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هغه مسایل ،چې پهدغه څپرکي کې به پرې بحث ويش
د دغه څپرکي په پای کې به له الندې مسایلو رسه آشنا شئ
– څه ډول خپله سوداګري هټۍوالو ته معريف کړئ؟
– له غوره کیفیت رسه د محصوالتو تولید او چمتو کولو لپاره پنځه پړاوونه
– د سپارښتنې ترالسه کولو په صورت کې کوم کارونه باید تر رسه کړئ؟
– د یوه محصول تولید لپاره څه ډول باید پالن جوړونه وکړئ؟
– د لومړنیو توکو پېرلو پر مهال کومو ټکیو ته باید پاملرنه وکړئ؟
– څه ډول کوالی شئ له غوره کیفیت رسه یو محصول تولید کړئ؟
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 .1رسيزه
شفیق د رویا لپاره خوشحال دی؛ خو نوموړې ته یادونه کوي ،چې ال هم د سوداګرۍ پیل لپاره بايد
زیات کارونه تر رسه يش.
رویا باید لومړی خپل تر ټولو غوره کاري بېلګې هټۍوال ته ښکاره کړي او هغه ته قناعت ورکړي،
چې دې ته د محصول سپارښتنه وکړي .له دې وروسته رویا باید محصوالت تولید کړي او د ژمنې پر
بنسټ یې هټۍوال ته وسپاري.
که نوموړې خپله ژمنه عميل کړي؛ هټۍوال به پرې باور وکړي او په ډېر احتامل رسه به لویې
سپارښتنې ورته ورکړي.
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 .2د لومړنۍ سپارښتنې ترالسه کول
(الف) :د سوداګرۍ استازیتوب
رویا ،شفیق ته وايي ،چې په یوازې توګه له هټۍوال رسه خربې کول د دې د ناآرامۍ المل کېږي.
شفیق غوښتنه کوي ،چې دی به له رویا رسه ملتیا وکړي .د رویا پالر د دوی دواړو خربې اورې او دی
هم په خربو کې ورګډېږي .دی وايي ،رویا باید په یوازې توګه له هټۍوال رسه د خربې کولو وړتیا
زدهکړي .شفیق به تل له رویا رسه نهوي؛ د دې لپاره چې هټۍوال رويا او سوداګرۍ ته یې درناوی
وکړي ،نو نوموړې باید مستقیامً له هټۍوال رسه خربې وکړي.
شفیق ،رویا ته مشوره ورکوي او ورته وايي ،چې نوموړې باید پر ځان او پر خپل کار باور ولري،
مهربانه واويس ،په روښانه او لوړ غږ رسه خربې وکړي .دی وايي ،که رویا ډاډمنه و نه اويس ،ښايي
هټۍ وال د دې پر کيفيت لرونکي محصول باندې شک وکړي.
رویا خپلې کتنې له آمنې رسه رشیکوي او آمنه ورته وړاندیز کوي ،چې دوی به یو ځای مترین
وکړي .آمنه د هټۍوال په توګه څرګندېږي .له درې یا څلور ځله مترین څخه وروسته رویا زدهکوي،
چې څه ډول له هټۍوال رسه خربې وکړي.
څو ورځې وروسته رویا بیا د کمیس او پرتوګ ځانګړې هټۍ ته ځي ،څو د خپلو کارونو تر ټولو ښې
بېلګې هټۍوال ته ښکاره کړي .نوموړې ناآرامه ده؛ خو د شفیق خربې يادوي ،چې ویيل یې و،
باید آرامه و اويس ،څو هټۍوال یې د وړتیا په اړه شک ونهکړي.

خپلې تجربې په ډاډ رسه معريف کړئ:
– پر خپلو وړتیاوو او محصول باور ولرئ.
– مهربان و اوسئ.
– په لوړ غږ او روښانه خربې وکړئ.
– مترین وکړئ او چمتو و اوسئ.
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څرنګه چې رویا له آمنې رسه مترین کړی و ،نو مخکې له دې ،چې په لوړ غږ رسه هټۍوال ته
سالم وکړي ،منتظره پاتې کېږي څو هټۍوال له پېرېدونکي رسه مرسته وکړي .رویا ،هټۍوال ته
یادونه کوي ،چې له خپلې ترور رسه یو ځای یوه اوونۍ وړاندې دلته راغلې وه .رویا خپلې کاري
بېلګې هټۍوال ته ښکاره کوي او هغه ته د خپل اليس ګنډلو په اړه وضاحت ورکوي.
همداراز رویا خپله پوهه او پوره وړتيا پهډاګه کوي ،هټۍوال په ځري او پاملرنې رسه د نوموړې خربو
ته غوږ نیيس.

رویا خپلې کاري بېلګې هټۍوال ته ښيي

هټۍوال د رویا له کار څخه ستاینه کوي .هټۍوال له نوموړې څخه څو پوښتنې کوي او وروسته
وړاندیز کوي ،چې د آزمایښت په توګه یوه کوچنۍ سپارښتنه ورته وسپاري .که رویا دغه سپارښتنه په
بریالۍ توګه بشپړه کړه ښايی هټۍوال دې ته لېوال يش ،چې په منظمه توګه دې ته سپارښتنې
ورکړي.

