کنرول لپاره د وسیلو چتمو کول.  −

د پالن جوړونې ډولونه

پالن جوړونه په درې ډوله ده: 

۱ -.Strategic Planning اوږدمهاله پالن جوړونه

۲ -.Action Planning عملیايت پالن جوړونه

۳ -.Profession Planning  تخصيص پالن جوړونه



۵

اوږدمهاله یا سرتاتیژیکه پالن جوړونه

سراتیژیکه پالن جوړونه ټاکلو موخو ته د رسېدو په موخه د سراتیژیو یوه پرمختیايي پروسه ده.

سرتاتیژي څه شی ده؟ 

سراتیژي هغه جامع، واحده او کامله برنامه ده چې له مخې یې د ادارې بنسټیزو هدفونو ته 

د رس��ېدو الرې ټاکل کېږي. یا په بل عبارت، د ادارې کيل هدف ته د رس��ېدو په موخه د تګالرو او 

کړنو جامع پالن ته سراتیژي ویل کېږي. 

د سرتاتیژیکې پالن جوړونې ارزښت څه شی دی؟ 

په سراتیژیکه پالن جوړونه کې باید الندې پوښتنو ته ځواب وویل يش: 

اوس څوک یو؟  −

ستونزه څه ده؟  −

کومو امکاناتو ته الرسسی لرو؟  −

چېرته امکاناتو ته الرسسی شونی دی؟  −

څرنګه هلته رسېدلی شو؟  −

موږ څوک یو؟ )زموږ ونډه څه ده؟(

څوک له پروژې رسه لېوالتیا لري؟  −

څوک پکې کار کوي؟  −

کوم څيزونه، هلته د رسېدو په الره کې خنډ ګرځي؟  −

څرنګه کولی شو، له پرتو خنډونو او ستونزو څخه ځان وژغورو؟  −

څرنګه پر دې پوهېدای شو چې موږ هلته رسېدلی یو؟  −

د سرتاتیژیو هدفونه او ماهیت

س��راتیژیکه پالن جوړونه یو داس��ې بهیر دی چې یو وزارت، کمپنۍ، موسسه او یا تصدۍیې  

له مخې خپل مس��یر ټاکي او د انس��اين ځواک په ګډون تر خپل واک الندې رسچينو د استخدام او 

ګومارلو په تړاو، پرېکړه کوي. یا په بل عبارت، د س��راتیژۍ پالن جوړونه د دې موضوع تش��خیص 

دی چې یوه اداره چېرته غواړي ورسېږي او څرنګه به هلته ورسېږي؟ 
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د سراتیژیکې پالن جوړونې په تحلیل کې له بېالبېلو اقتصادي کړنالرو څخه ګټه اخیستل کېږي؛ 

 Political,( PEDT او )Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats(.SWOT د

Economic Social and Technological( تحلیل په ګډون. 

کله چې موږ له یوې پالن جوړونې رسه د )سراتیژیک( عنوان ورزیاتوو، زموږ هیله دا ده چې 

دغه پالن جوړونه په لویه کچه طرح ش��وې او د )تکتیکي( پالن جوړونې پرخالف، یو پراخ تصویر 

وړان��دې ک��وي، چې د تعریف له مخې، پ��ر تکتیکونو، جزيئ او ځانګرو کړن��و د مترکز په معنا ده. 

س��راتیژیکه پالن جوړونه، په یو لرلید رسه د یوې منظمې پروس��ې په بهیر کې تررسه کېږي. دغه 

پروسه الندې پړاوونه لري: 

الف- د ادارې د ماموریتونو، اوږدمهالو هدفونو او رسالت ټاکل. 

ب- د لنډ مهالو کمي او کیفي هدفونو په چوکاټ کې د اوږدمهالو هدفونو تفکیک او تجزیه؛ 

دغه پړاو ته د هدف جوړونې نوم ورکول کېږي. 

ج-  د تګالرو تنظیم او تدوین او د کيل پالیسیو ټاکل. 

د- د عملیايت )اجرائیوي( پالنونو طرح او تنظیم. 

عملیايت )اجرائیوي( پالن جوړونه

د عملیايت پالن جوړونې پړاوونه په الندې توګه دي: 

الف- د لنډمهالو برنامو تدوین )د بودیجې تنظیم او مهالوېش(.

ب- د کړنو محاسبې، د کمي او کیفي معیارونو ټاکل او د عملیو د تررسه کېدود لګښتونو څېړل. 

ج-  د برنامو ارزونه او د کړنو د انحراف د موردونو ټاکل. 

د- د برنامو بیا کتنه. 

تخصيص پالن جوړونه
ځېنې وختونه د مدیرانو د دندو د ځینو برخو تخصيص ماهیت ته په پام رسه، د اجرا لپاره یې 

پالن جوړونه تررسه کېږي چې دغه لړۍ د تخصيص پالن جوړونې په نامه یادېږي. 

تولیدي پالن جوړونه
تولیدي پالن جوړونه، په بازار کې د موجودو غوښ��تنو او د ټولنې د اټکل ش��ویو اړتیاوو په پام 

کې نیولو رسه، د محصوالتو او توکو د تولید لپاره، د اړتیاوو د ټاکلو، د وسیلو او اسانتیاوو د تامین 

او د انساين ځواک د روزنې پر بنسټ تررسه کېږي. 
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د پالن جوړونې او د تولید د کنرتول یو شمېر هدفونه په الندې توګه دي

د ترالس��ه شویو سپارښتنو پر بنس��ټ، د محصوالتو له سپارلو رسه، په اداره کې د محصول د  −

تولید ظرفیت او د تولید د وخت ترمنځ د همغږۍ رامنځ ته کول. 

د موجودو کارګرانو او ماشین االتو د فراغت موده ترټولو ټیټې کچې  ته رسول.  −

په مناسب وخت کې، د اړتیا وړ د لومړنیو توکو او وسیلو برابرول.  −

له موجودو شیانو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې د نوښتونو او له محیط رسه د رسچینو  −

د تبادلې لړۍ تر ټولو لوړې کچې ته رسول. 

په ټولو واحدونو کې د محصول انډول په پام کې نیول.  −

د تولی��دي فعالیتون��و د تررسه کېدو لپاره د مناس��بو کړنالرو تدوینول: په داس��ې توګه چې  −

مدی��ران له دفري  کارونو څخه د فراغت پر مهال وکولی يش د خپل وخت یوه برخه د کارکوونکو 

مدیریت او روزنې ته وقف کړي. 

د مدیرانو او مسووالنو د خربونې په موخه هغوی ته کاري رپوټ وړاندې  کول.  −

د انساين ځواک )برشي قواوو( پالن جوړونه

د اړتیا وړ کسانو د شمېر په واضحولو رسه د انساين ځواک پالن جوړونه.  −

اداره د راتلونک��و کلونو لپ��اره د کارکوونکو د غوراوي، روزنې، ترفیع او تقاعد په موخه پالن  −

جوړوي او د انساين ځواک د شاملېدو او وتلو کچه ټاکي. لکه څرنګه چې د همدې براورد له مخې 

کولی شو، د ادارې د اړتیا وړ اسانتیاوو او وسیلو اټکل وکړو. د انساين ځواک پالن جوړونه د ادارې 

د تشکیل په چمتو کېدو رسه پیلېږي او داسې موارد، لکه ترفیع، د استخدامي مقررو تدوین او په 

خدمت کې شامل د روزنیزو پالنونو تنظیم په بر کې نیيس. 

د مايل پالن جوړونه او د بودیجې تنظیم
په مايل پالن جوړونه کې مدیران له لګښ��تونو، عوایدو او د مايل رسچینو له ټاکلو رسه رسوکار 

لري، همدا راز اداري هدف ته د رسېدو لپاره د مايل رسچينو د لګولو د څرنګوايل په برخه کې هم 

پالن جوړونه تررسه کېږي. 

د پالن جوړونې لپاره بېالبېلې سرتاتیژۍ
د پالن جوړونې لپاره د بېالبېلو سراتیژیو له ډلې څخه له الندینو مواردو څخه یادونه کوو: 

له دننه بهر ته پالن جوړونه او له بهره دننې ته پالن جوړونه.  −



  ۸

له پورته نه ښکتې خواته او له ښکتې  خوانه پورته ته پالن جوړونه.  −

د هدف پر بنسټ پالن جوړونه.  −

د استثناتو پر بنسټ پالن جوړونه.  −

بېړنۍ پالن جوړونه.  −

اقتصادي پالن جوړونه.  −

له دننې خوا نه بهر ته او له بهر نه دننې خواته ته پالن جوړونه

له د ننې نه بهر ته په پالن جوړونه کې پر هغو کړنو مترکز کېږي چې ادارې یې حارض دمه  −

د تررسه کېدو په حال کې وي او هڅه کېږي  چې په س��مه توګه تررسه يش. دغه پالن جوړونه په 

اداره کې عمده تغییرات نه رامنځ ته کوي، خو دومره ویلی ش��و چې له صنایعو څخه د ښ��ې ګټې 

اخیستنې په برخه کې، ډېرې ګټورې او اغېزمنې پایلې لري. 

ل��ه بهرن��ه د ننې خوا ته په پالن جوړونه کې، په پیل ک��ې بهرنی محیط تر څېړنې او تحلیل  −

الندې نیول کېږي، ورپسې  له فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې په موخه پالن جوړونه تررسه کېږي. 

پ��ه زیاترو ادارو کې ل��ه دواړو کړنالرو څخه په ګټې اخیس��تنې رسه د پالن جوړونې چارې  −

تررسه کېږي، ترڅو ښې پایلې ترالسه يش. په ټولیزه توګه له دننې بهر ته پالن جوړونه د روانو چارو 

د ښې تررسه کېدا په موخه تررسه کېږي او موخه یې هم د چارو د تررسه کېدا د ښو کړنالرو موندل 

دي. له بهرنه دننې خواته پالن جوړونه هغه مهال ګټوره ده چې اداره وغواړي په فرد پورې تړلی 

کار تررسه کړي او د دغې پالن جوړونې موخه، د محیطي فرصتونو موندل او له هغو څخه د ښې 

ګټې اخیستنې الرې چارې دي. 

له پاسه ښکته خوا ته او له ښکته نه پورته خوا ته پالن جوړونه

له پورته نه ښ��کتې خواته د پالن جوړونې په برخه کې عايل مدیر لومړی عمده هدفونه ټاکي 

او د ن��ورو څانګ��و د مدیرانو لپاره دغه ش��ونتیا برابروي چې د لوی��و هدفونو په چوکاټ کې خپل 

پالنونه تدوین کړي؛ په داس��ې حال کې چې له پورته نه ښ��کتې خواته پالن جوړونه له دې پرته، 

چ��ې د ادارې کيل محدودیتون��ه په پام کې ونیول يش، د هغ��و پالنونو په تدوینولو پیليږي، چې په 

عملیايت س��طوحو کې رامنځ ته کېږي او ورپس��ې دغه پالنونه، د سلسلې مراتبو له الرې د مدیریت 

لوړو سطحو ته وړاندې کېږي. 

کېدای يش، دغه پوښ��تنه رامنځ ته يش چې کومې کړنالرې تر نورو ښه والی لري؟ په دې اړه  −

باید څرګنده کړو چې دغه مس��ئله )په رشایطو پورې تړلې ده(. د بېلګې په توګه، د ښ��وونځي په 
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سیستم کې پالن جوړونه، له ښکتې خوا ته پورته ته د پالن جوړونې تر ټولو مطلوبه بېلګه ده. 

باید ووایو، چې له دغو کړنالرو )له پورته نه ښکتې خواته او له ښکتې نه پورته خوا ته( هر  −

یو مثبت او منفي اړخونه لري. هغه پالنونه چې له ښ��کتې پورته ته د پالن جوړونې د کړنالرې په 

مرس��ته جوړېږي کېدای يش، د کيل او منس��جم لوري اخیس��تنې له اړخه کمزورې وي. په ځانګړي 

توګ��ه هغه مهال چې تدوین ش��وي پالنونه په بېالبېلو کوچنیو سیس��تمونو ک��ې، د نا انډولو او ان 

متضادو عملیايت جهت اخیس��تنو او موخو درلودونکی وي، نو د دغې مس��ئلې د څرګندېدو شونتیا 

ډې��ره کره وي. د دغې کړنالرې، عمده مثبت اړخونه، د هغو کس��انو ترمنځ د ژمنتیا زیاتوالی او د 

ملکیت د احساس تشدید دي چې په پالن جوړونه کې د ادارې له عملیايت سطوحو څخه له پورته 

نه ښکتې خوا ته د ترالسه کېدو وړ دي. 

ښ��ايي د پالن جوړونې تر ټولو ښ��ه کړنالره هغه وي چې له پورته خوا ته پیلېږي، خو دغه  −

چ��ارې هغ��ه مهال اغېزمنې واقع کېږي چې د بېالبېلو واحدونو د کارکوونکو یو زیات ش��مېر ته د 

مشارکت او برخه اخیستنې زمینه برابره يش. 

دغې کړنالرې ته په پام رسه مدیرانو ته توصیه کېږي چې لومړی له بنسټیزو مسئلو لکه )د  −

ادارې اوس��نی مقام څرنګه ارزول کېږي؟( )د ادارې هدف څه ش��ی دی او څه غواړي، چې تررسه 

ک��ړي؟( )په راتلونکي ک��ې له ادارې څخه څه هیلې کېدای يش؟( د پالن جوړونې بهیر پیل کړي او 

ورپسې په دې اړه د نورو د نظر غوښتلو رسه، د ادارې په نورو څانګو کې یې پر ارزونه الس پورې 

کړي او د ترالسه شویو معلوماتو په پام کې نیولو رسه خپل عملیايت پالنونه پیل کړي او په دې برخه 

کې، د نورو له نظریو او لیدلورو څخه دې هم کار واخيل. 

په دې توګه مدیران باید داس��ې زمینې برابرې کړي چې ټول کس��ان وکولی يش، د پالنونو د  −

مثبتو او منفي اړخونو په اړه خپل نظر څرګند کړي او له دغې الرې هڅه وکړي، د هغو کارکوونکو 

ژمنتی��ا خپله کړي چ��ې حامیت یې د پالنونو په بریالیتوب کې اغېزمن وي، تر څو د ادارې په ټولو 

څانګو او برخو کې په بریالۍ توګه د پالنونو د تررسه کېدو شونتیا کره يش. 

د هدف او پایلې پر بنسټ پالن جوړونه او مدیریت 

د دغه لید له مخې باید لومړی د ادارې تر ټولو مهمې مس��ئلې مش��خصې يش، ورپس��ې د  −

کارکوونکو په مش��ارکت رسه، د ادارې د ټولو واحدونو او اړوندو څانګو او بیا په اداره کې د ټولو 

کس��انو لپاره، په منظمه توګه هدفونه وټاکل يش. په مدیریت کې د هدف پر  بنس��ټ د فردي او 

اداري هدفون��و د ترکی��ب لپاره هڅه کېږي. د پالن جوړونې دغه کړن��الره، په دې باور رسه په پام 

ک��ې نیول کېږي چې د فردي هدفونو په چوکاټ ک��ې د ادارې د هدفونو د تعریف په چاره کې د 
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مدیرانو او کارکوونکو مش��ارکت، په کارکوونکو کې د روحیې او کړنو ښ��ې نښې راڅرګندوي ځکه 

چې د متقابلې هوکړې پر بنسټ په ټولیزه توګه د ادارې د هدفونو منل،  هدفونو ته د رسېدو په 

موخه د اشخاصو هوډ او ژمنتیا نور هم غښتيل او پیاوړي کوي. 

د هدف پر بنسټ د مدیریت مثبت او منفي اړخونه

د دغې کړنالرې مثبت اړخونه په الندې توګه دي: 

د کارکوونکو او مدیرانو د ارتباطي زمینو پراختیا.  −

د چارو د محتوا او د دندو د ارزښت په اړه د کارکوونکو او مدیرانو ترمنځ توافق رامنځته کول.  −

له انساين منابعو او کارکوونکو څخه د کار اخیستنې په کړنالره کې د ښه وايل رامنځ ته کول. −

د کارکوونکو پرمختګ، مهارتونو او وړتیاوو ته یې وده ورکول.  −

د کارکوونکو د کړنو ښه والی او د هدفونو د ترالسه کېدو په تړاو یې د ژمنتیاوو زیاتول.  −

د کارکوونکو د کړنو د ارزونې په معیارونو کې د ښه وايل رامنځ ته کول.  −

په نوښتونو کې د کارکوونکو له بالقوې نوښتونو او وړتیاوو څخه د ادارې ګټه اخیستنه.  −

په اداره کې د کيل پالن جوړونې په بهیر کې د ښه وايل رامنځ ته کول.  −

د دغې کړنالرې عیبونه په الندې توګه په ګوته کېږي

تر حد زیات د وخت ضایع کیدل.  −

د مکاتباتو پر مستندوايل تر حد زیات ټینګار.  −

د هغو هدفونو د تعدیل د شونتیا نشتوالی چې تررسه کېدل یې غیرعميل بریښي.  −

د هدفونو په ترالسه کېدو کې د رښتیني بریالیتوب د کچې د ارزونې د امکان نشتوالی.  −

د عايل مدیرانو پر حامیت، د دغه میتود د بریالیتوب د کچې ارتباط.  −

په مطلوب حد کې د هدفونو د تعریف نش��توالی ) د هدفونو په ټاکلو کې د کارکوونکو د  −

وړتیاوو پر کچې د تړلو له امله(.

د توافق وړ هدفونو ته د رس��ېدو په الره ک��ې د کار د پرمختګ د تضمین لپاره د څارنیز او  −

الرښود سیستم نشتوالی. 

د استثناآتو پر بنسټ پالن جوړونه او مدیریت

د دغه لید پر بنس��ټ د هدفونو تر ټاکلو وروس��ته باید د منابع��و پر تخصیص او د عملیايت  −
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شاخصونو پر ټاکلو اقدام ويش او د چارو د تررسه کېدو څرنګوالی د واحدونو مسوولینو ته وسپارل 

يش؛ په دې اړه د واحدونو مسوولین عميل نوښت په خپل واک کې لري او لوړ مدیران هغه مهال 

په چارو کې مداخله کوي چې د یوې واحدې کړنې د اټکل شویو پالنونو له ټاکلو پولو څخه واوړي. 

د چارو بهیر د کنرول او د واحدونو پر کړنو د څارنې لپاره په دغه میتود کې د کار اخیس��تنې وړ 

یو شمېر وسیلې موجودې دي چې موږ ترې په الندې توګه نومونه اخلو: بودیجه، د حسابدارۍ د 

مدیریت ټاکيل لګښتونه، او د مرصفوونکو او د پانګه اچوونکو مرکزونو پر کړنو څارنې.

بېړنۍ پالن جوړونه او اقتضايي پالن جوړونه

بېړنۍ پالن جوړونه. −

د دغې کړنالرې پر بنسټ د پېښو او رشایطو وړاندوینه کېږي؛ وړ غربګونونه او ځوابونه ورته  −

په پام کې نیول کېږي. 

اقتضايي پالن جوړونه. −

تر کړنې وړاندې د تفکر پر بنسټ پالن جوړونه ده. باید ووایو، په دې برخه کې هر څومره،  −

چې د پالن جوړونې چاپېریال ناډاډمن وي، په هغومره کچه د مفروضاتو وړاندوینو او ان لومړنیو 

موخو د نامناسبوايل اټکلونه زیاتېږي. په داسې او دې ته ورته مواردو کې، په مستمره توګه، ناڅاپي 

مسئلې او پېښې رادمخه او په پایله کې یې، په پالن جوړونه کې د بدلون اړتیا رامنځ ته کېږي. پر 

دې بنس��ټ غوره دا ده چې د پالن جوړونې پر مهال د ناڅاپي پېښ��و د رامنځ ته کېدو وړاندوینه 

شوې وي او د دې اټکل هم ويش، که چارې لکه څرنګه چې هیله یې لرو پر مخ نه يش والړ، نو په 

پالنونو کې کوم بدلونونه رامنځ ته کیږي چې د بدیل په توګه کار ورکړي. په اقتضايي پالن جوړونه 

کې )د اجرا وړ بېالبېلو امکاناتو( پېژندنه کېږي او که چېرې د اصيل پالن اعتبار د محیطي تغییراتو 

له امله تر حد زیات راټیټ يش باید له هامغو اټکل شویو بدیلو الرو چارو څخه کار واخیستل يش. 

د اقتضاي��ي پ��الن جوړونې د بریالیتوب رم��ز تر پالن جوړونې وړاندې پ��ه راتلونکي کې د  −

احت��اميل جهتون��و د تغییر پېژندنه ده چې کولی يش اثر غورځوونکي  جاري پالنونه وي؛ کله هم د 

جهتونو تغییر تر  پالن جوړونې وړاندې د تفکر او سوچ له الرې د وړاندوینې او تشخیص وړ دي. 

همدارنګه د اړتیا پر مهال کولی ش��و، له )تحری��ک آمیزې( کړنالرې څخه ګټه واخلو. په دې توګه، 

ځېنې کس��ان په اس��مي توګه )د نوم له مخې( د راتلونکو ناڅاپي پېښ��و او حالتونو د ترسیم لپاره 

ګومارل کېږي چې له همداس��ې پېښ��و رسه د مخامخ کیدو په صورت کې مناسبې کړنالرې طرح او 

پالنوي. پر دې بنس��ټ د دغه س��بک د مخکني لید له مخې، کله چې په اټکل شویو برخو کې کومه 

ستونزه رامنځ ته يش نو له اقتضايي پالن جوړونې څخه په ګټې اخیستنې رسه بېړنۍ اقدام تررسه کېږي. 
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د پالن جوړونې عمده پړاوونه
د موجودو مقتضیاتو پېژندنه )فرصتونه او محدودیتونه(.- ۱

د لنډمهالو هدفونو ټاکل. - ۲

د اړینو کړنو په اړه د بشپړو معلوماتو ترالسه کول. - ۳

د معلوماتو ډلبندي او تحلیل. - 4

د راتلونکي وضعیت د وړاندوینې پر بنسټ د فریضو او اټکلونو وړاندې کول. - ۵

د ځایناستو بدیلونو موندل. - ۶

د بېالبېلو بدیلونو ارزونه. - 7

د وړ او مناسبو بدیلونو غوراوی. - ۸

د فرعي او حامیتي پالنونو تدوین. - ۹

د فعالیتونو د تسلسل او د مهالوېش د جدول تنظیم )په تفصیيل توګه(.- ۱۰

د پالن جوړونې اغېزمنتوب

د فعالیتونو مهالنی وړاندې والی.  −

همغږۍ او اړیکې.  −

د رشایطو برابرول.  −

ګډې هڅې )ترشیک مساعي(.  −

د بریالۍ پالن جوړونې عمده ننګونې
له لوړو مدیرانو څخه ټيټو مدیرانو ته د پالن جوړونې د دندې بشپړه سپارنه.  −

په اجراییوي چارو کې تر حد زیاته بوختیا.  −

د هدفونو بشپړ مشخص کېدل.  −

د معلوماتو ډلبندۍ او تحلیل.  −

د اجراییوي مدیرانو نه مشارکت. −

د کړنو له ارزونې رسه د پالن د اړیکو نشتوالی.  −

د پالن تر حده زیاته پېچلتیا.  −

ځان محوري. −

د پالنونو د بیا کتنې نشتوالی. −
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د پالن د تررسه کېدو او د ژمنتیاوو اصيل موده

پالنونه باید په داس��ې بڼه ترتیب او تنظیم يش چ��ې د پرېکړو د تررسه کېدو په پایله کې د  −

ژمنتیاوو تررسه کېدل په هامغه ټاکل شوې موده کې شونی وي. 

د پالن د انعطاف پذیرۍ ارزښت

باید انعطاف منونکي پالنونه طرح يش، خو دا هم باید په پام کې ونیسو چې د پالن د انعطاف 

پذیرۍ لګښتونه باید د پالن د ترالسه شویو منابعو څخه زیات نه وي. 

د پالن جوړونې کړنالرې

لک��ه څرنګ��ه چې په یوه اداره کې د وړ مدیریت د کړنالرې غوراوی ډېر د ارزښ��ت وړ دی په 

همدې توګه، په پالن جوړونه کې هم د هغې کړنالرې غوراوی چې د هدف په ټاکلو اغېزمن او د 

کنرول او څارنې په برخه کې هم د تطبیق وړ وي، د ادارې له مدیریت رسه زیاته مرسته کوي. د 

علم او پوهې په پرمختګ رسه په ځانګړې توګه په وروس��تیو پیړیو کې، په بېالبېلو برخو کې چې 

مدیریت وررسه مخامخېدونکی دی، مختلفې کړنالرې تجویز شوي دي، خو مدیریت تر ډېره بریده 

 Program Evaluation and د انتخ��ايب کړنالرو پر علمي توب ټینګار کوي. له همدې امله د پالن

Review Technique د ارزون��ې یا څېړنې پورې ځانګړې ش��وې کړن��الرې او یادې کړنالرې ته ډېر 

نژدې د بحراين مس��یر یا س��ی پی ام Critical path Method او دې ت��ه ورته د پالن جوړونې له 

نویو کړنالرو څخه کار اخیستنه د هغو مدیرانو د کار په دستور کې قرار لري چې د کار څرنګوالی 

يې  له دغه ډول پالن جوړونو رسه متناسب دي. په هغه صورت کې چې د داسې معیارونو لکه د 

انتظ��ار ص��ف )۱(  په ځانګړې توګه د انتظار له زمان ۱  رسه رسوکار پیدا کړي، د پالن د څېړنې  او 

ارزونې کړنالره او یا د بحراين مسیر کړنالره )CPM( کېدای يش، په ښه توګه تر کار اخیستنې الندې 

ونی��ول يش. دغ��ه دوه کړنالرې د هغو پروژو د پالنولو او همغږي کولو لپاره په کار وړل کېږي چې  

کول��ی يش، د مهارتونو او فعالیتونو هغه مجموعه رسه تفکیک کړي چې رسه متقابلې اړیکې لري. 

ی��ادې کړنالرې کول��ی يش د هر فعالیت لپاره معلومات وړاندې ک��ړي، لکه د پروژې د پیل او پای 

لپاره د تر ټولو نژدې او یا وروس��تۍ نېټې ټاکل. له دغو وس��یلو څخه د کار اخیستلو لپاره، مدیران 

یوه ش��بکه رسموي چې د پروژې د بش��پړېدو لپاره پکې د پام وړ کار بهیر او جریان ښودل کېږي. 

دغه ش��بکه له فعالیتونو او پېښ��و رسه له تړلو مسیرونو څخه جوړېږي. یو له دغو مسیرونو څخه 

هغه فعالیتونه دي چې تر دې  مخکې چې د پروژې نهايي بشپړېدا له ګواښ رسه مخ کړي، له ځنډ 

رسه مخامخ کیږي. دغه مس��یر )بحراين مسیر( د بش��پړېدو لپاره زیاتې مودې ته اړتیا لري. پر دې 

 Waiting time-1  
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بنس��ټ، د پروژې د بش��پړېدا لپاره اړین وخت هغه موده ده چې د بحراين مسیر د بشپړیدا لپاره 

اړین ګڼل کېږي. الندینۍ بېلګه د یوې ساختامين پروژې په بیارغونه کې د )پرت( له کړنالرې څخه 

د ګټې اخیستنې څرنګوالی جوتوي. 

په پیل کې د )۱( ش��کل په بڼه، د پرت ش��بکه رس��مېږي چې پکې د پروژې لپاره د کار جریان 

ښودل کېږي. 

په دغه پروګرام کې هر مشخصوونکی غشی۱ د یوې ځانګړې پېښې ښودنه کوي چې د پروژې 

ورته اړتیا ده، ش��مېره لرونکې دایرې د هرې پېښ��ې۲ د پیل او پای د ټکو ښودونکي دي، همدا راز 

غيش د دې ښودنه کوي، تر دې مخکې چې یوه پروسه پیل يش، کومه پروسه باید بشپړه يش. 

1 2 3 

4 

5 

7 

6 

8 9 10 11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

17 

A B

C
D

E
F

G
R

I

H J K BL
M

N

O

P
Q

S

T
V

U

 

)۱( شکل

د هرې پېښ��ې یا پروس��ې لپاره د خوش��بینۍ مهال۳ د ډېر احتامل4 او د بدبینۍ مهال۵  چې د 

بشپړېدو لپاره اړین ګڼل کېږي، براورد کېږي. د دغو براوردونو یو شمېر په الندې شکل کې ښودل 

شوی دي: 

پر ورځ باندې د زمان براورد: 

د پیل ټکی

بد بینۍډېر احتاملخوشبینۍ پاید پېښې رشح  

A1123او2د نښو رسمول

B2234 او3اسکلیټ جوړونه

C3123 او4د الکریکي وسیلو نصبول

G 62/05/01 او7د کابینت د پېرېدلو امر

Arow -۱

Event -۲

Optimistic -۳

Most probable - 4

Pessimistic -۵



۱۵

H 44/05/01 او8د الکریکي وسیلو کتنه

I 55/07/01 او8د حراريت وسیلو کتنه

T158/012/1او17د کابینت نصبول

Uد موکت نصب
16او 

18
8/012/1

V 174/05/01او18وروستنۍ کتنه

د بشپړېدو د مهال اټکل 

A-7 د پېښو ښودونکی.

۱۸-۱ د پېښو د پیل او پای د ټکو ښودونکی.

د کار جریان تر پالن او د هرې پېښې تر براورد وروسته، د الندینیو ځایونو  د ټاکلو لپاره باید 

د تجزیې او تحلیل له کړنالرې څخه کار واخیستل يش. 

بحراين مسیر چې د بشپړېدو لپاره زیاتې مودې ته اړتیا لري. - ۱

د هرې پېښې د پیل او پای لپاره لومړنۍ ممکنه ورځ. - ۲

له دې پرته چې په پروژه کې ځنډ رامنځ ته يش، د هرې پېښې د پیل او پای لپاره وروستنی - ۳

ممکنه ورځ.

د هرې پېښې لپاره قطعي شوې موده.  - 4

د پروسې په تجزیه او تحلیل کې ترالسه شوې پایله ښيي چې په دغه پروژه کې کولی شو، ۲۲/4 

کاري ورځ د بحراين مس��یر د بش��پړېدو لپاره ) پر دې بنسټ د ټولو پروژو لپاره( په پام کې ونیسو. 

د ځانګړو پېښو لپاره یو شمېر براوردونه په الندې جدول کې ښودل شوي دي: 

        د پیل ورځ                          د پای ورځ

تر ټولو ناوختهتر ټولو ژرتر ټولو ناوختهتر ټولو ژرپېښه
قطعي شوې 

موده

A۰۲۰۲۰

B۲۲۵۵۰

C۵۵77۰
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G۶۹/7۶/۵۱۰/۲۳/7

H777/۶7/۶۰

I۶۶/۹۶/77/۶۰/۹

T۲۰/۳۲۰/۸۲۱/۳۲۱/۸۰/۵

U۲۱/۳۲۱/۳۲۲/4۲۲/۶۰

V۲۱/۳۲۱/۸۲۱/۹۲۲/۶۰/۵

A-7 د پېښو ښودونکی.

۱۸-۱ د پېښو د پای او پیل د پړاوونو ښودونکی. 

په دغې طرحې پورې په اړوند شکل کې، لکه څرنګه چې مخکې هم ورته اشاره وشوه، شامره 

لرونکې دایرې، د هرې پېښ��ې د پیل او پای د پړاو ښ��ودونکې ده. دغه دایرې کولی يش، په نورو 

هن��ديس بڼ��و کې هم وکارول يش. د هرې پېښ��ې اجرا هم د ورځې له مخ��ې ده چې کولی يش، د 

ساعت، اونۍ، کال او نورو معیارونو په بڼه کې هم په پام کې ونیول يش. 

پ��ه دغه کړنالره ک��ې، لکه څرنګه چې لیدل کېږي، هغو طرحو ته پاملرنه کېږي چې په اړه یې 

مخکینۍ تجربه وجود نه لري؛ د دې ترڅنګ، د دغې طرحې په مرس��ته، د ټاکل ش��وي فعالیت د 

ت��ررسه کېدو تر ټول��و کمه اړینه موده او د کار د پرمختګ په ت��ړاو اړین معلومات د مدیریت په 

واک کې ورکول کېږي. 

تکتیکي او سرتاتیژیکي پالن جوړونه:1

س��راتیژي د پ��الن یو ډول دی چ��ې د ادارې موخ��ه او مقصد، د هغه خدم��ت له مخې چې 

ټولنې ته به یې وړاندې کړي، ټاکي او همدارنګه دغه ټکی مش��خصوي چې اداره د کومو کس��انو 

او اش��خاصو په مرس��ته کولی يش دغه خدمتونه پروسس او ووېيش. س��راتیژۍ د ادارې د بنسټیز 

ماموری��ت او د پام وړ هدفونو رشح او د دغو هدفونو په تررسه کولو کې د موسس��ې د منابعو د 

تخصص د څرنګوايل ټاکونکې دي. 

Tatical and Stratigic Planing-1 



۱7

سراتیژیکه پالن جوړونه هغه پروسه ده چې په مرسته یې د ادارې د فعالیتونو او ماموریتونو 

هدفون��ه او چوکاټ په اوږدمهاله توګه ټاکل کېږي. دغه پالن جوړونه د فعالیتي ډګر له پلوه ډېره 

پراخه ده او د ادارې پر عملیاتو ډېر اغېز لري هدفونو ته الرسسی نسبتا ستونزمن دی؛ تجربه پکې 

اغېزمنه ونډه نه لري او د ادارې د عايل مدیرانو له خوا ټاکل کېږي. 

تکتیکي پالن جوړونه هغه عملیه ده چې په ترڅ کې یې د ادارې هدفونه نس��بتا په یوه لنډه 

موده او د عملیايت پالن جوړونې په چوکاټ کې ټاکل کېږي او د فعالیتي ډګر له پلوه چندان پراخه 

نه ده؛ تجربه پکې کره ونډه لري؛ په دې توګه د سراتیژیکي پالن جوړونې په پرتله لږه مخاطره په 

بر کې لري چې په معمول ډول د منځنیو مدیرانو له خوا ټاکل کېږي. 

پ��ه دغ��ه ډول پالن جوړونو کې د لنډمهال او اوږدمهال مفهوم یو نس��بتي مفهوم دی؛ په دې  

معنا چې د بېلګې په توګه یو دوه کلن پالن کېدای يش، په یوه اداره کې اوږدمهاله او س��رایتژیک 

او په بله اداره کې لنډمهاله او تکتیکي وګڼل يش. په دغه ډول پالن جوړونو کې د تجربې د ونډې 

معن��ا دا ده چ��ې په معمول ډول ځېنې ادارې د نوي تولید پ��ه وړاندې کولو الس پورې کوي یا یو 

داسې نوی خدمت وړاندې کړي چې د هدفونو جز یې نه ګڼل کېږي.

متمرکزه او نا متمرکزه پالن جوړونه 

پ��ه متمرک��زه پالن جوړونه کې د پ��الن جوړونې واحد )مرکزیت( د ه��رې څانګې لپاره د کار 

الرښ��ود ټاکي. کارګر کله چې خپل کار پای ته ورس��وي، په هامغه مهال د پالن جوړونې واحد ته 

رپوټ ورکوي چې وررسه سم بل کار ورته سپارل کېږي. د پالن جوړونې واحد له کارګرانو، منځنیو 

مدیران��و او رسکارګران��و رسه چې د کار د امر د ترالس��ه کولو لپاره د برنام��ې جوړونې مدیرانو ته 

مراجعه کوي، اړیکې او ارتباط لري. په نامتمرکزه پالن جوړونه کې د مرکزي پالن جوړونې واحد د 

ه��رې څانګ��ې لپاره د کار د پیل او پای نېټه ټاکي. رسکارګران د کار د تررسه کېدو لړۍ کارګرانو ته 

س��پاري او د کار مهالنی پالن داس��ې ترتیبوي چې د تولیدي پالن جوړونې د واحد له خوا له ټاکلې 

مودې او نېټې رسه همغږی وي. په دغه پالن جوړونه کې پر چارو یوه عمومي څارنه شتون لري. 

د بېړنیو او اړینو وختونو لپاره پالن جوړونه 

د ب��ازار د بدلونون��و په پام کې نیولو رسه په ځانګړې توګه پ��ه ازاد اقتصاد کې د هغو وختونو 

لپاره د پالن درلودل چې د بازار د دراټیتدو له امله سپارښ��تنه نه وي ترالس��ه کړې او تولید نه وي 

رامنځ ته شوی ډېر ارزښتناک ګڼل کېږي. الندنیو ټکیو ته پاملرنه تر یوه حده کولی يش، د ادارې د 
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کيل هدف د په خطر کې لویدو په اړه د مدیریت اندېښنې کمې کړي، تر څو د بحران کچه راټیټه 

او مخکې له مخکې ټاکل شوی پالن بېرته خپل ځای ونیيس. 

دغه ټکي په الندې توګه دي

د کار د بېړين پیل او پای د قاطعیت کتنه.  −

د بحران د کمښ��ت لپاره د ادارې په دننه او له ادارې نه بهر له خلکو رسه په مش��رکه توګه  −

د هڅو پیلول. 

د تأمین ، اطالعايت او عملیايت کړنالرو څېړنه او پراختیا.  −

د پالنونو څېړنه.  −

له نورو صنعتي واحدونو او معلومايت منابعو رسه د اړیکو پراختیا.  −
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د لومړي څپرکي لنډیز

د پالن جوړونې ارزښت: 

نن ورځ چې د پوهې، علم، ساینس ، تکنالوژۍ او اقتصادي محاسبې دوره ده، نو پانګه اچونه 

او پ��الن جوړونه له ډېر ارزښ��ت څخه برخمنه ده؛ باید په تولی��دي او خدمايت پروژو کې ژوره او 

علمي پالن جوړونه او پانګونه تررسه يش. 

کله چې انس��ان د خپلې عقالين ودې په لړ کې په خپل ژوندانه کې د پالن جوړونې اړتیا درک 

کړه او له هغه څخه د مدیریت او رهربۍ په خدمت کې په ټولنیزو نظامونو کې د یوې وسیلې په 

توګه کار واخیست، نو اداري سیستم هم پیچلی شو، ان تر دې چې اوسمهال انسانان نه يش کولی، 

د یوې علمي پالن جوړونې پرته د خپل ژوندانه چارې سمبال کړي. 

