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نا، او ج، فورمې ، مایولونه، د ورکشاپ امدیریت او ادارې د تداوم لپاره د وسیلې ضروري مواد 

د استفاده کوونکو لپاره  دغه  رهنما .  یوازې د غیرتجارتي استفادې لپاره.   کيرهنمای فووکاپي
اویا د نري رن د مدیریت او ادارې د تداوم لپاره د و سیلې ضروري مواد اویا د پروسې د  ژباې او 

  . تطابق لپاره اینه ده چې د ناشر اجازه واخستل شي
  

  د روغتیایي علومو اداره 
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  مننه او کورودانی
   

د روغتیایي علومو ادارې په لومي خل د نري رن د ادارې او مدیریت د تداوم وسیله د اپریل په 
 MOSTد .  ورکشاپ چې په نایروبي، کینیا کې دایر شوی وو معرفي کIPPF  د ١٩٩٧میاشت کال 

 د عامه او شخصي  MOST اهیسې له هغه مهאل ر.  کې چاپ شو١٩٩٩الرود لومي ل په 
  .سکتورونو د سازمانونو د تقویې لپاره استعمالیي

  
د نري رن د (  دسلسلې یو بل الرود  MOSTمون زیات خو یو چې په دې وروستیو کې مو د 

  TB د  MOST. هم له چاپه راوویست) کنترول د ملي پرورام لپاره د ادارې او مدیریت د تداوم وسیله
 په اه د  نري رنMOST   لخوا برابر شوی وه چې د  Sarah Johnson  او  Pedro G. Saurez  د لپاره 

  . د مفهوم، پروسې، او ضروري موادو په اه بشپ معلومات واندې کي
  

 یمونو او سازمانونو خه ددې مننه وکو چې مون ته یي دا NTPمون زیات خو یو چې له ولو 
 کلونو ترمنه په تأییدي ٢٠٠٨ او ٢٠٠۴سیله په امتحاني ول استعمال کو او د موکه راکه ترو و

خصوصي مننه او کوروداني د دومینیکن له ، ایکوادور، موزامبیک، . ورکشاپونو کې ون وکو
 له یمونو خه کوو ، او همدا راز د NTPنامیبیا، پاکستان، یواندا، او زامبیا جمهوریتونو د 

  TB CAP یواندا د نیوאل روغتیایي سازمان د روغتیایي آمرینو خه، او د نامیبیا د موزامبیک او
  .له یم خه په خصوصي ول مننه کوو

  
  . د یم له رییس خه مننه او کوروداني کوو NTPد یادونې په ول، د پاکستان د 

  
 : یزونو خه مننه کووهمداراز مون د الندنیو اشخاصو له مهمو او ارزتناکو اندونو او واند

Ivelisse Acosta (profamila/ GFATM- Dominican republic), Edith Alarcon (The UNION- 
Regional TB LAC Advisor/ Peru) , Rhehab Chimzizi ( TB CAP) Ghana, Yuriko Egami 
( MO STB / WHO Pakistan), Giuliano Gargioni (WHO/ Geneva –TB     Advisor), Lia 
Kropsh (Brazil), Amos Kutwa (KNCV/ Kenya), Belkys Marcelino  
( NTP Director- Dominican Republic), Alvaro Monroy, Chinwe Owunna (MSH / SPS), 
Mohammad Rashidi (TB CAP Afghanistan), Barbara Tobin, Christine Whalen, Alvaro 
Yanez del Villar (TB Advisor – Chile), and David Zavala ( TB Advisor – Ecuador).                                        

  
 Christine Rogers د پروژې له آمر او  Claire Moodie ( MSH/CHS – TB CAP)مون همدارنه له 

( MSH’s Communication and Knowledge Exchange Center) خه زیاته مننه کوو چې د سمون 
  .په چارو کې یې له مون سره همکاري او همآهني وکه
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یوאل پرمختد متحده ایاالتو د ن مون د نمایند (USAID)خه مننه کوو ه .  له حمایتددوی پان
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 روان حمایت له سازمانونو سره د روغتیا د عمومي نتایجو د پرمختیا په الره کې  USAIDد .  کې یي
کومک کوي او د هغوی توان او قدرت ته ال قوت وربي تر و د خپلو مراجعینو لپاره  د راروانو کلونو 

  . لپاره غوره او باکیفیته خدمات برابر کي
 
 
 
 
  

 دمخففاتو لست

 
ACSM        وونهحمایت، مفاهمه، اولنیزه ه  

AIDS          د معافیت د سیستم کسبی تنقیص کوونکی سندروم 

DOTS          مهاله کورسارل شوې لن د درملنې مخامخ 

GFATM        او مالریا لپاره یواله وجه د ایدز، نری رنن 

HIV          د معافیت تنقیص کوونکی ویروس 

MDGs          د زریزې پراختیایی موخې 

MDR-TB        د درملنې په مقې مقاوم نری رنابل ک 

MOH          د روغتیا وزارت 

MOST         د مديريت او ادارې د تداوم وسيله 

MOST for TB      دد مديريت او ادارې د تداوم وسيلهنری رن  

MSH یواله ادارهد روغتیایی علومو ن 

NGO          غیر دولتی موسسې 

NTP           رامد مخنیوی ملی پرو د نری رن 

TB          نری رن 
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  پس منظر

  
ي رن اخته ره د ن د نفوس خه په ند نيوאل روغتيايي سازمان راپور چه وائي ندې يو په دريمه برخ

له اته مليون خه ير وي هر كال په فعال نري رن . دي او يا د مرض د را من ته كيدو په حال كي دي
  . اخته كيي او تقريباً دوه مليونه نور مه كيي

 يوאل روغتيائي سازمان د كارگردگي پر بنسدچېد ن كنترول  د مخ پر ودي هيوادونو د نري رن 
 هيوادونو د روغتيا د وزارتونو لخوا تصويب شويده ١٣٨لپاره يي لري، د نري رن د درولو ستراتيژي د 
، نري رن او مالريا لپاره په نيواله سطحه خورا HIV/د دي خه پرته، د گلوبل فن لخوا هم د ايز

 پرمختيايي موخي چه نرئ رن  يا د زريزيMDGهمدارنگه ير نور ارگانونه هم د . زياته مرسته كيي
كه ه هم د . يره مرسته كويولو استراتيژي هم پكي شامله ده يي يوه برخه ده او د نري رن د در

 د چې د نري رن ودرولو لپاره تر سره شوي دا جوتوي چېنيوאل روغتيايي سازمان د ارزيابي موندني 
 ده او د نري رن د ٨۵% شوي موخه ئي نيتع كال كي وه چه ٢٠٠۵ په ٪٨۴٫٧بريالي درملنې اندازه 

  . وه چه دا يو ه ي حالت رايئ٧٠%كال كي وه چه تعين شوي موخه ) ٢٠٠۶ په ٪۶١(واقعي موندنه 
  

كه ه هم زياتو ملكونو د گلوبل فن خه تخنيكي او مالي مرسته تر السه كې مگر بيا هم د 
 د پروگرام چك DOTSد . گران كار پاتې شوئپروگرامونو د سويې لووالي او تداوم مشكل او 
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پراخوالئ كه ۀ هم تر السه شوي خو دا بيا ال زيات او ه مديريت ته اتيا لري چه په يرو ملكونو كي دا 
  . يو گران كار دي

  
زيات فكتورونه د دې المل دي چه د نري رن د واقعي موندني او راپور وركولو په الره كي خن گري 

  :تو ملكونو كي يو شان دي چه عبارت دي لهدا په زيا
 . يا د نري رن د كنرول د ملي پروگرام ضعيفه مديريت او ادارهNTPد  
 )لمني روغتيائي مركزونو او روغتونونو كي(د يو منظم سيستم او خدماتو نشتوالي په دواو  
ني روغتيائي  د استراتيژي نه عملي كيدل په زياتو عامو روغتيائي مركزونو او لمDOTSد  

 .سهولتونو كي
 . د باكيفيته خدمات ته نه الس رسئDOTSد  
د نري رن د واقعي موندنې او د بلغم د معايني لپاره د عامي روغتيا د مشخصاتو ضعيفه  

 .پالن او استفاده نه كول
 . سره مرسته وكيNTPد يوي البراتواري شبكي نشتوالئ په عامه توگه تر و  
 . برخه نه اخستلېولنې د  په كارونو كDOTSد الئ او كموالئ او د عامه پوهاوي نشتو 
د خصوصي سكتور، غير دولتي مؤسساتو او اكاميكو مركزونو له  په استراتيژيو كي NTPد  

 .برخه اخيستنه او د دوي ضعيفه رول
 د پروگرامونو تر من په ولو برخو كي همكاري نه كول خصوصاً هغه HIVد نري رن او  

 .ه چه زيات شمير د ايز او د نري رن ناروغان لريملكون
  

 يا د روغتيا لپاره د علومو د مديريت اداره د نري رن د كنترول د MSHد دي الملونو په اساس د 
سره په گه توگه كار كوي تر و د بشري قوي ظرفيت لو كي، د اداري ) TB CAP(مرستي اداره يا 

مدا رنگه د پروگرام رهبري داسي تقويه كي تر و وشي كوالي چه د مديريت او سيستم تقويه كي او ه
نري رن د كنترول فعاليتونه په ولو كچو كي مدغم كي تر و عامه او خصوصي سكور د نري رن په 

دغه الرود يوه ه وسيله ده ددي لپاره چه د نري رنMOST for TB ( . (كنترول كي برخه واخلي
  . نيي چه خپل پروگرام په ه ول ارزيابي او اداره كيپروگرام په دي و توا

 MOSTيا لپاره ده چه ت دغه يو مشترك الر ود چه د پروگرام د مديريت د لوMSHپه اصلي توگه، 
for TB د( ياي)  د مديريت او ادارې د تداوم وسيلهنری رنته راو ي مندغه وسيله چې. نومي 

وانوي چه خپل اوسني اداري سيستم و ارزوي او د ه والي لپاره ئي تې مربوطه يا اونده پروگرام په د
ه توگه له نورو همكارانو سره د دغه الرود عملي كول  په گTB CAP او MSH. سويه لوه كي

 سويه په مديريت او اداره كي لوه شي او پدي وتوانيي چه د نري رنNTP ضروري ي، تر و د 
 يا د نري رن د دوايي له MDRوبيت په ولنه كي را كم او ي كي او د خپريدنه، مينه او معي

د نري رن د كنترول د پروگرام (دغه نوي مرور كاي شوئ الرود چه . مقاومت خه مخنيوئ وكي
.  نوميي په همدې موخه من ته راغلئ ديMOST for TBلپاره د مديريت او اداري د تداوم وسيله يا 

 په Dominicaد ) ٢٠٠۴-٢٠٠۵(ه الرود په ينو ملكونو كي لكه په ايكوادور كي په تر اوس دمه دغ
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 یكال كي عمل) ٢٠٠٨( كي په Namibia او په نمبيا ٢٠٠٧په پاكستان كي په ) ٢٠٠۵(جمهوريت كي په 
  .یاي شويدك

 د يوگندا په WHO او MSH عملي پالن كي ٢٠٠۵-٢٠٠۶ د مالي لگت خه په TB CAPد 
Kampala  نئ وركشاپ دائر كد دي ). ٩-١١ ميالدي كال د آگست ٢٠٠۶د ( سيمه كي دري ور

 گونوאل مديريت ته ور پيي ستونزي و ارزوي او د دغه پروگرامونو د سوئي چېوركشاپ موخه دا وه 
د لوتيا لپاره نوي الرې چارې په گوته كي تر و دغه پروگرامونه خپلي موخي په سمه توگه تر السه 

يكې پايلې السته راو ي او د روغتيا د تر السه كولو لپاره الزمې آسانتياوې برابرې او.  
) مورمبيق، نمبيا، پاكستان، يوگندا او زمبيا(د دغه وركشاپ گدونوאل د پنو بيالبيلو ملكونو يني 

ران د  درې آفيسران د يوگندا او مومبيق خه او د نري رن د درولو د ستراتيژي همكاWHOاو د 
 NTPد ملكونو خه دغه يمونه د بيالبيلو تجربو خاوندان لكه د . جينيوا خه هم پكي شريك وه

  . مسئولين، واليتي او حوزوي مسئولين او همدا رنگه د البراتوارونو پرسونل پكي شامل وه
يول  او د همكارانو لخوا په مخ بNTPاو د  TB CAP او MSHدغه وركشاپ او د بحث وله پروسه د 

  .مايول يا الرود جو او بيا خپور شي) MOST for TB(كيده تر و د 
 د ه NTP لپاره يو ه چانس برابر كي تر و دوي د NTPد دغه الرود په پراخه پيمانه خپرول به د 

والي او د سوئي د لوتيا لپاره كار وكي او دغه الرود د يوې وسيلې په شكل چه د خدماتو كيفيت 
ك يلوه تداوم ورك ي او پروگرام ته .  

دغه یرته چی چ منعكسوي بېهيل كوونكو او گه اخستونكو تجر تس هغو الرود دMOST for TBد 
 جمهوريت، Dominicaد  ( لکهالرود كتاب په امتحاني ول سره استعمال او عملي شوي دي

Ecuador ،Namibia او Pakistan .(معلومات او ضرو ريات د همدا رنگه زمونNTP ًپه هكله خصوصا 
  .سره پوره سمون لری د ستراتيژي د پراختيا او عملي كولو DOTSد 
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  دغه الرود خه بايد رنگه گه واخستل شي
  

همدارنګه .  د اصولو، پروسې او ارزونې په اړه بشپړ معلومات وړاندې کوی(MOST For TB)دا الرښود د 
  . ې ورځنی ورکشاپ دبرابرولو لپاره اړينې دی بيانویر د د(MOST For TB)ې د ټولې هغه چارې چ

 په ورکشاپ کې برخه اخلی او يا هغه څوک چې MOSTنو ځکه دا الرښود دهر هغه چا لپاره چې په لمړی ځل د 
  . په اساس د نری رنځ د کنترول د ملی پروګرام ارزونه تر سره کوی يوه ښه وسيله ګڼل کيږیMOSTد 
  .لې اړوندې برخې مطالعه کړیپددې الرښود څخه ګټه اخستونکی بايد چه خ 

پروګرام يوه برخه د  دنری رنځ  د کنترول MOST هغه کسان چې: وولينئيس او يا مسئ ر NTPد  •
ې د ۴٨په ددې الرښود وګرځوی بايد چې   . برخه مطالعه کړی)  د مديريت لپارهMOST( مخ ک

 په خپل پروګرام کې تطبيق کړی بايد ددې الرښود لمړنی MOSTيسان هغه چې غواړی ئ رNTPد  •
 .درې برخې مطالعه کړی

 ورکشاپ داير کړی اويا هم غواړی چې پروګرام تعقيب MOSTهغه تسهيل کوونکی چې غواړی د  •
 داساساتو له پروسې سره بلدتيا MOSTکړی نو بايد چې دا ټول الرښود په سمه توګه ولولی تر څود 

 پوه باندې چې دلته پرې بحث کيږیاړخونو  اړوندو اشتراکی فلسفې او ټولوپه رنګه همدا. پيداکړی
 . شی

 مخ څخه پيليږی ګټه واخلی، تر څو ۴٧همدارنګه دوی بايد د ورکشاپ له ټولو هغه موادو څخه چې له  •
ون کوونکی د ورکشاپ سره پوره دلچسپی وښيی  .ګ

  
منيجر، کوارديناتور، رييس او يا هم کوم (ې د پروګرام مسوول ته د نری رنځ دکنترول په ځينو پروګرامونو ک: نوټ

  .ورکول کيږی) بل نوم
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I(  لپاره د د نري رنMOST پيژندنه 
  
 د مديريت د پروسي د NTPد ) MOST FOR TB(د تداوم وسيله يا ې  پروگرام د مديريت او ادارد

  : تر السه كي دري مهم اهداف يا موخيNTPظرفيت لووالي په دې هدف سره چه د 
  

 د ولنې په سطحه د نري رن د خپريدو كچه يه كي 
  د مصابيت او ميني كچه يه كيد نري رن له امله  
 .د را من ته كيدو خه مخنيوئ) MDR TB(د مقاوم نري رن يا  

  
  
  

    
  
  
  
 
  

پروگرامونو د  د ه لپاره دي، د نورو MOST FOR TBد دغه الرود دا برخه دا خبره جوته كوي چه 
ارزوني د وسايلو او پروسو خه ه توپير لري، رنه كار كوي، او د ارزوني دغه مواد رنگه 

  .استعماليي
  

  ه شي دي؟MOSTدنری رن لپاره 
  
 ته دا موقع وركوي چه د خپل پروگرام NTP يو منظمه، گونواله پروسه ده چه MOSTنری رن لپاره د

ه مديريت او ، م د سويي د لوولو لپاره جو كيل كاري پالن د پروگرامديريت و ارزوي، او يو كام
 كوالي شي يو ه كاري چې د داخلي كارونو د ه والي لپاره اساسي كي دي، NTPمنجمنت د 

چاپيريال را من ته كي او د پروگرام كيفيت لو كي تر و ه خدمات واندي كي نو كه په آخر كي 
  . لر ليد په عمل كي پياده كوالي شيNTPويالي شو چه د 

 سره مرسته كوي تر و د مديريت پروسه تقويه او په هغه كارونو تمركز وكي  چې د NTPدغه الرود 
NTP والي شي او دد خدماتو كچه لو NTP الرو سره ودريالندې  د كاري پروسي د تداوم سبب په 

  :كيداي شي
دغه ) د اداري جوت تداوم(ننونكئ جوت ولري  يو منظم او تغير مچې بايد  NTPيو ه  

 خپل او د خپلو كاري ملگرو وظيفي او لميتوبونه چېپه دي وتوانوي   NTPكاري تشكيل بايد
په ه توگه اداره او سمبال كي، تر و د نري رن ناروغان ولني او ول د نري رن كار 

 د نري رنMOST نری رن لپاره د. كيكوونكي په يو ه چاپيريال كي له يو بل سره مرسته و

  ی د ولو كچو لپاره دNTP د MOSTنری رن لپاره د
  
 د نري رن د كنترول د ملي پروگرام د ولو سطحو لكه ملي، حوزوي او MOST نری رن لپارهد

 STOPوخه يي دا ده چې د پروگرام د مديريت سويه لوه كي تر و د منطقوي كچې لپاره دي او م
TBاي شيد درولو ستراتيژي په سمه توگه عملي او پراخه ك يا د نري رن   
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پروگرام ته دا وتيا وركوي تر و خپل كاري ارزتونه په سمه توگه، جوت او همدا رنگه هغه 
  . په مديريت پوري تاو لري په سمه توگه ارزيابي كيNTP د چېنور سيسمونه 

ي په سمه توگه   د عوايدو سمي منابع ولري، تر و كاري پروسه يچې بايد NTPيو منظم  
د  MOSTنری رن لپاره د )مالي تداوم(سمبال او د نوتونو د رامن ته كولو لپاره چمتو شي

NTP و يو ي ترته ك و د عوايدو د منابعو تدريجي انكشاف را من سره مرسته كوي تر 
 .مالي تداوم من ته راشي

ره كي چه د ناروغ ولو  د نري رن په اه داسي خدمات تر سچې بايد NTPيو ه منظم  
 په دي و NTP چېد برياليتوبونو پر بنس بايد ) د پروگرام تداوم(اتياوو ته واب و وايي 

د دغه الرود كتاب په استعمالولو .  خپل خدمات په ولنه او منطقه كي پراخ كيچېتوانيي 
ابي پروسه او د  كوالي شي خپله تگالره، ستراتيژي، پالن كول، د نظارت او ارزيNTPسره 

 كوالي شي NTP يو بريالئ چېآن تر دي حده پوري . خدماتو واندي كولو ول سيستم و ارزوي
 ژر و مني او يا د وزارت په كچه رامن ته كيي د روغتيا چې ې تقاضاوې او نوبدلونهر هغه 

په  رهبري د كارونو NTPد . ان ورسره عيار كي او په دغه چاپيريال كي ه كار وكي
 دوامداره پرمختيا او مخكي تگ NTP د چېسمبالولو كي خورا ارزتناكه رول لري او بايد 

 . لپاره ارزوني او هي تر سره كي
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   وركشاپ او د هيلې و پايليMOST FOR TBد 
  

   ورکشاپ او د توقع و نتیجېMOSTد نری رن لپاره د 
  

   ييتونو د چكتيا او تقويي سبب ك پروسه د مديريت او منجمنت د فعاليMOST FOR TBد 
  
 رهبري ته او همدا رنگه رئيسانو او مسئولينو ته په هره كچه چې وي NTP د MOSTنری رن لپاره د 
وخت وركوي چه د تغير حركت ته چكتيا ور په برخه كي، همدا رنگه نور ) ملي، منگي او محلي(

  :هغه كاركونكي چه په دغه پروسه كي كار كوي، دوي كوالي شي
مؤثره كار كولو وتيا او ه مديريت د اهميت په اه ه پوه شي او كار  د اود مهاله NTPد  

 .ورته وكي
 .د مديريت او منجمنت اوسني وضعيت په ه توگه وگوي او وئي ارزوي 
 . په ه  مؤثره توگه فعاليت وكيNTPمؤثره تغيرات په گوته كي تر و  
 .د تغيراتو عملي كولو لپاره مناسب پالن جو كي 
 . را من ته كول تر ومديريت تقويه شيStaff buy in د  پرسونل پواسطهد خپل 

ه يدو س   د نتيجو نظارت د وخت په تي
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 رهبري او نور انگي NTP دري ورو كي د غو چه په ددغه وركشاپ يو دري ورني وركشاپ دئ
 د مديريت او د هغي د اونده برخو د ه والي لپاره NTPگون كوونكي سره يو اي كيي تر و د 

دغه وركشاپ د پروسي . يوي موافقي ته ورسيي او د دغه ه والي او پر مختيا لپاره پالن جو كي
 MOST FOR(ري د دغه وركشاپ چېكه .  لپاره د يو قدم ايودل ديختم كيدل نه بلكه د يو نوي تغير

TB ( هول كار كوونكي سره په گ ې نتيجي توقع ولري بايد چه په دغه پروسه كي خه د ورکشاپ
 دوي بايد د تغير وركولو هغه اساسي كي پيدا كي، د كار لپاره تعهد وكي او د تغيراتو د. كار وكي

  . خپل ورني كار او فعاليت كي تيار اوسيعملي كولو لپاره په
 بايد په ه توگه كار NTPسونل پدي موافق شي چه رنگه  پرNTP د چېد دغه وركشاپ ختم كي بايد 

خصوصي يا انگي نتايج عبارت . وكي او د هغو فعاليتونو لست جو شي چه د پرمختيا سبب كيي
  :دي له

  
 .جوانبو يوه مجموعي ارزونه تر سره كيلو د پرمختيا او د مديريت د ه والي د و 
ختيا باعث په يو انگي وخت د هغو لميوبونو د لست جوول چه د مديريت د ه والي او پرا 

 .يركي گ
  لست را من ته كولو یيد همداسد موخو يا هدفونو د مديريت د هري برخي لپاره  
ي دندي په نه كول، وخت، منابع او د موخو د تر السه كولو لپاره د كاري پالن جوول، مهم 

او همدا رنگه د برياليتوبونو د كاره كولو . مسئول خلك چه دغه كارونه تر سره كي پيژندل
 .لپاره د ارقامو را ولول

نري رن د رهبري او د يم يا گروپ په نه كول، هغه چه د پروگرام د تطبيق او نظارت دنده په  
 .غاه لري

مسئولين يي په خپلو شته منابعو سره  NTPتونو د لست برابرول، هغه چه د د لن مهاله فعالي 
تر السه كوالي شي او هغه فعاليتونه نورو زياتو منابعو ته ضرورت لري او همدا رنگه هغه 

د هغو د تر السه كولو او سر ته رسولو لپاره د بهر ) NTP(فعاليتونه هم بايد په نه شي چه 
خه تخنيكي مرستي ته اتيا لري. 

د وركشاپ خه وروسته په فعايتونو باندي موافقه كول او د تسهيل كوونكو خه په برينا  
لیت همدا رنگه د وركشاپ خه وروسته د تعقيب لپاره فعا. ليك يا يليفون سره مشوره كول

 .تر سره كول چه معموالً شپ مياشتي تر يو كال وروسته پوري تر سره كيي

   توپيرونهMOSTدنری رن لپاره د  یا MOST FOR TBد 
  

ير زيات شمير ارزوني دي چه په بهرني شكل سره تر سره كيي، او زيات شمير ارقام، معلومات پكي 
اكثراً دوي نتيجي الس ته راوي او . را وليي او همدا رنگه يني چك لستونو ته پكي ضرورت وي

ي مودي لپاره وي او د ل وخت لپاره يه يا توصيې او وانديزونه تر سره كوي خو تاثير يي د لن
دلته تغيرات د يوي منظمي شريكې او .  توپير لريMOSTنری رن لپاره دبهبود را من ته كوي، مگر 

دلته معلومات او ارقام د خپله پرسونل پواسطه د دوي د خپلو . هر اخيزه پروسي پواسطه من ته راي
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حليل كيي او په نتيجه كي تغيرات را من ته كيي چې پر بنس يي تجربو خه را وليي، تجزيه او ت
 پروسه يو له معني ك تغير او MOST FOR TBاو باالخره، د . د پر مختگ لپاره پالن جويي

  .پرمختگ چې د يوې انگي حادثي په تر سره كولو سره گران او مشكل كار وي سر ته رسوي
ر يو كال مودي كي د پروسي دوباره تعقيب او په كاري پالن كي  مياشتو خه ت۶په دغه پروسه كي د 

  .الزم تغيرات او د هغه ارزونه ده
سره په مرسته  NTP چوكا عبارت دي د هغه تغيراتو خه چه ېد پروس MOSTنری رن لپاره  د

  :وكي تر و
هرني يم د پرسونل پواسطه تر سره كيي نه د يو ب NTP ارزيابي د MOSTنری رن لپاره دد  

دغه په خپل سر ارزونه به پرسونل ته اجازه وركي تر و د مديريت په برخه كي هغه . پواسطه
 .مشكالت چه دوي ئي لري په نه كي

خه  NTPپروسه ده چه د ولو كچو د گه  يوه مشتركه او داسي MOSTنری رن لپاره د 
 .ويغواي چې دوي دي خپل داخلي استعداد او خالقيت په كار واچ

 يوه داسي پروسه ده چې غواي د هر چا اعتماد تر السه كي نه دا چې MOSTنری رن لپاره د 
راي وركي او يا هم دا چې صرف د لوي كچې خه يي خوا ته امر وكي تر و تصميم 
ونيول شي دغه پروسه داسي يو انگتيا لري چې هغه ول كسان چې د دي تغيراتو په راوستلو 

 .ي، د دي تصميمونو په عملي كولو كي به هم برخه ولريكي شامل د
 په هره كچه او سويه كي بايد متحده NTP په ينگه دا توصيه كوي چې MOSTنری رن لپاره د 

رئيس او مهم كسان بايد چې د تغيراتو او بدلونو د راوستلو لپاره پام . رهبري موجوده وي
 پروسه كي ور ېوي او خپل پرسونل په دتحد سره مې پروسMOST  دنری رن لپارهوكي او د 

لكه، د دوي نظريات اوريدل، د يو بدلون د . چه دغه كار په و نوعو سره كيداي شي. گ كي
هيئت په حيث ور خه استفاده كول، د دوي نظريات د ول پرسونل سره شريكول تر و د 

وאل بايد چې يو واقعي كاري د دغه وركشاپ گون. تغيراتو د راوستلو لپاره زمينه برابره شي
نری رن لپاره  د .مناسبو ايونو كي را من ته شيپالن جو كي تر و مناسب تغيرات په 

MOST ه كوي، موخيد وركشاپ برخه وאل د مديريت هغه اجزاوي چې بايد تقويه شي په ن 
دغه پالن . وياو اهداف د همدغو برخو لپاره تعينوي او د عملي كولو لپاره يو منظم پالن جو

نری رن لپاره  د. ه، اشخاص، منابع او وخت تعينويبيا د هر لن مهاله موخي لپاره فعاليتون
MOST كاري پالن د NTPاو مدغم كوي چه دغه .  د نورو عملي پالنونو او كاري اليحو سره گ

 پالن په  نور پالنونه سره تقويه او منسجم كي، نه دا چې د يو بيل او جالNTPپالن بايد د 
 .شكل عملي شي

 د وركشاپ د تعقيب نيه تعيين كي تر و د NTPد دغه وركشاپ په دوران كي بايد چې  
 يتوب كي وه للم موخو او فعاليتونو تعقيب وشي او و كتل شي چې كوم شيان چې په ل

امو  د ارقMOSTنری رن لپاره د . اهميت لري او يا كوم ضرورت كه وي بايد چه په گوته شي
د ولو موخه دا ده چې له پرسونل خه معلومات واخستل شي، دوي سره مرسته وشي چې 

 .تجزيه يي كي او د دوي د ارزوني په اه توافق تر سره شي
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 د مديريت په اه د شواهدو پر بنا غور NTPدغه كار بايد چې پرسونل ته وخت وركي تر و د  
 شي تر و ول گروپونه د ارقامو په تجزيه او دغه تجربي او پوهه بايد سره شريكي. وكي

پرته له دي چې د معلوماتو . تحليل او د مديريت په اه په ولو برخو كي معلومات حاصل كي
 .او ارقامو د ولولو يوه اوده پروسه پر مخ بوي

 د انكشاف وركولو په وله  NTPولو كار كوونكو ته وخت وركي تر و د NTP دغه كار به د 
پروسه كي برخه واخلي، همدا رنگه د منجمن د اجزاوو په اه معلومات تر السه كي، نه دا چې 

 . صرف د دغه اجزاوو شتون او نه شتون په گوته كي
  
  

   خه گه واخلي؟MOST FOR TB كوالي ش د NTPرنگه 
  

 كيي هغه وخت  خه چې مسئولينو ته ودلMOST  دنری رن لپاره د NTPزمون تجربه دا ئي چه 
  :گه پورته كوالي شي چې د دوي لو پوي مامورين دغه دوه انگتياوي ولري

 .دوي دي ته متعهد وي چې په خودي ول ارزونه تر سره كي او په شريكي ول تصميم ونيسي .1
دوي په دي ينگ وي چې يو ارگان كوالي شي خپل مديريت ه او بهتر كي حتي كه يني  .2

 .ه كنرول خه هم بهر ويستونزي د دوي ل
  

 تصميم نيونكي دغه الرود كتاب په سمه NTPلمني انگتيا دا ده چې د عامي روغتيا وزارت او د 
توگه مطالعه كي، ه ورباندي پوه شي يعني داسي چې كومه پروسه چې دلته تشريح كيي په هغه پوه 

د . رو كليدي همكارانو سره په ينگه ودريئشي او بيا په خپل تعهد او ژمنو د خپلو كار كوونكو او نو
 مسئولين NTPخه مؤثره گه واخستل شي د عامي روغتيا او د  MOST FOR TBدي لپاره چې د 

بايد دا كاره كي چې دوي د خپلو كار كوونكو نظرياتو او رگندونو ته په يري دلچسپ سره ژمن 
ي اوري یولي نظري لري، او دوي په ليوالتيا سره دي، د موضوعاتو د يلو او بحث لپاره حوصله مند

