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  د اغيزو ارزونه مد ملی پيوستون پروګرا

  ډٻرې تکرارٻدونکې پوښتنې

  ٢٠١٣مارچ، 

 

   ؟ید یش هڅ ارزونه زوياغ د: تنهښپو .١
 او ارزوي سيٻپال يا او رامګپرو پروژه، يوه ېمخ له شاخصونو وګړانځ د ېچ ده، مطالعه کهيتودولوژيم وهي: وابځ
   .کلويټا ېي ېرٻاغ
  

   شو؟ ستليواخ کار خهڅ شاخصونو کومو له: تنهښپو  .٢
 ېزمنياغ شي یدايک ولډ متوقعه په ېمداخل ېکوم ېچ ي،ړک معلومه ېچ دي، شوي انتخاب شاخصونه یجوينت: وابځ

   .شي
  

   نيسي؟ وخت ومرهڅ ارزونه زوٻاغ د: تنهښپو .٣
 ملي د ه،ګتو په ګېليب د.  سيين وخت اتيز پرتله په ولوړبشپ او کولو پلي ېنالرړک يا رامګپرو ،ېپروژ ېوي د: وابځ
 کاله هځپن ېدږن ېي ېپور دوړٻبشپ تر ولوټرا د معلوماتو د وخته له تودولوژييم د ېارزون اغيزو د رامګپرو وستونيپ

   .ويون وخت
  

   سي؟ين وخت اتيز ېول ارزونه دا: تنهښپو .٤
 د رامګپرو د ،)ېسرو ۍنړلوم(  ېمخک دوړٻبشپ تر رامګپرو د ،ېک اوونوړپ ووٻدر په لپاره ېارزون د ېچ کهځ: وابځ
 زيات ولټرا معلوماتو د ،)ېسرو ۍوروست(  وروسته دوړٻبشپ تر رامګپرو د او) ېسرو ۍنځمن( ېک جريان په دوٻک پلي

    .يړک کلټا) ېزياغ( بدلونونه ېچ يړغوا وخت
  

  شوه؟ ترسره ولډ هڅ ارزونه زوٻاغ د رامګپرو وستونيپ ملي د: تنهښپو .٥
 ٢٠٠٩ په معلومات نيځمن شوه، ليپ شول، ولټرا معلومات ېسرو ۍنړلوم د ېچ کله ېک کال ٢٠٠٧ په ارزونه: وابځ

   .شول ولټرا وروسته دوړٻبشپ تر پروژو فرعي د ېک کال ٢٠١١ په ھم معلومات ېسرو ۍوروست د او ېک کال
   

  ؟ېو ېروان ،ېک بھير په ېسرو ۍنړلوم د ولوټرا معلوماتو د ،ېپروژ رامګپرو وستونيپ ملي د ايا: تنهښپو .٦
 ېک کال ٢٠١١ په او ليپ ېک کال ٢٠٠٧ په ېچ شوه، سره تر ېک اوړپ دوھم په رامګپرو وستونيپ ملي د ارزونه: وابځ 

   .شوه هړبشپ
  

 رابطه کومه سره زوٻاغ له اوړپ يمٻدر د رامګپرو ېد د ېموندن ېارزون ېد د ايا نو وي، ېداس که: تنهښپو .٧
  لري؟

   .دي شان په اوړپ دوھم د رامګپرو ېد د ېمداخل ېک اوړپ مٻيدر په وستونيپ ملي د مھاله ېد تر ھو،: وابځ
  

   شول؟ السه تر خهڅ ونوياځ کومو له معلومات ېسرو ۍوروست او ېسرو ۍنځمن ، ېسرو ۍنړلوم د: تنهښپو .٨
 اصلي( وو یشو پلي رامګپرو پيوستون ملي د ھلته ېچ ېک ويکل ھغو په ېچ خهڅ ويکورن ھغو له ارقام او معلومات: وابځ

 ۍنړلوم د. دي شوي ولټرا ،ېو ېشو اکلټ شوي، پلي وو نه رامګپرو وستونيپ ملي د ېچ ېرٻچ ېک ويکل ھغو او) کلي
 کاله دوه نه ليپ له رامګپرو د معلومات ېسرو ۍنځمن د ،ېمخک نه ليپ له رامګپرو وستونيپ ملي د معلومات ېسرو

   .شول ولټرا وروسته دوړٻبشپ له ېپروژ د معلومات ېسرو ۍدوروست او وروسته
  



٢ 
 

  دي؟ شوي ېسرو کلي کنترولي ومرهڅ او اصلي ومرهڅ: تنهښپو .٩
   .کلي روليټکن ٢۵٠ او کلي اصلي ٢۵٠: وابځ
  