پالن جوړونه د مدیرانو له مهمو دندو څخه ګڼل کېږي چې له نورو دندو رسه یې نژدې اړیکې لري. 

د پ��الن جوړون��ې اړتیا له هغه ځای��ه جوتېږي چې ټول��ې ادارې په ی��وه دینامیک او محرک 

چاپېری��ال ک��ې په دې لټه کې دي چ��ې خپلې محدودې رسچینې د متنوع��و او مخ پر زیاتېدونکو 

اړتیاوو لپاره مرصف کړي. 

د پالن جوړونې تعریف: 

پالن څه ش��ی دی؟ موخې )هدف( ته د رس��ېدو په موخه په منظم او سیستامتیک ډول د یوې 

مخکنۍ طرحې برابرولو ته پالن وايي. 

هدف هغه پایله ده چې د یوې ادارې ټول فعالیتونه هغې ته د رسېدو په موخه تررسه کېږي. 

مقصد )موخه( یا ماموریت د یوې ادارې بنسټیزه دنده یا یوه برخه یې مشخصوي.

:)Objectives…… Characteristic( د مقاصدو او یا ماموریت ځانګړنې

 Specific  مشخص وي. - ۱

Measwrable د اندازه کولو وړ وي. - ۲

Achievable د ترالسه کېدو وړ وي. - ۳

Realistic واقعي وي.- 4

Time bounded ټاکلې موده ولري. - ۵

Stratigic سرتاتیژي
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س��راتیژي هغه جامع، واحده او کامله برنامه ده چې پربنس��ټ یې د ادارې بنسټیزو هدفونو 

ته د رسېدو الرې ټاکل کېږي. 

تخصيص پالن جوړونه: 

ځېن��ې وختون��ه د مدیرانو د دندو د ځېنو برخو تخصيص ماهیت ته په پام رسه، د تررسه کېدو 

لپاره یې پالن جوړونه تررسه کېږي چې دغه لړۍ د تخصيص پالن جوړونې په نامه یادېږي. 

عملیايت پالن جوړونه: 

د لنډمهال��و پالنونو تدوینولو، د کمي او کیف��ي معیارونو ټاکلو، د پالنونو ارزونې او په پالنونو 

کې بیاکتنې ته عملیايت پالن جوړونه ویل کېږي. 

تولیدي پالن جوړونه: 

تولیدي پالن جوړونه په بازار کې د موجودو غوښ��تنو او د ټولنې د اټکل ش��ویو اړتیاوو په پام 

کې نیولو رسه، د محصوالتو او توکو د تولید لپاره د اړتیاوو د ټاکلو، د وس��یلو او اسانتیاوو د تامین 

او د انساين ځواک د روزنې پر بنسټ تررسه کېږي. 

د انساين ځواک )برشي قواوو( پالن جوړونه: 

د اړتیا وړ کس��انو د ش��مېر په جوتولو رسه د انس��اين ځواک پالنول او داسې نور موارد، لکه  −

ترفیع، د استخدام د مقررو تدوین او په خدمت کې شاملو د روزنیزو پالنونو تنظیم په بر کې نیيس. 

د مايل پالن جوړونه او د بودیجې تنظیم: 

په مايل پالن جوړونه کې مدیران له لګښتونو، عوایدو او د مايل رسچینو له ټاکلو رسه رسوکارلري، 

هم��دا راز د ادارې هدف ته د رس��ېدو لپاره د مايل رسچينو د لګول��و د څرنګوايل په برخه کې هم 

پالن جوړونه تررسه کېږي. 

له پاسه ښکته خوا ته پالن جوړونه: 

له پورته نه ښکتې خوا ته د پالن جوړونې په برخه کې عايل مدیر لومړی عمده هدفونه ټاکي 

او د ن��ورو څانګ��و د مدیرانو لپاره دغه ش��ونتیا برابروي چې د لوی��و هدفونو په چوکاټ کې خپل 

پالنونه تدوین کړي. 

له ښکته نه  پورته خوا ته پالن جوړونه:

په داسې حال کې چې له پورته نه ښکتې خوا ته په پالن جوړونه کې، له دې پرته، چې د ادارې کيل 

محدودیتونه په پام کې ونیول يش، د هغو پالنونو په تدوینولو پیليږي چې په عملیايت سطوحو کې رامنځ 

ته کېږي او ورپسې دغه پالنونه، د سلسله مراتبو له الرې د مدیریت لوړو سطحو ته وړاندې کېږي. 
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له دننه بهر ته پالن جوړونه: 

ل��ه دننه نه بهر ته په پ��الن جوړونه کې پر هغو کړنو مترکز کېږي چې ادارې یې حارض دمه  −

او د تررسه کېدو په حال کې وي او هڅه کېږي چې په سمه توګه تررسه يش. 

له بهرنه دننه خوا ته پالن جوړونه:

له بهرنه دننه خوا ته په پالن جوړونه کې په پیل کې بهرنی محیط تر څېړنې او تحلیل الندې 

نیول کېږي، ورپسې  له فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې په موخه پالن جوړونه تررسه کېږي. 

د هدف او پایلې پر بنسټ پالن جوړونه او مدیریت: 

د دغ��ه لید له مخې، باید لومړی د ادارې تر ټولو مهمې مس��ئلې مش��خصې يش، ور پس��ې د 

کارکوونکو په مش��ارکت رسه د ادارې د ټولو واحدون��و او اړوندو څانګو او بیا په اداره کې د ټولو 

کسانو لپاره په منظمه توګه هدفونه وټاکل يش. 

د استثنآاتو پر بنسټ پالن جوړونه او مدیریت: 

د دغ��ه لی��د پر بنس��ټ، د هدفونو تر ټاکلو وروس��ته بای��د د منابعو پر تخصی��ص او عملیايت 

شاخصونو پر ټاکلو اقدام ويش او د چارو د تررسه کېدو څرنګوالی، د واحدونو مسوولینو ته وسپارل 

يش؛ په دې اړه د واحدونو مسوولین عميل نوښت په خپل واک کې لري، او لوړ مدیران هغه مهال 

پ��ه چ��ارو کې مداخله کوي چې د یوه واحد فعالیتونه د اټکل ش��ویو پالنونو ل��ه ټاکلو پولو څخه 

واوړي. 

بېړنۍ پالن جوړونه: 

د دغې کړنالرې پر بنسټ، د پېښو او رشایطو وړاندوینه کېږي؛ وړ غربګونونه او ځوابونه ورته 

په پام کې نیول کېږي. 
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د لومړي څپرکي پوښتنې

پالن جوړونه په بریايل مدیریت کې څه ارزښت لري معلومات ورکړئ؟ - ۱

پالن تعریف کړئ؟ - ۲
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سراتیژي تعریف کړئ؟ - ۵
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مايل او د بودیجې تنظیم پالن جوړونه ترشیح کړئ؟ - ۱4

له پورته نه ښکتې خوا ته پالن جوړونه څرنګه تررسه کېږي؟ - ۱۵
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بېړنۍ )اضطراري( پالن جوړونه توضیح کړئ؟ - ۱7
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په پالن جوړونه کې عمده ننګونې په بشپړه توګه ترشیح کړئ؟ - ۲۰
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دویم څپرکی

د برشي منابعو )انساين منابعو( پالن جوړونه 

ټولیزه موخه:

د برشي ځواک )انساين منابعو( د پالن جوړونې د ماهیت او مقاصدو په اړه د معلوماتو 
د ترالسه کولو په برخه کې د اړینو مهارتونو رامنځته کول.

د زده کړې موخې: محصلین به د دغه څپرکي په پای کې الندې معلومات ترالسه کړي: 

د انساين منابعو )Staffing( د پالن جوړونې مفهوم.	 

د برشي ځواک په پالن جوړونه کې منظمو کړنالرو ته یوه کتنه.	 

د انساين منابعو په پالن جوړونه کې د اغېزمنو لنډمهالو  عواملو پېژندنه. 	 

په نړیوال چاپیریال کې د انساين منابعو پالن جوړونه. 	 

د برشي منابعو )د برشي ځواک( )Staffing( د پالن جوړونې مفهوم

د انس��اين منابعو په تړاو مدیریتي ځانګړنې او دندې عبارت دي له: د جوتو ش��ویو اړتیاوو د 

جوړښت په تړاو په اداري کادر کې د بستونو اشغال، د استخدام د انساين اړتیاوو فهرست بندۍ، د 

انساين منابعو غوراوی، ځای پر ځای کول، ارتقا، ارزشیايب، پاداش او  روزنه. دا ښکاره خربه ده چې 

د انس��اين منابعو پالن جوړونه باید په پام وړ اداري جوړښت کې د پرسونل موقعیت او د مقام له 

ونډې رسه نژدې اړیکې ولري. د مدیریتي تیوریو زیاتره لیکواالن د انس��اين منابعو پالن جوړونه د 

سازماندهۍ څانګې د یو پړاو په توګه ګڼي. 

موږ دلته د انس��اين منابعو د پالن جوړونې دنده د الندینیو دلیلونو له مخې له س��ازماندهۍ 

څخه په جال ډول تر څېړنې الندې نیسو: 
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لومړی دا چې د انساين منابعو د پالن جوړونې او د سازماندهۍ د دندو تفکیک د یو لړ علمي 

نظریاتو په رڼا کې تررسه کېږي چې په معمول ډول په عمل کې د مدیرانو له خوا په پام کې نیول 

کېږي؛ د دې پرخالف چې دوی په خپله د افرادو په دندو او د س��ازماندهۍ په جوړښ��ت کې په 

اداره کې معمول کړي. 

دویم دا چې، د جال دندې په توګه د انساين منابعو د پالن جوړونې تفکیک موږ ته د دې اجازه 

راکوي چې په غوراوي، ارزش��یابۍ او د معلوماتو سازماندهۍ په پراختیا کې پر انساين عنارصو ډېر  

ټینګار ولرو. 

دریم: دا چې د انساين منابعو د پالن جوړونې د پراختیا په برخه کې د پوهې او تجربې د بې 

ساري ودې المل ګرځي. 

څلورم: دا چې زیاتره مدیران پر دې  واقعیت خرب نه دي چې د انس��اين منابعو پالنول، د دوی 

له دندو څخه دي. 

په ډاډ رسه ویلی شو چې اداره به داسې یو پرسونل چمتو کوي چې اداري وړتیاوې ولري، خو دا 

د مدیرانو له دندو څخه دي چې د ادارې تش پستونه د وړ او الیقو کسانو په ګومارلو رسه ډک کړي.

 د برشي ځواک )انساين منابعو( د پالنولو پر منظمو قواعدو یوه کتنه

الندین��ی تصویر د دې ښ��ودنه کوي چې څرنګ��ه د برشي ځواک د پالنول��و مدیریتي دندې د 

مدیریت له سیستم رسه خپلې اړیکې په بشپړه توګه ټینګې کړي.

په ځانګړې توګه د دې یادونه هم اړینه بریښي چې د یوې موسسې طرحې او پالنونه د ادارې 

د طرحو هغه بنس��ټ جوړوي چې د موسس��ې هدفونو ته د رسېدو لپاره اړین ګڼل کېږي. اوسنی 

تشکیل او د سازماندهۍ وړاندیز شوي طرحې د اړتیا وړ مدیرانو شمېر او ډولونه جوتوي. مدیران 

بای��د دغ��ه اړتیا د موجودو مدیرانو  د کلی��دي دندو د لړلیک )Inventory Chart( پر بنس��ټ د 

الرسيس وړ وړتیاوو په پام کې نیولو رسه پرتله کړي. د دغو تجزیو او تحلیلونو پربنسټ د استخدام 

غوراوي، ارتقا، ځای پرځای کولو او انفصال په پروسو کې داخيل او بهرين منابع رسه همغږي کېږي. 

باید یادونه وکړو چې د انس��اين منابعو تأمین د ښ��وونې او روزنې ارزشیابۍ د مدیرانو د دندو نور 

اړخونه جوړوي. 

د بېلګې په توګه تجربه لرونکي مدیران داسې یو چاپېریال رامنځ ته کوي چې پکې کارکوونکي 

په ډله ییزه توګه یو ځای رسه فعالیت وکړي او په دې توګه د پام وړ هدف ته ورس��ېږي. یا په بل 

عبارت، د انساين منابعو وړ او مناسبه پالن جوړونه د هدایت او الرښوونې شونتیا برابروي. 

له دې رسه جوخت، غوره شوي مدیران الیق او تجربه ترالسه کوي او له نابربو انحرافاتو تر دې 
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مخکې چې پر عمده مسایلو بدل يش، څارنه کوي.

د اړتیا وړ 

مدیرانو شمېر 

او ډولونه

د موسسې 

طرحې
د ادارې طرحې

مدیرانو د اوسنیو او راتلونکو اړتیاوو په اړه 

د تجزیې او تحلیل وړاندې کول

کارمند مونرنه انتخاب، انتصاب، ارتقاء، 

انفصال بهرنی محیط
ط

يل محی
داخ

ق نظام
شوی

د کار کوونکو د استخدام کړنالره د تقریر او ت

د کار کوونکو د ارزونې سراتیژي

روزنه او په چارو کې ښه والی راوستل

الرښوونه، کنټرول او څارنه

د مدیرانو 

لړلیک

کورنۍ منابعبهرنۍ منابع
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)Open System Approach( د پرانیستي سیستم غربګون

د انس��اين منابعو پالن جوړونه یو پرانیستي سیس��تم ته اړتیا لري. دغه موضوع د موسسې په 

دنن��ه ک��ې صورت مومي چې په یو ډول نه یو ډول ل��ه بهرين محیط رسه په ارتباط کې وي. پر دې 

بنسټ، د رشکت کورين عوامل لکه ) د پرسونل سیاستونه، د اداره کولو څرنګوالی، د پاداش ورکولو 

سیستم او داسې نور ( باید په پام کې ونیول يش. 

په ډاډ رسه ویلی ش��و چې له مناس��بو پاداش��ونو پرته، له مدیرانو څخه د لوړ کاري کیفیت د 

ساتنې او تررسه کولو انتظار ناشونی بریښي. 

بهرن��ی محی��ط هم باید له پامه و نه غورځول يش. دغه محی��ط د منلو وړ او په لوړه کچه په 

تکنالوژۍ پوه، تجربه لرونکو او د لوړ تخصص او مهارت لرونکو مدیرانو ته اړتیا لري.  

د الیقو مدیرانو غوښتنو ته پر وخت نه رسېدنه، په خپله کولی يش، د موسسې د معقولې ودې 

د الرې خنډ يش. 

مدیریتي او د نورو پالن جوړونو  ارزښت موندنه

مدیریتي ارزښ��تونه، له انتخاب )ټاکنې(، انتص��اب، ترفیع او ارتقا رسه نژدې اړیکې لري. آن په 

دې اړه ویلی شو، چې له قانوين پلوه باید تر نورو مسئلو مخکې د ارزښتونو ونډه په پام کې ونیول 

يش. دا هغه واقعیت دی چې ارزشیايب په موسسه کې د هغو شاملو اشخاصو د پېژندنې لپاره چې 

ارتقا ته چمتووالی لري یوه پایه ده، خو له بلې خوا هغه داوطلب چې له موسسې څخه بهر راځي، 

لومړی باید انتخاب او ورپس��ې پر دنده وګوم��ارل يش او بیا په اړونده دنده کې یې کړنې وارزول 

يش. له دې امله وړاندې  ش��وې بېلګه د مدیریت له خوا د افرادو انتخاب او اس��تخدام او د راټولو 

شویو معلوماتو ارزونه هم په برکې نیيس، خو په دې کې شک نشته، له هغه ځایه چې ارزونه، له 

غوراوي، انتصاب، اس��تخدام او ارتقا رسه نژدې اړیکې لري، نو د کارکوونکو د پالن جوړونې پروسه 

د ارزونې له پروسې رسه همغږې او تړلې ده. 

د انساين منابعو )برشي ځواک( په پالنولو کې اغېزمن موقعیتي عوامل

د انساين منابعو د پالنولو پروسه چې په )۱-۱ ( تصویر کې ښودل شوې ده، د یو شمېر محیطي 

عواملو تر اغېزې الندې  راځي. 

په ځانګړې توګه الندیني بهرين عوامل

پ��ه ټولن��ه کې د زده کړې کچه او ځېنې نورې مقررې او قوانین چې له انس��اين منابعو رسه په 
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مستقیمه توګه تړاو لري، له موسسې څخه بهر د موجودو مدیرانو په نسبت اقتصادي مسایل او د 

عرضې او تقاضا رشایط، ټول هغه موارد دي چې باید په پام کې ونیول يش. 

خو داخيل عوامل هم د انساين منابعو په پروسه کې اغېز لرلی يش. په دې برخه کې کولی شو، 

د ادارې له هدفونو، د تکنالوژۍ له دندو، اداري جوړښ��ت، عرضې او تقاضا، د موسس��ې په دننه 

کې د مدیرانو په تړاو د تشویق او پاداش له سیستم څخه یادونه وکړو. ځېنې موسسې په ښه توګه 

سازماندهي شوی او یو مناسب جوړښت نه لري. 

د ځېن��و او دن��دو، د بېلګ��ې په توګه د خرڅ��الو د څانګې د مدیر لپاره په انس��اين اړیکو کې 

د وړتی��اوو او مهارتونو درلودل، له ځانګړي ارزښ��ت څخه برخمن دی. په داس��ې حال کې چې د 

همداسې مهارتونو درلودل د یوه البراتواري څېړونکي لپاره چې په خپل کارځای کې فعالیت کوي 

ډېر اړین نه ګڼل کېږي. پر دې بنس��ټ د اغېزمنو انس��اين منابعو پ��الن جوړونه د یو لړ بهرنیو او 

داخ��يل موقعیتي عواملو پېژندنې ته اړتیا لري. م��وږ دلته د هغو عواملو په تړاو بحث کوو چې د 

انساين منابعو په برخه کې اړین ګڼل کېږي: 

بهرنۍ محیط
د بهرين محیط عوامل د انس��اين منابعو پالن جوړونه په بېالبېلو ډولونو تر خپلې اغېزې الندې 

راويل. دغه عوامل موږ کولی ش��و، پر بېالبېلو ډلو لکه: روزنه، ټولنیز، حقوقي، س��یايس او اقتصادي 

فرهنګ ووېشو. 

د بېلګ��ې په توګه، په ل��وړ کیفیت رسه تکنالوژي چې په ځېنو صنایعو کې ترې کار اخیس��تل 

کېږي، کوټلې او د اجرا وړ زده کړو ته اړتیا لري. همدارنګه، هغه مدیران چې د ټولنیز فرهنګ له 

لوړې کچې څخه برخمن دي، په ټولیزه توګه اوامر په پټو سرګو تررسه کوي او د تصمیم نیونې په 

برخه کې د اغېزمنې ونډې د لرلو غوښتونکي دي. رسبېره پر دې اوسمهال او په راتلونکي کې باید 

مدیران تر پخوا ډېر د ټولنې لیدلوري او نظریو ته په ارزښت قایل يش. ټولیزې منطقي او مرشوعې 

اړتیاوې باید د لوړو اخالقي معیارونو په پام کې نیولو رسه تررسه او اوارې يش. 

اقتص��ادي رشای��ط )د رقابتي موقعیت په بر ک��ې نیوونکی( د مدیرانو عرض��ه او تقاضا ټاکي. 

حقوقي او س��یايس س��تونزې رشکتونه پر دې ملزموي چې له هغو قوانینو او مقررو څخه متابعت 

وکړي چې د دولتي بېالبېلو سطوحو له خوا وضع او پيل کېږي. 

حکومت��ي اصيل او مهم قوانین او په عادالنه اس��تخدام پورې اړوندې الیحې او دس��تورونه د 

انساين منابعو پالن جوړونه تر خپلې اغېزې الندې راويل. 

موږ به دلته د مس��اوي استخدام پر موقعیت او د ښځو پر ونډې مترکز وکړو او د دې ترڅنګ، 

د نړیوالې سوداګرۍ پر بنسټ به د انساين منابعو د پالن جوړونې په اړه  هم بحث وکړو. 



  ۲۸

د مساوي استخدام موقعیت

د مس��اوي استخدام په اړه یو ش��مېر قوانین تصویب شوي دي. دغه قوانین په استخدام کې د 

نف��وذ اع��امل چې د توکم، رنګ، مذهب، ملیت، جنس او عم��ر د تبعیض په بڼه وي منع کوي. یو 

شانته استخدامي موقعیت د قوانینو پر  بنسټ رامنځ ته شوی او یاد قوانین د انساين منابعو پالن 

جوړونه د شدیدو تغییراتو په بڼه تر خپلې اغېزې الندې راويل. 

د ارتقا لپاره اس��تخدام، انتصاب او انتخاب باید د قوانینو پر بنسټ تررسه  يش. دا په دې معنا، 

چې په دې برخو کې د مدیرانو پرېکړې باید له مقررو او قوانینو څخه اخیس��تل شوې وي؛ هغوی 

باید د قوانینو د اجرا په اړه اړینې زده کړې ترالسه کړې وي. 

په نړیوال چاپېریال کې د انساين منابعو پالن جوړونه

یو ش��خص باید بهرنیو رشایطو ته جدي پاملرنه وک��ړي او نړیوال پرمختګونه چې د تکنالوژۍ، 

اړیکو او نورو څو ملیتي س��هامي رشکتونو په برخو کې رامنځ ته کېږي، د راتلونکي لرلید په توګه 

پ��ه پ��ام کې ونیيس. په راتلونکي کې د س��رو نړیوالو رشکتونو لپاره د بېالبېل��و ملیتونو له مدیرانو 

څخ��ه د ل��وړ کیفیت جوړو ټیمونو لرل به یو غیر عادي او خ��ارق العاده چاره نه وي. که څه هم 

)دیود هنیان۱( او )هاورد ۲پرملوتر(  معتقد دي چې یوازې په موقتو او بېړنیو موقعیتونو کې بهرين 

مدیران د انس��اين منابعو د پالن جوړونې په لس��ت کې راځي، په داس��ې حال کې چې د پانګونې 

اصيل هېوادونه چې پکې څو ملیتي رشکتونه شتون لري، په معمول ډول د هامغه رشکت د انساين 

منابعو د دایمي مدیرانو جزء وي. 

پ��ه بل عبارت موږ کولی ش��و، یو زیات ش��مېر امریکايي وګړي په بهر ک��ې د فعالو امریکايي 

رشکتونو په بېالبېلو پستونو کې ومومو. 

کورين رشایط

د بحث لپاره په پام کې نیول ش��وي داخيل عوامل، الندې ش��یان په بر کې نیيس: د رشکت له 

دننې یا بهر څخه د مدیریتي مقام په ټاکلو کې د انس��اين منابعو پالن جوړونه، د انساين منابعو په 

پالن جوړونه کې د مسوولیتونو ټاکل او د تغییراتو پر وړاندې مقاومت باندې د غالبېدو په موخه، 

لوړ مدیریت ته اړتیا. 

  David Heenan -۱ 

 Howard V.Perlmutter - ۲



۲۹

د  انساين منابعو د پالن جوړونې مسوولیت

که څه هم د انس��اين منابعو د پالن جوړونې مس��وولیت په هره کچه هر مدیر ته متوجه وي، 

خو وروستنی مسوولیت یې د اجرایي مسوول او د سیاست جوړونکو مدیرانو د ډلې پر غاړه دی. 

دوی دنده لري چې تر الس الندې کارکوونکو ته د اجرايي مس��ایلو د قوانینو په رس��ولو کې خپل 

مس��وولیت ادا کړي او د ابالغ ش��ویو مس��ایلو د اجرایي کېدو په تړاو ډاډ ترالسه کړي. د بېلګې په 

توګه، د سراتیژیکو پرېکړو تصمیم نیول، له دې جملې څخه د انساين منابعو د تامین پالن جوړونې 

د پراختیا په اړه چې ارتقا له دننې څخه وي یا له بهر څخه د رشکت د اړتیا وړ مدیران تامین يش، 

د کاندیدان��و د جذبولو څرنګوالی، د میتود غوراوی، مناس��ب غوراوی او تعقیب یې، د موسس��ې 

د اجراآت��و پ��ه اړه د ارزونې پ��الن، د ډول انتخاب، د مدیرانو د روزن��ې ماهیت، د ادارې د پراختیا 

څرنګوالی، د ارتقایي سیاستونو انتخاب او تقاعدد لوړو مدیرانو د دندو له جملې څخه دي. 

اجرايي مدیران باید د انس��اين منابعو د غړو چې په معمول ډول له پرس��ونيل  دیپارمتنټ څخه 

وي، له خدمتونو څخه )په داسې مواردو لکه: د افرادو استخدام، پذیرش، انتخاب، انتصاب، ارزول، 

زده کړې( ګټه واخيل. که څه هم دا د مدیرانو د مس��ؤلیت جزء دی چې تش پس��تونه د الیقو او 

وړ کسانو په وسیله ډک کړي. 

د لوړو مدیریتونو د مالتړ ترالسه کول هم اړین ګڼل کېږي، ځکه کېدای يش، ځېنې نور مدیران 

د پالن د پيل کېدو پر وړاندې خنډ واقع يش، په دې توګه د لوړو مدیرانو مالتړي د یاد مقاومت په 

ختمېدو کې ډېرې مثبتې اغېزې لري. 

که د انس��اين منابعو پالن جوړونه په اغېزمنه توګه اجرا او پلې يش، نو په دایمي  توګه د عايل 

مدیریت پرس��تیژ او ځواک زیاتېږي. کېدای يش په دغه پروسه کې ځېنې داخيل مدیران د خپلو یو 

شمېر ترالس الندې کارکوونکو د له السه ورکولو له امله، یو څه النجې او ستونزې جوړې کړي، خو 

موږ باید هڅه وکړو، چې یاد کس��ان د موسس��ې په بله څانګه کې هلته چې کېدای يش، ګټوره او 

اغېزمنه ثابته يش،  هغوی ته د کار او فعالیت زمینې برابرې کړو. 



  ۳۰

د دويم څپرکي لنډیز

د انساين منابعو پالن جوړونه، د اداري تشکیالتو د خايل پستونو د ډکولو په مفهوم دي. موږ د 

انس��اين منابعو پالن جوړونه، د کاري ځواک په پېژندلو، د انساين منابعو د اړتیاوو په ټاکلو، تر الس 

الندې افرادو په فهرس��تولو او د افرادو پر غوراوي، اس��تخدام، انتصاب، ارتقاء، ارزونه، د حقوقو او 

پاداش ورکړه او زده کړې مشخصوو. 

همدارنګ��ه د انس��اين منابعو د پالن جوړونې په تړاو، له سیس��تمي بیا کتن��ې څخه کار اخلو. د 

موسس��ې د اداري طرحو اجرا چې د انس��اين منابعو د تامین د وظایفو په تړاو، زیات برشي ځواک او 

زیاتو لګښتونو ته اړتیا لري. د اړتیا وړ مدیرانو کمیت او کیفیت یعنې دا چې دوی باید په اداره کې 

مهمې دندې رس ته ورس��وي، د بېالبېلو الملونو زېږنده ده. د انس��اين منابعو په پالن جوړونه کې تر 

ټولو مهم او لومړنی قدم دا دی، چې د هغه مدیریتي وظایفو، چې د انساين منابعو په پالن جوړونه 

کې د افرادو د اس��تخدام، پذیرش، کارموندنې، ارتقا یا انفصال ضمیمه ده، د فهرست په جوړولو رسه 

د ترالس الندې افرادو مش��خصول وي. د مدیرانو د کاري توب او موثریت د زیاتوايل په موخه، اداري 

ارزونو، زده کړې او ادارې ښ��ه وايل ته پاملرنه وښ��يي. د انساين منابعو پالن جوړونه په مستقله توګه 

نيش کېدای تررسه يش، باید په دې برخه کې یو لړ نور کورين او بهرين عوامل هم په پام کې ونیول يش. 

د انساين منابعو پالن جوړونه، یو شانته استخدامي قوانینو او رشایطو ته اړتیا لري چې په عمل 

کې باید د اقلیتونو او ښځو پر وړاندې د هېڅ راز تبعیض جوګه نه يش. 

د دوره کولو لپاره کلیدي او مباحثې موارد: 

د انساين منابعو پالن جوړونه. . 1

د انساين منابعو په پالن جوړونه کې سیستمي بیا کتنه. . 2

د انساين منابعو په پالن جوړونه کې فعال عوامل.. 3

د رشکت د مدیرانو د کلیدي دندو د لړلیک پر بنسټ چارت. . 4

د انساين منابعو په پالن جوړونه کې اغېزمن محیطي عوامل. . 5

د ادارې له دننې څخه پرمختګ. . 6

د ازادې سیالۍ سیاست. . 7



۳۱

له رشکت څخه بهر د کلیدي مدیرانو ګومارل. . 8

د مساوي استخدام د موقعیتونو رامنځ ته کول. . 9

د انساين منابعو په پالن جوړونه کې د مسوولیتونو منل. . 10



  ۳۲

د دویم څپرکي پوښتنې

د مدیرانو او ټيټ پوړو کارکوونکو د پست په اړه د انساين منابعو د پالن جوړونې توپیرونه - ۱

توضیح کړئ؟ 

که چېرې تاسې مدیر شئ، د څه ډول بدلې انتظار لرئ؟ - ۲

مدیر کېدل، کومې منفي پایلې په بر کې لري؟ - ۳

د انس��اين منابعو پالن جوړونه څرنګه د مدیریت له نورو فعالیتونو او دندو رسه په ارتباط - 4

کې واقع کېږي؟ 

هغه بهرين عوامل لس��ت او وارزوئ چې د انس��اين منابعو په پالن جوړونه کې اغېزمن رول - ۵

لري او دا هم څرګنده کړئ چې کوم عامل تر نورو اقتصادي دي؟ 

د موجودو مدیرانو د چارت عمده ځانګړتیاوې څه شی دي؟ - ۶

د ادارې  ل��ه دنن��ې څخه د ارتقا سیاس��ت د منلو په پایله کې رامنځ ته ش��وې س��تونزې او - 7

ګواښونه کوم دي، بیان یې کړئ؟ 

آیا تاس��ې پر دې باوري یاس��ت چې د مدیرانو د کلیدي دندو لس��ت او د هغوی صفات او - ۸

اوصاف محرم دي؟ د ځواب د مثبت وايل او منفي وايل په صورت کې توضیح ورکړئ؟ 



۳۳

درېیم څپرکی

اقتصادي پالن جوړونه او د پروژې ارزونه

ټولیزه موخه:

په هېواد او نړۍ کې د اقتصادي پالن جوړونې په برخه کې د الزمو وړتیاوو او مهارتونو 
رامنځته کول.

د زده کړې موخې: د دغه څپرکي په پای کې به محصلین الندې معلومات ترالسه کړي: 

د اقتصادي پالنولو په اړه لومړين معلومات. 	 

د بازار د اقتصاد د ماتې الملونه. 	 

ميل پالن جوړونه. 	 

د پالنولو پروسه.	 

د پالنولو ماډلونه. 	 

د صنایعو ذات البیني ماډلونه. 	 

د ټولنیزې محاسبې مریکس.	 

خطي پروګرام جوړونه. 	 

د پروژو ارزونه. 	 

په پرمختیایي هېوادونو کې د پالن جوړونې د ماتې الملونه. 	 

اقتصادي پالن جوړونه او د پروژې ارزونه 

د اقتصادي پرمختیا هدف ته د رس��ېدو لپاره زیاتره اقتصادپوهان له پالن جوړونې څخه پلوي 

ک��وي. دغه پلوي په دې خاط��ر ده چې اقتصادي پالن اغېزمنې پایلې لرل��ې دي، په ځانګړې توګه 



  ۳4

په ش��وروي اتحاد او چین کې د کمونیزم په دوو دریو لومړیو لس��یزو کې او همدارنګه تر دویمې 

نړیوالې جګړې وروس��ته د اروپا په بیاودانولو کې د مارش��ال اقتصادي پالن بریالیتوب. د اقتصادي 

پالن په اړه دا خربه کره ده چې یو اقتصادي منظم پالن کولی يش، ډېر ژر د بریا پولې  ته ورسېږي. 

زیات��رو م��خ پر ودو هېوادونو په مختلف��و درجو پر اقتصادي پالن جوړون��ې الس پورې کړی؛ باید 

یادونه وکړو چې د دغو پالنونو بریالیتوب په موجودو رشایطو، د ټولنې پر واقعیتونو، د وسایلو او 

پرسونل د چمتو کولو په څرنګوايل او په خپله د پالن په طرح پورې تړلی دی. 

که په یوه اړخ کې د بازار خالص اقتصاد داس��ې قرار ولري چې په اقتصادي چارو کې د دولت 

الس��وهنه ردوي، په بل لوري کې یې پالن ش��وی اقتصاد قرار لري. په دغه ډول اقتصادونو کې چې 

په معمول ډول سوسیالیستي دي، د تولید د و سیلو ملکیت ټول د دولت په الس کې دی، دولت د 

پالنونو له الرې د عاید لګښ��ت او وېش کنرولوي. د دوو مخالفو قطبونو ترمنځ بېالبېل اقتصادونه 

وج��ود لري چې دولت په قس��مي توګه په اقتصادي چارو کې مداخله ک��وي، چې دغه مداخله د 

رهربۍ د پرمختیاه د رشایطو برابرول او له ضایعاتو څخه د مخنیوي بڼه لري. خو بیا هم یو شمېر 

الملونه ش��ته، چې د سوسیالیس��تي اقتصاد او یا مختلط اقتصاد د ډولونو پر تله د بازار اقتصاد له 

الرې د تولی��د عوامل��و ته ترجیح ورکوي. لوم��ړی ویل کېږي چې د بازار پر ځ��واک باندې اتکا، د 

شخيص فعالیتونو د تشویق المل ګرځي، په حکومت او ټولنه کې د دیموکراسۍ کړنالرې رامنځ ته 

کوي او ش��خيص هیلو ته غښ��تلتیا وربښي. دویم بازار کولی يش، د مرصفوونکو له میل رسه سم په 

زرګونه توکي چمتو کړي او په عین حال کې د تولید د عواملو او نیمه کاره توکو په زرګونه ډوله )د 

ګټو د لوړې کچې له میتود رسه سم( د مولدینو لپاره برابر کړي . دا هغه دنده ده چې ډېره پېچلې 

ده او د پالنولو په بهیر کې د حکومت لپاره ډېرې س��تونزې راوالړوي. باالخره بازار د حکومت په 

پرتله له نویو رشایطو رسه ځان ډېر ژر او په اس��انه طریقه عیارولی يش او داس��ې انګیزې رامنځ ته 

کوي چې افراد یې له مخې کولی يش، له خپلو رجحاناتو رسه سم په خپلو پرېکړو کې آين او فوري 

بدلونونه رامنځ ته او پيل کړي. په داس��ې حال کې چې حکومت د مخکنیو پرېکړو د بدلون لپاره 

زیات وخت ته اړتیا لري. 

د بازار د اقتصاد د ماتې الملونه

د هغ��و مثبت��و اړخونو رسه رسه چې د بازار اقتصاد ترې برخم��ن دی، خو په ځېنو حاالتو کې 

بیا په ښ��ه توګه کار نه يش کولی چې دغه لړۍ د )بازار د ناکامیو( په ډله کې ش��مېرل کېږي. لکه 

څرنګ��ه چ��ې په همدغو حاالتوکې بازار په خپل حال پاتې کېدلی يش، نو په کفایت رسه کار نه يش 

کول��ی؛ موږ دلته نه غواړو چې د بازار له ناکامیو او ماتو، هر یو تر بحث الندې ونیس��و، بلکې په 

لنډه توګه ترې یوه یادونه کوو: 
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د انحصاراتو رامنځته کېدل

په ځانګړې توګه په مخ پر ودو هېوادونو کې، کله چې یوه تصدۍ وکولی يش، له کتلوي سپام 

څخه په چټکۍ رسه کار واخيل، نو په هغه کچه لویېږي چې د یوه هېواد ټول محدود بازار اشغال 

کړي او د س��یالۍ له الرې د نورو د ش��مولیت لپاره ستونزې پېښوي. ان په پرمختللو هېوادونو کې 

هم داس��ې اولیګوپولۍ تر س��رګو کېږي چې څو محدودې تصدۍ یو صنعت کنرولوي چې په دې 

توګه د نورو د ګډون موکه له منځه ځي. باید یادونه وکړو چې د کرنې، کب نیونې، اليس صنایعو، 

ترانسپورت، پرچون سوداګرۍ او شخيص خدمتونو په برخه کې د انحصاراتو او اولیګوپولیو د رامنځ 

ته کېدو شونتیا ډېره لږه محسوسه وي. خو که په صنایعو کې انحصارات الر ومومي، نو بیې لوړې 

او د تولید کچه ټیټېږي چې په دې توګه ډېر زیان مرصفوونکو ته اوړي. البته حکومت کولی يش، د 

انحصاراتو د منع کولو د حداکرث نرخ د ټاکلو او یا پر ګټې د مالیې د زیاتولو له الرې د انحصاراتو د 

ډېرې ګټې اخیستنې مخه ونیيس او د دغو مالیاتو عواید په بل ځای کې د مرصفوونکو په ګټه ولګوي. 

بهرنۍ سپام

ب��ازار ن��ه يش کولی، ټولې هغه ګټې چې د نورو تصدیو لپاره د یوې تصدۍ له فعالیت څخه د 

زېږنده س��پام له اړخ پیدا ش��وې، ګټورې کړي. د بېلګې په توګه هغه سپاموې چې د یوه سړک یا د 

اوبولګولو د یوه بند د جوړولو له الرې د خلکو او نورو تصدیو په برخه کېږي. دا په دې معنا ده، 

چې دغه تصدۍ له دې پرته، چې یوه روپۍ یې مرصف يش، ګټې یې زیاتې شوي دي. لکه څرنګه 

چې د س��النګ د تونل په جوړېدو رسه کابل ته د مزاررشیف او قطغن د خربوزو رس��ولو په برخه 

کې زیاتې اسانتیاوې رامنځ ته شوې او د یادو سیمو بزګرانو له دې پرته چې یوه روپۍ یې مرصف 

ش��وې وي، اوس په پراخه پیامنه خربوزې په ښ��ه بیه کابل یا پیښ��ور ته لېږدولی يش؛ دا په داسې 

ح��ال ک��ې ده، چې هېڅوک نه يش کولی د خربوزې کروندګر له دغه تونل څخه له ګټه اخیس��تنې 

څخه منع کړي. 

