شپږم څپرکی:
رویا خپلې سوداګرۍ ته پراختیا ورکوي

لړلیک
 .1رسيزه
 .2د سوداګرۍ ودې لپاره پالن جوړونه:
لومړی ګام :د پیل ټکی :اوسمهال ستاسې سوداګري څنګه ده؟
دویم ګام :موخه :راتلونکي کال ته ستاسې موخه څه ده؟
درېیم ګام :موخې ته د رسېدو الر :څنګه به خپلې موخې ته ورسېږئ؟
الف :د خپلې پلورنې بڼې ښې کړئ.
ب :نوي هټۍوال او پېرېدونکي پيدا کړئ.
ج :نوي محصوالت جوړ کړئ.
د :یو کاري پالن جوړ کړئ.

څلورم ګام :د څارلو پروسه :د خپل پرمختګ کچه وارزوئ.

 .3د روزونکي یا ټرېرن یاددښتونه :مترینونه
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د دغه څپرکي په پای کې لهدغو موضوعاتو رسه آشنا کېږئ:
– ولې د سوداګرۍ د موخو ټاکل مهم دي؟
– څه ډول کولی شئ خپلې سوداګرۍ ته موخی وټاکئ؟
– څه ډول کولی شئ خپلو موخو ته د رسېدو لپاره یو پالن جوړ کړئ؟
– څنګه کولی شئ پر پېرېدونکو او هټۍوالو خپلې پلورنې ښې کړئ؟
– څنګه کولی شئ نوي پېرېدونکي پیدا کړئ او خپل محصوالت پرې وپلورئ؟
– څه ډول کوالی شئ موخو ته د رسېدو په برخه کې د خپل پرمختګ کچه اندازه کړئ؟
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 .1رسيزه
رویا د جامو له تولید ،د تولیدوونکو له مدیریت او هټۍوالو ته د سپارښتنو له بشپړولو څخه خوند
اخيل .نوموړې د خپلې کورنۍ په عوایدو کې د ونډې اخیستلو له امله خوشحاله ده.
خو هغه پيسې ،چې نوموړې یې ترالسه کوي کايف نهدي .د رویا زوی فرهاد ،سږکال ښوونځی
پیلوي ،نو رویا د نوموړي د ښوونځي د فیس  ،د یونیفورم او د ښوونځيو کتابونو لګښتونو له امله
اندېښمنه ده.
رویا وايي« :آمنه جانې! کله مو چې د پلورنې څارلو په اړه بحث کاوه ،تاسې د موخو ټاکلو په اړه
وغږېدئ .ما لهدې وړاندې خپلې سوداګرۍ لپاره موخې نه وې ټاکلې؛ خو اوس خپلې سوداګرۍ
ته یوه موخه لرم .غواړم خپلې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړم .غواړم زیاتې پیسې ترالسه کړم ،څو د
فرهاد د ښوونځي لګښتونه پوره کړی شم».
آمنه وايي« :رویا جانې! دا یوه غوره موخه ده .د سوداګرۍ پراختیا مو د پلورنې د کچې زیاتوايل
په معنی ده .دا د زیاتې ګټې ترالسه کولو یوه الر ده .خو د يادولو وړ ده ،چې د لګښتونو په کمولو
رسه هم کولی شئ خپله ګټه زیاته کړئ .موږ لهدې مخکې د لګښتونو کموايل په اړه خربې کړي
دي؛ لهدې امله اجازه راکړئ ،ستاسې د پلورنې پر زیاتوايل غور وکړو».

رویا د خپلې سوداګرۍ پراختیا په اړه فکر کوي
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 .2د سوداګرۍ ودې لپاره پالن جوړونه
آمنه بيانوي ،چې د سوداګرۍ وده یا پراختیا ،سفر ته تللو په څېر ده .تاسې باید پوه شئ ،چې چېرې
یاست؟ چېرې ځئ او هلته باید څنګه ورسیږئ؟ پردې رسبېره تاسې د خپل پرمختګ کچه و ارزوئ،
څو ډاډمن شئ ،چې پر سمې الرې روان یاست.
کله چې شفیق د خپل د ماما زوی لیدلو لپاره جاللآباد ته ځي .دی دې ځای ته د رسېدو لپاره یو
پالن جوړوي .څه وخت حرکت وکړي؟ کوم موټر په کرايه ونیيس او څومره پیسو ته اړتیا ده؟ که دی
پر دې پوه نهيش ،چې چېرې ځي او هلته څنګه رسیږي؟ که د جاللآباد د الرې موټر پيدا کړي،
نېکمرغه به وي .له پالن پرته دا هم کېدای يش ،چې د هرات پر ځای جاللآباد ته الړ يش او کور ته
د بېرته ستنېدو لپاره پيسې هم ونهلري.

لومړی ګام .د سفر د پیل ټکی

کابل

دویم ګام .موخه:

جالل آباد

 2ساعته او ۹
دقیقې

درېیم ګام .واټن

د سوداګرۍ ودې پالن جوړول ،مسافرۍ ته د تګ پالن جوړونې په څېر ده
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د سوداګرۍ ودې پالن جوړول ،مسافرۍ ته د تګ پالن جوړونې په څېر ده
– لومړی ګام .د پیل ټکی :ستاسې سوداګري اوس په کوم ځای کې ده؟
– دویم ګام .موخه :د راتلونکي کال لپاره مو موخه څه ده؟
– درېیم ګام .د حرکت مسیر :خپلې موخې ته به په څه ډول ورسېږئ؟
– څلورم ګام .د څارلو پروسه :آیا خپلې موخې ته د رسېدو لپاره پر سمې الرې روان
یاست؟ که د الرې په اوږدو کې له خپل اصيل مسیر څخه منحرف شئ یا هم له کومې
ستونزې رسه مخ شئ ،خپل مسیر ته بدلون ورکړئ.

