د ملی پيوستون پروګرام د اغيزو ارزونه
ډٻرې تکرارٻدونکې پوښتنې
مارچ٢٠١٣ ،

 .١پوښتنه :د اغيزو ارزونه څه شی دی؟
ځواب :يوه ميتودولوژيکه مطالعه ده ،چې د ځانګړو شاخصونو له مخې يوه پروژه ،پروګرام او يا پالٻسي ارزوي او
اغٻرې يې اټکلوي .
 .٢پوښتنه :له کومو شاخصونو څخه کار واخيستل شو؟
ځواب :نتيجوی شاخصونه انتخاب شوي دي ،چې معلومه کړي ،چې کومې مداخلې په متوقعه ډول کيدای شي اغيزمنې
شي .
 .٣پوښتنه :د اغٻزو ارزونه څومره وخت نيسي؟
ځواب :د يوې پروژې ،پروګرام يا کړنالرې پلي کولو او بشپړولو په پرتله زيات وخت نيسي .د بيلګې په توګه ،د ملي
پيوستون پروګرام د اغيزو ارزونې د ميتودولوژي له وخته د معلوماتو د راټولو تر بشپړٻدو پورې يې نږدې پنځه کاله
وخت ونيو .
 .٤پوښتنه :دا ارزونه ولې زيات وخت نيسي؟
ځواب :ځکه چې د ارزونې لپاره په درٻوو پړاوونو کې ،د پروګرام تر بشپړٻدو مخکې ) لومړنۍ سروې( ،د پروګرام د
پلي کٻدو په جريان کې )منځنۍ سروې( او د پروګرام تر بشپړٻدو وروسته ) وروستۍ سروې( ،د معلوماتو راټول زيات
وخت غواړي چې بدلونونه )اغيزې( اټکل کړي .
 .٥پوښتنه :د ملي پيوستون پروګرام د اغٻزو ارزونه څه ډول ترسره شوه؟
ځواب :ارزونه په  ٢٠٠٧کال کې کله چې د لومړنۍ سروې معلومات راټول شول ،پيل شوه ،منځني معلومات په ٢٠٠٩
کال کې او د وروستۍ سروې معلومات ھم په  ٢٠١١کال کې د فرعي پروژو تر بشپړٻدو وروسته راټول شول .
 .٦پوښتنه :ايا د ملي پيوستون پروګرام پروژې ،د معلوماتو راټولو د لومړنۍ سروې په بھير کې ،روانې وې؟
ځواب :ارزونه د ملي پيوستون پروګرام په دوھم پړاو کې تر سره شوه ،چې په  ٢٠٠٧کال کې پيل او په  ٢٠١١کال کې
بشپړه شوه .
 .٧پوښتنه :که داسې وي ،نو ايا د دې ارزونې موندنې د دې پروګرام د درٻيم پړاو له اغٻزو سره کومه رابطه
لري؟
ځواب :ھو ،تر دې مھاله د ملي پيوستون په درٻيم پړاو کې مداخلې د دې پروګرام د دوھم پړاو په شان دي .
 .٨پوښتنه :د لومړنۍ سروې  ،منځنۍ سروې او وروستۍ سروې معلومات له کومو ځايونو څخه تر السه شول؟
ځواب :معلومات او ارقام له ھغو کورنيو څخه چې په ھغو کليو کې چې ھلته د ملي پيوستون پروګرام پلي شوی وو )اصلي
کلي( او ھغو کليو کې چٻرې چې د ملي پيوستون پروګرام نه وو پلي شوي ،ټاکل شوې وې ،راټول شوي دي .د لومړنۍ
سروې معلومات د ملي پيوستون پروګرام له پيل نه مخکې ،د منځنۍ سروې معلومات د پروګرام له پيل نه دوه کاله
وروسته او دوروستۍ سروې معلومات د پروژې له بشپړٻدو وروسته راټول شول .
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 .٩پوښتنه :څومره اصلي او څومره کنترولي کلي سروې شوي دي؟
ځواب ٢۵٠ :اصلي کلي او  ٢۵٠کنټرولي کلي .
