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1. МУҚАДДИМА
Шумо ба сифати яке аз иштирокчиёни гузаронидани тадқиқоти сатҳи зиндагӣ дар
Тоҷикистн дар соли 2007‐ӯм интихоб шудаед. (ТСЗТ). Меҳвари асосии ин тадқиқотмаҳз сатҳи некӯаҳволии тоҷикистониён (чӣ ашхоси алоҳида ва чӣ дар сатҳи ҷамоатҳо) барои
ҳамаи мо муҳим мебошад. Маълумоте, ки дар рафти тадқиқот ба даст оварда мешаванд, бо

мақсади муайян кардани саҳми мутаносибонаи онҳое, ки талаботи ҳадди ақалли худро барои
ба сатҳи зарурии зиндагӣ ноил шудан таъмин карда наметавонанд ва қашшоқона
зиндагӣ мекунанд, мавриди баррасӣ қарор мегиранд. Ғайр аз ин, тадқиқоти мазкур ин
масъаларо, ки чаро баъзе хо агиҳо дар чунин сатҳи зиндаг
кардан ба онҳое, ки қашшоқона зиндаг
вазъият раҳо ёбанд, дида мебарояд.

мекунанд ч

қарор доранд ва барои к мак

чора андешидан лозим аст, ки аз ин

Маълумоти дар доираи ин тадқиқот бадастомада дар як

қатор тадқиқоти дигар, ки дар баробари дигар масъалаҳо , аз

умла масъалаҳои шуғли аҳолӣ,

тандурустӣ, сатҳи ғизохӯрӣ, кишоварзиро мавриди омӯзиш қарор медиҳанд,
истифода гардида, инчунин барои фаҳмидани ин, ки хоҷагиҳо чӣ гуна ба тағйироти
соҳаи макроиқтисодӣ вокуниш нишон медиҳанд, мусоидат хоҳанд кард. Чӣ тавре ки
Шумо баъдтар мефаҳмед, маълумоти дар доираи ин тадқиқот бадастомада хеле васеъ
мебошанд, зеро як қатор ҷанбаҳои тавсифоти инфиродӣ ва хоҷагиро баррасӣ
мекунанд.

Омӯзиши хо агиҳо дар доираи ин тадқиқот пан
барои гузаронидани пурсиши тақрибан 54 хо аг

ҳафта давом мекунад. Ҳар як пурсанда

ҷавобгар хоҳад шуд.

Махсусан таъкид кардан лозим аст, ки ҳамаи маълумоти дар доираи тадқиқоти мазкур
бадастомада махфӣ буда, бояд ошкор нашаванд.

2. ТАВСИФИ ТАДҚИҚОТ
(a) Мавзӯъҳо
Мавзӯи тадқиқот бениҳоят васеъ мебошад, зеро мафҳуми некӯаҳволӣ дорои
ҷанбаҳои зиёд буда, омӯхтани онҳо зарур аст. Ин мавзӯъ даромаду хароҷот, амволи
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қиматбаҳо, маориф,тандурустӣ ва шуғли аҳолиро фаро мегирад. Ба ғайр аз ин, ҳар як
анбаи нек аҳволии хо аг

ва модели рафтор бояд на дар алоҳидаг , балки танҳо зимни

матни комил дида баромада шавад.
Тадқиқоти хо агиҳо аз 16 модули робитаи дутарафадошта иборат аст, ки инҳоро дар бар
мегирад:

Номи модул
0 Саволҳои умумӣ
1 Ҳайати хо агиҳо
2 Муҳо рат
3 Маориф
4 Тандурустӣ
5 Бозори меҳнат
6 Хизматрасонии молиявӣ
Шароити хонаву ой, қувваи барқ ва молҳои
7 истифодаашон дарозмуддат
8 Интиқоли пул ва кӯмаки иҷтимоӣ
Камбизоатии зеҳнӣ (субъективӣ) ва амнияти
озуқавӣ
9
10 Харо от барои х рок
11 Харо от барои маҳсулоти х роквор
12 Кишоварзӣ
Бизнеси оилавӣ, ки бо кишоварзӣ вобаста
13 нест
14 Дигар харо от
15 Андозаҳои антропометрӣ ва имунизатсия
Минбаъд дар ин Роҳнамо ҳар як модули саволнома алоҳида ва боз ҳам муфассалтар дида
баромада мешавад. Ин кор барои он ан ом дода мешавад, ки Шумо бо маълумоти асос

дар

бораи мақсади ҳар як савол ва усулҳои бартараф кардани мушкилот, ки метавонанд дар рафти
саволдиҳии бевосита ба мусоҳибон пайдо шаванд, таъмин карда шавед .

(b) Сабабҳои гузаронидани тадқиқот
Таҳлили камбизоатӣ: Тадқиқоти мазкур аз маълумоти пурра ва аяк оякардашуда иборат
аст, ки асоси ом зиши камбизат

дар ҳудуди кишварро ташкил медиҳад. Дар рафти тадқиқот
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маълумоти кофӣ оид ба истеъмол ва хароҷот ҷамъ карда мешавад, ки дар асоси он
имкони муайян кардани сатҳи тахминии некӯаҳволии хоҷагиҳои тадқиқшаванда аз
рӯи маълумоти сатҳи истеъмоли инфиродӣ пайдо мегардад.

Барои гурӯҳбандии

хоҷагиҳо ба камбизоату ғайрикамбизоат сатҳи истеъмоли ҳар як хо агии тадқиқшаванда бо
ҳадди камбизоат

қиёс карда мешавад, ки он дар навбати худ дар асоси ҳамаи маълумотҳои

дар ин тадқиқот ба дастомада муайян карда мешавад.

Таҳлили сиёсат: Тадқиқоти мазкур ма м и васеъ оид ба масъалаҳои сиёсат, аз

умла

масъалаҳои зеринро пешниҳод мекунад:
•
•
•
•
•

Моделҳои истеъмол ва харо отҳои хо агиҳо;
Соҳиби ашёи қиматнок будан;
Кишоварзӣ;
Тандурустӣ ва вазъияти истеъмоли ғизо;
Маориф.

Тадқиқоти мазкур ҳамун тадқиқоти бисёр ониба метавонад масъалаҳои сиёсатро ч
алоҳидаг

ва ч

дар як ояг

(масалан, ч

моделҳои истеҳсолоти кишоварз

гуна сатҳи тайёрии таълим

дар

метавонад ба

таъсир расонад) дида бароряд.

Тадқиқи харо оти ниҳоии истеъмоли хо агиҳо: Тадқиқоти мазкур тадқиқи мушаххаси
харо оти ниҳоии истеъмоли хо агиҳоро, ки дар асоси маълумот дар рафти тадқиқот ба даст
омадааст, пешниҳод мекунад.

3. ТАШКИЛИ ТАДҚИҚОТ
Тадқиқот ба тавре кор карда баромада шудааст, ки маълу4мот дар миқёси миллӣ
пешниҳод гардад. Яъне, дар асоси маълумоти дар рафти тадқиқот бадастомада хулосаҳое
баровардан мумкин аст, ки татбиқи онҳо нибат ба ҳамаи хоҷгиҳои То икистон имконпазир
мебошад.

Ин ба шарофати татбиқ кардани усули ба таври тасодуфӣ ҷудо

карда карда

гирифтани хочагиҳо бо мақсади тадқиқоти минбаъдаи Шумо ва саволдиҳандагони дигар
имконпазир гардид.

Дар мачмӯъ, мавриди тадқиқ қарор додани 4860 хочагӣ ба нақша гирифта шудааст.
Шумо яке аз саволдиҳандагоне мебошед, ки дар миқёси тамоми чумҳурӣ барои иҷро
кардани ин вазифа интихоб шудаед.. Кори Шумо аз

ониби супервайзери саҳро
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(роҳбари гур ҳ дар маҳал), ки зери роҳбарии

аз 3 то 4 саволдиҳанда қарор доранд, назорат

карда мешавад. Вазифаи супервайзер аз он иборат аст, ки ба Шумо дар ҳалли мушкилоти дар
рафти тадқиқот бавучудомада кӯмак кунад.
Тадқиқоти мазкур комплексӣ (гуногунсамт) мебошад. Ва Шумо, ҳамчун яке аз
саволдиҳадагон зербинои муҳимме мебошед, ки рӯбинои онро маълумоти босифати
ҷамъовардашуда, ки дар таҳлил истифода ва дар асоси он минбаъд қарорҳои муносиб
қабул карда мешаванд, ташкил медиҳад.. Дар ин робита, системаи Роҳнамо барои он кор
карда баромада шуд, ки ба Шумо дар дастрасӣ ба кӯмаки зарурӣ барои тадқиқи босамари
хоҷагиҳо мусоидат карда шавад.
Ба сифати саволдиҳанда, вазифаи Шумо аз пур кардани саволнома дар минтақаи ба Шумо
удокардашуда иборат мебошад.. Спервайзери саҳроии бевоситаи Шумо роҳбари тадқиқот
мебошад. Барои он, ки Шумо ҳамчун саволдиҳанда кори худро ба таври комил ичро карда
тавонед, бояд роҳнамои мувофиқ дошта бошед, то ин ки ҳар вақте ки лозим шавад, ба таври
о ил к маки зарур

гирифта тавонед. Супервайзери саҳроӣ барои таъмини шароити кори

босамари Шумо-мав уд будани маълумоти саҳеҳ ва васоили и рои он

авобгар мебошад.

Зери роҳбарии ҳар як супервайзери саҳроӣ се ё чор саволдиҳанда кор мекунанд.
Супервайзерҳои саҳроӣ ҳамаи саволномаҳои аз ҷониби Шумо пуркардашударо аз
назар мегузаронанд, то ин, ки боварӣ ҳосил кунанд, ки ягон хато роҳ наёфтааст.
Супервайзерҳои саҳроӣ ҳамчунин ба сифати нозири беруна дар пурсишҳое, ки Шумо
мегузаронед, иштирок мекунанд, то ин ки ба кори Шумо баҳо диҳанд.. Баъд аз
супоридани саволномаҳои пуркардаи Шумо он саволномаҳое, ки то охир пур карда нашудаанд
ё хато доранд, баргардонида мешаванд. Бештар аз ҳама ба Шумо лозим меояд, ки барои
бартараф кардани хатогиҳо аз сари нав дар хо агиҳо пурсиш гузаронед.. Бо дарназардошти
ин, ки Кумитаи давлатии омор (ГОСКОМСТАТ) кори супервайзерҳои саҳроиро, пеш аз ҳама
дар асоси маълумоти саҳеҳи саволдиҳандагони тобеъ ба ҳар як супрвайзери саҳроӣ тафтиш
хоҳад кард, худро ба он омода кунед, ки саволномаҳои пуркардаи Шумо аз тафтиши

иддии

супер вайзер мегузарад.
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4. ҶУДО КАРДА ГИРИФТАНИ МУСОҲИБОН
(a) Кӣ бояд ба рӯйхати мусоҳибон дохил карда шавад
Дар рафти тадқиқот ҳар як саволдиҳанда дар минтақаҳои пешакӣ интихобшуда кор хоҳад
кард. Дар маҷмӯъ, адади ин гуна минтақаҳо ба 270 хоҳад расид. Умуман, хо агиҳое, ки
мавриди ин тадқиқот қарор мегиранд, бояд шомили ҳамаи онҳое бошад, ки ч
дар деҳа сокини хонаҳои хусус

дар шаҳр ва ч

ҳастанд.

Он чӣ ки ба хоҷагиҳои интихобкардашуда тааллуқ дорад, дар бораи ҳамаи аъзоён
мувофиқи модул ва дастуруламалҳои гирифташуда маълумот ҷамъ кардан лозим аст.
Ба он чиз таваҷҷӯҳ кунед, ки дар бисёре аз модулҳои саволнома мусоҳибон вобаста ба
сину сол ва ҷинсашон ба гурӯҳҳои муайян тақсим мешаванд. Зиёда аз ин, сардори
хо аг , ки ба ӯ дигар аъзоёни хоҷагӣ кӯмак мекунанд,агар зарурат пеш ояд, бояд ба
ҳамаи саволҳое, ки умуман ба хо аг

дахл доранд, ҷавоб диҳад.

(b) Кӣ бояд ба рӯйхати мусоҳибон дохил карда нашавад
Аъзоёни хо агиҳои зерин наметавонанд мусоҳиб бошанд.:
• Ҳамаи онҳое, ки берун аз минтақаи интихобшуда (хоҳ дар шаҳр, хоҳ дар деҳа)
зиндагӣ мекунанд.
• Ҳамаи онҳое, ки як оя, вале на дар шароити манзили хусус , масалан маҳбасхона,
беморхона ё казармаҳои низом зиндаг мекунанд.
• Аъзоёни қувваҳои мусакллаҳи То икистон, ки дар ҳудуди ҳамин қисм қарор доранд.
Агар онҳо дар биноҳои маскунии хусусии берун аз қисм зиндагӣ кунанд, дар ин
сурат онҳоро ба рӯйхати оилаҳое, ки мавриди тадқиқоти мазкур қарор
доранд, ворид кардан мумкин аст.
• Дипломатҳои кишварҳои дигар, намояндагони корпусҳои дипломатӣ ва оилаҳои
онҳо. (Вале дар назар дошта бошед, ки шаҳрвандони кишварҳои дигар, ки дипломат ё
намояндаи сафорат нестанд ва дар шароити маскунии хусусӣ дар ҳудуди умҳур
зиндагӣ мекунанд, метавонанд ба гурӯҳи мусоҳибони тадқиқоти мазкур дохил
шаванд. Чрчӯбаи тадқиқоти мазкур танҳо бо шаҳрвандони Тоҷикистон маҳдуд
намешавад).
• Сайёҳони кишварҳои дигар ё ашхоси дар ҳудуди То икистон истироҳаткунанда.

(c) Қоидаҳои фарогирӣ
Қоидаҳои фарогирӣ асосан бо таърифи хоҷагӣ марбут мебошанд.
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Хо аг

ч

одами танҳо ва ч

гур ҳи одамонеро, ки бо робитаи хешутабор

ё пайванд нестанд ва як оя ҳамчун оилаи ягона зиндаг
(ё бо иштироки ҳиссаг
хо аг

пайванданд

мекунанд, хо агии як оя мебаранд,

ё аз ҳисоби бу аи муштарак) дар назар дорад. Таърифи стандартии

чуни наст: «гурӯҳи одамон, ки якҷоя зиндагӣ мекунанд, пули муштарак доранд

ва ақаллан як бор дар як рӯз якҷоя таом мехӯран». Аксаран он касе, ки бо аъзоёни дигари
хо аг

зиндагӣ намекунад, ҳангоми гузаронидани тадқиқот аъзои доимии он ба

шумор намеравад.
Қайд кардан муҳим аст, ки аъзоёни хо аг

набояд ҳатман бо робитаҳои хун

ва зануш

пайванд бошанд. Аз чониби дигар, на ҳамаи онҳое, ки бо робитаҳои хешутаборӣ пайванд
мебошанд ё зери як бом зиндагӣ мекунанд, ҳатман аъзоёни хоҷагӣ мебошанд. Ду
бародар, ки дар зери як бом зиндагӣ мекунанд ва зану фарзанд доранд, метавонанд
хоҷагии муштарак дошта бошанд ё надошта бошанд. Агар хо агии муштарак надошта
бошанд, онҳоро хо агии алоҳида ҳисобидан лозим аст.
Байни хо аг

ва оила фарқ гузоштан лозим аст. Аввалӣ муносибатҳои ичтимоӣ,

робитаҳои хунӣ ва занушӯиро ифода мекунад. Мафҳуми дуюм бошад, барои муайян
кардани иттиҳоди иқтисодӣ истифода бурда мешавад. Гарчанде ки оила ва хочагӣ аксаран
ҳамон як чизро ифода мекунанд, бо вуҷуди ин на дар ҳамаи ҳолатҳо ин хел аст.
Ҳангоми муайян кардани онҳое, ки ба ҳайати хоҷагии мушаххас дохил мешаванд,
эҳтиёткор будан ва меъёрҳоро ба раҳбарӣ гирифтан лозим аст.
Дар робита ба оилаҳои калон, аъзоёни хочагӣ метавонанд дар ду хона ё бештар аз он
зиндагӣ кунанд. Агар ҳамаи ин хонаҳо дар ҳудуди умумӣ ё наздики ҳам қарор дошта
бошанд (вале ҳатман дар як минтақа) сокинони ин гунна хонаҳои алоҳидаро хочагии ягона
ҳисобидан лозим аст.
Сардори оила кассе мебошад, ки ӯро дар хоҷагӣ ҳама шахси асосӣ ҳисоб кунанд. Одатан
сардорони оила ёбандагони асосии хо аг

ё онҳое мебошанд, ки ҳангоми қабул кардани

қарор овози ҳалкунанда доранд. Вале Шумо ҳангоми муайян кардани сардори оила аз чониби
онҳо бояд раъйи худи онҳоро ба инобат гиред. Сардори хонавода эҳтимолан, бо аъзоёни
дигари хочагӣ ба таври доимӣ якчоя зиндагӣ накунад. Вале ба ҳар сурат, танҳо сардори
якаю ягонаи оила ву уд дорад. Агар дар ягон хо аг

зиёда аз як нафар аъзои он даъвои

нақши сардори оила мекунад ё раъйи аъзоёни дигари оила дар ин масъала яксон
нгест, дар ин сурат мумкин аст Шумо бо ду ё зиёда хочагиҳои алоҳида, вале дар ҳеч
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ҳолат на бо як хочагӣ сару кор доред. Дар ин ҳолатҳо истифодаи меъёрҳои
ҳудудгузории узвияти хоҷагҳо хеле муҳим мебошад.
Баъд аз муайян кардани иттиҳоди ичтимоии хочагии муштаракдошта, ки аслан ҳамон
хоҷагӣ мебошад, ба ин савол гузаштан лозим аст, ки кӣ аъзои оила мебашад ва кӣ
аъзои он нест. Баъд аз номбар кардани ҳамаи аъзоёни эҳтимолии хо аг
барои муайян кардани он, ки к

(модули 1, саволи 1)

дар ҳақиқат аъзои он аст, дар бораи он ки муддати 12 моҳи

охир ҳар як аъзои потенсиалии он дар ин хочаг

чанд моҳ зиндаг

кардааст, маълумот

амъ

кардан лозим аст (модули 1, саволи 14). Онҳое, ки дар хочагӣ дар муддати12 моҳи охир
камтар аз 6 моҳ зиндагӣ кардаанд, яъне дар муддати 12 моҳи охир бештар аз 6 моҳ
ҳузур надоштанд, набояд ҳамчун аъзоёни хочагӣ ҳисобида шаванд.
Вале дар ин ҳолат ҳам якчанд истисно вучуд дорад:
• Он касро, ки дигар аъзоёни хочагӣ сардори оила мешуморанд, бо вучуди он, ки ӯ
зиёда аз 11 моҳи 12 моҳи охир ҳузур надошт, бояд ҳатман ба шмори аъзоёни
оила вохил карда шавад.
• Кӯдакони аз 6‐моҳа хурдтар.
• Ҳамсарони нав, ки ба наздикӣ аъзои оила шудаанд ва
кардаанд.