د سوداګرۍ ودې لپاره پالن جوړونه هم همداسې ده .کله چې پوه شوئ په کوم ځایکې موقعیت
لرئ ،یا ستاسې د سوداګرۍ فعالیت څه ډول دی؟ تاسې کولی شئ پرېکړه وکړئ ،چې چېرې الړ
شئ .تاسې کولی شئ یوه ترالسه کېدونکې موخه وټاکئ او دغې موخې ته د رسیدو لپاره کارونه
تعریف کړئ .په بل ګام کې تاسې باید د خپل پرمختګ کچه و ارزوئ ،څو پوه شئ ،چې موخې
ته د رسیدو لپاره پر سمې الرې روان یاست او باید خپلو کارونو ته بدلون ورکړئ.
که تاسې د خپلې سوداګرۍ ودې لپاره پالن جوړونه ونهکړئ او پلورنې کچه مو لوړه يش ،کېدای
يش نېکمرغه وئ ،خو ښايي خپلې پيسې له السه ورکړئ .پالن جوړونه له تاسې رسه مرسته کوي
څو په لږو پيسو او لږ وخت رسه هغه څه چې غواړئ ترالسه یې کړئ.
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لومړی ګام .د پیل ټکی:
ستاسې سوداګري اوسمهال په کوم ځای کې ده؟
آمنه روښانوي ،چې د سوداګرۍ د ودې په پالن جوړونه کې لومړنی ګام د پیل پر ټکي پوهېدل دي.
پر دې پوهېدل ،چې ستاسې د سودګرۍ فعاليت اوس څنګه دی ؟ تاسې ته اجازه درکوي ،څو
پلورنې لپاره مو یوه رښتینې موخه وټاکئ او دغې موخې ته د رسېدو لپاره کارونه ځانګړي کړئ.
که تاسې نه پوهیږئ ،چې ځای مو څه دی؟ څه ډول به پوه شئ ،چې چیرې ځئ او څنګه به
هلته ورسېږئ؟
آمنه ،رویا ته وايي ،چې نوموړې د خپلې سوداګرۍ ودې لپاره باید د ښې سوداګرۍ کړنالرې ولري.
که نوموړې په ټيټ کیفیت رسه محصوالت تولید کړي ،لګښتونه یې زیات وي او ښه شهرت ونه
لري؛ د پلورنې د کچې زیاتوالی به ستونزمن کار وي .آمنه له رویا څخه پوښتنه کوي ،چې آیا
سوداګري یې د ودې لپاره چمتو ده؟

آیا د خپلې سوداګرۍ ودې لپاره چمتو یاست؟
آیا د سوداګرئ ښې کړنالرې لرئ؟
– د تولید پروسې لپاره پالن جوړونه؛ (دویم څپرکی وګورئ)
– د محصوالتو د کیفیت ارزونه؛ (دویم څپرکی وګورئ)
– د لګښتونو د کمولو تګالرې؛ (درېیم څپرکی وګورئ)
– د محصوالتو اعالن؛ (څلورم څپرکی وګورئ)
– د پلورنې څارل؛ (پنځم څپرکی وګورئ)

رویا وايي« :آمنه جانې! له همکارۍ مو مننه ،د سوداګرۍ ښې کړنالرې لرم او د سوداګرۍ ودې ته
چمتو یم».
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اوسمهال د رویا سوداګري

وروسته آمنه رویا ته وايي ،څو د خپلې پلورنې څارل وارزوي (پنځم څپرکی وګورئ) ،څو لهدې
الرې خپلې اوسنۍ پلورنې ښې کړي او د سوداګرۍ د ودې اسانتياوې وپېژين.

ستاسې د پلورنې کچه اوسمهال څومره ده؟
آیا د ودې اسانتياوې شته ؟
– ستاسې د پلورنې کچه اوسمهال څومره ده؟ په تېر کال کې د پلورنې کچه مو څومره
وه؟ آيا ستاسې د پلورنې کچه اوسمهال زیاته شوې یا هم کمه شوې ده؟
– ستاسې د پلورنې تر ټولو بریايل او ناکام چینلونه کوم دي؟ آيا کولی شئ د دغو چینلونو
لهالرې خپل زیات محصوالت وپلورئ یا د آزمایښت لپاره د پلورنې نوي چینلونه باید
پیدا کړئ؟
– ستاسې تر ټولو ښه او تر ټولو بد محصوالت کوم دي؟ آیا کولی شئ خپل تر ټولو
ښه محصوالت په زیاته کچه وپلورئ یا ورته او نوي محصوالت چمتو کړئ؟ آیا جال
محصوالت شته  ،چې تاسې وکړی شئ تولید یې کړئ؟
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دویم ګام .موخه:
د راتلونکي کال لپاره مو موخه څه ده؟
د سوداګرۍ د ودې په پالن جوړونه کې دویم ګام پهدې اړه پرېکړه کول دي ،چې غواړئ چېرې الړ
شئ .د سوداګرۍ ودې لپاره مو موخه وټاکئ.
آمنه وضاحت ورکوي ،چې موخه باید ترالسه کېدونکي وي  .که تاسې خپله موخه ډېره اوچته
وټاکئ ،نو ښايي د خپلې موخې ته د رسېدو لپاره مو ځانګړي شوي کارونه پيل نه يش او ستاسې
د پلورنې کچه په خپل ځای پاتې يش.
موخه باید ځانګړې او یو مهالنی موده ولري ،څو د خپلې موخې رسېدو په برخه کې د پرمختګ
کچه مو وارزوئ.
آمنه وايي« :که زما موخه په زیاته اندازه د پلورنې د کچې زیاتوالی وي ،زه به پوهه نهشم چې
کله به خپلې موخې ته ورسیږم؛ خو که د راتلونکي کال لپاره زما موخه د  ۲۰۰۰۰۰افغانیو په
ارزښت د پلورنې زیاتوالی وي ،زه کولی شم د خپل پرمختګ ارزولو لپاره د پلورنې د څارلو له
معلومات څخه ګټه پورته کړم او وګورم ،چې آیا خپلې موخې ته رسېدلې یم که نه».

د موخو ټاکل
– د موخې درلودل له تاسې رسه مرسته کوي ،څو پر خپلو فعالیتونو متمرکز و اوسئ ،نو
په دې ډول تاسې خپل وخت او پيسې د هغو کارونو په لګولو تیروئ ،چې ستاسې د
سوداګرۍ د ودې المل کیږي.
– ترالسه کېدونکې او د اندازې وړ موخې وټاکئ ،چې په روښانه او واضح توګه مهالنی
موده ولري.
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آمنه وايي« :رویا جانې! زه هر کال خپلې سوداګرۍ ته د پلورنې موخې ټاکم ،د راتلونکي کال لپاره
ستاسې د پلورنې موخې کومې دي؟»
رویا په ځواب کې وايي« :تېر کال زما د پلورنو کچه  ۱۶۸۰۰۰افغانیو ته ورسېده .زما د راتلونکي کال
موخه د  ۳۰۰۰۰افغانیو په ارزښت د محصوالتو د پلورنې زیاتوالی دی .زما سوداګري له وړاندې په
چټکتیا رسه وده کړې ده .زه فکر کوم ،چې دا یوه ترالسه کېدونکې موخه ده او که زه دغې موخې
ته ورسېږم؛ د فرهاد د ښوونځي لګښتونو لپاره به په کايف اندازه پيسې ولرم».
«رویا جانې! په یاد ولره ،چې د پلورنې لپاره د  ۳۰۰۰۰افغانیو د زیاتوايل د موخې ټاکل پهدې
معنی نهده ،چې ستاسې ګټه دې هم په همدې کچه زیاته يش .ستاسې د ګټې د زیاتوايل
کچه د هغو اضايف محصوالتو پر بیو او لګښتونو پورې اړه لري  ،چې تاسې یې پلورئ».