 NTPحتي كه هغه د منفي بحث او توهين په ير هم و اوسي، كله چې دغه پروسه شروع شي نو بايد د 
مسئولين داسي چلند وكي لكه دوي چې خپله هم د دي پروسي گونوאل وي او له نورو سره يو شان 

ورو گونوالو ته دا جرئت وركي تر و خپلي رگندوني بي په داسي يوه يموكراتيكه فضا كي ن. وي
كله چې پرسونل دا و ويني چې د دوي . له كومي ويري خه بيان كي حتي كه هغه مناسبې هم نه وي

آمرين د بدلون راوستلو ته ژمن وي، نو دوي به هم د تغيراتو راوستلو لپاره گي هلي لي وكي تر و 
  .هتره او تقويه شي مديريت او اداره بNTPد 

 پروسي د پلي كولو لپاره ضروري ده هغه دا ده چې گونوאل خپلي نوي او ېانگتيا چې د ددويمه 
 د مديريت د سيستم او د فعاليتونو د ه والي لپاره سره NTPجوونكي رگندوني او نظريي د 

يرئ د . الندي هم نه وي د اداري او كنرول NTPدا رگنده ده چې ولي ستونزي به د . يواي كي
NTP كي د ننه فعاليت كوي چې د دوي قابليت ي سره په يو كاري چوكاپروگرامونه په قانوني ب 

 او نوري حكومتي  NTPلكه د مثال په ول،. محدودوي تر و يو تغير د ه والي په منظور راولي
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زياته برخه د بهر خه د عامي روغتيايي  آسانتياوي به دا و مومي چې د دوي د كارونو او مديريت 
روغتيا د وزارت او يا ملي بور يا نورو نيوالو سازمانونو لخوا تعيينيي، خو بيا هم د دي پاليسيو 

 مشران او پرسونل هغه چه غواي ه تغير او ه والئ راولي كوالي شي NTPقانوني ستونزو برسيره د 
 NTPصميم نيونكي مشرانو سره چه غواي د  هغه تMSOT FOR TBچه را من ته يي كي نو كه 

اوسني حاالت ارزيابي كي او دي ته ژمن وي چه ه تغيرات د پرمختگ لپاره راولي زياته مرسته او 
  .الروونه كوي تر و خپل فعاليتونه پاي ته ورسوي

  
  

  د ارزوني له موادو سره آشنايي يا پيژندنه
  

اساسي برخو خه بحث كوي، تگالره، ارزتونه،  د ارزوني مواد د مديريت د MOST FOR TBد 
  :د مديريت دغه برخي الندي تشريح كيي. ستراتيژي، جوت، سيسم او د پروگرام نوري برخي

  
 اداري مقصد ه دي او ولي من ته راغلي ېدغد  تگالره دا بيانوي چې NTPد  :Mission يا ماموریت

ليتونه په هره كچه چې وي بايد په خپلوكي تاو ولري او د دغه تگالره الروونه كوي تر و ول فعا. ده
دا يو محراقي رول دئ چې په را كي ئي پرسونل خپلي . دي مفهوم ولري چې ه تصميم پري ونيول شي

كنالري، ستراتيژي او موخي تعيينوي او په يو خاص استقامت باندي حركت كوي تر و په دي تمركز 
همدا رنگه دا دوي تشويقوي تر و د دوي ظرفيتونه سره را .  كوالي شيوكي چې په ه پوهيي او ه

ولي مو دغه كار ( لپاره دغه سوالونه وابوي، NTPد . غون كي او په نوي ستونزو باندي غور وكي
 سره مرسته كوي تر و د خپلي تگالري ارزونه وكي NTP د MOST FOR TB) كوو او كوم كار كوو؟

جوده وي، نو بيا بايد چې كوم بدلونونه چې الزم وي راوستل شي تر و داسي يوه كه يوه تگالره مو
  .تگالره من ته راشي چې د پروگرام سره پوره تاو ولري، ه وپوهيداي شي او استعمال شي

  
.  له عقيدي او اخالقي ارزتونو خه دي چې تگالري سره بنسيزه تاو لريNTP عبارت د :ارزتونه

 فعاليتونو ته مفهوم وركوي او پرسونل د تعهد لپاره يو اساس او بنس گل NTPه د دغه ارزتون
دا د يوي را په صفت كار كوي تر و ستراتيژي او نوري الري د مسئولينو لپاره روانه كي چه . كيي

 اساسي NTPد ( د تگالري په واندي حركت وكي او خپل كارونه منظم كي، او دي پوتني ته چې 
ول پرسونل په گه سره كار كوي او د يو استقامت په  NTPقيدوي او اساسي ارزتونه كوم دي چې د ع

 خپل ارزتونه ارزيابي كوالي NTP پواسطه MOSTنری رن لپاره د . واب وركوي) لوري روان دي
 ول پرسونل چه تر و. شي او بيا كه الزمه وي د دغه ارزتونو د روانه كولو لپاره پالن جووالي شي

  . دغه ارزتونو ته متعهد او وفادار پاتي شي
  
 کنې موخي او هغه NTP فعاليتونو خه عبارت دي چې د پراخو و ستراتيژي له هغNTP د :ستراتيژيا

 ستراتيژي معموالً  دغه NTPد .  عمومي هدف او نوري موخي پري تر السه كيNTPواضح كوي چې د 
وروسته دغه وركشاپ خه . واب وركوي) چې غواو ال شو، تالي شو؟رنگه مو هلته (سوאل ته چې 
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NTPستراتيژي و ارزوي او كه چېري كوم بدلون ته ضرورت وي را به يي ولي دغه .  به خپله اوسن
 خپلي موخي او د ولني او د ناروغانو NTPبدلولونه بايد چې د تگالري سره يو شان او تاو ولري تر و 

همدا رنگه دا فعاليتونه بايد د ولني، اجتماع او مريضانو اساسي ضرورتونه . راوياعتماد الس ته 
  .پوره كي

  
.  په قانوني به منظمه شوي او رنگه په يو ملك كي كار كويNTPدا هغه جوت دي چې :جوت

دغه جوت عبارت دي د رسمي مسئوليتونو د كرو خه، د مسئوليتونو د ويش خه او هغو الرو 
  .خه چې د هغه په اساس تصميم نيول كيي او خلك بيا دغه تصميمونو ته ژمن پاتي كيي

 داسي منظم جوت چې دا سهولت وركي چې چېرته غواي NTPآيا (جوت دغي پوتني ته چې 
  . واب وركوي) وال شي، هلته ورسيي، رسيداي شي او كه نه؟

يفوي جوت د ارزوني او د داسي پالن جوولو لپاره  خه وظMOSTنری رن لپاره د اداره د NTPد 
 وظيفوي جوت تقويه كي تر و خپله تگالره تعقيب او استراتيژي پلي كي، مرسته NTPچې د 
دغه جوت بايد چې ارتجاعي وي يعني بدلون مننونكي وي او تصميم نيونه او مسئوليت . كوي

  . پيژندنه په هره كچه تقويه كي
  

 ته د دي وتيا وركوي چې خپل كارونه تر سره NTPتم يو داخلي اين ميكانيزم دئ چې  سيس:سيسم
 هغه سيسم واضح كوي چې مديريت د كليدي برخو خه تشكيل شوئ MOSTنری رن لپاره د. كي

وي دغه وظيفي په بل مخ كي واضح شويدي د ارگان وظيفوي جوت دغي پوتني ته واب وركوي 
 MOSTنری رن لپاره د )  سره زمو د كارونو په تر سره كولو كي مرسته كوي؟كوم شيان مو(چې 

 سره مرسته كوي تر و خپل سيستم ارزيابي كي، لميوبونه، پالن كي او بدلون چې NTPپروسه د 
   . الزم دئ وپيژني او خپل مؤثريت د لوي گي اخستني لپاره زيات كي

  
 لپاره خورا ارزت لري هم موجودي NTP نوري مهمي برخي چې د  د پروگرام:د پروگرام نوري اجزاوي

 سره مرسته كوي تر و خپل پروگرام د تحقيقاتو يا NTP پروسه د MOSTنری رن لپاره د . دئ
Research  ،ولنيز تحرك يا حمایت مفاهمه او ،Social Mobilization) ACSM ( ون د نريولنيز گ

يا د فارمكولوژي  Pharmacovigilance د نري رن د درملني لپاره رن د كنرول په پروگرام كي او
  .سيستم تطبيق كول
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 ٣٠ وسيله ول د مديريت يا منجمن په اساسي برخو ويشل شويده چې ولي MOSTنری رن لپاره د 
  .بيالبيلي د اندازي و برخي دي، چې الندي لست شويدئ

   پواسطه ارزيابي كييMOST FOR TBد  يا مديريت برخي چې تد منجمن
  

  Missionتگالره يا 
   موجوديت او پوهه

  
  ارزتونه

  موجوديت او تطبيق
  

  ستراتيژي
  ي له تگالري او ارزتونو سرهیتاو 
  ي له  د نري رن د درولو ستراتيژي سرهیتاو 
   د كنترول له پروگرام سرهHIV/AIDSي له یتاو 
  و ولني سرهي د نري رن له ناروغ ایتاو 

  
  جوت

  د صالحيت او مسئوليت د كرو شتون
  مفاهمه

  رول او مسئوليت
  تصميم نيول

  
  سيسم

  ستراتيژيك پالن كول
  كلني فعاليتي يا عملي پالن

  نورمونه او پروسيجرونه د نري رن د مخنيوي، واقعي موندنې، تشخيص، درملني او مراقبت لپاره
  سي پو د ستراتيژي جغرافيايي او نفوDOTSد 

  د بشري قوي مديريت
  د رهبري انكشاف
  د پرسونل تريننگ

  د ارقامو اداره، عملي او اپيديميالوژيك معلومات
  نظارت او ارزيابي

  سوپرويژن
  د تهيه كولو اداره
ا نا ا ال     
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  پروسه MOST FOR TB یا د MOSTنری رن لپاره د  د
  

 پروسي مركزي برخه دا ده چې دري ورنئ وركشاپ په سمه توگه تسهيل MOSTنری رن لپاره د 
 په مختلفو برخو ه NTPدغه وركشاپ په مختلف تجربه لرونكي خلك سره يو اي كوي تر و د . كي

 له چې  رئيس، تخنيكيNTPپه دغه يم د خلكو كي، د . تمركز وكي او سمه ارزونه يي تر سره كي
دلته بايد اكران، نرسان، د البراتوار كنيشنان او نور متخصصين له بيالبيلو سطحو خه لكه ملي، 

 NTP سره او يا NTPحوزوي او واليتي كچو خه شامل وي، نور همكاران چې د هغوي فعاليتونه د 
دغه گروپ .  اوسيوطني كارونه له هغوي سره ه تاو ولري هم بايد چې په دغه وركشاپ كي شريك و

به په ير ه ول سره د يو مشترك يم منظره اويا تصوير را من ته كي چې د خپلو شخصي تجربو 
 د مديريت د ه والي لپاره يو مناسب پالن او لميتوبونه NTPدغه گ يم به د . خه به گه اخلي

  . واكي
ربي او كنالري سره شريكي كي تر د دغه وركشاپ په پروسه كي به گون كوونكي خپلي نظريي، تج

 كي الزم بدلونونه د مديريت د ه والي NTPو په آخر كي يوي داسي موافقي ته سره ورسيي چې په 
دوي به لوميتوبونه واكي، موخي او اهداف به مشخص كي او هغه فعاليتونه به واكي . لپاره راوي

مشخص شي چه وك د فعاليتونو د تر سره كول دغه بايد . چې د بدلون راوستلو لپاره ضروري دي
 د وركشاپ تسهيل كول يوه مغلقه او هر اخيزه پروسه ده، چه MOST FOR TBد . لپاره مسئول دي

دغه پروسه د دي غوتونكي ده چې بايد په منظم او دقيق ول كنرول شي او گرم بحثونه پكي تر سره 
، د دوي د نظرياتو چك، سم او دقيق ياد داشت گونوאل بايد په وو گروپونو و ويشل شي. شي

. واخستل شي او دا كار د يو مايول د ختم او د بل شروع سره بايد د وركشاپ تر ختم پوري دوام وكي
د دي وركشاپ پخوان تجربي دا را يي چې د دوه تسهيل كوونكو جوه كول چې د يو بل سره 

پوره كوونكي او يو د بل د مشاهدو تائيدونكي وي نو مرسته، يو د بل متمم، د يو بل د مهارتونو 
داسي وركشاپ به يو كامياب او بريالئ وركشاپ وي، حتي يو قسمي تسهيل كوونكئ چې د لي 

يعني داسي چې ه مثالونه . تجربي خاوند وي هم كوالي شي دغه پروسه د يو بل سره ه پر مخ بوي
  . و د هغوي د وظيفي په پوره كولو كي مرسته وكيواندي كي د گروپونو ياد داشتونه واخلي ا

  
   مختلفې مرحلېMOSTنری رن لپاره د د 
  

كه ه هم وركشاپ يوه اساسي برخه ده خو د دي فعاليت له پخوا خه شروع كيي او نور هم پراخه 
 MOSTمتعهد يا شريك كيدل، تيارئ نيول، د . كيي، دغه كار په لورو مرحلو كي تر سره كيي

  . دغه الندي جدول د هري مرحلي دكارونو او فعاليتونو تفصيل را يي-ركشاپ او بيا د دي تعقيبو
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   مختلفې مرحلېMOST لپاره د ځنری رند 
  كليدي فعاليتونه  مرحلي

تعهد يا 
  شريك كيدل

 مواد وگوري او دا جوته MOST مسئولين او د وزارت مشران بايد چې د NTPد  
 . وخت كي ضرورت شته كه نهېې آيا دغه وركشاپ ته په دكي چ

 مسئولين بايد چې د تسهيل كوونكو سره يوي موافقي ته ورسيي، هغه NTPد  
 .كسانو سره چې د وركشاپ په موده او وروسته په تعقيبي مرحله كي تسهيل كوي

 مسئول د تغير د مشر په توگه يو كس معرفي كوي، يو كس داسي چې هغه NTPد  
  .ي او رهبري كويا د وركشاپ په جريان كي من ته ره د هغو بدلونو چېب

 . مشر به د وركشاپ برخه وאل اكيNTPد    تياري 
 به د برخه والو سره مصاحبه او ليكلي سروي تر سره ید وركشاپ تسهيل كوونك 

  .كوي
  : وركشاپ به الندني كارونه تر سره كويMOSTدا دري ورنئ د   وركشاپ

 )اوس مو چېرته يو؟( اوسنئ حالت به ارزيابي كوي د مديريت 
 مو بايد چېرته ال شو؟: د موخو تعيينول 
 رنگه به مو اين بدلونونه را من ته كوو؟:  د بدلون را من ته كول 
  رنگه به مو خپلي موخي تر السه كو؟: د كاري پالن جوول 

  :مل ويد وركشاپ خه وروسته تعقيب په الندي برخو شا  تعقيب
 .تسهيل كوونكي بايد د وركشاپ راپور وليكي 
 . مسئولين او تسهيل كوونكي د تعقيب په نورو برخو موافقه وكيNTPد  
 د MOST مسئولين او د بدلو يم بايد ول پرسونل د ممكنه بدلون او د NTPد  

 .پروسي په پالن يي با خبر كي
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 يو كلن عملي پالن كي  پالن پهMOSTد  مسئولين او پرسونل بايد دا NTPد  
 .شامل او مدغم كي

 .د بدلون مشر او يم يي بايد د تطبيق پالن رهبري كي 
بدلون مشر او يم يي بايد د دغه پالن نظارت وكي او كله چه ضروري وي بدلون  

 .ورته وركي
 د پروسي مرور په شپو مياشتو او يا يو كال MOST مسئولين معموالً د NTPد  

يكي تر سره ك.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
II( لپاره د نری رن MOSTاو د بدلون پروسه  

 
 د مسئول او پرسونل لپاره د يو NTPچې هر بدلون د .  پروسه د بدلون سبب كييMOSTد يو بريالي 

 پروسه شروع شي بايد تصميم نيوونكي او MOSTمخكي له دي چې د . مهم مشكل كارندوئي كوي
NTP ايكو خبر ك شي مسئول په الندي:  

 MOSTد بدلون د پروسي يوه برخه ده د نري رن . 
 بايد بدلونونه را من ته كي، چې NTPد دي لپاره چې كارونه تقويه او انكشاف ومومي، نو  

 .دغه كار كيداي شي د ينو همكارانو او يا نورو مرستندويو تر منه نا خوالي را من ته كي
 . بدلون را من ته او بيا ورته دوام وركاي شيقوي رهبري يا مشري او ينگ عزم پكار دئ چ 
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 NTP ي چېي او داسي الري چاري برابرې كبايد چې د مديريت په فعاليتونو غور وك 
 .مديريت تقويه شي، او هغه فعاليتونه چې ل مؤثر وي بايد ه تقويه كاي شي

خدمات يا دا چې ومره .  د و پايلو كتل زياد وخت ونيسيMOST لپاره به د NTPد  
 .چوپونه ه شوي او د دوي تداوم په ه حالت كي دئ

 په پروسه كي بنسيزه رول لري او دا چې د بدلون MOSTالر ود كتاب دغه برخه هغه اصول چې د  ا د
همدا رنگه دا هم واضح كوي چې .  په پروسه كي ه رول لري واضح كويMOSTمشر او د بدلون يم د 

ه د روغتيايي سيسم په عمومي مال كي تنظيميي، او روغتيايي پايلي  اوسنئ مال رنگMOSTد 
  . بهتر والي شي

  
  د تغير يا بدلون اصول

  
 يا د وزارت لخوا پرته له دي چه نور پرسونل پكي ه دخالت ولري من ته NTPيو بدلون كيداي شي د 

لري چې د پرسونل د توجه و او خو كله چه يو بدلون په دي قسم سره من ته راشي نو بيا امكان . راشي
يا د هغوي د نارضايتي  سبب شي چه د مقاومت او مشكل سره د پرسونل په من كي مخ كيي، خو د 

MOST پروسه بدلون خپله د NTP ي، چې دا د يوي موافقه آزاده او خالصي فضا پهته راو خه من 
ا پروسه عبارت ده د لورم اصلي او  دMOSTد . صورت كي د خپله  د پرسونل لخوا را من ته كيي
  .اساسي اصولو خه چې د مديريت بدلون اداره كوي

  
بدلون په خپله داسي . د بدلون دا پروسه بايد چې واقعاً د يو ارگان اساسي ستونزي حل يا په نه كي

خو پرسونل كيداي شي چه هغه بدلون چې دوي فكر كوي چې د دوي . وي چې د مقاومت سره مخ كيي
 قابليت د و نتايجو د الس ته راولو لپاره لوNTP د معضلو يا ستونزو د حل لپاره مهم دي او يا د 

د دي پر .  پروسه همدغه كار د خپل پرسونل پواسطه تر سره كويMOSTد . وي په ه صورت سره ومني
تغير د يم  د مسئول د تغير د مشر او د NTP پروسه د MOSTدغه د .اي چې وك د بهر خه راولي

خه دا غواي چې لميتوبونه د مديريت په پروسه كي په نه كي، د بدلون ضرورت تشريح كي او 
 خه MOSTهمدا رنگه د تطبيق پالن نتيجي چې د . هغه برخي چې بايد بدلون پكي راشي واضح كي

  .الس ته راي بيان كي
  

همكاران ول هغه . او رهبري شي " كايخپله"د بدلون پروسه بايد چې دكليدي همكارانو پواسطه 
همكارانو خه عبارت دي چې د تصميم نيوني په اه مسئوليت لري او يا د هغه بدلونونو په اه 

هغه كسان چې .  كي را من ته كييNTPمسئوليت لري چې د تصميم نيوني په وزارت د روغتيا او يا 
و ژمنه ورسره وي، تر و په ه صورت سره دغه دغه بدلونونه را من ته كوي بايد د ولو مرسته ا

بدلونونه و منل شي او د تطبيق لپاره يي همكاري وشي، نو كه دوي ول بايد په مكمله توگه دا 
 په پروسه كي په دغه گروپ كي بايد چې هغه MOSTد . بدلونونه و مني او د پروسي يوه برخه وگري

دغه . ري او په وركشاپ كي برخه واخستلي شيكسان شامل وي چې په مديريت كي مسئوليت ول
كه دوي هغه كسان . پرسونل بايد چې د بدلون د پروسي مشري وكي او دوي يي خاوند او صاحب وي
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 د مسئول NTPدي چې د مديريت د پروسي ارزونه، د ستونزو پيژندنه او د پالن جوولو پروسه يي د 
پ خه دوي بايد خپل ملگري وهوي تر و په ولو وروسته له دغي وركشا. سره يو اي تر سره كي

  . كي دغه بدلونونه و پيژندل شي او پالن يي تطبيق شيNTPسطحو يا كچو د 
  

كله كله  . و مومي او د لويو تغيراتو لپاره خورا ارزتناكه ويپراختیا چېلن مهاله نتيجي كيداي شي 
NTP وي چې پرسونل فكره پاتي  داسي لوي او جامع پالنونه جولو په اكوي دوي يي د الس ته راو

راي چې دا خورا مهمه ده چې دغه لوي او جامع پالنونه او موخي ماتي كاي شي په وو برخو و ويشل 
 پروسه واه او كوچني بدلونونه وانديز كوي MOSTد . شي او پرمختگ يي قدم په قدم و ارزول شي
  .دفونه هم الس ته راتالي شيچې د الس ته راولو په نتيجه كي يي لوي ه

  
. د بدلون پروسه بايد چې د پرسونل پواسطه د واضحه مسئوليتونو او دندو د پيژندلو سره تقويه شي

NTP تناكه تغيرات د يويخیزه  نشي كوالي چې مهم او ارزاو سببي بررسي او سر پرستي پواسطه هرا
په دقيق ول نظارت او ويل شي دا خورا مهمه  لپاره چې د بدلون پروسه ې د د،تر سره او دوام وركي

ده چې د پروسي خه سم نظارت وشي، مسئولين او مسئوليتونه و پيژندل شي، دغه كار ته بايد چې 
د .  يي ارزيابي شي او وكتل شي چې ومره بريال ديدندېاود مهاله مسئولين و گمارل شي، 

MOSTيم او مشر لخوا چې د  پالن، بررسي او نظارت د بدلون د ې د پروسNTP د مسئول په واسطه 
  . تعيين شوي، بايد تر سره شي

  
و توقع د  NTP  د چېې د وركشاپ يوه برخه په انگي ول دې ته انگي شوې د پروسMOSTد 

خو .  د پروسي وله برخه احتوا كويMOSTكه ه هم، د بدلون اصل د . بدلونونو ته تياره او آماده كي
 بريال پروسه بايد چې بدلونونه د وركشاپ خه شروع كي او بيا همداسي تر پايه دوام ه يوMOSTد 
  . كيرو
  
   يا نري رن د بدلون يمTB  يا نري رن د بدلون مشر او د TBد 
  

 پييي چې د وركشاپ برخه وאل په تغيراتو باندي موافقه كوي، ې كي داسحاالتوندي په تقريباً يرو 
هغه يو روحي تون او تعهد چې د وركشاپ په دوران كي من ته راي بير ته ير . لي كييخو بيا نه عم

 MOST. ژر د كار د پروسي د پيل كيدو سره په بخار او هوا بدله شي او صرف يو ياد يي پاتي شي
FOR TB ت زيات تاكيد كوي ده هم د تعقيب او تداوم د پروسي په ارز كه MOST د وروست 
 ،كاري پالن جو شي MOSTه د مخه بايد چې د هر چا مسئوليت او رول و پيژندل شي او مرحلي خ

هغه كسان د پرسونل خه چې د وركشاپ برخه وאل وه بايد چې د پالن د تطبيق په اه كاره 
مسئوليتونه واخلي او همداسي د هر يو برخه وאل خه دا توقع كيي چې د پالن د تطبيق لپاره سهولت 

. نتيا من ته او د و نتيجو د الس ته راولو لپاره مسئوليتونه په كوچنيو گروپونو و ويشل شياو آسا
دا چې نرئ رن رهبري او يم ته بدلون وركوي، د نري رن د رهبري بدلون دا واك لري چې د كاري پالن 

يو مؤثره او با . په اه تصميم ونيسي او هغه بايد چې د دغه پالن د تطبيق لپاره عمومي مسئول وي
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 په كارونو كي په كاره تر NTPكيفيته بدلون چې نرئ رن  يي په رهبري او يم كي را ولي بايد 
 د مسئول ژمنتوب او مسئوليت حس كول هغه كليدي NTPخو د دي ولو په نگ كي د . سترگو شي

ري ته تغير وركوي دا چې نرئ رن رهب. فكتورونه دي چې كوالي شي دغه پروسه بريال سر ته ورسوي
 مسئول دغه شخص NTPپه زياتو ماشومانو كي د . كيداي شي په مختلفو الرو سره سرته ورسيي

او زيات وخت دغه مسئول رئيس د تصميم نيولو او دغه پروسه په . مخكي د وركشاپ خه تعيينوي
ي او بيا گون او رول رگند ك د مسئول NTPتاخير اچوي  چې د وركشاپ په تسهيل كوونكي بايد د 

 د بدلون د يم غي معموالً د MOSTد . كوونكي دي ته پريدي چې دوي يو رهبر انتخاب كي
وركشاپ د لورم مايول د تدريس په وخت كي تعيينيي، كله چې كاري پالن جويي، كه ه هم د 

TBخه تعيين شويدي، مگر دا يو واجبي يا الزمي ك يم د پخوا ول  د بدلون رهبر او ار دي چې
 مشر مسئول د دغه وركشاپ غوتنو او وانديزونو خه مكمل حمايت او مرسته NTPمسئولين او د 

دغه مرسته كيداي شي د ينو مسئولينو تبديلي وي، د نورو وظيفو او دندو ته چې دلته بايد . وكي
  .دغه كار كوونكي نويو دندو ته بايد آماده او تيار و اوسي

 د رهبر بدلون رول بايد چې د برخه والو لخوا بايد TBسئول داسي فكر كوي چې د  مNTPكله هم د 
  .ومنل شي او د هغه د تر السه كولو لپاره مناسب اقدامات وشي تر و دغه پروسه بريال شي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رهبري او مديريت ارگان د بدلون  سازمان یاد يو
  

  د رهبري د بدلون رنگوالئ
  

  : رهبري بدلون بايد داسي شخص وي چې دغه وتياوي ولريد نري رن د

 .د مسئوليت پيژندونكئ يا واب ويونكئ شخص وي چې دغه دنده سرت ورسوي 

 . د مسئول نورو مسئولينو او د زيات شمير پرسونل حمايت او اطمينان ورسره ويNTPد  

 . لور يي پر مخ بوييوه ثابته او كامله قابليت دي ولري چې يم رهبري كي او د موخو په 

 . بدلون راوستلو ته ضرورت او اتيا لري NTP په دي كامل باور ولري چې 

MOSTكاره تعهد او ژمنه ولري د پروسي سره يوه عملي او .
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 NTPتجربي دا يي چې د . هدي مشر او مديريت ته اتيا لريپه يو ارگان كي بدلون يو ژمن او متع
هغه مشران چې مؤثره او ه مديريت او رهبري لري په دي توانيي چې بدلونونه را من ته كي، د كار 
يو مثبت او ه چاپيريال را من ته كي او د عامي روغتيا د وزارت په سطحه بدلونونو ته مثبت واب 

ونه په يو ارگان كي د دي باعث كيي چې له عمومي بدلونونو سره يو اي شي او د دغه بدلون. و وايي
دا الندي مال د دغو عناصرو تر من د تاو لرل . پروگرام په سطحه د كارونو او فعاليتونو تاثير لو كي

ولو  رهبري او مديريت دواه د نتايجو د تر السه كNTPدا يي چې د .  كي واضح بيانويNTPپه يو 
  .لپاره خورا ارزتناكه دي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لكه د .  په شمول پكي كار كوي نن ور ير مغلق شويديNTPهغه چاپيريال چې روغتيايي ارگانونه د 
بيلگي په توگه، په زياتو ملكونو كي چې روغتيايي سيسم د مركز خه د اطراف په لور واكمن شوي 

چې كوچني موخي اكي او د هغو .  زيات مسئوليتونه د محلي روغتيايي سيستم په غاه ديوي نو
د دي لپاره چې دغه ستونزي حل شي بايد چې د پروگرامونو . خه د اندازي و نتيجي په الس راوي

رهبري او مديريت په دي و پوهيي چې رنگه ه مديريت او رهبري كوالي شي بدلون را من ته كي، 
 بايد چې په ه توگه NTPد دي لپاره چې دغه بدلون عملي شي، . او رنگه بيا دغه بدلون عملي كي

  

  د رهبري او مديريت فعاليتونه
  

  مديريت      رهبري
  

  پالن كول      يل
  تنظيم كول      تمركز

  تطبيق كول    خوت|يو اي
 نظارت او ارزيابي    شايع كول يا خپرول

د كاري 
اپيريال چ

تقويه يا 
 انكشاف

د مديريت د 
سيسم 
تقويه يا 
 انكشاف

د بدلون د 
راوستلو 

واب ته د 
ظرفيت 
 تقويه

  نتيجي
  

                   دروغتيايي  
تاثيراتو او      

 نتيجو لو
 لئوا

د خدماتو 
د كچې 
 لو والئ

د هغه مديرانو خه چې رهبري كوي د روغتيايي خدماتو د 
  ومو مديريتتقويي لپاره السي كتاب د روغتيا لپاره د عل
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د نري رن د ناروغ او ولني اتياوي و پيژني او د روغتيا وزارت بايد چې د كار د چاپيريال په ه والي 
 MOSTكارولو سره د د مشترك او گونوالي هي په . او د سيسم د بقا او تداوم په اه هه وكي

 رهبري او نورو همكارانو ته دا موقع وركي چې د مديريت د ه والي لپاره پالن جو او NTPپروسه د 
چې دغه بهتري به د وزارت سره د . او همدا رنگه خپل مهارتونه لو او پرمختگ وركي. عملي كي

  . ه وكيوگو ته په ه صورت د روغتيايي خدماتو په تر سره كولو كي مرست
 د پروسي په را كي واضح شوي او د رهبري او MOSTد مديريت او رهبرئ ه فعاليتونه الندي د 

  .  صفحه كي بيان شوي٨٣په برخه كي په ) رهبري او مديريت د چوكا(مديريت تفصيلي بيان د 
  

  د رهبري فعاليتونه
  

 او د هغه همكارانو او NTP چاپيريال، ه رهبران هميشه او په دوامداره ول سره د خپل :ينه يا پلل
د . نورو موضوعاتو خه ان با خبره ساتي، تر و په ارزتونو، قوت او د ضعف په كو ان و پوهوي

MOST په پروسه كي د NTP ه كوي چې د بدلون لپارهان په اوسني حالت پوهوي او ه ئمسئول لم 
 د يني پروسه د هغه د ماموريت، NTP د د دغه وركشاپ برخوאل بايد چې. اين اي و مومي