зиндаги якчоя оғоз

• Аъзоёни оила, ки алҳол дар ягон муассиса чойгир шудаанд, вале чун пештара аз
хочагӣ вобастаанд. Асосан ба инҳо хонандагони интернатҳо мансубанд. Аммо ба ин
гурӯҳ низомиён, маҳбусон ё дигар ашхосе, ки дар масъалаи таъминот аз хочагӣ
вобаста нестанд, дохил намешаванд.. Хусусан, агар онҳо замони тӯлонӣ дар хона
зиндагӣ накарда бошанд.
Бояд қайд кард, ки он аъзоёни оиларо, ки бо робитаҳои хешутаборӣ пайванд нестанд, вале
дар ин хочагӣ зиёда аз 6 моҳ зиндагӣ карда, зери роҳбарии сардори хочагӣ
хочагидории муштарак мебаранд, ба сифати аъзоёни хочагӣ дида баромадан лозим
аст. Ба ин нигоҳ накарда, хизматгорон, коргарони дигари кироя ё ичоранишинонро (онҳоеро,
ки барои истиқомати худ дар хочагӣ маблағ мепардозанд) ва хочагии худро, ки сарварӣ
мекунанд, доро буда ё аз он вобастаанд, ба сифати аъзоёни хочагӣ дида баромадан лозим
нест.
Шумо бояд дар чунин масъалаи мураккаб чун муайян кардани он, ки киро ба рӯйхати
аъзоёни хочагӣ дохил кардан лозм асту киро не, эҳтиёткор бошед.

Шумо бояд

маълумотро бо қоидаҳои дар ин Роҳнамо овардашуда муқоиса кунед. Ин қоидаҳо ба Шумо
барои фаҳмидани ҳолатҳои гуногуне, ки бо онҳо рӯ ба рӯ хоҳед шуд, (гарчанде на
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ҳамаи онҳо) мусоидат хоҳанд кард. Агар Шумо дар дохил кардани ин ё он одам ба шумори
аъзоёни хочагии тадқиқшаванда ҳатто баъд аз муқоиса кардан шубҳа дошта бошед,
масъалаи бавучудомадаро бо роҳбари саҳроии худ муҳокима кунед.

(d) Марҳилаҳои муваққатии истинод
Саволномаҳо аз якчанд марҳилаҳои муваққатӣ иборатанд. Ҳамаи онҳо бевосита аз рӯзи
гузаронидани пурсиш оғоз мешаванд. Ин марҳилаҳо иборатанд аз:
•

4 ҳафтаи охир

•

14 рӯзи охир

•

7 рӯзи охир

•

6 моҳи охир

•

12 моҳи охир

Ҳамаи ин марҳилаҳои муваққатӣ аз рӯзи гузаронидани пурсиш оғоз мешаванд. Мисол,
агар пурсиш 18 сентябри соли 2007‐ӯм гузаронида шавад, дар ин сурат ба 4 ҳафтаи
охир марҳилаи байни 19 август ва 18 сентябр, ба 12 моҳи охир бошад, марҳилаи байни
19 сентябри соли 2006‐ӯм ва 18 сентябри соли 2007‐ӯм дохил мешаванд.

(e) Навиштани маълумот дар бораи маблағ
Маълумот дар бораи маблағ дар доираи якчанд модули саволнома ғамъ карда мешавад.. Ба
ҳар сурат онҳоро бе гузоштани аломатҳои китобӣ (пунктуатсия) нависед. Агар Сухан дар
бораи шумораи 250 ҳазор сомонӣ равад, оддӣ карда, «250000» нависед. Агар
бошад, «0» нависед. Танҳо дар сурате, ки мусоҳиб аз
саволи дигар бошад, катакро хол

авоб сифр

авоб додан даст кашад ё гузариш ба

монед.

5. ПУР КАРДАНИ САВОЛНОМА
Фасли мазкур бо мақсади нишон додани роҳи баромад аз мушкилоти эҳтимолӣ дар
ҳолатҳои алоҳида ҳар як модули саволномаро дида мебарояд. Ба қайдҳои поёнӣ нақши
сарманбаъ чудо карда мешавад, ки дар сурати пайдо шудани ягон масъалаи марбут ба кадом
модул ё саволи худи саволнома набошад, ба онҳо истинод кардан лозим аст.
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(a) Андозакунии саволнома
Саволнома чунон тартиб дода шудааст, ки одами онро пур мекардагӣ ҳангоми пур
кардани он бо ҳадди ақали мушкилот рӯ ба рӯ шавад.. Вале ба ҳамаи ихтирокориҳои
ороишӣ нигоҳ накарда, он хеле мураккаб шуд.

Барои бо он аз наздик шинос

шудан,ҳангоме ки ба гузаронидани тадқиқоти бевоситаи саҳрои омодагӣ гирифта мешавад,
кӯшиш кунед, ки саволнома чӣ гунна тартиб дода шуда буд ва онро чӣ гунна пур
кардан лозим аст.. Рамзҳои зиёди хеле гуногунро, ки дар саволнома истифода мешаванд, ба
назар гирифта, интизор нашавед, ки саволномаҳо дар чизе ба ҳам монандӣ пайдо мекунанд.
Саволнома дар андозаи уфуқӣ тартиб дода шудааст. Маълумот дар бораи ҳар як аъзои
хоагӣ дар ҳамон як хати ҳар модул, ки дар доираи он маълумот дар бораи ҳамаи
аъзоёни хочагӣ чамъ карда мешаванд, қайд мегардад. Ин хеле қоидаи муҳим мебошад, ки
риояи он ҳангоми пур кардани саволнома зарур аст. Ба ҳар як аъзои хо аг
барои

вобаста ба он, ки

кадом хат чудо шудааст, дар модули 1 рамзи инфироди ихтисос дода мешавад.Ҳар як

аъзои хочаг

дар ҳамаи модулҳо дар ҳамон як хат зери ҳамон як рамз қайд карда мешавад.

Барои он, ки Шумо саҳв накунед, аз дарун дар саҳифаи қафои саволнома замиаи махсуси
кушодаву п шондашаванда часпонида шудааст.. Дар инсаҳифа чадвале вучуд дорад, ки Шумо
ба он бояд ном, сину сол ва чинси ҳар як аъзои хо агиро дохил кунед. 15 хати ин чадвал ба 15
хати ҳар як модул, ки дар онҳо маълумот дар бораи ҳар як аъзои хочагӣ қайд карда
мешавад,

мувофиқ мебошад. Ҳангоми кушодани саҳифаи замимашуда хатҳои чадвал бо

хатҳои модули саволнома мувофиқат мекунанд.
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Список членов
домохозяйства вклеен, как
вкладыш к задней обложке
вопросника.

Ба Шумо ҳамчунин истифодаи намудҳои гуногуни ҳуруф дар саволнома кӯмак хоҳад кард.
Чадвали дар поёновардашуда истифодаи кадом ҳуруф дар кадом ҳолатро баён мекунад.
Мисолҳои дар чадваловардашуда бо ҳуруфи мазкур чоп шудаанд.
Ҳуруф

Маъно

Мисол

Ҳуруфи хурд

Саволҳое, ки пурсанда бояд ба мусоҳиб
калима ба калима хонад.

Соли таваллуд .[НОМ]..?
Шумо дар ҳамин шаҳр/ноҳия
таваллуд шудаед?

Ҳуруфи калон

Дастуруламалҳо барои саволдиҳанда, ки
ба пур кардани саволнома ё ба таври
дуруст гузоштани саволи мушаххас
мусоидат мекунад. Саволҳое, ки чавоб ба
онҳо натичаи мушоҳидаҳои худи
саволдиҳанда мебошанд ва инчунин бо
ҳамин ҳуруф чоп шудаанд

ТАНҲО БА АЪЗОЁНИ ХОЧАГИИ 15СОЛА ВА АЗ ОН БОЛОТАР ТААЛЛУҚ
ДОРАД.

Дастуруламалҳо барои саволдиҳанда, ки
ба пур кардани саволнома ё ба таври
дуруст гузоштани саволи мушаххас
мусоидат мекунад.

Дар бораи ҳамаи намудҳои
фаъолияти меҳнатии 12 моҳи
охир ичрошаванда пурсида шавад,
гаранде ки алҳол бо онҳо машғул
нест ва дар сутунҳои 2 ва 3
навишта шавад.

Ҳуруфи омехтаи
чӣ калон ва чӣ
хурд, ки бо
курсив чоп
шудааст

Ҳуруфи омехта бо Саволҳое, ки саволдиҳанда калима ба
ҳарфҳои калону
калима мехонад ва дар айни замон
хурди тарзи Arial унсурҳои махсусро, ки саволдиҳанда
вобаста ба чавобҳои пештар гирифтааш ё
маълумоти дигари ба саволдиҳанда
маълум, бояд дохил кунад. Ин гуна
унсурҳо бо ҳарфҳои калон чоп шудаанд.

АГАР НАДОНАД, “99” НАВИСЕД.

Корфармои Шумо дар чои кори
мазкур…
(ҲАМАИ ЧАВОБҲО ХОНДА
ШАВАД)
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Ҳуруф
Ҳуруфи калон

Маъно

Мисол

Рамзҳо бо партофтани саволҳои муайян.
Дастуруламалҳо барои саволдиҳанда оид
ба он, ки вобаста ба чавоби гирифта ба
саволи додашуда ё мусоҳиби
мушаххас,кадом саволро баъдан додан
лозим аст. Одатан чунин рамзҳо бо ин гуна
аломатҳо ► ҳамроҳ меоянд.

► (8.05)
► БА ШАХСИ ДИГАР ГУЗАРЕД
► ҚИСМИ Б-1

Дигар хел карда гӯем, чизҳои бо ҳуруфи майда чопшуда бояд ба мусоҳиб хонда
шавад . Он чӣ ки бо ҳуруфи калон чоп шудааст, ба мусоҳиб хонда намешавад, вале ба
сифати дастуруламал ё рамз ба саволдиҳанда хизмат мекунад.
[...] – Шумо бо ин аломат хусусан, дар модули истеъмол ва харочот хеле зиёд рӯ ба рӯ
мешавед. Бештар аз ҳама ин маънии онро дорад, ки Шумо бояд дар савол маънои номи хатро
дохил кунед.

(b) Пур кардани саволнома
Пеш аз шурӯъ кардан ба чараёни тадқиқоти хочагии интихобшуда, Шумо бояд
боварӣ ҳосил кунед, ки ба ин кор омода мебошед, яъне Шумо ба кор мутобиқ шудаед,
аллакай медонед, ки пурсишро чӣ гуна оғоз кардан лозим аст, Шумо ақаллан ду
ручкаи (шариковий) ва ду бланки саволнома барои ҳар як хочагии тадқиқшаванда
доред, Шумо медонед, ки хоҷагиҳои дадқиқшаванда дар куҷо ҷойгир шудаанд ва ба
Шумо рамзҳои шифрҳои рамзии онҳо маълум аст.
Ба пурсиш оғоз намуда, ин чизро ба назар гирифтан лозим аст, ки Шумо барои ҳар як шахси
алоҳида ҳамзамон танҳо як саволнома пур мекунед.. Ба таъбири дигар, агар Шумо ба ҳамаи
саволҳои як модули ба як шахси мушаххас марбут
кардани модули дигари марбут ба аъзои худи ҳамин хочаг

авоб дода бошед, баъдан Шумо ба пур
шур ъ мекунед .

Яъне Шумо пеш аз он, ки ба модули дигар гузаред, ба Шумо лозим намешавад, ки ҳамаи
саволномаро барои пур кардани танҳо як модул, ки ба ҳамаи аъзоёни хочагӣ дахл дорад, аз
назар гузаронед.. Чунин усул танҳо ба ин маъно аст, ки аксари аъзоёни хочаги вақти худро
беҳуда сарф мекунанд. Ва агар таваччӯҳ ба аъзои муайяни хочаг
сурат

мутамаркиз шавад, дар ин

хеле зуд озод шуда, ба корҳои хочагидории худ машғул мегардад. Албатта, чунин
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усули пур кардани саволнома метавонад боиси он гардад, ки барои ҳар як аъзои хочагӣ вақти
вохӯрӣ муайян карда шавад, ки эҳтимолан якчанд рӯзро мегирад..
Ягона истисно-маълумоти шахсӣ дар саҳифаи якӯм ва модули 1 мебошад. Маълумоти
модул пеш аз гузаштан ба саволҳои дигар бояд ба пуррагӣ пур карда шаванд.
Саволнома тавре тартиб дода шудааст, ки қисми якӯми он шомили модулҳое мебошад, ки
ба онҳо бояд аксари аъзоёни хочагӣ чавоб диҳанд. Ҳол он, ки барои пур кардани модулҳои
дигар ба сифати мусоҳиб асосан сардорони хочаги ва аъзёни калонсоли интихобшудаи хочагӣ
лозиманд.
араёни пур кардани саволнома ба андозаи зарур

махф

мебошад. Баъзе саволҳо

хусусияти шахсӣ ва ҳатто махфӣ доранд. Хоҳиши мусоҳибонро дар бораи махфият
эҳтиром кардан лозим аст. Ин хусусан ҳангоми

бардоштани масъала оид ба вазъи

саломатӣ муҳим мебошад.
Ҳеч кас ба ғайр аз супервайзери саҳроии Шумо ё намояндаи гурӯҳ, ки дар пурсиш
иштирок мекунад, бевосита ҳангоми пурсиш бояд ҳузур надошта бошад. Агар ба ғайр
аз Шумо ҳангоми пурсиш боз ягон каси дигар аз гурӯҳи Шумо иштирок кунад, ба Шумо
лозим аст, ки ӯро ба мусоҳиб муаррифӣ кунед ва сабаби иштирокашро фаҳмонед. Дар
бисёр мавридҳо, сабаби якчоя иштирок кардани аъзоёни дигари гурӯҳ дар пурсиш метавонад
назорат аз болои сифати кори Шумо бошад, дар ҳоле, ки онҳо ба чавобҳои мусоҳиб ба
ғайр аз ҳолатҳое, ки ин чавобҳо тавоноии аз ӯҳдаи кори худатон баромадани Шуморо
нишон медиҳад, аз ҳама чиз камтар мароқ зоҳир мекунанд.
Ҳангоми гузаронидани пурсиш ягон каси дигар, ки ба пурсиши мазкур ё хочагӣ дахл
надорад, бояд иштирок накунад. Агар ягон кас аз қабили ин ашхос ҳангоми оғози пурсиш
ҳузур дошта бошад, аз ӯ ба хотири эҳтиром ба ҳаёти шахсии хочагии тадқиқшаванда
эҳтиромона хоҳиш кунед, ки биноро тарк кунад.. Агар

дар ин лаҳза онҳо рафта

натавонанд, ба Шумо лозим аст, ки вохӯриро ба мӯҳлати дертар, вақте, ки барои риояи
махфият ҳамаи шароитҳо ба вучвуд меоянд, мавқуф гузоред.
Саволҳо ба ҳамаи аъзоёни хочагӣ аз сини 10‐сола ва боло аз он дода мешаванд. Саволҳо
бояд ба ҳар як аъзои хочагии аз сини 10-сола ва болотар аз он шахсан дода шаванд. Агар ба
Шумо дар бораи кӯдакони хурдсол маълумот чамъ кардан лозим ояд, Шумо бояд
онҳоро дар ҳузури модар ё парастор пурсед. Барои гирифтани маълумот бевосита аз
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кӯдакони хурдсол

кӯшиш накунед. Ба ғайр аз ин, ба кӯдакони хурдсол дар бораи

аъзоёни дигари хочагӣ савол надиҳед.
Ва умуман, агар Шумо ҳангоми пур кардани як ва ҳатто якчанд модул бо агон ҳолати
мураккаб ё ғайримаъмулӣ рӯ ба рӯ шавед ва боварӣ надошта бошед, ки чӣ чора андешед,
ҳамаи тафсилотро бевосита дар саҳифаи саволнома нависед. Барои ин дар қисми болоии
саволнома

ои коф

мавчуд аст. Аллакай баъди тарк кардани хочагии тадқиқшаванда Шумо

метавонед аз ҳуччати мазкур истифода кунед. Агар Шумо дар ин Раҳнамо чавоб ёфта
натавонед, ба Шумо лозим аст, ки ин саволро ҳар чӣ зудтар бо роҳбари худ муҳокимка кунед.