ل��ه دې امله، خص��ويص متصدیان ډېر کم حارضېږي چې په همداس��ې ټولګټو پروژو کې چې 

بهرنۍ سپاموې په بر کې لري، پانګونه وکړي او دولت مجبور دی چې د دغو پروژو د ذايت ارزښت 

ل��ه پلوه پرې پانګونه وکړي. ځکه نه یوازې س��پاموې د کنرول وړ ن��ه دي، بلکې په عین حال کې 

دغه پروژې زیاتې پانګې ته اړتیا لري چې د خصويص پانګونې له اقتصادي توان څخه ډېرې لوړې 

دي، ن��و پر دې بنس��ټ پ��ه دې برخه کې بازار ن��اکام دی او باید دولت مداخل��ه وکړي. د بهرنۍ 

س��پام موض��وع له متوازنې ودې رسه نژدې تړاو لري. لک��ه څرنګه که څو تصدۍ په ګډه رسه خپل 

فعالیت پیل کړي، کېدای يش د یو بل له تجربو څخه یو څه زده کړي، د یو بل توکي په خپل تولید 

 Backward Forward Linkages ک��ې وکاروي. همدارنګه د تصدیو ترمنځ مخکنۍ او وروس��تنۍ
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موضوع، د بهرنيو س��پاموو او یا اړتیاوو زېږنده ده. حکومتونه کولی يش، د پالن جوړونې پر مهال 

دغه اړیکې په پام کې ونیيس او په منظمه او پالن ش��وې توګه د یو س��کتور او یا صنعت د ودې او 

پرمختیا المل يش، خو دغه دنده یو خصويص پانګوال نه يش کولی، چې پر مخ  یې بوځي. 

Extemal Disecomoies د بهرنۍ سپام نشتون

دا له هغو لګښ��تونو څخه س��پام ده چې د تصدۍ د خپل فعالیت معلول نه ده. د بېلګې په 
توګ��ه، په صنعتي هېوادونو ک��ې د هوا یا ژوند د چاپېریال ککړوال��ی. د کثافت عاملې تصدۍ په 
خپله خوښه د ددغه وضعیت کنرولولو ته حارضې نه دي؛ ځکه چې لګښتونه یې ډېرېږي، خو په 
همدې حال کې نور اش��خاص او تصدۍ چې په س��یمه کې حضور لري، ترې زیامننېږي. له ټولیزو 
منابعو څخه ګټه اخیستنه لکه څړځایونه، د کب نیونې لپاره سیندونه، ځنګلونه او داسې نور ټول 
کولی يش د نه س��پام المل يش هغه کس��ان چې د پس��ونو لویه رمه لري، کوچني شپانه له صحنې 
څخه وبايس او یا هم له څړځایونو څخه داسې په بې رحامنه توګه ګټه اخيل چې د راتلونکي کال 
لپاره آن د واښ��ه رېښ��ه هم په ځمکه کې نه پاتې کیږي. د افغانس��تان له ځنګلونو څخه ناقانونه 
ګټه اخیستنه د بهرنۍ نه سپام بله روښانه بېلګه ده چې نه یوازې غرونه یې له ځنګلونو څخه تش 
کړل، بلکې په ټوله سیمه کې د اقلیم د بدلون المل هم شوي د ورښت کچه خورا ټیټه شوه. بازار 
د ش��خيص ګټو پر بنس��ټ والړ دی، دغې نه سپام ته پاملرنه نه لري، خو حکومت کولی يش چې د 

قوانینو او مالیاتو په وضع کولو رسه له دغې نه سپام څخه مخنیوی وکړي.

د نویو صنایعو دلیل
دا مس��ئله ډېره اړینه ګڼله کېږي چې باید مخ پر وده هېوادونو ته وخت ورکړل يش نوي جوړ 

کړي صنایع چې د بالقوې ودې ارزښ��ت لرونکي دي، له وارداتو رسه د س��یالۍ په ډګر کې حامیه 

کړي. بیا هم ازاد بازار او نړیواله سیالۍ د همداسې نویو تشکیل شویو تصدیو د له منځه تلو المل 

ګرځ��ي. ل��ه دې امله حکومتونه باید د واردايت تعرفو په وس��یله دغو تصدیو ته کايف وخت ورکړي، 

ترڅو وده وکړي او مثر ته ورسېږي. باید یادونه وکړو چې نوې صنایع او وده یې بیا هم له متوازنې 

ودې رسه تړلې ده. که حکومت وکولی يش، څو دتصدیو مالتړ وکړي، نو د بهرنۍ سپام د پیدا کېدو 

له الرې د هغوی د پرمختیا زمینه برابرېږي، په دې توګه د صنعت سکتور وده کوي. 

د مرصفوونکو حاکمیت
په پرمختللو هېوادونو کې ویل کېږي چې مرصفوونکی )مشري( پاچا دی او پیسې رایه ورکوي 

چې څومره او د چا لپاره تولید يش، خو د مخ پر دو اقتصادونو په تړاو چې ډېره برخه یې له پويل 

او بانکي سیس��تم څخه بهر ده، دغه خربه صدق نه کوي. څو بانکونه چې ش��تون لري، هغه هم د 
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پرمختللو اقتصادونو په مډل دي، زیاتره خلک آن د بانک ودانۍ، د بانک مفهوم او پیس��ې هم نه 

پېژين. پر دې بنسټ، په دغو اقتصادونو کې نه پیسې رایه ورکوي او نه مرصفوونکی واکمن دی او 

نه هم د بازار اقتصاد کوم ځای لري. له دې امله، د حکومت دنده د پويل او بانکي سکتور هڅونه 

او تشویق دی او د شونتیا تر بریده باید اقتصاد د اطرايف او معیشیتي اقتصاد ځایناستی يش، ترڅو 

وررسه جوخت بازار هم وغوړېږي. په زیاترو مخ پر وده هېوادونو کې یو ش��مېر لږکي ش��تون لري 

چې په اصل کې مهاجر دي او د س��وداګرۍ او خدمتونو یوه زیاته برخه همدوی تررسه کوي. لکه 

په افریقا کې هندیان او پاکستانیان؛ په ختیځه آسیا او اندونیزیا کې چینایان، په افریقا کې لبنانیان 

او په التینه امریکا کې یهودیان. دغه لږکي له هوسا ژوندانه څخه برخمن دي خو په خپله د سیمې 

خلک له بېوزلی رسه مخامخ دي. پر دې بنسټ د بازار ځواک چې عدم مساوات یې رامنځ ته کړی، 

د ميل رجحاناتو د طرحې په وسیله په یادو هېوادونو کې باید مهار يش. 

په بازار کې مداخله، تل د دولت په ګټه نه متامېږي. داسې بېلګې شته چې هرې مداخلې وضع 

ال پس��ې خراب��ه کړې ده. د بېلګ��ې په ډول، د اٌجرې حداقل نرخ ټاکل چ��ې موخه یې د غیرماهرو 

کارګرانو په ژوندانه کې ښ��ه والی راوس��تل دي د اس��تخدام د کمښ��ت المل ګرځي. همدارنګه د 

واردات��و کن��رول د قاچاقو په کچ��ه کې زیاتوال��ی راويل او تور بازار رامنځ ته کېږي. د س��ود نرخ 

ټاکل، زیاتره د پانګې د ناس��مې تعبیې المل ګرځي او د خوراکي توکو د بیې کنرول په مخ پر ودو 

هېوادون��و کې زیاتره بزګ��ران او کروندګر چې د هېواد د وګړو زیات ش��مېر جوړوي،  زیامننوي.د 

خوراکي توکو ارزانه واردات او مامورینو ته د کوپون د وېش له الرې د خوراکي توکو سب سایدي 

یا د حکومتي س��ب س��ایدي په وسیله د خوراکي توکو د نرخونو ټاکل او کنرول، نه یوازې د دولتي 

بودیجې بار زیاتوي، بلکې په هېواد کې د کرنې س��کتور هم له پښ��و غورځوي. پورتنيو ټکیو ته په 

پام رسه دولت باید د خپلو پالیس��یو او اقتصادي ت��ګالرو په طرح کې ډېر محتاط وي؛ په ځانګړې 

توګه هغه مهال چې په بازار کې مداخله کوي. 

ميل پالن جوړونه

د ب��ازار د ناکامیو په اړه له پورتنیو ترشیحات��و څخه باید درک يش چې حکومتونه په مختلطو 

اقتصادون��و ک��ې پ��ه یو ډول نه ی��و ډول مداخله کوي. د دغ��ې مداخلې موخه د ب��ازار اقتصاد د 

نیمګړتیاوو اصالح، د نورو تصدیو لپاره د پرمختیايي او تش��ویقي زمینو برابرول، د بېوزلو طبقو په 

ګټه نس��بتا په لوړه کچه د عوایدو د بیا وېش او باالخره یو معلوم لوري ته د س��کتورونو او منابعو 

الرښ��وونه او ره��ربي ده. د دې یادون��ه هم باید وکړو چې دولت د دغ��و مداخلو په ترڅ کې باید 

لومړی هديف رجحانات ترتیب او مناسبې وسیلې لکه د مالیاتو وضع کول تنظیم کړي او همدا راز 

د پیسې د عرضې د سود نرخ او د اسعارو د ادارې کنرول په خپل الس کې واخيل. 
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د پالن جوړونې سیاست

د م��يل اقتص��اد په پالن جوړونه کې سیاس��توال یو ل��ړ هدفونه ټاکي او د پلیت��وب جواز یې 

ص��ادروي. د دې ترڅنګ اقتصادپوه��ان او پالن جوړونکي ورته عميل ح��ل الرې لټوي او باالخره 

انجنیران او نور مامورین لکه د کرنیزې پرمختیا مامورین یې د پلیتوب ډګر ته سپاري. 

خ��و دغه ترشیح ډېره لنډه ده، باید پوښ��تنه وکړو، چې سیاس��توال څ��وک دی؟ څرنګه ټاکل 

ش��وی او د رایې اخیس��تنې پرمهال یې له خلکو رسه کومې ژمنې کړې دي؟ په دیکتاتوري او نیمه 

دیکتاتوري هېوادونو کې سیاستوال د تصمیم نیولو پر مهال د رایې اچوونکو او نورو ځواکمنو ډلو 

لکه: د کارفرمایانو ټولنې، د بزګرانو ټولنې، د مرصفوونکو ټولنې، پوځي ځواکونو او داس��ې نورو تر 

مس��تقیمې او نامس��تقیمې اغېزې الندې راځي. له دې امله ویلی شو چې په یادو هېوادونو کې د 

پالن رجحانات د سیاستوالو په وسیله نه، بلکې د اړوندو ځواکمنو ډلو او ټولنو له خوا ټاکل کېږي. 

په دیکتاتوري او نیمه دیکتاتوري هېوادونو کې له دې رسه رسه چې سیاس��توال مطلق العنان وي، 

خ��و بی��ا هم په یوه اوږده موده کې باید د رایې پر وړاندې ځان تس��لیم ک��ړي، له دې پرته، دغه 

دیکتاتوران په زیاترو مخ پر ودو هېوادونو کې ډېر ژر له منځه ځي. پالن جوړونکي چې زیاتره یې 

اقتصاد پوهان دي، په لومړي پړاو کې له خپلې اقتصادي پوهې څخه په ګټې اخیستنې رسه، ټاکلو 

هدفونو ته د رس��ېدو په موخه بېالبېلې الرې چارې لټوي. خو دغه ډله د مامورینو او انجنیرانو په 

شان چې د پالن د تطبیق چارې پر غاړه لري، نه يش کولی چې د ځواکمنو ډلو تپلو له اغېزې څخه 

ځ��ان وژغوري. کېدای يش اقتصادپوه پر دې پوه ش��وی وي چې د خوراک��ي توکو ارزانه واردات د 

بزګرانو او کروندګرو په زیان دي، خو ښاري مرصفوونکي به د وارداتو د هر کمښت او یا د خوراکي 

توکو د س��ب س��ایدي د کموايل پر وړاندې مقاومت وکړي. لکه څرنګه چې د خوراکي توکو د سب 

س��ایدي کمښ��ت په مرص کې د انور س��ادات په مرشۍ د مرص د هغه مهال حکومت دوه ځله له 

ګواښ رسه مخامخ کړ او د پراخو الریونونو المل شو. 

همدارنګه په مراکش کې د دویم شاه حسن په مرشۍ حکومت مجبور شو چې د وليس پراخو 

او توندو الریونونو له امله، د خوراکي توکو د سب سایدي د ځنډولو فرمان د څو ورځو تر تېرېدو 

وروس��ته بېرته لغو کړي. په هر حال د اقتصاد علم پر دې حکم کوي، چې د کورين کرنیز س��کتور 

د ودې یوه الره هامغه په ښ��ارونو کې د خوراکي توکو د س��ب سایدي القا ده. ښایي دغه حکم د 

دې الم��ل يش، څ��و غاړه ی��ې د دیکتاتور تر تیغ الندې رايش، خو کله چ��ې ټول ولس د حکومت د 

همداس��ې اقدام پر وړاندې په الریونونو الس پورې کړي، بیا نو ټول مجبور دي، چې د ولس ارادې 

ته غاړه کېږدي. 

رسبېره پر دې، کله چې ولیدل ش��ول، د حکومتونو جوړښ��ت هر یو له بېلو وزارتونو، خپلواکو 

موسسو، والیتونو او داسې نورو څخه جوړ شوی، نو هر وزیر او وايل هڅه کوي چې د ميل هدف 
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پ��ه پر تله د خپلو موسس��و کيل هدف ته ترجی��ح ورکړي، نو د پالن جوړونک��ي دنده ده چې په 

همداس��ې رشایطو کې د عالیقو تضادونه له منځه یويس او له دې پرته چې له یو وزیر یا وايل رسه 

د مقابلې په پایله کې خپل موقعیت له ګواښ رسه مخ کړي، منځنۍ او سوله ییزه الره خپله کړي؛ 

که څه هم دغه تناوب او منځالرې توب یو ميل هدف ته په رسېدو کې د ځنډ المل يش. همدا راز 

لکه څرنګه چې پالن جوړونه بېالبېل وزارتونه چې له بېالبېلو سکتورونو څخه استازیتوب کوي، په 

بر کې نیيس او هر یو په حق جانبه بڼه په ميل پالن کې د خپل پالن د رجحان لومړیتوب غواړي، 

د بېلګې په توګه د کرنیزې وزارت کرنیز پراختیايي پروژې مخته کوي، د برېښ��نا وزارت سیمو ته د 

برېښنا رسونې چارې مقدمې ګڼي، یا د کانونو وزارت د کانونو د راایستلو چارې )د بېلګې په توګه 

د حاجیګک داوس��پنې کان( د ميل پرس��تیژ المل او د اس��عارو مهمه منبع ګڼي او داسې نور. په دا 

رنګ��ه حاالتو کې مرکزي پالن جوړونه باید د پ��روژوي لومړیتوب په اړه پرېکړه وکړي. له دې پرته 

ميل ګټې له وزیرانو یا د پیش��نهادي پروژو له نورو ګټه اخیس��تونکو  څخه د ډار قرباين نه کړي. 

باالخره، ميل سیايس ګوندونه او غوښتنې د ميل پالن جوړونې الره کې یوه بله لویه ستونزه ده. 

د پالن جوړونې پروسه

د پالن جوړونې پروسه څلور پړاوونه لري: 

پ��ه لومړي پړاو کې پر س��یايس رهربانو الزم دي، چې د پالن هدفون��ه تثبیت کړي. لکه څرنګه 

چ��ې د هدفونو په بڼه یو ش��مېر ی��ې د ټاکلو موخو لپاره لکه: د اس��تخدام زیاتوالی، د عاید د بیا 

وېش اقتصادي ودې، د مطلقې بېوزلې له منځه وړلو او داسې نورو لپاره څرګندېږي. په عین حال 

کې س��یايس رهربان بای��د د هدفونو تقدم او لومړیتوب هم وټاکي. پ��ه دې توګه پالن جوړونې ته 

د رفاهی��ت یوې تابع ت��ه  بیک ورکول کېږي چې هغوی په ټاکل��و تدبیرونو رسه ميل قدامتونو ته 

رس��ېږي. دغ��ه تدبیرونه چې د هدفونو په وزن او رنګ کې وړاندې ش��وي، پ��ه ریاضيکي بڼه هم 

بیانې��دای يش، خو له دغې کړنالرې څخه کمه ګټه اخیس��تل کېږي. تر ټولو معمول یې دا دی چې 

هديف زیاتوالی په یوه یا څو ټاکلو هدفونو کې ثبتېږي؛ لکه: په GPD  کې ۵% زیاتوالی، په استخدام 

کې ۲% زیاتوالی او داس��ې نور او بیا پالن جوړونکي ته امر کیږي چې د ترالس��ه کېدو الرې چارې 

یې ومومي. باالخره سیاس��توال کولی يش چې په هدفونو کې رجحاناتو ته په ارزښ��ت قایل يش، د 

بېلګې په ډول پالن جوړونکي ته ووايي چې د اقتصادي ودې او اس��تخدام هدفونه دواړه په دغه 

پ��ړاو کې ځای پر ځای کړي. د پالن جوړونکي دن��ده له همدغه پړاو څخه پیلېږي، هغه د کمیابو 

منابعو موجودیت ته متوجه کېږي، ګوري چې په اقتصاد کې د بهرنۍ پانګې د سپام، د دولت عاید، 

صادرايت عاید او د ماهرو او متخصصو کارکوونکو د نسبت اندازه څومره ده. یا په بل عبارت، ټول 

فزیکي او اداري محدودیتونه یو یو څېړي، دغه محدودیتونه هدف ته د رس��ېدو ځواک کموي. تر 
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دې وروس��ته پالن جوړونه هدفونو ته د رسېدووس��ایلو او الرو چارو ته متوجه کېږي. د بېلګې په 

ډول، د پانګې اچونې د پروژو، د قیمت د سیاستونو، د پويل او مايل سیاست ټاکل او داسې نور. پر 

دې بنس��ټ ښايي داس��ې الرې چارې ولټول يش چې شخيص انګېزې رامنځ ته او ميل هدفونو ته د 

رسېدو په الره کې د خصويص پانګه اچوونکو د هڅونې او تشویق المل يش. باالخره پالن جوړونه 

میکانیک��ي پړاو ته رس��ېږي. په دغه پړاو کې یو لړ تدبیرونه ت��ر الس الندې نیول کېږي، ترڅو ميل 

هدفونه ترالسه يش. د دغه پړاو پایله د یو پرمختیايي پالن رامنځ ته کېدل دي چې په راتلونکو کې 

ترالسه الندې نیول کېږي. 

درېی��م پړاو د مس��وولو چارواکو له خ��وا د پالن تطبیقول دي. په دغه پ��ړاو کې ال هم د پالن 

جوړونکي دنده پای ته نه ده رس��ېدلې. د پایلو د راټولولو منظمه کتنه او تحلیل یې ښايي په پالن 

ک��ې د بدلونونو المل يش. د راټولو ش��ویو عددونو له مخې نه ی��وازې د فعيل پالن بریالیتوب ټاکل 

کېږي، بلکې په عین حال کې د راتلونکو پالنونو د طرحې لپاره ښه مواد هم ترالسه کېږي. باالخره 

څلورم پړاو دا دی چې ښایي د پالن په دغه بهیر کې څرګنده يش چې کوم هدف ته لږ ارزښت او 

کوم یوه ته زیات ارزښ��ت منل شوی دی. له دې امله کېدای يش، Trade-off یا د یوه هدف له بل 

هدف رسه تبادله صورت ومومي. د بېلګې په توګه، د پالن په بهیر کې دا خربه روښ��انه کېږي چې 

د اقتصادي ودې د هدف په پرتله باید د استخدام د زیاتوايل هدف ته  لومړیتوب ورکړ شوی وای. 

اوسمهال په مخ پر ودو هېوادونو کې څو کلنه )په معمول ډول پنځه کلن( پرمختیايي پالنونه 

دود ش��وي دي. د دغ��و پالنونو د تعمی��ل لپاره حکومت ه��ر کال د کاري بودیج��ې ترڅنګ یوه 

پرمختیاي��ي بوديج��ه هم په پام ک��ې نیيس. له ع��ادي بودیجې څخه موخه د حکوم��ت د ټولیزو 

فعالیتونو متویل دی، خو له پرمختیايي بودیجې څخه موخه د پرمختیايي پالن د پروژو متویل وي. 

د پالن جوړونې ډولونه )مډل(:

پ��ه پورتن��ۍ برخه کې د پالنونو د طرحې او ترتیب په تړاو بحث وش��و، پ��ه دې برخه کې پر 

اقتص��ادي مډلون��و، چې د پالن جوړونې مرس��تندوی دي بحث کېږي. پ��ه دې برخه کې به د پالن 

جوړونې شپږ مډلونه ترشیح يش. 

د کینزیونو د ودې مډل

د پالن جوړونې تر ټولو س��اده او مش��هور ماډل، د  زود- دو مار ماډلونه دي چې په مخکنيو 

څپرکو کې هم پرې بحث شوی دی. 
 ( )1                                 

K
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په دغه ماډل کې g  د کورين ناخالص تولید د کلنۍ ودې نس��بت، S ،GDP د س��پام نسبت او 

K د پانګې او سود یا )Incrementead Capital .)ICOR متزاید نسبت دی. که  K ثابت وي، نو 

پالن جوړونکی کولی يش، د ټاکلې ودې یو نس��بت ته د رسېدو په پار د سپام الزم مقدار وسنجوي 

او یا کولی يش، د ممکنه سپام نسبت وټاکي او وسنجوي چې د دغه نسبت له مخې کولی يش، دغه 

مسئله ترالسه کړي چې څو سلنه اقتصادي وده ممکنه ده. 

البته کولی شو، دغه ساده ماډل ته پراختیا ورکړو او وررسه حقیقت ته نژدې شو. 
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یا کولی شو په الندې بڼه یې ولیکو: 
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په دویمه )۲( معادله کې y له  GDP څخه او K د پانګونې له زېرمې، ) د استهالک ونډې په 

ګډون( ناخالصې پانګونې څخه عبارت دی او k د س��ودي پانګې له متزاید نس��بت او د پانګونې له 

) تېر کال دی. دلته  )1−t موج��ودې زېرم��ې څخه عبارت دی. t له روان کال څخ��ه عبارت دی او 

د دې اټکل ش��وی چې پانګونه ژر مثر ورکوونکی او یوازې یو کال ته اړتیا لري چې حاصل ترالس��ه 

يش. ت��ر دغ��ه ځایه پورې موږ اقتصادي عرضه ولیده چې ځېنې اقتصاد د یوه کال په لړ کې څومره 

تولید درلودلی يش. 

د تقاض��ا یا د تولید د اس��تعامل له اړخه ل��ه پنځو نورو معادلو څخ��ه کار اخلو او دغه ټولې 

معادلې د کینز د ډول پر بنسټ دی. 
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پ��ه دغ��و معادلو کې S له ميل ناخالصې س��پام، F له بهرنۍ س��پام )بهرنۍ مرس��تې + بهرنۍ 

پانګونې(، M له وارداتو، E له صادراتو C له لګښ��ت f د س��پام له وروستني متایل او m  د وارداتو 

له وروستني متایل او t  له روان کال څخه عبارت دی. 
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 )4(  معادله د کینز د سپام تابع ده، په دې معنی چې سپام د عوایدو یو ثابت نسبت دی. )5(  

معادله د دې ښودنه کوي چې ناخالصه پانګه اچونه باید د کورنۍ او بهرنۍ سپام په وسیله متویل 

يش. )6( معادل��ه د دې څرګندویه ده، چ��ې واردات د کورنیو عوایدو د ثابت تابع ده. )7( معادله 

ښ��يي، چې واردات د صادرايت عوایدو او بهرنیو پانګو )س��پام( تاب��ع ده. )8( معادله دغه موضوع 

جوتوي، چې د قس��مت لګښ��ت د عوایدو او سپام باقي ده، د کورنۍ پانګې په بڼه. دا هم باید له 

پامه و نه غورځوو، چې بهرنۍ سپام له )۵( معادلې څخه په ګټه اخیستنې رسه ښودل شوې ده. 

د خطي مستقلو معادلو هر سیستم په هغه صورت کې د شپږو پورتنیو معادلو په څېر حلېدای 

يش، چ��ې د معادلو ش��مېر د مجهوالتو د معادلې له ش��مېر رسه مع��ادل وي.  په دغه معادلو کې 

لس مجهوله ش��تون لري. )Mt,Ft,St,It-1,It,Kt-1,yt-1.yt.ct,Et(یعنې تر موجودو معادالتو څلور 

مجهولې زیاتې دي. خو درې مجهولونه یې یعنې It-1,Kt-1,yt-1  فرض شوی چې معلوم وي؛ ځکه 

چ��ې دا د تېرو کلونو ډیتاګانې دي چې د تخمین لپاره یې عددونه کارول کېږي، خو Et په معمول 

ډول په جال توګه تررسه کېږي، ځکه چې صادرات د ماډل په بهرنیو عواملو پورې تړيل دي؛ یعنې د 

کورنۍ عرضې ظرفیت د صادراتو او نړیوال بازار لپاره وي. په دې توګه یوازې شپږ مجهولونه پاتې 

کېږي، نوله شپږو معادلو څخه باید ترالسه يش. 

فرض کوو چې Ft بهرين س��پام )بهرنۍ مرس��تې جمع د بهرنیو پانګه اچونو( له ماډل څخه بهر 

وټ��اکل يش، ځکه مرس��تې له به��رين حکومت رسه د جګرې وړ وي، او بهرن��ۍ پانګه اچونې تل په 

کورنیو اقتصادي رشایطو پورې تړيل نه دي، نو داس��ې یو مایک ماډل د ترالسه کېدو هڅه کوو چې 

پکې پنځه مجهوله )M,S,L,Y,C( او شپږ معادلې شتون ولري. 

البت��ه پورتنی م��اډل له دوه خالوو Two gaps ماډل رسه ورته دی چې یوه یې، )5( معادله ده 

چې له کورنۍ او بهرنۍ س��پام څخه په ګټه اخیستنې رسه پانګه اچونه متعادل حالت ته راويل. او 

ب��ل یې )7( معادل��ه ده چې له صادرايت عوایدو او بهرنیو س��پام وو رسه وارادات متعادلوي. په یو 

متعادل اقتصاد )سامله پالن جوړونه( کې باید دغه دوه خالوې ډکې يش؛ یعنې دواړې معادلې رسه 

د تعادل حالت ته رايش. 

باید یادونه وکړو چې دغه ماډل ډېر کارولی شو او پېچلې بڼه یې پر کرنې، صنعت او خدمتونو 

باندې د س��کتورونو وېش دی. په عین حال کې کولی ش��و چې په دغه ماډل کې د تولید عوامل په 

جال توګه محاسبه کړو. دغه عوامل د کار له بېالبېلو ډولونو، طبیعي منابعو او د وارداتو له ډولونو 

څخه عبارت دي. دا هم باید له پامه و نه غورځوو چې هره نوې معادله کولی يش چې د تعادل یا 

د عامل د کموايل استازی يش چې په دې توګه، د څو خالوو )MuLti-gaps( ماډل ترالسه کېږي خو 

په هر حال کې د پالن جوړونې میتود پر خپل حال پاتې کېږي. 
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د ذات البیني صنایعو ماډل )ډول(

Input-output analaysis تحلیل – د حاصل لګښت

د کینز مکرو اکونومیکي ماډل د اقتصادي س��کتورونو یعنې کرنې، صنعت او خدمتونو په تړاو 

بش��پړ ترشیحات نه لري. د مکرواکونومیکي تعادالتو د رامنځ ته کولو په موخه د یادو س��کتورونو 

ترمنځ د اړیکو څېړل د پالن جوړونې لپاره مهم ګڼل کېږي. هغه وس��یله چې د همداس��ې اړیکو 

د تحلی��ل لپاره وجود لري، د حاصل د لګښ��ت تحلیل دی؛ دغ��ه ډول )مډل( یو جدول لري چې د 

س��کتوري اړیکو ښ��ودونکی او د امریکا پ��ه اقتصاد کې د نورو اقتصادي اړیک��و په پار تر دویمې 

نړیوالې جګړې وروس��ته د )Wassily Leantief( په وس��یله طرح شوې ده. له ده رسه هممهاله یو 

رويس اقتصاد پوه )Leonid Kantorovid( په مس��تقله توګه همداسې یو جدول د روس د اقتصاد 

لپاره ترتیب کړی. دغه جدول په اصل کې د حاصل بهیر له یوه صنعت نه بل ته یې او وروس��تنی 

کاروونک��ی )اس��تعاملوونکی( )مرصفوونکو، پانګه اچوونکو او صادروونکو( ته ښ��يي. همدا راز د 

یاد جدول، یوه س��اده بڼه د اومو توکو، صنعتي مرصيف توکو، د مولد صنعتي اجناس��و او د خدمايت 

س��کتورونو ترمنځ اړیکې جوتوي. په حاش��یه کې کتارونه، تولیدوونکي سکتورونه )فروشات( ښيي 

او په ستونونو کې پېرېدونکي یا کاروونکي ښودل شوي دي. د بېلګې په توګه، د اومو توکو سکتور 

په لومړۍ حاشیه کې، کرنه، معادن او ځنګلونه ۲۰ میلیونه ډالره توکي تولید کړي چې په خپله په 

س��کتور کې په مرصف رس��ېږي. دغه سکتور 7۵ میلیونه ډالر مواد تولید کړي او هغه یې پر مرصيف 

صنعتي س��کتور باندې پلوريل دي. همدارنګه ۵۰ میلیونه ډالر نور یې د مولده اجناس��و پر صنعتي 

س��کتور پلوريل، خو د خدمتونو پر س��کتور یې هېڅ شی نه دي پلوريل. دغه منځنۍ ګټې اخیستنې 

ټوله نژدې ۱4۵ میلیونو ډالرو ته رسېږي )۵ ستون( او د دغو اجناسو د وروستني تولید بیه )دهغوی 

د ارزښت تر زیاتېدو وروسته( ۲۵۵ میلیونو ډالرو ته رسېږي. په دې توګه د یاد سکتور د تولید ټول 

ارزښت 4۰۰ میلیونه ډالر ټاکل کېږي. 

۱۶ جدول: د لومړنيو توکو، صنایعو، د تولیدي اجناسو توکي او د خدمتونو سکتورونه، د کارونې 

مجموعه او د ګټې اخیستنې مجموعه.

Σوروستنیوروستنیمنځنیصنعتيمرصفي

۲۰7۵۵۰۰۱4۵۲۵۵4۰۰لومړين مواد

د مرصيف صنایعو 

اجناس 
۰۳۰۰۰۳۰۱7۰۳۰۰

۶۰۶۰7۵۰۱۹۵۵۵۲۵۰تولیدي اجناس 
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4۰۱۵۵۰7۰۱7۵۱7۵۳۵۰خدمتونه 

۱۲۰۱۸۰۱7۵7۰۵4۵د پېرېدنې مجموع 

د تولید زیات ارزښت 

۲۸۰۱۲۰7۵۲۸۰۰7۵۵وروستنی 

4۰۰۳۰۰۲۵۰۳۵۰۱۳۰۰د تولید مجموع

په عین حال کې د صنعتي تولید د اجناسو سکتور د ۶۰ میلیونو ډالرو په ارزښت خپل تولید د 

مرصيف اجناسو پر صنایعو پلورلی دی. هر مولد په عین حال کې، د منځنیو توکو کاروونکي دي او 

پېرېدنه یې د جدول په ستونونو کې ښودل شوې ده. د بېلګې په توګه: د مرصيف اجناسو سکتور د 

7۵ میلیونو ډالرو په ارزښت اومه توکي او د ۳۰ میلیونو ډالرو په ارزښت یې له خپل سکتور څخه 

۱۵ میلیونه ډالره خدمتونه اخیس��تي، نو د پېرېدنې مجموعه یې ۱۸۰ میلیونو ډالرو ته رس��ېږي او 

دغه ارزښ��ت د ۱۲۰ میلیونو ډالرو زیات ارزښت رامنځته کړی )د اُجرې، د ځمکې د اجارې رانت، 

اس��تهالک او د س��ود ګټې په ګډون( او مجموعي تولید یې ۳۰۰ ملیونه ډالرکېږي. دغه مبلغ باید د 

مجموعي تولید معادل وي چې په دویم کتار کې ښ��ودل ش��وی دی. هر کتار )حاشیه(، حاصل له 

حاصل څخه، د ګټې اخیستنې د څرنګوايل له مخې ښودلی )د وروستنې تقاضا په ګډون(، په داسې 

حال کې چې د هر ستون د حاصل لګښت )کاست( او د تولید ګټې یې ښيي. د محاسبې د اصل له 

مخې باید دغه دوه مجموعې رسه مس��اوي وي. دغه اصل د کتارونو )حاش��یې( پر ۵، ۶ او 7 باندې 

صدق کوي؛ ۶ یا د وروس��تني اس��تعامل س��تون د منفي صادراتو او وارداتو په ګډون، د هر سکتور 

لپاره د لګښ��ت او پانګونې مجموعه ښ��يي. که د ۶ ستون دغه عددونه رسه جمع يش، نو ناخالص 

ميل تولید ترالسه کېږي، ۶ کتار هغه زیات ارزښت ښيي چې په سکتور کې اضافه شوی چې رسجمع 

یې باید د GNP معادل وي. 

د حاصل د لګښت جدولونه ډېر کتارونه او ستونونه لري. دغه جدول په امریکا کې  نژدې ۵۰۰ 

سکتورونه په برکې نیيس. رسبېره پر دې، هغه ستون چې وروستني کارونه او هغه کتار  چې اضافه 

شوی ارزښت په بر کې نیيس، کېدای يش تر حده زیات پر خپلو اجزاوو ووېشل يش. په کتارونو کې 

د واردايت اجناسو د پانګې د کار کچه )چې په دننه کې نه ده تولید شوې( کېدای يش، د جدول په 

پای کې ورزیات يش چې د تولید د زیاتوايل لپاره پانګه ییزې اړتیاوې، کار او اسعار ښيي. 

د دې لپاره چې جدول د پالن جوړونې لپاره د اس��تفادې وړ یوه وس��یله وګرځي، باید یوه بله 

بنسټیزه فرضیه هم په پام کې ونیول يش، د حاصل د لګښت جدول یوازې په یوه کال کې په یو وار 

د س��کتور د فعالیت تصویر وړاندې کوي؛ که اټکل يش، د پېرېدنې نس��بت او د مازاد ارزښت خلق 

د هر صنعت لپاره له وروس��تني تولید رسه ثابت دی او په راتلونکي کې هم دغه نس��بت تغییر نه 
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مومي. پر دې بنس��ټ د لګښ��تونو )کاست( دغه یوواري تصویر د اقتصاد پوه لپاره د تولید تابع یو 

ثابت رضیب )کووفیس��ینت( ګرځي. یعنې د دې ښودنه کوي چې په هر صنعت کې مرصف )ګټه 

 )Mstrix( باید د تولید په تناسب اضافه يش. پورتنی جدول د )اخیستنه( او کاست )د تولید مرصف

پر نس��بتونو بدلېدای يش او په دې صورت کې د حاصل مرصف د رضیب )کوونیس��ینت( په نامه 

یادېږي. دغه چاره په بعدي جدول کې تررسه ش��وې ده. په مخکني جدول کې هر س��تون د حاصل 

پر مجموعه وېش��ل کېږي. لکه څرنګه چې دویم ستون د مرصف د صنعتي اجناسو لپاره د مرصف 

یو نسبت داسې اټکل کوي: 

د تولید هر واحد د لومړنیو اجناسو لپاره ۰,۲۵، د مرصيف صنعتي اجناسو لپاره ۰,۱۰، د تولیدي 

صنعتي اجناسو لپاره ۰,۰۵ او د خدمتونو لپاره د ۰,4۰ په اندازه مازاد ارزښت خلق کوي. 

دغ��ه رضیبونه چ��ې د )A-Matrix( په نامه یادېږي، کولی يش، د هر س��کتور لپاره د تولید د 

توابعو د یوې ډلې په توګه لکه څرنګه چې په ستونونو کې ښودل شوی، وپېژندل يش. د ثابت تولید 

دغ��ه توابع د لیونتیف تولید د تابع په نامه هم یادې��ږي. دا حاصل د مرصف )Matrix( عنارص او 

اجزاء د )aij( نښ��ې په وسیله ښودل کېږي چې i له کتار )حاشیه( یا لګښت څخه استازیتوب کوي 

a د لومړنیو موادو حاصل دی چې د مرصيف جنس 
12
او j د ستون لپاره کارول شوی دی. په دې توګه، 

a د خدمتونو واحد ۰,۲۰ ده 
43

د يف واحد په تولید کې کارېږي؛ یعنې ۰,۲۵ په داس��ې حال کې چې 

چې د تولید د یوه صنتعي جنس د تولید لپاره کارېږي. 

Coefficient Marix د رضیبونو ماتریکس

سکتورونه
1

1
X2

2
X3

3
X4

4
X

۱)X
1
0.050.250.200.00لومړين توکي )

۲)X
2
0.000.100.000.00د لګښت اجناس )

۳)X
3
0.150.200.300.00تولیدي اجناس )

4)X
4
0.100.050.200.20خدمتونه )

0.300.600.700.20د پېرېدنو مجموع ۵

0.700.400.300.80اضافه شوی ارزښت ۶

1.001.001.001.00مجموعي تولید 7
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لیونتیف ماترکس د الندینۍ ستونزې د حل لپاره په داسې بڼه کارول کېږي: پالن جوړونکی د 

پنځو کلونو لپاره د یوې اقتصادي ودې په هدف د وروستنيو اجناسو  اټکل کوي. یعنې هغه اجناس 

چې د لوړ عاید له مخې د مرصفوونکو، پانګه اچوونکو، حکومت او بهر له خوا غوښ��تل کېږي. تر 

دې وروس��ته د دې اټکل کېږي چې د هر ډول جنس د تولی��د لپاره څومره منځنيو تولیداتو )اومه 

نیمه کاره( ته اړتیا شته؛ کله چې کېدای يش، د دغه ډول تولیداتو مقدار اټکل يش، نو په هره څانګه 

ک��ې د اړتی��ا وړ پانګې د مق��دار اټکل هم کېدای يش. دغه مس��ئله د پرمختیا د پالن زړه جوړوي. 