اوسمهال د رویا سوداګري

د راتلونکي کال پلورنې ۱۹۸۰۰۰ :افغانۍ

د پلورنې موخه +۳۰۰۰۰ :افغانۍ

رویا د راتلونکي کال د پلورنې لپاره خپله موخه ټاکي
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درېیم ګام .د حرکت مسیر:
خپلې موخې ته به په څه ډول ورسېږئ؟
د سوداګرۍ ودې لپاره د پالن جوړونې په پروسه کې درېيم ګام؛ موخې ته د رسېدو څرنګوايل په
اړه پرېکړه کول دي .دغې موخې ته د رسېدو لپاره باید کوم کارونه تر رسه کړئ؟ شته وخت او پيسو
ته په کتو رسه آيا دغه کارونه د پيل کېدو وړ دي؟
رویا خپلې موخې ته د رسېدو لپاره کارونه ځانګړي کوي.

ت
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آمنه وضاحت ورکوي ،چې د پلورنې زیاتوايل لپاره درې الرې شته:
(الف) :د پلورنې کړنالرې ښې کړئ؛
(ب) :نوي هټۍوال او پېرېدونکي پيدا کړئ؛ او
(ج) :هغه نوي محصوالت تولید کړئ ،چې پېرېدونکي یې خوښوي.
آمنه وايي« :رویا جانې! اجازه راکړه ،څو درېواړه الرې وارزو او وګورو ،چې د پلورنې د کچې
زياتوايل لپاره څه کولی شو؟ په یاد ولرئ ،چې د خپلې سوداګرۍ پیاوړتيا په موخه د نورو کارونو
په تر رسه کولو رسه هم کولی شئ د خپلو پلورنو د کچې له زیاتوايل رسه مرسته وکړئ لکه د
محصوالتو د کیفیت ښهوالی (دویم څپرکی وګورئ( ،د لګښتونو کموالی (درېیم څپرکی وګورئ)
او د سوداګرۍ اعالن (څلورم څپرکی وګورئ).».
(الف) د خپلې پلورنې کړنالرې ښې کړئ.
آمنه ،رویا ته وايي ،د پلورنې د کړنالرو په ښه کولو رسه کولی يش زیات محصوالت وپلوري .آمنه
ورته وايي ،چې ډېری وخت دغه کار د پلورنې زیاتوايل لپاره تر ټولو چټکه او ارزانه الر ده.
آمنه ،څو نورې الرې ،چې رویا کوالی يش په پيل کولو رسه یې د خپلو پلورنو کړنالرې ښې کړي
خالصه کوي.
د پېرېدونکو ښه خدمتونه
د پیرېدونکو خدمتونه له الرې کولی شئ تاسې له هټۍوالو او پېرېدونکو رسه سوداګریزه راکړه ورکړه
تر رسه کوئ .دغه خدمتونه له باور رسه پيلېږي؛ دا د منل شوي ډيزاین ،کیفیت ،شمېر ،بیې او سپارلو
نېټې په وړاندې ستاسې د ژمنې پوره کولو په معنی ده.
که تاسې د باور وړ او مهربان وئ او چلند مو دوستانه وي ؛ نو تاسې د باور جوړولو زمینه برابروئ او
پېرېدونکي تل ستاسې محصوالت پېري .که تاسې د باور وړ نه وئ او همداراز چلند مو ښه نه وي؛
تاسې به پېرېدونکي او هټۍوال له السه ورکړئ .پېرېدونکو ته د ښو خدماتو وړاندې کول له تاسې
رسه مرسته کوي ،څو له خپلو سیاالنو څخه مخکې شئ.
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د پېرېدونکو ښه خدمتونه مترین کړئ:
– پر خپلې ژمنې عمل وکړئ؛
– که چېرې د پېرېدونکو یا هټۍوالو په سپارښتنې یا هم د سپارلو په نېټه کې کوم بدلون
رامنځته کېږي؛ څومره ژر چې کیدای يش ترې خرب یې کړئ؛
– مهربان ،دوستانه او مودب و اوسئ؛
– په ځري رسه واورئ او له دې مخکې  ،چې نورو ته ځواب ورکړئ بايد ډاډمن شئ ،چې
هغوی خپلې خربې پای ته رسوي؛
– د هټۍوال او پېرېدونکو د پېرلو محصوالتو نوم په یاد ولرئ؛
– د پیرېدونکو پوښتنو او شکایتونو ته ژر او په سمو معلوماتو رسه ځواب ورکړئ؛
– خپلو محصوالتو په اړه د پېرېدونکو او هټۍوال نظر واخلئ او ترې استفاده وکړئ؛ او
– ژمنه وکړئ ،چې ناسم محصوالت رغوئ ،بدلوئ او بېرته یې اخلئ.

رويا د باوري ،ښه چلند او ښې اورېدونکي کېدو رسه د پېرېدونکو ښه خدمتونه مترینوي.
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د رویا سوداګري له وړاندې څخه د باور وړ وه .نوموړې پرېکړه کوي ،چې د پېرېدونکو د غوښتنو
اورېدو پر الرو چارو په دقیقه توګه کار وکړي .همداراز رویا د خپلې سوداګرۍ ښهوايل په موخه د
پېرېدونکو او هټۍوالو نظر غواړي.
(د لیالم په بڼه) پلورل
که تاسې ډېر زیات محصوال لرئ ،نو د یوې لنډې مودې لپاره د خپلو محصوالتو بیه ټيټه کړئ .لهدې
رسه به ستاسې محصوالت په چټکۍ رسه وپلورل يش .د محصوالتو لیالمول له تاسې رسه مرسته
کوي ،څو خپل زاړه محصوالت وپلورئ او د نویو او زیات پلورل کېدونکو محصوالتو لپاره زیاتې پيسې
ولرئ .همداراز لیالم خلک هڅوي ،څو زیات محصوالت واخيل.