د وركشاپ . ارزتونو او د بيروني ن سره د هغي تاو له مخي پيل كي او د بدلون ضرورتونه و پيژني
خه وروسته دغ برخه وאل بايد چې  د دغو بدلونونو تاثيرات په مديريت كي ويي او و گوي چې كوم 

  . ه والئ را من شوي
  

 د ماموريت، تگالري، لميتوبونه او NTPه او قوي رهبران خپل ان او ملگري هميشه د  :تمركز كول
  . ستونزو په اه په پوره تمركز كي ساتي

 د مشرانو ولو كار كوونكو او برخه والو خه غواي چې په خپل پروگرام NTP پروسه د MOSTد 
 د NTPيت لري من ته راوي تر و د تمركز وكي او هغه مهم ايونه چې د بدلون راتلو لپاره اهم

د وركشاپ په دوران كي دوي بايد لميتوبونه چې بايد الس ته . فعاليت نتيجي او كارونه تقويه شي
راول شي واكي او مرور يي كي، پخوا تر دي چې ه كوچنيو لميتوبونو باندي تمركز وشي، او بيا 

  .يو كارونو كي دوام وركويورته تر دي به دوي دغه تمركز ته په خپلو ورن
  

  NTPه رهبران دا يقيني كوي چې ول كار كوونكي په سمه توگه د :يو اي كول او د منابعو خوت
د ماموريت، ارزتونو، ستراتيژي او منابعو سره سم او مناسب كار او فعاليت كوي او دا ولي منابع په 

  . سمه توگه استعماليي
 خه د خپل پرسونل په اه ه گه اخلي او كو كوي چې پرسونل  د پروسيMOST رئيس د NTPد 

د وركشاپ په موده كي برخوאل د يو . د وركشاپ په پروسه كي په ليوالتيا او ه صورت سره برخه اخلي
كاري پالن په رامن ته كولو سره انونه عيار او يو خوت ته هوي تر و هغه منابع چې د بدلون 

د دي خه وروسته، دوي به د منابعو په يو اي كولو او خوت . ه كار وا چول شيلپاره ايني دي پ
 په كلني او عملياتي كي مدغم كي تر و ي پايلي تر NTP پالن به د MOSTكي سره كار وكي او د 

  .السه كي او همداسي به مخكي ي
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ه كوي تر و هغوي تشويق شي،  قوي رهبري له پرسونل سره مرست:را بر سيره كول يا واضح كول
برياليتوب پر دي پوري تلئ  MOSTد . ستونزي پيدا كي، نوي الري چاي و مومي او زده كه وكي

دي چې برخه وאل په خپلو كي همكاري، اعتماد او خالقيت ولري او خپل انونه ه و هوي او په 
 اه چه تعهد يي سپارلئ وو الس ته گروپي او فردي شكل سره كار وكي، تر و د هغو بدلونونو په

 له مشر سره يو اي د خپلو NTPكله چې دوي خپلو ورنيو كارونو ته بيرته گري بايد چې د . راوي
 او وزارت كي د بدلون په اه ژمن پاتي شي او ه كار كولو NTPملگرو ته دوي احساس وركي چې په 

  . لو همكارانو هي وساتي او نور هم پري خبر كي ته د تعهد په اه د خپلو همكارانو د خپNTPاو 
  
  

  د مديريت دندې
  

  .  ه مديران لن مهاله او اود مهاله نتيجي او موخي اكي او د هغو لپاره منابع پيدا كوي:پالن كول
  

 د وركشاپ په دوران كي برخه وאل بايد چې د پالن جوولو په پروسه كي پوره برخه واخلي تر MOSTد 
 په نورو پالنونو NTPد دي خه وروسته به دوي دغه پالن د .  والي لپاره بدلون را من ته شيو د ه

  . كي مدغم كي
  

 ه مديران يو وظيفوي جوت را من ته كوي، سيسم او د كاري پروسي د مرستي او د : کولتنظيم
  . فعاليتونو د ه والي لپاره كار كوي، تر و مسئوليت ه و پيژندل شي

 د وركشاپ په پروسه كي برخه وאل بايد چې بدلون ه منظم شكل سره و پيژني، د هغه پالن MOSTد 
جو كي او د بدلون د يم ول غي چې د بدلون راوستلو مسئوليت به لري تعيين كي، وخت او منابع 

ضروري دي او بيا د وركشاپ خه وروسته به د بدلون د يم ول هغه كارونه چې . به ورته بيلي كي
  .تنظيم او عملي كي، چې پالن عملي شي

  
ه مديران سيسم مدغم كوي، د كار بهير هماهنگ كوي، پالن په سمه توگه د بدلون سره :  کولتطبيق

 له وركشاپ خه وروسته، برخه وאل، د بدلون يم مشر، د بدلون يم بايد چې MOSTد . سم منظموي
  . كي تر نظارت الندي ونيسيNTPد تطبيق پروسه او مديريت يي په ول 
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 ه مديران د كار د پروسي د تطبيق نتيجي د پروگرام په اودو كي گوري او د هغو : ونهاو ارزارنه 
 په شكل استعمالوي تر و ضروري بدلونونه من ته FEED BACKموندني د يو بيرته راپور وركولو يا 

  .راشي
يو كاري پالن جو او هغه كارونه چې د پرمختگ د  وركشاپ په پروسه كي، برخوאل بايد MOSTد 

د وركشاپ خه وروسته د بدلون مشر، د يم نور . نظارت او ارزيابي لپاره ضروري وي من ته راوي
 او عامي روغتيا وزارت له NTPغي بايد د فعاليتونو د پرمختگ  و ارزوي او د هغه نتيجي د 

  .مسئولينو تصميم نيونكو سره شريك كي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

III( د همكارانو رول او مسئوليت  
  
دغه همكاران .  د مسئولينو په فعاله ونه اخستنه پوري اه لريNTP پروسه دبرخه والو او د MOSTد 

 رئيس، رئيسان او مشران د نورو ادارو چه په ملي، حوزوي او نورو انتخابي NTPعبارت دي له، د 
لكه كيداي شي .  ورسره تاو لريNTP دفترونو چې همدا رنگه همكاران د نورو هغه. كچو خه وي

NTP ور، اكادميك يا ساينسي، برخواكتران، نرسان او نور( د خصوصي سك ( خه خه، پوهنتونو
همدا . او يا هم له غير دولتي مؤسساتو خه برخه وאل را وغواي تر و په دغه پروسه كي برخه واخلي

 سره ندي همكاري لري هم NTPارت له لوو كچو خه له  د عامي روغتيا وزNTPرنگه كيداي شي 
لكه، د ايز د پروگرام خه، د واكسين او معافيت د پروگرام او د جزام د پروگرام (برخه وאل را وبلي، 

  ) خه
  
  
  
  
  

  ولونه ېد همكارانو در
  
  : پروسه د دري نوع همكارانو د مسئوليت پيژندگلوي كويMOSTد 

 . رهبريNTPد  
 .د وركشاپ برخه وאل 
 د وركشاپ تسهيل كوونكي 

د هر نوع همكار رول او مسئوليت په اه د وركشاپ خه مخكي، په دوران د وركشاپ كي او له 
ال ك
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  رول د مسئولینو  NTPد 
  
. تعهد خه عبارت دي د رئيس او نورو مشرانو د ژمني او NTP د پروسي اصلي به او زه د MOSTد 

دا مهمه نه ده چې وركشاپ ومره توليدي او ومره زيات شيان د برخه والو په واسطه چې پالن كوي 
  . د رهبري او نورو ملگرو د همكار خه پرته ممكن نديNTPواچول شي، بلكه هي تغير د 

  
  د وركشاپ خه د مخه

  
 NTP پروسه ه عملي شي او دا چې MOST د دي لپاره چې د . پروسه وپيژنMOST FOR TBد 

 مسئول او نور مهم غي بايد په دي پوه شي چې رنگه  NTPخه استفاده وكي، د ېدله رنگه بايد 
 رنگه كوالي شي او كوم كارونه كوالي شي MOSTدا خبره بايد واضح شي چې . دا پروسه مخكي بوي

ه بريال شي كوم كارونه تر سره شي او مشر  پروسMOSTيعني د دي لپاره چې د . او كوم نشي كوالي
  .او نور د يم غي كوم مسئوليتونه او دندي لري

 ۴٨(د برخي خه ولولي ) MOSTمديريت لپاره د (منجران يا مديران كوالي شي دغه معلومات د 
 د نورو مديرانو چې دغه پروسه يي پخوا NTPهمدا رنگه دوي بايد د ارگانونو د مشرانو، د ) صفحه

تعقيب كي هم خبري وكي او يا هغه تسهيل كوونكو سره خبري وكي چه دغه پروسه يي پخوا تسهيل 
 مختلف مشران سره مخامخ كي، تر و دوي د دغه پروسي په NTP كوالي شي د MSHكيده، چې 

  . هكله خبري وكي
  

ه بلد شي او پوه شي نو بيا د .تصميم ونيس كله چې دوي په دغه پروسه NTP  مشر او نور مديران
. بايد دا تصميم ونيسي چې دغه پروسه رنگه شروع كي او په دي هكله به ورسره مرسته هم تر سره شي

 كي د بدلون NTPدوي بايد په دقت سره په دي غور وكي چې دا پروسه داسي مخكي واله شي چې په 
  .او پرمختگ سبب شي او فعاليتونه ه تعقيب او تداوم پيدا كي

  
د دي خه وروسته چې د  : تسهيل كوونكو انتخاب يا اكنه او د همكار يا مرستيال پرسونل اكلد

MOST د پروسي د عملي كولو تصميم ونيول شي، نو د NTP ه كي شيمسئول بايد چې د دي په ل 
 پروسه داسي عملي كي MOSTچې داسي يو تسهيل كوونكئ پيدا كي چې د دي وتيا ولري چې د 
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 مسئولين دا خووي چې يو داسي كس چې د NTPد زياتو .  د حالت سره سم تطابق ولريNTPچې د 
دا كه چې پروسه ه واندي . بهر خه وي د وركشاپ لپاره اكي او د خپل پرسونل خه يي نه اكي

اله شي، ه مشاهده شي، او يني بهرني تسهيل كوونكي ه توانمندي لري چې د پروسي موخه يا 
 NTP دي په ه توگه وساتي، د برخه والو اعتماد خپل كي د تسهيل د يم خه برسيره، دهدفمن

مسئول بايد چې يو همكار د وركشاپ له شروع خه مخكي او وروسته د كارونو لپاره واكي چې دغه 
  . كس به د تسهيل كوونكو سره د يوي منبع په توگه كار كوي

  
 مسئول او يا نور NTPثي او د قرار داد د امضا خه وروسته د  د مباح:د تسهيل كوونكو سره كار كول

دوي كيداي .  پوري وي٢۵ خه تر ١٢مهم غي بايد چې د برخه والو اكل پيل كي چې شمير يي د 
شي د بدلون مشر همدغه وخت كي واكي او يا يي پريدي چې وروسته د وركشاپ په دوران كي واكل 

وركل شي چې خپل نظريات او رگندوني په ه توگه بيان كي، سوالونو شي او بيا دوي ته بايد وخت 
ته وابونه و وايي يعني د تسهيل كوونكو سوالونو ته او بيا يني نور معلومات چې د تسهيل كوونكو 

  . لپاره الزم وي وركي
  

ي، دا چې  مسئول بايد چې ول پرسونل ته د وركشاپ په اه معلومات وركNTP د .د پرسونل خبرول
هغه پرسونل چې د دغه وركشاپ لپاره اكل .  د دي خه گه اخلي او چېرته به دايرييNTPرنگه به 

كيي، كيداي شي چې د خپلو مسئوليتونو په هكله د وركشاپ په دوران كي او يا وروسته له هغه خه 
ويشلو سره دوي ته چې تسهيل كوونكي كيداي شي دغه معلومات د يو ل نوونو په . پوتني ولري

  . وركي
  

  ېد وركشاپ په جريان ك
 مسئول او نور مسئولين بايد چې د وركشاپ په NTPبرخه اخستل بايد چې ير مكمل او آزاد وي، د 

دوي بايد خپل انونه د يو ملگري په ير احساس كي، نه دا چې د مشر، . ول دوران كي حاضر وي
دوي بايد د موضوعاتو . نكي په ير، نه دا چې د يو استاد په يرآمر او مادون په ير او د يو زده كوو

په اوريدو كي ير آزاد او د ي حوصلي مظاهره وكي، كوم منفي عكس العمل بايد د كوم برخه وאل د 
او د وركشاپ په تسهيل كوونكي بايد چې د الرووني لپاره . نظريي په مقابل كي و نه ودل شي

  .برابر كي او برخه اخستونكو ته يي ور وويشياضافي نوونه تهيه او 
  
  

  له وركشاپ خه وروسته
  

 د مشرانو نورو لو پوو مديرانو خه دا طمع كيي چې د وركشاپ NTP د .د دوامداره مرستي وركول
د . په دوران كي مادي او معنوي مرستي وركي، او د بدلون مشر او يم ته ه زمينه برابره كي

MOST په تولو پروسو كي همدا د  د تطبيقNTP ه وله برخه وאل مشر وي چې كوالي شي او بايد چې 



  للل پروسه MOSTد نری رنځ لپاره د 
......................................................................................................................................................  

 هوسيلد نری رنځ د مديريت او ادارې د بقا او تداوم  21 

تشويق كي تر و ه بدلون او پرمختگ را من ته شي او هغه مناسبي الري چې موانع او ستونزي لري 
  . كوي و لول شي

د مشر سره  مشر بايد چې د بدلون NTP د تعقيب په مرحله كي د .د تعقيب او ارني تر سره كول
 بلي MOSTمرسته وكي تر و هغه خپل كارونه تر سره او په را روانو شپو مياشتو يا يو كال كي د 

 مشر د پروسي د NTPاو په دغه من كي بايد د . پروسي ته ان آماده كي او ه تغيرات را ولي
  .پرمختگ لپاره د بدلون له مشر سره مرسته وكي

  
  تد برخه والو رول او مسئولي

  
 د مشر په NTP( كه ه هم د تسهيل كوونكو مرسته يره ارزتناكه ده، خو بيا هم دا برخه وאل د 

چې د وركشاپ زياته برخه مخ پر واندي وي او نظارت يي د وركشاپ خه وروسته تر سره ) گون
زوني د  د دي سبب كيي چې دغه وركشاپ ته نورو د پالن او يا ارMOSTكوي، چې همدا انگتيا د 
حتي چې له هغو وركشاپونو خه چې په مكمل ول گونوאل او دوستانه . وركشاپ خه توپير وركوي

  .جوت ولري او د يرو تجربه لرونكو تسهيل كوونكو لخوا تر سره كيي
  

  د وركشاپ خه د مخه
  

 برخه  د پروسي خه د ي گي اخستني لپارهMOST د : پوهيدلې پروسMOSTد نري رن لپاره د 
 پر پروسه او د هغه په ممكنه گو او د هغه متوقعه پايلو خه چې د يو مايول MOSTوאل بايد چې د 

له خپلو نوونو خه چې د تسهيل (دوي بايد دغه معلومات ه ولولي . خه يي لري بايد پوه شي
وكي او د او دغه كار هميشه مخكي د وخت خه تر سره كي، پوتني ) كوونكي لخوا وركل شوي

NTPيرگندوني شريكي ك د مشر يا تسهيل كوونكي سره خپلي  .  
د امكان تر حده بايد چې تسهيل كوونكئ د ولو برخه والو سره . تسهيل كوونكي ته معلومات وركول

كه دغه كار . يا په جال ول او يا هم د وو او كوچنيو گروپونو په شكل وگوري او مركه ورسره وكي
او يا وخت نه وي نو بايد چې برخه وאل د وركشاپ پوتنليك ك كي او هري پوتني په ممكن نه وي 

  .  ايماندار او ه توگه رتيا واب وليكي
  

  ېد وركشاپ په دوران ك
  

 د وركشاپ برخه وאل بايد چې ه او فعاله ونه واخلي او دغه MOSTد : آزاده او مكمله برخه اخستنه
 ته په غو ايودو د ارزوني د نوونو په ياد داشت كولو، متقابله احترام او د كار ته د يو بل رگندونو

يو بل نظر ته احترام او اوريدل او په آخر كي په موافق ول سره د شواهدو په اساس يوي موافقي ته په 
 كيداي شي دغه كار ه نا ه خطر ولري، كه د خپل آمر په مخكي د هغه په. رسيدو سره دوام وركي

مديريت نيوكه كول او يا د تيرو تجربو خه يادونه كول او په راتلونكي كي د بدلون په اه خبري كول 
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 د ولي پروسي MOSTول كيداي شي خطر ولري، چې د دغه وركشاپ اساس او تهداب او حتي د 
و بل ته په موخه همدا ده، چه ول برخه وאل بايد په پوره توان، خالقيت، آزاد او ه فضا، خوي او ي

  . متقابل احترام سره كار وكي
  

  د وركشاپ خه وروسته
  

كله چې دغه وركشاپ ختم شي، برخه وאل به د كاري پالن په . د بدلون په را وستلو كي رهبري كول
تطبيق كي يو مسئوليت ولري، او يني به د بدلون يم غي وي، او حتي كه غي نه وي نو هم كيداي 

 د رهبر يوه وظيفه د NTPدوي خه به هيله كيي چې د . ئت په ير كار وكيشي د بدلون د يو هي
  :دغه الندي موخو لپاره وگوري

د بدلول او تغيراتو د پروسي د نتايجو كتنه او همدا رنگه د خپلو ملگرو د عكس العمل كتنه  
 .په كومو ايونو كي چې بدلونونه معرفي شوي

 . تمركز په ولو بدلونو باندي NTPد  
 .د خپلو ملگرو يو اي كول او هول د بدلون لپاره 
 . د خپلو ملگرو هول او د هغو اعتماد او تعهد د ه او په ينگه كارولو لپاره 

  
  د تسهيل آوونكو رول

  
 پروسه ساده كاري، وسيله او مواد يي آسانه استعماليداي او تطبيق MOSTپه لم كتنه كي د 

 پروسه د يوي يي MOSTي او تكه د تسهيل گروپ كوالي شي چې د كه ه هم، مهارت لرونك. كيي
 ته د دي وتيا NTPكچې خه يوي عالي او لوي سطحي ته اوچت كي او بدلونونه را من ته كي او 

نو تسهيل كوونكي بايد چې دغه د . ور وبي چې دوي كوالي شي بدلون را من ته او پر مختگ وكي
دوي كوالي شي د .  په نظر كي ونيسي، تر و پروسه په برياليتوب سرته ورسويفعاليتونو الندي موارد

  . دغه دندو يني برخي يو ايي شكل او يني نوري برخي يي د دندو د ويشلو په شكل تر سره كي
  
  

  د وركشاپ خه د مخه
  

 د MOSTد تسهيل كوونكو لمن دنده دا ده چې د .  په پروسه پوهيدلMOSTد نري رن لپاره د 
همدا رنگه تسهيل كوونكي بايد چې دغه الرود په . ولي پروسي سره آشنا وي او پوره معلومات ولري

 مطلب او موخه ه ده، او رنگه بايد دغه پروسه مخ ته MOSTپوره توگه ولولي او په دي پوه وي چې د 
 د يم او د بدلون د يم NTP د  د مشر په دنده د بدلون د مشر په دنده اوNTPپه خپله دنده د . واله شي



  للل پروسه MOSTد نری رنځ لپاره د 
......................................................................................................................................................  

 هوسيلد نری رنځ د مديريت او ادارې د بقا او تداوم  23 

چې د دي نه وروسته بيا كيداي شي داسي يو تسهيل كوونكئ پوره معلومات . په دنده بايد پوره پوه وي
  . ولري او وركشاپ په ه ول پر مخ بوي، او پوتنو ته يي وابونه و وايي

  
ومره چې ضرور وي او ي بايد چې هر تسهیل کوونک. او د روغتيا د وزارت په اه پوهيدلNTPد 

 د NTPكه د .  او وزارت په هكله پوه شي او معلومات ولري NTPكيداي شي نو بايد هومره د 
چې دغه معلومات د ينو . موخي، تاريخچې، رواج، الس ته راونو او تشويشونو په هكله بايد پوه وي

مالي )  يا تگالري او نورنورمونه، پروسيجرونه(موادو په لوستلو لكه، د قانون، تخنيكي موادو 
دغه كار نه يواي خپله تسهيل كوونكي ته .  خپرونيNTPراپورونه، ارزوني، مطالعي او د وزارت او 

كه دوي به بيا د ستونزو عوامل او اساسي فكتورونه او داسي . بلكه ولو برخوالو ته هم گه رسوي
  . لپاره به قوي الري لويNTPنور پيدا كوي او د 

  
 د پروسي سره د MOSTهغه رهبري يا مشري چې د  .الروونه او زده كه كولخه رهبري د  NTPد 

NTP ه معلومات ونلري بايد چې تسهيل كوونكي د مديريت لپاره د هد تعهد په ا MOST برخه چې 
همدا رنگه د وركشاپ تسهيل كوونكي بايد چې په .  صفحه كي ده هغه ته وركي، چې ويي لولي۴٨

 رهبري قناعت حاصل شوي او د دي لپاره له دوي سره ناسته وكي  او همدا NTPن شي د دي مطمئ
 MOSTرنگه په وزارت د روغتيا كي له ينو كسانو سره وگوري او ول برخه وאل په دي پوه شي چې د 

پروسه د نورو ارزونو خه ير توپير لري او دغه ناستي او مجلسونه بايد چې ولي غلط فهم او 
په همدغه وخت كي بايد چې تسهيل كوونكي ه . وي لري كي او موضوع ه روانه شيخطا

د ه او معني لرونكو پوتنو په سبب او دا . معلومات را ول كي او له دغو پروسو خه زده كه وكي
چې پوره دقت سره غو و نيول شي او مشاهده وكاي شي نو د تسهيل كوونكو قناعت به حاصل شي 

 NTPكه چېري د عامي روغتيا د وزارت او د .  مسئولين د وركشاپ لپاره تيار ديNTPچې د 
 پروسه شروع كي، نو دوي بايد د دغه الر ود لم دري  NTP مسئولين په دي صالح شي چې د

  . سره قرار داد السليك كيNTPبرخي ولولي، چه ه پوه شي او تسهيل كوونكي بايد چې د وزارت او 
  

 د MOST مسئول د دي ژمنه وكي چې NTPکله چی د  .الر وونه كولته  برخه اخستونكو د وركشاپ
 كي پيل كي، نو برخه وאل هم بايد ه و پوهول شي او دوي كيداي شي د NTPيوي پروسي په شكل په 

MOSTرگندوني ولري ه مختلف نظريات اورنگه به دغه پروسه د .  د پروسي او وركشاپ په ا چه
 د رهبرNTP دغه تسهيل كوونكي چې د .  كار كي اغيزه وكي او د دوي حالت به بدل كيدوي په

او تسهيل .  د پروسي توپير له نورو پخوانيو ليو سره تر سره كيMOSTمرسته ور سره وي بايد چې د 
  . يو ه نو و ويشي) MOSTمديريت لپاره د ( مخ د ۴٨كوونكي كوالي شي د 

  
 تسهيل كوونكي بايد چې زيات كو وكي تر و له هر يوه .لو خه زده كهد وركشاپ د برخه وا

و ئي گوري، مخ پر مخ خبري كول به ه چانس وي چې تسهيل . برخه اخستونكي سره مصاحبه وكي
 د رهبري سره NTPد .  په هكله ه معلومات را ول كيNTPكوونكي له دوي سره ه بلد شي او د 

د پوره برخه واخلي، غير قضايي، تشويقي رول ولوبوي او برخه اخستونكي په تسهيل كوونكي هم باي
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داسي مباحثي كيداي شي يو د اعتماد فضا را . دي متيقن كي چې د دوي معلومات به محفوظ وي
من ته كي او كه دا شان مصاحبه ممكنه نه وي، نو بايد چې يو ليكالي پوتنليك چې وشي كوالي 

ا غون كي، جو كي او يا هم تسهيل كوونكي كوالي شي چې دا پوتنليك له همدا شان معلومات ر
د دغه پوتنليك يوه . پخوا خه و ويشي او بيا ورته د مصاحبي په وخت كي يي بيرته را غون كي

  . مخ كي موندالي شئ٢٣نمونه د تسهيل كوونكي د پالن په برخه كي د دي الرود په 
  

 د يم د مخكنيو همكارانو سره كار وكي تر و په دي NTPي بايد چې د تسهيل كوونك :تیار نیول
دلته بايد د هر ه د پخوا خه لكه د مجلس خونه، د . متيقن شي چې ول شيان په پوره توگه برابر دي

او د ) د فليپ چارت كاغذ، ماركر، پروجكتور، كمپيور، پرنر او د فووكاپي ماشين(موادو برابرول 
 مشر كوالي NTPتسهيل كوونكي او د . وادو او ترانسپورت برابرول بايد دا هر ه ترتيب شيخوراكي م

همداسي .  مخ كي ذكر شويدي ول برابر كي۴٧شي د وركشاپ پايلو خه او د وركشاپ مواد چې په 
 او پخوا له وخت خه تيارئ نيول، د فليپ چار برابرول. نور الزم ضروري مواد هم بايد چې وركل شي

  . نور الزمي مواد چې د تسهيل كوونكو د پالن په برخه كي ذكر شوي بايد برابر كاي شي
  
  

  د وركشاپ په جريان كي
  

د برابر كي او هغه  د ارزوني مواMOST تسهيل كوونكي بايد چې د . معرفي او تشريح كولېد پروس
ر دئ، كه د ارزوني پروسه به د دغه مهم كا.  ارزوني لپاره الزمي وي بايد برابر شيېمواد چې د يو

برخوالو په گون سره تر سره كيي او راتلونكي د پالن كولو او مباحثي برخه بيا په همدي پوري تاو 
 ۵٣د دي پروسي د پوره كولو او ه ترتيب سره تر سره كولو لپاره بايد تسهيل كوونكي د الرود . لري

  .مخ وگوري
  

 د تسهيل كوونكو يوه دنده دا ده چې هر چا ته حق وركي چې و . كولد پوره برخه اخستني لپاره تشويق
غيي او غ يي واوريدل شي او داسي و نه شي چې هغه وك چې لو مقام لري يره توجه جلب كي 

د وركشاپ خپله جوت داسي دئ چې د هر چا برخه اخستني ته . او د نورو غ ته اهميت ور نكل شي
 شي او بيا دغه نظرونه او رگندوني بايد په ووكو، كوچنيو گروپي بخشونو كي پكي بايد برخه وركل
د دي لپاره چې دا كار ه تر سره شي نو بايد چې تسهيل كوونكي د وركشاپ په . تر غور الندي راشي

شروع كي ولو ته واضح كي چې هر سئ حق لري چې خبري وكي او وغيي او د هر چا د نظر 
تسهيل كوونكي بيا كوالي شي نظرونه په . شي تر و يو هر اخيزه توافق تر سره شيدرناوئ بايد و

كوچنيو گروپونو كي واوري، دوي تر ارني الندي ونيسي، او مرسته ورسره وشي، تر و هر برخه 
تسهيل كوونكي كوالي شي . اخستونكئ و غيي او په بحث كي حصه واخلي او يو بل ته غو كيدي

ل ولو ته ور ياد كي چې په بحث كي برخه واخلي او كه كوم وك تبارز كوي او نورو ته د په وقفوي شك
  . خبرو حق نه وركوي، نو بايد چې مخنيوئ يي وشي
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لكه رنگه چې مختلف گروپونه بيل او جال سرعت لري نو : د وخت تنظيم، توازن ساتل او نرمي كول
ي او وخت په نظر كي ونيسي چې گروپونه ه مخ ته كه تسهيل كوونكي بايد دا موضوع ته متوجه و

تسهيل كوونكي بايد په هغه ولو . ال شي، برخه وאل پوره برخه واخلي او له يو بل سره مرسته وكي
عواملو چې د مباحثي مخه نيسي يا خن واقع كوي يا د برخه والو توجه بلي خوا ته چې گه نلري اوي، 

دا هم ضروري ده چې د هر برخه اخستونكي سره د وري په پاي . ئ وكينو بايد د دي ولو خه مخنيو
 وركشاپ پروسه كي هره دنده MOSTد دي . كي خبري وشي كه ضروري وي نو ه تغيرات راوستل شي

دا د . د بلي سره تاو لري نو كه د كاري پالن جوولو، د وركشاپ د ولو فعاليتونو نتيجه كيداي شي
 او د نظريات ول كيکې مرسته وکی و ارنه ولو امنظمپه كارونو   ده چې د  دندهیتسهيل كوونك

  . او یو کاری پالن رامن ته کیيكومرسته له ونوالو سره  ېتمركز او د نظم په ساتلو ك
  

ی باید د نكوتسهيل كوپه یرو برخو کې کیدای شی ، د وركشاپ : یوای کول یا یو ای ترکیب کول
 تعقيب او ارنه وكي او ول نظريات ،مینظت ېيو پر بل پسپه  كارونو  مرسته وکی او دون والو سره
 او پروسه مخ ته ،چې دا كار بيا د تمركز او د نظم په ساتلو كي خورا زياده مرسته كوي. سره را ول كي

  .وي
   

  
  
  
زو سبب گري، او  پروسه كله هم ير قوي تحرك را من ته كوي چې د ستونMOSTد  : حلستونزود 

چې دا ول پي ستونزي را كاره كول او د هغو حل . كله هم بيا دا ستونزي تر يري مودي پاتي كيي
همدا رنگه دا . كول خورا مهم دي، تر و موانع هم ليري شي او د مديريت د ارتقا او لو والي باعث شي

پروسي مخه ونيسي او يا زيات وخت  د MOSTشان مباحثو ته بايد چې د دي اجازه ورنكل شي چې د 
دا هم مهمه ده چې تسهيل كوونكي د وركشاپ هدف يا موخه هميشه په ياد ولري او د . ضايع كي

بحث په وخت كي مداخله وكي او پريندي چې بحث بلي خوا ته ال شي او يا كه بحث زياد وخت نيسي 
زن وساتل شي نو تسهيل كوونكي بايد د د دي لپاره چې دا توا. نو بل وخت ته دي شا ته و غوروي

پخوا خه ورته تيار وي او يا هم هغه موضوعات چې د توقع و ندي كيداي شي را من ته شي چې 
تسهيل كوونكي بايد د دغو ولو لپاره تيار وي او د وخت او منابعو له ضايع كيدو خه مخنيوئ 

 اشاره وكي چې بايد له پامه و نه غورول برخه وאل همدا رنگه كيداي شي ينو رگندونو ته. وكي
شي كه نه نو د كاري پالن د تطبيق مخه به ونيسي، نو كه رگندوني بايد په فلپ چارت وليكل شي 
. او بيا د وركشاپ تر ختم پوري ليكلي پاتي كيي چې بيا كيداي شي وروسته تر غور الندي ونيول شي

 كومه ستونزه چې را من ته شوي حل شي، يا كوم بل كله هم د وركشاپ آجندا تبديله شي، تر و
فعاليت لن كي تر و وخت بيرته منظم شي او هغه فعاليت چې د يوي وري لپاره اود شوئ سر ته 