(c) Алоқа бо мусоҳибон
Аз ҳама муҳим ин аст, ки Шумо дар навбати аввал бояд ба мусоҳибон эҳтиром зоҳир кунед.
Шумо дар муносибат ба мусоҳибони аъзои хочагӣ бояд боадабу батоқат бошед.
Баландихтисос бошед ва ба худ таҳқир, дағалӣ ва пеш гузоштани ягон талаботро ичозат
надиҳед. Чунон рафтор кунед, ки дар мусоҳиб эҳтором нисбат ба Шумов ва хоҳиши ҳамкорӣ
кардан пайдо шавад. Кори Шумо он вақт бештар маъқул мешавад, ки Шумо ба ҳамаи
атрофиён муносибати боадабона ва дӯстона дошта бошед.
Ба чавоб додан ба кадом саволе, ки мусоҳибон дар бораи мақсади пурсишатон надиҳанд,
омода бошед.
Чараёни пурсиш вақти зиёд мегирад. Албатта ин як навъ санчиши сабру тоқати Шумо ва
мусоҳибон хоҳад буд. Вале ба ҳеч чиз нигоҳ накарда, аз доираи қоидаҳои одоб берун шудан
лозим нест. Агар лозим бошад, метавонед пурсиши аъзоёни хочагиро ба якчанд пурсишҳои
начандон калон тақсим кунед. Бо вучуди ин, пурсиши ҳамаи аъзоёни хочагиро ҳадди аксар дар
муддати ду ё се рӯз ба охир расонидан лозим аст.
Пеш аз оғози пурсиш маълум кардан лозим аст, ки оё мусоҳиб дар як-ду соати наздик ягон
вохӯрии дигар надорад. Агар вақти мусоҳиб то вохӯрӣ бо ягон кас барои пур кардани
якчанд модул кофӣ бошад, кӯшиш кунед, ки дар ин фосилаи замонӣ кори бештарро
анчом диҳед.. Пеш аз он, ки мусоҳиб Шуморо тарк кунад, бо ӯ дар бораи вохӯрии оянда, ки
ташкил кардани он баъди як ё ду рӯз мумкин аст, маслиҳат кунед, то ин ки кори сар
кардаатонро ба анчом расонед.
Зиёда аз ин, Шумо бояд кӯшиш кунед, ки чунин тарзи гузаронидани пурсишро риоя
намоед, ки тавассути он ҳамаи маълумоти заруриро аз шахси мушаххас дар
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кӯтоҳтарин муддат чамъ кардан имконпазир гардад. Охир Шумо намехоҳед, ки бо
такрори саволҳое, ки мусоҳиб ба андешаи худаш аллакай пурра чавоб додаст, косаи сабри ӯро
лабрез кунед.
Дар рафти пурсиш, агар равшан гардад, ки мусоҳиб ҳаамаи саволҳои Шуморо фаҳмидааст,
ҳамаи чавобҳоро чӣ хеле ки набошанд, қабул кардан лозим аст. Саволҳои ёридиҳандаро
барои боварӣ пайдо кардан, ки мусоҳиб моҳияти саволи додашударо фаҳмидааст,
додан мумкин аст. Бо вучукди ин, чавоби мусоҳибро пешгӯӣ кардан ё ба ин чиз роҳ додан,
ки Шумо вазъияти шахси мушаххаси хочагиро аз худи мусоҳиб хубтар медонед, лозим
нест.

Вазифаи саволдиҳанда аз муайян кардани ҳақиқӣ будани маълумоти бадастомада

иборат нест. Таҳлилгарони ин тадқиқот дар ҳақиқӣ будани чавобҳои мусоҳиб манфиатдор
мебошанд. Пурра имкон дорад, уи мусоҳиб ба Шумо дурӯғ мегӯяд ё маълумоти дурӯғ
медиҳад, вале шумо танҳо ҳамчун саволдиҳанда набояд дар бораи маълумоти
бадастомади ягон хулоса бароред. Ин кор дар салоҳияти таҳлилгар аст, на дар салоҳияти
саволдиҳанда.
Албатта истисно ҳам вучуд дорад. Вақте ки мусоҳиб исрор мекунад, ки ӯ ҳеч гуна чорво
надорад ва дар айни замон мурғҳо дар назди пойҳои Шумо дон хӯрда истодаанд ё
ким‐чӣ хел бузҳо дар масофаи начандон дур баста шудаанд, дар бораи ин ҳайвонот
маълумот гирифтан лозим аст. Вале ба ҳар сурат, баъд аз гирифтани баъзе маълумот
мусоҳибро исроркорона мавриди пурсучӯ қарор додан лозим нест. Дар кадом ҳолате ки
набошад, маълумотеро, ки ба хочагӣ дахл надорад, чамъ кардан лозим нест. Ин берун аз
доираи вазифаҳои Шумо мебошад.
Дар ниҳояти кор, ҳангоми пур кардани саволнома бояд савол дар бораи «дуруст» ё
«нодуруст» будани чавоб пайдо нашавад. Саволнома аз забони аъзоёни хочагӣ пур карда
мешавад, зеро дар назар дошта мешавад, ки ҳеч кас аз онҳо хубтар ба саволҳое, ки ба
шароити зиндагии онҳо дахл дорад, чавоб дода наметавонад.
Дар робита ба он саволдиҳандагоне, ки

дар муносибат ба мусоҳибон бо такаббур ва

беэҳтиромона рафтор мекунанд, ё кӯшиш мекунанд, чавобҳои онҳоро ба таври худ шарҳ
диҳанд, чораҳои интизомӣ андешида мешаванд.
Ба саволҳои аз қабили «чавоб нест» рамзҳо кор карда баромада нашудаанд.Рамзҳои мазкури
гузариш ба саволи дигар махсусан барои он кор карда баромада шудаанд, ки ин гуна саволҳо
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ҳатто дода нашаванд.. Катакчаҳо дар сурати партофта гузаштани ягон савол ё чаҳиш ба саволи
дигар бояд пур накарда боқ

монанд.

Дар ҳолате, ки мусоҳиб аз чавоб додан ба ягон савол даст мекашад, ба саволдиҳанда лозим
аст, ки боз як бори дигар муҳим будан ва махфияти тадқиқотро хотиррасон кунад. Ба ҳамаи
саволҳои додашуда чавоб гирифтан хеле муҳим мебошад.
Баъзан, мусоҳибон метавонанд моҳияти саволҳои доддашударо нафаҳманд ё нодуруст
фаҳманд. Дар ин ҳолатҳо саволдиҳанда бояд бо таъкид кардани он калимаҳо ё қисмҳои савол,
ки мусоҳиб дар оғоз нафаҳмида буд, саволро аз сари нав хонад. Агар дар савол истилоҳ ё
консепсияе, ки ба мусоҳиб номафҳум аст, вучуд дошта бошад, дар ин сурат саволдиҳанда
набояд ба шарҳу эзоҳ пардозад. Мусоҳиб бояд ба кдри фаҳмиши савол чавоб диҳад.
Баъзан, барои ба мақсад расидан ба саволдиҳанда лозим меояд, ки мусоҳибро ба чавоб,
шарҳи муфассалтар моил кунад ё то андозае чавоби ибтидоии худро тағйир диҳад. Вазифаи
саволдиҳанда метавонад дар ин чиз ифода ёбад: аз якчанд варианти чавобҳои додашуда
яктояшро интихоб каврдан, дар шакли рақам ё ба таври даҳонакӣ чавоб додан.
Вақте талаб карда мешавад, ки мусоҳиб аз якчанд чавоб яктоашро чудо кунад ва ӯ ин
корро накарда бошад, вазифаи саволдиҳанда аз он иборат аст, ки ба ӯ фаҳмонад, ки
худи интихоби яке аз чавобҳо чавоби савол мебошад (тренинги мусоҳиб) ва аз сари нав
рӯйхати вариантҳои пешниҳодшавандаро хонад. Яке аз хатоҳо дар ин ҳолат аз он иборат
аст, ки саволдиҳанда метавонад ба чои мусоҳиб чавобро худаш интихоб кунад (дар натича
чавоби «начандон хуб» метаваонад аз чониби саволдиҳанда ҳамчун «миёна» тасниф карда
шавад). Хатои дигар аз он иборат аст, ки на ҳамаи вариантҳо ҳангоми хониши дуюм хонда
мешаванд
Дар ҳолате, ки чавоби рақамӣ лозим шавад ва он гирифта нашудааст, беҳтарин роҳ
такрори савол мебошад. Дар ин сурат, аз ҳама кори осон гузариш ба савлоҳои ёридиҳанда
мебошад, яъне гузоштани саволҳое, ки чавобҳои «ҳа» ё «не»-ро талаб мекунанд, инчунин
пешниҳод кардани чавобҳои таёр ва ба ин восита истисно кардани чавоби дигари эҳтимолӣ. Ба
саволдиҳанда лозим аст кӯшиш ба харч диҳад, ки мусоҳибро омӯзонад, муҳиммияти аз
чониби худи мусоҳиб интихоб кардани чавобро фаҳмонад ва баъд аз он саволро аз
сари нав хонад.
Агар мусоҳиб «Намедонам» чавоб диҳад, вазифаи аввалиндарачаи саволдиҳанда аз он
иборат аст, ки барои муайян кардани сабаби масъала кӯшиш кунад.
• Агар калимаҳои «Намедонам» чавоби аниқ, бомулоҳизаро ба савол ифода кунад,
саволдиҳанда чавоби бадастомадаро қайд мекунад ва ба саволи дигар мегузарад.
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•

Агар ин кӯшиши пеш аз чавоб кашол додани вақт бошад, дар ин сурат
саволдиҳанда барои фикр кардан як вақти муайян медиҳад. Шояд, ба
саволдиҳанда лозим меояд, ки саволро такрор кунад, то ин ки ба мусоҳиб барои
дар бораи он фикр кардан кӯмак кунад.

• Агар мусоҳиб дар бораи савол фикр накарда бошад, ба саволдиҳанда лозим меояд, ки
хусусан бо таъкиди ин, ки танҳо ӯ метавонад маълумоти лозимиро пешниҳод кунад,
ба ӯ дар ин бобат кӯмак кунад. Баъд аз ин саволро аз сари нав хонад.
• Агар мусоҳиб ба сифат ё дурустии чавоб боварӣ надошта бошад, саволдиҳанда бояд
ӯро бовар кунонад. Чавобҳои дуруст ё нодуруст ву уд надоранд; саволҳои
тартибдодашуда ба он равона шудаанд, ки раъю эҳсосоти бевоситаи одамон ба даст оянд.
Тахминҳои шахсии мусоҳиб аз он беҳтар аст, ки умуман ягон маълумот вучуд надошта
бошад. Баъд аз ин саволдиҳанда саволро аз сари нав мехонад.
• Ё ин ки ба саволдиҳанда лозим аст, ки бо хоҳиши гуфтугӯ ба он кас мурочиат кунад,
ки маълумот дорад.

(d) Модулҳои инфиродӣ
Қисми боқимондаи ин боб ба шарҳи модулҳои инфиродӣ, ки ин саволномаро ташкил
медиҳанд ва ба саволҳои махсуси ин модулҳо бахшида шудааст. Диққати Шуморо ба он
чиз чалб мекунем, ки на ба ҳамаи саволҳое, ки пайдо шуданашон мумкин аст, дахл карда
мешавад.
Саҳифаи унвон: Маълумот анкетии аъзоёни хочагӣ, маълумот дар бораи саволдиҳанда
МУСОҲИБ: Не, бояд саволдиҳанда пур кунад
• Барои таҳлили минбаъда аниқ нишон додани мавзеи хо агии тадқиқшаванда хеле
муҳим аст. Аз Шумо хоҳиш карда мешавад, ки маълумотро дар бораи ҳукумат,
чамоат….? , ки дар хочагӣ чойгир шудааст, бо қайд кардани чӣ номҳо ва чӣ
рамзҳои қабулшуда дохил кунед. Рамзи қабулшудаи локатсиониро гузоред. Рақами
хочагиро аз рӯйхате, ки гурӯҳи лоиҳавӣ пешниҳод мекунад, дарёфт карда
метавонед. Рақами гузошташуда дар муддати тамоми тадқиқот бетағйир мемонад. Ба ин
чиз, ки номи худро ҳамчун саволдиҳанда ва инчунин рамзи идентификатсиониро
навиштаед, итминон ҳосил кунед. Супервайзери саҳроии Шумо ном ва рамзи
идентификатсионии худро худаш менависад. Аммо оператори маълумотро дохилкунанда
номи худ ва рамзи идентификатсиониро дохил хоҳад кард.
• Рамзҳои идентификатсионии ҳамаи ноҳияҳоро дар замимаи саҳифаи 55, дар охири
Роҳнамои мазкур ёфтан мумкин аст. Рамзҳои пешниҳодкардашуда танҳо барои ноҳияҳои
тадқиқшаванда мебошанд.
• Маълумоти чуғрофиёӣ ба монанди баландӣ аз сатҳи баҳр, тӯлу арз ба
супервайзери саҳроӣ аз чониби гурӯҳи GPS, ки ба тими Шумо вобаста карда шудааст,
пешниҳод карда мешаванд. . Андоза кардан аз дари даромади ҳар як хочагӣ, ки дар
доираи тадқиқоти мазкур тадқиқ карда мешавад, сурат мегирад. Маълумотеро, ки
GPS барои биноҳои хусусии истиқоматӣ медиҳад, аз худи дари даромадгоҳ андоза
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карда мешавад.
• Дар ҳар як саволнома барои дохил кардани 15 аъзои хочагӣ чои кофӣ вучуд дорад.
Агар шумораи аъзоёни хочагӣ аз 15 зиёд бошад, ба шумо лозим меояд, аз бланки
изофии саволнома истифода баред. Таваччӯҳ кунед, ки дар чунин ҳолатҳо дар
саҳифаи унвони саволнома, дар гӯшаи рости поёнӣ шумораи умумии
саволномаеро, ки Шумо пур мекунед, қайд кардан лозим аст.
• Катакча барои маълумот дар бораи шумораи умумии аъзоёни хочагӣ, ки дар гӯшаи
чапи болоии саҳифаи унвон воқеъ шудааст, танҳо баъд аз анчоми пурсиш пур
карда мешавад.
• Таърихи бо аъзоёни хочагӣ гузаронидани вохӯрии аввалинро қайд кунед. Қайдкуниро
аз рӯи тартиби зерин анчом диҳед рӯз/моҳ/сол. Солро ба пуррагӣ нишон диҳед (яъне
ҳамаи чор рақамро).
• Вақти оғози пурсишро нависед. Барои ҳар як нишондиҳанда адади дурақамаро истифода
бурда, соат ва дақиқаро нишон диҳед. Масалан, 08:30, 15:15, 20:45.
• Вақти анчоми пурсишро нависед. Барои ҳар як нишондиҳанда адади дурақамаро
истифодла бурда, соат ва дақиқаро нишон диҳед. Масалан, 08:30, 15:15, 20:45.
• Дар катакчаи даркорӣ номи сардори хочагиро нависед.
Модул 1: Рӯйхати аъзоёни хочагӣ
МУСОҲИБ:

Сардори хочагӣ

Маълумотдиҳандаи бевосита: Сардори хочагӣ
Мувофиқи ин модул мусоҳиби аз ҳама муносиб бояд сардори хочагӣ башад, албатта дар
суратие, ки ӯ дар он ҳангом дар хочагӣ ҳузур дошта бошад. Дар сурати ҳузур надоштани
ӯ хуб мебуд, ки ба саволҳои аз 1 то 5 ягон кас аз аъзоёни калонсоли хочагӣ чавоб диҳад.
Рӯйхати аъзоёни хочагӣ онҳоеро, ки ба ҳайати он дохил мешаванд, муайян мекунад.
Ҳамаи аъзоёни имконпазири хочагӣ дар саволи 1 модули мазкур номбар карда мешаванд.
Баъзе саволҳои асосӣ, ки ба ин модул дахл доранд, пештар дар саҳифаҳои аввали ин
Роҳнамо дида баромада шуда буданд. Агар Шумо муайян кардан хоҳед, ки киро аъзои
хочагӣ ҳисобидан мумкин аст ва киро не, аз саҳифаи 1 сар карда, ба шарҳҳо мурочиат
кунед. Дар сурате, ки кӯдаки ноболиғ ҳамчун сардори оила нишон дода шуда бошад,
саволдиҳанда бо дигар аъзоёни оила маслиҳат карда, бояд сардори оиларо аз байни
калонсолон интихоб кунад.
•

Шумо бояд, ки пеш аз гузаштан ба дигар саволҳои ин модул, ба саволҳои 1 то 5 чавоб
гиред. Саволҳои ёридиҳанда диҳед, то ин ки дар асоси маълумоти бадастомада рӯйхати
пурраи онҳоеро, ки одатан дар ин хочагӣ якчоя зиндагӣ мекунанд ва ҳамон
хӯрокро тановул мекунад, тартиб диҳед. Ба Шумо лозим аст, ки рӯйхати ҳар чӣ
17

пурраи онҳоеро, ки якчоя зиндагӣ мекунанд, тартиб диҳед, то ин ки ҳангоми
минбаъд пур кардани саволнома ба ҳамаи саволҳои гузошташуда чавоб гирифта
тавонед.
•

Дар навбати аввал дар хати якӯм сардори оиларо нависед (рамзи ID 1). Баъд аз ин дар
рӯйхат ҳамсари сардори оила ва фарзандони ӯ ( агар фарзанд дошта бошад)
меоянд, баъд аз он хешон ва рӯйхат бо овапрдани номи онҳое, ки бо сардори оила
робитаҳои хешу таборӣ надоранд, тамом мешавад.