اوس��مهال د مریکيس معادلو پر بنس��ټ د هر جنس د تولید هغه الزم مقدار ټاکل کېږي چې په 

نورو جنسونو کې په کار وړل کېږي او باالخره د کار متام اجناسو په بڼه راڅرګندېږي.  دغه بیانیه د 

 )Materials balance( روسیې او چین د پالن جوړونې بنسټ جوړ کړی و او د مادي بېالنسونو یا

په نامه یادېدل. د بېلګې په توګه، زموږ د پام وړ څلور جنسونو کې د هر جنس الزم مقدار چې په 

وروستني تولید کې یې ونډه لرلې ده، د الندینیو معادلو په مرسته ښودل کېږي: 

 

344434241
334333231
224232221

14131211

43214

43213

43212

143211

Fxaxaxaxax
Fxaxaxaxax
Fxaxaxaxax

Fxaxaxaxax

++++=
++++=
++++=
++++=

کل��ه چې د ه��ر جنس د تولید الزم مقدار د تولید له ظرفی��ت رسه پرتله يش، نو دغه پرتلنه د 

تولی��دي ځواک یوه ازموینه وي. یا په بل عبارت، کتل کېږي چې آیا ظرفیتونو له نویو پانګونو رسه 

جوخ��ت پراختیا موندلی؟ په دې صورت کې د پانګونې مقدار باید د س��پام )پس انداز( او بهرنۍ 

پانګون��ې رسه پرتل��ه يش. همدارنګه کارګر او مهارتونو ته یې بای��د پاملرنه ويش او باالخره د هغو 

طبیع��ي رسچینو کتنه هم باید ويش چې تولیدات ورته اړین ګڼل کېږي. د بېلګې په ډول، د برشي 

ځواک پالن جوړونکي باید پر دې خرب وي چې د اجناس��و د هرې څانګې د تولید لپاره د څو نویو 

کارګران��و کوم ډول مهارتون��و ته اړتیا لیدل کېږي؟  باید یادونه وکړو، دغه ماډل اوس��مهال د پالن 

جوړونې تر ټولو بشپړه بېلګه ده؛ دغه ډول د یو لړ مثبتو اړخونو د لرلو ترڅنګ، ځېنې نیمګړتیاوې 

هم لري. لومړی دا چې په تولید کې ښ��ايي د رضیب فرضیه یا د الزمو عواملو ثابت کووفیس��نیت 

صدق و نه کړي؛ ځکه د تولید عوامل له یو بل رسه د تعویض وړ دي او کولی ش��و، پانګه د کارګر 

پر ځای وکاروو او یا دا چې د نفت انرژۍ پر ځای د ډبرو له سکرو یا ايب برېښنا څخه ګټه واخلو. 

دویم دا چې په دغه ماډل کې تکنالوژیکي ابداعات ثابت نیول ش��وي دي، په داس��ې حال کې چې 

هر ابداع د لیونتیف په جدويل مډل )ډول( کې بېلو رضیبونو ته اړتیا لري. درېم، په دغه ډول کې، 

د مقیاس یا کتلوي یا ثابتو رضیبونو سپام ته پاملرنه نه يش کېدای؛ ځکه چې د تصدۍ پراخېدل او 



47

د وخت په تېرېدو رسه، د تجربې ترالس��ه کول، د عواملو مولدیت لوړوي؛ که څه هم په دې برخه 

ک��ې، غیر خطي او پېچيل کړنالرې کولی يش س��تونزه اواره کړې، خو په پالن جوړونه کې ترې ګټه 

نه اخیستل کېږي. 

)Socual Accounting Matrix )SAM د ټولنیزې محاسبې مټریکس 

ک��ه څ��ه هم کېدای يش، له نورو اضافاتو رسه د حاصل لګښ��ت تابلو پېچلې يش، خو بیا هم د 

پالن جوړونې سیاست بنسټیز اړخونه په بر کې نه نیيس او د ۱۹7۰ کلونو په لسیزه کې د ټولنیزې 

محاس��بې مټریکس یا SAM رامنځ ته ش��وه چې د لونټیف مډل د پراختیا المل وګرځېده. په دغه 

سیس��تم کې د تولید د هر عامل لپاره کېدای يش، یو س��تون یا کتار اضافه يش؛ د بېلګې په ډول: د 

پانګ��ې د ډولونو د بېالبېلو کاري مهارتونو لپاره عوامل چ��ې د لیونتیف په تابلو کې ورزیاتېږي، د 

م��ازاد، وارداتو، صادراتو او پانګې ارزښ��ت د رامنځ ته کېدو پ��ه برخه کې د یو څرګند لید وړاندې 

کول ش��وين کوي. د ټولنیزې محاس��بې په مټریکس کې یو بل ابداع د هرې یوې کورنۍ تصدي او 

حکومت لپاره د یوه کتار )حاش��یه( او یو س��تون ورزیاتول دي. کورنۍ د عاید د مقدار پر بنسټ، 

تقسیم شوي او تصدۍ د پراخوايل او یا ملکیت له مخې، پر کوچنیو اجزاوو باندې وېشل کېږي.    

پ��ه دې توګه پالن جوړونکي دا مس��ئله درک کوي چې د تولی��دي عواملو د کوم مقدار مالک 

دی او څومره عرضه کوي او چا په څومره اندازه په مجموعي تولید کې برخه اخیستې ده او عاید 

ترالسه کوي او یا دا چې څو ډوله کارګران په کومه اقتصادي څانګه کې بوخت دي په دې توګه نه 

یوازې تولید ارزول کېږي، بلکې په عین حال کې د عوایدو وېش هم څېړل کېدای يش. له دې امله 

د ټولنیزې محاس��بې مټریکس د عوایدو د وېشلو لپاره د تدبیر نیولو، د سپام د وروستني نسبت د 

تغییر، د صادراتو زیاتوالی او داسې نورو مواردو کې په کار وړل کېږي. 

د ټولنیزې محاس��بې مټریکس په اقتصادي پالن جوړونه کې څلور دندې رسته رس��وي؛ لومړی: 

د ميل محاس��باتو، د کورنیو بودیجوي رسوې ګانو، پر عایداتو د مالیاتو د معلوماتو، د پويل بازارونو 

د حس��ابونو پ��ه برخه کې یو مفصل معلوم��ايت چوکاټ برابروي. کله چې جمع ش��وي عددونه په 

جدولونو کې ترتیب يش، ورپسې د اصالحاتو په موخه رسه پرتله کېږي. دویم: په دې توګه د  پلټنې 

ریرسچ لپاره یو ټولیز، جامع او بنس��ټیز انځور وړاندې کوي، باالخره د ټولنیزې محاسبې مټریکس، 

د پالن جوړونې په پار، د مداخلې او د مداخلې د څرنګوايل او د اصالحي تدبیرونو د نیولو په برخه 

ک��ې اغېزمنې الرې چ��ارې وړاندې کوي، خو نیمګړتیایې د لیونتیف تابلو په ش��ان د ثابت رضیب 

فرضیې د تعویض د امکاناتو نه رعایت، د مولدیت تغییرات او موسس��ايت تغییرات دي؛ د ټولنیزې 

محاسبې د مټریکس پر بنسټ پالن جوړونه د وروسته پاتې هېوادونو لپاره یو لړ ستونزمن برېښي؛ 
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ځکه چې زیاتو عددونو او جدولونو ته اړتیا لري. 

Linear Progranming خطي پروګرام جوړونه

 د حاصل د لګښ��ت تحلیل هغې پوښ��تنې ته ځواب وايي، چې آیا د صنایعو ټاکلو هدفونو ته 

د رسېدو لپاره کايف منابع په الس کې شته او که څنګه؟ خو پالن جوړونکي بیا خپله پوښتنه په بل 

ډول مطرح کوي، هغوی پوښ��تي چې ټاکلې رسچینه څرنګه وکارول يش، ترڅو په پراخه کچه خپلو 

هدفونو ته ورسېږو. 

په بل عبارت، موږ غواړو له رسچښو څخه د ګټې اخیستنې پر ځای، له هغوی څخه په مطلوب 

او ی��ا اوپتی��امل ډول ګټه واخلو چې د خطي پروګرام جوړونې تخنیک همدغه پوښ��تنې ته ځواب 

وايي. د خطي پروګرام جوړونې په زیاترو برخو کې د حاصل او لګښ��ت تحلیل تر بحث او ارزونې 

الندې نیيس؛ یعنې په دې ډول کې هم د حاصل د لګښ��ت له عین تابلو څخه کار اخیس��تل کېږي،  

خو له یوه بل رسه یې توپیر، هدفونو ته په پام رسه د معاملې په څرنګوايل کې څرګندېږي؛ په دې 

معنا، چې د حاصل لګښت او د مټریکسونو په تحلیل کې، هدفونوته د ځانګړو ارزښتونو په توګه 

یوه معنا ورکول کېږي؛ په داسې حال، کې چې په خطي پروګرام جوړونه کې د رفاء له یوې تابع یا 

افاقي تابع څخه ګټه اخیس��تل کېږي. یوه افاقي تابع هغه الجربي جمله ده چې د هدف لپاره یو 

متغیی��ر په بر کې ولري او هدفونو ته د رجحاناتو د ترتیب په پام کې نیولو رسه وزن ورکول کېږي 

چې دغه وزن د نورو هدفونو په پرتله د هر هدف ارزښت بیانوي. د وزن ورکولو دغه بڼه اختیاري 

ده؛ ځکه اقتصادپوهان باید د ارزښ��ت پر قضاوت الس پورې نه کړي، بلکې دغه قضاوت سیاس��ت 

پوهانو ته پرېږدي؛ د بېلګې په ډول: ښایې د حکومت له اړخ درې هدفونه مرجح وګڼل يش: 

)۱( د م��يل عای��د زیاتوالی )۲( د کار موندلو ځ��ای او )۳( د وګړو د 4۰% بېوزلې طبقې د عاید 

زیاتوال��ی. موږ دغه هدفون��ه د )G1,G2,G3( په نامه نوموو. د بېلګ��ې په ډول، G1 ته یو فريض 

ارزښت یا وزن ورکول کېږي.  که G2 یا د کار موندلو ځای، چې نوي استخدام شویو ګارګرانو ته د 

G تر ټولو بېوزلې 
3
ورکړل ش��وي اُجرې له مخې اندازه کېږي، نیم یعنې ۰.۵ وزن ورکړل يش او که 

طبق��ې 4۰% ت��ه د لومړۍ هدف یا د ميل عاید د زیاتوايل  7۵% ارزښ��ت ورکړل يش، نو زموږ آفاقي 

G څخه عبارت ده او W د هر هدف 
1
+0.5G

2
+0.75+G

3
  W=W

1
G

1
+W

2
G

2
+W

3
G

3
تاب��ع له: =

وزن ښ��يي. دغه پروګرام د هامغو فعالیتونو د تولید مقدارټاکي چې د افاقي تابع ارزښ��ت اعظمي 

حد ته رسوي. دغه د اعظمي حد ته د رسولو پروسه، له دوو محدودیتونو رسه مخامخ ده؛ لومړی: 

د ه��ر جنس تولید باید د لیونتیف د حاصل لګښ��ت د مټریکس اړیکې تأمین کړي؛ یعنې په دغه 

ص��ورت کې، هغه اجناس تولیدېږي چې د بېوزلې طبقې د اس��تخدام او عای��دو په زیاتوايل کې د 

چټکې ودې المل يش.  
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دوی��م دا چې د دغو اجناس��و او خدمتونو تولید باید د منابع��و د محدودیت په پام کې نیولو 

رسه ت��ررسه يش؛ یعنې داس��ې اجناس بای��د تولید نه يش، چې منابع ورته موج��ودې نه وي، خو په 

ټولی��زه توګ��ه په عمل کې یوازې د تولید یو عامل تر ګټې اخیس��تنې الندې نیول کېږي او له نورو 

عواملو څخه کېدای يش، په لږه اندازه ګټه واخیس��تل يش. دغه مډل په کمپیوټر کې په ښ��ه توګه 

حلېدای يش؛ ځکه چې باید څو ځلې هڅې ويش، ترڅو د پورتنیو محدودیتونو په پام کې نیولو رسه 

د اعظمي افاقي تابع وموندل يش. د خطي پروګرام جوړونه تحلیل، د حاصل لګښ��ت په پرتله یوه 

اندازه پیچلې ده. خطي پروګرام جوړونه تر ډېره بریده په کرنه او صنعت کې په اغېزمنه توګه تر 

ګټ��ې اخیس��تنې الندې نیول کېږي. د بېلګې په ډول: د حیوانات��و د خواړو په ترکیب کې د هغوی 

د اعظمې کچې ودې په پام کې نیولو رسه پالن جوړونه؛ یا د کاس��ت )لګښ��ت( کچې د کمولو په 

موخه د یوې صنعتي پروس��ې پالن جوړونه، خو په ميل پالن جوړونه کې یوازې اکاډمیک ارګانونه 

ت��رې ګټه اخيل؛ یعنې یوازې تیوریکي نه بلګې عميل ګټه اخیس��تنه ترې میرسه ده. اقتصادپوهانو 

هڅه کړې، د دغې پروګرام جوړونې په مرسته د هند، برازیل، ارساییل او یا سویيل کوریا د اقتصاد 

یو انځور وړاندې کړي. 

د سنجش وړ ټولیزو تعادلونو ډولونه

)Coputable General Equilibtiun Model )CGE

د خط��ي پروګرام کارونه په هغو حاالتو کې مناس��به ده، چې پالن جوړونه د تولید په پرېکړو 

او بیو کې د یاد وړ کنرول ولري، خو په بېالبېلو اقتصادونو کې چې بازار د عواملو او بیو په ټاکلو 

کې خالص الس لري او پالن جوړونکي پکې چندان کنرول نه لري، د دغه مډل کارونه ډېره ګټوره 

نه ده. پر بازار متکي د متقابلو اړیکو د ښودلو او د اقتصادپوهانو د موافقو پرېکړو د اتخاذ په پار 

د محاسبې وړ ټولیز تعادل ډولونه رامنځ ته شوي دي. 

)Comutale General Equilibrium Modles )CGE دغ��ه ټولیز تعادل په بېالبېلو بڼو کې 

موجود دي او ښايي دغه راز مډل )ډول( پر څو محدودو معادلو متکي وي او یا دا چې د ټولنیزې 

محاس��بې د مټریکس په ش��ان یو زیات ش��مېر معادلې په بر کې ونیيس. CGE د خطي توب له 

محدودی��ت رسه م��خ نه دی. د بېلګې په توګه، د نیو کالس��یکي تولید توابع کولی يش، د عواملو د 

تعوی��ض د وړتیاوو، د مولدیت زیاتوالی او کتلوي س��پاموو په پام کې نیول��و رسه، تولیدي اړیکې 

وښ��يي. همدارنګه د لګښ��ت تابع هم چې پکې د اجناسو د تعویض وړتیا موجودېدای يش، هم د 

دغو مډلونو یو ډول دی، دغه مډلونه د کارونې پراخه وړتیا لري. خو په دې ځای کې موږ نه ش��و 

کولی، چې له دغو مډلونو څخه په مرشح ډول بحث وکړو؛ ځکه چې ډېر پیچيل دي، نوي رامنځ ته 

شوي او ال تراوسه وروستني بڼه بشپړه شوې نه ده. له دغو مډلونو څخه تر ډېره بریده د اقتصادي 
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سیاس��ت د وس��ایلو د تحلیل په برخه کې کار اخیستل کېږي. باید یادونه وکړو چې د دغو مډلونو 

علمي ارزښت په هغو فرضیو پورې تړلی دی چې یاد مډلونه پرې متکي دي. 

Project Appriasal د پروژو ارزونه

Cost-benefit Analysis د لګښتونو )کاسټ( او منابعو تحلیل

د ی��وه اقتص��ادي پالن لویه برخه د پروژو او د پروژو د لګښ��تونو توضیح جوړوي. د پروژې د 

 .Cost-benefit Analysis .ارزونې له وسیلو څخه یو هم د لګښتونو )کاسټ( او منابعو تحلیل دی

دغ��ه تحلیل په یوه تص��دۍ کې د پانګونې له تحلیل رسه ورته ده چ��ې د پانګونې پالن ترتیب او 

تحلیل��وي، پ��ه دې توګه د هغې پانګونې د غوراوي په اړه مثب��ت نظر وړاندې کوي چې د تصدۍ 

لپاره ډېره ګټوره ده. په دغه تحلیل کې درې عنرصه شامل دي: د لګښتونو )کاسټ( فعيل ارزښت، 

.Shadow Prices فرصتي لګښتونه )یا له السه وتيل ګټې( او متثیيل بیې

Present Value فعيل ارزښت

لوم��ړی د ی��وې پانګونې خالص نغدي جریان لیدل کېږي او موخه یې د تولید له خرڅالو )یا د 

خرڅالو عاید؛ د خرڅالو په عاید کې طلبات؛ یعنې د پور په ډول خرڅالو هم ش��املېږي( څخه د 

نغدي عاید، د پانګونې نغدي لګښتونو ) چې غیر نغدي لګښت لکه د پور په ډول پېرېدنه هم په 

ب��ر کې نیيس(، د توکو لګښ��ت، اُجره او معاش، د خدمتون��و په بدل کې ورکړې او د نورو ترمنځ د 

توپیرونو جوتول دی. هغه لګښ��تونه چې د تصدۍ په نغدي منابعو کې د کموايل المل نه ګرځي، 

لکه اس��تهالک، په دغو نغدي لګښ��تونو کې نه ش��املېږي. دویم اټکل شوی، فعيل موجودې نغدې 

پیس��ې، د هغو پیس��و پرتله چې په راتلونکي کې ترالس��ه کېږي، زیات ارزښ��ت لري ځکه چې یو، 

تصدۍ کولی يش، د اوس��ني او راتلونکي پیس��ې ترمنځ د زماين واټن په موده کې له خپلو اوس��نیو 

یا فعيل پیس��و څخه ګټې ترالس��ه کړي او یا دا چې د قرضه س��ندونو او داسې نورو په پیرېدلو کې 

س��ود ترالس��ه يش. د بېلګې په توګه، یو کس ته ۱۰۰۰ ډالره ورکول کېږي، خو په دې برخه کې بیا 

دی په خپله اختیار لري، چې اوس یې ترالس��ه کوي او که په راتلونکی کال کې؛ نو طبیعي ده چې 

نوموړی به اوس��مهال ته ترجیح ورکوي؛ په دې توګه دغه ۱۰۰۰ ډالره پیس��ې ترالسه او د بېلګې په 

ډول په ۸% نرخ یې د س��پام یا پس انداز په یوه حس��اب کې داخلوي چې د یوه کال په تېرېدو رسه 

د ۱۰۰۰ ډالرو پر ځای به د ۱۰۸۰ ډالرو خاوند کېږي؛ نو په دې حس��اب کې، په راتلونکې کال کې 

د ۱۰۰۰ ډالرو ارزښت له ۹۲۶= ۱.۰۸/۱۰۰۰ څخه عبارت دی؛ ځکه چې د وخت په تېرېدو رسه له 

نغدو پیسو څخه سود او ګټې ترالسه کېږي. له دې امله راتلونکې پیسې، اوسمهال لږ ارزښت لري. 

دغه پروس��ه د تنزیل کولو یا )Descounting( په نامه یادېږي ځکه چې په زیات زماين واټن کې، 
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له س��ود څخه هم س��ود ترالسه کېږي؛ پر دې بنس��ټ، د تنزیل د محاسبې لپاره باید د مرکب سود 

له محاسبې څخه کار واخیستل يش. د بېلګې په ډول: په ۸% نرخ په دویم کال کې، له ۱۰۸۰ ډالرو 

څخه ۸۶ نور ډالر ترالس��ه کېږي. د دغه حس��اب له مخې، له نن څخه دوه کاله وروس��ته د ۱۰۰۰ 

ډالرو ورکړه باید د فعيل ارزښت په حساب رسه، دیسکونت یا تنزیل ورکړل يش. یعنې د زرو ډالرو 

فعيل ارزښت یو کال وروسته باید ۸۵۸=۱.۰۰۰/۱.۱۶۶ ډالره وي. پر دې بنسټ، د P د فعيل ارزښت 

ټولیزه معادله عبارت ده له: 

( )iFP += 1

F  د هغه پیس��و مقدار دی چې راتلونکی کال ترالس��ه کېږي. د بېلګې په ډول په پورتني مثال 

کې زر ډالره ده؛ i  د س��ود نرخ یا ۸ % دی او n د هغو کلونو ش��مېر دی چې پکې په راتلونکي کې 

پیسې ترالسه کېږي. کله چې د سود بیه لوړه يش، یا د هغو کلونو شمېر زیات يش چې پیسې پکې 

ترالسه کېږي، په فعيل ارزښت کې په هامغه کچه کموالی رامنځ ته کېږي. د پانګونې یوه پروژه، په 

زم��اين بهیر کې د نغدي عای��د )Cash Flow( بېالبېل مقادیر لري؛ د پانګونې په لومړنیو کلونو کې 

نغدي لګښتونه ډېر وي، خو په ورپسې کلونو کې د وخت په تېرېدو او د پروژې په بشپړېدو رسه، 

د خال��ص نغدي عاید کچه لوړېږي او د کاس��ت )مرصف( په پرتل��ه، عاید زیاتېږي. د خالص نغدي 

جریان د محاسبې لپاره له الندیني فورمول څخه کار اخیستل کېږي: 
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+−=
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t

tiCtBtNPV ρ    (Net present Valum)                   

په دغه معادله کې، NPV خالص فعيل ارزښ��ت، له Bt یا منافع او Ct کاس��ت )په هر کال کې 

د پانګونې په ګډون لګښ��تونو t( رسه مس��اوي ده او i د تنزیل نرخ او n د پروژې عمر دی. د یوې 

تصدۍ لپاره د تنزیل نرخ له بېالبېلو ځایونو څخه د نغدي منابعو د ترالس��ه کولو وس��طي کاس��ت 

دی. ک��ه NPV = 0 يش، ن��و دا په دې معنا ده چې د پروژې عاید یوازې د لګښ��ت بېالبېل ډولونه 

پوره کړي، کومه ګټه یا تاوان یې نه دی کړی. په دغه حالت کې د دس��کونت نرخ یو ځانګړی نوم 

یا IRR( Internal Rate of Return(   یا د داخيل س��ود نوم لري. که NPV مثبت وي، نو پروژه 

خپل ټول لګښ��تونه پوره کړي او تصدۍ ته ګټه ه��م پاته کېږي او که NPV منفي وي، نو تصدي 

تاوان کړی.

د پروژې د متوقع کېدو یوه بله وسیله، د ګټو او لګښتونو )کاست( ترمنځ نسبت دی. 
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CCR=Benefit – Cost Ratio

که NPV= 0 وي او BCR = 1 ، نو پروژه به ښ��ايي ال هم د منلو وړ وي ځکه چې لګښ��تونه 
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اوس ه��م یو لړ ګټې رامنځ ته کولی يش، خو د BCR محاس��به مبه��م او اختیاري ده ځکه چې یو 

شمېر ګټو ته ارزښت ورکول ستونزمن دي، د NPV او IRR ارزښتونو پرخالف چې دقیق وي. 

باید یادونه وکړو چې پروژه هغه مهال غوره يش چې خالص فعيل ارزښ��ت یې مثبت وي او یا 

پ��ه ب��ل عبارت، باید د څو پروژو له منځ څخه هغه پروژه غوره يش چې له ترټولو لوړ خالص فعيل 

ارزښت څخه برخمنه وي. 

فرصتي لګښتونه

بی��ا هم د راتلونک��ي ترټولو لوړ عاید لرونکې پانګونې د ډول پ��ه موندلو کې د ميل اقتصاد د 

پالن جوړونکي موقعیت د یوي تصدۍ په ش��ان دی چې غواړي، پانګونه وکړي؛ یوازینی توپیر یې 

دا دی چې یو پالن جوړونکی د پانګونې د منابعو له جریان او فرصتي لګښ��تونو رسه هم لېوالتیا 

ښ��يي. کله چې دولت او یا یوه خصويص تصدۍ د تولید او منابعو عوامل تر ګټې اخیستنې الندې 

نیيس، دا په دې معنا ده چې نورې تصدۍ یې له کارونې څخه منع کوي. د بېلګې په توګه، د اوبو 

لګولو په یوه پروژه کې پانګونه هامغه س��پاموې کارولې دي چې کوالی ش��و، د یوه سړک یا د یوه 

ښوونځي په ودانولو کې هم ترې کار واخیستل يش. د ټولنې لپاره د یوې پروژې کاست )لګښتونه( 

د عواميل ګټو )اجناس او خدمتونه(  له ارزښ��ت څخه عبارت دی چې که په نورو پرژو کې په کار 

لویدل��ی وای، نو دغه ګټې به تامینې��دې. د بېلګې په توګه، یوه نس��اجي فابریکه، اطرايف کارګران 

اس��تخداموي؛ په خپله د تصدۍ لپاره د کار کاست )لګښتونه(، له هغو اُجرو څخه عبارت دی چې  

یاده فابریکه یې کارګرانو ته ورکوي، خو د ټولنې لپاره یې کاس��ت په اطرايف س��یمو کې د تولید له 

تقلیل څخه عبارت دی چې له استخراج څخه یې کارګران پیدا شوي، په دې توګه، په اطرايف سیمو 

کې د تولید دغه تقلیل د هغو اطرايف کارګرانو له فرصتي کاس��ت څخه عبارت دی چې په نس��اجي 

فابریکه کې استخدام شوي دي. په عین حال کې که یاده فابریکه د سیمې سپاموې د خپلې پانګه 

اچونې لپاره راټولوي، خو دغه س��پام په هامغه س��یمه کې د ۱۲% په اندازه س��ود لري، نو فرصتي 

لګښتونه یې چې په فابریکه کې کار ترې اخیستل شوی ۱۲% دی او باید همدغه نرخ دتنزیل يش. 

په همدې حال کې د پروژې په ارزونه کې د دتنزیل نرخ باید حقیقي ونیول يش؛ یعنې د انفالسیون 

نرخ باید پرې زیات يش. زموږ د بېلګې  له مخې که د کلني انفالس��یون نرخ ۱۰% وي، نو د حقیقي 

دسکونت نرخ به ۲۲%  وي.

اس��عار د کاس��ت او ګټو پ��ه تحلیل کې وتلې مهم��ه ونډه لري ځکه چې زیات��ره مخ پر ودې 

هېوادون��ه نه يش کولی د صادراتو له الرې کايف اس��عار ترالس��ه کړي، څو پ��رې د خپلو وارداتو او 

پانګونې اړتیاوې پوره کړي. زیاتره پروژې موادو او ماش��ین االتو ته اړتیا لري چې له بهره راځي پر 

دې بنسټ هره پروژه د اسعارو یو لګښت هم لري، خو که نورې پروژې کمې کړي، نو له دې امله، 
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فرصتي کاس��ت )له الس��ه وتيل ګټې( یا د هر هغه جنس ګټې چې وارد یا صادرېږي، باید د هغه 

اسعارو له مخې، چې پکې مرصفېږي او یا ترې  السته راځي، وسنجول يش. د بېلګې  په توګه، هغه 

مالوچ چې په نساجي فابریکه کې ترې کار اخیستل کېږي، کېدای يش د صادراتو لپاره هم استعامل 

يش او  اس��عار ترې ترالس��ه يش نو د دغه مالوچ فرصتي لګښتونه د اسعارو هغه مقدار دی چې له 

صادراتو څخه ترالسه کېدلی شوای. که په فابریکه کې تولید شوی رخت د منسوجاتو واردات بدل 

کړي، نو د داخيل نساجي فابریکې د کار تر پیلېدو وروسته، د منسوجاتو د وارداتو د کښت له درکه  

د اسعارو سپام، له فرصتي لګښتونو څخه عبارت ده.  

Shadow Prices متثیيل قیمتونه

د اجناس��و او خدمتونو هغه لګښ��تونه چې د ټول اقتصاد لپاره اټکل کېږي متثیيل قیمتونه او 

ټولنی��ز فرصتي لګښ��تونه نومول کېږي. د دغو برخو لومړنی اټ��کل د هغو قیمتونو له مخې تررسه 

کېږي، چې د ځمکې، کار، پانګې او اس��عارو لپاره په بازار کې ټاکل کېږي، خو ډېر نور الملونه هم 

شته چې ټولنیز فرصتي لګښتونه او د بازار د بیو ترمنځ توپیرونه رامنځ ته کوي. د بېلګې په توګه: 

بېالبېلې س��ب س��ایدۍ، د حداقل اُجرو انحصاري ځواک، د س��ودي نرخ کنرول، واردايت تعرفې او 

ونډې، د بیو کنرول او داس��ې نور. پر دې بنس��ټ، د پورتنیو عواملو په پام کې نیولو رسه د متثیيل 

بیو د موندلو په پار باید د بازار بیې تعدیلې يش. د بېلګې په ډول، که دولت د حداقل اُجوره لپاره 

معیار ټاکلی وي، نو زموږ په بېلګه کې د نس��اجۍ فابریکه ښایي د کارګرانو د فرصتي لګښتونو په 

پرتله لوړه اُجري کارګرانو ته ورکړي.   

په هر اقتصاد کې بیا په ځانګړې توګه د هرې اقتصادي څانګې په سکتور کې دغه متثیيل بیې 

باید په جال توګه تحقیق او وټاکل يش. دا د اقتصادي پالن جوړونکې دنده ده چې د ریرسچ څانګې 

یې دغه بیې معلومې کړي. د دغو بیو په ټاکلو رسه پالن جوړونکي کولی يش، تولیدي منابع په ښه 

بڼه تعبیه کړي او په دې توګه تثبیت شوو ميل هدفونو ته ورسېږي. 

پ��ه لنډه توګ��ه باید یادونه وکړو چ��ې د فرصتي فعيل لګښ��تونو او متثیيل بی��و څخه په ګټه 

اخیس��تنې رسه کولی  ش��و، له اقتصادي پلوه د یوې پروژې ارزونه تررسه کړو. په عین حال کې دا 

ه��م بای��د له پامه و نه غورځوو چې د اقتصادي پرمختیا په کتابونو او نړیوال بانک په رپوټونو کې 

د پروژې له دریو ارزونو څخه چې په الندې توګه دي، نوم اخیستل شوی دی:

د پروژو د سوداګرۍ ارزونه یا Commercial Project Appraise: په دغه ارزونه کې یوه - 1

تصدۍ د بازار  د مروجه قیمتونو له مخې خپله پانګونه تحلیلوي.

د پ��روژې اقتص��ادي ارزونه ی��ا Economic Prohect Appraisl: د پ��روژې له اقتصادي - 2
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ارزونې څخه موخه د پروژې په تحلیل کې له فرصتي لګښ��تونو او متثیيل بیو څخه ګټه اخیس��تنه 

ده چ��ې هدف یې باکفایته اقتصادي وده او په اقتصاد ک��ې له کمیابو عواملو او منابعو څخه کار 

اخیستل دي. دغه ارزونه د پالن جوړونکو له خوا د پالن په ترتیب کې تررسه کېږي.

 د پروژې ټولنیزه ارزونه: په ټولنیزه ارزونه کې هم له فرصتي لګښ��تونو او متثیيل بیو څخه - 3

کار اخیس��تل کېږي او هم د عاید د تر ټولو مناس��بې وېش��نې په پار د رفاهیت وزنونه د پروژو او 

پالنونو په ترتیب کې د کار اخیستنې وړ ګرځي. 

نیوکې

باید یادونه وکړو، چې د یوه پالن په ترتیب کې د پورتنیو ارزونو ډولونه په وروستي پړاو کې د 

اړوندو عددونو او کووفیس��ینتونو په سموايل پورې تړيل دي او د دغو رضیبونو حداکرث برخه ثابت 

فرض کېږي. دغه لړۍ په س��کتورونو کې د تولیدي پروس��ې په بهیر کې کوم تکنالوژیکي تغییر نه 

رامنځ ته کوي. له بلې خوا دغه عددونه او رضیبونه تر ډېره بریده د صنایعو د دریو تر پنځو کلنو 

تېرو تجربو څخه ترالس��ه کېږي. په داس��ې حال کې چې د پالن جوړونې اصيل دنده په راتلونکي 

ک��ې اقتص��ادي تبدیالت او اجراآت دي. له دې امله د دغې موخې لپاره تر پالن مخکې له رضیبونو 

څخه کار اخیس��تنه ډېره ګټوره نه ده؛ په دې توګه باید له پالن جوړونې رسه س��م پکې نوی والی 

رامنځ ته يش. 

په هر س��کتور او تصدۍ کې د تولید تابع یوازینۍ فرضیه س��ره تجمع په یو قالب کې س��اده 

ک��وي، خو د دغه تخنیک عميل تطبیق د حاصل م��رصف د تخنیک له محدودیت رسه مخامخوي. 

پ��ه ځانګړې توګه دغه موضوع تر ډېره حده، په بېالبېلو صنایعو کې د اس��تخدام په تړاو له زیات 

ارزښ��ت څخه برخمنه ده ځکه چې ځېنې صنایع د اس��تخدام پراخه او زیاته وړتیا لري او که د یو 

س��کتور ټول صنایع په یو قالب او یا د یو تخنیک له مخې ارزول کېږي، نو د مختلف ش��کلونو او 

بېالبېلو تولیدي توابعو درلودونکو صنایعو بېالبېل اثرات پټ پاتې کېږي. باید یادونه وکړو چې دغه 

ستونره د تخنیک له انتخاب او متناوبو رضیبونو څخه په ګټې اخیستنې رسه د خطي او غیرخطي 

پروګرامون��و له الرې حلېدای يش، خو په عمل کې دغه مډلونه د پیچلو کړنالرو او زیاتو احصاییوي 

معلوماتو په وړاندې کولو رسه د مخ پر ودو هېوادونو له واک څخه لوړ دي. 

باالخره د مرصف او حاصل د وړاندوينې ماډلونه د هغو هېوادونو لپاره چې نسبتا پراخ صنعتي 

بنسټ لري او د صنایعو د )Linkage( اړیکې پکې غښتلې دي، تر نورو موافق او مناسب بریښي. 

په داسې حال کې چې زیاتره مخ پر وده هېوادونه کوچني صنعتي بنسټ لري او د موثقو عددونو 

شمېر یې هم لږ وي، له دې امله پالن جوړونکی په دغو هېوادونو کې کولی يش، له ساده ماډلونو 
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څخه چې یوازې څو محدود سکتورونه په بر کې نیيس کار واخيل. په دې توګه په راتلونکي کې د 

بشپړو عددونو او ګټورو تجربو امکانات ترالسه کېږي. 

Harrod-( که څه هم زیاتره مخ پر وده هېوادونه په خپلو پالن جوړونو کې د مکرو اکونومکي

Doomar( له بنسټیزو تخنیکونو او مډلونو او د حاصل او مرصف له ساده مډلونو څخه کار اخيل، 

خ��و ځېنې یې د  س��ایوي محدودو وجوه��و په تعبیه کې کار ترې اخ��يل، ګواکې چې د پروژې له 

ارزونې څخه اس��تفاده کوي. خو په هر صورت دغه درې طریقې له عميل او علمي پلوه له یو بل 

رسه اړیک��ې ل��ري. لکه څرنګه چې د مکرویک ماډلونه پراخه س��راتیژي طرح کوي، د هم مرتبطو 

هدفونو د مرصف حاصل تحلیل رسه راټولوي او د پروژې ارزونه په هر سکتور  کې د پالن جوړونې 

کفایت او انفرادي پروژې کره کوي. په هره اندازه چې دغه درې طریقې په ګده رسه په کار یوړل 

يش او تر منځ یې نژدې اړیکې وي، په هغومره کچه د پالن جوړونې بریا ډېره وي. 

د ی��و م��خ پر وده هېواد لپ��اره د پالن جوړونې د یو خاص ماډل غ��وراوي باید په تقلیدي بڼه 

ت��ررسه نه يش. لکه څرنګه چې ښ��کاره ده، یو م��اډل د ځانګړو رشایطو او وخت له مخې په هېواد 

کې بریالی دی، نو باید فکر و نه يش چې همدغه ماډل به د بېلو رشایطو لرونکي یو بل هېواد کې 

هم ورته پایلې ولرلی يش. د مخ پر ودو هېوادونو تر ټولو لویه س��تونزه دا ده چې د پالن جوړونې 

د فني پرسونل د کموايل، د احصاییې قلت، د اقتصادي رښتینی جوړښت د ناڅرګندوالی له امله په 

تقلیدي بڼه د هدفونو پر ټاکلو الس پورې او د نورو هېوادونو ماډلونه یې په کار وړي.  دا س��مه 

ده چ��ې د هامغو هېوادونو کارپوهانو ) د افغانس��تان په پ��الن جوړونه کې رويس، امریکايي او یا 

هندي مش��اورینو( په خپلو هېوادونو کې چې بېل اقتصادي رشایط لري، تجربوي پالن جوړونه نه 

ل��ري، خو دا په دې معنا نه ده چې هغوی په افغانس��تان کې د پ��الن جوړونې لپاره هم پراخ لید 

ولري، دودونه، عنعنې، د منابعو محدودیتونه، د ګواښونو منل او د افغانستان د حکومت کړنې او 

داس��ې نور وپېژين. له دې امله توصیه کېږي چې پر کورنیو پالن جوړونکو او فني پرس��ونل باندې 

باید ډېر باور ويش او د بهرنیانو په پرتله نظریو ته یې ارزښ��ت ورکړل يش. خو په تاس��ف رسه باید 

ووایو چې د افغانستان د تېرو دورو په پالن جوړونه کې هغه څه چې د مسرالف او یا موسوچ له 

خوا څرګندېده، ان د هغوی بې بنس��ټه ویناوو او خربو ته هم د کورين کارپوه د علمي او نظریايت 

فورمولون��و په پرتله ډېر ارزښ��ت ورکول کېده او د پالن دوزیر او ن��ورو دولتي چارواکو له خوا به 

من��ل کېدل. له دې امله دا بې ځایه نه وه چ��ې دغه پالنونو دتوقع پایلې نه درلودې؛ ځکه هغوی 

)کارپوهان( نه یوازې د هېواد له وضعې څخه ناخرب وو، بلکې دغه مهال یې په ډېره هوښیارتیا او 

ځیرکتیا رسه د خپلو متبوعو هېوادونو او مرسته کوونکو موسسو هدفونه د افغانستان لپاره په پالن 

کې په پام کې نیول او پيل کول. د غازي آباد پروژې چې میوه یې د روسیې بازارونو ته صادرېدله، 

او یا په باغ باال کې د انټرکانینټل هوټل ودانۍ چې تر دې ډېر لوړ و، چې یو عادي افغان پکې پښه 
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دننه کړي، تر الس الندې ونیول شول. له دې امله به  بې ځایه نه وي چې په مخ پر ودو هېوادونو 

کې د پالنونو د ناکامۍ او ماتې د الملونو په اړه یوه اندازه په تفصیل رسه خربې وکړو، ترڅو زموږ 

ځوان��ان د مخکنیو پالنونو ټولې نیمګړتیاوې درک کړي او په راتلونکي کې وکولی يش چې د هېواد 

له رشایطو رسه سم پالنونه طرح کړي. 