1400
1200

که رویا کومه ورځ بازاري محصوالت جوړ کړي ،نوموړې د کال په هر موسم کې خپل زاړه محصوالت
لیالموي.
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آمنه وايي« :د ابرېشم رشکت خپل ورېښمینې کرتۍ د ژمي موسم په پای کې لیالموي .دوی د
هرې کرتۍ له پلورنې څخه کمې پيسې ترالسه کوي؛ خو د کرتیو په لیالمولو رسه ژر تر ژره پیسې
ترالسه کوي .دوی د دويب د نوي جاکټونو تولید لپاره دغو پيسو ته اړتیالري .که دوی تر راتلونکي
ژمي د دغو کرتيو پلورلو په مته پاتې يش ،ښايی دغه کرتۍ په ګدام کې زیامننې يش او یا هم
له موده(موډه) ولوېږي».
رویا خپلې سپارښتنې بشپړوي ،نو په دې ډول د پلورنې لپاره زاړه محصوالت نهلري؛ خو که کومه
ورځ هغه بازاري محصوالت جوړ کړي ،څو په ښځینه بازار کې یې وپلوري ،نو د هر موسم په پای
کې به خپل زاړه محصوالت لیالم کړي.
د پلورنې اعالنات
که هټۍوال او پېرېدونکي په یوه وخت کې زیات محصوالت اخيل او یا هم معينې اندازه پيسې
مرصفوي ،هغوی ته کمښت (تخفیف) ورکړئ.
آمنه خپلو شخيص پېرېدونکو ته ،چې په یوه کال کې له  ۵قلمه زیات توکي اخيل  ٪۱۰کمښت
ورکوي .رویا هم پرېکړه کوي ،چې ورته کار تررسه کړي .پردې رسبېره رویا یو دستکول ،چې د کمښت
په توګه په الس ګنډل شوی ،خپل تر ټولو ښه شخيص پېرېدونکي ته ډالۍ کوي.

رویا خپلو تر ټولو ښو پېرېدونکو ته ډالۍ ورکړي.
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(ب) نوي پېرېدونکي او هټۍوال پيدا کړئ
د پلورنې د کچې زیاتوايل لپاره بله الر د نویو پېرېدونکو او هټۍوالو موندل دي ،څو ستاسې
محصوالت واخيل؛ خو د پیدا کولو لپاره یې وخت ته اړتیا ده.
آمنه ،رویا ته وايي ،کولی يش د خپلو پلورنو په اوسنیو چینلونو کې نوي هټۍوال او پېرېدونکي پیدا
کړي .د بیلګې په توګه ،هغه کولی يش د کمیس او پرتوګ پلورنې نوې ځانګړې هټۍ پیدا کړي.
رویا همداراز کولی يش د ښځینه بازار په څېر د پلورنې نوي چینلونه هم وآزمايي.

نوي پېرېدونکي او هټۍوال یا هم د پلورنې نوي چینلونه وپېژنئ:
– د خپلې پلورنې لهالرې په نقشه کې د پلورنې څارلو نقشې په ذریعه معلومات وارزوئ:
– د ملګرو ،کورنۍ ،هټۍوالو او پېرېدونکو له اړیکتیايي شبکې څخه د مرستې غوښتنه
وکړئ.
– له غیردولتي مؤسسو ،ټولنو یا هم هغو دولتي ادارو څخه ،چې د اليس صنایعو له
سوداګرۍ څخه مالتړ کوي مرسته وغواړئ.
– هغه لوی رشکتونه پیدا کړئ ،چې نړۍوالې سپارښتنې ترالسه کوي او تولیدوونکو ته
اړتیا لري.
– له افغانستان څخه بهر په ځانګړي توګه په ګاونډیو هیوادونو کې د اسانتياوو په لټه کې
و اوسئ.
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په لومړي ګام کې رویا باید پرېکړه وکړي ،چې غواړي موخه يې د هټۍوالو او پېرېدونکو کومه ډله
ده؟ په دویم ګام کې رویا باید پرېکړه وکړي ،چې دوی ته د رسېدو تر ټولو غوره الر کومه ده؟ آمنه،
رویا ته یادونه کوي ،چې د پلورنې د څارنې په اوسنۍ نقشه کې شته معلومات د پلورنې چینلونو
لهالرې کولی يش له نوموړې رسه د دغه کار په تررسه کولو کې مرسته وکړي( .پنځم څپرکی
وګورئ).
د رويا د پلورنې کچه د پېرېدونکو په پرتله پر هټۍوالو ډېره زیاته ده .په تېرو دوو میاشتو کې د نوموړې
د محصوالتو تر ټولو زیاتې پلورنې د ښځینه دودیزو جامو پر ځانګړې هټۍ کې شوي دي .رویا
پرېکړه کوي ،څو د خپلو محصوالتو پلورنې په موخه د ښځینه دودیزو جامو یوه بله ځانګړې هټۍ
پیدا کړي .رویا د یوې بلې هټۍ پیدا کولو لپاره ،د خپلو دوستانو او کورنۍ له اړیکتیايي شبکې او
هغو هټۍوالو څخه ،چې د ښځینه دودیزو جامو په برخه کې وررسه کار کوي د همکارۍ غوښتنه
کوي.

رویا هڅه کوي ،څو د خپلو محصوالتو پلورنې لپاره
د ښځینه دودیزو جامو یوه بله ځانګړې هټۍ پیدا کړي.

189

شپږم څپرکی

رویا همداراز غواړي ،څو د خپلو محصوالتو پلورل په یوه ښځینه بازار کې و آزمایي .خو آمنه وايي،
په ښځینه بازار کې د محصوالتو پلورل زیات وخت ته اړتیا لري .د نویو محصوالتو تولید په پرتله د
هټۍوالو او پېرېدونکو د سپارښتنو بشپړول کم خطر لري؛ ځکه په ځانګړي توګه د یوې کوچنۍ
سوداګرۍ لپاره رویا نه پوهېږي ،چې خلک به دغه نوي تولید شوي محصوالت واخيل او که نه.
رویا وايي ،چې ال اوس هم غواړي يوه ورځ په ښځینه بازار کې د خپلو محصوالتو پلورل وآزمايي.
نوموړې فکر کوي ،چې د دغه بازار پېرېدونکي به د دې لهخوا په الس ګنډل شویو دودیزو جامو
سیټونو رسه محفيل جامې خوښې کړي .نوموړې پهدغه بازار کې د خپلو جامو په څېر محفيل
جامې لیديل دي؛ خو د نورو په پرتله د رویا محفلې جامې غوره دي .د رویا د عمه لور؛ فرح کولی
يش د نوموړې جامې وپلوري .که پلورل په سمه توګه تر رسه يش ،رویا کولی يش په نورو ښځينه
بازارونو کې محفيل جامې وپلوري .نوموړې حتی کولیی يش دغه جامې د تاجکستان په هغو
ښځینه بازارونو کې ،چې د شفيق د ماما د زوی کور ته نژدې دي وپلوري .رویا اورېديل ،چې دا
یو په زړه پورې بازار دی.
آمنه په خندا رسه وايي« :رویا جانې! د سرتو خیالونو درلودل ښه دي؛ خو په ورته وخت کې د زیاتو
کارونو تر رسه کول کولی يش تاسې د سوداګرۍ له سم مدیریت څخه په شا کړي .ښځینه بازار
کولی يش په راتلونکو کلونو کې چې ستا سوداګري پياوړې يش د پلورنې ښه چینل يش .که
غواړې سږکال د پلورنې نوی چینل وآزمایې ،کولی شې د دودیزو جامو یوه بله لکه د ماشومانو
دودیزو جامو هټۍ په څېر پیدا کړې ،یا هم د ابرېشم په څېر د یوه لوی رشکت تولیدوونکې شې».
رویا پرېکړه کوي ،څو د پلورنې د بېالبېلو چینلونو آزمایښت پر ځای ،د ښځینه دودیزو جامو یوه بله
هټۍ پیدا کړي.
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نندارتونونه ها