54

د رویا لومړنۍ سپارښتنه

(ب) اسناد (سند)
رویا د خپلې لومړنۍ سپارښتنې ترالسه کولو په درشل کې ده .رویا د آمنې خربې را یادوي چې
ویيل و ،د هرې سوداګرۍ څارلو او له تېروتنو څخه د مخنیوي په موخه مستند کول څومره مهم
دي .تېره شپه آمنې ،رویا ته د یوې کتابچې په ورکړې رسه نوموړې یې حیرانه کړې وه.

آمنه ،رویا ته یوه کتابچه ورکوي څو وکړای يش خپلې سپارښتنې مستندې کړي

آمنه خپله کتابچه چې له سپارښتنو ډکه ده رويا ته ښيي :ډیزاینونه ،اندازې ،بیې ،د ټېلېفون شمېرې،
السلیکونه او داسې نور .
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د رویا پالر پهداسې حال کې خونې ته دننه شو ،چې دواړه د خربو کولو په حال کې و او خپله
مشوره یې د دې جملې په ویلو رسه زیاته کړه« :تاسې باید تل سپارښتنې یاددښت کړئ ،فرق
نه کوي چې سپارښتنې کمې یا زیاتې دي؛ ډاډمنې شئ چې پېرېدونکی یا هټۍوال هغه
السلیکوي .که تاسې خپلې سپارښتنې مستندې کړئ ،کولی شئ ترې اسناد ولرئ او نوموړې
سپارښتنې وڅارئ او دغه راز د ناسم پوهاوي له رامنځته کېدو څخه مخنيوی وکړئ .د سپارښتنو د
معلوماتو مستند کول؛ هرې سوداګرۍ لپاره تر ټولو غوره بڼه ده».
رویا د سپارښتنو مستند کولو په اړه اندېښمنه ده؛ ځکه نوموړې په لیکلو او محاسبې کې ډېره تجربه
نهلري .پهدې ترتیب رسه آمنه ،رويا ته د سپارښتنو د یوه چوکاټ په کښلواو ډکولو څرنګوايل رسه
ښيي  .آمنې وویل ،د کمیس او پرتوګ پلورنې ځانګړې هټۍ خاوند امان د باور وړ کس دی او د اړتیا
پر مهال به د سپارښتنو په مستند کولو کې له رویا رسه مرسته وکړي .شفیق او آمنې ژمنه وکړه،
چې د رویا پر اسنادو به بیا کتنه کوي او تر هغه مهاله چې پهدې برخه کې د رویا وړتیا ښه کېږي،
له پوهېدو څخه به یې ډاډ ترالسه کوي .رویا د شفیق او آمنې له دې مرستو څخه د هوساینې
احساس کوي.
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 .3د تولید بهیر :د لومړنۍ سپارښتنې ترالسه کولو او له غوره
کیفیت رسه د سپارښتنې تولید لپاره پنځه ګامه
رویا له آمنې رسه له خربې کولو وروسته پوهېږي ،چې د غوره کیفیت سپارښتنو په ترالسه کولو او د
تولید په بهري کې پنځه مهم ګامونه شامل دي:

لومړی ګام :د سپارښتنې ترالسه کول
له خپل پېرېدونکي رسه د ډيزاین ،کیفیت ،د محصول شمېر ،د سپارلو نېټې او بیې په اړه هوکړه وکړئ.
له خپل تعهد یا تړون مستند کړئ او یا هم هغه یادښت کړئ.
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دویم ګام :د تولید پروسې لپاره پالن جوړول
د سپارښتنې بشپړولو او خپلې ژمنې پوره کولو لپاره د توکو ،وسایلو ،وګړو او وخت ته پالن جوړ کړئ.

درېیم ګام :د توکو پېرل
د خپل محصول تولید لپاره د اړتيا وړ توکي وپېژنئ او ویې پېرئ .تل له هټۍوالو او پلورونکو څخه د
توکو له منلو څخه مخکې يې کیفیت وارزوئ.
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څلورم ګام :د تولید او د کیفیت د ارزونې پروسه
خپل محصول تولید کړئ .د خپل د محصول کیفیت په منظمه توګه وارزوئ ،څو ډاډه شئ ،چې د
کیفیت معیارونه په پام کې نیول شوي دي.