په زیاترو وروس��ته پاتو هېوادونو کې په وروس��تیو څو لسیزو کې پالنونه خپل واقعي هدفونو 

ته نه دي رس��ېديل. د پالنونو د رس��مي خپرونو او واقعیتونو ترمنځ توپیر ډېر زیات دی. که څه هم 

د دغ��و پالنون��و د زیاترو هدفونه، د بېوزلۍ د عاید په وې��ش کې د ناانډولۍ د کچې راټیټول او د 

بې��کارۍ کنرول و، خو په زیاترو مخ پ��ر وده هېوادونو کې دغه پالنونه د نورو ناورینونو د رامنځ 

ته کېدو المل ش��ول. په همدې حال په افغانس��تان کې هم لکه څرنګه چې الندیني ترشیحات یې 

ښ��ودنه کوي، د پالن جوړونې هدفونه لکه څرنګه چې یې وړاندوینه ش��وې وه، ترالس��ه نه شول، 

د کابل ښ��ار اطراف ته په کتو او ښ��ارونو ته د اطرافیانو کډوالېدل کابل ښار یې داسې پراخه کړه، 

چې یاد ښ��ار د لویدیځ، ختیځ، ش��امل او جنوب له لوري دومره پراختیا موندلې چې نا آش��نا سړي 

ته ډېره ګرانه ده چې د کابل پخوانی ښ��ار ومومي. د کابل په بېالبېلو س��یمو کې د هغو بیکارانو 

چې س��هار وختي د ورځې تر نیاميي د کار د پیدا کولو لپاره انتظار کوي، د یو ځای کېدو س��یمې 

جوړې شوې چې  تر ټولو مهم یې: رسای غزين، دهمزنګ، رسچوک، پارک زرنګار، د حاجي یعقوب 

څلورالرې، د ش��هر آرا بازار او داس��ې نورې سیمې دي. د دغو بیکارو  کسانو څلورمه برخه، له دې 

پرته چې د ورځې کومه دنده ومومي، ورځې بیکاره او وږي تېروي او س��با ته د بیا لپاره همدغې 

س��یمې ته راځي. دغه وضع پ��ه هېڅ صورت د پالن له بریالیتوب څخه اس��تازيتوب نه کوي. لکه 

څرنګه چې لیدل کېږي د بیکارانو یوه بله اضايف ډله د ۱۲ ټولګي فارغان جوړوي. په افغانستان کې 

ځمکني اصالحات پیل ش��ول، خو زموږ بزګران د کرکیيل لپاره، بزغالۍ، کوډ، غوايي او کايف اوبه نه 

لري. نو دغه بزګر د اوبو او یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره خپله ځمکه او پټۍ پرېښوده او د 

خپلې کورنۍ له نورو غړو رسه د رسچوک د بیکارانو له ډلې رسه یوځای شول چې د ورځنۍ اُجرې 

استخدام لپاره له سهاره تر ماښامه په انتظار کې تېروي.

په مخ پر وده هېوادونو کې د پالن جوړونې د ماتې او ناکامۍ الملونه

د پ��الن او د پ��الن د پلیتوب نیمګړتیاوې: پالنونه ډېر په چټکۍ رسه طرحه ش��ول، او د هر - 1

یوه لپاره بېالبېل هدفونه په پام کې ونیول ش��ول. د هدفونو د تضاد او س��یالۍ موضوع مطرح نه 

ده. له دغو پالنونو څخه زیاترو یې یو ښ��کلی ډیزاین درلود، خو په عین حال کې مبهم )ناڅرګند( 

و. لکه د پیکاسو تابلوګانو په څېر، ګواکې د هدفونو جزییاتو او له یوه بل رسه یې د توافق په اړه 

فکر نه و شوی. دغو هدفونو ته د رسېدو په موخه ځانګړې تګالرې په پام کې نیول شوې وې خو 
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د تګالرو تضادیې له پامه غورځول شوی و. 

د کايف او د اعتامد وړ دیتونو نشتوالی: دا ښکاره خربه ده، چې د بل هرڅه په څېر احصایې - 2

هم په مخ پر ودو هېوادونو کې ډېرې کمې لږ مس��تند او د اعتامد وړ وي. کله چې د پراخې پالن 

جوړونې لپاره پر دغو ش��مېرو اعتامد ويش، نو دا هم ښ��کاره ده چې پایله یې د هیلو پرخالف او 

مات��ه یې حتمي ده. په ځانګړې توګ��ه هغه مهال چې دغه مصنوعي او نیمګړي عددونه په پیچلو 

مډلونو کې ځای پر ځای يش، نو باید د مثبتې پایلې انتظار ترې و نه لرو. 

د نه اټکلیدو داخيل او خارجي اقتصادي اختالف: لکه څرنګه، چې مخ پر ودو هېوادونه تر - 3

هر څه زیات بهرنۍ س��وداګرۍ، پانګه ییزو وارداتو او فني پرسونلو ته اړتیا لري، نو په دې توګه د 

لنډمهالو پالنونو تدوین هم ستونزمن برېښي. د مثال په ډول، په ۱۹74 او ۱۹7۹ کلونو کې د نفتي 

بیې د زیاتېدو له امله، زیاتره مخ پر ودو هېوادونه له س��رو س��تونزو رسه مخ ش��ول چې په یادو 

هېوادونو کې د زیاترو پالنونو د تعدیل المل وګرځېده. خو دا یوه بېلګه وه چې د دې ښودنه کوي 

چ��ې م��خ پر وده هېوادونه تر کومه بریده د خپلې پالن جوړونې په برخه کې له نړیوالو اقتصادي 

ناس��متیاوو څخه اغېزمن کېږي. دغه مهال یوازې هغه وروس��ته پاتې هېوادونو وکولی شول چې د 

دغه ناس��م نړیوال اقتصادي بهیر له زیانونو څخه تر یوه بریده ځانونه وسايت چې خپل پالنونه یې 

تعدی��ل کړی وی. پر دې بنس��ټ، دغه هېوادونه باید د زیاتې مودې لپ��اره پر خپلو کورنیو منابعو 

ات��کا ولري، او د اقتصادي انضامم له الرې هڅه وکړي چې د خپلو پالنونو لپاره د تطبیق او پلیتابه 

ډګر ومومي. 

موسس��ايت کمزورتیا: په زیاترو مخ پر ودو هېوادونو کې د پالن جوړونې موسس��ه یا د پالن - 4

وزارت ش��تون ل��ري چې تر ټولو مهم کار یې له عددون��و رسه لوبې دي.  خو د هېوادونو د )عادي 

او پرمختیايي( او په خپله د پالن وزارت د بودیجې کنرول د مالیې وزارت د بودیجې د ریاست په 

الس کې دی. د دندو دغه ډول وېش��نه په حقیقت کې س��ره نیمګړتیا لري او د پالن وزارت ونډه 

ی��ې ی��وازې د عدد جوړولو د فابریکې په محدوده او رپوټ لیکو کې خالصه کوي. د مالیې او پالن 

وزارت ترمنځ د مباحثو او اړیکو کچه محدوده ده او ځېنې وختونه د قدرت جګړه د حکومت دغه 

دوه څانګې رسه دوښ��منې ګرځولې. هغه څه چې د پالن وزارت تر  الس الندې نیيس او په اړه یې 

پالن طرحه کوي، ) دغه موضوع په افغانستان کې په ځانګړې توګه د جمهوریت په دوران کې په 

وضاحت رسه لیدل کېږي( د مالیې وزارت هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول له ګډوډیو او اخالل 

رسه م��خ کړي. د پالن جوړونکو له خوا له نړیوالو س��احو څخه د پ��الن جوړونې د تقلیدي میتود 

کارونه یوه بله ستونزه ده چې د دغه وزارت توصیې یې له محیطي رشایطو څخه بهر واقع کوي او 
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تر یوه حده له بېځایو توصیو څخه د ډډه کولو په برخه کې مالیې وزارت مجبوروي. 

د دې ترڅن��ګ د څو طبقه یي اداري پروس��یجرونو ش��تون، د نوښ��تونو او تغیی��ر پر وړاندې 

مقاومت، طرحه ش��ویو هدفونو نه ژمنتیا، د ميل عالیقو او ګټو پرتله ش��خيص او ګوندي عالیقو او 

ګټو )د لوړو څوکیو نیول یا په اوسني دنده پاته کېدل( ته لومړیتوب ورکول، فساد او بډه اخیستنه 

او داس��ې نور عوامل هغه څه دي چې د اقتصادي پالنونو تطبیق او پلیتابه له ننګونو رسه او ماتو 

رسه مخ کوي. 

د نړۍ په ځېنو هېوادونو کې د پالن وزارت شتون نه لري او یاد وزارت د مالیې وزارت د یوې 

څانګې په توګه فعالیت کوي. دغه چاره که څه هم یو لړ ګټې لري؛ لکه د وزیرانو ترمنځ د سیالیو 

کچ��ه راټیټ��وي او د متویل او پالن جوړونې د منبع په توګه د مالیې وزارت مس��وولیت زیاتوي خو 

منفي اړخ یې بیا دا دی چې په مالیې وزارت کې د اداري تشکیالتو د پراختیا المل ګرځي. 

د س��یايس غوښ��تنې نش��توالی: په زیاترو مخ پر ودو هېوادونو کې پالنون��ه یوازې د رنګه - 5

کاغذونو پر مخ په ښایس��ته بڼه چاپېږي، خو تطبیق یې د هغو الملونو له امله چې مخکې موترې 

یادون��ه وکړه، له س��تونزو رسه مخ کېږي. په دې برخه کې ی��و بل المل د پالنونو د تطبیق په برخه 

کې د سیاستوالو د غوښتنې نشتوالی دی. په دغو هېوادونو کې کله چې مطروحه پالنونه د دولتي 

مامورینو او نورو اشخاصو شخيص ګټې له ګواښ رسه مخ کړي، نو یاد کسان د پالن د تطبیق مخه 

نیيس او په اداره کې د هر راز ریفورم پر مخ خنډ ګرځي؛ خو له دې ټولو رسه رسه، سیاستوال خپله 

ژمنتی��ا نه پ��وره کوي. په دې توګه د یوه پالن تطبیق، د سیاس��توالو او تصمیم نیوونکو کړیو کلک 

هوډ  ته اړتیا لري. سیاس��توال باید له ګروپي، قومي او صنفي کړیو څخه ځانونه وبايس او د خپل 

هېواد د اقتصادي پرمختیا او د مطروحه پالن د تطبیق لپاره پراخ نظر، کلک هوډ او پیاوړې ژمنتیا 

ولري. دا ښ��کاره خربه ده، چې پرمختیايي او ریفورمي پرېکړې هر وخت او په هر ځای کې، د یو 

ش��مېر ځواکمنو او مترضرو کس��انو د مقاومت امکانات رامنځ ته کوي، خو په دې خاطر، چې یو 

ریفورم وکولی يش، یو زیات ش��مېر کسانو ته ګټه ورسوي او لږ کسان ترې زیامنن يش، نو اقتصادي 

سیاستوال باید د خپلو پرېکړو په پلیتابه کې کلک هوډ او پوره ژمنتیا ولري. 
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د درېیم څپرکي لنډیز

اقتصادي پالن جوړونه: 

د اقتصادي پرمختیا هدف ته د رس��ېدو لپاره، زیاتره اقتصادپوهان له پالن جوړونې څخه پلوي 

ک��وي. دغه پلوي په دې خاط��ر ده، چې اقتصادي پالن اغېزمنې پایلې ول��ري، په ځانګړې توګه په 

ش��وروي اتح��اد او چین کې د کمونیزم په دوو دریو لومړیو لس��یزو ک��ې او همدارنګه تر دویمې 

نړیوالې جګړې وروس��ته د اروپا په بیاودانولو کې د مارشال داقتصادي پالن بریالیتوب. د اقتصادي 

پالن په اړه دا خربه کره ده، چې یو اقتصادي منظم پالن کولی يش، ډېر ژر د بریا پولې  ته ورسېږي. 

په زیاترو مخ پر ودو هېوادونوکې په مختلفو درجو پر اقتصادي پالن جوړونې الس پورې شوی؛ باید 

یادونه وکړو، چې د دغو پالنونو بریالیتوب په موجودو رشایطو، د ټولنې پر واقعیتونو، د وسایلو او 

پرسونل د چمتو کولو په څرنګوايل او په خپله د پالن په طرح پورې تړلی دی. 

د بازار د اقتصاد د ماتې الملونه: 

د هغ��و مثبت��و اړخونو رسه رسه، چې د بازار اقتصاد ت��رې برخمن دي، خو په ځېنو حاالتو کې 

بیا په ښ��ه توګه کار نه يش کولی، چې دغه لړۍ د )بازار د ناکامیو( په ډله کې ش��مېرل کېږي. لکه 

څرنګه چې په همدغو حالتونو کې بازار په خپل حال پرېښ��ودل يش، نو په کفایت رسه کار نه يش 

کول��ی؛ م��وږ دلته نه غواړو، چې د بازار د ناکامیو او ماتو ل��ه الملونو څخه هر یو تر بحث الندې 

ونیسو، بلکې په لنډه توګه ترې یوه یادونه کوو: 

بهرنۍ سپام )رصفه جویۍ(. . ۱

بهرنۍ نه سپام )بهرنی عدم رصفه جویۍ(. . ۲

د نویو صنایعو دلیل. . ۳

د مرصفوونکو واکمنی د بازار پر اقتصاد اغېزې لري. . 4

ميل پالن جوړونه: 

د ب��ازار د ناکامیو پ��ه اړه له پورتنیو ترشیحاتو څخه باید درک يش، چې حکومتونه په مختلطو 

اقتصادون��و کې پ��ه یو ډول نه یو ډول مداخل��ه کوي. د دغې مداخلې موخه د ب��ازار د اقتصاد د 

نیمګړتیاوو اصالح، د نورو تصدیو لپاره د پرمختیايي او تش��ویقي زمینو برابرول، د بېوزلو طبقو په 

ګټه نس��بتاً په لوړه کچه د عوایدو د بیا وېش او باالخره یو معلوم لوري ته د س��کتورونو او منابعو 

الرښ��وونه او ره��ربۍ وي. د دې یادونه هم باید وکړو، چ��ې دولت د دغو مداخلو په ترڅ کې باید 

لومړی هديف رجحانات ترتیب او مناسبې وسیلې لکه د مالیاتو وضع کول تنظیم کړي او همدا راز 

د پیسو د عرضې، د سود نرخ او د اسعارو د ادارې کنرول په خپل الس کې واخيل. 
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د پالن جوړونې سیاست: 

د م��يل اقتص��اد په پالن جوړونه کې سیاس��توال یو ل��ړ هدفونه ټاکي او د پلیت��وب جواز یې 

ص��ادروي. د دې ترڅنګ اقتصادپوه��ان او پالن جوړونکي ورته عميل ح��ل الرې لټوي او باالخره 

انجنیران او نور مامورین لکه د کرنیزې پرمختیا مامورین یې د پلیتوب ډګر ته سپاري. 

د پالن جوړونې پروسه: 

د پالن جوړونې پروسه څلور پړاوونه لري: 

پ��ه لومړي پړاو کې پر س��یايس رهربانو الزم دي، چې د پ��الن هدفونه تثبیت کړي. لکه څرنګه، 

چ��ې د هدفونو په بڼه یو ش��مېر ی��ې د ټاکلو موخو لپاره لکه: د اس��تخدام زیاتوالی، د عاید د بیا 

وېش اقتصادي ودې، د مطلقې بېوزلۍ له منځه وړلو او داسې نورو لپاره څرګندېږي. په عین حال 

ک��ې، س��یايس رهربان باید د هدفونو تقدم او لومړیتوب هم وټاک��ي. په دې توګه پالن جوړونې ته 

د رفاهیت تابع ته څو ورکول کېږي، چې هغوی په ټاکلو تدبیرونو رسه ميل قدامتونو ته رس��ېږي. 

دغ��ه تدبیرونه چې د هدفونو په وزن او رنګ کې وړاندې ش��وي، پ��ه ریاضيکې بڼه هم بیانېدای 

يش، خ��و ل��ه دغې کړنالرې څخه کمه ګټه اخیس��تل کېږي. تر ټولو معم��ول یې دا دی، چې هديف 

زیاتوال��ی په یوه یا څو ټاکل��و هدفونو کې ثبتېږي؛ لکه: په GPD  کې ۵% زیاتوالی، په اس��تخدام 

کې ۲% زیاتوالی او داس��ې نور او بیا پالن جوړونکي ته امر ويش، چې د ترالس��ه کېدو الرې چارې 

یې ومومي. باالخره سیاس��توال کولی يش، چې په هدفونو کې رجحاناتو ته په ارزښ��ت قایل يش، د 

بېلګې په ډوله پالن جوړونکي ته ووايي، چې د اقتصادي ودې او اس��تخدام هدفونه دواړه په دغه 

پ��ړاو کې ځای پر ځای کړي. د پالن جوړونکی دن��ده له همدغه پړاو څخه پیلېږي، هغه د کمیابو 

منابعو موجودیت ته متوجه کېږي، ګوري چې په اقتصاد کې د بهرين پانګې د سپام، د دولت عاید، 

صادرايت عاید او د ماهرو او متخصصو کارکوونکو د نسبت اندازه څومره ده. یا په بل عبارت، ټول 

فزیکي او اداري محدودیتونه یو یو څېړي، دغه محدودیتونه هدف ته د رس��ېدو ځواک کموي. تر 

دې وروس��ته پالن جوړونه هدفونو ته د رس��ېدو وسایلو او الرو چارو ته متوجه کېږي. د بېلګې په 

ډول، د پانګه اچونې د پروژو، د قیمت د سیاستونو، د پويل او مايل سیاست ټاکل او داسې نور. پر 

دې بنسټ، ښايي داسې الرې چارې ولټول يش، چې شخيص انګېزې رامنځ ته او ميل هدفونو ته د 

رسېدو په الره کې د خصويص پانګه اچوونکو د هڅونې او تشویق المل يش. باالخره پالن جوړونه 

میکانیک��ي پړاو ته رس��ېږي. په دغه پړاو کې یو لړ تدبیرونه ت��ر الس الندې نیول کېږي، ترڅو ميل 

هدفون��ه ترالس��ه يش. د دغه پړاو پایله د یو پرمختیايي پ��الن رامنځ ته کېدل دی، چې په راتلونکي 

کې ترالسه الندې نیول کېږي. 

درېی��م پړاو، د مس��ئوولو چارواکو له خوا د پالن تطبیق��ول دي. په دغه پړاو کې ال هم د پالن 

جوړونکي دنده پای ته نه ده رسېدلې. د پایلو د راټولو منظمه کتنه او تحلیل یې ښايي په پالن کې 
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د تعدیلونو المل يش. د راټولو شویو عددونو له مخې نه یوازې د فعيل پالن بریالیتوب ټاکل کېږي، 

بلکې په عین حال کې، د راتلونکو پالنونو د طرحې لپاره ښه مواد هم ترالسه کېږي. باالخره څلورم 

پړاو دا دی، چې ښ��ایي، د پالن په دغه بهیر کې څرګنده يش، چې کوم هدف ته لږ ارزښ��ت او کوم 

یوه ته زیات ارزښت منل شوی دي. 

د پالن جوړونې ماډلونه: 

په الندې توګه دي: 

د کینزیونونو ماډل. . ۱

د صنایعو ذات البیني ماډلونه. . ۲

:Socual Accounting Matrix )SAM( د ټولنیزې محاسبې مټریکس

که څه هم کېدای يش، چې له نورو اضافاتو رسه د حاصل لګښت تابلو پېچلی يش، خو بیا هم د 

پالن جوړونې سیاست بنسټیز اړخونه په بر کې نه نیيس او د ۱۹7۰ کلونو په لسیزه کې د ټولنیزې 

محاس��بې مټریکس یا SAM رامنځ ته ش��و، چې د لونټیف مډل د پراختیا المل وګرځېده. په دغه 

سیس��تم کې د تولید د هر عامل لپاره کېدای يش، یو س��تون یا قطار اضافه يش؛ د بېلګې په ډول: د 

پانګ��ې د ډولونو د بېالبېلو کاري مهارتونو لپ��اره عوامل، چې د لیونتیف په تابلو کې ورزیاتېږي، د 

م��ازاد، وارداتو، صادراتو او پانګې ارزښ��ت د رامنځ ته کېدو پ��ه برخه کې د یو څرګند لید وړاندې 

کول، ش��ونی کوي. د ټولنیزې محاسبې په مټریکس کې یو بل ابداع د هرې یوې کورنۍ، تصدي او 

حکومت لپاره د یوه قطار )حاش��یه( او یو س��تون ورزیاتول دی. کورنۍ د عاید مقدار پر بنس��ټ، 

تقسیم شوي او تصدي د پراخوالی او یا ملکیت له مخې پر کوچنیو اجزاوو باندې وېشل کېږي. 

:Linear Progranming خطي پروګرام جوړونه

 د حاصل دلګښت تحلیل هغې پوښتنې ته ځواب وايي، چې آیا د صنایعو ټاکلو هدفونو ته د 

رس��ېدو لپاره کايف منابع په الس کې ش��ته او که څنګه؟ خو پالن جوړونکي بیا خپله پوښتنه په بل 

ډول مطرح کوي، هغوی داپوښ��تنه کوي، چې ثابت منابع څرنګه وکارول يش، ترڅو په پراخه کچه 

خپلو هدفونو ته ورسېږو. 

په مخ پر وده هېوادونو کې د پالن جوړونې د ماتې الملونه: 

د پالن او د پالن د تطبیق نیمګړتیا. . ۱

د کايف نه اعتامد وړ ریټونو نشتوالی. . ۲

د نه وړاندوینې وړ بهرين او داخيل اقتصادي اختالالت. . ۳

موسسايت کمزورتیا. . 4

د سیاسی غوښتنې نشتوالی. . ۵
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د درېیم څپرکي پوښتنې

د اقتصادي پالن جوړونې په اړه خپل معلومات وړاندې کړئ؟ . ۱

د بازار اقتصاد د ماتې الملونه واضح کړئ؟ . ۲

د پالن جوړونې د سیاست په اړه معلومات ورکړئ؟ . ۳

د پالن جوړونې پروسه کوم پړاوونه وهي، پړاوونه یې ولیکئ؟ . 4

د پالن جوړونې ماډلونه کوم دي، نومونه یې واخلئ؟ . ۵

د ټولنیزې محاسبې د مټریکس په اړه خپل معلومات وړاندې کړئ؟ . ۶

خطي پروګرام جوړونه له بېلګې رسه توضیح کړئ؟ . 7

په مخ پر ودو هېوادونو کې د پالن جوړونې د ماتې الملونه توضیح کړئ؟ . ۸

د پروژو ارزونه په څه ډول تررسه کېږي، په اړه یې خپل معلومات ولیکئ؟ . ۹

د سیايس غوښتنې نشتوالی څه شی دی، په اړه یې خپل وضاحت وړاندې کړئ؟ . ۱۰



۶۳

څلورم څپرکی

پراختیا او له کاري پالن څخه ګټه اخیستنه

ټولیزه موخه:

د مدیریت په ټولو سطو حو کې د کاري پالن د طرحې په اړه د معلوماتو ترالسه کولو 
لپاره د اړینو اړتیاوو رامنځته کول.

د زده ک��ړې موخې: محصلین ب��ه د دغه څپرکي په پای کې پر دې وتوانېږي، چې الندين معلومات 

ترالسه کړي: 

کاري پالن څه شی دی؟ 	 

له موخو او پروګرام رسه سم کاري پالن. 	 

په ټولو سطحو کې د کاري پالن طرحه. 	 

د کاري پالن لپاره د فعالیتونو تحلیل او تجزیه. 	 

د حاالتو د تغییر لپاره د پالن جوړول. 	 

د کاري پرمختیا د څېړلو په موخه د کاري پالن په کار اچول. 	 

ټیم لرونکی کاري پالن. 	 

پر خپل مسیر د پروګرام د ساتلو په موخه د کاري پالن کارونه. 	 

د پروګرام د ارزونې په موخه د کاري پالن کارونه. 	 

د پالن جوړونې دوره. 	 



د کاري پالن پراختیا او ترې ګټه اخیستنه 

Work planning: Developing and Using Work Plan

What is work plan? کاري پالن څه شی دی؟

کاري پالن له جانبي دندو څخه ش��مېرل کېږي، چې د برنامې د پرمختیا او تطبیق لپاره تررسه 
کېږي. یو کاري پالن هغه س��ند ته وايي، چې د کارکوونکو د مدیر په وس��یله ترتیبېږي. کاري پالن 
د پالن ش��ویو فعالیتونو ټول لیس��ت، د تررسه کېدو نیټه یې او دا چې د چا په وسیله به تررسه يش، 
هغه منابع چې ورته اړتیا لیدل کېږي، هغه مسئوول کس چې د تررسه کېدو مسوولیت یې پر غاړه 
لري، په بر کې نیيس. کاري پالن یو داسې سند دی، چې د پروګرام د تطبیق په موخه کاري کفایت 
او بشپړه اغېزمنتیا لري او باید په منظمه او دوامداره توګه د څېړلو د یوې وسیلې په څېر، په ټولو 

سطوحو کې وکارول يش. 

کاري پ��الن ) چې عمليايت هم نومول کې��ږي( له اوږد مهاله پالن څخه بېل پالن دی. دغه پالن 
ه��م د مش��خصو فعالیتونو د ت��ررسه کېدو په پار یوه ټاکلې موده )چې له ی��وې اونۍ تر یوه کاله 
پورې وي( په بر کې نیيس. کاري پالن د پالن شویو فعالیتونو د تطبیق په بهیر کې کله کله بیاکتنې 
ت��ه هم وړاندې کېږي. اوږدمهال پالن باید هغه ځای چې موږ غواړو ورته ورس��ېږو او د رس��ېدو 
میتودونه یې توضیح کړي. یو ش��مېر ادارې د اوږمهالې پروس��ې په بهیرکې موخې پالنوي، پرمختیا 

او وده ورکوي.

کاري پالن د پروګرام له موخو رسه پیلېږي

Objectives working begings with programs’s
که څه هم د اوږدمهالې پروس��ې د پالن جوړونې په بهیر کې ستاسې د پروګرام موخې پراختیا 

موندلی وي، خو د پروګرام دغه مقاصد )موخې( ستاس��ې د کاري پالن د پروس��ې لپاره د پیل ټکی 

دی. د کاري پالن په پروسه کې دخیل کسان، هغه فعالیتونه ټاکي، چې د موخې د تررسه کېدو لپاره 

باید صورت ومومي. په ټولیزه توګه یوه اداره په یوه پروګرام رسه نه یوازې ټول کلني کاري پالن ته 

بای��د پراختی��ا ورکړي، بلکې د کاري پالن انفرادي خدمات یا د کارکوونکو د کاري پالن خدمات هم 

وړاندې کړي، چې په ترڅ کې یې وکولی يش، د اونۍ او میاشتني پالنونه هم اصالح کړي. له کاري 

پالنونو او د کاري پالن له پروس��ې څخه د ګټې د ترالس��ه کولو په موخه تاسې دې ته اړیاست چې 

الندې ټکي په پام کې ونیسئ: 

هغه پړاوونه، چې د کاري پالن په پروسه کې باید شامل وي.  −

څرنګه په هر کال کې د کاري پالن پروسې ته پرمختیا ورکړل يش؟  −

کلن��ی کاري پ��الن څرنګه برابرې��ږي او د پروګرام د پالنولو او ارزولو ترمنځ ارزښ��ت څرنګه  −
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جوتېدای يش؟ 

هغه تکتیکونه چې د پالن جوړونې د ډیزاین لپاره  وکولی يش، د کارکوونکو خدمتونه رسه بېل کړي.  −

Getting ready for work planning د کاري پالن چمتووالی

Work planning occurs at all levels په ټولو سطحو کې کاري پالن

کاري پالن هغه پروس��ه ده، چې د یوې ادارې یا پروګرام په ټولو س��طوحو کې کارونه لري. یو 

کاري پالن د مدیر او اړوندو کارکوونکو له خوا ددي لپاره  لیکل کېږي، چې مشخص فعالیتونه پالن 

ک��ړي، هغه مناب��ع وټاکي، چې د فعالیتونو د تررسه کېدو لپاره اړی��ن ګڼل کېږي او بودیجه برابره 

کړي. د کاري پالن د پروسې پر مهال مدیر هغه مشخص فعالیتونه، چې د دندو په بېالبېلو سطوحو 

کې تررسه کېږي )ساحوي، کلنیک، ټولنه، کلی( د یوې ټاکلې مودې لکه کال، میاشتې، ورځ او داسې 

نورو له مخې ټاکي. د کاري پالن پایلې ټاکيل موخې او ورته فعالیتونه چې باید تررسه يش، تعینوي. 

دغ��ه فعالیتونه هغه مه��ال د پروګرام د تررسه کېدو اجازه ورکوي، چ��ې موخې تررسه يش. د دغو 

فعالیتونو د پوښښ لپاره بودیجه باید له موجود د فنډ رسه پرتله يش؛ په هغه صورت کې، چې کار 

او فعالیت ډېره په ګرانه بیه متام يش، نو په کاري پالن کې باید تغییر رامنځ ته يش. 

پ��ه هغه صورت کې، چې لنډمهاله کاري پالن پ��ه لومړنۍ بڼه د پالن جوړونې موخې او بېلې 

بودیج��ې په بر کې و نه نیيس، نو اړوند کلنی کاري پالن او کلنۍ عملیايت بودیجه باید تعدیل يش. 

پر دې بنسټ یوه اداره کولی يش، ډېر انفرادي کاري پالنونه، چې د تاسیس پالن پر مخ وړي، ولري. 

هغه پوښتنې، چې د کاري پالن په وسیله ځوابېږي

Question Answered By the Work Plan
C.B.D

که څه هم د کاري پالن د پراختیا په حال کې یاس��ت، خو د یوې مشخصې ساحې لکه يس. يب. 

دي او ی��ا کلنی��ک لپاره کاري پالن، په یوه له دغو موقعیتونو کې د کارکوونکو د غړو له کاري پالن 

رسه ورته دي. تاسې اړتیا لرئ، د هغو فعالیتونو د جزییاتو په دننه کې، چې د پروګرام د مقاصدو لپاره 

تررسه کېږي، سوچ وکړئ او ممکن الندینیو  پوښتنو، په تررسه کېدو کې له تاسې رسه مرسته وکړي: 

موخو )مقاصدو( ته د رسېدو لپاره باید کومو فعالیتونو ته پاملرنه ويش؟  −

څوک دغه فعالیتونه تررسه کوي؟  −

فعالیتونه څه وخت پر مخ وړل کېږي؟  −

کومو منابعو ته اړتیا لیدل کېږي؟  −
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)Analyzing and discussing the activities( د فعالیتونو تحلیل او څېړنه
کارکوونک��ي چ��ې په هره کچه کې وي، باید کاري پالن ول��ري. لکه څرنګه چې د پالن جوړولو 

پروس��ه )کار باید څرنګه پالن يش او کوم کس��ان پکې دخیل وي( د نهايي پالن په کچه مهمه ده. 

د پالن طرح د هغو کس��انو لپاره، چې د پالن جوړونې په پروس��ه کې دخیل دي، دا موقع برابروي، 

ترڅو یو لړ پوښ��تنې مطرحې کړي. پوښ��تنې باید د پروګرام د لومړیتوبونو په پام کې نیولو رسه د 

کارکوونکو د وخت اختصاص، د فردي او پروګرامي مقاصدو )موخو( د مناس��بوايل، کورين همغږۍ 

)د اړتیا پر مهال نقلیې وسیلې ته الرسسی( او له نورو دفرونو رسه د همغږۍ په اړه مطرحې يش. 

پ��ه دې توګ��ه تحلیل او بحث د پالن جوړونې لپاره ډېر اړین او مهم دی. کله چې یو پروګرام یا یو 

کار کارکوونک��و ت��ه د دې موقع ورکوي، چې پوه يش، دغه فعالیتونه ولې مهم دی او د تررسه کېدو 

لپاره یې تر ټولو ښه الره غوره کړي، په پایله کې د کارکوونکو لپاره یو معقول او منطقي پالن چمتو 

کېږي. د دغې پروس��ې پایله به د فعالیتونو او دندو د تررسه کېدو لپاره یو پالن وي، همدارنګه د 

تررسه کېدو لپاره یو مهال وېش وي، چې چارې پر نورو هم ووېيش. 

پ��ه ی��وه اداره یا پروګرام کې د کاري پالن پایله په هره س��طحه او کچه چې وي، عبارت ده له: 

کوم کارکوونکی کوم فعالیت رس ته رسوي، ترڅو د پروګرام مقاصدو ته ورسېږي. 

له بېالبېلو کاري پالنونو څخه د ګټې اخیستنې تخنیک او وسايل

Tools and Techniques-use of variations work plan
د حاالتو د تغییر په موخه د کاري پالن جوړول: 

کاري پ��الن په حقیقت کې ی��و فعالیت نه دی، چې تررسه يش؛ ځکه چې له کاري پالن څخه د 

غیرمنتظره تعریفاتو توسعه او یا د پروګرام داخيل او خارجي حاالتو تغییرات اغېزمن کېږي. مدیران 

دنده لري، چې بدیل پالنونه هم جوړ کړي. کاري پالن باید په مکرر ډول مطالعه يش، ترڅو یې له 

ارتباط څخه یې ډاډمن شو. 

د کاري پالن جوړونې د پروسې پیل: 

یو مدیر په پیل کې باید الندې پوښتنې مطرح کړي: 

ک��وم فعالیتون��ه ډېر مهم او ارزښ��تناک دي؟ )که دغه فعالیتونه تررسه ن��ه يش، نو پایلې نه  −

ترالسه کېږي(.

فعالیتونه د کوم تسلسل له مخې باید تررسه يش؟  −

د کاري پالن په توضیح کې د فعالیتونو د کومو جزییاتو ترشیح اړینه ګڼل کېږي؟ کوم کس��ان،  −

د کومو مهارتونو له مخې او په څومره موده کې کولی يش، دغه فعالیتونه په سمه توګه تررسه کړي؟ 
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لګښتونه به یې څومره وي؟ او ایا منابع د الرسسۍ وړ دي؟  −

د کاري پرمختګ د څېړلو په موخه له کاري پالن څخه کار اخیستنه

Work Plans can be used to Monitor Progress
کاري پ��الن داس��ې موقع برابروي، چې ل��ه کاري پالن رسه تررسه ش��وي فعالیتونه پرتله کړي؛ 

همدارنګه د دې لپاره هم فرصت راکوي، چې د پالن او اجراشویو فعالیتونو د موجود توپیر الملونه 

او دا چې آیا د تررس ش��ویو فعالیتونو په پایله کې متوقعه پایلې ترالسه شوي او کنه، څېړي، همدا 

راز د دې لپاره زمینه برابروي، چې د اړتیا له مخې په کاري پالن کې تغییرات رامنځ ته کړو؛ په دې 

توګه ویلی شو، چې تاسې او همکاران مو باید کاري پالن د څېړلو لپاره وکاروئ. 

کاري پالن څرنګه باید په بېالبېلو سطوحو کې رسه ترتیب يش؟

How Work Plans at different levels fit together

Long-rang Plan

Clinic Plan

Monthly 
Supervisor 
Work Plan

Monthly 
Supervisor 
Work Plan

Monthly 
Supervison 
Work Plan

Weekly TO DO 
Lists

Weekly TO DO 
Lists

Weekly TO Do 
lists

Weekly TO DO 
Lists

Weekly TO DO 
Lists

Week TC DO 
List

IEC Plane

Annual Plan

CBD Plan
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کاري پالن باید په مشرتک ډول جوړ يش
)Work plans should fit together(

لک��ه څرنګ��ه، چې کاري پالن د کار تر پیلېدو وړاندې چمت��و کېږي، نو له دې امله، په بېالبېلو 

سطوحو کې باید په مشرک ډول جوړ يش. له هغه ځایه، چې بېالبېل مدیران په بېالبېلو بڼو کاري 

پالن چمتو کوي، نو فارمټونه او پالن جوړونه یې هم رسه توپیر کوي.  

کاري برنامه د مدیریت هغه دوسیه ده چې د غړو د انعطاف پذیرۍ او خالقیت له محدودولو 

پرته د هغوی لپاره د یو جوړښت د چمتو کولو لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي. 