 .١٠پوښتنه :ولې د اصلي او کنترولي کليو شمٻر مساوي و؟
ځواب :دا تل مھمه ده ،چې د اصلي کليو او کنټرولي کليو تر منځ توازن موجود وي .
 .١١پوښتنه :دغه کلي په کومو ولسواليو کې پراته دي؟
ځواب :دا کلي په بلخ ،خوست و فرنګ ،سنګ تخت ،دولينه ،اندرسکن ،چشت شريف ،ګلران ،فارسي ،حصارک او
شيرزاد ولسواليو کې موقعيت لري .
 .١٢پوښتنه :اصلي کلي څنکه د  ۵٠٠کليو له منځه د بٻلګي په توګه غوره شول؟
ځواب :د يوې پروسې له الرې ،چې د "په جوړه يي ډول د کلسترونو د تصادفي انتخابگ په نامه يادٻږي ،غوره شول .
 .١٣پوښتنه :دا څه معنی لري؟
ځواب :په لنډ ډول ،دا په دې معنی ده ،چې د ارزونې د  ۵٠٠کليو څخه ھر کلي له خپل زيات ورته کلي سره پرتله شو او
په دې ترتيب  ٢۵٠جوړې رامنځته شوې ،وروسته د ھرې جوړې لپاره يو کلی په تصادفي ډول انتخاب شو ،چې ھلته د
ملي پيوستون پروګرام پلي شي ) اصلي کلی( او په بل کلي کې پلي نشي ) کنټرولي کلی( .د کلستر جوړونې برخې يقيني
کړه چې کلي يو د بل په ګاونډ کې پراته دي ،چې کٻدای شي په ټولو کې د ملي پيوستون پروګرام پلی شي او يا ھم پلی
نشي .دا کار د دې لپاره تر سره شو چې د تخمين کولو پر مھال د زياتو اغٻزو د پيچلتيا مخه ونيول شي .
 .١٤پوښتنه :د کنټرولي کليو اوسٻدونکي ښايي پدې خوابدي شوي وي چې ال تر اوسه يې د ملي پيوستون
پروګرامه ګټه نده اخيستې .ايا دې حالت په ارزيابۍ کې د دوی د برخې اخيستنې تمايل ټکنی نه کړ؟
ځواب :ھغوی له ارزونې خبر نه وو -خو کله چې وروستۍ سروې په  ٢٠١١کال کې بشپړه شوه ،نو د کنټرولي کليو لپاره
ھم د ملي پروګرام پروژه په پام کې ونيول شوه .
 .١٥پوښتنه :د ارزونې لپاره د معلوماتو د راټولولو په موخه له څو کسانو سره مرکه وشوه؟
ځواب :له زيات شمٻر خلکو سره .سروې په دريو پړاوونو کې تر سره شوه -لومړنۍ سروې په  ٢٠٠٧کال کې ،منځنۍ
سروې په  ٢٠٠٩کال کې او وروستۍ سروې په  ٢٠١١کال کې .په ټوليزه توګه له څه باندې  ٢۵٠٠٠کورنيو سره د ښځو
او نارينه وو په ګډون مرکې تر سره شوې .
 .١٦پوښتنه :آيا د معلوماتو راټولولو په بھير کې گروپي ناستې جوړې نشوې؟
ځواب :ھو او نه .د دريو سروې ګانو په اوږدو کې د نږدې  ٢۶٠٠ډلييزو ناستو پوښتنپاڼې د کليو د نارينه او ښځينه
مشرانو لخوا ځواب کړل شوې .ياده دې وي چې دا ډلييزې ناستې په خپل ذات کې مباحثوي نه وې ،بلکې په حقيقت کې
معمولې کميتي سروې ګانې وې) سره له دې چې په ډلييز ډول تر سره شوې( .مرکه کوونکو ته ځانګړې شمٻر پوښتنې
ورکړل شوې وې ) د کورنيو د سروې په شان( ،چې د ځوابوونکو له يوې ډلې يې وپوښتي .
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