يو تجربه لرونكئ تسهيل كوونكئ كوالي شي د بحث موضوع گروپ ته وركي يا ور ته . ورسيي
اكي، او د موضوع د بحث جريان په سمه كني، لكه د بعضو شيانو له نظره يا له پامه ورول ك
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غورول، د بعضو يادول او داسي نور، چې په پايله كي گروپي بحث بايد داسي ختم شي چې ه 
  . قضاوت وكي او په خپل انگي وخت كي كار ختم كي

  
 بدلون د  هي يو وركشاپ بايد چې غير دMOST د :د نري رن د بدلون د مشر او د هغه د يم اكل

دا خلك بايد د بدلون . مشر او هغه د يم د اكلو خه پرته ختم نشي او بايد دوي خپلي دندي ولري
 د مشر او د وزارت د نورو مشرانو حمايت او ارنه ور سره مل NTPراوستلو لپاره ليوאل وي، چې د 

دو منابعو سره سر ته وي، چې دوي خپل پالن شوي فعاليتونه او كارونه په تعيين شوي وخت او موجو
چې .  د مسئول لخوا اكل كييNTPكيداي شي د بدلون مشر له پخوا خه اكل شوئ چه د . ورسوي

 مسئول لخوا بايد اعالن كاي شي، كه دا كار يعني د بدلون مشر نوئ اكل شوي وي، نو NTPد 
چه دا مشخصات .  واكيتسهيل كوونكئ بايد د برخه والو له من خه يو كس د هغه د تجربي له مخي

او دا شخص بايد چې په خپله خوه او خوشحال سره دي كار ته تيارئ .  مخ كي ذكر شويدي١١په 
تسهيل كوونكي بايد چې د برخه والو مرسته وكي چې د بدلون د يم . ونيسي او پر غاه يي واخلي

 وي چې په كاري پالن كي د دي يم اساسي غي بايد چې هغه كسان. سره اعضا يا غي تعيين كي
چې دا اساسي غي بيا د نورو مرستندويه غو لخوا تقويه كيي چې پروسه او كاري . مهمي دندي لري

  . پالن ه پر مخ بوي
  

 د پروسي يوه برخه چه كيداي شي ه نه وي دا ده چې يني برخه MOST د :د برخه والو تقويه كول
وي سيسم يوه كوچن برخه ده لكه د روغتيا د وزارت نو اخستونكي دا گمان وكي چې دوي د يو ن

خو دا كار بايد د . تسهيل كوونكي بايد چې و وايي يني بدلونونه د لوي كچې مداخلي ته اتيا لري
هغه گروپ سره كيداي شي منحل كيدو ته مساعد وي، مدغم يا يو اي نشي چې بدلون را من ته 

 تيار وي چې هغه بدلونونه چې يو گروپ يي را من ته كوي ه كوي، نو تسهيل كوونكي بايد دي ته
قانوني، پاليسي او نوري (وستايي او دا ور سره ياد كي چې د يرو ستونزو په موجوديت سره لكه 

  . دوي بيا هم وشو كوالي چې بدلون را من ته كي) كنالري
  

 هغه ولي ني او ستونزي چې د حل  دا د تسهيل كوونكو دنده ده چې:د تصميم نيولو ياد داشت كول
ينو وختونو كي دا تصميم بايد و ليكل شي او بيا د خوني . لپاره يي يوه موافقه تر السه كيي وليكي

خو د دي تر نگ كه داسي وشي چې ريكار يا ثبت شي البته په كمپيور كي . په يو اي را وول شي
د آخرني مايول په دوران . شل شي او د كاري پالن برخه شيبايد وليكل شي او بيا برخه والو ته ور و وي

كي چې كاري پالن جوولو برخه هم دلته جويي نو برخه وאل په كوچنيو گروپونو تقسيم كاي شي، يو 
 باندي خبري وكي، هغه دي له سره تصحيح كي، او بيا دي OUT PUTگروپ دي د پخواني گروپ په 
دا به . ته دي فيبك وركي او په همدي ور دي دا كار همدلته ختم كيالزم اصالحات را ولي، نورو 

 ي په ختم كي دا ريكاركه دا مهمه ده چې د هري ور يوه تسهيل كوونكي ته خورا گران كار وي، نو
دا كار دي په كمپيوتر كي تر سره كاي شي، چې بيا ورته چاپ او . كول هم ختم شي او پاي ته ورسيي

  .  والو په من كي و ويشل شيبيا د برخه
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  وركشاپ خه وروسته

  
حتي كه هغه كسان چې ير تجربه لرونكي  او په خورا ميني او شوق سره : د تعقيب د كارونو تر سره كول

نو بيا تسهيل كوونكي د برخه والو سره . بوخت وي، بيا ورته په ورنيو كارونو كي ستيا حس كوي
تقويي باعث شي او شي كوالي چې خپل د پراختيا د الري موخي الس ته مرسته كوالي شي چې د هغو د 

 د پرسونل لپاره د بدلونونو په را وستلو كي مرسته NTPچې دا مرسته د . راوي او منظمي يي كي
  . كيداي شي دا كارونه تر سره كيNTPد وركشاپ خه وروسته . كوي

 .اپور ليكنه او تسليميد يو باكيفيته، واضح، مكمل او ه راضي كيدونكي ر 
 د بدلون مشر ته او نورو غو ته يي تر و د وركشاپ پايلي او NTP لخوا وزارت ته، د NTPد  

 بل قدم واخلي او NTPتر و . نتايج وگوي او تجربه يي له نورو ملگرو سره شريكه كي
 . مخكي وال شي

سره هم ه ده، او يا ) بريناليكپه تيليفون يا (د يوي مياشتني يو اي كيدو لپاره پالن كول  
بله دا چې يني وخت تاسي يا جرگي كوي تر و د كار پر مختگ وگورئ او نظارت او ارنه 

 . يي وشي چې ه بدلون را من ته شي
د يو ه او مناسب تسهيل واندي كول چې ارزونه په ير عمق او حقيقي بي سره تر سره كي،  

 د يو بل ماموريت لپاره تيار NTPتيا لپاره كار وشي او دا چې  د مديريت د پراخNTPتر و د 
 .وي

 . كه الزمه وي د نوري تخنيكي مرستي برابرول، او يا د نورو تخنيكي برخو لخوا غوتنه وشي 
 د پروسي د تعقيب ليدني او ارني لپاره د ناستي برابرول او د پروگرام د پرمختگ MOSTد  

  .   حل لپاره نور كار وشيارنه او د مديريت د ستونزو د
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IV( د MOST   د ارزونې د موادو استعمال  
 د ارزوني د موادو د استعمال په هكله مثالونه وركوي، چه د MOSTدغه برخه د الرود كتاب د 

MOSTتناك ديپه شان تيار شوي چې د .  د وركشاپ لپاره خورا ارز دغه مواد د يو قالب يا چوكا
 په ماموريت، ستراتيژي، جوت او NTP برخو د ارزوني لپاره چه معموالً د ٣٠ت يا منجمن د مديري

د هرې برخې لپاره دغه چوكا د پرمختگ او پراختيا لور مرحلي . سيسم پوري تراو لري بيانوې
  .واندي كوي، چې هره يوه يي د يو ل انگتيا لرونكي ده

  
  

  ېد مديريت د پراختيا مرحل
  

 پر مخ ي، تقويه كيي، او پوخوالي ته رسيي نو د تكامل او پوره كيدو خوا ته NTPگه چې رن
 د مديريت د لورو اساسي دندو مشخصات MOSTدا د . درومي او د پراختيا خوا ته واندې كيې

 د مديريت كاركردگي، د مديريت د دندو د مشخصاتو سره مقايسه كوي چې NTPدا كار د . بيانوي
 اداره د مديريت د هرې اساسې دندې په NTP وركشاپ برخه وאل كوالي شي تصميم ونيسي چې د بيا د

  .مقابل كي په دغه وضعيت كي واقع ده
  
  
  
  
  
  
  

 د پراختيا د مرحلو د ارزوني لپاره د مديريت د انگتياوو استعمال
 

او د دې پر اي به . د پراختيا ولې مرحلې نه مقايسه كوي  NTPبرخه وאل به په دې وركشاپ كې د
   .دوي د پراختيا مرحلې د مديريت د هرې برخې لپاره معرفي كوي

  
صې مرحلې لپاره اندازه گيرې وشې او د مديريت برخي وكتل شي د دې لپاره چه د پراختيا د يوې خا

NTPك ئ ا گ ا گ ا ل ل اا ك ش ا
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په لمني . منجمن د هرې ساحې پراختيا او وده د پخوان ساحې په اساس او د هغې پر بنا مخ ته ېد 

او بيا په بل قدم . ه ساحه كې يره له پراختيا او وده لرې دا و مومې چه په يوNTPقدم كې، كيدائ شې 
چه دا حالت د دي . كې يعني په لورمه مرحله كي كيداى شي چه دا ساحې ه وده او پراختيا كي وي

 بايد خپله توجه او انرژي هغه خوا ته متوجه كى چه يره له چه يره له NTPبيانوونكئ دى چه 
  .پراختيا او وده ولرى

  
 د دغه مرحلي خه په مختلفو اندازو سره NTPدا خورا مهمه ده چې پوه شو چې په بيالبيلو ايونو كى 

 كې هم مختلف ديپارتمنتون او د منجمن او يا اداري مختلفې دندې كيداي NTPحتٰى په يوه . تيريى
 درجو دغه اختالف د. شي په يوه حالت كي و نه اوسيى او د پراختيا په مختلفو مرحلو كي قرار ولري

نمرې وركول د ) ٣( د NTP په مختلفو برخو كې لكه د بيلگې په توگه NTP او يا د NTPپخپله په 
نمره وركول د استراتيژى تاو د ناروغانو او ولنې به برخه كې ) ١(ستراتيژي د تاو له ماموريت سره او 

شر تمركز، د عامي روغتيا د  د مNTPلكه د . كيداى شى د يرو فكتورونو د مجموعې برخه وي
وزارت كنالره او دستور د مختلفو پرسونل تر من د ظرفيت توپير او د بهرنې چاپيريال د غوتنو له 

  .مهمو عواملو خه گل كيى
  
  
 
 
 
  

   آولېد شواهدو وړاند
  

و  بيالبيلو برخو خه راي  نNTPلكه رنگه چې د وركشاپ برخه وאل د عامي روغتيا د وزارت او 
كه مختلف فكرونه او نظريات د وركشاپ د مرحلو په اه ولري او يا تولې اجزاويې دې د دوي د 

د دې لپاره چه مختلف نظريات سره كوم ستونزه پيدا نشي نو دغه . انگتياوو سره مطابقت ولري
ول ياد داشت ك اي وركوې چه خپل شواهد په جال د يوې . يوسيله د برخه والو لپاره د دې چانس يا

واقعې چې دوي خپله ليدلې وي، اوريدلي او يا يې تجربه كي وي په دغه وخت كې چه دوي اكل شوي 
بيا وروسته په مختلف ووكي گروپ كې دغه موضوع بحث كي . دي اندازه گيري كي او ودې ليكې

نجمن په هره برخه او د اندازه گيرى په حصه كې د يوې پايلې ته ورسيې چه دي كار ته د مديريت يا م
  .كي براختيا وركوالي شي

  
  
  ه شى شواهد قانونى كوالې شي؟  

  

قام كيدائ شي برخه والو ته  د ارزونې په اوند مرسته د شواهدو زياد ولونه، نه يواْي كميتى ار

   پروسه دا شواهد د يو حقيقت يا يوMOSTد . وكي
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V( د تسهيل كوونكو پالن  
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دغه پالن د پخوانيو .  د پروگرام وله پروسه توضيح او تشريح كويMOSTد الرود كتاب دغه برخه د 

. كل شوي نسخهتحصيل كوونكو د تجربو زينده ده، يعني چه دا يو الرود دئ نه دا چې يواي يوه لي
 مخكين برخه ولول او بايد په دي وتوانيMOST دا يو تفصيلي پالن دي، نو كه بايد تاسي د 

ه اندازه ولگوكله چې تاسي د . چې د خپلو دندو او مسئوليتونو په اMOST ه بشپپروسي په ا 
نو د تسهيل كوونكي پالن كوالي شي چې معلومات واخل ،سي يو مرسته كه تا. معلومات ولر

كوونكي له تسهيل كوونكي سره اوسي نو پدي به وپوهي چې رنگه تسهيل كوونكي سره مرسته او 
د تسهيل كوونكي پالن د . دندي ور سره و ويشMOSTلورو مرحلو ويشل شويدي په پروسه كي په :  

  
سې بايد و  دغه پروسې موخه دا ده چې تا: د مشرانو حصه يا برخه اخستنهNTPلم مرحله د  

 له عملي كولو سره موافقه ده او دې ته تياره دې چې MOST رهبري د NTPپوهي چې د 
 . او د كاري پالن په اه يوي موافقي ته ورسيې. پروسه مخكي واله شي

دغه مرحله كي د وركشاپ لپاره الزمي تيارې : د وركشاپ لپاره تياري نيول: دويمه مرحله 
 .  سره مصاحبه وشي او هر ه مواد تيار شيونيول شي او د برخه والو

لم ور به يې افتتاح . دغه وركشاپ دري وري دوام كوې: د وركشاپ پالن: دريمه مرحله 
) مو بايد چېري ورسيو؟(دويمه ور دويم مايول ) اوس مو چېري يو؟(او لمي مايول وي 

په دريمه ور به لورم مايول ) مو ضروري بدلونونه رنگه اداره كو؟(او دريم مايول 
د مايول لپاره واندي شوي مواد د ) رنگه به مو خپل اهداف تر السه كو؟(ولوستل شي 

 .  صفحه كي ده٢٩وركشاپ په آجندا كي په 
د تعقيب مرحله بايد د شپو مياشتو خه تر يوه كاله پوري : د كارونو تعقيب: لورمه مرحله 

اي شي د مسلسل او دوامدار تيليفوني تماس، بريناليك، او يا دغه تعقيب كيد. دوام وكي
او د مديريت د پراختيا لپاره تيارئ .  د بل وركشاپ په دائرولو سره تر سره شېMOSTهم د 

 .ونيول شي
 د هري مرحلي لپاره دغه پالن موخي اكي، دندې بيانوې، مسئول كس اكي او هغه مواد چې ضروري 

 شوي خو يني ضروري مواد بايد چې په خپله تهيه تيني مواد دلته لس ( وي لست يي واندي كوي
 د تسهيل كوونكو د تجربي په اساس پالن كي داسي كي شته چې د دندو د MOSTهمدا رنگه د . كي

  . ه والي لپاره بايد په پام كي ونيول شي
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   د مشرانو شریکولNTPد : لم مرحله
   ېموخ

   
  د مجلسونو او د ضروري اسنادو د لوستلو په وسيله سره آشنا كيدلNTPد  

 . پروسه په دي وخت كي مهمه او اينه دهMOST لپاره د NTP د رهبر په دي متيقن كول چه د NTPد  

 .  په دغه وخت كي مناسب وي نو موافقه بايد وشي چه د كار كولو چوكا په سمه جو شيMOSTري چېكه  

  
  و اي كول د مشرانو يNTPد : لم مرحله

   د پام و    ضروري منابع  د تسهيل كوونكي رول  فعاليت
 د مشرانو سره د NTPد 

  .لمئ مالقات لپاره تيارې
  . د پروسي سره پوره آشنا شMOSTد 
  
 د ماموريت، تاريخچې، كلچر يا رواج، السته راونو، NTPد 

ستونزو او تشويشونو سره آشنا ش.  

 د الرود MOSTد 
  لم دري برخي

  
 اوندو اسنادو NTPد 

لكه د ماموريت، 
تخنيكي نورمونه، 

پروسيجرونه، ستراتيژيك 
پالن، كلنئ پالن، كلنئ 

راپور، د بسپنه 
وركوونكو راپور، د 

خدماتو خپرونې او د 
انرن د ويب پاني 

  . آدرس

  



  للل پروسه MOSTد نری رنځ لپاره د 
......................................................................................................................................................  

 33  هوسيلد نری رنځ د مديريت او ادارې د بقا او تداوم 

 د مسئول يا رئيس NTPد 
په راتلونكي . (سره مالقات

  .مخ كي ادامه لري

وخي، د دي ولو له هغه شيانو سره چې  د يروسي مMOSTد 
 په اه پوهيې او دغه الندي كي په پام كي ونيول NTPتاسي د 

  :شي
 په NTP د وركشاپ موخه او هدف دا دي چې د MOSTد  

 .رهبر كي بدلون را من ته او مديريت ته پراختيا وركې
د مديريت پراختيا خدماتو عرضې ته هم ه والئ ب او په  

 .  مرسته كويتداوم كي
 .يوه قوي رهبري په كار ده چې بدلونونو ته دوام وركي 
 پروسه د دوامداره بدلون راوستلو تعهد او ژمني MOSTد  

  .خه عبارت ده

د مديريت لپاره د 
MOST مخ۴٨( برخه (  

 د موادو MOSTد 
برابرول و وري 

واندي او د مسئولينو 
هول چې دغه مواد 

  .ولولي

ره  د رهبر سNTPد 
  .)دوام لري.... (مالقات

بدلون د پورته يا لوي كچې خه پيل كيي او كله چې د  
NTP مشري د دي موافقه ولري نو دغه نظريه پرسونل ته 

نور مشران هم د وركشاپ له نورو برخه والو . و ويل شي
 .سره همدا الر تعقيبوي

دا دري ورنئ وركشاپ يو مركزي عمل دي، خو آخري  
ول برخه اخلي، يو د بل چې په دغ. ند ه وركشاپ كي

رگندوني اورې، نوي نظريي واندي كوي، او د 
 . وانديزونو لپاره تياري نيسې

د مديريت د دندو پراختيا او وده د ه تعقيب پواسطه تر  
دغه كار بايد د بدلون دمشرانو يم لخوا . سره كيداي شي

 .تر سره شي
ي شي، نو يوي  تاثيرات وليداMOSTد دي لپاره چې د  

مودي ته اتيا ده چې رنگه دا په كارونو او تداوم باندي 
 . اغيزه كوي

 MOST د NTPرنگه 
  .خه گه اخلي

 NTPكه چېري د 
مسئول د دي غوتنه 

وكي چې د يو خه 
زياتو تسهيل كوونكو 

ته اتيا ده، نو بايد چې 
 ٧ الر ود MOSTد 

  . مخ ته مراجعه وكې
  

يني مشران په : نو
سونو كي دي ول مجل

د يو خه زيات كسان 
شاملوي چې هغوي ته 
هم بايد ضروري مواد 

  .وركاي شي
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 د MOST د انگتياوو په ياد لرل او پدې پوهيدل چې MOSTد 

 NTPد دي يقيني كول چې د .  لپاره الزم او ضروري ندېNTPهر 
 دي ته تيار دئ چې د NTPمسئول د وركشاپ سره موافقه لري او 

MOSTي پروسه عملي ك.  
  

واب ورك تينولي سرهتنو ته په اخالص او ريولو پو.  
د يو مشخص فرد د په نه 

 د مشر NTPكولو په اه د 
  .سره موافقه كول

 د مشر سره د كار اليحه بايد تعيينه شي او دا الندي مادي NTPد 
 :  پكي وي

كشاپ د هو په اوند د وركشاپ خه د مخه يا دوران د ور 
 . او بيا وروسته له هغه

د لوژيستيكي مرستي لپاره د يو كس تعيينول، مخكي او په  
 . جريان د وركشاپ كي

 .د ولو شريكو غاو مسئوليتونه روانه كول 
 .د توقع و نتايجو په هكله ستاسي مداخلي 
د هغه اشخاصو معلومول چې په بدلون د مشر او بيا د تعقيب  

  .او ارنې دنده لري

دي په اه چې د د   
وركشاپ خه وروسته 
به ه كيي، ه به دا 

وي چې د شپو مياشتو 
يا يو كال وروسته د 

MOST پروسه تعقيب 
شي، السته راونې او د 

راتلونكي لپاره د 
  .پراختيا پالن جو شي
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  د وركشاپ لپاره تيارى: دويمه مرحله
  ېموخ

 د وركشاپ تفصيل برابر ك. 
 .لو خه د پوتنليك يا مخامخ مصاحبي په شكل د معلوماتو را غونولد وركشاپ د برخه وا 
 .د وركشاپ د پالن كولو لپاره د برخه والو د معلوماتو خه گه اخسل 

  
  د وركشاپ لپاره تياره نيول: دويمه مرحله

  د پام و  ضروري منابع  د تسهيل كوونكي رول  فعاليت
 د مشر سره نور NTPد 

  . مجلسونه كول
 د مشر، د تسهيل كوونكي، د برخه والو او نورو اونده NTPد 

په جريان د وركشاپ او له وكسانو د رول او مسئوليت كاره كول
  .هغه خه وروسته مرحله كي

  
 د پروسي MOST د رئيس سره ،د دي معلومول چې د NTPد 

خه رنگه گه اخلي، او اوسني مديريت ته به رنگه ارتقا او 
  .پراختيا وركوي

 اونده همكارانو رول د
  .  مخ كې دئ١۴په 

  

د وركشاپ لپاره تياري 
  نيول

  : انگتيا وو باندي توافق وكئوين د مشر سره په NTPد 
 . كسان انتخاب شي٢۵-١٢بايد  
 پر ې دندې د مديريت بيلچېد مهمو اشخاصو يو گ جوت  

 .غاه ولري
 برخه والو كي يني نور مهم كسان هم كوالي شي برخه 

 مسئولين، نورو NGOد روغتيا وزارت،د (واخلي، لكه 
 سره تاو NTPوزارتونو خه، او يني نور مهم كسان چې د 

 .ولري

د برخه والو د رول په اه 
 مخ كي ١۵معلومات په 

  .شته
  
  
  
  

د وركشاپ لپاره د 

  



  للل پروسه MOSTد نری رنځ لپاره د 
......................................................................................................................................................  

 36  هوسيلد نری رنځ د مديريت او ادارې د بقا او تداوم 

  
 له مشر سره د نورو اشخاصو په اه چې انگي دندي به NTPد 
ي، توافق كول، لكه مصاحبه كول، د وركشاپ د نيي او رول

 د وركشاپ د فايل موقعيت تعيينول، د وركشاپ مواد برابرول او
  .يا دوسيو برابرول

د وركشاپ لپاره د يو مناسب اي تعيينول، د گروپي كارونو 
  .لپاره او د چارونو د ولو لپاره مناسب اي ولري

  

 په یستضروري موادو ل
 مخ كي پيدا كوالي ۴٧
  .شي

  
 یست اضافي منابعو لد

 مخ كي موجود ٨٣په 
  .دي

د وركشاپ خه د مخه له 
برخه اخستونكو سره 

  مصاحبه

په . د وركشاپ خه د مخه د برخه اخستونكو سره خبري كول
  :الندني موضوعاتو باندي

د وركشاپ د مهمو غو او د هغوي دلچسپ او تشويشونو  
 . په اه خبري كول

لومات وركول او د دوي پوتنو  د پروسي په اه معMOSTد  
 .ته واب ويل

د معلوماتو د راغونولو په اه د برخه اخستونكو سره  
چې دا پوتني بايد پكې . مصاحبه يا د پوتنليك ويشل

 .وي
 ستاسي وظيفه ه ده؟ 
 كي كوم شي دئ چې تاسي دي ته هوي چې NTPپه  

 تاسي دلته راش؟
 تي؟ ه متحده وساNTPكوم شيان كوالي شي  
 په اه ه دي؟ او د NTPستاسي مهم تشويش د  

 وركشاپ خه مو توقع ه ده؟
ه فكر كوي چې كله بير ته كار ته ستني ،ه بدلونونه  

د مديريت لپاره د 
MOST ونه په۴٨ نو 
  مخ كي 

د وركشاپ خه د مخه 
د . د برخه والو پوهول

گروپي مباحثي خه 
وروسته شخصي 

مصاحبه كيداي شي تر 
كه دغه . سره شي

مصاحبه ممكنه نه وي 
نو بايد پوتنليك چې 

علومات را غون ه م
كي، بايد و ويشل 

د مديريت لپاره د . شي
MOST ونو ويشنهد نو 

او د دوي وضاحت كول 
چې تاسي ولي دا 

 ،ومعلومات را غون
او د پوتنليك د بيرته 
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 به مو په كار كي راشي؟
 د پروسي سره به ه همكاري وكئ د وركشاپ MOSTد  

 خه مخكي او وروسته؟
  

بحث هغه مهم كي چې كيداي شي په دي وركشاپ كي پري  
وشي واضح ك. 

 ه والي لپاره استعمال ك دغه معلومات د وركشاپ د.  

را غونولو لپاره نيه 
  .اكل

  
برخه اخستونكو ته 

وخت وركول چې 
پوتنليكونه بير ته 
ستانه كي،  او ه 

ي، چې د وابونه وليك
وركشاپ په دوران كي 

  .په كار شي
د وركشاپ د پالن جوول په دغه الر ود كي شته، دا پالن بايد د   د وركشاپ پالن كول

د دي معلومات كول چې له دي . يو الرود په ير  وكارول شي
ول كل او ومره ضروري مواد را مو مصاحبو خه مجلسونو او 

اپ په اوند ومره گور ثابت دا چې دا معلومات بايد د وركش
  .شي

د : دريمه مرحله
 مخ ٢٨وركشاپ پالن په 

  .كي
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  د وركشاپ كارى پالن: دريمه مرحله
  موخې

  
 د وركشاپ مركزي برخه دا ده چې دا يو چوكا شوي، پروسه ده، په دري ورو كي به تاسي MOSTد 

چې په نتيجه كي يي د . يكي كد برخه والو سره مرسته وك، چې خپلي نظريي او تجربي سره شر
  . اوسني مديريت په اه دقيق معلومات او د مديريت د ه والي لپاره پالن جو كئ

  
 خه ل ١٢ برخه وאل وي، چې ١٢-٢۵دلته بايد .  په ه اندازه سره د وركشاپ دائرول:برخه اخستونكي

خت ضايع كيدو باعث شي چه په   خه زياد به، د زياد و٢۵او د . بيا ه بحث من ته نشي راوئ
په دغه برخه اخستونكو .  ورو كي پوره نشي٣گروپي كارونو كي تر سره كيي، او بيا كيداي شي په 

 مشر، د يپارمنونو مشران، د مختلفو تجربو لرونكو مامورين، د وزارت خه NTPكي بايد د 
  . برخه اخستنه مهمه گي مسئول يي راتگ او NTPگون كوونكي او يا هم هغه كسان چې د 

  
 چې له پخوا خه یی پرورام NTPداسې  (NTP پروسه د يوه جريان لرونكي MOSTد : موخه يا هدف

 لمن موقع وي چېدا كيداي شي . و باندي بحث كوي لپاره ده، او د مديريت په مهمو اخون)روان وی
، لي او بقا په اه سره را وليي د مديريت د ه واNTP مسئولين او ول كار كوونكي د NTPچې د 

د دغه وركشاپ موخه همدا ده چې د گونوالو سره خبري .  چاپيريال ته پراختيا وركيیچې ورنئ كار
چې د مديريت ه والئ و . وشي او هغو د خپل كارونو د ه والي لپاره پالن جو كي او پراختيا وركي

  . مومي
  

داسي پالن شوي چې د هر يو برخه اخستونكي نظر واخستل شي، د وركشاپ پروسه : د كار كولو طريقه
دغه . ه چاپيريال ولري، ول برخه وאل خپل نظرونه رگند كي او يو د بل خبرو ته غو كيدي

 د مديريت د اوسني وضعيت د ه NTPوركشاپ همدا رنگه برخه اخستونكو ته وخت وركوي، چې د 
يوالي لپاره سره يوي موافقي ته ورسيته ك ه والي را من ي او.  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

   ته رسيدلېموافق
  
 اهميت ورته چې د دوه ممكنه حاالتو له مخي  په پروسه كي موافقه كول خورا اهميت لري،MOSTد 

  . وركول كيي
  

، .اخونو پوره معلومات نلريريت په ولو  د مديNTPيو برخه اخستونكئ په يواي توگه د  
 په يوه برخه كي كيداي شي يو ه معلومات ولري، نو ه معلومات هغه وخت شخصهر 

 . الس ته راتالي شي چې دغه كسان ول سره را ول شي
 كوي او د دوي معلومات د پراخهد هر يو برخه اخستونكي معلومات د پوهي دائره نوره  

د دي شواهدچه هر يو برخه اخستونكئ يي د . ساحو په اه مختلف وي مديريت د بيالبيلو 
خپلي رگندوني د تقويي لپاره واندي كوي د گروپونو سره نور هم مرسته كوي، چې يوي 

 . موافقي ته سره ورسيي
 لپاره چې ېددا داو كومه رايه نه اچول كيي، . يد وركشاپ برخه وאل بايد يوي موافقي ته ورسي
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وركشاپ عبارت دئ له يوي اختصاصي برخي او لور مايولونو خه چې هر يوه  :د وركشاپ آجندا
  . برخه يي موخي د هر مايول لپاره لري

  
   د وركشاپ اجندا

تقريبي   موخي  مايول\برخه  
  ي وخترضرو

 جندا او د توقع و هيلي مرور كولپ د اد وركشا   افتتاحيه برخه
 د توقعاتو سپيناوئ 
 سي پيژندنه د پروMOSTد  
ينولي، درناوئ او د نظرياتو اوريدلو په اه ريت 

 آزاد پاتي كيدل
ا، د كار د رهبرئ د تاو له مديريت د پراختي 

  . ، تداوم او د مديريت له نتيجو سرهچاپيريال

  لم ور  يو نيم ساعت

: لمئ مايول
و چېر اوس م
  ته يو؟

د مديريت د پنو برخو او د منجمن يا مديريت د  
 . ساحو تشريح كول٣٠

په داسي گروپونو كي كار كول چه بيالبيلي تجربې  
ولري او د هر برخه اخستونكي لپاره د گون ه 

 .زمينه وي
 د اوسني وضعيت په اه يوه توافق ته NTPد  

رسيدل او د مديريت د رهبر ساحي په اه 
  .لومات وركولمع

لور نيم 
  ساعته
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: دويم مايول
مو چېرته 

  بايد ورسيو؟

 يوه يا دوه پهد منجمن يا مديريت د پراختيا په اه  
 .هدفونو باندي تون

د داسي شواهدو واندي كول چه د دي اهدافو د  
  .السته راولو جوگه شي

  دويمه ور  لور ساعته

: دريم مايول
 رنگه به مو

ونه هغه بدلون
چه ضروري 

  دي اداره كو؟

 .د بدلون د اصولو توضيح 
د دي تشريح كول چه رنگه د مديريت بدلون د يو  

 خدمتونه او NTPقوي رهبر سره كوالي شي د 
 .داوم غتلي كي

د برخه اخستونكو پيژندنه، د بدلون د مشر او يم  
  .معرفي كول

  لور ساعته

دريمه ور  
  
  
  

: لورم مايول
و رنگه به م

خپلو موخو او 
اهدافو ته 
  ورسيوي؟

د مديريت د لوي كچې يوه برخه اكل د دي لپاره  
 .چې بدلون پكي راشي

 .د دغه بدلونونو لپاره د يو كاري پالن جوول 
د تعقيبي فعاليتونو په اوند چې بايد تكميل شي  