پنځم ګام :د کیفیت وروستۍ ارزونه او د محصول سپارل
ډاډمن شئ ،چې د تولید شوي محصول کیفیت او شمېر د سپارښت شوي محصول له کیفیت او
شمېر رسه ورته دی .محصول په ټاکل شوې نېټې وسپارئ او ټاکل شوې بیه ترالسه کړئ.
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څنګه چې رویا د تولید پروسې د لومړي ګام پیل په موخه چمتووالی نیيس او هڅه کوي ،چې
د آمنې له لورې ټول ښوول شوي معلومات په ياد ولري.
لومړی ګام :د سپارښتنې ترالسه کول
هټۍوال رویا ته وايي ،چې غواړي د دوو کمیسونو لپاره دې ته دوه یخنونه وسپاري .هټۍوال
نوموړې ته د کميس او پرتوګ يخنونو لپاره د الس ګنډنې دوه بېلګې ور وښودلې او له رویا څخه
پوښتې ،چې آیا دغه یخنونه په لسو ورځو کې چمتو کولی يش؟
رویا فکر کوي ،چې دغه کار تررسه کولی يش؛ خو د آمنې مشوره رايادوي چې ویيل یې و ،څو
چې ډاډمنه نهيش ژمنه دې نه کوي .رویا له هټۍ وال څخه غوښتنه کوي ،چې کومه ناڅاپي
ستونزه رامنځته نهيش ،نو یخنونه به د  ۱۲ورځو په اوږدو کې ورته وسپاري .هټۍوال هوکړه کوي او
د هر یوه یخن لپاره نوموړې ته  ۶۰۰افغانۍ وړاندیز کوي ،چې د رویا لهخوا هم منل کېږي.
رویا د آمنې له خوا ورکړل شوې کتابچه له خپل دستکول راوبايس او له هټۍ وال رسه په ګډه
سپارښتنه ارزوي او په خپله کتابچه کې يې ليکي .آمنه هم همدا کار تر رسه کوي .نوموړې له
هټۍوال څخه غوښتنه کوي ،څو سپارښتنه السلیک کړي .رویا له هټۍ وال څخه مننه کوي او کور
ته ستنېږي ،څو خپله کورنۍ پهدغه کار خربه کړي.

خپلې سپارښتنې مستندې کړئ او یاددښتونه یې وساتئ:
– خپله ژمنه په کتابچه کې ثبت کړئ؛ منل شوی ډیزاین ،کیفیت ،شمېر ،بیه او د سپارلو
نېټه.
– ډاډمن شئ ،چې هټۍوال یا پېرېدونکی سپارښتنه السلیکوي.
– خپله کتابچه سمه او په منظمه توګه وساتئ ،څو وکولی شئ سپارښتنې وسپارئ.
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د پېرېدونکي سپارښتنه
نېټه :د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱
د پېرېدونکي نوم :امان رصاف
د مبایل شمېره0777341266 :
د سپارلو نېټه :د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱۲
فرمایش شوی
جنس

د ډيزاین
ځانګړتیاوې

د کمیس او
پرتوګ یخن

آيب تار ،د یخن
شاوخوا او په یخن
کې په کمه اندازه
کندهاري ستنې
ګنډنې.

د یوه
واحد بیه
(افغانی)

شمېر

2

ټولټال
قیمتونه
(افغانی)

600

3,600

ټولټال

3,600

کتنې :ډاډمن شئ ،چې د نوي محصول کیفیت د بېلګې له کیفیت رسه یو شان دی.
د پېرېدونکي السلیک

اﻣﺎن ﴏاف
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دویم ګام :پالن جوړونه
کله چې رویا کور ته رسېږي آمنه ترې هټۍ ته د ورکړل شوي ژمنې په اړه پوښتنه کوي .رویا په
کتابچه کې تنظیم شوی قرارداد آمنې ته ښيي .آمنه او رویا دواړه یو ځای پر قرارداد او محاسبو کتنه
کوي ،څو ډاډمن يش ،چې د رویا لهخوا ليکل شوی قرارداد او محاسبه سمه تررسه شوې ده او کنه.
آمنه رویا ته وريادوي ،چې پر خپلو ژمنو دې عمل وکړي ،څو باور او ښه شهرت ترالسه کړي ،چې
له امله يې سپارښتنې زیاتې يش او سوداګري یې پراختیا ومومي.
رویا په  ۱۲ورځو کې د دوو جوړو کمیس او پرتوګ یخن ګنډلو په برخه کې د خپلې ژمنې په پوره
کولو په اړه فکر کوي او پوهېږي ،چې په ټاکل شوي وخت د کار بشپړولو په موخه باید یوه بله
ګنډونکې هم وګامري .د ژمنې پوره کولو په موخه پر هر چا ډډه کول د نوموړې لومړنۍ سپارښتنې
ته خطرناکه ده .نوموړې د جامو په اړه د آمنې کیسه رايادوي؛ خو رویا یوه د باور وړ او پوهه ګاونډۍ
لري ،چې د دغه کار تر رسه کولو لپاره مناسبه ده.