ښځینه بازارونه

د رويا ګاونډي پېرېدونکي

په خصويص توګه معريف
شوي پېرېدونکي

د پلورنې چینلونه :پر پېرېدونکو پلورنه

د اليس صنايعو په برخه کې فعاليت
لرونکې نادولتي مؤسسې

هغه تولیدوونکي ،چې لویې سوداګرۍ
لري

هټۍ

د پلورنې چینلونه :پر هټۍوالو او هغو کسانو پلورنه ،چې بېرته ستاسې محصوالت پلوري.

د پلورنې بېالبېلو چینلو له څېړنې او ارزونې وروسته رویا پرېکړه کوي،
چې د خپلو محصالتو پلورولو لپاره زیات هټۍوال پیدا کړي.
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(ج) نوي محصوالت تولید کړئ
دخپلو پلورنو د کچې زيواتوايل لپاره وروستۍ الر د نويو محصوالتو توليد دي .دغه کار زیات وخت
او پيسو ته اړتیا لري؛ خو په هغه حالت کې چې ستاسې محصوالت د خوښې وړ وي ،د دغه کار
د تر رسه کولو ارزښت لري.
آمنه وايي« :رویا جانې! د خپلو پلورنې د څارنې له معلوماتو څخه پوهېږې ،چې ستا تر ټولو
بريايل محصوالت کندهاري الس ګنډنې او تارشمېر دي .زه کولی شم دغه محصوالت په هغو
ښځینه دودیزو جامو پر ځانګړې هټۍ کې چې زه رورسه کار کوم وپلورم .یا هم کولی شم د
ماشومانو د جامو بله ځانګړې هټۍ پیدا کړم .رویا جانې! دا یوه ښه مفکوره ده .موږ به د نويو
محصوالتو د تولید کړنالرو په اړه په بلې اسانتيا کې خربې وکړو.
آمنه جانې زه پوهېږم لکه څنګه چې تاسې وړاندیز وکړ د ماشومانو دودیزې جامې جوړې کړم.
زه کوالی شم دغه جامې د ښځینه دودیزو جامو پر هغو ځانګړیو هټیو وپلورم چې وررسه کار کوم.
یا کوالی شم د ماشومانو د دویزو جامو بله ځانګړې هټۍ پیدا کړم.
رویا جانې دا ښه مفکوره ده .موږ به د محصوالتو د تولید پر الرو چارو په بل فرصت کې خربې وکړو.
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رویا پرېکړه کوي ،چې د ماشومانو دودیزې جامې تولید کړي.
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(د) یو کاري پالن جوړ کړئ
آمنه وايي« :رویا جانې! موږ ستاسې د پلورنې زیاتوايل پر ځینو عميل الرو خربې وکړې ،اجازه
راکړه ،چې دغه الرې چارې ستا په کتابچه کې ولیکم .موږ له دې امله یو کاري پالن جوړو ،چې
کوم کارونه باید تر رسه يش در نه هېر نه يش او کولی شې د ځان د پرمختګ کچه و ارزوې».
آمنه د رویا په کتابچه کې جدول جوړوي .نوموړې جال جال ستونونه د موخې ،کار ،مهالني مودې
او سمې الرې لپاره چمتو کوي .نوموړې د رویا د پلورنې وروستۍ موخه په جدول کې ثبتوي .په
بل ګام کې آمنه او رویا هغه کارونه ،چې په اړه یې خربې کړي دي ،ډکوي .دوی کارونه په درېیو
برخو وېيش:
(الف):د خپلو پلورنو تګالرې ښې کړئ؛
(ب) :نوي هټۍوال او پېرېدونکي پيدا کړئ؛ او
(ج) :نوي محصوالت جوړ کړئ
دوی د هر یوه فعالیت بشپړولو لپار مهالنۍ موده ټاکي.

موخه

فعالیت

وروستۍ موخه

د روان کال لپاره د پلورنې زیاتوالی  ۳۰۰۰افغانۍ او  ۱۹۸۰۰۰افغانیو ته رسېدل

الف :د خپلو پلورنو تګالرې ښې
کړئ
ب :نوي پېرېدونکي او هټۍوال
پيدا کړئ

ت :نوي محصوالت جوړ کړئ

مهالنۍ موده

د پېرېدونکو خدمتونه – د کار ښهوايل لپاره د خپلو پېرېدونکو خدمتونه پېرېدونکو او
مرصفوونکو ته په سمه توګه غوږ اېښودو او د دوی غوښتنو لهالرې

د  ۱۳۹۴پای

آیا په سم مسیر کې
یاستئ؟
وروسته به بشپړ يش

د کال په اوږدو کې

وروسته به بشپړ يش

د محصوالتو اعالن؛  ٪۱۰کمښت د هغو پېرېدونکو لپاره چې په یوه کال کې له  5قلمه
ډېر توکي اخيل .خپل تر ټولو غوره پیرېدونکي ته په الس ګنډل شوی کوچنی دستکول
د ډالۍ په توګه ورکړئ.

د  ۱۳۹۴کال د وري
میاشتې له لومړۍ
نېټې یې پیل کړئ

وروسته به بشپړ يش

د ماشومانو جامې جوړې کړئ .هغه د ښځینه دودیزو جامو پر ځانګړیو هټيو یا هم د
ماشومانو د جامو پر ځانګړیو هټیو وپلورئ.