  .يو تصميم نيول او د پرسونل په نه كول

يوه ور  
  
  
  

  
هغه صفحه چه د وركشاپ اجندا .  انگو پالنونو جوول په راتلونكو صفحو كي ديد وركشاپ په اه د

 مخ كي دي چه بايد يوه كاپي يي برخه اخستونكو ته ۵٢ – ۵١او توقع و نتيجي پكي ذكر شوي، په 
  . هم وركل شي

  
  
  
  
  

ژمنه وكي،  د دي وركشاپ په پاي كي به برخه اخستونكي په دي : د وركشاپ خه د توقع و نتيجي
 : د رهبر كومي برخي بايد چه پراختيا ومومي، خو انگي پايلي د وركشاپ داسي ويNTPچه د 

 .يوه گده ارزونه د منجمن د ولو ساحو خه او د منجمن د ولو كچو خه 
 .په يوه معينه موده كي د مديريت يا منجمن د ساحو پيژندنه چې بايد پراختيا ومومي 
 . موخو چه د منجمن يا مديريت د هري برخي د پراختيا لپاره وكارول شييو موافق لس د  
د دغه موخو د السته راولو لپاره د كاري پالن جوول، د لويو دندو اكل، د وخت، منابعو او  

اشخاصو انگي كول چه دغه كارونه سر ته ورسوي او د اتيا په وخت كي ارقام او معلومات 
 .واندي كي

 .د نري رن د بدلون دمشر اكل، د يم اكل، د كاري پالن او د ارزوني لپاره اكل 
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هغه چه پرسونل يي خپله كوالي شي البته : د وركشاپ په دوران كي د كوچنيو فعاليتونو اكل 
په شته وسايلو كي هغه فعاليتونه چې نورو منابعو ته اتيا لري، او هغه چه دوي ورته د 

 . غوايوبهر كسان را خه  NTPاره د تخنيكي اتيا لپ
د تسهيل كوونكو سره د وركشاپ خه د وروسته ارزوني لپاره توافق كول او په تيليفون او  

 )شپ مياشتي يا يو كال وروسته(برينا ليك باندي تعقيب كول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   د كاري پالن جوولو سره مرستهMOSTد 
  

 د تطبيق لپاره يو كاري پالن جو شي او د دندو د ه MOSTد دغه وركشاپ خورا مهمه برخه دا ده چه د 
دغه كاري پالن معموالً د يوه كال لپاره وي او بيا په دري . ه انگو كارونو توافق وشيكيدو لپاره پ

د دغه الندي فعاليتونو په سر ته رسولو سره به برخه . مياشتو او يا يوه مياشتني پالن باندي واضح كيي
  :اخستونكي په دي وتوانيي چه ه كاري پالن جو كي

  
 . كاري او عملياتي پالن سره تاو لري د عمومي NTPدغه كاري پالن د  
 د نورو مسئولينو توافق او مرسته واخستل شي، خصوصاً په كارونو NTP وزارت او د د روغتيا 

 . كي چه تصميم نيول يي گران وي
دا ده چه د داسي خبره  مهمه د دندو لپاره د مسئولينو اكل، د وركشاپ د برخه والو خه، بله 

دلون سره موافق نه وي د هغوي گمارل د كارونو د سر ته رسولو لپاره به كسانو چه هغوي يي له ب
 .ه نه وي

 .د وخت تعيينول، هره دنده بايد يوه موده ولري، چې بايد تر سره شي 
 . د دغه كاري پالن په اه ولو برخه والو ته خبر دارئ وركولNTPد  

ل ك ا ا ل ا گ كا ل ك ل
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تر و مباحثه تر سره شي او . يشل شيد مباحثي لپاره به وركشاپ په كوچنيو گروپونو و و: جوت
نو بايد چه وركشاپ  په داسي يو . عمومي بحثونو لپاره به هم زمينه برابره شي تر و تصميم ونيول شي

د . اي كي چه هلته لور واه گروپونه سره كيني او د يو بل كار كي خن واقع نه كي تر سره شي
 استفاده كيي نو بايد ديوالونه او آزاده فضا موجوده اوسي ديوאل چارونو او فليپ چارونو خه به هم

  . چارونو د زوندولو توانمندي بايد موجوده وي٢٠حتٰى د 
  

  : هغه ل مواد چه ضروري دي دا دي.مواد
) دوه د تسهيل كوونكي او يوه د هر يو گروپ لپاره(د فليپ چار تخته او د چار نيونكي  

 . كوالي په يوه وخت كار وكيماركرونه چه ول گروپونه وشي
لپاره پروجكور، ساليونه او يا كمپيوري ساليدونو ) شفافه پالستيكي پاه(د رانسپرنسي  

 .لپاره پروجكور كيداي شي په كار شي
همدا رنگه . د ارقامو د ثبتولو، پرن كولو او د فوو كاپي كولو لپاره بايد سهولت موجود وي 

 .طه كومه پريكه كيي بايد ثبت او ريكار شيكله چه د گروپونو په واس
د هر برخه اخستونكي لپاره د دوسيي وركول چه د وركشاپ اوند ول ضروري ماد پكي  

 مخ كي دي او ينې نور الزم مواد ول بايد په دغه دوسيه كي پر ۴٨د هغو موادو لس په . وي
 . اي شي

  
 مسئوليت دا وي چه هر ومره مباحثې چه تر سره د وركشاپ د اجرا كولو په وخت كې بايد يو لوي

س رسئ الدا به يره ه وي چه تسهيل كوونكي يو كمپيور او يو پرنر ته . كيي بايد ياد داشت شي
ولري، چه مباحثې ياد داشت او بيا پرن يا چاپ كاي شي او بير ته برخه اخستونكو ته توزيع يا و 

  .ويشل شي
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  ) لم وري سهارد(افتتاحيه برخه 
  موخي

  :د دغه افتتاحيه برخي د پاي ته رسيدو سره بايد برخه اخستونكي په دي الندي كو وتوانيي
 له نظره تیرولاجندا او توقع و نتيجو د وركشاپ د  
 د وركشاپ د توقع لرلو سپيناوئ 
  د پروسي سره آشنا كيدنهMOSTد  
 ا من ته كولو سره د وركشاپ دوامانه فضا په ر دوستېاو و احترام د، ريتيني، ې آزادېد يو 
 او لرلو په هكله معلومات حاصلولد مديريت پراختيا، د رهبر او مديريت د بقا او دوام تر منه د ت 

  
  افتتاحيه برخه

  د پام و  ضروري مواد  د تسهيل كوونكي رول  د وركشاپ فعاليت
د وركشاپ د برخه 

اخستونكو او تسهيل 
ژندنه، د كوونكو سره پي

اجندا او متوقعه نتيجو 
  بحث كول

خه وغوا او بيا د برخه اخستونكو ان معرفي ك چېخپل  
  . پيژنيسرهبل له  دوي ول يو  ه همدغه كار وك كه

  
د وركشاپ دوسيه، اجندا او د توقع و نتيجي و ويش، او پوتنو 

واو مباحثو ته يي و ه.  
  
  

ي، تشويشونه، توقع گاني او نور موندني مرور ك، كليدي برخ
مرور ك . انه كا كي دا روتنليك په رد مباحثي او يا د پو

  .چه رنگه به دا وركشاپ دغه موندنو ته واب و وايي
  

د وركشاپ دوسيه او 
 مخ كي ۴٨مواد يي په 

  . دي
  

تيار فلپ چارونه، 
ترانسپرنسي، د اجندا، 
نتيجو او موخو سره يو 

  .اي او نور مواد
  

يو ترانسپرنسي چې د 
وركشاپ توقع او د 

 ه هم دا ممكنه ده كه
چې معلومات په 

ساليونو كي برابر شي، 
 يني بيا فلپ چار خو
خووي، يوه پاه كاغذ 
بايد چه په ديوאل وول 
شي چه د دي كار د پاره 

. ور خه گه واخلي
تسهيل كوونكي هم د 
اتيا په وخت له فلپ 
چار خه استفاده 
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د وركشاپ لپاره د يوي قاعدي اكل او پر دي تاكيد كول چې يو بل 

  .ته درناوئ او آزاده فضا وساتل شي
  

 داسي قواعدو ايودل چې ه فضا وساتل د برخه اخستونكو سره د
  .شي او دوام ومومي

  

مصاحبو خالصه پكي 
فلپ چارت او . وي

  .ماركر

د دي . كوالي شي
مايول په ختم كي برخه 

ونكي كوالي شي اخست
چې بحث وكي، چې 

موخي يي رنگه الس ته 
راي؟ چې دا به غير 

رسمي ه قوي د 
  .ارزوني وسيله وي

 د MOSTد نري رن لپاره د 
 د NTPپروسي تصويب د 

  مسئول لخوا

 له مسئول خه وغوا چې برخه والو ته روانه كي چې NTP د 
 دا چې رنگه به  پروسه په دغه وخت كي پيل كوي اوMOSTدوي د 

  . ته گه وره ثابته شيNTPدا پروسه 

دا يقيني ك چې د   
NTP مسئول مخكي له 

وخت خه د پروسي په 
هكله باخبر وي او په دي 

راضى وي چې دا 
  .وركشاپ دائر شي

 سره MOST FOR TBد 
  آشنايی او تعارف

  : د موخو تشريحMOSTد نري رن لپاره د 
كه چې مديريت د تداوم او د  د مديريت تقويه، دا NTPد  

 .ارگان د و نتيجو باعث كيي او خورا ارزتناكه وي
د ولو پالنونو او موضوعاتو په اه چې بحث ورباندي كيي  

 .موافقي ته رسيدل
د مديريت د ارني لپاره په راتلونكي كي د يو مؤثر او ساده  

  پروسه د پالنMOSTدا بايد روانه شي چې د . وسيلي معرفي
 پخوا له دي او يا هم دا NTPجوولو له نورو پروسو خه چې 

 . اوس پكي گ وي ير توپير لري
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 په واسطه په داخلي NTP ارزونه ده چې پخپله د NTPدا د  
 .شكل تر سره كيي

د ولو برخه والو نظريات محترم او د قدر و دي او د توافق  
 .لپاره بايد پري بحث وشي

نكئ نشته، يواي يو كس د تسهيل لپاره دلته كوم بهرنئ ارزوو 
نه دا چې قضاوت وكي، موجود وي، دا بحث وكي چې رنگه 

 پروسه د پالن كولو د فعاليتونو د ه والي سبب MOSTبه د 
  . شي

په وركشاپ كي د ميتودونو 
  .او پروسيجرونو روانه كول

و اجندا ته بير ته گريدل د دي لپاره چې د وركشاپ د مايولون
  .مرور وشي

  
هغه الري چې هر يو شخص به خپله راي رگندوي واضح كي، او دا 

  . كار په كوچنيو مختلفو گروپونو كي تر بحث الندي ونيسي
  

موافقي ته د رسيدلو پروسه په كوچنيو گروپونو كي تشريح ك.  
  

د دي لپاره يو لوي كاغذ په . د پاركنگ يا معطليدو طريقه بيان ك
 چې برخه وאل او تسهيل كوونكي خپل نظريات پري ديوאل ووئ

  . وليكي
او كيداي شي . هغه نظريات چې دي وركشاپ كي د بحث و ندي

  .چې وركشاپ په ختم كي پري بحث وشي

 ۵١د وركشاپ اجندا په 
  .مخ كي

  
  

د توافق ته : پخپله خوه
د رسيدلو لپاره د فلپ 
چارت يا ترانسپرنسي 

  ) مخ٢٨. (لرل
  

يوه پاه په  د فلپ چار
ديوאل باندي وي چې 

ريات يا رگندوني ظن
  .پري وليكل شي

په دي زيات تاكيد كول 
چې موافقي ته رسيدل 

په غو ايودلو، د 
شواهد په واندي كولو 

راي . سره تر سره كيي
اچونه موافقه نه ده او هر 

يو كس بايد چې د 
گروپي ارزوني سره 

  . موافق وي

د د ه مديريت او د پايلو 
  ه كيدو تر من تاو

 د NTPخه گه واخل او د " رهبري او مديريت د نتيجو مال"د 
په لنه توگه دا چې رنگه به دا . رهبر او مسئول په شكل عمل وكئ

رهبري او مديريت د "د 
   مخ٨٢" نتيجو مال

دا كيداي شي يو كوچنئ 
بحث وي او برخه 
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وركشاپ د خدمتونو د سرته رسولو او شروع كولو باندي اغيزه 
  .كوي، روانه كئ

  
عريفونه يو ل مرور د انستتيوت، پروگرام او مالي بقا او داوم ت

د . كNTP د كارونو باندي د اثر كولو له مخي دغه بحث ته دوام 
او رهبري يي ك ورك.  

  
 MOSTد نري رن لپاره 

   مخ١. ه شي دي

اخستونكي به د موضوع 
تفصيل په دريم مايول 

  .ي واخليك
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  )د دويمې ورې د سهار لخوالمئ وري د ماسپين خه وروسته د ( مو اوس چېر ته يو؟: لمئ مايول
  :موخي

  . پاي كي به برخه وאل دا الندني كارونه تر سره كاي شيپهد دي مايول 
 . برخو توضيح او تشريح٣٠د مديريت يا منجمن د پنو لويو ساحو او د  
 .كارونو تنظيمول چه د ارگان د ويشنو حالت او د هر پرسونل گون په مديريت كي واضح كيد داسي گروپي  
 .د مديريت د هري برخي په اساس يو عمومي توافق ته رسيدل 

  
  مو اوس چېرته يو؟: لمئ مايول

  د پام و  ضروري منابع  د تسهيل كوونكي رول او مسئوليت  د وركشاپ فعاليت
يو فلپ چار معرفي او د مايول تر پايه پوري يي پر ديوאل    مرورد لمي مايول د موخو

وو.  
د موخو اجندا د برخه والو 

  په دوسيو كي
  

 د ارزوني د MOSTد 
  .وسيلي معرفي كول

د پروگرام د پنه او د  
 . برخو٣٠مديريت د 

لورو  دد پراختيا  
 .انتیاوېمرحلو 

  د پراختيا د اوسن
 او د پرمختگ د ېوضع

 د مرحلو ېرزونا
 رنگوالئ

كوم نور شيان دي چې  
  .شواهد تقويه كوي

 د ارزوني مواد يو وار ولولي، د MOSTگروپ بايد چې د 
مديريت د هري برخي تعريف او تشريح وكي، او دا يقيني كي 

  .چې برخه وאل د ولو لغاتو سره آشنا دي
  

 يو تمرين په الر.  د الروونو خهMOSTد شواهدو تعريف د 
لمئ د غير مربوطه برخي (واچو، د گروپ خه مثال راوي 

 د MOSTاو بيا دغه ته د ) خه لكه د سرمايي، تعليم او يا قدرت
  . مشخصې سره تاو وركي

  
د دوي د ينو مثالونو نموني په فليپ چارت كي ونلوي او د 

وركشاپ په اودو كي يي وساتي تر و د دوي د پوهي د زياتوالي 
  .سبب شي

 د ارزوني MOSTد 
ترانسپرنسي يا شفاف 

.  مخ كي ده۵٣كاپي په 
اضافي ترانسپرنسي يا د 

معلوماتو د وركولو د 
 مخ ۵ارزوني لپاره مواد په 

  . كي دي
  

كوم شيان د شواهدو سره 
   مخ كي٢٢مرسته كوي، په 

كله چه برخه وאل بيلي 
تجربي ولري او يا 

انگليسي يي دويمه ژبه 
 وي، نو د لغاتو په

استعمال كي به ستونزه 
موجوده وي، دا به ه 
وي چې پوه شو چې د 
مديريت لغات زياتي 

د دي . معناوي لري
لپاره چې دي اودو 

بحثونو خه مخنيوئ 
وشي، برخه وאل بايد چې 
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 الروونو په MOSTد 
  .اساس تعريفونه ولولي

د : كوچنئ گروپي كار
پراختيا د مرحلو په اه توافق 

  ستهد شواهدو په مر

 كسانو ۴-۶د برخه والو مخامخ كول د بيال بيلو نظريو ته، د
 د بيلو يپارمنونو تجربي ولري او انگي NTPگروپونه چې د 
  . نظريات وركي

  
په دغه كوچنيو كاري گروپونو كي به برخه وאل مختلف : تشريح

نظريات، واندي شوي شواهد چه د هر شخص لخوا واندي شوي 
غور الندي ونيسي تر دوي به مختلفي الري . يسيتر بحث الندي ون

د پرمختگ لپاره يوي موافقي ته سره ورسيي، او د به او بيا 
  .مديريت هره برخه به و ارزوي

  
برخه وאل تشويق كئ تر و خپلي رگندوني په مكمل مگر په 

يعني ل و كلمي بايد د دوي د . خالصه ول سره تشريح كي
 ولي نظريي او يگروپانه كرگندوني رو.  

  
د گروپونو تر من د الر ووني او روانتيا لپاره مرسته وكي، 

  .كله چې ضروري و

د ارزوني د موافقي پاه په 
  . مخ كي٧٠

د مختلفو تجربو لرونكو 
گروپ لپاره د وركشاپ 
خه د مخكي مصاحبي 
خه گه واخلي او برخه 

وאل واكئ ستاسي 
ملگري بايد په وركشاپ 

  .خه واخليكي بر
  

همدا رنگه په دي ينگار 
وكي چې كومي شميري 
چې واندي كيي، بايد 

). ٢٫۵(نسبت نه وي لكه 
دغه د پراختيا شميري 
يا ارقام چې دوي يي د 

NTP اكي بايد لپاره 
كه . ول پري موافق وي

چېري دوي موافقي ته نه 
رسيي نو بايد چې 
پخوان مرحلي ته 

  .مراجعه وكي
په دغه مرحله كي زيات  برخو د ٣٠د مديريت د د دي دندي موخه دا ده چې د توافق مرحلي ته ورسيي، : تشريحموافقه او مرور : د پيل بحث
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كوچني گروپونه به د خپلو اكنو او . داسي چې ول پري راضي وي  كول
رگندونو راپور وركي او د پراختيا د هري برخي او د شواهدو په 

  .اه بايد خپل نظريات رگند كي تر و خپلي راي تقويه كي
  

 وאل د بحث او د داليلو په وخت كي رهبري كي او د بيالبيلو برخه
لكه . توپيرونو په هكله بحث وكي، تر و موافقي ته ورسيي

او دا ورياد كي . رنگه چې په گروپي بحث كي همداسي وشول
چې دغه كار به د يوي وسيلي په ول د دويم مايول لپاره په كار 

  .شي
  
  

، نو تاسي بايد هغه نوونه چې په كله چې دا مايول مكمل شي
برخه ). مرحلي او شواهد. (دغه بحث كي پري موافقه شوي و ويشي

  .وאل به دا مواد د دويم مايول لپاره و كاروي

هري برخي لپاره يو فلپ 
كافي .  وي موجودچار

اي بايد د هري برخي د 
پراختيا او شواهدو لپاره 

 د دغه .بايد موجود وي
كاغذ خه د نظرياتو د 

ليكلو لپاره هم گه اخستل 
كله چې دوي . (كيي

موافقي ته رسيي د 
ارزوني د موافقي فورمه په 

او هغه وخت ).  مخ كي٧
چې موافقي ته رسي نو 

 ونيول شيییبايد نو .  
  

يو كمپيور : پخپله خوه
او يو پرنر د دي لپاره چې 

نظريات پري ثبت او بيا 
  .ه و ويشل شيولو ت

بحثونه كيي، كه 
رگندوني او نظريات 
توپير لري او هر يو به 
. خپله راي واندي كوي

چې تاسي بايد په 
 حوصلي سره غو

كيدئ او برخه والو ته 
هم د دي توصيه وكئ 

او . چې همداسي وكي
هغه خبرو ته چې د مركي 
په وخت مو اخستي بايد 

كيداي . ئپاملرنه وك
شي دا كئ په آزاده 
. ماحول كي بحث نشي

كه چېري ستاسي گروپ 
په يو بحث كي موافقي 
ته نشي رسيداي، نو دا 
موضوع په پاركنگ كي 
تم كئ، او بيا وروسته 
له بلي برخي خه ورته 

چې دا كار . را وگرئ
 موافقي ته د رسيدو

د زيات وخت د  لپاره 
ضایع کیدو خه 
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  .مخنیوی کوی
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  )د دويمي وري د سهار د نيمايي خه د وري تر پايه(  مون چېر ته بايد ورسيو؟: ويم مايولد
  :موخي

  .د دي مايول په ختميدو سره بايد برخه لرونكي دا الندي كارونه تر سره كي
 . د مديريت د هري برخي د پراختيا لپاره بايد يو يا دوه موخي و اكي 
 .ره بايد شواهد واندي شي چې دا موخي تر السه كيداي شيد دغه موخو ته د رسيدلو لپا 

 
  مون بايد چېرته ورسيو؟: دويم مايول

  د پام و  ضروري مواد  د تسهيل كوونكي رول  د وركشاپ فعاليت
د دويم مايول د موخو مرور 

  .كول
 وليكل او بيا په ديوאل باندي وول په فلپ چار باندي

  .  باندي وند ويد وركشاپ تر پايه پوري. شي
د موخو لپاره فلپ 

چار، اجندا د برخه 
  .والو په دوسيه كي

  

مقدماتي مباحثه او د لمى 
  .مايول د موافقي مرور كول

نوونه او د لمي   .برخه وאل د بحث په پروسه كي رهبري كئ
مايول نتيجو سره يو 

اي، اضافي فلپ 
چارونه او 

ته  رانسپرنسي
  .ضرورت وي

  

د ممكنه : ئ گروپي كاركوچن
  . مرور كولکچو

مختلفي برخي د گروپ تر من و ويشئ، چې هر گروپ د 
  .يوي برخي په يوه ساحه باندي كار وكي

  
د گروپونو سره مرسته وكئ چې د هري برخي شواهدو ته 

او خپل ان وپوتي چې ولي دا برخه د پراختيا . پام وكي
ايد و و لي وكئ په مرحله كي ده؟ لكه ولي؟ دغه كار ب

دا يو ه نظر دئ چې مختلفي   
برخي د وو گروپونو تر منه و 

نو هر گروپ به د . ويشي
مديريت د بيلو برخو ارزونه 

د پراختيا مرحلي او د . وكي
اهميت و درجي به يي بيان 
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په دي وخت كي به تاسو . كي  .چې خورا ارزت لري. تر و د موضوع عمق ته داخل شئ
او . گروپونه جال كئكوچني 

برخه وאل به خپل نظريات له 
. نورو كسانو سره شريك كي

يني تسهيل كوونكي داسي 
اكي چې په يوه وسيع ساحه 

  . باندي بحث وكي
كوچني گروپي كار جريان 

موخي به تاكئ او د : لري
الس ته راونو لپاره به 
  .شواهد واندي كوي

 د مشر د پريكې NTPد يوې لني دندې په جريان كي د 
 د پروسي د عملي MOSTپه اساس دا اعالن كى چه د 
دا معموالً د شپو مياشتو . كيدو د پالن موده ومره ده

  .خه تر يو كال پوري وي
  

د مديريت د هرې برخې لپاره هر گروپ بايد چه د يو خه 
دغه موخي بايد په لنه موده . تر دري وو موخو پوري واكي

ولو و وي او د دغه اوسني حالت د مهمو او كې د السته را
  .عمده پيو بيانوونكي وي

  
د گروپونو سره مرسته وكئ چه د مديريت د هرې برخې په 
انگتياوو باندي داسي بحث وكي چې د پراختيا د بلي 

  .مرحلي لپاره تيارئ وي
  

د هر گروپ خه وغوائ چې يو يا دوه ريتيني مثالونه 
ارقام، كتنې داسې چې د شواهدو په شان واندي كي، لكه 

د موخو د تر السه كولو لپاره د پروسي په پاي كي تر سره 

د هر گروپ لپاره فلپ 
 پايلي بايد چه د (چار

لورم مايول تر پايه 
  .)پوري پاتي شي

مخكي له دي چې برخه وאل 
دغه كار تر سره كي، دا واضح 

كي چې هدف يا موخه د دي 
ه چه مكمله تر السه لپاره نه د

كه چېري يو لوي هدف . شي
واكل شي، نو كيداي شي چې 

او پروسه . بيا تر السه نشي
ناكامه نشي، چې بيا د 

نااميدى سبب كيي او فكر به 
وكي چې بدلون راوستل 

زياتيدونكي . امكان نلري
پراختيا او ل يا كوچني پر 

مختگ د دي سبب كيي چې 
 نوي پروسه پر مخ واله شي او

ستونزه هواره كي چې دغه 
كوچني پرمختگ د لويو نتيجو 

  . سبب كيي
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    .شي
د لني مودي موخي كيداي 

شي او يا نشي كيداي چې 
ارگان د پرمختگ خوا ته 

بوي، داسي چې د پرمختگ 
. ولي انگتياوي تطبيق شي

 دغه مرحلي ته ندي NTPكه 
وي نو يو يا دوه نور 

كه . پرمختگونه به ورته بس وي
چېري د مديريت برخه زياتي 

پرمختيا ته اتيا ولري نو دغه 
 NTPموخي به په كراره، كراره 

  . د يوي پرمختيا خوا ته بوي
د : لمن يا ابتدايي مباحثه

موخو تشريح كول او په هغو 
  .موافقه كول

برخه والو ته الر وونه وك چې په كوچنيو گروپونو كي، 
ي او په هغه شواهدو توافق تر ولو ه او غوره موخه واك

  .وكي چې د موخو د الس ته راولو خه نمايندگى وكي
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  ) سهارې ورېد دريم( داره كو؟رنگه به مون اين بدلونونه ا: دريم مايول
  ېموخ

  :د دغه مايول په پاي كي به برخه وאل په دي وتوانيي چه
 د بدلون اساسات بيان ك. 
 . د خدمتونو، تاثيراتو او نتيجو ته پراختيا وركويNTP د مديريت بدلونونه د رهبر د قوت سره يو اي د دا به وگور چه رنگه 
 خپل رول او مسئوليت به د رهبر او مدير په سويه د بدلون په پروسه كي وپيژن. 

 
  رنگه به مون ضروري بدلونونه اداره كو؟: دريم مايول

  د پام و  ضروري مواد  رولد تسهيل كوونكي   د وركشاپ فعاليت
د دريم مايول موخي 

ولول.  
ر كي وليكدا په پوس .ود برخه   .او د وركشاپ تر پايه يي و ،فلپ چار

  والو او د هغوي دوسيه
  

د بدلون : ابتدايي مباحثه
  اساسات

ول توضيح ك د بدلون د اساساتو پر   .دا اساسات په لن
بنس لور اساسات 

  ي  مخ ك٩-١٠په 

په لورم مايول كي به د 
 اساسات د موخو د نبدلو

. ارزوني لپاره اساس جو كي
كوم چه په دويم مايول كي 

  . جو شوي
د : ابتدايي مرور او مباحثه

رهبر او مديريت د پايلو 
  مال

ل واضح كيكه د : دا ماد دي اMOST او NTP سره 
دا چه . واضحه كMOSTيريت د  هغه بدلونونه چې د مد

تقويي سبب كيي، د كار چاپيريال او د دي ظرفيت چې د 
دا بدلونونه به د ). تداوم(بدلون راوستلو ته واب و وايي 

خدمتونو د تقويي او په پاي كي به د نري رن د ناروغ د 
  .ي روغتيا سبب شي

  

د رهبري او مديريت او 
 مخ، ٨٢:پايلو مال

ترانسپرنسي يا 
  .ساليونه

  
د رهبري او مديريت 

   مخ ١٢-١٣تمرين 

تاسي كيداي شي د رهبري او 
 ،مديريت په دندو وخت ولگو

د رهبري او مديريت (لكه 
چوكا ( او يا هم د دي چوكا

په من كي پراته مواد خالص 
 مخ خه د ١٢-١٣ك او 

كار واخل مباحثي پر بنس  .
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او د دي دندو تاو : د رهبر او مدير د دندو معرفي او تشريح
 چې دوي يي د رهبري او مديريت د ه له برخه والو سره

 وركشاپ په اودو كي تر MOSTوالي د تمرين لپاره د دي 
سره كوي او بيا به دا ل د عملي كولو په دوران كي هم 

  .همداسي جريان ولري

  
: ه خپله خوهپ

 ترانسپرنسي يا سالي
د رهبري او مديريت 

 مخ٨٣چوكا .  

د برخه والو او هغه چوكا چې 
په دوسيو كي دي وكارو.  

 مشر يا رئيس بايد NTPد 
چې د هغه شخص چې د 

بدلون د مشر په توگه تعيين 
  .شوئ اعالن كي

د رئيس سره د بدلون د مشر د پس : مخكي د وخت خه
منظر په هكله خبري وكي تر و چې هغوي په ه ترتيب 

  .سره دا اعالن تر سره كي
 بدلون مشر او يم ته ضرورت د دي دليل چې ولي د 

 .وي
 .د يو مؤثر بدلون د مشر كيفيت 
 .د بدلون د مشر مسئوليت د پالن د عملي كولو په اه 

  

د بدلون د اساساتو 
 مخ ٩-١٠مرور كول له 

د بدلون مشر او . (كي
او د بدلون د مشر ) يم

كيفيت او رنگوالئ په 
   مخ كي١١

 NTPد دي يقيني كول چې د 
 مرسته د مشر ستاسي په

بدلون مشر او يم پوره 
مسئولتونه ولولي او بحث 

او داسي يو كس تعيين . وكي
كي چې پوره تعهد او ژمنه 

 مشر NTPكه چېري د . ولري
خو وي چې ول مواد تشريح 

كي چې د دغه اعالن لپاره 
ضروري وي، نو بايد مرسته 

ورسره وشي او الره ورته هواره 
 .شي

 
ه  مشر اوس دغNTPكه د 

مشر نه وي تاكلى او غواي 
چې په گروپي بحث كي واكي 

نو د دغه لورم مايول په 
  .دوران كي به وتاكل شي

  د هر گروپ لپاره فلپ گروپونه و هوي چې خپلي موخي بيا مرور كي او د بدلون د موخو : كوچنى گروپي كار
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د اتيا او مديريت او رهبر د پراختيا سره برابرې مرور   . مرور كول
 وركي چې خپلي موخي يو ل بيا دوي ته بلنه. كي

وگوري كه د دوي كار به د بدلون په پروسه تر ولو ير 
  . اغيز ولري

  
د پوتنو وابونه وليى او يقيني كى چي هر گروپ خپلي 

  .موخي په چار وليكى
  

د مديريت د برخو هغه وروست موخي په چارت وليكى او 
له ييز كار لپاره په چي د . ژر تر ژره بايد دا كار تر سره شي
  . لورم مايول كي بايد پرن شي

: چار په خپله خوه
كمپيور، پرنر، فوو 

كاپي بايد د ثبت او 
خپرولو لپاره موجود 

  .وې

د مرور : ابتدايي مباحثه
كاي شويو موخو او شواهدو 

  بيا كتنه

شوي او وگو چي ول برخه وאل په دي موخو باندي راضي 
  .نورې پوتنې نلري

د فلپ چار پاي 
وو او يا د دريم 
وباس يول پرنما.  
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  ) تر پايهې ورې خه د دريمېد سهار د نيمايي برخ(  السه كو؟ ترمون به رنگه خپلې موخې: لورم مايول
  ېموخ

  .د دي مايول په ختميدو سره بايد برخه اخستونكي، دا وتيا الس ته راوي
 . د مديريت د برخو خه د لوو لميتوب لرونكي برخي اكنه، چه په راتلونكې كي پراختيا ومومي 
 .د دي پراختيا لپاره د عملي پالن جوول 
 . د پروسي د ختم خه وروسته د مهمو دندو تعقيبMOSTد  

  
  رنگه به مون خپلو موخو ته ورسيو؟: لورم مايول

  د پام و  ضروري مواد  كي رولد تسهيل كوون  د وركشاپ فعاليت
د موخو مرور د لورم 

  مايول لپاره
په فلپ چار يي وند ك او د وركشاپ تر 

دپايه يي پري.  
 ،د موخو لپاره فلپ چار

اجندا، د برخه والو په دوسيه 
  كي

  

د مديريت د : ابتدايي تمرين
  برخو د لميتوبونو اكل

اندي د مديريت د و مهمو برخو په اكنو ب
تياوي ولري. تينگار وكانگ داسي چي دا .  