کاري پالن  ټیم ته اړتیا لري
)Work Plans requird team effort(

د دې لپاره، چې غوره کړئ، کوم کسان د کاري پالن په جوړولو کې باید برخه واخيل، له خپل 

ځانه وپوښتئ، چې کوم کسان فعالیتونه تطبیقوي؟ 

په ټولیزه توګه دا یو ډېر ښ��ه مش��ق او مترین دی، چې په پام کې ونیول يش. هغه کارکوونکي 

چ��ې د فعالیتون��و ی��وه برخه تررسه کوي، د پ��الن او د پالن د تررسه کېدو لپ��اره دیوه مهال ویش 

پ��ه جوړول��و ک��ې او هغه کارکوونکي چ��ې د پالن په لیکلو ک��ې برخه اخيل اج��راات یې د هغو 

کارکوونکوپه پرتله ډېر ښه دي، چې له سوپروایزر څخه لیکل شوی پالن ترالسه کوي. 

پ��ه پالن جوړولو کې د کارکوونکو رشیکول په هغوی کې د مالکیت احس��اس پیدا کوي او په 

تررسه کولو کې یې زیات مسوولیت مني. 

کاري پالن جوړونه زیاتې ګټې په بر کې لري: 

د ګروپی او همکارۍ فضا رامنځ ته کوي. −

کارکوونکي پر دې پوهېږي، چې کوم کار د کوم کس له خوا تررسه کېږي.  −

د هدف د ترالس��ه کولو په موخه کارکوونکي د س��تونزمنو چارو تررسه کېدو ته تش��ویق او  −

هڅول کېږي. 

هغو کارکوونکو ته احساس وربښل کېږي، چې خپلو موخو او هدفونو ته رسېږي.  −

د ی��وه داس��ې فارمټ رامنځ ت��ه کول، چې د تغییرات��و لپاره ګټور انعط��اف پذیر او ځواب  −

ورکوونکی وي. 
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د پروګرام یا ادارې په ټولو برخو کې د کاري پالن ګټورتوب

Work planning benfits all levels of a program or organization

کاري پ��الن د پروګرام یا ادارې پ��ه ټولو برخو یا څانګو کې د پالن ش��ویو فعالیتونو محتاطانه 

بیاکتنې ته اړتیا لري. 

د کاري پالن په وس��یله له موجودو منابعو رسه د حساب، اختصاص، د لومړیتوبونو د تشخیص 

وړتیا زیاتېږي. کاري پالن له تاسې رسه مرسته کوي، چې د خپلې ادارې یا پروګرام مقاصد وټاکئ او 

دا ه��م جوته کړئ، چې په همدغه ټاکلې موده کې تررسه کېږي او کنه؟ همدارنګه د دې موضوع 

تحلی��ل، چې ستاس��ې اړینې دندې څه وخت رسته رس��ېږي او دغه پروس��ه ل��ه کارکوونکو رسه د 

فعالیتونو او د وخت په تنظیم کې ډېره مرسته کوي. مدیران باید خپلو کارکوونکو ته وخت ورکړي، 

ترڅو هغوی داس��ې کاري پالن جوړ کړي، چې ډاډ ترالس��ه يش، ټ��ول فعالیتونه په بر کې نیيس او 

هېڅ فعالیت له پامه نه دی غورځول ش��وی او په پای کې مدیران د کاري پالن په تړاو باید جدي 

پاملرنه ولري. 

پر خپل مسیر د پروګرام ساتلو په موخه کاري پالن

Vignette-using work plans to keep a program or organization

د پروګرام د څېړلو لپاره د کاري پالن کارول

کاري پالن د یو پروګرم له نورو برخو رسه د تطبیق پرمهال نژدې اړیکې لري؛ لکه: څېړنه او ارزونه. 

هغه کاري پالن چې د څېړلو او ارزولو په موخه ترې کار اخیستل کېږي، له دې رسه ډېره مرسته 

ک��وي، چې له هغو فعالیتونو څخه مخنیوی وکړي، چ��ې په پالن جوړونه کې درج نه دی. مدیران 

د دې ام��ر پ��ه ټاکلو رسه، چې کوم فعالیت په کاري پالن کې ډېر مه��م دی، د څېړلو لپاره هامغه 

فعالیت په ګوته کوي. کاري پالن مش��خصوي، چې څېړنه او کتنه څه وخت او چېرې تررسه کېږي 

او دا له مدیرانو رسه مرسته کوي، چې په پروګرام کې دوراين پرمختګ چک کړي. 

د څېړن��و او کتن��و تکرار په منابعو کې تغییرات رامنځ ته کوي. دغه چاره کېدای يش د بیاکتنې 

په موخه تررسه يش. د کتنې او څېړنې د هر ځل تررسه کېدو وروسته مدیر باید له خپلو کارکوونکو 

رسه بحث وکړي، چې آیا دې  ته اړتیا شته، چې کاري پالن په بشپړه توګه توضیح يش. لکه څرنګه 

چې د دغې کړنې تررسه کېدنه یې هم چک کړي. 
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فعالیتونه ال مناسب دي.  −

کارکوونکي د فعالیتونو د تررسه کېدو لپاره وېشل شوي دي.  −

د پروژې د تررسه کېدو له بهیر څخه ترالسه شوي معلومات ال حقیقي دی.   −

د پروګرام د ارزونې لپاره د کاري پالن کارونه

Using work plans to evaluate your program
د پروګرم ارزونه د یوه یا دوو کلونو په لړ کې تررسه کېږي. او یا هم د عملیايت کال په وروستیو 

کې صورت نیيس. د ارزونې تر ټولو مهم هدف دا دی، چې آیا پروګرام او پالن ټاکل شوې موخې ته 

رس��ېدلی او د دغه پروګرام ځانګړي فعالیتونه د هدف د ترالسه کولو په برخه کې ونډه لريل ده او 

کنه؟ همدارنګه ارزونه دا موضوع څېړي، چې آیا منابع په اغېزمنه او باکفایته توګه مرصف ش��وي 

او کنه؟ چې د کاري پالن له درلودلو پرته دغو پوښ��تنو ته د ځواب وړاندې کول ستونزمن برېښي. 

د یوه کاري پالن درلودل، چې په مکرر ډول بیاکتنه ترې تررسه ش��وي، کولی يش تاس��ې او ستاسې 

ن��ور هم��کاران په دقیقه توګه وارزوي او د افرادو د فعالیتونو پایلې مش��خصې کړي، ترڅو تحلیل 

يش، چې ایا هغه پروګرام یا هغه هدفونه چې د ادارې له خوا ټاکل شوي وو، ترالسه شوي او کنه؟ 

په دې توګه د پالن جوړونې او ارزونې پروسه له پیله رسه اړیکې لري او د ټولو مدیرانو لپاره، 

چ��ې پ��ه هره کچه ک��ې وي، موثرې پایلې وړاندې ک��وي، څو په نورو پ��الن جوړونو کې ترې ګټه 

واخیس��تل يش. له دې امله د ارزونې پروس��ه د پالن جوړونې له پروس��ې رسه وصل ده او دا ښايي 

اسانه وي، چې دواړه وارزول يش، چې د یوه پروګرم اغېزمنتیا او کفایت د همدغو فعالیتونو زېږنده 

ده او که د نورو فکتورونو له امله، او کوم فعالیت تر نورو زیات اغېزمن دی. 

The planning cycle د پالن جوړونې دوره
سایکل د پالن جوړونې ټولې څانګې له یوه بل رسه د یو ځای کېدو په پړاوونو کې منسجم او 

تنظیموي. د دغه جوړښ��ت په دننه کې پالن جوړونه له تاس��ې رسه په دې برخه کې، چې ستاسې 

پالن ته په بشپړه توګه پاملرنه ويش، مرسته کوي. 

په دې توګه تاسې به ډاډ حاصل کړئ، چې له خپلو تېروتنو څخه به یو څه زده کړئ او په خپلو 

راتلونکو پرېکړو او پالنونو کې به ترې کار اخلئ.

د پالن جوړونې د دغې دورې کارونه تر یوې ځانګړې پېچلې مرحلې پورې ستاس��ې د پروژوي 

چارو له تنظیم او پالنولو رسه مرسته کوي. خو دغه چاره بیا هم تر ډېره بریده په رشایطو او حاالتو 

پورې تړلې ده، ځکه چې په پروژو کې ډېر کس��ان په اوږدمهاله توګه برخه اخيل او همدارنګه تر 

ډېره حده له رسمي کړنالرو او میتودونو څخه کار اخیستل کېږي. 
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وسایل څرنګه وکارول يش  How to use tool؟
دا به غوره وي، چې پالن جوړونه د یوه س��ایکل په بڼه نه بلکه دیوې مس��تقیمې پروس��ې په 

بڼه په پام کې ونیسو. تاسې پروسه باید یو وار وارزوئ؛ که څه هم ممکن کوم څه، چې تاسې یې 

اراده ل��رئ، نژدې وي. دغه ارزونه کې��دای يش په ګرانه بیه متامه يش او یا د تحلیل له نورو ممکنه 

وس��یلو څخه کار واخیس��تل يش. دغه تحلیل او تجزیه کېدای يش، ستاسې د پالن جوړونکو د هغو 

پایلو دلیل وښ��يي، چې تاس��ې یې مته نه لرله. ممکن لګښ��تونه ډېر زیات يش. یا پروسه په اسانۍ 

رسه تررسه نه يش، په دغه صورت کې تاسې باید بېرته مخکني پړاو ته وګرځئ. ممکن تاسې پر دې 

اړ وایس��تل شئ، چې له خپل ټول پالن څخه منرصف ش��ئ. کېدای يش ستاس��ې د پالن جوړونې د 

پروسې پایله دا وي، چې غوره ده، هېڅ شی تررسه نه کړئ. په پای کې هغه څه چې تاسې ترالسه 

کړئ، په خپل راتلونکي پالن کې ترې کار واخلئ.د پالن جوړونې دوره یا س��ایکل په ۱ ش��کل کې 

ښودل کېږي: 

د پالن جوړونې د یوه سایکل شکل 

د یو قید یا نتیجه

د انتخاب له تر ټولو غوره کول

له جزییاتو رسه پالن جوړونه

د فرصتونو تحلیل 

د هدف تشخیص

د غوره شویو پلټنه

د پالن ارزونه، 

د پالن تطبیق

 او د پالن اختتام
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د پالن جوړونې پړاوونه په الندې توګه توضیح کېږي

1 -:Analysts of Opportunities د فرصتونو تحلیل

په دغه مرحله کې ترټولو لومړی ش��ی، چې تررسه کېږي، د هغو بنسټونو تررسه کول دي، چې 

اجرا کېږي؛ تاسې به په راتلونکو پړاوونو کې دغه هدفونه تشکیل کړئ. دا ستاسې د اوسني دریځ 

او راتلونکې پرېکړې د ازماېښت لپاره یوه کړنالره ده، چې تاسې څرنګه کولی شئ، اصالح یې کړئ. 

په دې برخه کې یو شمېر نور تخنیکونه هم موجود دي، چې کولی يش، له تاسې رسه مرسته وکړي.  

تحليل Swot Analysis: دا ستاس��ې له کمزوریو، وړتیاوو، فرصتونو او هغو ګواښ��ونو څخه  −

چې تاسې وررسه مخامخ یاست، یو رسمي تحلیل دی.

د ګواښونو تحلیل Risk Analysis: دغه تحلیل د پروژې د ګواښونو او په اداره یا عملیاتو کې  −

ستاسې د نیمګړتیاوو او کمزوریو د تشخیصولو په پار له تاسې رسه مرسته کوي. د دغې کړنالرې په 

وسیله تاسې کولی شئ، د گواښونو د خنثا کولو په موخه پالن جوړونه تررسه کړئ. 

د تغییر راوس��تلو په الره کې د س��تونزو پېژندنه: نور کسان )لکه مشریان( کېدای يش، د هغې 

کړنالرې د بدلون په موخه چې تاسې ترې کار اخلئ، پر تاسې فشار راوړي؛ ستاسې کاري چاپېریال 

کېدای يش تغییر وکړي، کېدای يش، تاس��ې پیش بین واوس��ئ، چې یادو فشارونو ته یا د نوي قانون 

جوړونې په پایله کې او یا په حکومتي نظام کې د تغییراتو  له امله غاړه کېږدئ. 

د هغو اصالحاتو چې تاس��ې یې کولی ش��ئ، تررسه کړئ، له ټولو وس��یلو څخه د کار اخیستنې 

په پار بېالبېلې کړنالرې ترتیبې کړئ. دغه تخلیقي وسیلې په ساده پروسه کې د اقتدار لوړو مرتبو 

ته رسېږي. 

Identifying the aim of your plan له خپل پالنه د هدف ټاکل

هغه مهال، چې د دقیق تغییر او پرېکړې په پار، هغه واقعي تحلیل او تجزیه بش��پړه ش��وه، 

چ��ې د پ��الن د هدف ټاکلو لپاره ت��ررسه کېږي، نو هڅه وکړئ، چې پ��ه واضحه توګه په خپل پالن 

کې هدف ته ځای ورکړئ، څو له پالنه د وتلو موضوعاتو په اړه ستاس��ې له بې موردو هڅو څخه 

مخنیوی ويش. هدف باید په لنډه او ساده جمله کې بیان يش، دا موضوع د دې ښودنه کوي، چې 

هدف ستاسې په ذهن کې په واضحه او رڼه توګه ځای لري. د خپل پالن د هدفونو د فورمول بندۍ 

پرمهال د ستونزو د موجودیت په صورت کې دغه پوښتنې له ځانه رسه مطرحې کړئ: 

غواړم، راتلونکی څرنګه وي؟  −

مشریانو ته د کومو ګټو وړاندې کوونکی یم؟ −
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له کومو کړنالرو څخه باید کار واخلم؟  −

زما په هدف کې کوم معیارونه نغښتي دي؟  −

کومو ارزښتونو ته زه او اداره دواړه باوري یو؟  −

تاسې کولی شئ، دغه هدفونه د راتلونکي یا اټکل شوي وضعیت په بڼه بیان کړئ. اټکل شوې 

بیانیه، هغه ټولې ګټې ښيي، چې اداره یې د ګټې اخیستونکو لپاره برابروي یا یې وړاندې کوي. د 

بېلګې په توګه، راتلونکې )دورمنا( بیانیه یوه ذهني وسیله ده، لکه د زیات محصول په اړه د تفکر 

په پایله کې د مشریانو د ژوندانه په کیفیت کې ښه والی راوستل. په دې توګه، دغه موضوع د دې 

ښودنه هم کوي، چې د یادې موضوع کوم هدفونه مطرح او باید تررسه يش. 

د مش��ین بیانیه، د دورمنا بیانیې ته واقعیت وربښ��ي او همدارنګه انس��ان ته ښيي، چې یاده 

بیانیه باید څرنګه تررسه يش. په دې توګه مش��ین، یو ښ��ه جوړښت د رسېدو وړ، لنډه رسوې او تر 

ټولو ښه ذهني مناسبه وسیله برابروي. 

Exploring Option د امکاناتو پلټنه

امكانات: په دغه پړاو کې باید تاسې پر دې پوه شئ، چې چېرته یاست او څه شی تررسه کوئ. 

هغه څه چې یې تررسه کوي پر دې هم باید پوه شئ، چې څرنګه یې تررسه کوئ. په دې برخه کې 

د هغو پراخو امکاناتو او وس��ایلو په اړه توضیحات وړاندې کېږي، چې د چارو په تررسه کولو کې 

له تاسې رسه مرسته کوي. 

په دغه پړاو کې دا غوره ده، چې د شونتیا په صورت کې لږ وخت د ډېرو امکاناتو د رامنځ ته 

کول��و لپ��اره ولګول يش؛ که څه هم لومړنۍ ایډیاوې چې ذهن ت��ه الره پیدا کوي، کېدای يش زموږ 

ذه��ن له ننګونو رسه م��خ کړي، خو د لږ وخت په تېرېدو رسه کې��دای يش، زیاتې ممکنه ایډیاوې 

رامنځ ته او په دې توګه موږ تر ټولو غورو او مناس��بو حل الرو ته الرسس��ی پیدا کړو.  د بېلګې په 

توګه خپلې ښې نظریې له نورو نظریو څخه بېل او اصالح کړئ. 

د تر ټولو غوره امکان ټاکنه Selection the Best Option )امكان(

تر دې وروس��ته چې د موجوده امکاناتو پلټنه تررسه ش��وه، نو د پرېکړې د نیولو وخت راځي، 

ترڅو په دې اړه پرېکړه ويش، چې له کومې کړنالرې څخه باید ګټه واخیستل يش. ورپسې د وخت 

او منابعو د موجودیت په صورت کې تصمیم نیول کېږي، چې څرنګه د یوې برنامې د تررسه کولو 

لپاره ټول امکانات، قمتونه، د خطراتو څېړل په پام کې ونیول يش. 
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Detailed Planning له جزییاتو رسه پالن جوړونه

کله چې تاسې له ټولو جزییاتو رسه د پالن جوړونې چارې پیلوئ، باید له هغه ځایه چې تاسې 

پکې قرار لرئ، یوه ښه انګېرنه وړاندې کړئ، تاسې باید داڅرګنده کړئ، چې غواړئ څه شی تررسه 

کړئ؟ او ستاس��ې لپاره د امکاناتو تسلس��ل موجود دی؟ تاس��ې کېدای يش، له هغو امکاناتو څخه 

م��و یوه غوره کړې وي، چې د محصول پایلې ته ډېره ورته ده. له جزییاتو رسه پالن جوړونه ټاکيل 

هدف ته د رسېدو په پار د یوه باکفایت او اغېزمن کار د تررسه کېدو پروسه ده. یا د غوراوي یوه 

پروس��ه ده، چې له مخې یې دا خربه جوتېږي، چې څ��وک باید کومې چارې، څه وخت، څرنګه او 

په څومره لګښت تررسه کړي. 

د پ��الن جوړونې تکتیک لکه چارتونه، د طریقې تحلیل، ګراف او داس��ې نور کولی يش، چې د 

کاري لومړیتوبونو او رضب االجل په ټاکلو او د منابعو په تخصیص کې مرسته وکړي. همدارنګه د 

وخت په تړاو، چې موږ د چارو د تررسه کولو لپاره ورته اړتیا لرو، باید ژور سوچ او فکر ويش. همدا 

راز د مکانیزم کنرويل چارې ته چې هلته هم د مريب اړتیا راله مخه کېږي، باید جدي پاملرنه ويش. 

دغه چارې داس��ې فعالیتونه لکه: د کیفیت د تامین، کنرول او لګښ��ت رپوټ ورکول او داسې 

نور په بر کې نیيس، چې د پالن د انحرافاتو تصحیح ته اړتیاو لري. 

یو ښه پالن الندې موضوعات په بر کې نیيس: 

د اوسنیو حالتونو ټاکل.  −

د مشخص هدف درلودل.  −

له موجوده منابعو څخه کار اخیستنه.  −

د دندو الیحه، لومړیتوبونه، رضب االجلونه یې..  −

د خطرونو تشخیص او ټولنیزه پالن جوړونه. د خطرونو تشخیص تاسې ته اجازه درکوي، چې  −

د بح��ران پ��ه اړه یو اغېزمن ځواب وړاندې کړئ. کېدای يش دغه ځواب تاس��ې په هغه حالت کې 

وړاندې کړئ، چې ذهني انډول مو له ستونزو رسه مخ وي.

انتق��ايل بحثونو ته پاملرنه ولرئ. په هغه صورت کې، چې تاس��ې یاد پالن تطبیقوئ، څرنګه  −

کولی شئ، کارونه په خپل حال کې وساتئ. 

Evaluation of the plan and its impact د پالن ارزونه او اغېزه یې

ت��ر دې وروس��ته، چې خپل پالن مو ل��ه ټولو جزییاتو رسه تررسه کړ نو په ورپس��ې پړاو کې د 

تصمی��م نیون��ې په موخه یو ځل بیا پرې کتنه کوو، چې آیا د دې ارزښ��ت لري، چې تطبیق يش او 
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کنه؟ نو په دې برخه کې باید هدفمنده واوسئ؛ که څه هم تاس��ې د پالن په تړاو ډېر څه تررسه 

کړي وي، خو کېدای يش، پالن د تطبیق ارزښت و نه لري، نو دا هغه څه دي، چې پالن جوړونه له 

جزییاتو رسه بې ځایه ثابتوي. باید یادونه وکړو، دا غوره ده، چې په پالن کې منابع او د اش��خاصو 

اس��تخدام هم تررسه يش. د اوسني پالن ارزونه ستاس��ې لپاره د نورو امکاناتو او فرصتونو د تحقق 

لپاره الره اواروي. د یوه پالن په ارزونه کې الندې تکتیکونه اغېزمن ګڼل کېږي: 

)PMT)Plus Minus Interest مثبته او منفي لېوالتیا

دغه تکتیک د یوې پرېکړې ګټې او زیانونه په اسانه او ساده بڼه ترسیموي. د پالن مثبت ټکی 

باید په دویمه ستنه )دمنفي ستنې په اړخ( کې او د مناسب پالن استنباط په درېیم ستنه کې لست 

يش. هره برخه کولی شو، د + او –  پر نښو ځانګړې يش. 

Cost/Benefit Analysis د لګښتونو او منابعو تحليل

دغه چاره د حس��ايب مايل وروس��تنې پالن جوړونې لپاره ډېر ارزښت لري. په پالن کې د دخیلو 

لګښتونو زیاتول او له متوقعه ګټې رسه یې پرتلنه په دغه برخه کې تررسه کېږي. 

Force Field Analysis د ساحوي قوو تحليل

PMT  او د س��احوي قوو تحلیل له تاس��ې رسه د ښو نظریو د ترالسه کولو په برخه کې مرسته 

کوي، همدا راز له هغو کړنالرو رسه هم هوکړه لري، چې ستايس په پالن کې تعدیل رامنځ ته کوي 

او بېرته یې تنظیموي. 

Cash Flow Forecast د پیسو د جریان وړاندوینه

په هغه صورت کې، چې پرېکړه مايل عمده مفهوم ولري؛ لکه سوداګري، پالن او بازار موندنه، د 

پیسو جریان د وړاندوینې برابرول، ډېر زیات اغېزمن ثابتېدای يش. دغه چاره تاسې ته د دې زمینه 

برابروي، چې پر عایداتو اولګښ��تونو باندې د وخت اغېزې وارزوئ. همدارنګه د پیس��و د جریان د 

منفي او مثبتې لویې اندازې څېړنه له یوه پالن رسه ډېره مرسته کوي. کله چې د پاڼې وېش تنظیم 

يش، د یوه اغېز په توګه د پیسو د جریان ښه وړاندوینه، د پالن تر ټولو یو ګټورکار دی.  دغه چاره 

د بېالبېلو فرضیاتو د تاثیر د څېړلو په موخه تر ټولو یوه اسانه قاعده ده. 

Six Thinking Hats  د فکر کولو شپږ کړنالرې

د فکر کولو ش��پږ کړنالرې د پالن او اس��تنباط لپاره د نظریو د راټولو په پار یو ډېر ښه تکتیک 
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دی. دغ��ه کړن��الره د دې لپاره زمین��ه برابروي، چې تاس��ې وکولی شئ، چې د عاطفي، نس��بتي، 

خوش��بینۍ او بدبین��ۍ یو پالن چمتو کړي. باید یادونه وکړو، چې ستاس��ې ه��ر پالن باید له عامه 

نظریاتو رسه توافق ولري. 

− که چېرې تحلیل د دې ښ��ودنه وکړي، چې پالن کايف منفعت په پایله کې نه لري، نو باید 	

د ټولو پړاوونو په پرېښودلو رسه د پالن جوړونې په سایکل کې د پالن مخکني پړاو ته وروګرځو. 

Implementing Change په تطبیق کې د تغییر رامنځته کول

کله چې ستاسې د تصمیم نیونې پالن بشپړ يش او له مخې یې چارې د قناعت وړ وي، نو باید 

د تطبیق پر وخت یې فکر ويش. ستاسې پالن به د دې وضاحت وړاندې کړي، چې بیا هم پالن او 

د پالن ټولو جزییاتو ته څرنګه پاملرنه ويش، چې تر څېړلو وروسته اجرا يش. 

Closing the Plan د پالن جوړونې ځنډول

کله چې یو پالن تررسه يش، نوتاسې کولی شئ پروژه وځنډوئ. دغه مهال تاسې باید د پروژې 

د ارزښ��ت وخت او زمان د دې لپاره چې له دې اړخه د کومو ش��یانو زده کړې ترالس��ه کولی شو، 

وارزوئ. پ��ه هغه صورت کې، چې د پروژې په چارو کې ښ��ه والی راغلی وي، نو دغه ارزونه باید 

پالن جوړونې ته هم شامله يش. 

که د پروژو د تررسه کېدو په درش��ل کې ډېر ش��یان رسه ورته وي، نو دغه لس��ت او عنوانونو 

ت��ه بای��د د پالن جوړونې په بهیر کې کتنه ويش. په هغه صورت کې، چې تاس��ې زده کړي مخکني 

درسونه نه وي هېر کړي، نو د دغې کړنالرې کارونه له تاسې رسه ډېره مرسته کوي. 

Key Points بنسټیز ټکي

د پالن جوړونې سایکل هغه پروسه ده، چې د یوه ښه، د کتنې وړ او پیاوړي پالن په جوړولو 

کې له تاسې رسه مرسته کوي. 

په لومړي پړاو کې د وخت او فرصتونو تحلیل د اس��ايس او مس��تحکم پالن په جوړولو کې له 

تاسې رسه مرسته کوي. په دویم پړاو کې باید د پالن د هدف په ټاکلو کې زیاته پاملرنه ويش. 

په درېیم پړاو کې د امکان تر وسه د دغه هدف د ترالسه کېدو په موخه باید بېالبېلې کړنالرې 

رامن��ځ ته يش. د وخت په لګولو رسه تاس��ې کولی ش��ئ، د څرګندو ح��ل الرو په پرتله د حل غوره 

الرې ومومئ.

ورپس��ې د پ��الن تر ټولو غوره کړنالره، چې جزییات یې تطبیق وښ��يي، غ��وره کړئ. دغه پالن 
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له دې اړخه، چې د تطبیق ارزښ��ت لري، وارزوئ. که چېرې د تطبیق ارزښ��ت و نه لري، نو بېرته 

مخکني پړاو ته وګرځئ. که چېرې کايف محصول او پایلې و نه لري، نو هېڅکله تغییر مه راولئ. نو 

کله چې تاسې خپل کار انتخاب کړ، چې دغه کار تررسه کېدونکی دی، نو تررسه یې کړئ، تر هغه 

مهاله چې بش��پړ يش، نو بیا یې وازمویئ. له دغې کړنالرې څخه د خپلو راتلونکو پالنونو لپاره هم 

کار اخیستلی شئ.
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د څلورم څپرکي لنډیز

کاري پالن څه شی دی؟ 

کاري پالن له جانبي دندو څخه ش��مېرل کېږي، چې د برنامې د پرمختیا او تطبیق لپاره تررسه 

کېږي. یو کاري پالن هغه سند ته وايي، چې د کارکوونکو د مدیر په وسیله ترتیبېږي. کاري پالن د 

پالن ش��ویو فعالیتونو ټول لیس��ت، د تررسه کېدو نیټه یې، او دا چې د چا په وسیله به تررسه يش، 

هغه منابع چې ورته اړتیا لیدل کېږي، هغه مسئوول کس چې د تررسه کېدو مسوولیت یې پر غاړه 

لري، په بر کې نیيس.  کاري پالن یو داسې سند دی، چې د پروګرام د تطبیق په موخه کاري کفایت 

او بشپړه اغېزمنتیا لري او باید په منظمه او دوامداره توګه د څېړلو د یوې وسیلې په څېر په ټولو 

سطوحو کې وکارول يش. 

 کاري پالن د پروګرام له موخو رسه پیلېږي: 

که څه هم د اوږدمهالې پروس��ې د پالن جوړونې په بهیر کې ستاسې د پروګرام موخې پراختیا 

موندلې وي، خو د پروګرام دغه مقاصد )موخې( ستاس��ې د کاري پالن د پروس��ې لپاره د پیل ټکی 

دی. د کاري پالن په پروسه کې دخیل کسان، هغه فعالیتونه ټاکي، چې د موخې د تررسه کېدو لپاره 

بای��د ص��ورت ومومي. په ټولیزه توګه یوه اداره په یوه پروګ��رام رسه نه یوازې ټول کلني کاري پالن 

ت��ه باید پراختیا ورکړي، بلکې د کاري پالن انف��رادي خدمات یا د کارکوونکو د کاري پالن خدمات 

هم وړاندې کړي، چې په ترڅ کې یې وکولی يش، دکار اوونیزاومیاشتنیز پالنونه هم اصالح کړي. 

د کاري پالن چمتووالی: 

یو کاري پالن د مدیر او اړوندو کارکوونکو له خوا په دې پار لیکل کېږي چې مشخص فعالیتونه 

پ��الن ک��ړي، هغه منابع وټاکي، چ��ې د فعالیتونو د تررسه کېدو لپاره اړین ګڼ��ل کېږي او بودیجه 

برابره کړي. د کاري پالن د پروسې پر مهال، مدیر هغه مشخص فعالیتونه، چې د دندو په بېالبېلو 

سطوحو کې تررسه کېږي )ساحوي، کلنیک، ټولنه، کلی( د یوې ټاکلې مودې لکه کال، میاشتې، ورځ 

او داس��ې نورو له مخې ټاکي. د کاري پالن پایلې، ټ��اکيل موخې او ورته فعالیتونه چې باید تررسه 

يش، تعین��وي. دغه فعالیتونه هغه مهال د پروګ��رام د تررسه کېدو اجازه ورکوي، چې موخې تررسه 

يش. د دغ��و فعالیتونو د پوښ��ښ لپاره بودیجه باید له موجود فن��ډ رسه پرتله يش؛ په هغه صورت 

کې، چې کار او فعالیت ډېره په ګرانه بیه متامه يش، نو په کاري پالن کې باید تغییر رامنځ ته يش. 

تاس��ې اړتیا لرئ، چې د هغو فعالیتونو د جزییاتو په دننه کې، چې ستاس��ې د پروګرام د موخو 

د تررسه کېدو لپاره تررسه کېږي، تفکر وکړئ، او الندې پوښتنې مطرحې کړئ: 
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موخو ته د رسېدو په پار کومو فعالیتونو ته باید پاملرنه ويش؟ . ۱

څوک دغه فعالیتونه باید تررسه کړي؟ . ۲

فعالیتونه څه وخت پر مخ بیول کېږي؟ . ۳

کومو منابعو ته اړتیا ده؟ . 4

د یوه مدیر د کار د پالن جوړونې د پروسې پیل د الندینیو پوښتنو پر ځوابونو باید پیل يش: 

کوم فعالیتونه زیات مهم دي؟ . ۱

د کوم تسلسل له مخې فعالیتونه باید تررسه يش؟ . ۲

د کاري پالن په توضیح کې د فعالیتونو د کومو جزییاتو ترشیح اړینه ده؟ . ۳

څومره لګښتونه به په بر کې ولري؟ . 4

د کاري پرمختګ د څېړلو په پار د کاري پالن په کار اچول: 

کاري پ��الن دا فرصت برابروي، چې د دې پرتلنه تررسه کړو، چې تررسه ش��وي کارونه له کاري 

پالن رسه سمون خوري یا وررسه توپیر لري. دې ته په پام رسه، چې آیا د فعالیتونو د اجرا له امله، 

متوقعه پایلې ترالسه شوي، یاده پوښتنه د دې زمینه برابروي، چې په کاري پالن کې تغییرات رامنځ 

ته کړو. 

کاري پالن باید په مشرتکه توګه جوړ يش: 

لکه څرنګه، چې کاري پالن د کار تر پیلېدو وړاندې چمتو کېږي، نو له دې امله، کاري پالن باید 

په بېالبېلو سطوحو کې په مشرکه توګه جوړ يش. 

کاري پالن د کاري ټیم هڅو ته اړتیا لري: 

کاري پالن باید د کاري ټیم له خوا جوړ يش. د کاري پالن په جوړولو کې د کارکوونکو رشیکول، 

په هغوی کې د مالکیت احساس راژوندی کوي، په دې توګه د کاري پالن په اجرا کې هغوی زیات 

مسوولیت پر غاړه اخيل. 

د کاري پالن ګټورتیا: 

د ګروپي او همکارۍ فضا رامنځ ته کول. . ۱

د دې په اړه د کارکوونکو پوهه، چې د کار کومه برخه د چا په وسیله تررسه کېږي؟ . ۲
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هدف ته د رسېدو په موخه، د ستونزمنو کارونو د تررسه کېدو لپاره د کارکوونکو هڅول او تشویق.. ۳

کارکوونکو ته د دې احساس ورکول، چې خپلو هدفونو او موخو ته به رسېږي. . 4

د پروګرام د ارزونې په پار د کاري پالن کارونه: 

د ارزیابۍ تر ټولو مهمه موخه دا ده، چې آیا پروګرام ټاکلې متوقعه موخې ته رس��ېدلی او که 

څنګه، همدارنګه د دغه پروګرام ځانګړي فعالیتونه د هدف په ترالسه کېدوکې ونډه لرلی يش، او کنه؟ 

د پالن جوړونې دوره یا د پالن جوړونې دایره: 

د فرصتونو تحلیل. . ۱

د هدف تشخيص.. ۲

د امکاناتو پلټنه. . ۳

د پالن ارزونه. . 4

د پالن پلی کول. . ۵

د پالن پای. . ۶

له پالن څخه د هدف د پایلې ټاکل. . 7

له پالن څخه د هدف ټاکل: 

هدف باید په یوه لنډه او س��اده جمله کې په څرګند ډول مش��خص يش. دغه ډاډ باید موجود 

وي، چې هدف ستاس��ې په ذهن کې واضح او روښ��انه دی. په دې برخه کې له ځانه دغه پوښتنې 

وپوښتئ؟ 

غواړو راتلونکی څرنګه وي؟ . ۱

کومې ګټې غواړو مشریانو ته وړاندې کړو؟ . ۲

د کومو څانګو پلټنې ته رجوع وکړو؟ . ۳

زما په هدف کې کوم معیارونه نغښتي دي؟ . 4

کومو ارزښتونو ته زه او زما مؤسسه باوري ده؟ . ۵
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د څلورم څپرکي پوښتنې 

کاري پالن څه شی دی؟ . ۱

له کاري پالنونو څخه د ګټو د ترالسه کولو په پار کومو شیانو ته اړتیا لرئ؟ . ۲

د کاري پالن چمتووالی څرنګه نیول کېږي، واضح یې کړئ؟ . ۳

هغه پوښتنې، چې د کاري پالن په وسیله ځوابېږي، کومې کومې دي؟ . 4

کاري پالن باید په مشرکه بڼه جوړ يش، په دې اړه خپل دلیلونه وړاندې کړئ؟ . ۵

د کاري پالن په جوړولو کې کوم کسان ونډه لرلی يش، خپل معلومات ولیکئ؟ . ۶

د پالن جوړونې ګټورتیا څه شی ده ترشیح یې کړئ؟ . 7

د پروګرام په ټولو سطوحو کې د کاري پالن ګټورتیا ترشیح کړئ؟ . ۸

د پروګرام د ارزونې لپاره د کاري پالن د کارونې په اړه خپل معلومات ولیکئ؟ . ۹

د پالن جوړونې دوران توضیح کړئ؟ . ۱۰

د فرصتونو تحلیل څرنګه تررسه کېږي؟ . ۱۱

د امکاناتو پلټنه او د ښو امکاناتو غوراوی څرنګه صورت مومي؟ . ۱۲

د پالن ارزونه څرنګه تررسه کېږي؟ . ۱۳

د پالن جوړونې په سایکل یا دایره بنسټیز ټکي روښانه کړئ؟ . ۱4
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پنځم څپرکی

د ښوونې او روزنې په برخه کې پالن جوړونه

ټولیزه موخه:

په بېالبېلو کچو د ښوونیزو او روزنیزو پالنونو د طرحې او ترتیب په اړه د وړتیاوو او 
مهارتونو رامنځته کول.

د زده کړې موخې: محصلین د دغه څپرکې په پای کې کولی يش، الندين معلومات ترالسه کړي: 

د ښوونیزې پالن جوړونې ارزښت. 	 

د ښوونیزې پالن جوړونې تعریفونه. 	 

د ښوونې او روزنې پالن جوړونې وېشنه او ډلبندي. 	 

د ښوونیزې پالن جوړونې ملن او کچه. 	 

د نړۍ په بېالبېلو هېوادونو کې ښوونیزه پالن جوړونه. 	 

په معارصه دوره کې د پالن جوړونې ځانګړتیاوې. 	 

ښوونیزه پالن جوړونه، د هغې پړاوونه او کړنالره. 	 

ولې له دکمیت له پلوه د ښوونې او روزنې پراختیايي چارو ته زیاته پاملرنه کېږي؟ 	 

د ښوونې او روزنې په برخه کې د پالن جوړونې په اړه کلیات

د ښوونیزې پالن جوړونې ارزښت

د ښ��وونیزو مدیران��و له مهمو دندو څخه ی��و هم د پالن جوړونې چارې ت��ه د دوی زیاته او 

ځانګ��ړې پاملرن��ه ده.  پالن جوړونې ته د موسس��ې په ټولو څانګو کې اړتیا لی��دل کېږي، خو له 
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هغ��ه ځای��ه چې لوړ پوړي مدیران د رشایطو او موقعیت له مخ��ې د ادارې په اړه هراړخیزه نظر 

لري او له بهرين سیس��تم رسه د هر ښ��وونیز سیس��تم اړیکې په دقت رسه څاري، نو دنده یې تر 

ټولو پرمس��وولیته او درنه ده.  پر دې بنس��ټ، د دې اړتیا رامنځ ته کېږي، چې د همداسې مدیرانو 

ډې��ر وخت باید د پالن جوړونې لپاره ځانګړی يش. په یوه )سیس��تامتیکه( پالن جوړونه او په یوه 

)ډینامیک( چاپېریال کې مدیر د یو )اسراتیژیس��ت( رول ادا کوي، چې د ادارې هدفونو ته په پام 

رسه، د اوږدمهال��و طرحونو په چمتو کول��و الس پورې کوي او په دې برخه کې د پالن جوړونې له 

بېالبېلو کړنالرو څخه ګټه اخيل. 