نور وګړي د پیسو په بدل کې وګامرئ ،چې تاسې ته کار وکړي:
– هغه کارونه چې د تر رسه کولو توان يې نهلرئ ویې پېژنئ.
– د پوهو او باور وړ کسانو پیدا کولو په موخه د خپلې کورنۍ او دوستانو له شبکې څخه
کار واخلئ.
– نور خلک د کوچنیو سپارښتنو په ورکړې رسه وآزمایئ.
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رویا د خپل تولید پروسې لپاره پالن جوړوي.
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آمنه د رویا د تولید د پروسې په کتابچه کې د یوه مهالوېش په چمتو کولو له نوموړې رسه مرسته
کوي ،چې د دوه جوړو یخن تولید لپاره پالن جوړکړي .آمنه رویا ته د مهال ويش جدول ډکولو روزنه
ورکوي:
 .۱د سپارښتنې بشپړولو لپاره الزم کارونه لست کړئ.
 .۲د سپارښتنې بشپړولو لپاره مسوول وګړي وپېژنئ.
 .۳د ورځو شمېر د مهالوېش په پورتني ستون کې ولیکئ.
 .۴د هر فعالیت بشپړولو لپاره د مهمو ورځو په پای کې د( )xیوه نښه کېږدئ.
دا ډول مهالوېش له رویا رسه مرسته کوي ،چې د خپل پرمختګ کچه اندازه کړي ،څو ډاډمنه يش،
چې په ټاکل شوي وخت سپارښتنه بشپړوي.

د خپل تولید پروسې لپاره پالن جوړ کړئ:
– د خپلې سپارښتنې بشپړولو لپاره د اړتيا وړ توکي ،وسايل او وګړي وپېژنئ.
– د خپل تولید پروسې لپاره پالن جوړ کړئ.
– د تېروتنو سمولو په موخه اضايف وخت په پام کې ونیسئ.
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محصول :د کمیس او پرتوګ یخن
شمېر۲ :
د پیل نېټه :د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱
د پېرېدونکي نوم :امان رصاف
بیه ۶۰۰ :افغانۍ یوه جوړه
د سپارلو نېټه :د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱
فعالیت

مسوول کس/کسان

د توکو پېرېدل

رویا

د خیاط په تباشیر رسه د یخن
ستنې ګنډنې لپاره نښه کول

رویا

تولیدوونکي ته د یخن ورکول

رویا

د یوه یخن اليس ګنډل (د یوه
یخن بشپړولو لپاره  ۸ورځې)

تولیدوونکی

د یوه یخن اليس ګنډل

رویا

د یخنونو د کیفیت ارزونه

رویا او تولیدوونکي

د محصول د ترمیم د کار تر رسه
کول

رویا او تولیدوونکي

د یخنونو اوتو کول ،له پاکۍ او
سپارلو ته د چمتو کولو څخه ډاډ
ترالسه کول

رویا

میاشت :وږی
1

وروستۍ ارزونه ،بستهبندي او د
سپارښتنې سپارل

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

رویا

X
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درېیم ګام :د توکو پېرل
کله چې رویا خپلو تولیداتو پالن جوړ کړ ،نوموړې ډاډه شوه ،چې د سپارښتنې تولید په موخه ټول
د اړتیا وړ توکي په واک کې لري .هټۍوال ورته د اړتیا وړ ټوکر ورکړي او نوموړې تار ،بوکرم ،تباشیر،
ستنې او د بستهبندۍ لپاره سلوفان ته اړتیا لري .آمنه ،رویا ته وړاندیز کوي ،چې هټیو والړه يش او
وګوري ،چې له کوم ځای څخه تر ټولو د ښه کیفیت درلودونکی تار په کمې بیې رسه ترالسه
کولی يش.
آمنه ،رویا ته یادونه کوي ،چې د کیفیت ،بیې او باور لپاره د تر ټولو ښه عرضه کوونکي له ټاکنې
څخه وړاندې باید څو تنه عرضه کوونکي رسه پرتله کړي .که رویا لومړين عرضه کوونکي رسه د
توکو په بيه کې هوکړه وکړي ښايي په لوړه بيه يې ترالسه کړي .د یوه باور وړ عرضه کوونکي موندل
او وررسه د کاري اړیکو پالل د دې المل کېږي ،چې هم وخت ضایع نهيش او هم لګښت کم يش.
د آمنې د طالیي تار عرضه کوونکی تل پر خپلې ژمنې عمل کوي ،چې دغه کار د آمنې د ډاډ
وړ ګرځي او کولی يش د خپلو پېرېدونکو په وړاندې خپلې ټولې ژمنې پوره کړي .آمنه ،رویا ته د
توکو پېرلو ،کرایې ،د مبایل کارټ ،له عرضه کوونکو څخه لیدنې او د تولید پروسې همغږۍ لپاره څه
پيسې تر هغه وخته په پور ورکوي ،چې هټۍوال د رویا پیسې ورکړي.
له ځینو هغو هټیو څخه چې رویا لیدنه کړې غوره کیفیت درلودونکي تارونه لري؛ خو اندازه یې
بسنه نه کوي .نورې هټۍ په زیاته کچه تار لري؛ خو کیفیت یې ډېر ټيټ دی او نور عرضه کوونکي
غوره کیفیت درلودونکي تارونه په لوړو بيو پلوري.
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رویا عرضه کوونکي رسه پرتله کوي

د توکو پېرل:
– د باور وړ عرضه کوونکو پېژندنې په موخه د کورنۍ او دوستانو له اړیکتیايي شبکې څخه
استفاده وکړئ.
– عرضه کوونکي د کیفیت ،بیې او باور ټاکلو په موخه رسه پرتله کړئ.
– نوي عرضه کوونکي له کوچنیو پېرنو رسه وآزمایئ.
– اضايف توکي او وسایل وپېرئ ،څو د تېروتنې رامنځته کېدو پر مهال ترې ګټه پورته
کړئ.