 .ژر تر ژره تر السه شي 
 . لي مالي او بشري قوي ته اتيا ولري 
 .د نورو پرمختگونو لپاره ضروري وي 
 . د مديريت او اداري سره تاو ولريNTPد  

دا كاره كي چي بعضي پر مختياوي په ه 
 مديريت كي رول لري، خو يرى منابعو او وخت

  .ته به اتيا وي چي تر السه شي
د برخه والو سره مرسته وك چي هغه 

لميتوبونه چي دوي يي ارزتناك بولي وليكى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د لميتوبونو د اكلو په ل كي دا 
ير ارزت لري چي كومي دندي 

 لپاره مهمي وي واكل NTPچي د 
يني برخه وאل كيداي شي . شي

  .موخو ته ير ژمن وي
  
  

په دي پروسه كي به برخه وאل 
هغه . ستاسو الرووني ته ا وي

شيان چي دلته ورته ل لميتوب 
وركل شوي، نه به هيريي او د 
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  :دوه امكانه شته
هر يو برخه وאل دي خپل دري انتخابه وليكي  

 .او نتيجه دي اعالن كي
ولي برخي دي په فلپ چار وليكي او بيا  

ن خط برخه وאل دي خپلي راي پكي په رنگي
نور ول گروپ دي دا له . سره په نه كي

د برخه والو سره مرسته . ان سره نه كي
برخي دي په نه كي چي ) ۴-۵(وك چي 

  . دوي پري راتلونكى كار كوي

  
رنگيني ندي : په خپله خوه

  .كي

وركشاپ په راپور او د تعقيب په 
  . مرحله كي به پري غور كيي

د عملي : ركوچنى گروپي كا
  پالن جوول

د مديريت د : كوچني گروپي كارونه تنظيم ك
هري برخي لپاره يو گروپ، يو ل بياهم يقيني 

ك چي هر گروپ په انگو او بيلو برخو باندي 
تمركز وكي او مهمي برخي معرفي يا تر بحث 

  . الندي ونيسي
  

كگوريو د فعاليتونو ) ٣-۴(كوچني گروپونه په 
ي برخي د موخو د تر السه كولو كي چي د هر

برخه وאل وهو چي . لپاره اين وي په نه شي
په يو ه ابتكار سره فكر وكي تر و موخي تر 
  . السه شي او عملي الري تر نظر الندي ونيول شي

  
د برخه والو سره مرسته وك چي منابع، لكه 

بشري، مالي او نورو موادو دندو په تر سره كولو 
او په دا الندي انگو .  الندي ونيسيكي تر غور

د مرور شويو موخو فليپ 
چار  و ويش نو دا 

گروپونه به د هرې موخي 
  .لپاره دندي ولري

  
پ چار پاي چه دوي د فل

  .پري ليكنه كوي
 .د مديريت برخي 
 موخي 
  لويي دندي۴ يا ٣ 
د منابعو عمومي بيلگه،  

بشري، مادي، مالي او 
 .نور

)) CA((د هري منبع لپاره  
)) GE((يعني اوس شته، 

تاسي كيداي شي په خپل همكار 
ملگري حساب وك خو گروپ په 
خپله خوه جو ك او يا له برخه 

. والو خه وغوا دا كار وكي
كه برخه وאل ل وي نو يو گروپ دي 
  .د مديريت په دوه برخو كار وكي

  
دلته به ه وي چي د لويو 

لكه .  وركل شيفعاليتونو مثالونه
د بشري منابعو په اه د موخو لپاره 

د شخصي (به يوه دنده دا وي 
چي بيا دا ) كتاب يا الرود جوول

دنده نوري كوچن دندي هم په بر 
  . كي نيسي
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  . دي و ويشي
 .هغه منابع چي موجودي وي 
هغه منابع چي اوس نشته خو په آسانه سره  

 .تر السه كيداي شي
 . هغه منابع چي تر السه كول يي گران كار دي 

  
  

يعني په آسان سره تر 
)) RE((السه كيي او 

يعني نوري منابع يا كار 
 . ته اتيا شته

  
ينه يا خالي د عملي كار سپ

   مخ كي شته٨٠-٨١پاه په 

د وركشاپ په موادو كي د عملي 
پالن جوولو بيلگه شته چي د 

MOSTبرخه .  د وركشاپ لپاره ده
ورمه وאل كوالي شي دا يا بله ف

وكاروي خو بايد چي د پالن ولي 
چي دوي . برخي پكي شاملي وي

  . مخكي اكلي دي
د دي پالن فعاليتونه بيا نور هم 

بايد په كوچنيو برخو و ويشل شي 
خو دلته وخت ل دئ چي بيا ورته د 
بدلون يم كوالي شي دا كار تر سره 

  . كي
  
  
  
  
  
  

  )ادامه لري(ر السه كو؟  تې موخېرنگه به مون خپل: لورم مايول
  د پام و  ضروري مواد  د تسهيل كوونكي رول  د وركشاپ فعاليت

د عملي : ابتدايي مباحثه
  پالن معرفي او موافقه

  :د مديريت د هري برخي لپاره
كوچني گروپونه بايد فلپ چار پاي ووي او د عملي  

د فلپ چار پاي يا 
عملي كار په كوچنيو 

برخه والو ته ور ياد كي چي 
په هغه واقعي كارونو چي په 
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 . پالن بيلگي و ويشي
 پري شوي مرسته دندو چي توافق) ۵(د برخه والو سره د  

ي چي هره برخه مرور او بيا كتنه پري وكوك . 
 .  دا به موخي ته د رسيدو سره مرسته وكي 
هغه منابع چي شته يا نوري منابع چي بايد تر السه  

 .شي خو هه غواي
دغه پروسي ته تر هغه دوام ورك چي ول برخي يي ي  

واضح شي، كوچني گروپي كار او ضروري مواد لكه 
ونه چي ليكل پري وشي وركچار.  

  .گروپو كي
  
 د عملي پالن NTPد 

يوه كاپي كه موجوده 
  .وي

مؤثره توگه تر السه كيداي شي 
دا مهمه ده چي . فكر وكي

اوسنې پالن ته مراجعه وشي او 
 چي رنگه كيداي شي د دا

MOST ي مدغم شيپالن پك 
 نوري برخه NTPاو دا چي د 

  .تقويه او ابتكار ته ا شي

عملي پالن را ول ك، كمپيور كي يي ثبت ك، پرن   د عملي پالن ويشل
او بيا يي برخه والو ته و ويش وكاپي يي كدا پالن . اوفو

په خپل راپور كي ضميمه ك.  

پرنر او كمپيور، 
  .فووكاپي

يي دي به د بدلون يم او مشر 
 خو وي كه چيري پالن نهكار 

په كمپيور كي ثبت او و ويشل 
دا به يو ه پالن چي پر له . شي

ستلو پسي والئ او د بدلون را و
، ول ضروري مواد پكي وي

 نورو كار NTPدوي دا پالن د 
كوونكو ته هم وركوالي شي او 

ور يوه تاسو يي د خپل راپ
والي شمهمه برخه گر.  

د تعقيب او : ابتدايي مباحثه
تصميم نيولو لپاره د 

  فعاليتونو اكل

كوچني كاري گروپونه و هو چي خپل عملي پالنونه عملي 
  . كي او هر هغه ماده چي بحث پري كيي وليكي

  
د نتيجه گير بحث د دي لپاره چي دا الندي گامونه واخلي 

 د بدلون د مشر لپاره ه دا به  
كار وي چي د بدلون د مشر په 

كه د . توگه خپل كار پيل كي
بدلون مشر خو وي چي دا 
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  :بايد تر سره شي
 او نورو NTP د نتيجو شريكول او د تاثيراتو بيانول د 

 .همكارانو سره
د بدلون د يم لمى مجلس د دي لپاره چي په عملي كار  

او د مسئول شخص اكل، وخت او د ارزوني (شروع وشي 
 ).او ارني لپاره پالن كول

كه ضرورت (د پروسي د ارني او عملي پالن د بدلولو  
  . پالن كول) وي

  .كار وكي
  

د تعقيبي دندو لپاره د 
لورمي مرحلي د تعقيبي 

۴۶. فعاليتونو برخه وگور 
  مخ

د پاركنگ برخي ته را وگر او هغه موضوعات چي پاتي دي   اختتام
او هغه چي حل . د برخه والو سره شريكي كد بحث لپاره 

ه كچي تاسو به دا موضوعات . شوي په ن انه كدا رو
په خپل راپور كي ليك او دوي به يي په خپل ريكارد كي هم 

  .ولري چي بيا به په يو مناسب وخت كي پري بحث وشي
  

و دقيقي وخت ورك چي برخه وאل د وركشاپ په هكله 
غير رسمي بي په شكل پوتني او وابونه د يوي . وغيي

دا . ورك او پريد چي دوي خپلي راي رگندي كي
  :پوتني كيداي شي وشي

 آيا وركشاپ خپلي موخي تر السه كي؟ 
 ومره خپلي توقعگاني مو تر السه يا تر السه نكي؟ 
 د دي وركشاپ تر ولو په زه پوري برخه كومه وه؟ 
  نه وه؟كومه برخه له ه يا ه 
تاسو ه فكر كوي چي دا بدلونونه به را من ته شي او كه  

 نه؟

كوالي ش د وركشاپ د   
ره ليكل شوي پاي اختتام لپا

د بيرته پيغام اخستلو لپاره و 
ويش چي وركشاپ خپلي 

او كه نه؟ . موخي تر السه كي
او دا مهمه ده چي يني برخه 
وאل به په دي دوران كي يني 

رگندوني بيان كي چي د 
دري ورو گو كار كولو په 
. دوران كي ور سره پيدا شوي
په گروپونو و گر او د يو 

د رايو رگندونو شخص خه 
په هكله و پوت چي دا به د 

هر چا نظر رگند كي نه 
يوازي هغه وك چه پخپله 

  .خوه غيي
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دا په ياد ولر چي د برخه والو خه د دوي د گون لپاره مننه 

خه . وك او دا كار به د دي گران كار د سر ته رسولو
  . وروسته د يو انعام په بي سره خو را من ته كي
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  د كارونو تعقيب: لورمه مرحله
  

ومره ژر چي .  د پروسي د تعقيب لپاره مختلفي مرحلي تعييني كيMOSTيو بريالي وركشاپ به د 
چي دلته بايد د .  د وركشاپ راپور وركل شيNTPكيداي شي د وركشاپ خه وروسته بايد چي 

 له مسئول سره په يوه NTPدا راپور بايد د . ارزوني نتيجه، د عملي پالن بيلگه او نور مواد پكي وي
مخكي له دي چي دا راپور . ناسته كي وكتل شي، او دلته بايد د بدلون مشر او د هغه يم هم حاضر وي

 ناسته كي د تعقيب د دندو او فعاليتونو په اه پوره  لنهي ش په ديتاسو كوال. ل شيولو ته و ويش
موافقي ته ورسي، چي د بدلون پروسه به مخ ته بو او هغه د زه پوري بدلونونه به د پراختيا په الر 

  .كي من ته راو، هغه واندي شوي د تعقيب دندي داسي دي
د چي د مسئوليتونو او فعاليتونو د سر ته  مشر، د بدلون مشر او د بدلون يم بايNTPد  

 .رسولو او روانه كولو لپاره چي د بدلون په پروسه كي به تر السه كيي خبري وكي
 پالن كي مدغم NTP پالن د MOST مشر، د بدلون مشر او د بدلون يم بايد چي د NTPد  

 .كي
لو لپاره مرور او په انگو د بدلون يم د بدلون مشر سره بايد وگوري او د پالن د عملي كو 

دندو چي د لويو موخو د تر السه كولو لپاره ضروري دي تمركز وكي، وخت واكي او هغه 
د دي تر نگ به هغه شواهد چي د موخو د اندازه . كسان چي مسئوليت ولري كاره يي كي

ن كي چي د گير او د حالت د بيانولو لپاره په كاريي بيان كي، چه دا به د ارني پال
 .عمومي پالن لپاره ده، بيان شي

دلته بايد د .  مشر به راپور ولو ته وليي او نور كسان به هم د پروسي خه خبر كيNTPد  
MOST ،ته د ضرورت NTP ته د MOST و پهه والي كي د دي د گ ي او د مديريت پهگ 

 .هكله او د راتلونكو بدلونونو په هكله خبري وكي
لون د يم غي به د بدلون راوستلو په پروسه شروع او نور پرسونل به يي هم ورسره  د بدNTPد  

 د پروسي بدلونونه را من ته شي، دوي به د اشخاصو سره خبري MOSTملتيا كوي چي د 
كوي چي رنگه په مديريت كي ه والى، به د دوي په كار اثر وكي، پوتنو ته واب و وايي 

 . يري به يي كياو كومه ويره كه وي، ل
  

  :د تعقيب لپاره واندي شوي الري داسي دي
 .  د مشر او بدلون يم او مشر سره وكتل او شريك شيNTPد وركشاپ راپور بايد د  
دا بايد ثابته شي چي ولي ايني منابع چي شپو مياشتو يا يو كال په موده كي د بدلون لپاره  

 .يا لپاره آمادگي يا تيارى موجود دپه كار دي موجودي دي او د مديريت د پراخت
د وقفوي تعقيب لپاره د وخت اكل او موافقه كول، بريناليك، تيليفون، مجلسونه او ناستي  

د بدلون د مشر او تيم تر من او همدا رنگه د دي ارنه چي د عملي پالن د تر سره كولو لپاره 
 . ايني منابع موجودي دي

 د نور پرسونل د يو اي كيدو يا برخه NTP چي دا پالن د د بدلون د مشر سره مرسته كول 
 .اخستو سبب شي
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 او نورو ملگرو سره NTPد تخنيكي مرستي وركول چي عملي پالن تطبيق شي، او يا هم د  
 .تخنيكي مرسته

د نورو ارزونو تسهيل كول، د مديريت، پالن كولو تمرينونه داشي چي د مديريت په برخو تمركز  
 ورته نه وي MOST ال  زياتي توجه او دقت ته اتيا لري او يا د ومره پام چي كوي او هغه چي

 NTPهغه الر ود چي .  مخ كي وگور٨۴د نورو اضافي معلوماتو او منابعو لست په . كاي
سره د نورو ارزونو په تر سره كولو كي مرسته كوي او د مديريت نوري برخي تر ارني الندي 

 .نيسي
  
  
  
  
 
  
  

VI( موادد وركشاپ          
دا هغه ضروري مواد دي چي بايد د وركشاپ ولو برخه والو ته و ويشل شي او د هغو په دوسيو كي پر 

هغه مواد چي د برخه والو . اي شي، چي د موادو محتويات كيداي شي د دي برخي خه وليكل شي
  :په دوسيه كي كيودل شي دا دي

 . ادارهMOSTد مديريت لپاره د  
 .وركشاپ اجندا او د توقع و نتيجي د MOSTد  
دا بايد د هر يو برخه اخستونكي پواسطه په جال ( د ارزوني وسيلي يا مواد MOSTد  

 ).ول ك شي
هغه پاه ده چي دلته به برخه اخستونكي خپل ياد داشتونه (د ارزوني د موافقي پاه  

روسي په اساس  د پMOSTليكي، او د ملگرو رگندوني به ورباندي ثبت كوي، چي د 
 . يي ياد داشت كي دي

 . د كاري پالن فورمهMOSTد  
 .د رهبري او مديريت د نتيجي مال 
 د رهبري او مديريت چوكا 

  
   كي مواد او منابعCD په MOSTد  

  

 CD د وركشاپ دا MOSTد دي لپاره چي دا پورتني لس شوي موادو لپاره مرسته وشي، د 

دا مواد د وركشاپ د . اضافي معلومات لري چي برخه اخستونكي او تسهيل كوونكي ته گه ور دي

  :تعماليداي شي، چي دا اضافي مواد عبارت دي لهموادو او نوونو په شكل هم اس

 . د پروسي پيژندنه د پرسونل په مجلس كيMOSTد  

 . د پروسي د ساليونو معرفيMOSTد  
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   په الره اچولMOSTد مديريت لپاره د 
  

   ه شي دي؟MOSTد نري رن لپاره 
  

 MOSTد نري رن لپاره د  (د مديريت او د ارگان د داوم وسيله د نري رن د كنرول پروگرام لپاره يا
 ته د دي وتيا وركوي چي د مديريت NTPيوه منظمه، برخه واله يا گونكوونكي پروسه ده چي ) پروسه

 چي پخوا به زيات NTP.  لپاره د پراختيا يو ه پالن جو كيNTPاو د . د پروسي ارزونه وكي
زياتي محلي . ته حيرانوونكي وي پروسه به دوي MOSTوختونه د ارزوني سره مخ شوي واي خوا د 

 یروارزوني په بهرني كار پوهانو باندي اكتفا كوي او له هغوي خه مرسته غواي چي كيداي شي د 
 الس ته راوني او ،پايليخو ددغو ارقامو ولول او د چك لس خه استفاده پكي شامله وي، 

  .وانديزونه يرئ وخت د پرمختيا لپاره يو حركت نلري
دلته هه كيي چي بدلون د يوي منظمي، گونوالي پروسي په تر .  پروسه بل شان دهMOST خو د

چي پرسونل د ارزوني وسيلي داسي استعمالوي، چي له خپلو تجربو خه پكي . كي را من ته شي
چي د كار اخلي، ارقام ژر تر ژره تجزيه كيي او بيا د دي په را كي يو عملي او پوخ كاري پالن جويي 

 پروسه په دي باور لري چي په يو پروگرام كي با معنٰي MOSTاو په پاي كي د . پراختيا سبب كيي
او دا پروسه كه هم د شپو مياشتو خه . تغيرات او بدلونونه يواي په يو كار سره نه را من ته كيي

ي او په كاري پالن كي الزم تر يوه كال پوري وخت ته اتيا لري چي پروسه تر غور او ارني الندي ونيس
  .بدلونونه را من ته كي

  
  

  ينگار وشي؟یا مدیریت  ېولي بايد پر ادار
  

 دغه الرود یی د MOST د همکارانو سره یو ای د TB CAP د MSHدروغتیایی علومو اداره یا 
ن روغتیایی کلونو تجربو په را کې رامن ته ک تر و د عامه او خصوصی سکتور سازمانونه په ه شا

 په دې ینار کوی چې د ه مدیریت او د لو کیفیت لرونکو خدماتو او MOST. خدمات ترسره کی
 ه مدیریت د یو سری ،او موجود دینه شلیدونکی ت مادې په شان عمل )چسپناکه(تداوم تر من 

فیت خدمات، او په د کار کولو ه چاپیریال، د لو کی . ولې برخې دیو بل سره نلویNTPکوی او د 
  .  لرلید په حقیقت بدلوالې شی NTPپای کې د 

  
د نری رن ه پرورام چې با کیفیته خدمات واندې کوی کوالی شی د نری رن د ناروغانو او ولنې 

او مالی بنس د کار په دوام کې مرسته کوی او کله هم کوالی شی چې ددې جوت . اتیاوې پوره کی
  . زارت په چاپیریال کې بدلون رامن ته کیحتی د روغتیا د و

  
   پروسه ه شي ده؟MOSTد نري رن لپاره د 
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 چه د نري رن لپاره د ي سره پيل كيي چي دا معلومه كېاقي مرحلص  پروسه د يوه التMOSTد 
MOST د مرحلي سره دوام كوي چي دا معلومه ه مطابقت لري او كه نه، بيا دا د يوي تيار پروسه 

ي وك به دا پروسه رهبري كوي، تمركز به كليدي دندو كوي او همدا رنگه د ارزوني پروسه تسهيل ك
د وركشاپ د كارونو نتيجه گيرى چي بايد عملي او . او د وركشاپ د پالن كولو پروسه پر مخ بوي

  . تطبيق شي، ارنه يي او د بدلون په اه موافقه كول هم د دي پروسي برخي دي
چه دا د هر يوه برخه اخستونكي د خپلي تجربي .  وركشاپ د دي پروسي يوه اساسي برخه دهدري ورنې

 ولو مديرانو ته په يوه NTPدا ولو ته په يوه اندازه اهميت وركوي، يعني د . په اساس من ته راي
و د  د يوي محلي برخي خه تر حوزوي برخي كواريناور اNTPكچه اهميت او ارزت وركوي، لكه د 

NTPخه تر رياست پوري يم رگندوني .  د مركزي د وركشاپ په موده كي به برخه وאل خپلي هيلي او
بيان كي او د مديريت او كار كني په هكله به خبري وكي او د بدلون د را من ته كولو لپاره به يوي 

. و بدلون را من ته شيدوي به لميتوبونه واكي، كاري پالن به جو كي تر . موافقي ته ورسيي
 MOSTد دي لپاره چه د . همدا رنگه هغه خلك چه د دغه كارونو دنده به پر غاه لري معرفي كي

پروسه خپله ه گه او تاثير ولري، نو د وركشاپ برخه وאل د وركشاپ خه وروسته هم يو اي پاتي 
يم مشر واكي، او بايد د پروسي  د بدلون غي او د MOSTدوي به د . شي او په گه سره كار وكي

دوي بايد خپل ملگري تشويق كي او د پالن شويو پراختياوو لپاره عملي پالن جو . سره ژمنه ولري
  . كي، كوم چي د وركشاپ په تر كي را من ته شي

  
  

NTP رنگه كوالي شي د MOSTه واخلي؟خه گ د پروسي   
  
  : تر سره كيژمنې   به دا النديNTP د پروسي پر اساس MOSTد 

 .د ه مديريت د اهميت او د هغه د مؤثريت او اودي مودي د دوام په اه بيان كول 
 . په پروگرام كيNTP مهمو برخو ارزونه د ٣٠د مديريت د  
 . نورو برخو ارزونه۴د پروگرام د  
 .  نور هم مؤثره كيNTPد داسي و او گورو بدلونونو په نه كول چي  
 . الن جوول چي دا بدلونونه عملي كيد يو انگي پ 
 .د پرسونل د ه كار كولو او د مديريت د پراختيا لپاره زمينه برابرول 
 .د پايلو ارزونه د وخت په تيريدو سره او د پالن جوولو د اتيا او غوتني په اساس 

  :ري خه گه واخلي كه چيري دا دوه مشخصات يا انگتياوي ولMOST كوالي شي د NTPهر 
 .  د ارزوني او تصميم نيوني د پروسي سره ژمن او موافق ويNTPدا چي دوي د  
 كوالي شي په مديريت كي د بدلون د را من ته كولو لپاره NTPدوي پر دي باور دي چي  

 . پراختيا او پر مختگ وكي، كه ه هم ستونزي موجودي وي
  
  

   له الري واضح كيي؟MOSTد مديريت كومي برخي د 
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 NTP او یا هم د  )ولي موجود ده NTP(چي  ماموريت د هغه موخي خه عبارت ده، NTPد : وريتمام

او دوي دي . خه عبارت دي الر وونه، پرله پسي والى او د تصميم نيولو او دندو د سر ته رسولو
  . واب وایی)ولي مون هغه كارونه كوو چي تر سره كوو يي؟(پوتني ته چي 

  
دوي . ارزتونه د هغه  اخالقي اصولو خه عبارت دي چي د هغه ماموريت تعيينوي NTPد : ارزتونه

 NTPد (دوي دي پوتني ته چي .  د كارونو بنس جووي او د هغوي د ژمني خه عبارت ديNTPد 
  ).ريتيني اصول او عقيده چي ول پرسونل يي په گه كاروي او په يوه لور روان دي؟

 ماموريت NTP د هغه موخي، دندي او لويي كنالري تعيينوي چي دا بيا د  تگالره چيNTPد : تگالره
رنگه مون كوم چيرته چي غواو ( لپاره د هغه تگالره دي پوتني ته چي NTPد . او هدف تر سره كوي

  ).ورسيو، رسيدالي شو؟
  

وظيفوي .  جوه شوي او رنگه خپل كارونه تر سره كويNTPجوت عبارت دي له رنگه : جوت
جوت يي عبارت دي له د رسمي چاره ليكه، د مسئوليتونو ويش، د تصميم نيولو الري، او خلك 

 په NTPآيا (جوت دي پوتني ته چي . رنگه دي ته ژمن دي چي دندي او مسئوليتونه تر سره كي
 شي، تالي داسي الره چي هغه بايد خپلي دندي تر سره كي، منظم شويدې او آيا هلته چي غواي ال

  ) شي؟
  

 ته د دي وتيا NTP سيستم عبارت دې د داخلي دندو خه چي يو بل سره تاو لري، او : سيستم
سيستمونه چي د مديريت له كليدى ) ١۵( پروسه MOSTد . وركوي چي خپلي دندي سر ته ورسوي

د نري رن لپاره ) ٣(كلنې كاري پالن، ) ٢(ستراتيژيك پالن جوول، ) ١. (برخو خه دي روانه كوي
 DOTSد ) ۴(نورمونه او پروسيجرونه، د مخنيوي واقعي موندني، تشخيص، درملني او ارني لپاره، 

د ) ٨(د پرسونل تريننگ، ) ٧(د رهبري پراختيا، ) ۶(د بشري قوي اداره، ) ۵(نورمونه او پروسيجرونه، 
دمعلوماتو اداره، ) ٩(ارقامو ولول، معلوماتو اداره، د مديريت او عملي فعاليتونو او اپييمولوژي د 

د ) ١٢(سوپرويژن، ) ١١(نظارت او ارزونه، ) ١٠(د اپييمولوژي د معلوماتو او عملي ارقامو استعمال، 
د كواليي يقيني كول، د نري رن د البراتوار ) ١۵(د منابعو هونه، ) ١۴(مالي اداره، ) ١٣(تهيي اداره، 

 يو ارگان جوت دا پوتني، واب كوي چي كوم شې مون سره د. لپاره نورمونه او پروسيجرونه
 سره مرسته كوي چي ول هغه NTP پروسه د MOSTمرسته كوي چي خپل فعاليتونه تر سره كو؟ د 

 د كارونو د ه والي، لوتيا او د ي پايلي سبب كيي، تر سره NTPبدلونونه چي لميتوب لري او د 
  . او را من ته كي

  
د نري رن د .  د پروگرام خورا ارزتناكه ديNTPو يري زياتي برخي د : ې برخېام نورد پروگر
MOST پروسه د NTPد تحقيق د ل  ارزونه كوي، د ACSM د ون پالن د نري رنولني د گ د ،

  .كنترول لپاره او د نري رن د درملو پر اي او مناسب استعمال
  

  اره مهم دي لپMOSTهغه اصول چي د 

 پرسونل يو بدلون را من ته كي، داسي چي مؤثره تمام شي نو NTPد دي لپاره چي د  

بايد ول پرسونل پكي شامل وي او د خپلي ارزوني او تصميم نيوني لپاره موافقه تر 

 . سره شي
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   بايد زه پوه شم؟نورو كومو شيانو باندي

  
  نور په ه شی باید چې پوه شو

  
 كي داخل ياست او غوا يا د دي احساس كو چي د مديريت يني برخي NTPكه چيري تاسي په 

 د MOSTتاسو كوالي ش د .  ول مواد په ه توگه ولولMOSTبايد تقويه شي، نو بايد تاسي د 
 د MOSTس ونيس، ساليدونو پريزنيشن، د پروسي يو تجربه لرونكي تسهيل كوونكي سره تما

 تريننگ يي اخستئ وي مشوره MOST د يو استازي سره چي د NTPپروسي الرود ولول او يا هم د 
وك .  

  
يرو معلوماتو لپاره دي پتي سره تماس ونيس د ال.  

  
  د روغتيايي علومو اداره

  
   org.msh.www: ويب پاه

   
   پروژهTB CAPد 

  org.tbcta.www: ويب پاه
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  هغه خه د توقع و پایلېد وركشاپ اجندا اود   MOST د 
 

  د وركشاپ اجندا
تقريبي   ېموخ  مايول\برخه  

  ضروي وخت
 . مرور كولد وركشاپ د اجندا او د توقع و هيلي   افتتاحيه برخه

 .د توقعاتو سپيناوئ 
 . د پروسي پيژندنهMOSTد  
لي، درناوئ او اد نظرياتو اوريدلو په اه ريتينو 

 .آزاد پاتي كيدل
ديريت د پراختيا، كاري چاپيريال تاو له مد رهبرئ  

  .  د مديريت له نتيجو سرهتداوم 

  لم ور  يو نيم ساعت

: لمئ مايول
اوس مو چېر 

  ته يو؟

 يا مديريت د د مديريت د پن و برخو او د منجمن
 . ساحو تشريح كول٣٠

په داسي گروپونو كي كار كول چه بيالبيلي تجربې  
ولري او د هر برخه اخستونكي لپاره د گون ه 

 .زمينه وي
 د اوسني وضعيت په اه يوه توافق ته NTPد  

رسيدل او د مديريت د رهبر ساحي په اه 
  .معلومات وركول

لور نيم 
  ساعته

: دويم مايول
مو چېرته 

  بايد ورسيو؟

د منجمن يا مديريت د پراختيا په اه د يوه يا دوه  
 .هدفونو باندي تون

د داسي شواهدو واندي كول چه د دي اهدافو د  
  .السته راولو جوگه شي

  دويمه ور  لور ساعته

: دريم مايول
 رنگه به مو
هغه بدلونونه 

چه ضروري 
  دي اداره كو؟

 .بدلون د اصولو توضيحد  
د دي تشريح كول چه رنگه د مديريت بدلون د يو  

 خدمتونه او NTPقوي رهبر سره كوالي شي د 
 .تداوم غتلي كي

د برخه اخستونكو پيژندنه، د بدلون د مشر او يم  
  .معرفي كول

  لور ساعته
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دريمه ور  
  
  
  

: لورم مايول
 رنگه به مو

خپلو موخو او 
اهدافو ته 

  سيوي؟ور

د مديريت د لوي كچې يوه برخه اكل د دي لپاره  
 .چې بدلون پكي راشي

 .د دغه بدلونونو لپاره د يو كاري پالن جوول 
د تعقيبي فعاليتونو په اوند چې بايد تكميل شي  

  .يو تصميم نيول او د پرسونل په نه كول

يوه ور  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ېد وركشاپ خه د توقع و نتيج
 د رهبر كومي برخي NTPكشاپ په پاي كي به برخه اخستونكي په دي ژمنه وكي، چه د  د دي ور

 : ويېداسبه انگي پايلي د وركشاپ  پراختيا ومومي، خو بايد
 .يوه گده ارزونه د منجمن د ولو ساحو خه او د منجمن د ولو كچو خه 
 .چې بايد پراختيا وموميپه يوه معينه موده كي د مديريت يا منجمن د ساحو پيژندنه  
 . يو موافق لس د موخو چه د منجمن يا مديريت د هري برخي د پراختيا لپاره وكارول شي 
د دغه موخو د السته راولو لپاره د كاري پالن جوول، د لويو دندو اكل، د وخت، منابعو او  

رقام او معلومات اشخاصو انگي كول چه دغه كارونه سر ته ورسوي او د اتيا په وخت كي ا
 .واندي كي

 .د نري رن د بدلون دمشر اكل، د يم اكل، د كاري پالن او د ارزوني لپاره اكل 
هغه چه پرسونل يي خپله كوالي شي البته : د وركشاپ په دوران كي د كوچنيو فعاليتونو اكل 

ه دوي ورته د په شته وسايلو كي هغه فعاليتونه چې نورو منابعو ته اتيا لري، او هغه چ
 .  له بهر خه كسان را غوايNTPتخنيكي اتيا لپاره د 

د تسهيل كوونكو سره د وركشاپ خه د وروسته ارزوني لپاره توافق كول او په تيليفون او برينا ليك 
  ) میاشتې یا یو کال وروستهشپ(باندي تعقيب كول 
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   مواد د ارزونېMOSTد نري رن لپاره د 
  



  للل پروسه MOSTد نری رنځ لپاره د 
......................................................................................................................................................  