Номи аъзоёни хочагиро қайд намуда, итминон ҳосил кунед, ки ҳама сар ба сар номбар
шудаанд. Агар ду аъзои хочагӣ номи якхела дошта бошанд, маълум кунед, ки оё
онҳо ягон лақаб доранд ё не, то ин ки ба ин восита онҳоро аз якдигар ба осонӣ
фарқ кардан имконпазир гардад.
Шумо бояд бо додани саволи 2 дар бораи чинси ҳар як аъзои хочагӣ маълумот гиред.
Номи шахси алоҳидаро танҳо дар асоси ном муайян накунед.
•

Саволи 3. Сину сол, шумораи солҳои пурра. Танҳо шумораи солҳои пурраро нишон
диҳед. Мисол: Агар пурсиш 14 октябри соли 2007-ӯм гузаронида шавад, дар ин сурат
аъзои хочагӣ, ки 13 октябри соли 1991 таваллуд шудааст, 16‐сола ҳисоб мешавад.
Агар ӯ 15 октябри соли 1991 таваллуд шуда бошад, пас солҳои пурра танҳо 15
мебошад. Агар ҳангоми гузаронидани пурсиш кӯдак аз яксола хурд бошад, дар
сутуни сину сол «0» нишон диҳед.

•

Саволи 4. Дар бораи таърихи таваллуди ашхоси 6-сола ва аз он поён маълумоти пурра
талаб карда мешавад. Дар робита ба кӯдакон 6‐сола ва аз он поён хоҳиш кунед, ки
шаҳодатномаи таваллуд ё
ягон ҳуччати соли таваллудро тасдиқкунанда
пешниҳод карда шавад. Агар рӯзу моҳи таваллуд маълум набошад, бо «99» қайд
кунед.. Агар рӯзу моҳи таваллуд маълум набошад, кӯшиш кунед, ки ақаллан соли
тавллудро фаҳмида гиред. Агар соли таваллуд ҳам маълум набошад, бо «9999» тқайд
кунед. Ҳангоми қайд кардани сол ҳамаи 4 рақамро нависед, масалан 2002, 2006.
Онҳоеро, ки то соли 2001 таваллуд шудаанд, дохил накунед.

•

Саволи 5. Робитаи хешутаборӣ бо сардори оила бо дарачаи хешутабории шахси
алоиҳда бо ӯ муайян мегардад. Чӣ тавре ки пештар қайд карда шуд, ин гуна
муносибатҳо ҳатман бо робитаҳои хешутаборӣ муайян намешаванд.
o

Итминон пайдо кунед, ки рӯйхати пурраи ашхосеро, ки бо хочагии
тадқиқшаванда якчоя зиндагӣ мекунанд, тартиб додаед. Шояд баъзеи онҳо
аз чониби сардори оила ҳамчун аъзоёни хочагӣ шинохта намешаванд,
гарчанде ки мувофиқи таърифҳои мо ба онҳо тааллуқ доранд.

o

Мисол: Саволдиҳанда дар хочагие пурсиш гузаронида истодааст, ки аз 7 одам
иборат аст. Илова бар ин аъзои 7-ӯми оила духтарбачча мебошад, ки
волидайни худро аз даст дода, якчоя бо хочагии тадқиқшаванда зиндагӣ
мекунад, зеро ӯ дигар чои рафтан надорад. Ӯ бо ин оила робитаи
хешутаборӣ надорад. Сардори хочагӣ ӯро аъзои хочагӣ ҳисоб намекард ва
дар бораи ӯ ягон маълумот намедод. Дар ин сурат, ба пурсанда лозим аст,
ки охириро бовар кунонад, ки ӯ сабаби духтарбаччаро аъзои оила ҳисоб
накарданро фаҳмад ҳам, бо вучуди ин ба ӯ зарур аст, ки ба духтарбачча
чанд савол диҳад, зеро ӯ якчоя бо хочагӣ зиндагӣ мекунад. Баъд аз он, ки
рӯйхати пурраи аъзоёни имконпазири хочагӣ тартиб дода шуд, ба
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саволҳои аз 6 то 15 гузаред.
•
•

Саволи 6. Аз тадқиқшавандагон хоҳиш кунед, ки мансубияти қавмии худро муайян
кунанд.
Саволи 7. Дар бораи вазъи оилавии ашхоси 15-сола ва аз он болотар, савол диҳед.

1. Онҳое, ки дар қайди никоҳанд: Онҳое, ки никоҳи худро расман ба қайд
гирифтаанд.
2. Зандороне, ки зиёда аз як зан доранд (бисёрзанагӣ). Ин намуди никоҳ ҳамчун
иттиҳоди оилавӣ, ки мардро бо якчанд зан алоқаманд мекунад, дида
баромада мешавад. Агар (1) шавҳар зани қонунӣ ва зани дигар дошта
бошад, ки бо ӯ ақди динӣ ‐никоҳ баста шудааст,; (2) шавҳар зани дигар
дошта бошад ва бо ӯ дар зери як бом бо зани якӯми қонунӣ зиндагӣ
мекунад; ё (3) ӯ бо зани дигар , ки алоҳида дар хочагии дигар зиндагӣ
мекунад, рамзи 2 гузошта мешавад. Агар мард зани қонуниро партофта боша
д ва алҳол бо зани дигар зиндагӣ мекунад ва дар баробари ин чун пештара
бо зани пешинааш никоҳи қонунӣ дорад, дар ин сурат чунин ҳисоб карда
мешавад, ки ӯ бисёрзана аст (дар қайди никоҳи полигамӣ ).
3. Чудошудагон: Ашхосе, ки баъд аз чудошавии расмӣ ба никоҳи нав
надаромадаанд.
4. Ҳамхобаҳо/никоҳи расман қайднашуда: Ашхосе, ки то як вақти муайян якчоя
зиндагӣ мекунанд, вале никоҳи худро расман ба қайд нагирифтаанд
5. Касоне, ки чудо зиндагӣ мекунанд: Ашхосе, ки якчоя зиндагӣ мекунанд ва
чунин ҳисобида мешаванд, ки никоҳи шаҳрвандӣ доранд, гарчанде ки
никоҳашон расман ба қайд гирифта нашудааст ва дигар якчоя зиндагӣ
намекуннад.
Ҳолатҳои зиндагии чудо, ки бо сабаби шароити зиндагӣ ё дигар ҳолатҳо
рух додаст, (шавҳар берун аз ҳудуди чумҳурӣ зиндагӣ мекунад ё зан бо
кӯдакон дар марказ зиндагӣ мекунад, то ин ки онҳо ба мактаб рафта
тавонанд) ба ин гурӯҳ дохил намешавад.
6. Бевамардон ва бевазанон: Мард ва зане, ки баъд аз фавти ҳамсари худ ба никоҳи
нав надаромадаанд
7. Танҳо/бешавҳар: Шахси 15-сола ва аз он боло, ки як бор ҳам ба никоҳ
надаромадааст.
8. Дигарон: Ҳар кассе, ки ба гурӯҳҳои дар боло овардашуда рост намеояд.
•

Саволи 8. Пурсед, ки оё дар ин хочагӣ шавҳар ё шарики шахсе, ки дар қайди
никоҳи расмӣ, шаҳрвандӣ бошад, чудо шудааст ё зиндагии алоҳида дорад,
зиндагӣ мекунад, Агар ҳа, рамзи ID- шавҳар/шарикро дар саволи 9 нависед. Рақами
индефикатсионӣ рақами хате мебошад, ки дар он маълумот дар бораи шавҳар ё
шарик навишта мешавад.
o

Пурра имкон дорад, ки шахси талоқи расмиро тартибдода бо ҳамсари пешинаи
худ зиндагиашро давом дода истода бошад. Пурсед, ки оё ҳамсар дар хочагӣ
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зиндагӣ мекунад, гарчанде ки мусоҳиб расман чудо шуда бошад ё
алоҳида зиндагӣ мекунад.

•

o

Агар мард дар никоҳи полигамӣ (бисёрзанагӣ) бошад, дар ин сурат рамзи
идентификатсионии зани қонунӣ бояд дар ин чо навишта шавад.

o

Агар зан ҳамсари марде бошад, ки ба ғайр аз ин дар қайди ақди динӣ‐никоҳ
мебошад, дар ин ҳолат ба Шумо зарур аст, ки дар ин чо рамзи
идентификатсионии шавҳари қонунии ин занро нависед.

o

Агар зан дар ақди динӣ‐никоҳи марде бошад, ки ӯ ба ғайр аз ин зани
қонунӣ дошта бошад, ба Шумо зарур аст, ки дар ин чо рамзи
идентификатсионии шавҳари никоҳии ӯро нишон диҳед.

o

Агар ду нафар, мард ва зан якчоя дар никоҳе зиндагӣ кунанд, ки на ҳамчун
никоҳи расмӣ, балки ҳамчун никоҳи шаҳрвандӣ эътироф шудааст, дар
ин сурат ба Шумо зарур аст, ки рамзи идентификатсионии ҳар яки
онҳоро нишон диҳед.

Саволи 9. Рамзҳои идентификатсионии шавҳар ё шарики ҳамаи ашхосеро, ки бевамард ё
бешавҳар намебошанд, нависед. То ду рамзи идентификатсионии занҳо/шарикони
мардро нависед.

Мисол 1

Рамзи
ID

(1)
НОМҲОИ АЪЗОЁНИ
ХОЧАГӢ. ҲАМАИ
ОНҲОЕРО, КИ
МУНОСИБАТ
ДОРАНД, НОМБАР
КУНЕД ВА ПЕШ АЗ
ОН, КИ БА
САВОЛҲОИ 6-16
МЕГУЗАРЕД, БА
САВОЛҲОИ 1-5
ЧАВОБ ДИҲЕД.

(7)
Вазъи оилавӣ [НОМ] дар
ҳоли ҳозир?

…

ДАР ҚАЙДИ НИКОҲ АСТ1
ДАР ҚАЙДИ НИКОҲ АСТ
(никоҳи полигамӣ‐
бисёрзанагӣ)
2
ЧУДО ШУДААСТ
3
ҲАМХОБААНД
4
ЧУДО ЗИНДАГӢ
МЕКУНАД
6
ШАВҲАР НАДОРАД
7
ДИГАР
8

(8)
Оё ҳамсар ё шарик
[НОМ] алҳол дар
хоагӣ зиндагӣ
мекунад?

(9)
Рамзи ID-и
ҳамсар/шарик [НОМ]ро нусхабардорӣ
кунед

ҲА 1
НЕ 2 >>10

01

Владимир

2

1

02

02

Жанна

1

1

01

03

Зуля

4

1

01

03

04
05
06

•

Саволи 10. Пурсед, ки оё модари оила дар хочагӣ зиндагӣ мекунад. Агар ҳа, рамзи IDи модарро ба саволи 11 дохил кунед. Рақами ID- ин рақами хатест, ки дар он маълумот
дар бораи модар навишта мешавад. Шояд, ба назар чунин намояд, ки ба аъзоёни
калонсоли хочагӣ ин саволро додан ҳатмӣ набошад, вале бо вучуди ин, Шумо бояд
ин саволро ба ҳамаи онҳое, ки ба рӯйхат дохил карда шудаанд, диҳед.

•

Саволи 12. Агар модар дар якчоягӣ бо хочагӣ зиндагӣ накунад, пурсед, ки ӯ дар
кучо зиндагӣ мекунад.
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•

Саволи 13. Агар модар фавтида бошад, пурсед, ки кадом сол фавтидааст.

•

Саволи 14. Дар робита ба он модароне, ки дар хочагӣ зиндагӣ намекунанд (хоҳ дар
қайди ҳаёт бошанд, хоҳ не), дар бораи сатҳи баландтарини маълумотнокияшон пурсед.

•

Саволи 15. Пурсед, ки оё падари оила дар хочагӣ зиндагӣ мекунад. Агар ҳа, рамзи IDи падарро ба саволи 16 дохил кунед. Рақами ID – ин рақам сатрест, ки дар он маълумот
дар бораи падар навишта мешавад. Эҳтимол, чунин ба назар расад, ки ба аъзоёни
калонсоли хочагӣ додани ин савол ҳатмӣ нест, вале бо вучуди ин, Шумо бояд ин
саволро ба ҳамаи онҳое, ки ба рӯйхат дохил карда шудаанд, диҳед.

•

Саволи 17. Агар падар якчоя бо хочагӣ зиндагӣ накунад, пурсед, ки ӯ дар кучо
зиндагӣ мекунад.

•

Саволи 18. Агар падар фавтида бошад, пурсед, ки кадом сол фавтидааст.

•

Саволи 19. Дар робита ба он падароне, ки дар хочагӣ зиндагӣ намекунанд (хоҳ дар
қайди ҳаёт бошанд, хоҳ не), дар бораи сатҳи баландтарини маълумотнокияшон пурсед.

•

Ба он чиз диққат диҳед, ки дар саволи 20 дар бораи шумораи умумии моҳҳое пурсида
мешавад, ки шахси мушаххас 12 моҳи охир дар хочагӣ ҳузур надошт.
Масалан, шахси мушаххас муддати 3 моҳ ҳузур надошта бошад ва баъд аз чанд вақт
барои як моҳ дар 12 моҳи охир пайдо шуда бошад, ба Шумо лозим аст, ки рақами
4-ро дар саволи 14 нишон диҳед.
Ба Шумо лозим аст, ки ҳамаи фосилаҳои замониеро, ки дар муддати як моҳ ӯ ҳузур
надошт, ба шумораи умумӣ дохил кунед. Барои муайян кардани марҳилаи
умумии ҳузур надоштан ҳамаи чунин фосилаҳои замониро чамъбаст кунед.
Масалан, агар шахси мушаххас муддати 6 ҳафта ҳузур надошта бошад (1,5 моҳ),баъд
аз он боз 3 ҳафта (0,75 моҳ), бори сеюм бошад, муддати ним моҳ, шумораи умумӣ
2,75 моҳро ташкил медиҳад‐се моҳ нависед. (ба банди дигари чамъбасткунӣ
нигаред).
Барои баровардани мӯҳлати умумии ҳузур надоштан аз ин гуна рақамҳои
бобақия, агар рақам баъд аз вергул ҳиссаи камтар аз ним моҳро ташкил
кунад, пасттар карда чамъбаст намоед ва агар рақам баъд аз вергул ҳиссаи бештар
аз ним моҳро ташкил кунад, баландтар карда чамъбаст кунед. Ва агар расо ним
моҳ бошад, пасттар карда чамъбаст кунед.
Мисол, агар шахси мушаххас дар мачмӯъ 3 моҳу 1 ҳафта ҳузур надошта бошад, 3
моҳ нишон диҳед; агар 3½ моҳ бошад, 3 моҳ ва агар 3 моҳу 3 ҳафта бошад, 4 моҳ
нишон диҳед.
Дар мисоли болои, ки марҳилаи умумӣ 2,75 моҳро ташкил дод, 3 моҳ нишон диҳед.

•

Саволи 21 ба сабабҳое таллуқ дорад, ки туфайли онҳо шахси мушаххас бори охир дар
хочагӣ ҳузур надошт.

Умуман, дар охири модул худи Шумо қарор қабул мекунед, ки киро аз ашхоси дар саволи 1
номбаршуда аъзои хочагӣ ҳисобидан мумкин асту киро не. Ба он худи саволдиҳанда бе
маслиҳати мусоҳиб чавоб медиҳад. Дар ин ҳолат шумораи моҳҳои дар хочагӣ зиндагикарда
меъёр мебошад. Барои он, ки аъзои хочагӣ ҳисобида шавад, кадом истиқоматкунандае,
ки набошад, дар маҷмӯъ бояд 6 моҳ дар муддати 12 моҳи охир ҳузур дошта бошад.
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Инҳо метаврнанд истисно бошанд: (а) сардори оила, ки зиёда аз 11 моҳ ҳузур надорад; (б) зану
шавҳари навпайдошуда, ки камтар аз 6 моҳ пеш ақди никоҳ бастаанд; ва кӯдакони аз 6‐моҳа
хурд.
•

Баъд аз муайян кардани он, ки кӣ аъзои хочагӣ мебошаду кӣ не, ба Шумо лозим аст,
ки ба замимаи аз дарун ба саҳифаи қафои саволнома часпонидашуда мурочиат
кунед.

•

Дар сатрҳои чадвали замима ҳамаи маълумоти заруриро (ном, сину сол, чинс) дар бораи
ҳар як аъзои хочагӣ нависед ва ҳамзамон тафтиш кунед, ки Шумо ҳар як аъзои
хочагиро маҳз ба ҳамон сатр дохил карда истодаед, ки онҳо дар чавоб ба саволи 1
дохил карда шуда буданд. Ба саҳифаи тафтишӣ (проверочную страницу) ашхосеро, ки
дар зери рамзи «1» саволи 17 мегузаранд, дохил кунед. Аз эҳтимол дур нест, ки баъзе
сатрҳо холӣ мемонанд.