رویا رايادوي ،چې د شفیق يو ملګری غوره کیفیت درلودونکی تار ،بوکرم ،تباشیر او ستنې پلوري.
ښکاره خربه ده چې دا کس به له رویا رسه ښې کاري اړیکي ولري .رویا د کیفیت له ارزولو څخه
وروسته بوکرم ،دوه ستنې ،یو تباشیر او شپږ حلقې تار ترې پېري .رویا یوازې د یخنونو ګنډولو او د
تېروتنو سمون لپاره توکي پېري .دغه راز رویا د شفیق له هټۍ څخه سلوفان په ښه بیه پېري.
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د توکو کیفیت
تل د توکو له ترالسه کولو او د پیسو له ورکړې مخکې بايد کیفیت یې وارزوئ او آن
هغه توکي ،چې له کارولو څخه وړاندې یې کیفیت خراب وي .تاسې د هغو موادو په
وړاندې ،چې پهخپل محصول کې یې کاروئ مسوول یاست.

څرنګه چې آمنې ،رویا ته مشوره ورکړې وه نوموړې ټول توکي له پېرلو څخه مخکې يې کيفيت
او د پيسو کچه په خپله کتابچه کې ليکي او شفيق دغه کارونه ارزوي او له رويا رسه د محاسبې په
کارونو کې مرسته کوي.

د رویا د اړتیا وړ توکو د پېرنې یاددښتونه
نېټه

د عرضه کوونکي نوم

پېرل شوی جنس

شمېر

د هر یوه بیه (افغانۍ) د لګښت ټولګه
(افغانۍ)

کتنې

د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱

ناظر علی

تار

6

15

90

غوره کیفیت ،مناسبه
بیه

د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱

ناظر علی

بکروم

۲

5

۱۰

غوره کیفیت ،مناسبه
بیه

د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱

ناظر علی

ستنه

۳

۲

۶

منځنی کیفیت ،ټيټه
بیه

د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱

ناظر علی

تباشیر

1

2

2

منځنی کیفیت ،ټيټه
بیه

د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱

شفیق

د بستهبندۍ لپاره د
سلوفان کاغذ

۲

۳

۶

ټيټه بیه
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څلورم ګام :د تولید پروسه او د کیفیت ارزونه
اوس هغه وخت رسېدلی دی ،چې رویا د خپلو محصوالتو د تولید کار پیل کړي .هغه لومړی خپل
ټول توکي ارزوي او وروسته خپل کاري پالن ګام په ګام څاري.
رویا د هټۍ وال پر وړاندې د خپلې ژمنې عميل کولو لپاره له ځېرنې څخه کار اخيل ،څو ډاډمنه
يش ،چې د کاري پروسې هر ګام په ټاکل شوې نېټه بشپړ يش .نوموړې پوهېږي؛ که پر ټاکلې
نېټې د سپارښتنې په بشپړولو بريالۍ نه يش ،نو باید ژر تر ژره هټۍوال خرب کړي ،څو دې ورته د حل
الره ومومي او یا هم خپلو پېرېدونکو ته خرب ورکړي .که رویا د سپارلو تر نېټې صرب وکړي او د ځنډېدو
په صورت کې هټۍوال خرب کړي ،ښايي هټۍوال به د خپل پالن تنظیمولو لپاره پوره وخت ونهلري
او د دغه کار له امله به یې پېرېدونکی غصه يش او هغه به رویا ته نور کار ور نهکړي.

د تولید پروسه:
– خپل کاري مهالوېش ګام پر ګام وڅارئ.
– ډاډمن شئ ،چې هر ګام په ټاکل شوې نېټه کې بشپړېږي.
– په منظمه توګه پر خپل کاري کیفیت بیا کتنه وکړئ.