 72  هوسيلد نری رنځ د مديريت او ادارې د بقا او تداوم 

  
  

  د مديريت برخي  د پراختيا مرحلي او د هغو انگتياوي
٣  ٢  ١  ۴  

 اوسن
  شواهد  مرحلي

  ماموريت
موجوديت او 

  پوهه
 رسمي د ماموريت NTPد 

 جمله وجود نلري او يا اوسن
جمله سمه نه ده، يعني د 

پروگرام د موخي سره تاو 
نلري او يا هم د مراجعينو 

غوتنو ته سم واب نه 
  .وايي

يا  د موجوديت NTPد 
ماموريت رسمي جمله 

موجوده ده او د پروگرام له 
موخي سره تاو لري او د 

پرسونل پواسطه كله نا كله 
  .لوستل كيي

د ماموريت جمله زيات وخت د 
پرسونل پواسطه بيانيي، همدا 

رنگه د كليدي پرسونل، د 
اجرائيوي بورد د غو د نورو 

همكارانو او نورو مراجعينو په 
 د NTPو د واسطه بيانيي، خ

ضرورتونو مـطابق كله هم نه ده 
  .مرور شوي

د ماموريت جمله په پراخه 
پيماني سره بيان شوي او د دي 

 د غوتنو NTPلپاره چه د 
نمايندگى وكي او د مراجعينو 

غوتنو ته واب و وايي، نو 
  .مرور شوي هم ده

    

  ارزتونه
موجوديت او 

  تطبيق
 ارزتونه او اخالقي NTPد 

ه نه يا واضح  پاصول
  .شويدي

 ارزتونه او اخالقي NTPد 
اصول واضح شوي او كله هم 

د لو پوو مامورينو لخوا 
  .بيانيي

 ارزتونه او اخالقي NTPد 
 پواسطه و و اصول د پرسونل
 پرله پسي ول په له بيان او په

  .پروگرام كي تطبيق شوي

 ارزتونه او اخالقي NTPد 
يان او اصول په پراخه پيمانه ب

پرسونل هم ورته مسئول پاتي 
  .شوي

    

  ستراتيژي
له ماموريت او 
ارزتونو سره 

  تاو

 ستراتيژي را من ته NTPد 
شوي او اساسي غوتنو ته 

يي واب ويلي خو د تصميم 
 د NTPنيوني په اساس نه د 

ماموريت او ارزتونو په 
  اساس

 ستراتيژي د هغه NTPكله د 
ه د ماموريت او ارزتونو پ

اساس وي خو نور شيان يي 
په پام كي نيولي وي، لكه 
  نوري موخي او ارزتونه

 ستراتيژي هر وخت د NTPد 
هغه د ماموريت او ارزتونو په 

  اساس وي

 ستراتيژي د NTPرنگه چي د 
دي لپاره چي ماموريت او 

ارزتونه يي په پام كي نيولي 
وي، نو ستراتيژيك پالن يي هم د 

 ماموريت او  چهيو چانس په شان
ارزتونه يي په پام كي وي، را 

  .من ته شوي
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  شواهداوسن   د پراختيا مرحلي او د هغو انگتياوي  د مديريت برخي

٣  ٢  ١  ۴  
  )ادامه لري(ستراتيژي 

د نري رن د 
درولو د 

ستراتيژي سره 
  تاو

د نري رن د درولو ستراتيژي 
 NTPپه كامل ول سره د 

  .تيژي سره تاو نلريسترا

د نري رن د درولو 
 په NTPستراتيژي د 

ستراتيژي مدغم، خو د 
عامي روغتيا له نورو برخو 

لكه د (سره پوره تاو نلري 
واكسين، جزام، ولني او 

  خصوصي سكور سره 

د نري رن د درلودلو ستراتيژي 
 له ستراتيژي سره مدغم NTPد 

شوي او حتماً د عامي روغتيا د 
 برخو سره همغي لري، لكه نورو

واكسين، جزام، خصوصي (
  )سكور

د نري رن د درولو ستراتيژي او 
 ستراتيژي سره كامالً NTPد 

 د عامي روغتيا مدغم شوي او 
واكسين، (د نورو برخو لكه 

جزام، ولني او خصوصي 
  )سكور سره تاو لري

    

 HIVد ايز او 
د كنرول له 

  پروگرام سره تاو

 او ايز د گي د نري رن
همكار كميه تر اوسه 

 و تر مننشته چي د دوا
  . همكاري ويي

د نري رن او ايز د گي 
همكار كميه وجود لري 
 و پروگرامونو گخو د دوا

 ملي پالن وجود نلري چي گ
  .فعاليت تر سره كي

د نري رن او ايز د گي 
همكاري ملي پالن وجود لري او 

د . تطبيق شوئپه امتحاني ول 
ايز د سرويالنس سيسم د نري 
رن لپاره او د نري رن د ارني 

 او ارزوني سيستم د
HIV/AIDS لپاره موجود دي او 

 . امتحان شوي هم دي

 گHIV/AIDS د نري رن او 
فعاليتونه تطبيق شوي او د 

HIV/AIDS سره او د نري رن 
 سرويالنس سيستم د نري رن

 ويالنس سرد لپاره او د نري رن
او نظارت او ارزوني سيسم 

 په HIV/AIDSد . موجود دي
پروگرام كي د نري رن د واقعو 

او . موندنه هم فعاله شويده
همدارنگه د خطر د گروپ خلكو 

  . لپاره هم فعاليت موجود دي

    



  للل پروسه MOSTد نری رنځ لپاره د 
......................................................................................................................................................  

 74  هوسيلد نری رنځ د مديريت او ادارې د بقا او تداوم 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شواهداوسن   د پراختيا مرحلي او د هغو انگتياوي  د مديريت برخي

٣  ٢  ١  ۴  
  )ادامه لري(ستراتيژي 

د نري رن د 
اروغ او ولني ۴ن

  سره يي تاو

ستراتيژي پرته له دي چي د 
نري رن د ناروغ يا د ولني 

 ضرورت په پام كي ولري جو
  .شوي

ستراتيژي د نري رن د 
ي د اتيا په پام ناروغ او ولن

من ته و سره كي نيول
  .راغلي

و په ستراتيژي د پراخه ارزون
 ه شوي او د نري رناساس جو

او د ولني اتياوي يي په پام كي 
  .نيولي

ستراتيژي د نري رن د ناروغ او 
ولني د اتياوو د ارزوني په 

اساس من ته راغلي او د نري 
رن ناروغ او ولنه پكي فعاله 

  .ونه اخلي

    

  جوت
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 په رسمي ول د وزارت NTP  رسمي كيدنه
د (لكه . ويلخوا ندي منل ش

وزارت په رسمي تشكيل كي 
  )اي نلري

NTP د وزارت لخوا په 
رسمي ول منل شوي خو 

كاري تشكيل يي د نيوالو 
 يا د WHOقوانينو لكه د 

اتحاديي د نورمونو سره 
برابر ند.  

NTP ول د وزارت په رسمي 
لخوا منل شوي او يو ه اندازه د 
نيوالو قوانينو خه مالت كوي، 

او اتحاديي ) WHO(لكه د 
  ) قوانين

NTP ول منل شوي او په رسمي 
رسمي تشكيل يي د نيوالو 

 ول مالت خه په پوره قوانينو
 او اتحاديي WHO(كوي، لكه د 

  ) قوانين

    

د مسئوليت او 
واب وركولو 
  ليكه يا كره

هي ول رسمي اسنادونه چي 
 د اوسني جوت د NTPد 

 ليكه واضحه ومسئوليتون
  .  وجود نلريكي

 جوت يا تشكيل NTPد 
چي د مسئوليتونو ليكه 

معلومه كي موجود دي خو 
د روغتيا د وزارت په رسمي 
نورمونو او پروسيجرونو كي 

  .ندي پر اي شوي

 رسمي جوت د NTPد 
روغتيا د وزارت په رسمي 

نورمونو كي پر اي شوي او كله 
چي كومه موضوع پورته شي نو 

  .مراعات كييبيا دا نورمونه 

NTP ول وله معنٰي په پوره په 
سره د عامي روغتيا په خدمتونو 

 NTPد . كي مدغم شوي
 موجود او جوت په منظم شكل

اسنادونه يي په پوره ول سره د 
موضوعاتو په حل كي او د 

مسئوليتونو په پوره كولو كي 
مراعاتيي او د وخت سره سم 

  .نوي كيي

    

  رخيد مديريت ب  د پراختيا مرحلي او د هغو انگتياوي
٣  ٢  ١  ۴  

 اوسن
  شواهد  مرحلي

  )ادامه لري(جوت 
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د مفاهمي كوم رسمي   مفاهمه
ميكانيزم چي معلومات سره 

 په NTPشريك كي او د 
مختلفو سويو كي كار وكي، 

او ارزتناكه . موجود ندي
معلومات په خوله باندي ويل 

  .كيي

نيزم خه د مفاهمي د ميكا
 د مختلفو كچو تر NTPد 

من د معلوماتو د تبادلي 
لپاره كار اخستل كيي او 

دا كار په مركزي برخه كي د 
نور پرسونل سره تر سره 

  .كيي

د مفاهمي د ميكانيزم خه په 
منظم ول كار اخستل كيي او د 

معلوماتو تبادله په بيلو كچو د 
NTP  خه  ي او دتر سره كي

مونو او خصوصي نورو پروگرا
سكور سره په غير منظم ول هم 

  .صورت نيسي

د مفاهمي له ميكانيزم خه په 
 عامي ،NTPدوامداره ول د 

روغتيا وزارت، نور خدمتونه، 
HIV/AIDSن پروگرام  او واكسي

 او هاو نورو خصوصي سكورون
  . ور خه كار اخليهپوهنتونون

    

رول او 
  مسئوليت

ه رول او مسئوليتونه په سم
توگه ندي بيان شوي، كارونه 
په غير منظم ول د ضرورت 
په اساس ويشل شوي او تر 

  . سره كيي

رول او مسئوليتونه د واضح 
كيدو په حالت دي او د 

NTP داخلي او خارجي 
پرسونل ول پكي دخيل 

خو د كارونو يره برخه . دي
اوس هم په غير منظم او 
  .تصادفي ول مخ ته ي

نه د رول او مسئوليتو
پروسيجرونو د الرود په شكل 

 د خپل NTPموجود دي او د 
پرسونل او نورو همكارانو چه د 
نري رن په مخنيوي كي داخل 

دي په دي پروسيجر كي پر اي 
او كارونه د ويش او . شويدي

  .مسئوليت پر اساس مخ ته ي

 د NTPرول او مسئوليتونه د 
نورمونو په الرود كي شته دي 

م شكل مرور كيي او دا په منظ
چي دا يقيني كي چه د پرسونل 

 ستراتيژي NTPكارونه د 
  .تعقيبوي

    

 مشر ول تصميمونه NTPد   تصميم نيول
په خپله نيسي پرته له دي چي 
موضوع د مركزي، حوزوي يا 

محلي يمونو سره شريك 
  .كي

  رئيس ول NTPد 
تصميمونه وروسته له هغي 

چي په مركزي دفتر كي 
غو ايدي او يا په ينو ته 

حوزوي سطحه كي له ينو 
  .سره شريكوي، نيسي

 مننئ تخنيكي يم د NTPد 
NTP د مسئول پواسطه 

تشويقيي او په تصميم نيونه 
كي برخه اخلي، چي د دوي خپل 
  .او محلي كارونه ه منظم شي

محلي، ( ول غي NTPد 
په مهمو ) حوزوي او مركزي

 د تصميم نيونو كي برخه اخلي او
خپلو كارونو او يمونو په كارونو 

  .كي تصميمونه نيسي
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  د مديريت برخي  د پراختيا مرحلي او د هغو انگتياوي
٣  ٢  ١  ۴  

 اوسن
  شواهد  مرحلي

  سيستم
ستراتيژيك پالن 

  كول
NTP اوس مهאل كوم 

يري . ستراتيژيك پالن نه لري
ستراتيژي چي موجودي وي، 

پالن شوي ندي او په غير 
منظم شكل را من ته شوي 

  .دي

NTP د ستراتيژيك پالن 
جوولو په پروسه كي دي او 
ستراتيژيك لميتوبونه يي د 
عامه خدمتونو د ولو كچو 

  . سره سمون نلري

NTP اوس مهאل ستراتيژيك پالن 
لري چي د پراخه ارزوني په 

اساس چي ول كورني او بهرني 
حالتونه يي په نظر كي نيولي او 

لو سنرونو سره يو د نيوا
والئ لري را من ته شوى دى، 
خو دا پالن په پوره ول خپور، 

  .تطبيق او ارل شوي ندي

NTP يو واضح بيان شوى 
ستراتيژيك پالن لري چي په پوره 

ول تطبيق او عملي كيي، 
يعني د عامه خدمتونو په ولو 

كچو كي، خصوصي سكور كي 
او په منظم شكل يي ارنه 

ا ستراتيژيك پالن د د. كيي
پراخي ارزوني په تر سره كولو 
سره او همدا رنگه د تحليل په 

نتيجه كي چي برياليتوبونه او 
 په نظر كي نيسي را من ناكام

  .ته شوي
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  د مديريت برخي  د پراختيا مرحلي او د هغو انگتياوي
٣  ٢  ١  ۴  

 اوسن
  شواهد  مرحلي

  )ادامه لري(سيستم 
 كوم كلني عملياتي NTP  لي پالنكلنئ عم

پالن نلري اكثره دندي پالن 
شوي ندي او يا هم د 

خدمتونو د عامه سيستم سره 
مدغم شوي ندي او په 
   .تصادفي ول مخ ته ي

NTPكلنى عملي پالن جو  
 خو دا پالن د عامه دی،

خدمتونو د سيسم له ولو 
  . برخو سره مدغم شوي ندي

NTP اوس مهאل كلنى عملي 
دا پالن په پوره ول . پالن لري

تطبيق شوي ندي، خو د عامه 
خدمتونو د سيسم ولي برخي 

دا پالن . پكي پر اي شويدي
د ارزوني د پايلو په اساس چي 

تير كال تر سره شوي ندي، 
چوي شوي او يا هم نوي 

اتياوي ندي پكي واضح 
  .شوي

NTP د پراخي ارزوني په اساس 
دا پالن . ييو كلنى عملي پالن لر

 ول تطبيق او مدغم په پوره
 عامه خدمتونو په د. شويدي

سيسم كي د عملي كلني پالن 
پروسه د پخوانيو پالنونو د مرور 

او تجزيي په اساس جوه شوي او 
د اوسنيو اتياوو په پام كي 

ننيولو سره چي پروگرام ورته 
  .اتيا لري، من ته راغلي دي
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  شواهداوسن   د پراختيا مرحلي او د هغو انگتياوي  يريت برخهد مد

٣  ٢  ١  ۴  
  )ادامه لري(سيستم 

ري رن د د ن
مخنيوي 
موندنې، 

NTP كوم تخنيكي نورمونه 
او پروسيجرونه نلري او زياتي 
دندي له پالن خه پرته پخپل 

NTP ه د نورمونو يو 
برخي جوي شوي او د 
پرسونل سره د كارونو 

NTP نورمونه او پروسيجرونه د 
WHO انديزونواو اتحاديي د و 

او په منظم . پر بنس جو كي

NTP نورمونه او پروسيجرونه 
 لري چي د خدماتو كيفيت لو

 او اتحاديي د WHOكي او د 
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 ،تشخيص
درملنې او 

مراقبت لپاره 
نورمونه او 
  پروسيجرونه

يا تصادفي ول تر سره سر 
  .كيي

دكيفيت په لووالي كي 
مرسته كوي، خو دا نورمونه 

 او اتحاديي د WHOد 
وانديزونو پر بنس ندي 

عيار شوي او د خدمتونو په 
ولو كچو كي ندي عملي 

  .شوي

ول سره د خدمتونو په ولو 
حتٰى په . كچو كي تطبيقيي

خصوصي سكور كي هم عملي 
  .كيي

وانديزونو په اساس من ته 
 خدمتونو دا نورمونه د. راغلي

په ولو كچو تطبيقيي او د 
خصوصي سكور په برخه كي هم 

عملي كيي او تربيه شوي 
پرسونل يي هم په منظم ول 

  .استعمالوي
 DOTSد 

جغرافيوي او 
 دنفوس پر بنس

پو  

 ستراتيژي د DOTSد 
پروگرام په هي برخه كي ندي 

مركز، واليت او (عملي شوي 
  )ولسواليو كي

يژي په  ستراتDOTSد 
يني ولسواليو كي تطبيق 

  . شوي

 ستراتيژي په ولو DOTSد 
ولسواليو كي تطبيق شوي خو د 

خه  % ١٠٠نري رن پو د 
  .كم دي

 ستراتيژي په پوره ول DOTSد 
د پروگرام په برخو كي تطبيق 

 DOTSكيي او د نري رن د 
  . دي١٠٠%پو پوره 

    

د بشري منابعو 
  اداره او مديريت

ي منابعو كومه پاليسي د بشر
 يا د عامي روغتيا NTPپه 

په وزارت كي نشته چه د 
دندو ويشنه، معاشونه، 
مقرر، ترفيع او نوري 

د . اوندي چاري سمبال كي
پرسونل دندي د ارزوني او د 

هغو د معلوماتو د بقا او 
  .تداوم مديريت په غاه ولري

د عامي روغتيا وزارت د 
بشري منابعو د سيسم د 

تيا احساس كئ او دا كار ا
د پروسس الندي دې چې د 

بشري منابعو پاليسي او 
  . پروسجر جو كي

د بشري منابعو پاليسي او 
پروسيجرونه موجود او په وزارت 

 كي د تطبيق اوعملي NTPاو 
 د پرسونل NTPاو . كيدو و دي

د مقررولو په پروسو كي ور خه 
  .كار اخلي

د بشري منابعو پاليسي او 
 او وزارت NTPروسيجرونه په پ

كي موجود او مديران د پرسونل 
په مقرر كي ور خه كار اخلي 

      . چي ه پرسونل مقرر كي
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  د مديريت برخه  د پراختيا مرحلي او د هغو انگتياوي
٣  ٢  ١  ۴  

 اوسن
  شواهد  مرحلي

  )ادامه لري(سيستم 
ره د د نري رن د مخنيوي لپا  د رهبري پراختيا

رهبري پراختيا نشته او نه د 
هغو د ظرفيت د لو والي 

لپاره په راتلونكي كي كوم 
  .پروگرام شته

د نري رن د كنترول د 
پروگرام د رهبري لپاره 

پاليسي شته خو په منظم 
  .شكل نه تعقيبيي

د رهبري د ظرفيت د لوولو 
لپاره پاليسي شته او تعقيبيي 
  .هخو برخه اخستنه يي انتخابي د

 پالن د رهبري د تقويي NTPد 
لپاره موجود دي او د خلكو 

لپاره چي د كار كني د ارزوني 
په اساس په كار كي برخه واخلي 

  . يو چانس موجود دي

    

د پرسونل تربيه 
  يا ريننگ

 د پرسونل كومه NTPد 
ارزونه چي د پراختيا لپاره 

كومو شيانو ته اتيا لري 
 لميتوبونه، NTPنشته او د 

موخو او اهداف يي د بشري 
منابعو د لوولو لپاره معلوم 

 د تريننگ كوم NTPندي او 
  . كلني پالن نلري

 د پرسونل د ظرفيت NTPد 
يا بشري منابعو د اتيا 

موندني لپاره يوه ابتدايي 
 NTP. ارزونه تر سره شوي

له دي نه چي پرسونل يي 
ريننگ ته اتيا لري، خبر 

الن خو د ريننگ كلنئ پ. دي
نشته، يني كوچني 

يا تازه كوونكي ) ريفريشر(
ريننگونه تر سره كيي، خو 
د عامي روغتيا د خدمتونو 
په ولو كچو كي ندي تطبيق 

  . شوي

NTP د پرسونل د ظرفيت د 
لوولو لپاره د ارزيابى په اساس 
د ريننگ يو ه جامع پالن لري، 

خو دا پالن پوره ندي عملي 
بيا تريننگ يا ) ريفريشر(د . شوي

پالن په واليتي او حوزوي كچو 
 د پرسونل NTP. سره تطبيقيي

د ظرفيت د لووالي لپاره د 
ارزوني په اساس د تريننگ يو 

چامع پالن لري او دا پالن په پوره 
ول د عامي روغتيا د خدمتونو 
په ولو برخو كي تطبيق شوي او 
مدغم شويدي، او په خصوصي 

نظم م. سكور كي هم تطبيقيي
هم ) ريفريشر(دوباره ريننگونه يا 
چي په ولو . پالن او تطبيقيي

كچو كي د كاري وتيا د لوولو 
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  . سبب كيي
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  د مديريت برخي  د پراختيا مرحلي او د هغو انگتياوي
٣  ٢  ١  ۴  

 اوسن
  شواهد  مرحلي

  )ادامه لري(سيستم 
د معلوماتو 

عملياتي : اداره
او 

اپيديمولوژيكي 
  ارقام ولول

NTP ولولو او د ارقامو 
معلوماتو يو ضعيفه سيسم 

د ارقامو د ولولو . لري
معمول سيسم صحيح ندي 

او دا ارقام ير ل وخت په 
  . خپل وخت سره را وليي

NTP ولولو او د ارقامو 
دهغه د پراختيا لپاره 

سيسم واندي كې چې په 
وخت سره رسيدل او صحيح 

او والي د معمولو 
اپيديمولوژيكو ارقامو 

يني . زيات شي
 او WHOپروسيجرونه د 

اتحاديي د وانديزونو سره 
ورته والئ لري او اوس 

خو كيفيت او په . تطبيقيي
وخت والې اوس هم د توقع 

  . و معيارات نلري

د معلوماتو سيسم د معمولو 
د سيسم . ارقامو سره توپير لري

پروسيجرونه او معلوماتي 
 او اتحاديي د WHO سيسم د

وانديزونو سره پراخ ورته والې 
ارقام معموالً سم او په خپل . لري

  . وخت سره تسليميي

د معلوماتو معياري او د ارقامو 
د ولو معياري وسيلي چي 

WHO انديزونو  او اتحادييد و
 لري او همدا په مطابق دي اې

 په ولو برخو كي NTPسيسم د 
 كيفيت او د راپورونو. تطبيقيي

 په وخت والې د توقع و
د نا وخته راپور . معيارات لري

وركولو لپاره واضح او قوي 
د . تعقيب او نتيجه گيري شته

نور سيسمونه د ) NTP(ارگان 
ارقامو د صحيح والي د يقيني 
كولو لپاره هم ارنه كوي او يو 
له بل سره يي په مقايسوي ول 

  . گوري
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  د مديريت برخي  ختيا مرحلي او د هغو انگتياويد پرا

٣  ٢  ١  ۴  

 اوسن
  شواهد  مرحلي

  )ادامه لري(سيستم 
ارنه يا 
  سوپرويژن

NTP ار يو سم واضحد 
سيسم نلري او يو مالي 

تقويه كوونكي سيسم 
. دسوپرويژن لپاره نشته

سوپروايزران هم د سوپرويژن د 
تقويي لپاره د تريننگ پالن 

  . نلري

NTPن لپاره يو  د سوپرويژ
منظم سيسم لري خو دندي 

د . يي واضحي ندي
سوپرويژن الود را من ته 
شوي  خو خپله سوپرويژن 

اي، اي صورت نه نيسي 
او د عامي روغتيا د نورو 
برخو د خدمتونو سره پوره 

  . مدغم شوي ندي

 د سوپرويژن مواد را منNTP د 
ته شوي لكه الرود، نورمونه، 

يدلو مهאل پروسيجرونه او د ل
خو د دي ولو سره بيا هم . ويش

سوپرويژن د عامي روغتيا د 
نورو برخو كي پوره ندي تطبيق 

مركزي يم په وقفوي . شوي
شكل سره د حوزوي برخي 

سوپرويژن تر سره كوي خو پوره 
د . مالي لگت نه وركول كيي

NTP تخنيكي او د مديريت 
برخه كله نا كله په سوپرويژن كي 

  . شامله وي

 په ولو برخو NTPسوپرويژن د 
د سوپرويژن . كي شامل شوي

مواد او الرودپه منظم ول 
 د NTPعملي كيي او د 

نورمونو او پروسيجرونو 
 NTPد . انعكاس وركوونكي ده

سوپرويژن په ولو كچو د عامي 
روغتيا د خدمتونو او خصوصي 
. سكور په برخو كي تطبيقيي
. كافي مالي منابع موجودي دي

NTP خه د سوپرويژن د موندنو 
گه اخلي او د خدمتونو د ه 

والي لپاره ور خه په ولو كچو 
كي كار اخستل او نوي كارونه 

  . پالن كيي
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  د مديريت برخي  د پراختيا مرحلي او د هغو انگتياوي
٣  ٢  ١  ۴  

 اوسن
  شواهد  مرحلي

  )ادامه لري(سيستم 
د تهيه كولو 

  مديريت
و برابرولو لپاره چي د تهيي ا

د پيرلو منظم سيسم وي 
د نري رن (لكه . وجود نلري

دارو، د البراتوار سامان او 
 د NTPچي د ) كيمياوي مواد

رسونل پواسطه په ولو كچو پ
. كي استعمال شي وجود نلري

مواد په خراب حالت سره 
 ي او د جنس هيساتل كي

ثبت او ريكار د كنرول 
-STOCK(او . لپاره نشته

OUT ( يا د دوايي نشتوالې
په يپو كي زيات وخت 

  . پييي

د هيي او برابرولو يا 
تداركارتو سيسم چي وشي 

 ته د پيشبيني NTPكوالي 
او پيرلو او يپوگانو د 

اداري او ويشنې ولې برخي 
تر پو الندي راولي 

خو د نورو . موجود دي
راتلونكو اتياوو د پيژندلو 

ه يپو كي د وتيا نلري او پ
دوا او يا نورو موادو 

) STOCK-OUT(نشتوالي 
پرسونل تر . هم پييي

اوسه د تهيي د مديريت په 
نويو دندو نه دې تربيه 

  .شوې

د عامي روغتيا د وزارت د 
 ته دا وتيا NTPتهيي سيسم 

وركوي چي خپلو اتياوو ته د 
ضرورت مطابق پيشبين و 

اوسي، او خپل تهيه او تدارك 
د ريكار د ساتلو . ه كيتر سر

يو ه سيسم په زياتو ايونو 
يني پرسونل د . كي موجود وي

تهيي د سيسم په نويو دندو 
باندي تربيه شوي او په يپو كي 

د موادو نشتوالې او يا 
STOCK-OUTييپي ير ل  .  