Хеле муҳим аст, ки Шумо итминон ҳосил кунед, ки ҳар як аъзои хочагӣ ба сатри лозимӣ
дохил карда шудаакст. Агар Шумо ин корро накунед, мумкин аст, ба маълумоти
дохилкардашуда ва таҳлили минбаъда хатои дағал ворид гардад.
Хотиррасон мекунем, ки пенш аз гузаштан ба модулҳои дигар, модули 1-ро ба пуррагӣ пур
кардан лозим аст. Модулҳои дигари саволнома баяд ба воситаи додани ҳамаи саволҳо, ки ба
аъзои алоҳидаи хонавода дахл доранд, пур карда шаванд ва танҳо баъд аз ин ба аъзои дигари
хочагӣ гузаштан мумкин аст.
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РАМЗИ ID

Мисоли 2

СИНУ
СОЛ

ЧИНС

30

M

Владимир

01

28

Ж

Жанна

02

20

Ж

Зуля

03

НОМ

04
15

M

Фарход

05

8

M

Вали

06
07

7

M

Сафар

08
09
10
11
12
13
14
15
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Модули 2: Муҳочират
МУСОҲИБ:

Аъзоёни хочагии 15-сола ва аз он боло

Маълумотдиҳандагони бевосита: Аъзоёни хочаги 15‐сола ва аз он боло
Модули мазкур барои чамъ кардани маълумот ва интиқоли аъзоёни хочагӣ дар ҳудуди
Точикистон ва берун аз он кор карда баромада шудааст. Модул аз се қисми таркибӣ
иборат аст. Қисми А ба маълумот оид ба ҳаракати дохили Тоикистони он аъзоёни хочагӣ, ки
дар вақти тадқиқот дар хочагӣ ҳузур доранд, мутааллиқ мебошад.

Қисми Б чамъ

кардани маълумотро дар бораи муҳочирати берун аз ҳудуди он аъзоёни хочагӣ, ки ҳангоми
тадқиқот дар хочагӣ ҳузур доранд, дар назар дорад. Қисми В чамъ кардани маълумотро дар
бораи таърихи муҳочират, ки бо он аъзоёни хочагӣ, ки ҳангоми гузаронидани тадқиқот
ҳузур надоранд, марбут мебошад, дар назар дорад.
Қисми A:Муҳочирати дохилӣ
Дар доираи ин модул оид ба ду ноҳияи охирони истиқомат ва ҳамчунин ноҳияе, ки шахси
мушаххас дар он таваллуд шудааст, дар сурате, ки алҳол дар дигар чой зиндагӣ мекарда
бошад, маълумот чамъ карда мешавад. Танҳо аъзоёни хочагӣ ҳақ доранд, ки ба
саволҳои ин модул чавоб диҳанд.
Саволи 1.

Агар мусоҳиб ҳеч гоҳ дар ноҳияҳои дигари Точикистон зиндагӣ накарда

бошад, ба саволи 9 дар бораи чои таваллуди ӯ гузаред.
Саволи 2. Фаҳмида гиред, ки мусоҳиб пеш аз он, ки дар он ноҳияе, ки алҳол зиндагӣ
мекунад сокин шавад, дар кучо зиндагӣ мекард. Номи ноҳияи зикршударо дар сутуни
мазкур нависед. Баъдан рамзи ин ноҳияфро нависед.. Рамзҳои ноҳияҳо дар замимаи саҳифаи 1
оварда шудаанд.
Саволи 3. Аз мусоҳиб сабаби асосии онро,ки чаро ӯ аз ноҳияи пештара ба ноҳияе, ки алҳол
дар он зиндагӣ мекунад, кӯчидааст,фаҳмида гиред.
Саволи 5. Аз мусоҳиб фаҳмида гиред, ки оё ӯ пеш аз он, ки дар чавоб ба саволи 2 қайд
карда шудааст, дар ягон ноҳияи дигар зиндагӣ мекаард.
Саволи 6. Номи ноҳияеро,ки ки мусоҳиб пеш аз он, ки дар чавоб ба саволи 2 нишон дода
шудааст, зиндагӣ мекард, нависед. Номи ноҳияро дар сутуни мазкур нависед. Баъд аз ин
рамзи ноҳияи мазкурро нависед. Рамзи ноҳияҳо дар замимаи 6 саҳифаи 1 оварда шудааст.
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Саволи 7. Аз мусоҳиб сабаби асосии онро, ки чаро ӯ аз ноҳияи пештара ба ноҳияе, ки
алҳол дар он зиндагӣ мекунад, кӯчидааст,фаҳмида гиред.
Саволи 8. Аз он мусоҳибоне , ки на ҳамеша дар ноҳияи чои истикомати кунунӣ зиндагӣ
мекарданд, фаҳмида гиред, ки соли 1992 дар кадом ноҳия зҳиндагӣ мекарданд.
Саволи 9. Аз ҳамаи мусоҳибон фаҳмида гиред, ки онҳо дар кучо таваллуд шудаанд.
Қисми Б:Муҳочирати берунӣ
Саволи 1. Фаҳмида гиред, ки оё мусоҳиб аз 1 январи соли 2004 акаллан ба муддати як моҳ
аз ҳудуди чумҳурӣ берун шудааст. Агар берун нашуда бошад, ба саволи 16 гузаред.
•
•

Зиёратҳоеро, ки ба мақсади дидори хешон сурат гирифтаанд, ба ҳисоб гирифтан лозим
нест.
Рухсатӣ ба ҳисоб гирифта нашавад.

•

Сафарҳои корӣ,ки вақте чунин дар назар дошта шудааст, ки одам бояд ба
Точикистон баргардад ва дар кишваре, ки ба он чо бо корҳои бизнес рафтааст,
боқӣ намонад, ба ҳисоб гирифта нашавад. Ин қабил сафарҳои корӣ метавонанд, ки
аз як моҳ зиёд тӯл кашанд, вале одам агар мақсади баргаштанро дошта
бошад,дар ин сурат ин сафарҳо муҳочират ҳисобида намешаванд.

•

Сафарҳое, ки ба хорича бо сабаби табобат сурат мегиранд, ба ҳисоб гирифта
нашавад.

Саволи 2.

Аз он мусоҳибоне, ки аз ҳудуди кишвар на ба мақсади дидори хешон ё

гузаронидани рухсатӣ берун шудаанд, сол ва моҳи сафарашонро ба хорича фаҳмида
гиред.
Саволи 3. Шумораи моҳҳои ҳангоми сафари охирон дар хорича гузаронидаро фаҳмида
гиред. Агар аз як моҳ кам бошад, саволи 2-ро дар бораи сафари охирон ба муддати як моҳ ва
зиёда аз он такрор кунед.
Саволи 4. Сабаби асосии бори охирон ба хорича рафтани онҳоро фаҳмида гиред.
Саволи 5. Фаҳмида гиред, ҳангоми сафари охирон мусоҳиб ба кадом кишвар муҳочират
намуд. Агар ба Россия ё Қазоқистон бошад, фаҳмида гиред, ки ӯ дар кадом шаҳр зиндагӣ
мекард. Рамзи шаҳре, ки мусоҳиб дар он зиндагӣ мекард, аз чониби роҳбар гузошта
мешавад.
Саволи 6. Фаҳмида гиред, ки сабаби асосии он, ки чаро мусоҳиб маҳз ҳамин кишвар ва
шаҳрро интихоб кардааст, дар чист.
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Саволи 11. Шакли фаъолияти меҳнатиеро, ки мусоҳиб ҳангоми муҳочирати охирон ба он
машғул буд, нависед. Кӯшиш намоед, ки тавсифи ҳар чӣ муфассали фаъолияти
меҳнатиро пешниҳод кунед. Шакли асосии фаъолияти меҳнатӣ ҳамон шакли фаъолият
аст, ки дар охири мӯҳлати дар хорича зиндагӣ кардан мусоҳиб вақти зиёдашро ба он
сарф карда буд. Шояд мусоҳиб ҳангоми зиндагӣ кардан дар хорича бо зиёда аз якчанд
шакли фаъолият машғул шуда бошад. Танҳо он кореро нависед, ки ӯ дар охири зиндагияш
дар хорича ба он машғул шуда буд. Агар ҳатто дар фосилаи мазкур бо чанд кор машғул
шуда бошад, ҳамонашро қайд кунед, ки ба он соатҳои зиёди вақти корӣ машғул будааст.
•

•

Навъи машғулият ҳамон намуди корро дар назар дорад, ки шахси мушаххас онро
новобаста ба соҳаи машғулият ичро мекард. Масалан, ягон кас метавонад корманди
кишоврзӣ, сохтмон, нақлиёт ё дигар соҳа бошад. Дар ин ҳолат корманд ба мисли
ҳамон интервюер метавонад навъи машғулият бошад.
Масалан, ягон кас аз аъзои оила дар Донишгоҳи Давлатии Точикистон

назарияи

иқтисодро дарс диҳад, мусоҳиб бояд «Муаллими назарияи иқтисод дар донишгоҳ»
нависад.
•

Навъи машғулият ба маънои ихтисос нест. Масалан, ягон нафари Шумо
саволдиҳандагон аз рӯи итисос оморшинос (статистик) ҳастед, вале алҳол навъи
машғулияти Шумо «саволдиҳанда» мебошад.

Рамзи қабулшуда оид ба НАВЪИ МАШҒУЛИЯТ ҳангоми дида баромадани саволномаҳои
пуркардашуда аз чониби супервайзер пур карда мешавад.
Қисми В: Арқоми(факт)муҳочирати аъзоёне, ки дар хорича зиндагӣ мекунанд.
Ин фасл аз маълумот дар бораи онҳое ибороат аст, ки агар алҳол дар хочагӣ зиндагӣ
мекарданд, аъзои хочагӣ ба шумор мерафтанд.. Ба таври консептуалӣ фаҳмидани ин аз
ҳама мушкилтар аст.
ЁДДОШТ: Рамзи ID модули мазкур аз 21 то 35 мебошад. Ин шаҳодати он аст, ки ҳеч кас аз
ин одамон ба рӯйхати аъзоёни ҳозираи хочагӣ дохил карда нашудааст.
ЭЗОҲ: Рамзи ID-и аъзои хочагиро, ки ба сифати сарчашма дар бораи онҳое, ки дар
хочагӣ зиндагӣ намекунанд, хизмат мекунад, нишон додан лозим аст. Эҳтимоли тамом
вучуд дорад, ки ба сифати сарашма дар бораи ашхоси гуногун, ки алҳол дар хочагӣ зиндагӣ
намекунанд, метавонанд аъзоёни гуногуни он хизмат кунанд.
Саволи 1. Аз сардори оила, агар ҳузур дошта бошад, хоҳиш кунед, ки ҳамаи ашхоси 15-сола
ва аз он болоро, ки берун аз ҳудуди хочагӣ муҳочират кардаанд, номбар кунад.Агар
сардори хочагӣ мавчуд набошад, дар ин бобат аз ҳамсари ӯ хоҳиш намоед. Шояд ба
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номгӯй сардори хочагӣ (мард ё зан), агар дар муддати зиёда аз 11 моҳ ҳузур надошта
бошад, зан ё шавҳари ӯ, кӯдакони15‐сола ва болотари онҳо, ки дигар дар хочагӣ
зиндагӣ намекунанд, дохил шаванд. Ҳамаи ин одамон ё дар дохили кишвар ё берун аз он
муҳочир мебошанд.Шояд онҳо 6 моҳ пеш ва шояд 20 сол пеш сафар карда бошанд. Ба ин чо
кӯдаконе, ки ба онҳо лозим омадааст, ки барои пайдо кардани имконияти хондан ба
ягон чо раванд, дохил намешаванд. Оҳо аъзоёни хочагӣ ҳисоб мешаванд (аз саҳифаи 1 сар
карда, ба маводи лозима нигоҳ кунед). Он аъзоёни хонаводаро, ки фавтидаанд, дохил накунед.
Саволҳои аз 2 то 26 ба онҳое тааллуқ доранд, ки аз хочагӣ ҳичрат кардаанд.
Саволи 2. Нишон диҳед, ки оё муҳочир ҳамсари мусоҳиб аст ё фарзанди ӯ.
Саволи 3. Агар муҳочир ҳамсари мусоҳиб бошад, маълум кунед, ки мусоҳиб ҳанӯз ҳам бо
ӯ дар қайди никоҳ аст ё не.
Саволи 4. Маълум кунед, ки алҳол муҳочир чандсола мебошад.
Саволи 5. Чинси муҳочирро муайян кунд. Танҳо ба номи ин одам такя карда, тахминҳои
худро насозед.
Саволи 6. Маълум кунед, ки сатҳи аз ҳама баланди маълумоти муҳочир чӣ гуна аст. Ин ба
сатҳи ҳозираи маълумоти ӯ дахл дорад, на ба он, ки ӯ ҳангоми сафар соҳиб буд.
Саволи 7.

Маълум кунед, ки муҳочир дар кадом кишвар маълумоти олӣ ё миёна

гирифтааст.
Саволи 8. Дар бораи дар кадом сатҳ донистани ақаллан се забон муҳочирро пурсед.
Саволи 10. Саволи мазкур ба мақоми муҳочир ҳангоми сафараш дахл дорад, вале ба он чӣ
ки алҳол ӯ машғул аст, тааллуқ надорад.
Саволи 11. Саволи мазкур ба он навъи машғулият, ки муҳочир ҳангоми сафар машғул буд,
дахл дорад, вале ба он чӣ, ки алҳол машғул аст, тааллуқ надорад. Ҳар чӣ бештар
тавсифи муфассал кунед.
•

•

Навъи машғулият ҳамон намуди корро дар назар дорад, ки шахси мушаххас онро
новобаста ба соҳаи машғулият ичро мекард. Масалан, ягон кас метавонад корманди
кишоврзӣ, сохтмон, нақлиёт ё дигар соҳа бошад. Дар ин ҳолат корманд ба мисли
ҳамон интервюер метавонад навъи машғулият бошад.
Масалан, ягон касс аз аъзои оиладар Донишгоҳи Давлатии Точикистон

назарияи

иқтисодро дарс диҳад, мусоҳиб бояд «Муаллими назарияи иқтисод дар донишгоҳ»
нависад.
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•

Навъи машғулият ба маънои ихтисос нест. Масалан, ягон нафари Шумо
саволдиҳандагон аз рӯи итисос оморшинос (статистик) ҳастед, вале алҳол навъи
машғулияти Шумо «саволдиҳанда» мебошад.

Рамзи қабулшуда оид ба НАВЪИ МАШҒУЛИЯТ ҳангоми дида баромадани саволномаҳои
пуркардашуда аз чониби супервайзер пур карда мешавад.
Вопрос 19. Саволи мазкур ба навъи машғулияти ҳозираи муҳо ир дахл дорад.. Ҳар чӣ
бештар тавсифи муфассл диҳед.
•

•

Навъи машғулият ҳамон намуди корро дар назар дорад, ки шахси мушаххас онро
новобаста ба соҳаи машғулият ичро мекард. Масалан, ягон кас метавонад корманди
кишоврзӣ, сохтмон, нақлиёт ё дигар соҳа бошад. Дар ин ҳолат корманд ба мисли
ҳамон интервюер метавонад навъи машғулият бошад.
Масалан, ягон касс аз аъзои оиладар Донишгоҳи Давлатии Точикистон

назарияи

иқтисодро дарс диҷад, мусоҳиб бояд «Муаллими назарияи иқтисод дар донишгоҳ»
нависад.
•

Навъи машғулият ба маънои ихтисос нест. Масалан, ягон нафари Шумо
саволдиҳандагон аз рӯи итисос оморшинос (статистик) ҳастед, вале алҳол навъи
машғулияти Шумо «саволдиҳанда» мебошад.

Рамзи қабулшуда оид ба НАВЪИ МАШҒУЛИЯТ ҳангоми дида баромадани саволномаҳои
пуркардашуда аз чониби супервайзер пур карда мешавад.
Саволи 20. Пурсед, ки оё муҳочир дар муддати 12 моҳи охир ба хочагӣ пул фиристода
буд. Дар ин маврид чӣ интиқоли пул аз даст ба даст ба воситаи ягон шахси фиристодашуда
ва чӣ интиқоли он ба воситаи муассисаи молиявӣ дар назар дошта шудааст.
Саволи 22. Пурсед, ки оё муҳочир дар муддати 12 моҳи охир ба ғайр аз пул боз ягон чизи
дигар фиристода буд. Ба ин чо ҳамаи навъҳои тачҳизот, тӯҳфаҳо ва маводҳо, ки ба хочагӣ аз
чои муҳочират фиристода шудааст, дохил мешавад.
Саволи 23. Аз мусоҳиб хоҳиш кунед, ки тахминан арзиши ҳамаи маводҳоеро, ки муҳочир
ҳангоми ҳузур надоштанаш дар хочагӣ фиристода буд, ҳисоб кунад.
Саволи 24. Пурсед, ки оё то ҳичрат муҳочир замини наздиҳавлигӣ ё президентӣ дошт.
Саволи 25. Аз мусоҳиб пурсед, ки ҳангоми ҳузур надоштани муҳочир замини наздиҳавлигӣ
ё президентиро кӣ истифода мебарад. Рамзи ID-и он аъзои хочагиро, ки пеш аз ҳама барои
ин замин чавобгар аст, нависед. Агар замин аз чониби ягон нафари хочагӣ истифода
нашавад, «99» нависед.
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Саволи 26. Фаҳмед, ки муҳочир аз июли соли 2006-ӯм сар карда, 12 моҳи охир дар кучо
буд. Вариантҳои эҳтимолӣ:
•
•

•

Дар хона. Дар хочагӣ зиндагӣ мекард.
Дар Точикистон, вале на дар хочагӣ. Дар дигар чо зиндагӣ мекард, вале на дар
Точикистон. Ин метавонад ҳам он ноҳияе бошад, ки дар он хочагӣ чойгир аст ва ҳам
метавонад минтақаи тамоман дигари кишвар бошад.
Дар хорича. Дар дигар кишвар, берун аз ҳудуди Точикистон зиндагӣ мекард.