په ښوونیزو او روزنیزو ادارو کې د پالن او پالن جوړونې د اړتیا په اړه ډېر بحثونه شوي او نن 

ورځ دغه چاره له زیات ارزښت څخه برخمنه ده؛ ځکه چې: 

د تحصی��يل بېالبېلو دورو د فارغ التحصیالنو د اخالقي، مذهب��ي، عاطفي، عقالين، ټولنیزې، . ۱

فرهنګي او جس��امين ودې او د پالن جوړونې نظام او دیوه تعلیمي سیس��تم په دننه کې  د تررسه 

شویو عملیاتو د ټولګې ترمنځ مثبتې اړیکې شته. 

پ��ه دې توګه په هره کچه چې زده کوونکي وکولی يش، د یوه ښ��وونیز سیس��تم په دننه او . ۲

بهر له مناس��بو ښ��وونیزو فرصتونو او پالنونو څخه ګټه واخيل، نو د هغوی د بالقوه اس��تعدادونو 

د فعالېدوکې زمینې په اس��انه توګه رسه برابرېږي، په دې اس��اس، په پایله کې د هغوی د وجود د 

بېالبېلو اړخونو وده ممکن ګرځي. 

اقتص��اد پوهانو د اقتصادي ارکان، ميل او فردي عوایدو د مخ پر زیاتېدونکې ودې او د پالن . ۳

جوړون��ې نظام، پ��ه ځانګړې توګه د ښ��وونې او روزنې په برخه کې د پ��الن جوړونې بهیر ترمنځ 

تړاوون��ه ډېر نژدې ب��ويل او د وظیفوي مهارتونو د کمیت او کیفیت پر زیاتوايل او د تولید کچې پر 

لوړاوي د ښوونې او روزنې بهیر اغېزې کره ګڼي. 

په یوه ټولنه کې د س��مې ښ��وونیزې پالن جوړونې نظام په شتوالی رسه، ټولنه د پرمختیا پر . 4

لور ګامونه اخيل، د دې ترڅنګ وګړه نیز شخصیت وده مومي او دغه چاره د علومو او تکنالوژۍ 

پ��ه پراختیا کې اغېزمن رول لري او د ټولنې علمي، فن��ي، فرهنګي او اخالقي ډګرونه نوي غوړېدا 

ته چمتو کېږي.

د پام وړ ټولنې )په ځانګړې توګه د ځوانانو د ټولنې( وده، له یوې خوا په بېالبېلو ښوونیزو . ۵

څانګو کې د زده کړې هرکلی او په دولتي او خصويص ادارو کې استخدام یا کار او له بلې خوا په 

بېالبېلو برخو او څانګو کې د امکاناتو او وسیلو کمښت، ټول د پالن جوړونې اړتیا په ځانګړې توګه 

په ښوونیزو او روزنیزو ادارو کې نوره هم کره کوي.
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د ښ��وونیزو اوږدمهالو او منځمهالو طرحو ش��تون، چې د پالن جوړونې د اصولو او موازینو په 

پام کې نیولو رسه چمتو او تدوین شوی وي، په تحصیيل بېالبېلو دورو کې د روزل شوي برشي ځواک 

او د بېالبېل��و ډګرونو لکه صنع��ت، کرنې او ټولنیز خدمتونو د اړتیا ترمنځ د توازن او تعادل اغېزمن 

المل ګڼل کېږي او همدارنګه د مايل، انساين ضایعاتو او بېکارۍ په مخنیوي کې سر رول لوبوي. 

د ښوونیزې پالن جوړونې تعریفونه

کل��ه چ��ې منابع او امکانات محدود او پر وړاندې یې مطل��وب هدفونه هم  پراته وي او دغه 

موضوع هم مطرح وي، چې د پام وړ هدفونو ته د رسېدو لپاره له دغو امکاناتو څخه د زیاتو ګټو 

د ترالسه کېدو په موخه کار واخیستل يش، نو په دې توګه د دې اړتیا رامنځ ته کېږي، چې ځانګړي 

سیاستونه او تدبیرونه تر الس الندې ونیول يش.   

هغه سیاستونه، چې بالقوه امکاناتو ته فعالیت وربښي او د مناسبو کړنالرو په غوره کولو رسه، 

هغو هدفونو ته د رسېدو الرې چارې شوين کوي، چې په لومړیتوب کې قرار لري. 

د نظ��ر خاون��دان د پالن جوړونې د مفهوم او تعریف په اړه بېالبېل او ډول ډول نظرونه لري، نو 

په دې توګه د پالن جوړونې لپاره زیات تعریفونه وړاندې شوي، چې یو شمېر یې په الندې توګه دي: 

پالن جوړونه د )تر عمل وړاندې تفکر( هامغه نوې بڼه ده. . ۱

پالن جوړونه عبارت ده له: . ۲

مشخصو هدفونو ته د رسېدو په موخه د ترټولې مناسبې وجهې له مخې، د امکاناتو کارول او 

له منابعو څخه ګټه اخیستنه. 

پالن جوړونه عبارت ده له: . ۳

د هغ��و عقالين پرېکړو مجموع��ه ده، چې په راتلونکې ټاکلې موده کې د اقتصادي، ټولینزو او 

فرهنګی الملونو د تړلتیاوو په پام کې نیولو رسه، تر الس الندې نیول کېږي. 

دغه پرېکړې: هدفونه، لومړیتوبونه، د تررسه کولو کړنالرې او وسایل، د پام وړ ارمانونو د ترالسه 

کېدو په موخه د ټولو منابعو کارول او له ټولو امکاناتو څخه ګټه اخیستنې په پام کې نیول کېږي. 

)فيليپ كومبز( د کلمې د پراخې معنا له مخې ښ��وونیزه پالن جوړونه داس��ې تعریفوي: )د . 4

ټولنې د رښتینو اړتیاوو څېړنه، د ښوونې او روزنې د پراختیا علتونو او انګیزو ژوره تجزیه او تحلیل 

او پر سمو ښوونیزو کړنالرو اتکا ترڅو چې: 

د کار پایلې ال پسې ښې او د زده کوونکو په ځانګړې توګه دټولنې د ستونزو په له منځه وړلو 

کې باید اغېزمن ګامونه اوچت يش.
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د زده کوونک��و او ټولنې د اړتیاوو د پوره کولو په پار، د ښ��وونیز او روزنیز نظام د عميل او . ۵

اغېزمنو اجرااتو د زیاتوايل په موخه، د ټولو منطقي او عميل کړنو او پرېکړو په کار اچول. 

په پورتني تعریف او نورو تعریفونو کې دقت د دې ښودنه کوي، چې په ښوونیزه پالن جوړونه 

کې باید مهم ټکي او پړاوونه په پام کې ونیول يش، له دې جملې څخه: 

ښ��وونیزه پالن جوړون��ه راتلونکي ته زیاته پاملرنه لري، نو بای��د د راتلونکي لپاره تدبیرونه . ۱

پکې پيل يش. 

د پالن جوړونې پرمهال هدفونه باید مشخص وي او بشپړ رصاحت ولري. . ۲

د روان��ې او تې��رې وضعې په اړه ل��ه بېالبېلو الرو چاروڅخه  باید اړین او بش��پړ معلومات . ۳

ترالسه يش. 

ترالس��ه ش��وي معلومات باید ترڅېړنې، تجزیې او تحلیل الندې ونیول يش او روانه وضعه په . 4

سمه توګه وارزوله او محاسبه يش او د موجودې وضعې د امکاناتو ، منابعو او محدودیتونو په اړه 

باید بشپړ معلومات ترالسه يش. 

د اړتیاوو پېژندنه او په ژوره توګه یې تجزیه او تحلیل. . ۵

مقدمات باید وټاکل يش. . ۶

د ښ��وونې او روزنې د ټولیزو او ارماين هدفونو په پام کې نیولو رسه د هدفونو پېژندنه او د . 7

پام وړ هدفونو ټاکنې ته پاملرنه ويش. 

د کار میټوډ او د پالن د اجرا دپړاوونو د ټاکلو او د زماين جدول د تنظیم وړاندوینه باید ويش. . ۸

وسایل، اړتیاوې او د الزمې بودیجې وړاندوینه باید برآورد يش. . ۹

د کار ل��ه پرمختګ څخه په مداومه توګه د اجرایي او ارزښ��ت موندنې د پړاوونو طرحې او . ۱۰

نظارت باید چمتو يش. 

ښ��وونیزه او روزنیزه پالن جوړونه یو پیچلی او س��تونزمن علم او فن دی، په دې توګه د نظر د 

خاوندانو ترمنځ هم د ښ��وونې او روزنې د پالن جوړونې په تړاو د دغه علم د اصولو او میتودونو 

په اړه د نظر اتفاق نه لیدل کېږي. 

پ��ه دې برخه کې به د ښ��وونیزې پالن جوړونې د ډولونو او بېالبېل��و میتودونو په اړه په لنډه 

توګه بحث ويش: 
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په ښوونه او روزنه کې د پالن جوړونې طبقه بندي

د ښوونې او روزنې پالن جوړونه له څو لیدلورو څخه طبقه بندي کېږي: 

د وخت او مودې د اوږدوايل په اعتبار: ښ��وونیز پالنونه کېدای يش، د زماين فواصلو په توګه . 1

په لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله بڼه تدوین يش. 

په لنډمهالو پالن جوړونو کې د فوري او بنسټیزو کمبودیو د له منځه وړلو په پار جدي پاملرنه کېږي. 

پ��ه منځن��ۍ او اوږدمهاله پالن جوړونه کې تر ډېره بریده د ښ��وونې او روزنې په برخه کې د 

کیفیت لوړوايل او ښوونیزو نوښتونو ته پاملرنه کېږي. 

د لنډمهال��ې پالن جوړونې لپ��اره په معمول ډول له یوه څخه ت��ردوو کلونود منځمهالې پالن 

جوړونې لپاره )دڅلوروڅخه ترپنځو( او اوږدمهالې پالن جوړونې لپاره له لس��و څخه تر پنځلس��و 

کلون��و پورې په پ��ام کې نیول کېږي. د یوې ټولنې ښ��وونیز او روزنیز ماهیت او د ښ��وونیز نظام 

ځانګړتیاوې یې د دې غوښ��تنه کوي، چې د اوږدمهالو پالنونو تدوین ته زیاته پاملرنه ويش، په دې 

توګه د پراخې زماين دورې لپاره یوه وړاندوینه وړاندې کېږي. 

د جامعی��ت ی��ا محدودیت په اعتبار پالن جوړونه: که چېرې د ښ��وونیزې او روزنیزې پالن . 2

جوړونې چارې یوازې د نظام په دننه کې تر ښوونځي وړاندې او په ښوونځي کې پای ته ورسېږي 

او په یوه ټولنه کې د ښ��وونې او روزنې رس��مي سامانونه په بر کې ونیيس، نو نه شو کولی د پالن 

جوړونې دغه ډول، یوه جامعه پالن جوړونه ونوموو. 

ځکه ښوونه او روزنه د ټولنې د ټولو خلکو حق دی او ټول برشي وګړي په بر کې نیيس؛ پیغمرب 

صلی الله علیه وسلم په دې اړه فرمایلی: )اطلبو العلم من املهد الی اللحد(.

دغه حدیث پر دې داللت کوي، چې ښوونې او روزنې د ژوندانه په ټولو دورو کې په مستمره 

توګه دوام موندلی دی؛ نو په دې توګه د ښوونې او روزنې د استمرار اصل د تحقق له مخې د دې 

اړتیا رامنځ کوي، چې ښوونیزه پالن جوړونه باید دجامعې له ځانګړنې څخه برخمنه وي؛ رسمي او 

نا رسمي زده کړې لکه: تر کار وړاندې زده کړه، د کار په بهیر کې زده کړه او د فراغت پر مهال د 

زده کړې ټولې دورې باید په بر کې ونیيس. 

زموږ په هېواد کې د اس��المي ارزښ��تونو تحقق د ښوونې او روزنې د ارزښت او اړتیا پر بنسټ 

تررسه کېدونکی دی او ګران پیغمرب صلی الله علیه و سلم د علم او پوهې د ارزښت په اړه فرمايي: 

)طلب العلم فريضه عيل كيل مسلم و مسلمة(؛ نو دغه چاره د اوږدمهالې او جامعې پالن جوړونې 

غوښتونکې ده. په دې توګه په دې برخه کې له ټولو ښوونیزو امکاناتو لکه: خپرونې، چاپي رسنۍ، 

انځوریزې او غږېږې رسنۍ، مذهبي غونډې جومات او فرهنګي غونډو څخه باید ګټه واخیستل يش. 
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د هې��واد اقتص��ادي، ټولنیزې او فرهنګي پراختیا په پالن کې د ښ��وونې او روزنې د پالن د . 3

ارتب��اط او ادغ��ام په اعتبار: په دغه ډول په ښ��وونیزو پالنونو کې د ښ��وونیزو پالنونو او د ټولنې 

ټولنی��زو، اقتصادي او فرهنګي اړتیاوو ترمنځ اړیک��ې او تړلتیا رامنځ ته کېږي. خو باید هڅه ويش، 

چې ښوونیزه پالن جوړونه د هېواد له عمومي پالن څخه خپلواکه او بېله نه يش. 

د هغ��ه ارزښ��ت له مخې، چې د هرې ټولنې د ښ��وونې او روزنې چارې پ��ه اخالقي، ټولنیزو، 

اقتصادي او فرهنګی وده او د مهارت په بېالبېلو کچو کې د برشي ځواک په تأمین کې لري، د دې 

اړتیا رامنځ ته کېږي، چې دغه ډول پالن جوړونې )ښ��وونیزې پالن جوړونې( ته زیاته پاملرنه ويش 

او تر ټولو موجه او بشپړه وګڼل يش. 

د ښ��وونې او روزن��ې پ��الن د اداري میتود په اعتبار:  د پالن جوړون��ې دغه ډول ممکن په . 4

الندې بڼه تررسه يش: 

الف: ښوونیزه متمرکزه یا تجمعي پالن جوړونه. 

ب: غیرمتمرکزه یا ارشادي ښوونیزه پالن جوړونه. 

ج:  د دواړو پورتنیو میتودونو ترمنځ فاصل حد، یعنې نیمه متمرکزه پالن جوړونه. 

د ن��ړۍ بېالبېل هېوادونه خپلو جغرافیايي، س��یايس او فرهنګي اوضاعو او د اس��ايس قانون او 

دنورو قوانینو ګټو ته په پام رسه له پورتنیو میتودونو څخه یوه غوره او کار ترې اخيل. 

کمیت ته د ارزښ��ت ورکولو له پلوه ښ��وونیزه پالن جوړونه: د ښوونیزې پالن جوړونې په . 5

دغ��ه ډول ک��ې یوازې د کمي پراختیا اړخ ته زیاته پاملرن��ه کېږي او هڅه کېږي، چې د وګړه نیزې 

وړاندوینې په پام کې نیولو رسه په بېالبېلو تحصیيل دورو کې د پنځو یا لسو کلونو په لړ کې بېالبېل 

ګروپونه رامنځ ته يش. 

د هغو کسانو سلنه چې ښوونځي ته ځي او په هره تحصیيل دوره کې زده کړه کوي، براورد . ۱

او ټاکل کېږي:

د ه��رې تحصیيل دورې لپاره اړین معلومات او برشي ځواک، چې باید وارزول او تأمین يش، . ۲

پیش بیني کېږي. 

د هغو ښوونځیو شمېر باید مشخص يش، چې باید جوړ او ګټې اخیستنې ته وړاندې يش. . ۳

هغه وسایل، چې د پالن په لړ کې د هر ټولګي او ښوونځي لپاره په هره تحصیيل دوره کې . 4

یې اړتیا لیدل کېږي، پیش بیني کېږي. 

په پای کې په ښوونیزه پالن جوړونه کې د منلو وړ معیارونو او دپورتنیو مواردو په پام کې . ۵
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نیولو رسه اړین لګښتونه برآورد کېږي. 

د پالن جوړونې دغه ډول، د پراختیا د پالن جوړونې په نامه نومول کېږي. 

کیفیت ته د لومړیتوب او ارزښت ورکولو له پلوه ښوونیزه پالن جوړونه: په دغه ښوونیزه . 6

پالن جوړونه کې کیفي ودې ته ارزښت ورکول کېږي او هڅه کېږي، څو: 

له بېالبېلو الرو د ښوونکو معلومات او مهارتونه زیات يش. . ۱

په تحصیيل برخه کې موجودې کمزورتیاوې کمې يش. . ۲

د رد کولو کچه تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېږي. . ۳

د ماشومانو او تنکیوځوانانو خدای ورکړې بالقوه وړتیاوې، فعالیت ومومي. . 4

د زده کوونک��و د وجود ټول اړخونه وده وکړي او د ښ��وونې او روزن��ې ادارې مثبتې پایلې . ۵

لوړې کچې ته ورسېږي. 

- د کمي او کیفي ترکیب له پلوه ښوونیزه پالن جوړونه: د نظر خاوندان دغه پالن جوړونه . 7

تر ټولو ګټوره بويل او په ښوونیزو او روزنیزو ادارو کې یې اغېزمن ګڼي.

 د ښوونیزې پالن جوړونې د یوې څانګې په توګه، دريس پالن جوړونه: دريس پالن جوړونه . 8

د ښ��وونیزې پالن جوړونې تر ټولو ستونزمنه برخه ده، چې پکې د دريس پالن او ښوونیزو هدفونو 

د طبقه بندۍ په اړه خربې کېږي. 

د ښوونیزې پالن جوړونې کچه

په معمول ډول په هر هېواد کې ښوونیزه پالن جوړونه په بېالبېلو کچو کې صورت مومي. په 

افغانستان کې د ښوونیزې پالن جوړونې لړۍ په الندې کچو کې د مشاهدې وړ ده: 

د هېواد په کچه پالن جوړونه، چې د ښوونې او روزنې، فرهنګ او لوړو زده کړو د وزارتونو . ۱

په مرسته د پالن او بودیجې  د ادارې له خوا تررسه کېږي. 

ښ��وونیزه پالن جوړونه، د وزارتونو، د کارکوونکو د دفرونو او د محوله دندو د تناس��ب په . ۲

کچه تررسه کېږي. 

د والیتونو او د سیمو په کچه هم ښوونیزه پالن جوړونه په پام کې نیول کېږي. . ۳

د ښوونځي په کچه هم ښوونیز پالن جوړېږي. . 4

همدارنګه د ټولګي په کچه هم د ښوونکو له خوا ښوونیز پالن جوړېږي. . ۵



  ۹۰

د نړۍ په بېالبېلو هېوادونو کې ښوونیزه پالن جوړونه

په تېرو وختونو کې په هره ټولنه کې د پام وړ اړتیاوو، امکاناتو او هدفونو د دوامدارې نه پلټنې له 

امله به، پالن جوړونه په ځانګړې توګه ښوونیزه پالن جوړونه ډېره په ساده بڼه جوړېده، خو نن ورځ نه 

یوازې مخ پر وده هېوادونه، پالن جوړونې په ځانګړې توګه ښوونېزې پالن جوړونې ته اړتیا لري، بلکې 

هغه هېوادونه هم چې د پرمختګ له لوړو شاخصونو څخه برخمن دي، پر حیايت اړتیا باندې یې خرب او 

ورته ځانګړی ارزښت ورکوي. هغه څه چې په دې برخه کې یې یادونه اړینه برېښي دا ده، چې: بېالبېل 

هېوادونه د دولت د دخالت د کچې او د پالن جوړونې د حدودو په اړه بېالبېلې نظریې لري. 

پ��ه ځېنو هېوادونو کې دولت راتلونکی ترس��یموي او خص��ويص پانګونو ته زیاته پاملرنه کوي 

او په یو ش��مېر همدغو هېوادونو کې د خصويص پانګونې نیاميي برخه هم د دولت له خوا تررسه 

کېږي او د خصويص څانګې الرښ��وونه او د دې څانګې له خدمتونو څخه ګټه اخیس��تنه، د تولید د 

چټکۍ او تیزۍ المل ګرځي. 

ځېنې هېوادونه، یو جامع ټولنیز او اقتصادي پالن لري؛ او ښ��وونیزه او فرهنګي پالن جوړونه 

یې د همدغې جامع پالن د یوه جزء په توګه وړاندې کېږي. په دې توګه دوی هڅه کوي، د هېواد 

د ټولیز او ښوونیز پالن ترمنځ بشپړ تړتیا رامنځ ته کړي.  

په دغو هېوادونو کې د جامع پالن د تدوین او اړوندې ښوونیزې پالن جوړونې په برخه کې یې 

یوه پیاوړې اداره، چې له پیاوړو مس��لکي او با تجربه کسانو څخه ترکیب شوي وي، موجوده وي. 

دغه اداره د دې واک لري، چې د هېواد کيل پالن څرنګه طرح او تدوین کړي. 

د ن��ړۍ ځېنې هېوادونه بیا دغه عمده مرکز نه لري او بېالبېل وزارتونه خپلې طرحې چمتو او 

دولت ته یې وړاندې کوي؛ له همدې امله ده، چې کله کله د پالنونو ترمنځ ناهمغږي او ناانډويل 

هم ترسرګو کېږي. 

باید یادونه وکړو، چې په ش��لمه پیړۍ کې پر جامعه پالن جوړونه او ښ��وونیزه پالن جوړونه 

باندې ډېر ټینګار شوی دی، تر دې بریده، چې دغه پیړۍ د پالن جوړونې د پیړۍ په نامه یادېږي. 

د اقتصادي پالنونو طرحې د لومړي ځل لپاره )۱۹۲۳ ش��وروي( له سوسیالستي هېوادونو څخه 

پیل شوې او په تدریج رسه اروپايي او لویدیځو هېوادونو ته یې له ۱۹۳۰ نه وروسته الره وموندله 

او ورو ورو یې د نړۍ ټول هېوادونه په بر کې ونیول. 

په زیاترو دغه پالنونو کې د ښ��وونیز او روزنیز پالن لپاره یوه برخه یا څانګه بېله ش��وې ده. له 

هغه ځایه، چې ښوونیزه پالن جوړونه یوه پیچلې علمي او فني پالن جوړونه ده او بېالبېلو مناسبو 
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تخنیکون��و ت��ه اړتیا لري، له دې امله د اصولو او میتودونو پ��ه اړه یې د نظر د خاوندانو ترمنځ یو 

واحد نظر نه ترسرګو کېږي. 

خو د بېالبېلو څېړنو تررسه کول، د دغې څانګې د پوهانو له خوا د بېالبېلو کتابونو تالیف، زده 

کوونکو او محصلینو ته د اړینو درس��ونو تدریس، د لوړو زده کړو موسس��ې په مختلفو درجو کې 

د تحصی��يل دورو او څانګ��و رامنځ ته کول او په مجلو کې د ګټورو مقالو او لیکنو خپرېدل، ټول د 

ښوونیزې پالن جوړونې د فن او پوهې د پراختیا په برخه کې زیاته مرسته کړې ده. 

پ��ه دې اړه هغه نړیواله اداره، چې غوښ��نه او فعاله ونډه ادا ک��وي، د ملګرو ملتونو روزنیز، 

علمي او فرهنګي اداره )یونسکو( ده، چې په ملګروملتونو پورې له تړلو نړیوالو سازمانونو څخه ده. 

دغه اداره په ۱۹4۵ ميالدي کال رامنځ ته ش��وه او خپله موخه یې د ښ��وونې او روزنې له بهیر 

رسه مرسته او په بېالبېلو هېوادونو کې د پوهې او فرهنګ وده او پرمختګ اعالن کړه. 

اوس��مهال په دغه س��ازمان کې یو زیات ش��مېر هېوادونه غړیتوب لري او له مايل پلوه د غړو 

هېوادونو له خوا متویلېږي، همدارنګه د یادې ادارې کارکوونکي او متخصصان د غړو هېوادونو له 

متخصصینو او کارپوهانو څخه غوره کېږي. 

دغه اداره خپلو لنډمهالو او اوږدمهالو هدفونو ته د رسېدو په موخه د نظر خاوندانو او د غړو 

هېوادونو له مشورو څخه په ګټه اخیستنې رسه خپل پالنونه طرحه او ورپسې د بېالبېلو ناستو او 

غونډو په جوړولو او دبېالبېلو کنفرانسونو له الرې چمتو شوي پالنونه تصویبوي او د اجرا لپاره یې 

غړو هېوادونو ته وړاندې کوي. 

 په معارصه دوره کې د پالن جوړونې ځانګړتیاوې

ښ��وونیزه او روزنیزه پالن جوړونه تر دویمې نړیوالې جګړې وروس��ته د نړۍ په بېالبېلو سیمو 

کې یو لړ ځانګړتیاوې لري، چې تر ټولو مهمې یې په الندې توګه دي: 

د راتلونکي اټکل او وړاندوینې له مخې لنډمهاله ده او تر راتلونکي کاله یې په پام کې نیوله. . ۱

د ښوونې هره بېله دوره؛ لکه: لومړنۍ دوره، منځنۍ دوره یا د ښوونکي د روزنې دوره، د لوړې 

زده کړې دوره هره یوه یې په جال توګه پالنېږي او له بلې دورې رسه تړاو نلري. 

د ښ��وونې او روزنې په نظام کې تغییر او بدلون نش��ته او ښوونیزه پالن جوړونه د مقدماتو . ۲

ثبات او د نورو پالنونو په پام کې نیولو رسه تررسه کېږي. 

د ښ��وونېزو او روزنی��زو پالنونو او د اقتص��ادي، تولنیزې او فرهنګي پراختی��ا پالنونو ترمنځ . ۳
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سمې اړیکې نه ټینګېدلې، خو د یونسکو ونډې او د دغې موسسې نورو علمي، څېړنیز او تعلیمي 

فعالیتونو ته په پام رسه، چې مخکې هم ورته اش��اره وش��وه، د ښوونې او روزنې په برخه کې پالن 

جوړونه، د نړۍ په زیاترو هېوادونو کې دود او د پام وړ ورګرځېده. 

ښوونیزه پالن جوړونه، د هغې پړاوونه او میتودونه

باید یادونه وکړو، چې د برشي ځواک د اړتیاوو وړاندوینه د ښوونیزې پالن جوړونې له عمده 

بنسټونو څخه ګڼل کېږي، څو د پالن جوړونې چارې د راتلونکو اړتیاوو پر بنسټ والړې وي. دغه 

چاره درې مقدمايت پړاوونه لري: 

لومړی پړاو: د موجودې وضعې پېژندنه

د موجودې وضعې په پېژندلو کې او له پېښ��و څخه خربتیا، په پالن جوړونه کې یو مهم اصل 

ګڼل کېږي، چې په ښوونیزه پالن جوړونه کې الندیني معلومات اړین ګڼل کېږي: 

د وګړو  د پراختیا په اړه معلومات: . ۱

د هېواد، والیتونو او ولسوالیو د وګړو شمېر. −

د وګړو د ودې پروسه او د ودې سلنه.  −

د وګړو د عمر ترتیب په ځانګړې توګه د هغو وګړو د عمر ټاکل، چې د ښوونځي او فعالیت   −

په عمر کې دي.

د کډوالۍ سلنه.  −

فعال وګړي.  −

په بېالبېلو دندو کې د بوختو وګړو وېش او داسې نور.  −

د صنعت، خدمتونو او کرنې په برخه کې د برشي ځواک د کموايل په اړه بشپړ معلومات. . ۲

د اشتغال، بېکارۍ او کم کارۍ د وضعې په اړه جامع معلومات. . ۳

د مهارت په بېالبېلو کچو کې د دولتي او خصويص ادارو او د هغوی د برشي ځواک په اړه معلومات. . 4

د ښوونې او روزنې د تکاميل پړاوونو پېژندنه او ښووینزې السته رواړنې او نیمګړتیاوې. . ۵

په بېالبېلو تحصیيل دورو کې د زده کوونکو د ش��مېر په اړه بش��پړ معلومات، په هره دوره . ۶

کې د تېرې دورې په پرتله د ودې س��لنه او د نجونو او هلکانو نس��بت او په ښارونو او کلیو کې د 

محصلینو نسبت. 



۹۳

د ښ��وونیز پوښښ سلنه )ظاهري پوښښ او واقعي پوښښ( یا په بېالبېلو ښوونیزو دورو کې . 7

د تحصیل د اشتغال نسبت.

په ښ��ارونو او کلیو کې له بېالبېلو ښ��وونیزو او روزنیزو دورو څخه د ښځینه وو یا نارینه وو . ۸

زده کوونکو او محصالنو د برخې اخیستنې ترمنځ د توپیر سلنه. 

د بېالبېلو تحصیيل دورو د ښوونکو او استادانو او نورو ښوونیزو کدرونو او اداري کارکوونکو . ۹

ش��مېر او د دورې، د زده کړې څانګې، جنس، ښ��ار او کيل په تفکیک رسه د ښ��وونکو او د اړتیاوړ 

نور برشي ځواک د کموايل د سلنې تشخیص. 

د ښ��ار او کيل پ��ه تفکی��ک رسه د ټولګیو، ښ��وونځیو، نیمه وخت ښ��وونځیو او څو نوبتي . 10

ښوونځیو  له شمېر څخه د بشپړ معلوماتو ترالسه کول او د هېواد په مختلفو سیمو کې د بېالبېلو 

تحصیيل کچو په پام کې نیولو رسه د ښوونیز چاپېریال د کموايل تشخیص.

له تجهیزايت، البراتواري امکاناتو، س��معي او برصي وسایلو، کتابتونونو او  د کتابونو له شمېر . ۱۱

او داسې نورو څخه د بشپړو معلوماتو ترالسه کول او په بېالبېلو ښوونیزو سیمو او بېالبېلو تحصیيل 

دورو کې د یادو تجهیزاتو د کمښت تشخیص. 

په هېواد، والیتونو او سیمو کې پر بېالبېلو تحصیيل څانګو د زده کوونکو او محصالنو وېش. . ۱۲

د ښ��وونکي د روزنې او د هېواد د لوړې زده کړې په نورو مرکزونو کې، د منځنۍ دورې د . ۱۳

فارغ التحصیالنو د قبويل سلنه. 

 د جنس، ښار، کيل او په عمده ډول د ډلې په ځانګړې توګه د واجب التعلیم ډلې په تفکیک . ۱4

رسه د سواد لرونکو سلنه. 

د ښ��وونکو په پرتله د زده کوونکو نس��بت، او د ټولګي او نورو تعلیمي کارکوونکو په پرتله . ۱۵

د زده کوونکو نسبت. 

د جنس، ښ��ار او کلیو په تفکیک رسه په تحصیيل دوره کې د ښ��وونیزو اداري کارکوونکو د . ۱۶

شمېر په اړه بشپړ معلومات؛ او د ادارې او کارپوهۍ د کدري کموايل تشخیص. 

د جنس، ښ��ار او کلیو په تفکیک رسه د ټول��و تحصیيل څانګو او دورو په پام کې نیولو رسه . ۱7

د قبولۍ او ردېدو سلنه. 

د جنس او تحصیيل څانګې په تفکیک رسه په هر کال کې د قبولۍ له مخې په بېالبېلو دورو . ۱۸

کې د روزنیزو او برشي قواوو د تامین له مرکزونو څخه د بشپړو معلوماتو ترالسه کول. 
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د تې��رو کلون��و په نس��بت د پانګه یی��زو اعتباراتو او د ودې له س��لنې څخه یې د  بش��پړو . ۱۹

معلوماتو ترالسه کول. 

دویم پړاو- د موجودې وضعې  تحلیل او محاسبه

ښ��وونیز پالن جوړونکي خامې ورکړې او معلومات تحلیل او محاسبه کوي او په دې برخه کې 

د بېالبېلو پوښتنو پر طرحه الس پورې کوي؛ لکه: 

تر کومه بریده د پام وړ هدفونه ترالسه شوي دي؟ 

له چمتو شویو او مهارت لرونکو کسانو څخه تر کومه بریده په سمه توګه کار اخیستل کېږي؟ 

د فارغ التحصیالنو د شمېر او د کارد بازار ترمنځ څرنګه ارتباط موجود دي؟ 

په ښارونو او کلیو کې زده کړې ته د لېوالتیا اغېزمن الملونه کوم دي؟ 

ولې زموږ ښوونځي په ځانګړې توګه د والیتونو په مرکزونو کې په تدریجي ډول څو نوبتي کېږي؟ 

ولې د ښوونکو او استادانو شمېر د ښوونځیو د پراختیا او اړتیا په تناسب نه دي؟ 

ولې زده کوونکي د بېلګې په ډول د افغانستان په عمومي منځنۍ دوره کې د تجربوي علومو 

څانګو ته ډېره لېوالتیا ښيي؟ 

د فني او مسلکي څانګو او د ټولنې بېالبېلو دندو ته د لېوالتیا د زیاتېدو په برخه کې د انګېزې 

د رامنځ ته کولو په پار باید څه ويش؟ 

د تحصیيل کچې راټیټېدل او رالوېدل د کومو بهرنيو او کورنيو الملونو زېږنده ده؟ 

ولې واجب التعلیم کس��ان یا د ښ��وونځي په عمر وګړي پر دې نه دي توانیديل، چې ښوونځي 

ته والړ يش؟ 

ولې د معلمۍ په څانګو کې تحصیل په لومړیتوب کې قرار نه لري؟ 

ولې د ميل ناخالصو تولیداتو زیاته سلنه د ښوونې او روزنې چارو ته نه ده ځانګړې شوې؟ 

پ��ه دې برخه کې د پورتنيو لس��و پوښ��تنو ترڅنګ لس نورې پوښ��تنې هم د ښ��وونیزې پالن 

جوړونې په برخه کې مطرح ش��وې، چې د هریوې په اړه د معلوماتو ترالس��ه کول، کېدای يش، د 

ښوونیزې پالن جوړونې په برخه کې اغېزمنې او ګټورې وي؟ 

درېیم پړاو

تې��رې او موجودې وضعې ته په کتو رسه د راتلونک��و اړتیاوو څېړل او د اړتیا وړ برشي ځواک 

احتاميل محاس��به او په پایله کې د اوږدمهالو، منځمهالو او لنډمهالو ښ��وونیزو طرحو چمتو کول. 
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په دغه پړاو کې، په بېالبېلو برخو کې د برشي ځواک د راتلونکو اړتیاوو د څېړلو په پار له بېالبېلو 

میتودونو څخه کار اخیستل کېږي، چې هر یو خپل ځانګړي محاسن او محدودیتونه لري. 

د پالن جوړونې میتودونه

د بېالبېلو ادارو له مس��ئووالنو او یا د صنایعو له خاوندانو څخه، د برشي ځواک د ش��مېر او . ۱

د مهارت کچې له پلوه د هغوی د راتلونکو اړتیاوو په اړه د پوښتنې میتود. 

د تېرو غوښ��تنو او لېوالتیاوو پر بنسټ، تېرو پروس��و ته پاملرنه او د راتلونکي برشي ځواک . ۲

وړاندوینه. )دغه میتود همدا اوس په ښوونه او روزنه، فرهنګ اود لوړو زده کړو په  وزارتونو کې 

د پالن جوړونې کارپوهانو له خوا اعاملېږي(.

له تحلیيل میتود څخه ګټه اخیستنه. . ۳

د اړتیا وړ برشي ځواک برآورد

دغه میتود څو ډوله لري او په بېالبېلو طریقو تررسه کېږي، لکه: 

د )پارنس( ا و )بكرمن( میتود. −

د )تنبزگن( او )كريا( میتود. −

د ټولنیزو غوښتنو کړنالره

پ��ه دغ��ه کړنالره کې په اقتصادي، ټولنیزه، فرهنګي وده کې، په زده کړو د ش��مول وړ وګړو د 

نسبت څېړنې، د هرې ښوونیزې کچې د افرادو نسبت ټاکنې، په تحصیيل ډلو کې د وګړو د زیاتوايل 

او ودې د کچې وړاندوینې، په راتلونکي کې د وګړو د ښوونیزې لېوالتیا کچې، ښوونیزو هدفونو ته 

د توجه اندازې او د اړتیاوړ برشي ځواک کچې ته زیاته پاملرنه کېږي. 

ولې د ښوونې او روزنې پراختیا ته له کمي پلوه زیاته پاملرنه کېږي؟ 

لکه څرنګه چې وویل ش��ول، د نړۍ په ځېنو هېوادونو په ځانګړې توګه مخ پر ودو هېوادونو 

کې د نفوس د زیاتېدو له امله او له رس��مي زده کړو څخه د ماش��ومانو او تنکیوځوانانو د مخ پر 

زیاتيدونکي هرکيل په پایله کې د ښ��وونې او روزنې ادارې په مرتب ډول پراختیا مونديل، چې دغه 

چ��اره پ��ه ټولنه کې د وګړو له ال ت��ودو هرکليو رسه مخامخېږي. په داس��ې حال کې، چې نن ورځ 

ښ��وونه او روزنه د هر هېواد له مهمو او بنس��ټیزو چارو څخه ګڼل کېږي، چې د ټولنې د الرښودو 

او پالن جوړونکو کوټلې پاملرنه یې هم ځان ته اړولې ده. 
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پورتني او په لسګونه نور علتونه، د دې المل ګرځېديل، چې کمي پالن جوړونې ته نسبتاً زیاته 

پاملرنه ويش؛ په دې توګه د کمي اړخ د پراختیا کیفیت ته پاملرنه يې تر خپلې شعاع الندې راوستې ده. 

دغه پاملرنه د دې المل ش��وي، چې ش��لمه پېړۍ د کمیاتو پر پیړۍ ونومول يش او په پایله کې 

یې د نړۍ د زیاترو هېوادونو په ښوونیزو او روزنیزو موسسو کې کمیات پر کیفیاتو واکمن يش. 

په دې توګه د نړۍ په زیاترو هېوادونو کې س��یايس او ټولنیز هدفونه د ښ��وونیزو او روزنیزو 

هدفونوپه  پرتله غوښن دي، او په دغو هېوادونو کې ټولې هڅې دې ته متوجه دي چې: 

پ��ه چټکۍ رسه ټول یا زیاتره خلک یوازې پر دې وتوانېږي، چې ولوس��تلی او ولیکيل يش او . ۱

د س��واد زده کړې هدفونه همدې چارې ته خالصه کېږي، په دې توګه د ښوونیزو شمېرنو د رپوټ 

برابرولو لپاره رشایط چمتو کوي او بس. 