د  ۱۳۹۴کال زمری/
اسد

د ښځینه دودیزو جامو یوه بله ځانګړې هټۍ پیدا کړئ ،څو ستاسې محصوالت
واخيل .له کورنۍ ،ملګرو ،پېرېدونکو یا هم هټۍوالو څخه د مرستې غوښتنه وکړئ.
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د  ۱۳۹۴کال چنګاښ /وروسته به بشپړ يش
رسطان
وروسته به بشپړ يش

رویا خپلې سوداګرۍ ته پراختیا ورکوي

د رویا کاري پالن

عمومي موخه :په راتلونکي کال کې د  ۳۰۰۰۰افغانۍ په ارزښت د پلورنې زیاتوالی

د پلورنې د تګالرو ښهوالی :د پلورنې اعالن

د پلورنې د تګالرو ښهوالی :د پېرېدونکو خدمتونه

نوی محصول :د ماشومانو د دودیزو جامو ځانګړې هټۍ

هټۍوال :د ښځینه دودیزو جامو ځانګړې هټۍ
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آمنه وايي« :رویا جانې! اوسمهال ستا دنده د کاري پالن څارلو په موخه د سمو رسچینو پيدا کول
دي .آیا د مرستې لپاره د وګړو ګامرنې ته اړتیا لرې؟ آیا د یوه نوي محصول تولید لپاره پیسې لرې؟ کله
چې سمې رسچینې ترالسه کړې کولی شې د پلورنې زیاتوايل لپاره کاري پالن وڅارئ».
رویا پوهېږي ،کله چې نوموړي د خپلو محصوالتو پېرلو لپاره نوي هټۍوال پیدا کوي او د ماشومانو
جامو جوړولو لپاره سپارښتنې ترالسه کوي باید نوي تولیدوونکي پیدا کړي او هغوی ته روزنه ورکړي.
پهدې ترتیب رویا همدا اوس د دغو تولیدوونکو د پیدا کولو په لټه کې ده .پردې رسبېره رویا په هره
میاشت کې د یوې اندازه پيسو په سپام کولو پیلوي ،څو د نوي محصول پیل لپاره پيسې ولري.
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رویا خپلې سوداګرۍ ته پراختیا ورکوي

د کاري پالن پيل کولو او څارلو لپاره د اړتيا وړ رسچينې وپېژنئ.
– وخت؛
– وګړي (عرضه کوونکي یا پېرېدونکي او تولیدوونکي)؛
– توکي؛ او
– نغدې پيسې
آیا د خپل کاري پالن څارلو لپاره پيسو ته اړتیا لرئ؟
– هره میاشت یوه اندازه پيسې سپام کړئ؛ او
– له کورنۍ ،دوستانو یا هغو هټۍوالو څخه ،چې پر تاسې باور لري پيسې پور کړئ.
– خپل کارونه هغوی ته ښکاره کړئ او د خپل کاري پالن په اړه هغوی ته معلومات
ورکړئ .د پور اندازې او بېرته ورکړې نېټې په اړه وررسه هوکړه وکړئ او دغه تړون
ثبت کړئ.
– له هغو ادارو څخه ،چې د کوچنیو پور وکولو په برخه کې کار کوي پور وغواړئ .د
غوښنتلیک ورکولو لپاره له خپل کاري پالن ،د پلورنې د څارلو له جدول او کاري بېلګو
څخه استفاده وکړئ .له هغه هټۍوال څخه ،چې وررسه کار کوئ یو مالتړ پاڼه(letter
 )of supportواخلئ .د پور اندازې ،د پور رشایطو او بېرته ورکړې نېټې په اړه وررسه
هوکړه وکړئ او خپل تړون ثبت کړئ.
– تل خپل پور په ټاکل شوې نېټه ورکړئ .که ترالسه شوی پور مو په ټاکل شوې نېټه
بېرته ورنهکړئ خپل باور به له السه ورکړئ او نور هېڅکله نهشئ کولی پور ترالسه کړئ.
که تاسې نهشئ کولی د خپل کاري پالن څارلو په موخه الزمې رسچینې ترالسه کړئ؛ هغه
کارونه ،چې پهدغه پالن کې مو ځای پر ځای کړي ،بدل کړئ.
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څلورم ګام .د پرمختګ د کچې څارل:
آیا خپلې موخې ته د رسېدو لپاره پر سمې الرې روان یاست؟
درې میاشتې وروسته لهدې ،چې رویا خپل کاري پالن پيل کوي ،آمنه ترې پوښتي ،چې پرمختګ
یې کړی او که نه .رویا نه پوهېږي .آمنه ورته وايي ،خپل میاشتني کارونه دې په کاري پالن کې
وارزوي ،څو وګورئ ،چې ټاکل شوي مهالني وخت ته رسیدو په لړ کې په سم مسیر روان يئ که
نه .که رویا د (هو) یا (نه) کلمه د «سم مسیر» په ستون کې د هر کار تر څنګ ولیکي ،نوموړې کولی
يش د خپل کاري پالن په ځانګړې برخه کې د خپل پرمختګ یا وروستهوايل کچه وګورئ او خپلې
موخې ته د رسېدو لپاره پرېکړه وکړئ.
موخه

کار/فعالیت

ټاکل شوې مهالنۍ
موده

آیا په سم مسیر کې
یاستئ؟

وروستۍ موخه

د روان کال لپاره د پلورنې زیاتوالی  ۳۰۰۰افغانۍ او  ۱۹۸۰۰۰افغانیو ته رسېدل

 ۱۳۹۴پای

د پېرېدونکو خدمتونه – د کار ښهوايل لپاره د خپلو پېرېدونکو خدمتونه ،پېرېدونکو او
مرصفوونکو ته په سمه توګه غوږ اېښودو او د دوی غوښتنو لهالرې

د کال په اوږدو کې

له موخې ښکته؛ خو
سم دی
هو

د  ۱۳۹۴کال د وري
میاشتې له لومړۍ
نېټې یې پیل کړئ

هو

الف :د خپلو پلورنو تګالرې ښې
کړئ
ب :نوي پېرېدونکي او هټۍوال
پيدا کړئ

ت :نوي محصوالت جوړ کړئ

د محصوالتو اعالن؛  ٪۱۰کمښت د هغو پېرېدونکو لپاره چې په یوه کال کې له 5
قلمه زیات توکي اخيل .خپل تر ټولو غوره پیرېدونکي ته په الس ګنډل شوی کوچنی
دستکول د ډالۍ په توګه ورکړئ.

د ښځینه دودیزو جامو یوه بله ځانګړې هټۍ پیدا کړئ ،څو ستاسې محصوالت
واخيل .له کورنۍ ،ملګرو ،پېرېدونکو یا هم هټۍوالو څخه د مرستې غوښتنه وکړئ.