Модули 3: Маориф
МУСОҲИБ:

Ҳамаи аъзоёни хочагӣ

Маълумотдиҳандагони бевосита: Аъзоёни хочагӣи 10‐сола ва аз он боло
Қисми A:Томактабӣ
Дар чорчӯбаи фасли мазкур оид ба рафтани кӯдакони аз 3 то 5‐сола ба муассисаҳои
томактабӣ маълумот чамъ карда мешавад. Муассисаҳос томактабӣ метавонанд аллакай
дар 3 моҳагӣ кӯдаконро қабул кунанд. Онҳо то як андоза барои мактаб таёр кардани
кӯдаконро дар назар доранд, дар асл нақши онҳо асосан аз нигоҳубини кӯдакон иборат
аст.
ЭЗОҲ: Тадқиқоти мазкур дар моҳи август ва сентябр, ки соли хониш акнун оғоз мешавад,
сурат мегирад. Барои ҳамин ҳам ҳамаи саволҳо ба соли гузаштаи таҳсил аз сентябри 2006 то
июни 2007 дахл доранд.. Ба ҳамин тариқ ҳамаи маълумоти марбут ба таҳсил боя дар бораи
соли гузаштаи хониш бошад.
Саволи 1.

Агар кӯдак

соли 2006‐2007 ба муассисаи томактабӣ нарафта бошад,

Саволи 2‐ро диҳед, то ин ки сабаби асосии нарафтанашро фйаҳмида гиред. Пурра
эҳтимол дорад, ки кӯдакони ба сини 6‐солагӣ расида дар мактаби ибтидоӣ хонда
бошанд. Агар чунин бошад, ба кӯдакон рамзи 9 гузоред ва ба модули 3 қисми Б гузаред.
Агар кӯдаки 6‐сола ба муассисаи томактабӣ нарафта бошад ё дар мактаби ибтидоӣ
нахонда бошад, ба Модули 4 гузаред. Агар кӯдак ба муассисаи томактабӣ рафта бошад,
аз саволи 3 то 5‐ро диҳед.
Саволи 2. Аз мусоҳиб сабаби асосии онро, ки кӯдак ба муассисаи томактабӣ нарафта
буд, пурсед.
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Савлои 3. Аммо дар робита ба кӯдаконе, ки ба муассисаҳои томактабӣ рафта буданд,
пурсед, ки ин муассисаҳо хусусӣ буданд ё давлатӣ. Агар муассисаи томактабӣ хусусӣ
бошад, пурсед, ки он дунявӣ (аз чониби гурӯҳи ғайридинӣ идора мешуд) динӣ аст.
Қисми Б:Мактаб
Дар ин фасл дар бораи таълими ҳамаи аъзоёна хочагӣии 6‐ сола ва аз он боло маълумот
чамъ карда мешавад. Чунин қабул шудааст, ки сини мактабӣ аз 7‐солагӣ оғоз мешавад,
вале ба кӯдаконе, ки ба сини 6‐солагӣ расидаанд, ҳозир инчуни барои таълим ичозат
дода шудааст. Ба ин модул ҳамаи кӯдаконеро, ки 6 соли пурра доранд, дохил кардан
лозим аст.
Эзоҳ: Тадқиқоти мазкур дар моҳи август ва сентябр, ки соли хониш акнун оғоз мешавад,
сурат мегирад. Ҳамаи саволҳо (ба ғайр аз Саволи 10) ба соли хониши гузашта дахл дорад,
яъне аз сентябри 2006 то июни 2007. Ҳамаи маълумоти чамъкардашуда оид ба таълим бояд ба
соли хониши гузашта тааллуқ дошта бошад.
Саволи 1. Пурсед, ки оё мусоҳиб хонда метавонад. Агар
ки ч

тавр хонда метавонанд бо мушкил

авоби тасдиқ

диҳанд, пурсед,

ва ё бо осон . Агар мусоҳиб

авоб диҳад, ки

«камтар» хонда метавонам, қайд кунед, ки бо мушкил

мехонад.

Саволи 2. Пурсед, ки оё мусоҳиб навишта метавонад.
пурсед, ки ч

тавр менависанд бо мушкил

авоби тасдиқ

ва ё бо осон . Агар мусоҳиб

«камтар» навишта метавонам, қайд кунед, ки бо мушкил
Саволи 3.

Агар

авоб диҳад, ки

менависад.

Пурсед, ки оё мусоҳиб ба ягон муассисаи таълим

муассисаи томактаб

диҳанд,

рафта буд.

Натанҳо

дар назар дошта мешавад. Агар мусоҳиб ба ягон муассисаи таълим

нарафта бошад, саволи 4, оиди сабаби асосии нарафтанаш пурсед.
Саволи 4. Аз мусоҳиб сабаби асосии нарафтани
ҳамин Модуле, ки ба касоне, ки ҳе

ро ба ягон муассисаи таълим

пурсед. Бо

вақт ба мактаб намерафтан ба ан ом мерасад.

Саволи 5. Ба даст ованрди сатҳи муайяни таълим хатми шумораи синфҳоро талаб мекунад.
Агар мусоҳиб синфи 7-ро хатм карда бошад, онгоҳ сатҳи таълимии
ки мусоҳиб ба пурраг

«ибтидо » мешавад зеро

«мактаби ибтидо »-ро хатм накардааст.

Саволи 6. Агар мусоҳиб ба муассисаи томактаб

нарафта бошад «0» нависед.

Саволи 7. Пурсед, ки оё мусоҳиб ба мактаб дар соли хониши охирин дохил шудабуд. Соли
таҳсили номбаршуда аз сентябри 2006 то июни 2007-ро дар бар мегирад.
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Саволи 8. Агар дар соли хониши охирон (аз сентябри 2006 то июни 2007) дохил нашуда
бошад, аз сабаби асосии дохил нашуданаш пурсед.

Дар ин о модул барои онҳое, ки ба

мактаб дар соли хониши охирон намерафтан ба охир мерасад.
•

Таҳсилро хатм кард. Гур ҳи мазкур иборат аст аз: (a) мусоҳибоне, ки ба гуфти
худашон онҳо ба таври коф таълим гирифтаанд ва ба идомаи таҳсил эҳтиё надоранд;
ва ё (б) волидайне, ки ба ои к дакони худ авоб медиҳанд ва гумон мекунанд, ки онҳо
ба таври коф таълим гирифтаанд ва ба таълими иловаг эҳтиё надоранд. Диққат
диҳед, ки мусоҳибоне, ки ба синни 10 ва боло аз он расидаанд, бояд худашон ба саволҳо
авоб г янд.

•

Корманди соҳаи кишоварз . Гур ҳи мазкур иборат аз мусоҳибонест, ки иброз
медоранд, ки мактабро онҳо ба хотири кор дар сектори хо агии қишлоқ тарк карданд ва
дубора барнагаштанд.

•

Хеле қимат. Гур ҳи мазкур иборат аст аз мусоҳибоне, ки ошкоро гуфтанд, ки мактаб
барои онҳо хеле қимат аст.

•

Бемор . Гур ҳи мазкур иборат аст аз мусоҳибоне, ки иброз доштанд, ки бемор шуданд
ва дигар омада натавонистанд.

•

Бемор ва ё марги ягон нафаре дар оила. Гур ҳи мазкур иборат аст аз мусоҳибоне, ки
иброз намуданд, ки мактабро ба хотири бемории яке аз аъзоёни оила, ки ба нигоҳу бин
эҳтиё дошт тарк кард. Ё онҳое, ки мег янд бо сабаби марги ягон нафар дар оила
мактабро тарк намуда, баъзе во иботи оилав ро ба ҳда гирифтааст.

•

Мушкилоти хо агии оилав . Гур ҳи мазкур иборат аст аз мусоҳибоне, ки гуфтанд, ки
ма буран мактабро тарк карданд, чунки хо аг бо мушкилоти молияв , ки дар
нати аи он мусоҳиб имконияти давом додани таҳсил дар мактабро надошт. Ба ин о
онҳое, ки дар бораи қимат будани таҳсил ҳарф мезананд, дохил карда намешаванд (ба
болотар нигоҳ кунед).

Саволи 9.

Сатҳи дониши мусоҳибро дар давоми соли охири таҳсил нишон диҳед (аз

сентябри соли 2006 то июни соли 2007). Қайд кунед, ки мусоҳиб дар давоми соли охири
таҳсил (аз сентябри соли 2006 то июни соли 2007) дар синфи чанд мехонд.
Саволи 10. Ин саволи ягонае, ки соли хониши имсоларо (аз сентябри соли 2007 то июни
соли 2008) дар бар мегирад.

Пурсед, ки мусоҳиб имсол нияти ба мактаб рафтанро дорад ё

алакай ба мактаб меравад.
Саволи 11. Пурсед, ки мактабе, ки дар он мусоҳиб соли охири таҳсилро (аз сентябри соли
2006 то июни соли 2007) хонд

амъияти аст ё шахс . Агар шахсӣ бошад, пурсед, ки он аз

тарафи гурӯҳи диндорон ва ё ғайри диндорон (дунявӣ) идора мешавад.
Ҳамаи саволҳои аз 17 то 23. Ин саволҳо маълумотро оиди харо оти шахс , ки барои
таълимро дар бар мегирад: пардохт барои таҳсил; либоси мактабӣ; китоб ва китобҳои
дарсӣ; лавозимоти мактабӣ; озуқа ва манзил; таъмири мактаб; ба даст овардани та ҳизот
дар мактаб ва харо оти ба ин монанд; инчунин дигар харо отҳоро дар назар дорад. Агар
мусоҳиб ба саволҳои қисматҳои харо оти алҳида

авоб дода натавонад, пурсед, ки харо оти
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умум

чӣ қадарро ташкил медод ва дар

саволи 24 наввисед.

Кӯшиш кунед, ки

мусоҳиб назар ба хароҷоти умумӣ, хароҷоти алоҳидаро намбар кунад.
Саволи

24.

Ин маблағи умумии нафароне, ки таҳсилро дар соли охирони хониш (аз

сентябри соли 2006 то июни соли 2007) сарф карданд, мебошад. Дар ҳолате пуркарда мешавад,
ки агар мусоҳиб оиди саволҳи алоҳидаи аз 17 то 23 маълумот дода наметавонад.
Модули 4. Тандурустӣ
МУСОҲИБ:

Ҳамаи аъзоёни хоҷагӣ

Маълумотдиҳандагони бевосита: Аъзоёни хоҷагӣ, ки ба синни 10 расидаанд ва аз он
боло.
Қисми A: Вазъи умумии саломатӣ
Саволи 1.

Агар мусоҳиб худаш

авоб надиҳад рамзи ID-и шахси маълумотдиҳандаро

нависед.
Саволи 2. Пурсед, ки қади мусоҳиб чанд сантиметр аст.
Саволи 3. Бемории давомдор ва ғайри қобили меҳнат будан, ки зиёда аз 3 моҳ давом карда
бошад.
Саволи 4. Танҳо солҳо ва моҳҳоеро, ки дар он беморӣ ва ё ғайри қобили меҳнат будан
идома меёфт, қайд кунед. Агар беморӣ ва ё ғайри қобили меҳнат будан аз як сол камтар
идома ёфта бошад, шумораи моҳҳоро қайд кунед. Агар беморӣ ва ё ғайри қобили меҳнат
будан

аз як сол зиёд идома ёфта бошад, шумораи солҳоро қайд кунед. Шумораи

солҳоро пурра кунед. Агар мусоҳиб гӯяд, ки аз ин беморӣ ва ё ғайри қобили меҳнат будан
ҳамеша азоб мекашид, дар сутуни «солҳо» соли мусоҳибро нависед.
Саволи 5. Пурсед, ки кадом узв ва ё аъзои бадан бештар зарар дидаанд.
Саволи 6. Доруворие, ки мусоҳиб бар зиддии бемории давомдор ё ки ғайри қобили меҳнат
будан истеъмол мекунад зарур нест, ки духтур навишта бошад.
Саволи 7. Шумораи рӯзҳое,ки дар 4 ҳафтаи охир, ки мусоҳиб натавонист фаъолияти
оддии худро анҷом диҳад, набояд аз 31 рӯз зиёд бошад.
•

Фаъолияти муқаррарӣ, он амалҳоеро дар бар мегирад, ки одам ҳамарӯза иҷро
мекунад, мисол ба кор меравад, корҳои хона, нигоҳу бини кӯдак, таълим дар
мактаб ва ғ.
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Саволи 8. Ин беморӣ ва ё захм ҳатмӣ нест, ки бо бемории давомдор ё ки ғайри қобили
меҳнат будан, ки дар саволи 2 гуфта мешавад алоқаманд бошад. Он метавонад бо бемории
давомдор ё ки ғайри қобили меҳнат будан алоқаманд бошад, шояд сабаби дигар низ дорад.
Саволи 10. Шумораи рӯзҳое,ки дар 4 ҳафтаи охир, ки мусоҳиб натавонист фаъолияти
оддии худро анҷом диҳад, набояд аз 31 рӯз зиёд бошад.
•

Фаъолияти муқаррарӣ, он амалҳоеро дар бар мегирад, ки одам ҳамарӯза иҷро
мекунад, мисол ба кор меравад, корҳои хона, нигоҳу бини кӯдак, таълим дар
мактаб ва ғ.

Саволи 12.

Ин савол ба он аъзоёни хоҷагӣ, ки аз як сола боло мебошанд, дода

мешавад.
Қисми Б: Истифодаи хизматрасонии тиббии амбулаторӣ
Қисмати мазкур ба мусоҳибоне, ки ба онҳо ёрии тиббии амбулаторӣ лозим шуд, дахл
дорад. Хизматрасонии тиббии амбулаторӣ дар сурате, ки дар он ба таври шабонарӯзӣ
ҳузур доштан шарт нест, рафтан ба беморхонаро дар назар дорад ё рафтан ба
дармонгоҳ (хусусӣ ё давлатӣ) ё ин ки рафтан ба назди корманди тиббӣ (табиб,
ҳамшираи тиббӣ, табиби халқӣ). Ҳангоме, ки ҳузури шабонарӯзӣ дар беморхона
ногузир аст, он маънои дар беморхона бистарӣ шуданро надорад. Агар ба мусоҳиб
лозим омад, ки дар беморхона монад, дар ин сурат маълумоти лозима дар доираи
фасли оянда ҷамъ карда мешавад.
Саволи 2. Ин чӣ ба ҳолатҳои алоҳида/беморӣ ва чӣ ба ҳалатҳои гуногун дахл дорад.
Аз саволи 3 то 14 ба ҳолати охирони муро иати мусоҳиб ба ёрии амбулатор

дахл дорад.

.
Саволи 3. Пурсед, ки мусоҳиб ба ку о, ба кӣ, охирин бор барои ёрии амбулатор

дар

муддати 4 ҳафта, муро иат кард.
Саволи 4.
амбулатор

Сабаби асосие, ки мусоҳиб бори охирин дар муддати 4 ҳафта ба ёрии

муро иат кард, пурсед.

Саволи 5. Дар бораи

ойе, ки мусоҳиб одатан ёрии амбулатор

мегирад ва ба ку о бори

охироин дар муддати 4 ҳафта муро иат кард, пурсед.
Саволи 10.

Дар бораи маблағи умумие, ки мусоҳиб барои анализи лабаратирӣ ва

консултатсия ҳангоми бори охирин этиёҷ доштанаш ба ёрии амбулатор

дар муддати 4
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ҳафта сарф кард пурсед. Маблағи хариди доруврӣ ва ё тӯҳфаҳо ба кормандони тиббро
дохил накунед.
Саволи 14. Дар бораи маблағи умумие, ки мусоҳиб барои тӯҳфаҳо ба кормандони тибб
охирин бор дар муддати 4 ҳафта этиё

доштанаш ба ёрии амбулатор

сарф кардааст, пурсед.

Саволи 15. Дорувории таиншуда натанҳо он доруҳое, ки ба мусоҳиб бори охир ба
ёрии амбулатор

эҳтиё

доштанаш навишта шуда дар назар дошта мешавад. Он метавонад

дар ягон вақти дар муддати 4 ҳафтаи охирони этиё

доштанаш ба ёрии амбулатор , таин

шуда бошад.
Саволи 17. Сабаби асосии нагирифтани дорувории таиншудаи духтурро аз мусоҳиб пурсон
шавед.
Саволи 18. Агар барои дастрас намудани доруворӣ ба зиёда аз як нафар таъминкунанда
муроҷиат карда бошад, пурсед, ки қисми зиёди дорувории таин шуда аз кадоме онҳо
дастрас шуда буд.
Саволи 22. Ин савол ба он кас дахл дорад, ки ба ёрии амбулатор

эҳтиё

дораад вале

нахост, ки ба он мура иат кунад. Ин ба онҳое дахл надорад, ки аз тарафи кормандони тибб
барои расонидани ёрии тиббӣ ҷавоби рад гирифтанд.
Қисми В: Дар беморхона хобониадан (Госпитализатсия)
Қисмати мазкур ба мусоҳибоне, ки лоақал як шаб ба беморхона эҳтиёҷ доштанд, дахл
дорад. Саволҳои аз 13 то 16 лоақал як шаб охирин бор хобидани мусоҳиб дар беморхона, дахл
дорад.
Саволи 3. Шароити дар бемохона хобидани мусоҳибро бори охир (ақалан як шаб) нависед.
Саволи 10. Агар аз як намуд зиёд муоли а лозим шуда бошад, аввалини онро ки ҳангоми
бистар

буданаш истифода мешуд, қайд кунед.