د زده کوونکو د شمېر د زیاتوايل او ښوونیز چاپېریال او ځایونو د کموايل له امله، ښوونځۍ . ۲

په تدریجي توګه دوه وخته او دري وخته کېږي، چې په پایله کې د زده کوونکو ش��مېر ال پس��ې 

زیاتېږي؛ په دې توګه تل هڅه کېږي، چې د شمېر زیاتوالی معیار وګرځي او تل د ښوونې او روزنې 

د پرمختیا او پرمختګ لپاره د شاخص په توګه اعالن يش. 

په دريس ټولګو کې د زده کوونکو نصاب مخ پر زیاتېدو وي، له دې امله هڅه کېږي، چې یو . ۳

زیات شمېر زده کوونکي په کمه ساحه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او له دې الرې د چاپېریال 

د کموايل ستونزه تر یوه بریده حل يش. 

یو زیات شمېر ښوونکي پر دريس چارو بوخت وساتل يش، که څه هم له اړینو واکونو څخه . 4

برخمن وي. 

ډېر زده کوونکي او ښوونکي له کمو او ارزانو وسایلو څخه ګټه واخيل. . ۵

د سړي پر رس لږ لګښت تررسه يش. . ۶

پورتني او نور موارد ټول د ښوونې او روزنې چارو پر کمي پراختیا داللت کوي. 

مهم ټکی دا دی چې

کمیت د کیفیت په کې دی او د کمیت پراختیا ته زیاته پاملرنه له مصلحت رسه اړخ نه لګوي. 

په دې توګه ښوونیز پالن جوړونکي باید کیفیت د کمیت قرباين نه کړي. 

ځک��ه ک��ه چېرې با تجربه ښ��وونکي د تدریس چارې پر مخ بوځي او په ښ��وونځیو کې د زده 

کوونک��و د ودې او پرمخت��ګ الم��ل وګرځي او د زده کوونک��و د وړتیاوو د ځلېدو لپاره مناس��ب 
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فرصتونه رامنځ ته کړي او وررسه جوخت د ښ��وونځیو مدیران د دغې مهمې چارې د تحقق لپاره 

رشای��ط براب��ر کړي، نو په تحصیيل ډګر ک��ې د کمزورتیاوو کچه راټیټ��ه او د دې ترڅنګ به ژورې 

عاطفي، ټولنیزې او اخالقي اغېزې پر ځای پرېږدي. 

که چېرې له یوې خوا د ماش��ومانو، تنکیو او ځوانانو ځانګړتیاوو او راتلونکي اړتیاوو ته یې او 

له بلې خوا د ټولنې احتیاجاتو ته پاملرنه ويش، نو د ښوونې او روزنې د ادارې د ګټې کچه لوړېږي، 

په دې توګه په کیفي اړخ کې د ښه وايل په راتلو رسه، د زده کوونکو شمېر هم زیاتېږي.
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د پنځم څپرکي لنډیز

د ښوونیزې پالن جوړونې ارزښت:- 1

د پ��الن جوړونې چارې ته ځانګړې پاملرنه د ښ��وونیزو موسس��و د مدیرانو له عمده او مهمو 

دندو څخه ګڼل کېږي. 

په ښوونیزو او روزنیزو ادارو او موسسو کې د پالن لرلو او پالن جوړونې د ارزښت په اړه ډېر 

بحثونه وړاندې شوي او دغه چاره په نننۍ نړۍ کې له بې ساري ارزښت څخه برخمنه ده؛ ځکه چې: 

د ښ��ې ښوونیزې او روزنیزې پالن جوړونې په پایله کې، د ځوانانو د بالقوې وړتیاوو د ودې . ۱

ښې زمینې برابرېدای يش.

د اقتصاد پوهان د وظیفوي مهارتونو د کمیت او کیفیت زیاتوالی او د تولیدي کچې لوړوالی . ۲

په ښوونیزې او روزنیزې پالن جوړونې پورې تړيل بويل. 

په یوه ټولنه کې د ښ��ې ښ��وونیزې پالن جوړونې ش��ته والی، د دې ترڅنګ چې د افرادو د . ۳

شخصیت د ودې امکان برابروي، د علومو په پراختیا کې هم تر ټولو اغېزمن المل ګڼل کېږي. 

د ښوونیزې او روزنیزې پالن جوړونې تعریف:- 2

)د ټولنې د رښتینو اړتیاوو څېړل او د ښوونې او روزنې د پراختیا د علتونو او انګیزو تحلیل او 

تجزیه او د ښ��و او صحیحو ښ��وونیزو میتودونو تر الس الندې نیول؛ په دې خاطر چې: د کار پایلې 

اغېزمنې وي او په ټولنه کې د زده کوونکو د ستونزو په اوارولو یا هوارولو کې کاري واقع يش(.

په ښوونه او روزنه کې د پالن جوړونې ډلبندي:- 3

ښوونیزې او روزنیزې پالن جوړونې د مودې او وخت د اوږدوايل په اعتبار رسه تررسه کېږي. . ۱

د هې��واد د اقتص��ادي، ټولنیز او فرهنګي پرمختیا په پالن کې د ښ��وونیزې  او روزنیزې پالن . ۲

جوړونې د جامعیت یا محدودیت په اعتبار. 

د ښوونې او روزنې د  اداري کړنالرې په اعتبار. . ۳

کیفیت ته د لومړیتوب او ارزښت منلو له پلوه ښوونیزه پالن جوړونه. . 4

د کمي او کیفي انډول په پام کې نیولو رسه ښوونیزه پالن جوړونه. . ۵

دريس پالن جوړونه د ښوونیزې پالن جوړونې د یوې برخې په توګه. . ۶

د ښوونیزې پالن جوړونې کچه:- 4

ښوونیزه پالن جوړونه په معمول ډول په هر هېواد کې په بېالبېلو کچو کې تررسه کېږي: 
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د هېواد په کچه. ۱

د وزارتونو په کچه . ۲

د والیتونو په کچه . ۳

د دريس صنوفو په کچه . 4

د نړۍ دهېوادونو په کچه ښوونیزه پالن جوړونه:- 5

اوس��مهال نه یوازې مخ پر وده هېوادونه دې ته اړ دي، چې پالن او په ځانګړې توګه ښوونیزه 

پالن جوړونې ته پاملرنه ولري، بلکې هغه هېوادونه چې د پرمختیا ځانګړنې )شاخصونه( لري هم 

دې چارې ته په ځانګړی ارزښت قایل دي. 

په معارصه دوره کې د ښوونیزې پالن جوړونې ځانګړتیاوې:- 6

ښوونیزه او روزنیزه پالن جوړونه تر دویمې نړیوالې جګړې وړاندې په زیاترو هېوادونو کې یو 

لړ ځانګړنې درلوديل، چې ترټولو مهمې یې په الندې توګه دي: 

د لید د پرخوايل له پلوه. . ۱

د ټول��و ښ��وونیزو دورو لکه لومړنیو، منځنیو او لوړو دورو لپاره به ښ��وونیزه پالن جوړونه . ۲

تررسه کېدله. 

په روزنیز نظام او پالن جوړونه کې به یې بدلونونه نه رامنځ ته کېدل. . ۳

د ښ��وونیزو او روزنی��زو او اقتصادي پرمختیاوو د پالنونو ترمن��ځ به هېڅ راز صحیح تړاوونه . 4

موجود نه و. 

تر دویمې نړیوالې جګړې وروس��ته د ښوونیزې او روزنیزې پالن جوړونې د سیر او تکامل - 7

په لړ کې، الندېنیو پړاوونو ته پاملرنه شوي ده: 

د پېژندنې پړاو. . ۱

عقالين او ځانګړو پالن جوړونو ته د پاملرنې پړاو. . ۲

د ښوونیزې پالن جوړونې د جامعیت پړاو. . ۳

د اقتصادي پرمختیا له پالنونو رسه د ښوونیزو پالنونو د همغږۍ پړاو. . 4

د کیفیت د پراختیا پړاو. . ۵

اوږدمهالو پالنونو ته د پاملرنې پړاو. . ۶
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د پنځم څپرکي پوښتنې

ولې پالن جوړونه، د ښوونیزو مدیرانو د دندو یوه مهمه برخه جوړوي؟ . ۱

د پالن جوړونې او ښوونیزې پالن جوړونې په اړه تعریفونه وړاندې او مفاهیم یې تحلیل کړئ؟ . ۲

د ښوونیزې پالن جوړونې د کلیاتو بحث ته په پام رسه ولې د افغانستان په ښوونیزو موسسو . ۳

کې ښوونیزه پالن جوړونه په همغږې توګه د کمي او کیفي پالن جوړونې پر بنسټ وي؟ 

د ښ��وونیزې پالن جوړونې مقدمايت پړاوونه په ګوته کړئ او که داس��ې فرض کړئ، چې په . 4

خپله سیمه کې دغه چاره تررسه کوئ، نو د کومو معلوماتو ترالسه کولو ته اړتیا لرئ؟ 

ولې ښوونیزه پالن جوړونه اوږدمهاله وي؟ . ۵

د ښوونیزې پالن جوړونې سطحه او کچه د بېالبېلو بېلګو په وړاندې کولو رسه توضیح کړئ؟ . ۶

د ښوونیزې پالن جوړونې په برخه کې د یونسکو فعالیتونه تر بحث الندې  ونیسئ؟ . 7

په ښوونیزه پالن جوړونه کې د ټولنیزې تقاضا کړنالره تحلیل کړئ؟ . ۸

ولې د نړۍ یو شمېر هېوادونه د ښوونې او روزنې کمي پرمختیا ته زیاته پاملرنه لري؟ . ۹

د یونس��کو د ش��مېرنو او معلوماتو له مخې د بېالبېلو هېوادونو د تحصیيل کچې ټیټوالی تر . ۱۰

بحث الندې ونیسئ؟ 

ولې د تحصیيل کچې د ټیټوايل سلنې کمېدو ته پاملرنه کېږي، خپل دالیل ولیکئ؟ . ۱۱
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شپږم څپرکی

د ميل پالن جوړونې رامنځته کول

ټولیزه موخه:

د ميل پالن جوړونې په اړه اړینې وړتیاوې، هدفونه او د ترالسه کېدو څرنګوالی یې 
او د دولتي پالنونو ترتیب او تنظیم.

د زده کړې موخې: د دغه څپرکي په پای کې به زده کوونکي الندين معلومات ترالسه کړي: 

د ميل پالن جوړونې ارزښت. 	 

د ميل پالن جوړونې هدفونه. 	 

د ميل پالن جوړونې ښې پایلې. 	 

د ميل پالن جوړونې تعریف.	 

د ميل پالن جوړونې پروسه. 	 

د بشپړ پالن جوړونې ځانګړتیاوې.	 

د ميل پالن جوړونې کچه.	 

سیمه ییزه پالن جوړونه. 	 

ميل پالن جوړونه

م��يل پالن جوړونه د مدیرانو له مهمو دن��دو څخه ګڼل کېږي. پالن جوړونه له تعقل ډکه یوه 

پروس��ه ده او همدارنګ��ه د کوم ځای چ��ې یو او کوم ځای چې غواړو ورته ورس��ېږو ترمنځ د هو 

ځواب دی؛ ميل پالن جوړونه د هدف، د اړتیا وړ وس��یلو او هدف ته د رس��ېدو په پار د فعالیتونو 
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او کړنالرو د څرنګوايل یو روښ��انه انځور دی. په الندیني ش��کل کې د ميل پالن جوړونې مفهوم په 

ساده بڼه بیان شوی دی:

د موسسې څه ډول تشکیل باید ولرو؟

څه ډول پرسونلو ته اړتیا لرو؟

تر ټولو اغیزمنې کړنالرې کومې 

دي؟

د عملیې اجرااتو مقیاسونه او 

معیارونه کوم دي او هدف ته 

په رسېدو څارنه څه شی ده؟

پالنونه او هدفونه او د ترالسه 

کېدو څرنګوالی یې

د ميل پالن جوړونې ارزښت

د بېلګ��ې په توګه د یوې موسس��ې پنځه کلنه پالن جوړونه ښ��يي، چې ک��وم کارونه تررسه او 

څرنګه باید پيل يش.

 پالن جوړونه یو توحیدوونکی چوکاټ وړاندې کوي

د پالن په چوکاټ کې د موسسې بېالبېل واحدونه د هدفونو د تحقق په موخه مشارکت کوي، 

په دې توګه له ګډوډیو او په یوازې توګه خپلرسیو  څخه مخنیوی کېږي.  
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ميل پالن جوړونه کولی يش، فرصتونه او ګواښونه مشخص کړي
د پی��ر په اند، ميل پ��الن جوړونه نه يش کولی، د اوږدمهالو تصمی��م نیونو په پایله کې رامنځ 

ته ش��وي خطرونه په بش��پړه توګه له منځه یويس، خو کولی يش، د بالقوه فرصتونو او ګواښونو له 

تشخیص رسه مرسته وکړي او په پایله کې یې د رامنځ ته شویو زیانونو کچه راټیټه کړي. 

ميل پالن جوړونه عميل معیارونه وړاندې کوي: 

یو ګټور پالن هغه څه ټاکي، چې باید تررسه يش.

پ�����������الن

واحد چوکاټ رامنځ 

ته کوي

د 

راتلونکو 

فرصتونو او ګواښونو 

په اړه معلومات ورکوي
جهت ټاکي

معیار اجراات وړاندې 

کوي

پ��ه م��خ پر ودو هېوادونو کې ميل پالن جوړونې ته ځکه ډېر ارزښ��ت ورکول کیږي، چې پالن 

جوړون��ه، اقتصادي خپلواکۍ ته د رس��ېدو په موخه د کورنیو محدودو منابعو د بس��یج په موخه 

یوه بنسټیزه وسیله ګڼل کېږي. ځکه د یادو هېوادونو ځانګړنو ته  په پام رسه چې پیړۍ پیړۍ له 

اقتص��ادي خپلواک��ۍ څخه بې برخې دي، یوه دقیقه پالن جوړون��ه کولی يش، یو متوازن او مخ پر 

وړاندې اقتصاد ته د رسېدو لپاره مرسته وکړي. 

د ميل پالن جوړونې هدفونه

د فعالیتونو د تنظیم له الرې هدف ته د رسېدو لپاره الره هوارول.  −

د فعالیتونو اقتصادي توب.  −
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پر موخو او هدفونو مترکز او د مسیر له تغییر څخه ډډه کول.  −

د کنرول لپاره د وسیلو برابرول.  −

د پالن جوړونې ښې پایلې

د موسسې هدفونه یوازې او یوازې د پالن جوړونې په چوکاټ کې ترالسه کولی شو.  −

پالن جوړونه د پرېکړو د اجرا لپاره زمینې برابروي.  −

پالن جوړونه په بېالبېلو کچو مرس��تې کوي، چې د راتلونکي لپاره ډایزین ش��وي طرحې په  −

منظمه توګه اجرا يش او غوښنه پایلې ولري. 

موسس��ې یوازې د پالن جوړونې په مرس��ته کولی يش، چې ځان د تکنالوژۍ له چټکې ودې  −

رسه عیارې کړي. 

پالن جوړونه موږ د س��رې اقتصادي ودې پر لور بیايي او د تولید د عاملونو له ضایع کېدو  −

څخه مخنیوی کوي. 

پالن جوړونه د بودیجه بندۍ المل ګرځي او په پایله کې د کنرول وسیلې د مدیر په واک کې ورکوي.  −

پالن جوړونه ګروپي روحیه لوړوي، په دې توګه د موسسې د اجرااتو په پایله کې زیاتوالی راځي.  −

د ميل پالن جوړونې تعریف

پ��الن جوړونه یو دولتي فعالیت دی، لومړی ترالس��ه کېدونکي هدفونه په پرله پس��ې توګه  −

ترتیب او د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا په بهیر کې یې لومړیتوب جوتوي. ورپسې د دغو هدفونو 

د ترالس��ه کې��دو په پار مقصدونه ټاکي او پ��ه پایله کې پام وړ ارمانونو ته د رس��ېدو لپاره انتخايب 

وسیلې په کار اچوي. 

د هغ��و بدلونونو چې په اقتص��ادي اصيل متغیرونو )لکه دوخت پ��ه اوږدو او د مخکې له  −

مخکې ټاکل ش��ویو هدفونو له مجموعې رسه برابره دیوه هیواد کورنی ناخالص محصول، لګښ��ت 

، پانګونه اوس��پام( د جهت ورکولو تراغیزې الندې راوس��تلو او آن کنټرول په موخه د یوې مرکزي 

موسسې شعوري هڅې تررسه يش. 

پ��ه دې توګه د پالن جوړونې بنس��ټ په دریو مفاهیمو تاثیر، جه��ت ورکولو او کنرول کې  −

رالنډی��ږي، له بلې خ��وا جامعه پالن جوړونه کېدای يش، د ميل اقتصاد عمده یا جزوي اړخونه لکه 

صنعت، کرنه او داسې نور هم په برکې ونیيس. 
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د پالن جوړونې پروسه
د پالن جوړونې په نظام کې د ګټورو معلوماتو برابرولو، ساتلو، ترالسه کولو او د عميل کړنالرو 

کار اخیستنې ته اړتیا لیدل کېږي، چې په دې برخه کې د اړتیا وړ معلومات په الندې توګه دي: 

د هې��واد د ج��اري او تېر اقتصادي، ټولنیز، صنعتي، فرهنګي، ښ��وونیز، دفاعي، س��یايس او  −

امنیتي کيل او ټولیز رشایط. 

د ټول هېواد د منابعو پورې اړوندې شمېرنې او ارقام لکه: د انساين، مايل، تجهیزايت تاسیساتو  −

او داسې نورو او د اړوندو نیمګړتیاوو او کمزورتیاوو ارزونه. 

د تېرو او جاري پروژو د طرحو د اجراآتو د پرمختیا رپوټ. دغې لنډې مقدمې ته په پام رسه،  −

د پالن جوړونې پروسه عبارت ده له: 

ماموریت او دنده.  −

په پالن جوړونه کې لومړی ګام د موسسو د ماموریتونو او دندو مشخصول دی.  −

د فرصتونو او ستونزو  پېژندنه:  −

د فرصتونو او نیمګړتیاوو پېژندنه، د واقعي پالن جوړونې د رس ټکی دی.  −

د هدفونو ټاکل: −

هره موسس��ه راتلونکي مطلوب هدفونه لري او ه��ر پالن د هدف له درلودلو پرته کومه معنا 

نه لري، هدفونه په پالن کې همغږي او د عمل وحدت رامنځ ته کوي او د انتظار وړ پایلې ټاکي. 

راتلونکي ته په پام رسه، هدفونو ته د رس��ېدو په پار، د سیاستونو او مناسبو کړنالرو تنظیم.  −

)د فرضیو رامنځ ته کول(.

د لومړیتوبونو ټاکل:  −

د لومړیتوبونو ارزونه او د سیاس��تونو تر ټاکلو وروس��ته د تر ټولو مناس��بو عميل الرو چارو  −

غ��وراوي، ه��ر یو تر څېړنې الندې نیول کېږي، ترڅو د لومړیتوب غوراوی رښ��تینی وي. په دې اړه 

باید څلور موضوعګانې په پام کې ونیول يش: 

د ټولنې له ټولنیز او اقتصادي جوړښت رسه د سیاستونو مناسبوالی.  −

د منلو وړ وي.  −

د اصيل او مرستندوی پالن تنظیم.  −

بودیجه بندي. −

تر دې وروس��ته، چې وروس��تنی تصمیم ونیول يش او پالن تنظیم يش، باید پر ش��مېره او رقم 

بان��دې تبدی��ل يش؛ که بودیجه بندي دقیقه وي، پالن د اقتصادي توجیې ترڅنګ، د چارو د کنرول 
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او پرمختګ لپاره به وسیله هم وي. 

د جامع )پالن جوړونې ځانګړتیاوې )سرتاتیژیک(
جامع��ه پ��الن جوړونه پر ټولنې د واکمنو ارزښ��تونو انعکاس دی؛ ځک��ه چې پکې د ټولنې،  −

لیدلوری، باورونه او دودونه منعکس کېږي. 

جامعه پالن جوړونه د موسس��ې اصيل پوښ��تنو او بنس��ټیزو مس��ئلو ته پاملرنه لري. داسې  −

پوښتنې لکه: د موسسې د نن ورځې پالنونه څه شی دي او راتلونکي پالنونه یې باید څه شی وي؟ 

نن چېرته یو، او زموږ راتلونکي جهت نیونې کومې دي؟ په راتلونکي کې د ادارې امکانات او منابع 

به څه وضعیت ولري او د کومو هدفونو لپاره باید ولګول يش. 

جامعه پالن جوړون��ه د عملیايت پالن جوړونې چوکاټ جوړوي او د مدیریت تصمیم نیونې  −

یې برابروي. 

جامعه پالن جوړونه اوږدمهالی لید لري او په موسسه کې لېرې افقونو ته پاملرنه کوي.  −

جامعه پالن جوړونه په بالنس��به اوږدمهاله زماين دورو کې د موسس��ې عملیات او اقدامات  −

همغږي کوي او ورته نظم او انسجام وربښي. 

جامعه پالن جوړونه د ادارې په لوړو کچو کې تررسه کېږي.  −

جامعه پالن جوړونه پراخه ده او د موسس��ې عملیايت برنامې په بر کې نیيس او د ميل پالن  −

جوړونې په کچه د برنامو جهت ټاکي. 

ماکرو او میکرو پالن جوړونه، ميل سرته پالن جوړونه 
د هېواد د ميل اقتصادي عاملونو د وړاندوینې او تخصیص مطالعې ته سره پالن جوړونه ویل کېږي. 

په بل عبارت، هغه هڅې چې د سرو اقتصادي عاملونو لکه: ميل تولید، ميل عوایدو، صاداراتو 

او وارداتو، اشتغال او داسې نورو د برآورد او د بېالبېلو اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او رفاهي څانګو 

د ونډې د ټاکلو په موخه، چې ټاکلو هدفونو ته د رس��ېدو په پار  تررسه کېږي، د س��رې ميل پالن 

جوړونې په نامه یادېږي. 

د )میکرو( د څانګې پالن جوړونه
د م��يل پرمختیا او له وړاندې ټاکل ش��ویو هدفونو په چ��وکاټ کې په یوه اقتصادي، ټولنیزه او 

بنس��ټیزه څانګه کې د همغږو فعالیتونو د تصمیم نیونې او پیش��بینۍ پروس��ې ته د څانګې پالن 

جوړونه ویل کېږي؛ لکه: د صنعت، کرنې او نورې ټولنیزې څانګې )ښوونه او روزنه لوړې زده کړې( 

او بنسټیزې څانګې )مخابرات، سړک جوړونه او داسې نور(. 
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سیمه ییزه پالن جوړونه 
سیمه ییزه پالن جوړونه هغه پروسه ده، چې د سیمه ییزو اړتیاوو او امکاناتو په پام کې نیولو 

رسه، د بېالبېل��و اقتصادي او ټولنیزو پالنونو د تنظی��م او همغږولو په موخه تررسه کېږي. یا په بل 

عبارت، س��یمه ییزه پالن جوړونه، هغه پروس��ه ده، چې په پالن جوړونه کې د سیمه ییزو خلکو د 

ګډون او له ښکته څخه پورته ته د پالن جوړونې زمینو د برابرولو په موخه تررسه کېږي. 

د سیمه ییزې پالن جوړونې هدفونه
په هغو وروسته پاتو او کم ودو سیمو کې د پانګونې مترکز، چې مناسب اقتصادي او ټولنیز  −

ظرفیتونه  لري. 

د کرنیزو یا صنعتي تولیدي ټولنو د رامنځ ته کولو په موخه د یوې اقتصادي څانګې د پالنونو  −

سیمه ییز کول.

د هېواد په بېالبېلو برخو کې د اقتصادي څانګو د تفصیيل طرحو چمتو کول او اجراء.  −

د س��یمه ییزې پالن جوړونې د جامعې پالن جوړونې برابرول، تنظیم او اجرا، چې د س��یمه  −

ییزې پالن جوړونې ترټولو بش��پړه او مناس��به بڼه هم ګڼل کېږي. ځکه دغه ډول پالن جوړونه، د 

پروژو او طرحو ترمنځ همغږۍ رامنځ ته کوي او د سیمې متعادله اقتصادي او ټولنیزه وده تامین 

او موجود بنسټیز اختالفونه یې په چټکۍ رسه تعدیلوي. 

د طرحې په کچه پالن جوړونه
ط��رح د پ��الن اجرايي پړاو ګڼل کېږي؛ ټ��ول اقتصادي او ټولنیز پرمختیاي��ي پالنونه له بېالبېلو 

طرحو څخه جوړ شوي، چې په اجرا رسه یې، سر اقتصادي او ټولنیز پالنونه تررسه کېږي. 



  ۱۰۸

د پالن جوړونې کچې

سره ميل

څانګه

 سیمه

طرح

سیمه ییزه پالن جوړونه

ل��ه س��یمه ییزو څېړنو او کتنو څخه موخ��ه، د ودې او پرمختیا د هرې س��یمې د ظرفیتونو او 

وړتیاوو د کچې موندنه ده. په سیمه ییزو مطالعاتو کې، تېر او حال تر مطالعې الندې نیول کېږي 

او له ترالسه شویو معلوماتو څخه د راتلونکي لپاره د وړاندوینې په پار کار اخیستل کېږي. 

د دریو الندینیو پدېدو په پام کې نیولو رسه، د درېیمې نړۍ هېوادونه دې ته اړ دي، چې سیمه 

ییزه پالن جوړونه د ميل پالن جوړونې په چوکاټ کې منظوره کړي. 

د هېواد په بېالبېلو سیمو کې د پراختیا د کچې ناهمغږي

د مخ پر ودو هېوادونو د ټولنیز اقتصاد د تشکیل له ځانګړتیاوو څخه یوه ځانګړنه داده، چې 

د هېواد یوه یا څو س��یمې ډېره وده او پرمختګ کړي، په داس��ې توګه، چې له نورو س��یمو رسه د 

عوایدو او ټولنیز رفاه له اړخه د سرې نابرابرۍ المل ګرځېدلی دی. دغه لړۍ کولی يش، د کډوالېدو 

په ګډون نورې بدې اقتصادي او ټولنیزې پایلې په بر کې ولري. 

د ښاري ژوند چټکې پراختیا او د ښار او کيل ترمنځ د پرمختګ کره ناانډويل

ښ��ارونه په چټکۍ رسه د بازار د اقتصادي فعالیتونو، د کار ځواک د جذب او د ښوونیزو او  −
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فرهنګ��ي امکاناتو د وړان��دې کولو پر مرکز د بدلېدو په حال کې دي، په دې توګه په پراخه پیامنه 

اعتبارونه او امکانات له هرې خوا ورته چمتو کېږي؛ په داسې حال کې، چې کيل ال هم د پخوا په 

ش��ان له ټولنیز اقتصادي رکود رسه الس او ګرېوان دي، چې دغه ناهمغږي او ناانډويل د دې المل 

ګرځي، چې یو زیات شمېر کلیوايل اوسیدونکي په ځانګړې توګه ځوانان ښارونو ته مخه کړي. 

په ميل فضا کې د پراختیا څرکونه او وروسته پاتې نښې:  −

پ��ه یوه یا څو س��یمو کې د تولیدي او خدمايت فعالیتونو مترک��ز د دې المل کېږي، چې یادې 

سیمې د ودې او پرمختګ پر لوري ګامونه واخيل، خو د دې پرخالف د هېواد نورې سیمې هامغه 

ش��ان د وروس��ته پاتې په لومو کې راګیر وي. په پورته برخه کې دریو پدېدو ته په پام رسه، دري 

کيل پوښتنې مطرح کېږي: 

ولې د یوه هېواد ځېنې س��یمو او ښ��ارونو وده کړي او نورې سیمې او ښارونه وروسته پاتې  −

دي، څرنګه کولی شو، چې دغه ناانډولی له منځه یوسو؟ 

د ميل ټاټويب په لر او بر کې د اقتصادي او ټولنیزو کړنو او موسسو د استقرار محل په ټاکلو  −

کې کوم الملونه ډېره ونډه لري؟

 ولې پرمختیا په ځېنو س��یمو ک��ې د انعکاس او په نورو س��یمو کې د خپرېدو المل

 کېږي، خو په ځېنو نورو سیمو کې بیا هم د وروسته پاتې د المل په توګه پېژندل کېږي؟

د سیمه ییزې پالن جوړونې پړاوونه او اقدامات 

۱- د محدودې ټاکل 

ميل  لپاره  پراختیا  ییزې  سیمه  د 

سراتیژۍ 

ورودي ۱ د پرمختیا بالقوه امکانات 

د سیمې د محدودې ټاکنه 

۲- سیمه ییزه تجزیه او تحلیل 

وګړي 

اقتصاد

ټولنیز سیايس تشکیل 

د وروسته پاتې الملونه 
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۳- د هدفونو تجزیه و تحلیل.
د هدفونو ټاکل 

د پراختیا سراتیژي 

4- د پروژې او څانګې تجزیه 

او تحلیل 

کلیدي انتخابونه 

د کليدي پروژو ټاکل 

د مالتړ پروژو ټاکل 

پراختیايي  ییزې  سیمه  د 

طرحې چمتو کول 

د پراختیا فضايي مفهوم 

هدفونو ته د رسېدو په پار د پروژو 

مجموعي پرمختګ 
ورودي ۲

ورودي ۳ د پروژې د اجرا بېالبېلې الرې چارې 

د اجرا لپاره اړین تشکیالت 

د خلکو ګډون 
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د شپږم څپرکي لنډیز

پالن جوړونه د ټولو مدیرانو تر ټولو مهمه دنده او له تعقل څخه ډکه یوه پروسه ده. 

د پالن جوړونې ارزښت: 

جهت ټاکي.  −

له امله یې د چارو د واحد چوکاټ ترالسه کېږي.  −

فرصتونه او ګواښونه مشخصوي.  −

د عميل اجرااتو لپاره معیارونه وړاندې کوي.  −

د پالن جوړونې هدفونه: 

هدف ته د رسېدو د اټکل زیاتوالی.  −

اقتصادي توب. −

پر هدف مترکز او د مسیر له تغییر څخه ډډه کول.  −

د پالن جوړونې ښې پایلې: 

هدفونه یوازې د پالن جوړونې په چوکاټ کې ترالسه کېدای يش.  −

د پرېکړو د تررسه کېدو لپاره زمینه برابروي.  −

پالن جوړونه مرسته کوي، څو راتلونکي طرحې په منظمه توګه تررسه يش.  −

یوازې د پالن جوړونې په مرسته کولی شو، چې له تکنالوژۍ رسه همغږي شو.  −

پالن جوړونه موږ د سرې اقتصادي ودې پر خوا بیايي.  −

پالن جوړونه د بودیجه بندۍ المل ګرځي او د کنرول وسیلې په الس راکوي. −

ګروپي روحیه لوړوي.  −

د ميل پالن جوړونې تعریف: 

هغه دولتي فعالیت دی، چې لومړی د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا په مس��یر کې تلپاتې، تړيل 

او همغږي هدفونه مش��خصوي، ورپس��ې دغو مقصدونو ته د رسېدنې وسایل ټاکي او په پایله کې 

هدف ته د رسېدو لپاره انتخايب ابزارونه په کار وړي. 
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د ميل پالن جوړونې پروسه: 

د ماموریت او دندو مشخصول.  −

د فرصتونو پېژندنه.  −

د هدفونو ټاکل.  −

راتلونکي ته پاملرنه او د سیاستونو تنظیم.  −

د لومړیتوبونو ټاکل.  −

د اصيل او حامیوي پالن تنظیم.  −

د جامعې پالن جوړونې ځانګړتیاوې.  −

پر ټولنې د واکمنو ارزښتونو انعکاس دی.  −

د موسسې اصيل پوښتنوته معطوف دي.  −

د عملیايت پالن جوړونې لپاره چوکاټ ټاکي.  −

اوږدمهال لید لري.  −

په بالنسبه اوږدو زماين دورو کې د موسسې عملیات او اقدامات همغږی کوي.  −

د ادارې په لوړو کچو کې رامنځ ته کېږي.  −

هر اړخیز دی او ټول عملیايت پالنونه په بر کې نیيس.  −

د ميل پالن جوړونې کچې: 

لویه  −

څانګه ییزه −

سیمه ییزه  −

طرحیزه  −

سیمه ییزه پالن جوړونه:   

دریو الندینیو پدېدوته په پام رسه دولتونه اړ دي، چې سیمه ییزه پالن جوړونه ولري:  −

د هېواد په بېالبېلو سیمو کې د پراختیا او پرمختیا ناانډولی.  −

چټک ښاریز ژوند او د کليو او ښار ترمنځ ناانډولی.  −

په ميل فضا کې لوړې ژورې.  −
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د سیمه ییزې پالن جوړونې پړاوونه: 

د سیمې د محدودې ټاکل.  −

سیمه ییزه تجزیه او تحلیل.  −

د هدفونو تجزیه او تحلیل.  −

د پروژو تجزیه او تحلیل.  −

د سیمه ییزې پرمختیايي طرحې چمتو کول.  −

د سیمه ییزې پرمختیا د طرحو اجرا.  −
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د شپږم څپرکې پوښتنې

د پالن جوړونې مفهوم بیان کړئ؟ - ۱

ولې پالن جوړونه ارزښت لري؟ - ۲

د ميل پالن جوړونې موخه بیان کړئ؟ - ۳

د پالن جوړونې پایلې ترشیح کړئ؟ - 4

ميل پالن جوړونه تعریف کړئ؟ - ۵

د پالن جوړونې پروسه بیان کړئ؟ - ۶

د جامعي پالن جوړونې ځانګړتیاوې په ګوته کړئ؟ - 7

د ميل پالن جوړونې د سطوحو نومونه واخلئ؟ - ۸

د سیمه ییزې پالن جوړونې هدفونه بیان کړئ؟ - ۹

سیمه ییزه پالن جوړونه تعریف کړئ؟ - ۱۰

ولې دولتونه دې ته اړ دي، چې سیمه ییزه پالن جوړونه ولري؟ - ۱۱

د سیمه ییزې پالن جوړونې پړاوونه ولیکئ؟ - ۱۲

د موسسې د بودیجې او پالن پنځه هدفونه په ګوته کړئ؟ - ۱۳
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رسچینې او  اخځلیګونه

حیدري، نورخان د اقتصاد پوهنځي استاد، پالن گذاری اقتصادی، کابل پوهنتون.- ۱

غويث، محمد عارف، قاموس اقتصاد انگلیسی به دری، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځی.- ۲

۳ - BPAC Training and Resource Centre Office Management )BRAC(Afghanistan

)Bonghdesh

کونت��از، پالن گذاری قوای برشی در محط بین املللی، ژباړه عظم رحیمي نیک، زند فرهنګي - 4

خپرندویه موسسه، تهران.

غفوري، دکتور غالم رضا، سازمان و مدیریت بخش پالن گذاری، انتشارات ترمه، تهران.- ۵

شبان، دکتور محمد انور، تیوری ها، عوامل و سیاست ها، کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځی. - ۶

 نافع، پرویز، Fundamentals of public Adminstration د ایران د ميل کتابتون خپرونه. 7- 
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د ښوونیز نصاب د پراختیا د ریاست پیغام

د  پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت د ښوونیز نصاب د انکشاف ریاست د 

ټولنې د عیني او ښکاره رضورت په درک کولو رسه چې د محصلینو او شاګردانو د دريس کتابونو په 

برخه کې یې تخنیکي او مسلکي رشتې درلودې او لري یې، په لومړي رس کې یې تصمیم ونیو، چې 

په ښ��وونیزو پالنونو او دريس مفرداتو باندې بیا کتنه وکړي او ورپس��ې بیا د شاګردانو او محصلینو 

د دريس کتابونو د تالیف لپاره مبادرت او کوښ��ښ وکړي. د خدای)ج( په فضل او مرحمت رسه او 

د ادارې او حس��ابدارۍ څانګې د ښ��وونکو په مېړانې او همت رسه د ادارې او حس��ابدارۍ دريس 

کتابونه تالیف شول تر څو په وړیا ډول د شاګردانو او محصلینو په واک او اختیار کې ورکړل يش. 

د علم او معرفت له ټولو لوس��تونکو، عالقمندانو، د ادارې او حسابدارۍ د مکاتبو له ښوونکو، 

ګرانو ش��اګردانو او د تخنیکي او مس��لکي زده کړو د چارو له متخصصینو او همدا ش��ان له ټولو 

څېړونکو او شنونکو څخه صمیامنه هیله کیږي، چې د دې کتابونو په مطالعې رسه چې په لومړي 

ځل د ښ��وونکو او د ادارې او حس��ابدارۍ څانګې د مس��لکي غړو له لوري تالیف او تدوین شوي 

دي. د مس��لکي، تخنیک��ي او علمي مطالب��و او مفاهیمو د څرنګوايل په هکل��ه خصوصاً د هغوی 

امالیي او انش��ایي اش��تباهاتو په اړه مونږ ته الرښوونه وکړي، ترڅو په راتلونکي کې وکړای شو، په 

همدې او نورو برخو کې ګرانو ش��اګردانو ته له دې څخه ښه، غوره، ګټور او ارزښتناکه موضوعات 

وړاندې کړو. 

همدا ش��ان له ګرانو ش��اګردانو او محصلینو څخه هیله کوو ترڅو د دې کتابونو د مطالعې او 

اس��تفادې پر مهال د هیواد اقتصادي س��تونزې، فقر او وروس��ته پاتې والی په نظر کې ونیيس او د 

کتابونو په ساتنه کې کوښښ او زیار وبايس، ترڅو د ډېرو شاګردانو او محصلینو د ګټې وړ وګرځي.

پته: د پوهنې وزارت- د مسلکي او تخنیکي زده کړو معینیت

 د تعلیمي نصاب د پراختیا ریاست

د دريس کتابونو د چمتو کولو عمومي مدیریت