کله چې رویا یخنونه تولیدوونکي ته ورکوي ،نو په دقت رسه د ډيزاین ،د کیفیت رشایطو ،شمېر،
د سپارلو نېټې او بیې په اړه وضاحت ورکوي .نوموړې د کاري کیفیت بېلګې ،ډيزاینونه او نقشې
تولیدوونکو ته ښيي ،چې د قرارداد پر بنسټ یې له هټۍوال څخه ترالسه کړي دي .رویا تولیدوونکو
ته وضاحت ورکوي ،چې باید په ځري رسه د هټۍوال سپارښتنې وڅاري ،لهدې پرته به هټۍوال
یخنونه ونهمني.
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د کیفیت ارزونه
آمنه ،رویا ته وړاندیز کوي ،چې د کیفیت د بیاکتنې یوه نقشه جوړه کړي ،چې دا او تولیدوونکي یې
د خپل کار بیا کتنې لپاره ترې استفاده وکړي .دغه راز نوموړې لهدې نقشې څخه هټۍ وال ته د خپل
محصول له وروستي ورکړل شوي ژمنې څخه د ډاډ ترالسه کولو په برخه کې استفاده کولی يش.
رویا د دغې نقشې جوړولو لپاره د کیفیت معیارونه ټاکي .پهدې معنی ،چې د هر یوه الندې
برخې لپاره د یوه محصول کیفیت څه مفهوم لري:
— توکي (چې رویا ترې د خپل محصول په تولید کې ګټه پورته کوي)
— ډيزاین (بڼه ،بېلګه ،رنګ او اندازه)
— کاري وړتیا (چې د محصول تولید لپاره مهمه ده)
— وروستی کار (د محصول وروستي جزییات)
— وروستۍ ارزونه (وروستی محصول او سپارښتنه –منل شوی ډيزاین ،کیفیت ،شمېر ،د سپارلو نېټه
او بیه)
وروسته رویا پرېکړه کوي ،چې د تولید پروسې په لړ کې د کیفیت د بیاکتنې نقشه محصول ته نږدې
کېږدي.کله چې رویا د کیفیت د بیاکتنې کار تر رسه کوي باید هغه محصول ،چې د کیفیت معیارونه
یې پوره کړي نهدي رد یا هم د امکان په صورت کې ترمیم یې کړي .رویا باید یوازې هغه محصول
ومني ،چې د کیفیت معیارونه یې پوره کړي دي او له دې وروسته باید نقشه السلیک کړي ،چې
وښيي د کیفیت د بیاکتنې کار تر رسه شوی دی.
آمنه ،رویا ته مشوره ورکوي ،چې د ټولو منل شويو او رد شويو محصوالتو شمېر دې وڅاري ،څو
لهدې الرې د کیفیت عمومي ستونزې وپېژين او د حل په اړه یې اقدام وکړي .رویا دغه مشورې
څاري .نوموړې پوهېږي ،چې د کیفیت د ستونزو له منځه وړل یا کمول وخت سپموي او ګټه
ډېروي او پر دې رسبېره د پېرېدونکو د خوشحالۍ المل هم کېږي ،چې د دې له امله به دوی بیا
هم ستاسې محصوالت وپېري.
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د رویا د محصول د کیفیت د ارزونې نقشه
د پېرېدونکي نوم :امان رصاف
محصول :د کمیس او پرتوګ یخن
شمېر ۲ :جوړې
د هرې جوړې بیه ۶۰۰ :افغانۍ
د ګنډلو د پیل نېټه :د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱
د سپارلو نېټه :د  ۱۳۹۳کال د وږي ۱۲
منل یا رد
که محصول د بېلګې یا نقشې په څېر وي یا هم ورته يا ډېر ورته وي ویې منئ (✔).
که محصول له بېلګې یا نقشې رسه توپیر ولري رد یې کړئ (.)X
کله چې
منل یا ردول
سپارښتنه
منل= ✔
بشپړه شوه
ردول = x
السلیک
محصول  1محصول  2وکړئ:

څه باید وڅارئ؟

ارزونه بايد څه
وخت تر رسه
يش؟

څوک باید دغه
ارزونه تر رسه
کړي؟

معیارونه

 .۱توکي

د توکو د پېرلو پر
مهال

رویا

 .۲کاري وړتیا

د تولید د پروسې
پر مهال

رویا او تولیدوونکی

 د ټوکر په ګنډلو کې هېڅ نښه یا زیان نهشته د ټوکر رنګونه یو شان دي. د تار رنګونه یو شان دي. -د تار ډبلوالی یو شان دی.

✔

✔

RA

✔

✔

RA, PB

 .۳ډيزاین

د تولید د پروسې
پر مهال

رویا او تولیدوونکی

د منونې په څېر رنګ ،ډيزاین او د اليس ګنډولو بېلګه

✔

✔

RA, PB

 .۴وروستی کار

د تولید د پروسې
په پای کې

رویا او تولیدوونکی

 .5د محصول د
کیفیت وروستۍ
ارزونه

د سپارښتنې
بشپړول

رویا او آمینه

 سست تارونه نهشته په ټوکر کې هېڅ نښه نه لیدل کېږي په ټوکر کې نښه شوي عالیم نه لیدل کېږي (په اليسګنډلو رسه تر پوښښ الندې راوستل شوي دي یا هم
وینځل شوي دي)

✔

✔

RA, PB

وروسته بشپړ کېږي

RA, AZ

د منل شویو محصوالتو مجموعه________ :

 غوره کیفیت یو ډول اليس ګنډل د اليس ګنډلو کار یو شان دی او ټولې هغه برخې ترپوښښ الندې راويل ،چې په نښه شوي دي.