Саволи 11. Ин саволҳо барои он кор карда баромада шудаанд, ки ҳаҷми кӯмаке, ки
оила/хоҷагӣ дар муқоиса бо ҳайати беморхона расонидааст, муайян карда шавад.
Шуморо лозим аст, ки танҳо дар сурате «ҳа» нависед, ки агар ба аъзоёни оила/хоҷагӣ
пурра иҷро кардани ягон навъи хизматрасониҳои номбаршударо ба ӯҳда гирифтан
лозим омада бошад. Масалан, агар ба одами бистаришуда ҳангоми хӯрокхурӣ ёрдам
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лозим шуда бошад ва агар ягон кас аз аъзоёни оила/хоҷагӣ ҳангоми ҳамаи таомхуриҳо
кӯмак расонида бошад, дар ин сурат «ҳа» нависед.
Қисми Г: Дастрасӣ ба ёрии тиббӣ
авобҳо ба саволҳои фасли мазкурро аз сардори хо аг
хо аг

гирифтан лозим аст. Агар сардори

набошад аз ҳамсараш ва ё аз ягон нафаре аз калонсолон пурсед. Рамзи ID-и шахси

маълумотдиҳандаро нависед.
Саволи 2. Ҳамаи вариантҳои пешниҳодшударо ба мусоҳиб хонед. Ба муқобили ҳар як
авоби «ҳа» 1 ва «не» 2-ро нависед.
Қисми Д: ВИЧ/СПИД
Саволи 4. Пурсед, ки мусоҳиб бо кадоме аз гуфтаҳо розӣ аст ва бо кадоме не.
Саволи 5. Аз мусоҳиб пурсед, ки оё ба андешаи ӯ ВИЧ/СПИД метавонад ба воситаи ҳар як
усули номбаршуда гузарад.
Саволи 7. Агар мусоҳиб фикр кунад, ки ба хатари аз миёна то болои гирифтор шудан ба
ВИЧ/СПИД рӯбарӯ мебошад, (Саволи 6, варианҳои

авоб 3 ё 4), аз ӯ пурсед, ки ягон навъи

рафторҳои номбурдаро амалӣ мекунад ё не.
Саволи 8. Агар мусоҳиб фикр кунад, ба хатари аз миёна то болои гирифтор шудан ба
ВИЧ/СПИД рӯбарӯ мебошад, (Саволи 6, варианҳои

авоб 3 ё 4), аз ӯ пурсед, ки ягон навъи

рафторҳои номбурдаро амалӣ мекунад ё не.
Саволи 9. Аз мусоҳиб пурсед, ки оё ба андешаи ӯ усулҳои зикршудаи рафтор метавонанд
боиси мубтало шудан ба вируси ВИЧ/СПИД шаванд.
Саволи 11. Агар зиёда аз як сабаб оварда шавад яке аз асосиашро пурсед.
Саволи 13. Аз мусоҳиб ҳамаи сабабҳои истифода набурданаи рифоларо пурсед.

Модули 5. Фаъолияти корӣ
МУСОҲИБ:

Аъзоёни хоҷагии аз синни 14 сола ва аз он боло

Маълумотдиҳандагони бевосита: Аъзоёни хоҷагӣ, ки ба синни 14 расидаанд ва аз он
боло.
Қисми A: Иштирок дар бозори меҳнат
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Қисмати мазкур ба

амъоварии маълумот оиди коргарон мансуб аст. Он нафаронеро, ки

дар бозори меҳнат расмӣ ва ғайрирасмӣ фаъолият доранд, дар бар мегирад.
•

Кор гуфта амале фаҳмида мешавад, ки барои гирифтани даромад равона шудааст.
Лекин ин маънои онро надорад, ки мусоҳиб маош мегирад. Агар мусоҳиб ба тиҷорати
хонаводагӣ ҷалб шуда бошад, гарчанде ба ӯ маблағ пардохт намекунанд, бо
вуҷуди ин чунин ҳисобида мешавад, ки ӯ кор мекунад, зеро амали вай барои
гирифтани фоида равона шудааст. Ин ба онҳое низ дахл дорад, ки бо корҳои
кишоварзӣ дар хоҷагӣ машғуланд.

Саволҳои аз 1 то 3. Агар мусоҳиб ба ин ҳамаи саволҳо «не»

авоб диҳад, пурсед, ки «Агар

ҳатто ба Шумо барои ин кор маблағ надишанд ҳам?»
Саволи 4. Агар мусоҳиб ба ягон - то аз Саволҳои аз 1 то 3 «ҳа»

авоб дода бошад ба

Қисми Б гузаред. Агар мусоҳиб ба ҳамаи саволҳои аз 1 то 3 «не»

авоб дода бошад ба

Саволи 5 гузаред.
Саволи 5.

Ин савол барои он дохил карда шудааст, ки қисме аз мусоҳибон баъзе аз

фаъолиятро «кор» намеҳисобанд. Ба ин савдои чакана дар кӯча, кӯмак ба тиҷорати
хонаводагӣ ва ё иҷрои корҳои хоҷагидорӣ, ба фурӯш баровардани маҳсулоте, дар хона
тайёр кардашудааст, мошиншӯӣ, таъмири мошинҳо ва ғ., тааллуқ доранд.

Агар

мусоҳиб ба яке аз фаъолитҳои дар боло зикршуда машғул шуда бошад, бояд фаҳмид, ки ӯ кор
кардааст ва ба Қисми Б гузаштан лозим аст.
Саволи 6. Имкон дорад, ки мусоҳиб
амалан дар

ойи кор кор намекард.

ойи кор дорад вале дар муддати 14 р зи охирон,
Агар ин тавр бошад Саволи 7-ро диҳед ва баъд ба

Қисмати Г гузаред, ки он маълумот оиди кори расмии ӯ ва иҷронакардааш дар 14 рӯзи
охирро дар бар мегирад.
Саволи 7. Гарчанде кори расмӣ дошт сабаби асосии кор накардани мусоҳибро дар
муддати 14 рӯзи охирон, пурсед.
•

Беморӣ гуфта беморие дар назар дошта шудааст, ки аз барои он мусоҳиб маҷбур
буд, ки дар хона истад ва ба кор наравад.

•

Бемории яке аз аъзоёни хоҷагӣ, бемории аъзоёни оила фаҳмида мешавад, ки
мусоҳиб маҷбур шуд аз сабаби нигоҳубини бемор ба кор наравад.

•
•

Идҳо гуфта идҳои миллӣ дар назар дошта шудааст.
Рухсатии солона гуфта вазъияте дар назар дошта шудааст, ки корфармо ба мусоҳиб
рӯзҳои истироҳатро пардорхт мекунад.
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•

Рухсатии бемаош гуфта вазъияте дар назар дошта шудааст, ки вақте корфармо ба
мусоҳиб изҳор мекунад, ки ӯ метавонад дар хона истад вале ин рӯзҳо пардохт
намешаванд.

Саволи 8. Он мусоҳибоне, ки айни вақт кор намекунанд пурсед, ки дар давоми моҳи охир
онҳо кӯшиш накарданд, ки кор ёбанд ва ё тиҷораташонро оғоз кунанд.
Саволи 9 ба сабаби асосии он ки чаро мусоҳиб дар давоми моҳи охир кӯшиш накардааст,
ки кор пайдо кунад ё тиҷораташро оғоз бахшд, дахл дорад.
Қисми Б: Тавсифи14 рӯзи охир
Ба он диққат диҳед, ки дар қисмат мазкур

амъоварии маълумот назар ба қисмҳои гузашта,

каме бо дигар тарз гузаронида мешавад. Аллакай мақсади тадқиқот кор аст, на худи мусоҳиб.
Дар ин робита мунтазир шудан мумкин аст, ки мусоҳиб оид ба ҷанбаҳои хеле гуногун
маълумот дорад. Ин қисм барои муайян кардани маълумоте, ки барои Қисми В пешбинӣ
шудааст, истсфода бурда мешавад.
Саволи 1. Ҳар як мусоҳибе, ки ба саволҳои аз 1 то 3-и Қисми А ҷавоби «ҳа» ва ё ба
саволи 5‐и Қисми А ҷавоби «ҳа» дода бошад, хоҳиш кунед, ки ҳамаи он корҳое, ки дар
14 рӯзи охир дошт, номбар кунад. Корҳои и рошуда метавонанд, ки пардохтшаванда ва ё
пардохнашаванда бошанд. Ҳар қадар, ки тавонед муфассалтар шарҳ диҳед.
•

Ин навъи машғулият он намуди корро ки шахси мушаххас новобаста аз соҳаи
машғулият и ро мекунад, дар назар дорад. Мисол нафаре метавонад коркуни хо агии
қишлоқ, сохтмон, нақлиёт ва ё дигар соҳа бошад. Коркун дар ҳолати мазкур ба монанди
худи ҳамон мусоҳиб навъи машғулият мебошад.

•

Мисол, агар яке аз аъзоёни хоҷагӣ назарияи иҷтисодро дар Донишгоҳи давлатии
Тоҷикистон дарс диҳад, саволдиҳанда бояд ки «Оӯзгори назарияи иҷтисод дар
донишгоҳ» нависад.

•

Шакли фаъолият ба маънои касб нест. Барои мисол яке аз Шумо саволдиҳандагон аз
рӯи ихтисос «оморшинос» (статистик) астед, вале айни замон шакли кории шумо
«саволдиҳанда» аст.

Рамзи қабулшуда оиди шакли фаъолият аз тарафи супервайзери саҳроӣ дар вақти
азназаргузаронии бланкаҳои саволномаҳо пур карда мешаванд.
Боварӣ ҳосил намоед, ки рамзи ID-и шахси маълумотдиҳандаро дар паҳлӯи ҳар як кори
кардаи ӯ менависед. Имкон дорад, ки дар 14 рӯзи охир вай зиёда аз як кор дошт. Пас аз
тартиб додани рӯйихати ҳамаи корҳо, ба Саволҳои аз 2 то 6 ҷавобҳои алоҳида оид ба
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кор гиред. Танҳо баъд аз даровардани ҳамаи маълумот оиди корҳое, ки мусоҳиб дар давоми
14 рӯзи охир дошт, ба Саволи 7 гузаред.
Саволи 2. Вазъи иқтисодии муассиса ва ё ти орати шахсие, ки мусоҳиб кор мекунад,
нишон диҳед. Муассисаеро, ки дар он мусоҳиб кор мекард шарҳ диҳед. Ин маълумот ба
намуди фаъолияти муассисае, ки дар он мусоҳиб кор мекард дахл дорад. Одатан он аз рӯи
характери асосии молҳои истеҳсолшаванда ё хизматрасонӣ муайян карда мешавад. Рамзи
фаъолияти иқтисодӣ пас аз азназаргузаронии бланкҳои саволнома аз тарафи
супервайзери саҳроӣ дароварда мешавад.
•

Номи аниқи ташкилот ва ё муассисаро нанависед, ғайр аз он ҳолатҳое, ки мусоҳиб дар
вазоратҳо ё муассисаҳои ҳукуматӣ ё ташкилоти ҷамъиятӣ кор кардааст. Бағайр аз ин,
тавсифҳои умумиро аз қабили устохона, истеҳсолот, фабрика ва ғайра истифода
набаред, зеро онҳо ба таври кофӣ дорои маълумот нестанд.

•

Тавсифи
ойи кори мусоҳиб аз қабили корхонаи мошинтаъмиркун , фабрикаи
пойафзолд зии чарм , суғурта ва ғайраро диҳед.

Саволи 7. Ҳамаи корҳоеро, ки мусоҳиб дар 14 рӯзи охир машғул буд, дида бароед. Дар
хати он коре, ки мусоҳиб дар 14 рӯзи охир, соати бештар кор кардааст «1» гузоред
(Саволи 5). Агар мусоҳиб танҳо дар як

ой кор кардааст, пас ин кор зери рамзи «1» дар

Саволи 8 меояд. Дар хати он коре, ки дар ҷойи дуюм аз рӯи соати бештарсарфшуда дар
14 рӯзи охир меистад, «2» гузоред. Ба хатҳои дигари маълумотҳои мусоҳиб «3» гузоред.
Саволҳои иловагӣ, ки ба корҳои дорои рамзҳои «1» ё «2» мебошанд ба Қисми В дахл
доранд.
Қисми В: Кори асосӣ ва дуюмдараҷа дар 14 рӯзи охирон
Дар феҳристи мазкур маълумот оиди ду кори муҳимтарине, ки мусоҳиб дар 14 рӯзи охир
иҷро кард, ҷамъоварӣ мешавад (аз Қисмати Б). Дар ин феҳрист боз маълумоти дар сатҳи
индивудиалӣ ҷамъовардашуа, қайд карда мешавад.
Саволи 1. Боз шакли фаъолиятеро, ки дар Саволи 8 Қисми Б омада, мусоҳиб дар 14 рӯзи
охир ба он бисёртар вақт сарф кардааст, нависед. Рамзи шакли корӣ аз тарафи
супервайзери саҳроӣ дар вақти азназаргузаронии бланкаи саволнома илова карда
мешавад.
Саволҳои аз 2 то 33 махсус ба ин кор дахл доранд..
кор ва ч

авоб ба ин саволҳо ч

дар бораи худи

дар бораи сабабҳои ба он кор машғул шудани мусоҳиб маълумоти дақиқ медиҳанд.
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Саволи 2. Ин савол ба ҷойи асосии ҷойгиршавии кор, ки дар куҷо иҷро мешавад,
дахл дорад.
Агар кор дар зиёда аз як

ой и ро шуда бошад, аз мусоҳиб пурсед, ки вақти зиёдро

барои иҷрои ин кор дар куҷо сарф кардааст.
Саволи 4. Ин савол ба шумораи вақте, ки мусоҳиб ба ин кор машғул буд, дахл дорад.
Агар мусоҳиб бо ҳамон як шакли фаъолият дар якчанд ҷой машғул шуда бошад , дар бораи аз
ҳама охирини онҳо маълумот
•

амъ кунед.

Мисол, агар мусоҳиб мутахассиси соҳаи компютер шуда дар давоми 6 сол кор карда
бошад, Дар давоми 2 сол ӯ дар як ширкат кор карда бошад. Баъд ба ширкати дигар
гузашта бошад ва он о алакай 4 сол кор карда бошад. авоби Саволи 4 «4» мешавад.

Саволи 5. Ба мусоҳиб ҳамаи вариантҳоро хонед ва аз ӯ хоҳиш кунед, ки яке аз онҳоро ки ба
ин кор нисбатан бештар мувофиқ аст, интихоб кунад.

Саволи 6. . Ба мусоҳиб ҳамаи вариантҳоро хонед ва аз ӯ хоҳиш кунед, ки яке аз онҳоро ки
ба ин кор нисбатан бештар мувофиқ аст, интихоб кунад.
Саволи 9. Ба мусоҳиб ҳамаи вариантҳоро хонед ва аз ӯ хоҳиш кунед, ки яке аз онҳоро ки ба
ин кор нисбатан бештар мувофиқ аст, интихоб кунад.
Саволи 10. Шартнома/мувофиқатномаи хаттӣ гуфта розигии расмии аз тарафи мусоҳиб
оиди кори мушаххаси мазкур баимзорасида фаҳмида мешавад. Агар мусоҳиб
мувофиқатномаи расмиро ба имзо расонида набошад, ҷавоб «не» мешавад.
Саволи 11.

Ин ба пардохтҳои пулӣ дахл дорад. Агар мусоҳиб пардохтҳои пулӣ

нагирифта бошад, ҷавоб «не» мешавад. Пардохтҳо метавонанд дар шакли маош,
мукофотпулӣ, кӯмакпулии хароҷоти роҳ, манзил ва ё ҷойи хоб, чойпулӣ ва ғ. бошанд.
Агар мусоҳиб музд нагирад
Саволи 12.

авоб «не» мешавад.

Пардохти тоза пардохти баъди андозро мефаҳмонад.

Ин тарзи пардохт,

ма м и пардохҳоро дар як моҳ дар назар дорад. Агар ба мусоҳиб дар муддати аз як моҳ
камтар пардохт кунанд, барои мисол ҳар ҳафта ва ё дар ду ҳафта як бор, барои баровардани
маблағ дар як моҳ ҳамаи пардохтҳоро илова кунед.
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Саволи 17. Ин

убронпулии дар шакли натуралӣ (табии)‐ро дар бар мегирад. Ин

пардохтҳо дар шакли натуралӣ хӯрокворӣ, нақлиёт, либос, шароити манзилӣ ва ғ.‐ро
дар бар мегирад.
Саволи 18. Ин қимати

убронпулии дар шакли натуралиро, ки мусоҳиб гирифта буд дар

назар дорад. Агар мусоҳиб дар ҷавоб додан мушкилӣ кашад, аз ӯ хоҳиш кунед, ки ӯ ҳисоб
кунад, ки агар онро дар бозор ба даст меовард, чӣ қадар маблағ пардохт мекард.
Саволи 19. Аз он мусоҳибоне, ки дар шакли пулӣ ва натуралӣ маблағ гирифтаанд,
пурсед, ки оё онҳо дар муддати 12 моҳи охир ҳар моҳ дар шакли пулӣ ва натуралӣ
маблағ мегирифтанд. Агар не, нависед, ки чанд моҳ дар муддати 12 моҳи охир онҳо ин
гуна маблағҳоро намегирифтанд. Моҳҳо ҷамъ карда мешаванд. Агар мусоҳиб
пардохтҳоро дар се моҳи охир аз январ то март ва баъд аз он дар ду моҳи охир май ва июн
нагирифта бошад, ҷавоб «5» мешавад.
Саволи 24. Ин саволро ба мусоҳиб надиҳед. Агар бевосита худи мусоҳиб
саволҳои аз 25 то 33-ро диҳед. Агар мусоҳиб ба

ои ягон нафаре

авобдиҳад,

авоб диҳад ба саволи 34

гузаред.
Саволҳои аз 25 то 33.
намудани он ва чи тавр роз

авобҳо ба саволҳо муносибати мусоҳиб бо кор ва чи тавр интихоб
шудуан ё нашудашро муайян менамоянд.