 پرسونل په ينو NTPد 
ميتودونو په ه ول تربيه شوي 

ه ه پ(چي د دي وتيا لري چه 
ول انتخاب، پيشبيني، ذخيره، 
ويشل او استعمال د موادو خپله 

او په هره كچه كي . تر سره كي
ريكار او ثبت د اجناسو تر سره 

د ناروغ پواسطه د دارو . كي
اخستل او د اكر نتيجه دواه 

ه با كيفيته او د . ارل كيي
اعتماد و اجناس هر وخت 

او په سيسم كي . موجود وي
STOCK-OUTينه ليدل كي .  
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  د مديريت برخي  د پراختيا مرحلي او د هغو انگتياوي
٣  ٢  ١  ۴  

 اوسن
  شواهد  مرحلي

  )ادامه لري(سيستم 
د عامي روغتيا وزارت د   مالي مديريت

 د NTPمالي چارو پرسونل د 
پرسونل د مشوري پرته بودجه 

مالي سيسم په ه . جووي
توگه مصارف نشي 

نه عايدات او د . يبواليتعق
پيسو د تگ را تگ الره 

  .تعقيبيي

 مديران په خپله NTPد 
 NTPبودجه جووي او د 

حوزوي او ولسواليو او د 
نورو برخه والو سره مشوره 

 دا د بودجي NTPاو . كوي
پالن د عامي روغتيا وزارت 

ته د پيسو د الس ته راولو 
  .لپاره تسليموي

الي د عامي روغتيا د وزارت م
 د مديرانو سره د NTP پرسونل د

عملي پالن او د بودجي په كلني 
 مرسته كوي، چي دا کېجوولو 

پالن د اپيديمولوژيكو، خدماتو 
او مالي ارقامو په اساس 

مالي سيسم د . جويي
مصارفو، عوايدو او د پيسو د 

او . تگ راتگ الره تعقيبوالي شي
په مقايسوى ول خدمات او 

  .   وركوالي شياشيا سره تاو
  

 پرسونل د عامي روغتيا NTPد 
وزارت له پرسونل سره د بودجي 

پالن په جوولو او د تصميم 
د . نيولو پروسه كي مرسته كوي

مالي سيسم د مصارفو، 
عوايدو، او پيسو د تگ را تگ 

حقيقي تصوير روانه كوي او د 
خدماتو او د پروگرام د كارونو 

  . سره يي ه تاو وركوي

    

د منابعو 
  خوت

NTP د عوايدو په يوه منبع 
باندي چليي او د حكومت 

مالي منبع چي پروسه 
تمويلوي د پروگرام ستراتيژي 
  .تر خپلي اغيزي الندي را ولي

NTP خه د د زياتو منابعو 
تمويل په اتيا پوه شوي چي 

تر اوسه دا كار ال عملي 
شوي ندي، خو ستراتيژي د 

ي زياتو منابعو خه د مال
مرستي د تر السه كولو هه 

گلوبل فن، (كوي، لكه 
USAIDاو نور ،(  

NTP خه د د بيالبيلو منابعو 
لگتونو پوره كولو ستراتيژي 

تطبيق كي او د مختلفو منابعو 
خه يي مرسته تر السه كي هم 

 .ده

NTP دي مودي لپاره دد او 
عوايدو د تر السه كولو او د 
ازن د مختلفو منابعو تر من د تو

ساتلو ستراتيژي را من ته كي 
چي اوسني او راتلونكي اتياوي 
  .يي ولي په پام كي نيول شويدي
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  د مديريت برخي  د پراختيا مرحلي او د هغو انگتياوي
٣  ٢  ١  ۴  

 اوسن
  شواهد  مرحلي

  )ادامه لري(سيستم 
د كيفيت ساتلو 

نورمونه او 
پروسيجرونه د 
  البراتوار لپاره

NTPره  د كيفيت ساتلو لپا
كوم سيستم ندي معرفي 

تره تخنيكي كارونه زيا. كي
د كوم پالن خه پرته تر سره 
كيي او په تصادفي ول تر 

  .سره كيي

NTP د كيفيت ساتلو د 
 يني برخي را من مسيس

ته كي، چي دا د البراتوار د 
كارونو په منظم كولو كي له 

NTP و خ سره مرسته كوي
 او WHOديزونه د دا وان

اتحاديي د معيارونو سره 
برابر ندي او دا سيسم د 
عامي روغتيا د خدمتونو 

په ولو كچو كي ندي تطبيق 
  . شوي

NTP مد كيفيت د ساتلو سيس 
 او WHOرا من ته كى چې د 

اتحاديي د معيارونو سره برابر 
وي او د عامي روغتيا د خدمتو 

په وله كچه كي په منظم شكل 
  . قييتطبي

NTP د البراتوارونو د پراختيا او د 
كيفيت ساتلو لپاره يو سيسم چي 

 او د اتحاديي د WHOد 
 انديزونو سره سمون لري را منو

او دا سيسم په منظم . ته كي
شكل سره د عامه خدمتونو په ولو 

كچو او په خصوصي سكور كي 
. او هر وخت نوي كيي. تطبيقيي

 وخت دا تربيه شوې پرسونل هر
  .سيسم استعمالوي

    

  د نورو پروگرامونو برخي
د نري رن د 

مخنيوي لپاره 
  پلنه يا ريسرچ

د ريسرچ د پاليسي 
لميتوبونه او پروتوكول په 

سمه توگه ندي پيژندل شوي 
  . او من ته ندي راغلي

 د ريسرچ پاليسي NTPد 
موجوده ده، خو پروتوكول 

 د روغتيا NTPيي نشته او 
 د تحقيقاتو له نورو د وزارت

  .برخو سره كوم تاو نلري

د ريسرچ لميتوبونه او موخي 
 د WHOموجودي دې او د 

او دا . وانديزونو پر اساس دي
ول د وزارت د تحقيقاتو له نورو 

. فعاليتونو سره ندي تاو لري
پروتوكول موجود دې خو د ملي 
  .قوانينو سره كوم همغې نلرې

توبونه د د ريسرچ موخي او لمي
WHO انديزونو پهاو اتحاديي د و 

او د روغتيا وزارت د . اساس دي
نورو برخو د تحقيقاتو سره سمون 

ول پروتوكولونه چي را من ته . لري
شوي او منل شويدي، د ملي 

د . قوانينو سره نديوالى لري
تحقيقاتو خه د پروگرام د ه 
والي او د ستراتيژي نوي كولو 

 كيي او په لپاره كار اخستل
همدي اساس د تحقيق لميتوبونه 
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  .هم تعيينيي

  شواهداوسن   د پراختيا مرحلي او د هغو انگتياوي  د مديريت برخي

٣  ٢  ١  ۴  
  )ادامه لري( برخي ېنور پروگرام د 

)ACSM ( يا
 كول، حمایت

مفاهمه او د 
  ولني هونه

NTP د ACSM كوم پالن تر 
د . جو كىاوسه ندي 

ACSM ير فعاليتونه ال پالن 
شوي ندي او په خپل سر تر 

  .سره كيي

 اوسنى ACSM د NTPد 
 د ستراتيژي DOTSپالن د 

د پراخي ارزوني او 
لميتوبونو او ضرورتونو پر 

كه ه . بنس من ته راغلى
 ACSMهم نور همكاران د 

په پالن كي دخيل نه وه او 
ACSM د عامه خدمتونو په 

و كچو او ولنه كي پوره ول
  . ندي تطبيق شوي

 اوسنى پالن د ACSM د NTPد 
DOTS د ستراتيژي د پراخي 

 يتوبونو پر بنسارزوني او لم
منح ته راغلي او پر همدي اساس 

عملي كيي او نور همكاران د 
دي په جوولو كي دخيل وه او 

كله هم د عامه خدمتونو په ولو 
كچو، په ولنه او خصوصي 

  . ور كي هم عملي كييسك
  

 اوسنى پالن د ACSM د NTPد 
DOTS د ستراتيژي د پراخي 

 يتوبونو پر بنسارزوني او لم
 ته راغلي او پر همدي اساس من

عملي كيي او نور همكاران د 
دي په جوولو كي دخيل وه او د 

عامه خدمتونو په ولو كچو 
خدمتونو او خصوصي سكور او 

كل سره ولنه كي په منظم ش
  .تطبيقيي

    

د ولني د برخي 
اخستني پالن د 

نري رن د 
  .مخنيوي لپاره

NTP ولنه كي د برخه په 
. اخستني لپاره كوم پالن نلري

يرى فعاليتونه پالن شوي 
ندي او په خپل سر تر سره 

NTP ولني د برخه د 
اخستني يو بشپ پالن د 

DOTS د ستراتيژي د 
يتوبونو پراخي ارزوني او لم

NTP ولني د برخه اخستني د 
 د DOTSيو بشپ پالن د 

ستراتيژي د پراخي ارزوني او 
لميتوبونو او ضرورتونو په 

NTP ولني د برخه اخستني د 
 د DOTSيو بشپ پالن د 

ستراتيژي د پراخي ارزوني او 
لميتوبونو او ضرورتونو په 
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او ضرورتونو په اساس من   .كيي
خو دا د برخي . ته راوي

اخستني پالن په زياتو برخو 
كي د ولني د همكارانو 

او . سره شريك شوي ندي
  .هغوي پكي شريك ندي

خو كله . راوياساس من ته 
كله، دا پالن د عامه خدمتونو په 

او د . ولو كچو كي تطبيقيي
ولني نور همكاران او خصوصي 

سكور هم پكي شريك 
 . شويدي

او په . اساس من ته راوي
 اساس عملي او تطبيق همدي
دا پالن په خصوصي . كيي

سكور او د ولني نور همكاران 
ول سره شريكوي او په منظم 

  . شكل سره نوي كيي
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  د مديريت برخي  د پراختيا مرحلي او د هغو انگتياوي
٣  ٢  ١  ۴  

 اوسن
  شواهد  مرحلي

  )ادامه لري(د نورو پروگرامونو برخي 
 د د نري رن

دارو سم 
استعمال 

فعاليتونه چي د (
واقعي موندني، 

ارزوني، 
پوهيدني او د 
دارو د جانبي 

عوارضو د 
مخنيوي په اه 

  .)دي

د نري رن د دارو د سم 
استعمال پروسيجرونه من ته 
نه دي راغلي او يا هم ه نه 

 اوس NTP. دي معرفي شوي
مهאل د نري رن د دارو د سم 

استعمال لپاره كومه 
  . اتيژي نلريستر

يو ه پروسيجرونه شته خو 
په بشپه ول نه عملي 

كيي او د نيوالو 
وانديزينو پر بنس ندي 

 تر اوسه د NTP. جو شوي
روغتيا وزارت د نورو برخو 

د پاليسيو او د موخو سره 
كومه همغي د دي پاليسيو 

  . په اه نلري

د نري رن د درملني د سم 
ود استعمال لپاره سيسم موج

دي چي د نيوالو له وانديزونو 
سره سمون لري، او د روغتيا 

وزارت د نورو برخو سره همغي 
ول معياري پروسيجرونه . لري

په الرود كي موجود دي خو د 
عامه خدمتونو په ولو كچو كي 

  . په هر وخت كي نه تطبيقيي

د نري رن د درملني د سم 
استعمال لپاره سيسم موجود 

انديزونو دي چي د نيوالو له و
سره سمون لري، او د روغتيا 

وزارت د نورو برخو سره همغي 
. ول معيارونه الرود لري. لري

او د عامه خدمتونو په ولو كچو 
او خصوصي سكور كي په 

بشپه ول سره تطبيقيي او 
  . نوي كيي
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   د ارزونې د موافقې پاهMOSTد نري رن لپاره د 
  

 NTPدي چي د موافقي پروسه شروع شي، د وركشاپ برخه وאل په يواي توگه بايد چي د مخكي له 
دوي بايد چي خپل يو يا دوه مثالونه . مديريت د پراختيا د مرحلو لپاره كار وكي او په نه يي كي

ي، كله چي دوي دا كار ختم ك. راوي، د خپلي تجربي په اساس، تر و چي دا خپله ارزونه تقويه كي
  . نو تسهيل كوونكي به دوي د پنو كسانو په گروپ و ويشي

  
  الروونه

د ارزوني د موافقي په فورمي باندي خپل نو وليكي او د خپل گروپ رگندوني چي د  .1
منجمن د هري برخي د پراختيا لپاره يي كي ثبت كي، د هغو شواهدو سره چه د دي تصميم 

ي برخه د نومونو د ليكلو لپاره وكاروى چي د گروپ هر د دي فورمي منن. لپاره يي نيولى دى
غى بايد ثبت شي او د نوم الندي يي د مديريت د هري برخي د پراختيا لپاره چه كوم وك 
اكل شوي، په لويه سپينه برخه د پاي كي د نومونو او د مرحلو خه الندي خط شواهد چي د 

 . كيگروپونو د نمايندگانو پواسطه ويل شوي خالصه 
د مديريت د هري برخي توزيع وكي، كوم توپيرونه چي تاسي يي په خپل فكر سره تر سترگو  .2

 :كو، وليك او دا په ياد ولر چي
 .د هر يو برخه اخستونكي نظر د قدر و دي او دا كه چي د هر كس تجربه روانه كوي 
 اوس په NTP شي چي د پراختيا د هري مرحلي انگتيا بايد چي روانه شي او دا كاره 

خه موجود نه وي نو . كومه مرحله كي د تياووانگ كه كوم يو د ديNTP د دي په 
 .  لم مرحله كي حسابيي

 ه واضح NTP د مديريت د هري برخي لپاره بايد چي په هغه مرحله باندي توافق وشي چي  .3
 تر السه شي، وركل شي او تشريح كوي، يو يا دوه شواهد بايد د دي لپاره چي د ولو موافقه

دا موندني د ي الس خوا ته په كتار شي ثبت او ريكار . تصميم نيونه ور باندي تقويه شي
  . شي
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  د ارزونې د موافقې پاه
   

د مديريت 
  برخه

  گون كوونكي
  

_________________  

  گون كوونكي
  

_________________  
  گون كوونكي

  
_________________  

  ن كوونكيگو
  

_________________  
  گون كوونكي

  
_________________  

گروپي 
  موافقه

  د موافقي برخه  په گوته شويې بيال بيلي برخ

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

  ماموريت
موجوديت او 

  پوهه

    

  د موافقي برخه  په گوته شويې بيال بيلي برخ

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

  ارزتونه
موجوديت او 

  تطبيق

    

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

  ستراتيژي
له ماموريت او 
ارزتونو سره 

  تاو
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  گون كوونكي  د مديريت برخه

  
_________________  

  گون كوونكي
  

_________________  
  گون كوونكي

  
_________________  

  گون كوونكي
  

_________________  
  گون كوونكي

  
_________________  

گروپي 
  موافقه

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

استراتیژی اوتاو 
یی د نری رن د 

درولو له 
  استراتیژی سره 

    

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

استراتیژی اوتاو 
 HIV/AIDSیی د 

  د پرورام سره

    

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

استراتیژی اوتاو 
یی د ناروغ او 

  ولنې سره
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د مديريت 

  برخه
  گون كوونكي

  
_________________  

  گون كوونكي
  

_________________  
  گون كوونكي

  
_________________  

  گون كوونكي
  

_________________  
  گون كوونكي

  
_________________  

گروپي 
  موافقه

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

جوت او 
اکادیمیک 

  کیدنه

    

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

جوت او د 
صالحیت او 

مسولیت 
  کره

    

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

جوت او 
  مفاهمه 
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د مديريت 

  برخه
  گون كوونكي

  
_________________  

  گون كوونكي
  

_________________  
  گون كوونكي

  
_________________  

  گون كوونكي
  

_________________  
  گون كوونكي

  
_________________  

گروپي 
  موافقه

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

جوت او 
رول او 

  مسولیتونه

    

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

وت او ج
  تصمیم نیونه

    

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

سیستم او 
ستراتیژیک 
  پالن کول

    

  



  للل پروسه MOSTد نری رنځ لپاره د 
......................................................................................................................................................  

 هوسيلد نری رنځ د مديريت او ادارې د بقا او تداوم  96 

  
  
  

د مديريت 
  برخه

  گون كوونكي
  

_________________  

  گون كوونكي
  

_________________  
  گون كوونكي

  
_________________  

  گون كوونكي
  

_________________  
  گون كوونكي

  
_________________  

گروپي 
  موافقه

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

سیستم کلنی 
  پالن تیارول

    

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

د نري  سیستم
رن د مخنيوي 

موندنې، 
تشخيص او 

درملنې او 
مراقبت لپاره 

نورمونه او 
  پروسيجرونه

  
  

    

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د سیستم 
DOTS 

جغرافيوي او 
 د شواهدو   فردي شواهددنفوس پر بنس

  موافقه
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پو      

  
  
  

د مديريت 
  برخه

  گون كوونكي
  

_________________  

  گون كوونكي
  

_________________  
  گون كوونكي

  
_________________  

  گون كوونكي
  

_________________  
  گون كوونكي

  
_________________  

گروپي 
  موافقه

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

د بشري سیستم 
منابعو اداره او 

  ريتمدي

    

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

سیستم د 
رهبری 

  پراختیا 

    

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
سیستم د 

پرسونل 
ترینن  

د شواهدو   فردي شواهد
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  موافقه

    

  
  
  
  

د مديريت 
  برخه

  گون كوونكي
  

_________________  

  گون كوونكي
  

_________________  
  گون كوونكي

  
_________________  

  گون كوونكي
  

_________________  
  گون كوونكي

  
_________________  

گروپي 
  موافقه

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

د سیستم 
: معلوماتو اداره

ياتي او عمل
اپيديمولوژيكي 

       ولولوارقام

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د شواهدو   فردي شواهد

  هموافق

د سیستم 
: معلوماتو اداره

عملياتي او 
اپيديمولوژيكي 

       ولولوارقام

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي سیستم ارنه 
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د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

  او ارزونه

    

  
  
  
  

د مديريت 
  برخه

  گون كوونكي
  

_________________  

  گون كوونكي
  

_________________  
  گون كوونكي

  
_________________  

  گون كوونكي
  

_________________  
ون كوونكيگ  

  
_________________  

گروپي 
  موافقه

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

سیستم 
  سوپرویژن

    

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
سیستم د 
تهیه کولو 
د شواهدو   فردي شواهد  مدیریت

  موافقه
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  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

الی سیستم م
  مدیریت

    

  
  
  
  

د مديريت 
  برخه

  گون كوونكي
  

_________________  

  گون كوونكي
  

_________________  
  گون كوونكي

  
_________________  

  گون كوونكي
  

_________________  
  گون كوونكي

  
_________________  

گروپي 
  موافقه

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

سیستم د 
منابعو 
  خوت

    

سیستم   د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 
            البراتوار د 
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د شواهدو   فردي شواهد
  فقهموا

 کیفیت ساتلو
نورمونه او 
       پروسیجرونه

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

دپرورام 
نورې برخې 
: او اجزاوې

دنری رن د 
کنترول لپاره 

  ریسرچ

    

  
  
  
  

د مديريت 
  برخه

  گون كوونكي
  

_________________  

  گون كوونكي
  

_________________  
  گون كوونكي

  
_________________  

  گون كوونكي
  

_________________  
  گون كوونكي

  
_________________  

گروپي 
  موافقه

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

دپرورام 
نورې برخې 
 : او اجزاوې

)ACSM ( يا
 كول، حمایت

مفاهمه او د 
  ولني هونه

د ولني د برخي 
اخستني پالن د 

نري رن د 
  .مخنيوي لپاره
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  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

دپرورام 
نورې برخې 
د :او اجزاوې

ولنې د برخې 
اخیستنې 

پالن د نری 
رن دکنترول 

  لپاره 

    

  د موافقي برخه  په گوته شويې برخبيال بيلي 

            
د شواهدو   فردي شواهد

  موافقه

دپرورام 
نورې برخې 
د : او اجزاوې

نري رن د دارو 
ستعمال سم ا

فعاليتونه چي (
د واقعي 
موندني، 
ارزوني، 

پوهيدني او د 
دارو د جانبي 

عوارضو د 
مخنيوي په اه 

 .)دي
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   د كاري پالن فورمهMOSTد نري رن لپاره د 
  الرووني

  
برخه اخستونكي كيداي شي دا فورمه او يا بله . ( چي پكار وي هومره بايد تيارې شې او ولي موخي بايد پكي په اي شيد دي فورمي ومره كاپي

كه چيرې دوي بله فورمه استعمالوي نو بايد چي هغي ته تطابق وركي تر و د پالن كولو . فورمه وكاروي تر و چې د پالن جوولو پروسه مخكې اله شي
  . كي واضح او ذكر شيولي برخي پ

  
  _____________________:د نري رن د بدلون مشر            ______________________:د مديريت برخه

  
  وخت

  لورمه ربع  دريمه ربع  دويمه ربع  لمي ربع
  فعاليتونه  د السته راونو شواهد  موخي  مياشتي

د ضرورت و منابع 
بشري، مالي او (

  )مادي
  مسئول كسان

٣  ٢  ١  ۴  ۵  ۶  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  
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  وخت

  لورمه ربع  دريمه ربع  دويمه ربع  لمي ربع

  مياشتي
  فعاليتونه  د السته راونو شواهد  موخي

د ضرورت و منابع 
بشري، مالي او (

  )مادي
  مسئول كسان

٣  ٢  ١  ۴  ۵  ۶  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  
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  د رهبري او مديريت دپایلو مادل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  د رهبري او مديريت فعاليتونه
  

  مديريت      رهبري
  

  پالن كول      يل
  تنظيم كول      تمركز

  تطبيق كول    خوت|يو اي
 نظارت او ارزيابي    شايع كول يا خپرول

د كاري 
جاپيريال 
تقويه يا 
انكشاف

د مديريت د 
سيسم 
تقويه يا 
انكشاف

د بدلون د 
راوستلو 

واب ته د 
ظرفيت 
 تقويه

  نتيجي
  

                   دروغتيايي  
تاثيراتو او      

 نتيجو لو
 والئ

د خدماتو 
د كچي 
 لو والئ
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ي كوي د روغتيايي خدماتو د د هغه مديرانو خه چې رهبر
  تقويي لپاره السي كتاب د روغتيا لپاره د علومو مديريت
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د مديريت او رهبر چوكا  
   ي پايلي تر السه كيهغه فعاليتونه چي گروپونو او ارگانونو ته د دي وخت وركوي چي د ستونزو سره مقابله وكي او

  
  مديريت  رهبري

  بررسي كول يا ارنه
 د مراجعه كوونكو او همكارانو د لميتوبونو او ضرورتونو پيژندل 
د هغه خطرونو او پيو پيژندنه چي كوالي شي په ارگان باندي تاثير  

 .وكي
 د ه عمل كولو هه 
 د پرسونل د ظرفيت او ستونزو پيژندل 
 ارزتونه، قوت او ضعف-و ارگان پيژندنهد خپل ان، پرسونل، ا 

مديران د خپل دفتر په اه تازه او دقيق معلومات : د دفتر يا ارگان نتيجه
ولري او په دي پوهيي چي د دوي خوي او عادت رنگه كوالي شي په نورو 

  . اغيزه وكي
  تمركز كول

 .د ارگان د ماموريت او ستراتيژ تر من ندي تاو 
 .موندلد مهمي ستونزي  
 تاو د ارگان د ستراتيژ سره) گول(د لويي موخي  
 د عمل لپاره د كليدي لميتوبونو په نه كول 
 د و پايلو د السته راولو لپاره د يو عمومي تصوير را من ته كول 

د ارگان كارونه د ه تعريف شوي ماموريت، : د ارگان د پايلو لپاره
  . ه اساس رهبري كييستراتيژي او د لميتوبونو د پيژندلو پ

  سوق او هونه

  پالن كول
 د سازمان يا دفتر لپاره د لن مهاله موخو او كنو اكل 
 .د و كلن او يو كال عملي پالن را من ته كول 
 ) پيسي، وي او مواد(د مناسبو منابعو  
 د خطرونو پيشبيني كول او كمول 

 يو سازمان بايد چي معلومي، پايلي، منابع او عملي پالن :د سازمان پايلي
  ولري
  تنظيم

د يو داسي جوت را من ته كول چي د حساب وركول او د مسئوليت  
 . واضح تگالره پكي موجوده وي

د دي يقيني كول چي د بشري منابعو، مالي، لوژيستيك، د كيفيت  
ي ول سيسمونه ساتلو، عملي يا عملياتي، معلوماتو او بازار موندن

 . پالن تقويه كوي
 .د كار كولو د سيسم تقويه چي پالن عملي شي 
 د پرسونل د ظرفيت هونه د پالن شويو كارونو خوا ته 

 سازمان بايد وظيفوي جوت، سيسم او د منابعو او :د سازمان پايلي
مؤثرو كارونو لپاره پروسه ولري او پرسونل يي بايد د دندو، مسئوليتونو او 

  . توقعگانو خه باخبر وي
  تطبيق
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د ارزتونو د يو والي يقيني كول، د ماموريت، ستراتيژي، جوت،  
 .سيسم او د ورني كارونو سمون

 د يم په شان كار كول 
 د يو ه لر ليد په شا او خوا باندي د ولو همكارانو را ولول 
 يا لويي موخي تاو د انعام او قدر دان سره) گول(د   
 .همكارانو لست كول تر و خپلي منابع سره شريكي كيد  

بايد چې كورني او بهرني همكاران د ارگان يا سازمان : د ارگان يا دفتر پايله
  .سره مرسته وكي تر و منابع وهوي او خپلو موخو ته ورسيي

  
  الهام يا پيغام وركول

 د خبرو او عمل سمون او برابرت 
 ې كول په برخورد كريتينول كارهد صداقت او  
 په خپل پرسونل باندي اعتماد كول، د هغو د كارونو تصديقول 
 او تقويه كول) فيبك(پرسونل د ستونزو، دوباره راپور وركول  
 . د ابتكارونو او خالقيت يو مال گريدل او دا چي زده كه وكي 

سونل  سازمان بايد چي د دوامداره زده كي او د پر:د سازمان يا دفتر پايلي
  .  كه كله شا ته تگ هم وشي يو چاپيريال را من ته كي، حتيد تعهد

 د سيسم مدغم كول او د كارونو د جريان تعقيبول 
 د غوتنو د توازن ساتل 
 .د ارقامو استعمال د تصميم نيوني لپاره بايد معمول شي 
د كارونو او فعاليتونو همغه يا شريكول دنورو پروگرامونو او  

 .سكورونو سره
 .سرهد پالن او منابعو عيارول د بدلونونو  

 كارونه په مؤثره او گوره توگه اجرا كيي او د مسئوليت :د سازمان پايلي
  .احساس كيي

  نظارت يا ارنه او ارزونه
 .ار او د هغه د موندنو كتل له پالن سره 
 )بير ته واب وركول(فيبك  
 .د بدلون لپاره د اتيا په نه كول 
 د كار د پروسيجرونو او موادو پراختيا 

 سازمانونه په دوامداره ول خپل معلومات تازه كوي او د :ايليد سازمان پ
پايلو او الس ته راونو خه ان خبروي او يوه دوامداره پروسه د زده كي 

  .مخ ته بيايي
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VII( اضافي منابع      
  

 كيداي شي د سازمان د پالن كولو، د مديريت د پراختيا او د دوي د تداوم لپاره ې خپرونېدا الند
  . ويگوري

)The Manager ( دا يوه ربعواره خپرونه ده چي دMSHييا د روغتيايي علومو د اداري لخوا خپري  .
د يوي ساحي خه وسايل او ) كاري حل الرو(هره خپرونه د مديريت په يوه برخه تمركز كوي او د 

 همدا رنگه د MSH .تخنيكونه او د واقعو بيان كول، د پرسونل د ريننگ او پراختيا لپاره تر سره كوي
چي په يرو ژبو . مديريت وسيلي چي د مديريت د يوي خاصي برخي د پراختيا سبب كيي خپروي

  . باندي موجودي وي
په لست كي يا په ) ERC( هغه منابع چي الندي لس شوي ول د مديريت د برينايي منابعو MSHد 

د مديريت په اه پوتنو ته واب وايي، د ) ERC. (كي موجود دي) org.msh.cer://http(دي آدرس 
استعمال لپاره آسانه وسيلي او د مؤثره مديريت لپاره معلومات واندي كوي او د اوسني مديريت 

  . ته ايميل واستوorg.msh@rce ويب پاه وگور او يا ERCد يرو معلوماتو لپاره د . ميالن بيانوي
  
  
  لپاره تيارى نيول د پروسې MOSTد 
 

.  اداره د كاري چاپيريا پراختيا، د پرسونل تشويق او د كاري وتيا ه والى را من ته كويMSHد 
)The Manager ( وك شميره ىد ې خپرونه كېپه د-٢٠٠٢. روغتيايي علومو اداره د -باستن-٣لم 

  . هم شتهې وسيلېزونكار چاپيريال د ار
  

   د پراختيا لپاره تمركز كولد مديريت د يوې برخې
 

  د بشري منابعو مديريت
 A guide( لپاره د چکې ارزونې وسیله  HIVد بشری علومو مدیریت او د : هد روغتيايي علومو ادار

for strengthening HRM system. Boston: management sciences for health, 2003)    
 .The manger vol. 13 no. 2: 1-20: په اه د بشری منابعو د کموالی مخنیوییی خدماتو  روغتیاد

Boston: management scince for health     
  

 د معلوماتو اداره
 Sullivan, T.M.M strachen and B.K. Timmons. A guide to :هد روغتيايي علومو ادار

monitoring and evaluation health information products and services. Baltimore, MD: 
center for communication program, Johns Hopkins Bloomsberg School of Public Health; 

Washington, DC: Constella Future; Cambridge, MA: Managemnt science for Health   
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  مالي اداره
 .The mangers vol. 12, no):  اران د مالی سیستم ارزونه د خپل :هد روغتيايي علومو ادار •

1 Boston, Mnagement science for health, 2003. this issue includes the financial 
management assessment tool) 

  
 :The mangers vol, 12 no. 3: 1-30. Boston: پالن چې خپل اران انتقال کید کاروبار   •

Managemnt science for health  
• Planning, costing and budgeting framework. Boston. Management science for health   

  
 
 

   سره د بدلون اداره په يرې مؤثرې طريقې
 vol, 10, no.3:  دداسې مدیرانو روزنه چې رهبری کوالی شی :هد روغتيايي علومو ادار •

Boston: management science for health 2001  
 .The mangers vol, 13. no. 3:1 1-24: پراختیا لپارهد بدلون رهبری کول د روغتیا د  •

Boston: Management science for health  
  
  
  
 

  منابعMSH د د نري رن لپاره
   

Frye, J, ed, international drug price indicator guide. VA: Mangement science for Health, 
center for pharmacueticles management and World Health organization, 2007.  

 
 . :the managers vol. 10,no 4: 1-22 د دارو د مدیریت پراختیادنری رن  :هد روغتيايي علومو ادار

Boston: Management science for health 
     

Mundy,C,G kahenya, and H. Vrakking. Support to the global TB Drug Facility: Design 
 and intercountry evaluation of the TB Diagnosis Laboratory kits Innetiative, 2004-2006. 
Mangement science for health 
 
Rational Pharmaceuticles Management (RMP) Plus Program, Managing 
Pharmaceuticles and commodities for tuberclosis: A guide for National Tuberclosis 
Program. Arlington, VA: Management science for health, 2005.  

: پلس پرورام، د نری رن ددارو مدیریت په لمی کچه) RPM: (د نری رن ددارو سم استعمال  
   2008هد روغتيايي علومو ادار :VAارلینتن، 

 SPS(  e,-TB Manager: A comprehensive Web based tool for(د دارو د سیستم پراختیا  
programmatic management of TB drug- resistance  
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  Weil, D. A. Beith, S. Mookherji, and R. Eichler, Mapping the motivation of 
stakeholders to enable sciences for health and stop TB partnership, 2004 
Zagorskiy, A.C. Owunna, and T. Moore, Eds, Pharmaceuticle Management for 
Tuberclosis, assessment manual, Arlington, VA: Rational Pharmaceutical Management 
(RPM) plus program, Management science for Health 2005.    
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  په اه )MSH( یا د روغتيايي علومو د ادارې
  

MSH خه يوه اداره ده چي د نيي السته راويوالي پرته له گيا د روغتيايي علومو لپاره اداره يو ن 
 او غواي ،عامي روغتيا د ستونزو او د ن د بيالبيلو قومونو تر من د وان د كمولو لپاره كار كوي

     روانه او حل شيېچي دا ستونز
  

 په له سلو زياتو ملكونو كي د پاليسي جوونكو، MSH ميالدي كال خه را په ديخوا ١٩٧١له 
روغتيايي متخصصينو او مصرف كوونكو سره كار كوي تر و د روغتيايي خدماتو د كار كيفيت يا 

 گانو سره او د NGOمون له دولتونو سره، بسپنه وركوونكو، . رنگوالى موندنه او السرس پراخه كي
، نرى رن، مالريا، د HIV/AIDS چي روغتيايي ستونزو ته لكه روغتيايي خدماتو له نورو انگو سره

زمون خپروني او برينايي توليدات د دي . ماشومانو روغتيا او د باروري د روغتيا لپاره كار كوي
  . خبري او تخنيكي مرستي پخالينه كوي

 لري ،په  قومونو خه په زياتو پوري اه٧٠ كسانو خه زيات چي له ١٣٠٠ پرسونل چي د MSHد 
.  ملكونو كي په ساحوي دفترونو كي كار كوي٢۵كمبريج، مساچوست، مركزي دفتر په واشنگن او په 

 ينگه ژمنه لري چي په دغه هيوادونو MSHد تخنيكي ريسرچ، ريننگ او د سيسم جوولو په برخه كي 
 په MSH يا ېادارد و د روغتيايي علوم. او ن كي په روغتيايي انگو كي بدلونونه را من ته كي

 د خپرونو د MSHد .   كي وگورorg.msh.wwwاه د ال يرو معلوماتو لپاره زمون ويب پاه په 
  .  د ليدو لپاره مون سره په دغه پته رابطه وككتال

  