د ماشومانو جامې جوړې کړئ .هغه د ښځینه دودیزو جامو پر ځانګړیو هټيو یا هم د
ماشومانو د جامو پر ځانګړیو هټیو وپلورئ.
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د  ۱۳۹۴کال چنګاښ /هو
رسطان

د  ۱۳۹۴کال زمری/
اسد

هو

رویا خپلې سوداګرۍ ته پراختیا ورکوي

همداراز آمنه ،رویا ته وايي ،په هره میاشت کې د خپلې پلورنې مجموعه وارزوي ،څو موخې ته
د رسېدو لپاره د خپل پرمختګ کچه وګوري.
آمنه پوښتنه کوي« :رویا جانې! غواړې د کال په پای کې د پلورنې مجموعه دې څومره وي ؟»
رویا ځواب ورکوي« :دا آسانه ده ،په تېر کال کې د زما د پلورنې مجموعه  ۱۶۸۰۰۰افغانۍ وه او زه
غواړم  ۳۰۰۰۰افغانۍ پرې زیاتې کړم .پهدې ترتیب رسه پهدغه کال کې زما د موخې مجموعه
 ۱۹۸۰۰۰افغانۍ ده».
د پلورنې مجموعي موخه= د تېر کال پلورنې  +د پلورنې د زیاتوايل موخه
=  ۳۰۰۰۰ + ۱۶۸۰۰۰افغانۍ
=  ۱۹۸۰۰۰افغانۍ
آمنه ،رویا ته وايي ،د پلورنې مجموعي موخه چې  ۱۹۸۰۰۰افغانۍ ده په یوه کال کې د میاشتو
پر شمېر  ۱۲تقسیم کړي ،څو د پلورنې میاشتنۍ موخه ترالسه کړي.
رویا د خپلې میاشتنې پلورنې موخه محاسبه کوي:
د پلورنې میاشتنۍ موخه = د پلورنې مجموعي موخه تقسیم په یوه کال کې د میاشتو په شمېر
=  ۱۹۸۰۰۰افغانۍ تقسیم پر ۱۲
= ۱۶۵۰۰افغانۍ
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آمنه وايي« :رویا جانې! دا ستا د پلورنې میاشتنۍ موخه ده .دا له خپلې رښتیني میاشتنۍ پلورنې
رسه پرتله کړه ،څو وګورې ،چې موخې ته د رسېدو په لړ کې په سم مسیر کې یې یا نه؟»
رویا د خپلو پلورنو رښتیني کچه د پلورنې له میاشتنې موخې رسه پرتله کوي.
وری/حمل

غربګولی/جوزا

غویی/ثور

رښتینې پلورنې (افغانۍ)

16.000

16.000

17.000

د پلورنې موخه (افغانۍ)

16.500

16.500

16.500

پهدې میاشت کې د رویا د پلورنې کچه  ۱۷۰۰۰افغانیو ته رسېږي .د پلورنې دغه کچه له ټاکل شوې
موخې څخه ،چې  ۱۶۵۰۰افغانۍ ده لوړه ده .له همدې امله رویا ډېره خوشحاله ده.
آمنه یادونه کوي ،چې په دې میاشت کې د رویا د پلورنې کچه له موخې څخه لوړه ده؛ خو په
تېرو دوو میاشتو کې له موخې څخه ټيټه وه .نوموړې وايي ،چې دغه حالت سم دی؛ ځکه په
لومړیو دوو میاشتو کې یوازې د کاري پالن د څارلو په درشل کې وه.
آمنه وضاحت ورکوي ،چې میاشتنۍ موخه یوازې یو الرښود دی .د رویا د پلورنې کچه به په ځینو
میاشتو کې له موخې لوړه او په ځینو میاشتو کې له موخې ټيټه وي؛ ځکه د کال په اوږدو کې
د نوموړې د پلورنې کچه بدلون مومي .د بېلګې په توګه ،له اخرت څخه وړاندې ورځو کې د رویا
د پلورنو کچه زیاته ده .تر ټولو مهمه مسله د کال په اوږدو کې د رویا د میاشتنۍ پلورنې جمع کول
او موخې ته رسېدل دي.
رویا د درېیو میاشتو لپاره خپل کاري پالن څارلی دی .آمنه وړاندیز کوي ،چې موخې ته د رسېدو
په لړ کې تر ننه خپل پرمختګ کچه و ارزوي .دا د پلورنې له موخې رسه په درېیو میاشتو کې د
پلورنې د رښتینې کچې پرتله کولو په معنی دی .آمنه له رویا رسه د مرستې په موخه د نوموړې
په کتابچه کې یوه جدول جوړوي.
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رویا خپلې سوداګرۍ ته پراختیا ورکوي

د رویا د سوداګرۍ د ودې د څارلو نقشه :رویا تر نن ورځې د خپلو پلورنې رښتیني کچه د
خپلو محصوالتو د پلورنې له ټاکل شوې موخې رسه پرتله کوي
وری/حمل

غویی/ثور

غربګولی/جوزا

رښتینې پلورنې (افغانۍ

16.000

16.000

17.000

د پلورنې میاشتنۍ موخه
(افغانۍ)

16.500

16.500

16.500

49.500

-500

-500

500

-500

له موخې څخه زیات یا کم
(افغانۍ

چنګاښ/رسطان –کب/
حوت

رویا د درېیو میاشتو په اوږدو کې د خپلو پلورنو رښتینې کچه محاسبه کوي:
تر نن ورځې د پلورنې رښتیني کچه = په لومړۍ میاشت کې پلورنه  +په دویمه میاشت کې پلورنه  +په درېیمه
میاشت کې پلورنه
= ۱۶۰۰۰افغانۍ  ۱۶۰۰۰ +افغانۍ  ۱۷۰۰۰ +افغانۍ
= ۴۹۰۰۰افغانۍ
په بل ګام کې رویا د درېیو میاشتو لپاره د خپلو محصوالتو پلورنې لپاره ټاکل شوې موخه محاسبه
کوي:
تر نن ورځې د پلورنې موخه = د پلورنې میاشتنۍ موخه × د میاشتو شمېر
= ۳ × ۱۶۵۰۰
= ۴۹۰۰۰
رویا لهدې امله ،چې تر نن ورځې د پلورنې رښتیني کچه یې  ۴۹۰۰۰افغانۍ ده ،چې دا د پلورنې
له ټاکل شوې موخې  ۴۹۵۰۰افغانیو څخه کمه ده ،خواشينې ده .آمنه ،رویا ته وايي ،اندېښنه
مه کوه .رویا په ځري او سمه توګه خپل کاري پالن څاري او په هره میاشت کې د نوموړې د پلورنې
کچه لوړه شوې ده .که په راتلونکو میاشتو کې د نوموړې د پلورنې کچه د پلورنې د موخې له ټاکل
شوې کچې څخه زیاته وي ،نو اوس هم کولی يش خپلې موخې ته ورسېږي.
نوموړې رویا ته مشوره ورکوي ،څو په میاشتنۍ توګه تر ننه پورې خپل پرمختګ وارزوي.
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ستاسې د پرمختګ د کچې څارل
– د میاشتنۍ پلورنې ټاکل شوې موخې ته د رسېدو په موخه د خپل پرمختګ ارزولو
لپاره د پلورنې د څارلو له معلوماتو څخه استفاده وکړئ.
– په هره میاشت کې خپل کاري پالن وارزوئ ،څو ډاډمن شئ چې په سم مسیر کې
روان یاست.