وروستی محصول او سپارښتنه دقیقا د پېرېدونکي د
غوښتنې پر بنسټ ده
د رد شویو محصوالتو مجموعه________ :
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د محصوالتو کیفیت و ارزوئ.
– توکي (هغه شیان چې رویا ترې د محصول په تولید کې کار اخيل)
– ډیزاین (بڼه ،بېلګه ،رنګ او اندازه)
– کاري وړتیا (هغه وړتیا چې د محصول تولید لپاره مهمه ده)
– وروستی کار (د محصول وروستي جزییات)
– وروستۍ ارزونه (وروستی محصول او سپارښتنه – منل شوی ډيزاین ،کیفیت ،شمېر ،د
سپارلو نېټه او بیه)
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د محصوالتو په اړه خپل نظر څرګند کړئ.
کله چې رویا له خپل تولیدوونکې رسه د کیفیت ارزونې لومړنی کار تر رسه کوي ،دې ته پام کېږي،
چې تارونه سست ګنډل شوي او ډیزاین يې پاک نهدی .رویا لهدې امله خواشیني ده او غواړي،
چې تولیدوونکې دغه مسله درک کړي .رویا اندېښنه لري که مجبوره يش ټول کارونه پهخپله تر
رسه کړي ،نو په ټاکل شوې نېټې به د کار بشپړولو توان ونه لري. .
رویا ،آمنې ته زنګ وهي او آمنه هغه آراموي .آمنه کولی يش د خپل نظر په څرګندولو رسه
پهډاګه کړي ،چې رویا د تولیدوونکې کار په اړه دقیق او له احتیاط څخه کار اخيل .نو له دې امله
تولیدونکې کولی يش خپلې تېروتنې اصالح او په راتلونکې کې د باور وړ او ښه ګنډونکې يش.
که تولیدوونکې د دوی نظریاتو ته ارزښت ورنهکړي او له رويا رسه خپلې کړلې ژمنې عميل نه کړي،
نو ښايي رویا دې پایلې ته ورسېږي ،چې د یخنونو بیه هغوی ته ورنهکړي او یا لهدې وروسته وررسه
نور کار بند کړي .د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره په کوچنیو سپارښتنو رسه د تولیدوونکو آزمایښت ډېر
مهم دی.

رویا ،تولیدونکې ته د هغه د کار په اړه نظر ورکوي.

73

دویم څپرکی

آمنه ،رویا ته پهدې اړه مشوريت نظر ورکوي:
مثبت و اوسئ او د توليدوونکی رسه د دې کار تررسه کېدو په اړه خربې وکړئ.
— نتوليدوونکي ته پهډاګه کړئ ،چې څه ډول د چا عاید اغېزمنوي او هغه ژمنه مو چې له
هټۍوال رسه کړې تولیدونکي ته ووایئ.
دا ورته روښانه کړئ ،که سپارښتنه په خپل وخت بشپړه نه يش ،هټۍوال به دغه سپارښتنه و نه
مني .وروسته به تاسې او تولیدوونکي هم خپله حقالزحمه ترالسه نهکړئ او هم به هټۍ وال
نورې سپارښتنې در نه کړي .د ژمنې له عاید رسه د تولیدوونکي له کار رسه تړاو ورکول له هغوی
رسه د کار په تر رسه کولو کې مرسته کوي.
له تاسې رسه د توليدوونکي کړې ژمنه و ارزوئ.او کله چې د ډيزاین او کیفیت معیارونه وڅېړئ،
نو باید ستاسې رسه د تولیدوونکي ژمنه او له هټۍ رسه ستاسې ژمنه پوره کړي .د بېلګې په توګه،
له نقشو او بېلګو څخه استفاده وکړئ.
— رغنده نیوکې وکړئ .د تولیدوونکي د کار په اړه له عمومي وړاندیزونو څخه ډډه وکړئ او په
مفصله توګه ستونزه بیان کړئ .دې بېلګې ته ځري شئ« :دغه رسه درزونه یوه بل ته نږدې دي؛
خو بيا هم ترمنځ یې ټوکر معلومېږي .راځئ چې درزونه تر هغه برید نږدې کړو ،چې ټوکر
پهکې ونه لیدل يش».
— د تولیدوونکي پر ځای فکر وکړئ او له تولیدوونکي څخه وپوښتئ ،چې د خپل کار کیفیت په
اړه څه فکر کوي.
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رویا د آمنې مشورو ته غوږ ږدي او د تولیدوونکي د کار کیفیت په اړه له نوموړې رسه خربې کوي.
نوموړې پرېکړه کوي ،چې تولیدوونکې ته یو فرصت ورکړي.
کله چې رویا وروستی تولید ګوري خوشحالېږي.
رویا پهدې پوهېږي ،چې ښايي د تولید په پروسه کې ډېرې ستونزې رامنځته يش او هغه ستونزې
ليکي:
— بېکیفیت یا لکه لرونکی ټوکر
— بېکیفیته تار
— د تباشیر لکې
— سست یا پرانیستي درزونه
— سستې تکمې
— په ناسمه توګه ګنډل شوې تکمې
— د اوتو نښې
— جال جال اندازې.
رویا پرېکړه کوي ،چې له بلې سپارښتنې مخکې له خپلې تولیدوونکې رسه د ستونزو یو لست
رشیک کړي او پهدې ډول توليدوونکي کولی يش خپلې تېروتنې سمې او له نورو ستونزو څخه
مخنيوی وکړي.
د دې کوچنۍ سپارښتنه له امله رویا پوهېږي ،چې د لویو سپارښتنو له ترالسه کولو مخکې د عرضه
کوونکو ،تولیدوونکو او د تولید د پروسې آزمایل څومره مهم دي؟