  و؟ مساوي رٻشم کليو کنترولي او اصلي د ېول: تنهښپو .١٠
   .وي موجود توازن ځمن تر ويکل روليټکن او کليو اصلي د ېچ ده، مھمه تل دا: وابځ
  

   دي؟ پراته ېک ويولسوال کومو په کلي دغه: تنهښپو .١١
 او حصارک فارسي، لران،ګ ف،يشر چشت اندرسکن، نه،يدول تخت، ګسن ،ګفرن و خوست بلخ، په کلي دا: وابځ
   .لري موقعيت ېک ولسواليو رزاديش
  

  شول؟ غوره هګتو په يګلٻب د هځمن له ويکل ۵٠٠ د نکهڅ کلي اصلي: تنهښپو .١٢
    .شول غوره ي،ٻږادي نامه په انتخابگ تصادفي د کلسترونو د ولډ يي هړجو په" د ېچ ،ېالر له ېپروس ېوي د: وابځ 
  

   لري؟ یمعن هڅ دا: تنهښپو .١٣
 او شو پرتله سره کلي ورته اتيز خپل له کلي ھر خهڅ ويکل ۵٠٠ د ېارزون د ېچ ده، یمعن ېد په دا ول،ډ ډلن په: وابځ
 د ھلته ېچ شو، انتخاب ولډ تصادفي په یکل وي لپاره ړېجو ېھر د وروسته ،ېشو تهځرامن ړېجو ٢۵٠ بيترت ېد په
 نييقي ېبرخ ېونړجو کلستر د). یکل روليټکن(  نشي پلي ېک کلي بل په او) یکل اصلي(  شي پلي رامګپرو وستونيپ ملي
 یپل ھم اي او شي یپل رامګپرو وستونيپ ملي د ېک ولوټ په شي یداٻک ېچ دي، پراته ېک ډاونګ په بل د وي کلي ېچ هړک

   .شي وليون مخه ايچلتيپ د زوٻاغ اتويز د مھال پر کولو نيتخم د ېچ شو سره تر لپاره ېد د کار دا.  نشي
  

 پيوستون ملي د ېي اوسه تر ال ېچ وي شوي خوابدي ېپد اييښ دونکيٻاوس کليو روليټکن د: تنهښپو .١٤
  ؟ړک نه یکنټ تمايل ېاخيستن ېبرخ د یدو د ېک ۍارزياب په حالت ېد ايا.  ېاخيست نده هګټ رامهګپرو

 لپاره کليو روليټکن د نو شوه، هړبشپ ېک کال ٢٠١١ په ېسرو ۍوروست ېچ کله خو -وو نه خبر ېارزون له یھغو: وابځ 
   .شوه وليون ېک پام په پروژه رامګپرو ملي د ھم
  

   وشوه؟ مرکه سره کسانو وڅ له موخه په ولولوټرا د معلوماتو د لپاره ېارزون د: تنهښپو .١٥
 ۍنځمن ،ېک کال ٢٠٠٧ په ېسرو ۍنړلوم -شوه سره تر ېک اوونوړپ ويدر په ېسرو. سره خلکو رٻشم اتيز له: وابځ

 وښځ د سره ويکورن ٢۵٠٠٠ ېباند هڅ له هګتو زهيولټ په. ېک کال ٢٠١١ په ېسرو ۍوروست او ېک کال ٢٠٠٩ په ېسرو
    .ېشو سره تر ېمرک ونګډ په وو نهينار او
  

  ؟ېنشو ړېجو ېناست گروپي ېک بھير په ولولوټرا معلوماتو د ايآ: تنهښپو .١٦
 نهښځي او نهينار د کليو د ڼېتنپاښپو ناستو لييزوډ  ٢۶٠٠ ېدږن د ېک دوږاو په انوګ ېسرو ويدر د. نه او ھو: وابځ 

 ېک قتيحق په ېبلک ،ېو نه مباحثوي ېک ذات خپل په ېناست ېلييزډ دا ېچ وي ېد ياده. ېشو لړک وابځ لخوا مشرانو
 ېتنښپو رٻشم ګړېانځ ته کوونکو مرکه). ېشو سره تر ولډ لييزډ په ېچ ېد له سره( ېو ېانګ ېسرو تييکم ېمعمول
   .تيښوپو ېي ېلډ ېوي له وابوونکوځ د ېچ ،)شان په ېسرو د ويکورن د(  ېو ېشو لړورک

   
 