آمنه وايي« :رویا جانې! د سوداګرۍ د ودې په پروسه کې د پرمختګ څار وروستی ګام دی .لهدې
امله دا یو مهم ګام دی او د دې کار تر رسه کول له تاسې رسه مرسته کوي ،چې آيا خپلې موخې
ته د رسېدو په برخه کې په سم مسیر کې يئ او که نه .که تاسې له خپل کاري پالن څخه وروسته
پاتې کېږئ یا له کومې ستونزې رسه مخ کېږئ باید پر خپل کاري پالن له رسه کتنه وکړئ .که ستاسې
د پلورنې کچه نه زیاتېږي؛ خو ال هم خپلې موخې ته د رسېدو لپاره په سم مسیر کې یاست؛ باید
خپلو کارونو ته بدلون ورکړئ یا هم په خپل کاري پالن کې نوي فعالیتونه زیات کړئ».
رویا وايي« :مننه آمنه جانې! پوهېږم ،چې کاري پالن له ما رسه څه ډول مرسته کوي ،څو خپلې
سوداګرۍ ته وده ورکړم .د یوه کاري پالن درلودل له ما رسه مرسته کوي ،څو د خپلو محصوالتو د
پلورلو زیاتوايل لپاره تر ټولو مهمو فعالیتونو ته ځري شم .که زه وتوانېږم په سم مسیر کې حرکت
وکړم او خپله موخه ترالسه کړم ،کولی شم د فرهاد د ښوونځي لګښتونه پرې کړم».
آمنه وايي« :سمه ده رویاجانې ،ته کولی شې د خپلې سوداګرۍ هرې موخې ته د رسېدو لپاره
لهدغو ګامونو څخه ګټه پورته کړئ؛ د پلورنې د کچې له زیاتوايل څخه د لګښتونو تر کموايل او
په راتلونکې کې په سمه توګه د سوداګرۍ ودې لپاره د سیستم تر پيل کېدو».
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 .3د روزونکي (ټرېرن) یاددښتونه :مترینات .دویمه برخه:
د سوداګرۍ ودې لپاره پالن جوړول
د سوداګرۍ ودې د موخې لپاره پالن جوړونې ته کوم کارونه باید تر رسه کړئ؟
لومړی ګام :د پیل ټکی؛ ستاسې سوداګري اوسمهال کوم ځای ځایګی لري؟
 .2.2له یوه تر درېيو تېرو کلونو د پلورنې کچه مو وارزوئ (د پلورنې د څارولو تګالرو په اړه پنځم څپرکی
وګورئ) .آیا ستاسې پلورنې د زیاتوايل یا کموايل په حال کې دي؟ د تېرو درېیو کلونو په اوږدو کې
ستاسې د پلورنې مجموعه څومره وه؟
 .2.3د خپلو پلورنو کچې ته د پلورنې یا د محصول چینلونو لهالرې وګورئ .آیا تاسې د ودې اسانتياوې ګورئ؟
دویم ګام :موخه :د راتلونکي کال لپاره ستاسې موخه څه ده؟
 .2.4د راتلونکي کال لپاره ستاسې د پلورنې موخه څه ده؟
 .2.5ولې فکر کوئ ،چې دغه موخه ترالسه کېدونکې ده؟
درېیم ګام :موخې ته د رسېدو الر؛ څه ډول خپلې موخې ته رسېږئ؟
 .2.6د پلورنې لپاره مو درې مهمې الرې کومې دي؟
 .2.7له کومو درېیو الرو کولی شئ د خپلو پلورنو تګالرې ښې کړئ؟
 .2.8ستاسې د پلورنې تر ټولو ښه چینل کوم دی؟ پهدغه چینل کې د دوو پېرېدونکو یا هټۍوالو نوم واخلئ ،چې
کولی يش ستاسې محصوالت وپېري .څه ډول کولی شئ دغه هټۍوال او پېرېدونکي پیدا کړئ؟
 .2.9کوم نوي چینلونه آزمویلی شئ؟ په دې کار کې به ولې بریايل شئ؟
 .2.10ستاسې تر ټولو زیات پلورلو وړ محصوالت کوم دي؟ د هغه ورته محصول ،چې کولی شئ تولید یې کړئ
نوم واخلئ.
 .2.11کوم نوي محصوالت تولیدولی شئ؟ ولې به دغه محصوالت بریايل وي؟
 .2.12هغه وخت او پيسې چې په واک کې لرئ ،آیا دغه فعالیتونه به د پيل کېدو وړ وي؟
 .2.13د خپلې پلورنې موخې ته د رسېدو لپاره یو کاري پالن جوړ کړئ .د دې کار لپاره د دغه کړنالرې د رسچينو
په برخه کې د کاري پالن له بېلګې څخه ګټه واخلئ.
 .2.14د خپل کاري پالن څارلو یا پيل کولو لپاره کومو رسچينو او څومره وخت ته اړتیا لرئ؟ آیا نوي وګړي بايد
وګامرئ یا نوي عرضه کوونکي پیدا کړئ؟ یا نویو وسایلو او څومره پيسو ته اړتیا لرئ؟
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 .2.15د خپل کاري پالن پيل کولو لپاره د اړتيا وړ پيسې څه ډول برابرولی شئ؟ (په افغانستان کې د مايل بنسټونو
لست لپاره د صنعتکارانو د کړنالرې ویبپاڼه وګورئ).
څلورم ګام :د خپل پرمختګ کچه وڅارئ
آیا خپلې موخې ته د رسېدو لپاره په سم مسیر کې یاست؟
 .2.16که په تېر کال کې ستاسې د پلورنې کچه  ۱۰۰۰۰۰افغانیو ته رسېږي او د روان کال لپاره ستاسې موخه
د  ۲۰۰۰۰افغانیو په ارزښت د پلورنې زیاتوالی وي ،ستاسې د میاشتنۍ پلورنې موخه به څه وي او څه
ډول پوهېږئ ،چې خپلې موخې ته رسېږئ؟ که د لومړیو درېیو میاشتو لپاره ستاسې د رښتیني پلورنې کچه
 ۱۰۰۰۰افغانۍ ۱۱۰۰۰ ،او  ۱۳۰۰۰افغانۍ دي ،آیا خپلې موخې ته د رسېدو لپاره په سم مسیر کې یاست؟
د صعنتکارۍ د تګالرې د رسچینو په برخه کې د پلورنې د ودې څارلو له برخې استفاده وکړئ.
 .2.17که خپلې موخې ته د رسېدو په الر کې د پرمختګ په حال کې نه یاست ،کوم کار تر رسه کولی شئ؟
 .2.18خپلې سوداګرۍ ته څه ډول نورې موخې ټاکلی شئ؟
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