75

دویم څپرکی

د تباشیر نښې

بېکیفیته تار

لکه لرونکی یا بېکیفیته ټوکر

ناسمې ګنډلې شوې تکمې

سستې ګنډل شوې تکمې

سستې ګنډنې

جال اندازې

د اوتو نښې

رویا د کیفیت احتاميل ستونزې پېژين.
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پنځم ګام :د کیفیت وروستۍ ارزونه او د محصول سپارل
د سپارښتنې له سپارلو څخه یوه ورځ مخکې آمنه د رویا کور ته راځي ،چې له سپارلو څخه مخکې
ټولې سپارښتنې وارزوي .د دغه کار د تر رسه کولو لپاره آمنه د رویا د کیفیت ارزونې له نقشې څخه
کار اخيل .آمنه وريادوي ،چې رویا له هټۍوال رسه څه ژمنه کړې وه.

آمنه او رویا وروستۍ ارزونه تر رسه کوي.

77

دویم څپرکی

د کیفیت وروستۍ ارزونه
– د محصوالتو له سپارلو څخه مخکې د ټولو کیفیت وارزوئ.
– د سپارښتنې له سپارلو مخکې بايد په دې ډاډمن شئ ،چې په کتابچه کې ليکل شوې
سپارښته له دې سپارښتنې رسه يو شان ده.

رویا له هټۍوال رسه خپله کړې ژمنه پوره کوي .د دوه جوړه کمیس او پرتوګ یخن په غوره کيفيت
او په ټاکيل وخت تياروي .هټۍوال د رویا له کار څخه خوښ دی او وررسه ژمنه کوي ،چې په
راتلونکې اونۍ کې به یوه بله سپارښتنه هم ورکړي.
هټۍوال رویا ته د دوو یخنونو بیه ورکوي .رویا ال تر اوسه هم د خپل کار په بدل کې پيسې نهدي
ترالسه کړي .نوموړې د تولیدوونکې د حقالزحمې ،د آمنې د پور له ورکړې او کور ته د پاتې پيسو
له وړلو څخه خوشحاله ده .رویا پوهېږي ،چې کورنۍ به یې پرې ویاړي.
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 .4د روزونکي( ټريرن) یاددښتونه :مترینونه
د تولید د پروسې درېيمه برخه :له غوره کیفیت رسه د سپارښتنې ترالسه کولو او تولید لپاره پنځه ګامونه
لومړی ګام .د سپارښتنې ترالسه کول
 .۳.۱د سپارښتنې ترالسه کولو لپاره د صنعتکارۍ د کړنالرې په رسچینو کې د پېرېدونکي د سپارښتنې له شته
چوکاټ څخه کار واخلئ.
دویم ګام .د تولید د پروسې پالن جوړونه
 .۳.۲د تولید د پروسې د کاري مهالوېش له چوکاټ څخه په استفادې ،چې د صنعتکارۍ د کړنالرې رسچنیو
په برخه کې شته ،د محصول د دوو واحدو د تولید پروسې لپاره پالن جوړ کړئ.
– د سپارښتنې بشپړولو لپاره مهم فعاليتونه وليکئ.
– څوک د هر فعالیت بشپړولو لپاره مسوول دی؟
– هر فعالیت څومره وخت نیيس؟
– تاسې او ستاسې کاري ډله د کیفیت د ارزونې لپاره څومره وخت ته اړتیا لرئ؟
– آیا د نامعلومو ستونزو لپاره مو اضايف وخت په پام کې نیولی دی؟
درېیم ګام .د توکو پېرل
 .۳.۳د خپلې سپارښتنې بشپړولو لپاره کوم توکي باید وپېرئ؟
 .۳.۴ستاسې توکي به څوک ووييش ؟
 .۳.۵د عرضه کوونکي له باورېدو څخه د ډاډ ترالسه کولو لپاره کومې پوښتنې باید ويش؟
 .۳.۶د توکو او وسایلو له کیفیت څخه ډاډمنېدل څه ډول ارزوئ؟
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څلورم ګام .د تولید او کیفیت د ارزونې پروسه
 .۳.۷د کیفیت له پلوه د محصول بېالبېلې برخې وارزوئ.
– توکي
– ډيزاین
– کاري وړتیا
– وروستی کار
– وروستۍ ارزونه
 .۳.۸د تولید د پروسې د کاري مهالوېش له چوکاټ څخه په استفادې ،چې د صنعتکارۍ د کړنالرې رسچنیو
په برخه کې شته دي ،د کیفیت ارزونې یوه نقشه جوړه کړئ.
 .۳.۹په بېالبېلو بڼو یوه تولیدونکي ته د نظر ورکول مترین کړئ.
 .۳.۱۰د تولید د محصول پر مهال به کومې ستونزې رامنځته يش؟
پنځم ګام .د کیفیت وروستۍ ارزونه او د محصول سپارل
 .۳.۱۱د سپارښتنې له سپارلو مخکې باید څه شی وارزوئ؟
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