Саволи 28. Аммо он чизе, ки ба вариантҳои гуногуни тавсифҳо дахл дорад, аз мусоҳиб
сатҳи қаноатмандиашро аз кор пурсед. Ҳамаи вариантҳои шешниҳод шудаи тавсифҳоро оиди
ҳамаи намудҳои кор номбар кунед.
Саволи 32. Аммо он чизе, ки ба вариантҳои гуногуни тавсифҳо дахл дорад пурсед, ки то чӣ
андоза ҳар як тавсиф дар интихоби ин кор муҳим буд. Ҳамаи вариантҳои пешнишод шударо
номбар кунед.
Саволҳои аз 34 то 42 ба кори аз

иҳати аҳамият дуюмдара а дахл дорад, ки мусоҳиб дар 14

р зи охир ан ом медод.
Саволи 34. Ин саволро ба мусоҳиб надиҳед. Барои муайян намудани оне, ки оё дар 14
рӯзи охир мусоҳиб ягон кори аз

иҳати аҳамият дуюмдара а дошт, ба Қисми Б гузаред.

Саволи 35. Боз шакли фаъолиятро, ки дар Саволи 8 Қисми Б омадааст ва ҳамчун кори аз
иҳати аҳамият дуюмдара а шуморида мешаваду мусоҳиб дар 14 р зи охир бисёртар вақт
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сарф кардааст, нависед, Рамзи намуди фаъолият аз тарафи супервайзери саҳроӣ дар вақти
азназаогузаронии бланкаҳои пуркардашуда гузошта мешавад.
Саволҳои аз 36 то 38. Ҳамаи вариантҳоро ба мусоҳиб хонед.

Саволи 39.

Он ба гирифтани пардохтҳо дар шакли пул дахл дорад. Агар мусоҳиб

пардохтҳои пулӣ нагирад ҷавоб «не» мешавад. Пардохҳо дар шакли маош, мукофотпулӣ,
хароҷоти роҳ, манзил ё ҷойи хоб, чойпулӣ ва ғ. буда метавонанд. Агар мусоҳиб
пардохтҳоро нагирад

авоб «не» мешавад.

Саволи 40. Мусоҳиб бояд пардохти тозаро гуяд, ки баъд аз пардохти андоз дар назар дошта
шудааст. Агар мусоҳиб маблағро барои кори дар 14 р зи моҳи охир иҷронамудааш
нагирифта бошад, пурсед, ки ӯ гирифтани чӣ қадар маблағро умедвор аст. Ин маблағ,
маблағи умумии якмоҳа мебошад.

Агар ба мусоҳиб дар муддати аз як моҳ камтар пардохт

кунанд, барои мисол дар ҳафтае ва ё дар ду ҳафтае як бор, барои баровардани маблағи моҳона
ҳамаи пардохтҳоро дар як моҳ
Саволи 41. Ин ба

амъ кунед.

уброни дар шакли натурал

дахл дорад. Ин тарзи пардохт дар шакли

натуралӣ хӯрокворӣ, интиқол, либосворӣ, манзил ва ғайраро дар бар мегирад.
Саволи 42. Ин савол ба қимати
дорад. Агар мусоҳиб ба

уброне, ки мусоҳиб дар шакли натурал

авоб додан мушкил

мегирад, дахл

кашад, аз ӯ хоҳиш кунед, то ҳисоб кунад,

ки барои чизи ба даст овардааш, агар онро аз бозор ба даст меовард, чӣ қадар маблағ
сарф мекард.
Қисми Г: Кори асосӣ дар 12 моҳи охирон
Дар фасли мазкур маълумот дар бораи касоне, ки гарчанде, ки кор доранд, вале кор
накардаанд ва инчунин касоне, ки айни замон бекоранд, ҷамъоварӣ карда мешавад.. Ба
ин

о касоне, ки ба Саволи 6 Қисми А «ҳа»

авоб додаанд ва касоне, ки айни замаон умуман

бекоранд, дохил мешаванд.
Саволи 1. Ҳамаи онҳое, ки кор доштанду вале дар 14 рӯзи охир кор накарданд бояд ба
ин савол «ҳа» ҷавоб диҳанд.
Саволи 3.

Соли охироне, ки мусоҳиб бори охирон кор кардааст,

нависед. Адади

чоррақамаро нависед. Мисол, «1956» ё «2005». Агар мусоҳиб ягон вақт кор накарда бошад, он
гоҳ «0» нависед.
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Саволи

5.

Ҳар қадар, ки тавонед дар бораи шакли машғулият маълумот диҳед.

Муфассалтар шакли корро шарҳ диҳед.
•

Шакли машғулият он намуди кор мебошад, ки шахси мушаххас новобата аз соҳаи
машғулият иҷро мекунад. Мисол нафаре метавонад коркуни хо агии қишлоқ,
сохтмон, нақлиёт ва ё дигар соҳа бошад. Коркун дар ҳолати мазкур ба монанди худи
ҳамон мусоҳиб навъи машғулият мебошад.

•

Мисол, агар яке аз аъзоёни хо аг назарияи иҷтисодро дар Донишгоҳи давлатии
Тоҷикистон дарс диҳад, саволдиҳанда бояд ки «Омӯзгори назарияи иқтисод дар
донишгоҳ» нависад.

•

Шакли фаъолият ба маънои касб нест. Барои мисол яке аз Шумо саволдиҳандагон аз
рӯи ихтисос «оморшинос» (статистик) ҳастед, вале айни замон шакли кории
шумо «саволдиҳанда» аст.

Саволи

6.

Саволи мазкур мустақиман бо дафтарчаи меҳнатӣ алоқаманд аст.

Агар

мусоҳиб дафтарчаи меҳнатӣ надошта бошад «0» нависед. Агар мусоҳиб кори дар дафтарчаи
меҳнатиаш қайднашуда доштабошад, солҳои дар дафтарча қайдшудаашро навивед.

Қисми Д:Фаъолияти ҳармоҳа
Дар фасли мазкур маълумот оиди аъзоёни оила, ки 15-сола ва аз он боло мебошанд,
амъовар

мешавад.

Дар аввал рамзи ID-и ҳар як мусоҳиберо, ки ба синни 14 ва боло аз он расидааст дар ҳар
катакчаи лозимӣ нависед. Баъд пурсед, ки ҳар яки онҳо дар 12 моҳи охир бо кадом намуди
фаъолият машуғл буданд.
•

Пурсед, ки ҳар яки онҳо дар 12 моҳи охир дар кори асосӣ дар Тоҷикстон кор
кардаанд. Агар «ҳа» авоб диҳанд бо аломати ( ) моҳҳоеро, ки кор кардаанд қайд
кунед.

•

Пурсед, ки ҳар яки онҳо дар 12 моҳи охир дар кори асосӣ дар хориҷа кор кардаанд.
Агар «ҳа» авоб диҳанд бо аломати ( ) моҳҳоеро, ки кор кардаанд қайд кунед.

•

Пурсед, ки ҳар яки онҳо дар 12 моҳи охир дар кори дуюмдараҷа кор кардаанд Агар
«ҳа» авоб диҳанд бо аломати ( ) моҳҳоеро, ки кор кардаанд қайд кунед .

•

Пурсед, ки ҳолатҳое будан, ки онҳо кор намекарданд ва дар давоми яке аз 12 моҳи охир
кор ме устанд. Агар «ҳа»
қайд кунед.

•

Пурсед, ки ҳолатҳое будан, ки онҳо кор намекарданд ва дар давоми яке аз 12 моҳи охир
кор наме устанд. Агар «ҳа»

•

авоб диҳанд бо аломати ( ) моҳҳоеро, ки кор кардаанд

авоб диҳанд бо аломати ( ) чунин моҳҳоро қайд кунед.

Этимло дорад, ки зиёда аз як хатҳоро пур кард..

Ҳар як мусоҳиб ақалан бояд як аломати ( ) дар 12 моҳи охир дошта бошад.
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Мисоли 1. Мусоҳиб дар 12 моҳи охир дар кори асосӣ дар Тоҷикстон кор кардааст ва 2 моҳ
дар кори аҳамияти дуюдараҷа дошта кор кардааст.
РАМЗИ МУСОҲИБ:

01
2006
АВГ

СЕН

2007
ОКТ

…

… ИЮН ИЮЛ

АВГ

Дар кори асосӣ дар Тоҷикистон
кор мекунад.
Дар кори асосӣ дар хориҷа кор
мекунад.
Дар кори аҳамияти дуюмдара а
дошта кор мекунад.
Кор намекеунад ва кор мекобад.
Кор намекунад ва кор наме

яд.

Мисоли 2. Мусоҳиб дар 12 моҳи охир дар кори асосӣ дар Тоҷикстон кор кардааст ва
ҳамзамон дар кори аҳамияти дуюдараҷадошта кор кардааст
Кори аҳамияти
дуюдараҷадошта, шарт нест, ки ҳар моҳ якхела бошад.. Танҳо маънои онро дорад, ки
мусоҳиб дар як моҳ ду кор доштааст.
РАМЗИ МУСОҲИБ

02
2006
АВГ

СЕН

2007
ОКТ

…

… ИЮН ИЮЛ

АВГ

Дар кори асосӣ дар Тоҷикистон
кор мекунад.
Дар кори асосӣ дархориҷа кор
мекунад.
Дар кори аҳамияти дуюмдара а
дошта кор мекунад.
Кор намекеунад ва кор мекобад.
Кор намекунад ва кор намеҷӯяд
Мисоли 3. Мусоҳибе, ки дар 12 моҳи охир кор намекунад ва кор намекобад.
РАМЗИ МУСОҲИБ
03

2006
АВГ

СЕН

2007
ОКТ

…

… ИЮН ИЮЛ

АВГ

Дар кори асосӣ дар Тоҷикистон
кор мекунад.
Дар кори асосӣ дархориҷа кор
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мекунад.
Дар кори аҳамияти дуюмдара а
дошта кор мекунад.
Кор намекеунад ва кор мекобад
Кор намекунад ва кор намеҷӯяд
Мисоли 4. Мусоҳибе, ки 12 моҳи пеш кор мекард вале 2 моҳ кор кофта истода бошад.
РАМЗИ МУСОҲИБ

04

2006
АВГ

СЕН

2007
ОКТ

…

… ИЮН ИЮЛ

АВГ

Дар кори асосӣ дар Тоҷикистон
кор мекунад.
Дар кори асосӣ дархориҷа кор
мекунад
Дар кори аҳамияти дуюмдара а
дошта кор мекунад
Кор намекеунад ва кор мекобад
Кор намекунад ва кор намеҷӯяд
Мисоли 5. Мусоҳибе, ки моҳе кор мекард ва моҳе кор намекард.
РАМЗИ МУСОҲИБ

05
2006
АВГ

СЕН

2007
ОКТ

…

…

ИЮН

ИЮЛ

АВГ

Дар кори асосӣ дар Тоҷикистон
кор мекунад
Дар кори асосӣ дархориҷа кор
мекунад
Дар кори аҳамияти дуюмдара а
дошта кор мекунад
Кор намекеунад ва кор мекобад
Кор намекунад ва кор намеҷӯяд
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Мисоли 6.
баргашт.

Мусоҳибе, ки моҳи гузашта дар хори а кор мекард ва баъд ба То икистон
06

РАМЗИ МУСОҲИБ

2006
АВГ

СЕН

2007
ОКТ

…

…

ИЮН

ИЮЛ

АВГ

Дар кори асосӣ дар Тоҷикистон
кор мекунад
Дар кори асосӣ дархориҷа кор
мекунад
Дар кори аҳамияти дуюмдара а
дошта кор мекунад
Кор намекеунад ва кор мекобад
Кор намекунад ва кор намеҷӯяд

Қисми Е: Эътиқоди зеҳнӣ (Субъективӣ)
Дар фасли мазкур маълумати гирифташуда аз сардори хо аг

оиди масъалаҳои эътиқодӣ

ҷамъ оварда мешавад. Ба саволҳо танҳо бояд мусоҳибон ҷавоб гӯянд. Дар ҳолати мав уд
набудани сардори хо аг

ба оилаи

ё ба касе аз калонсолон муро иат кунед.

Ба таври равшан ба мусоҳиб шарҳ диҳед, ки ин ҳама ба нақшаи пешнишоднамудаи ҳукумат
дахл надорад.

Ин саволҳо ба хотири донистани ақида вобаста ба ин ё он мавзӯъ дода

мешаванд.
Модили 6. Хизматрасонии молиявӣ
МУСОҲИБ:

Аъзоёни хо агии 15 сола ва аз он боло

Маълумотдиҳандагони бевосита: Аъзоёни хо агии 15 сола ва аз он боло
Саволи 1. Агар худи мусоҳиб бевосита

авоб надиҳад, рамзи нафареро, ки ба саволҳо

авоб медиҳад, нависед.
Саволи 2. Ҳисоби

ор

ё амонатӣ ҳисоби расман дар бонки мавяудабударо

мефаҳмонад. Ба ин ҷо шӯъбаҳои қарздиҳӣ, иттиҳодияҳои амонатӣ ё муассисаҳои
қарзашон хурд дохил намешаванд. Маълумот дар бораи ин муассисаҳо ба воситаи
ҷавобҳо ба саволҳои аз 11 то 22 ҷамъ карда мешавад.
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Модули 7. Манзил, хизматрасонии комуналӣ ва молҳои истифодаашон дарозмуддат
МУСОҲИБ:

Сардори хо аг

Маълумотдиҳандаи бевосита: Сардори хоҷагӣ

Қисми A: Тавсифи манзил
Саволи 2. Рақами навишташуда бояд бо рақами ошёнае, ки хона воқеъ аст мувофиқат
кунад. Мисол, агар хона дар ошёнаи 7-уми бино бошад, «7» нависед.
Саволи 6. Агар бинои истиқоматӣ баъд аз соли 1990 сохта шудабошад, соли аслии
сохта шуданашро бо рақамҳои чорадада (мисол, 1998) нависед.
Саволи 11. Ҳамаи вариантҳои
«ҳа» 1 ва барои

авобҳои пешниҳодҳударо ба мусоҳиб хонед. Барои

авоби

авоби «не» 2 нависед.

Саволи 16. Ин саволро ба мусоҳиб надиҳед.. Андешаатонро дар бораи то чӣ андоза дуруст
будани маблағи иҷорапулие, ки мусоҳиб зикр кардааст, нависед.
Қисми Б: Хизматрасонии коммуналнӣ
Саволи 14.

Қарз барои пардохти қувваи барқ гуфта маблағеро, меноманд, ки ба

хоҷагӣ барои он ҳисоби таъмини қувваи барқ, ки ҳанӯз маблағи он пардохт нашудааст,
пешниҳод карда мешавад.
Саволи 25. Хати телефон гуфта алоқаи телефон

бо хо аг

фаҳмида мешавад. Ба ин ҷо

телефонҳои мобилӣ ва телефонҳои радифӣ дохил намешаванд.
Саволи 27. Ин ба охирон бори пардохти ҳисобҳои телефон аз тарафи хо аг

дахл дорад.

Саволи 30. Ин савол ба ҳамаи пардохтҳои аъзоёни хо аг , ки телефонҳои мобилӣ ва
телефонҳои радифӣ доранд, дахл дорад.
Қисми В:Об ва шароити санитарӣ
Саволи 1.

Сарчашмаи асосии об гуфта он сарчашмаеро меноманд, ки қисми зиёди

талаботи хоҷагиро бо оби нӯшокӣ ё қисман таъмин мекунад.. Ин саволи мушаххас дар
бораи оби нӯшокӣ мебошад.
•

Зери мафҳуми водопроводи шаҳрӣ таъминкунии хоҷагӣ бо об тариқи лӯлаҳои
системаи обтаъминкунии ҷамиъиятӣ фаҳмида мешавад. Ин вариант танҳо ба
хо агиҳои шаҳр ба кор бурда мешавад.
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•

Водопроводи деҳа обросониро аз сарчашмаи ҷамоатӣ тариқи лӯлаҳо ба хоҷагӣ дар
назар дорад.. Ин вариант танҳо ба хо агиҳои дар деҳот буда дахл дорад.

Саволи 2. Манбаи асосии об баро тайёркардани хӯрок, шустушӯ, ҷомашӯӣ ва ғ.
Истифодаи об дар дохили манзил дар назар дошташудааст. Инчунин истифодаи об берун аз
манзил дар назар дошташудааст (ба Саволи 3 нигоҳ кунед). Ин метавонад ҳам сарчашмаи оби
нӯшокӣ ва ҳам дигар бошад.
Саволи 3. Сарчашмаи асосии об барои об мондани ҳавлӣ. Ҳавлие, ки хонаро иҳота
мекунад. Замини кишту корро

дар назар надорад.. Ин метавонад ҳам сарчашмаи оби

нӯшокӣ ё барои истифодаи эҳтиёҷоти хоҷагӣ ва ҳам дигар бошад.
Саволи 5.

Ин ҳисоби соати миёнае, ки об ба хо аг

тариқи системаи шаҳрии

обтаъминкунӣ, системаи водопроводи деҳа ё кранҳо‐тиргакҳои ҷамъиятӣ ҷорӣ
мешавад, мебошад.
Саволи 7. Ҳамаи варианҳои

авоби пешниҳодшударо хонед. Муқобили ҳар як вариант агар

«ҳа» бошад 1 ва агар «не» бошад 2 нависед.
Саволи 8. Ҳамаи варианҳои

авоби пешниҳодшударо хонед. Муқобили ҳар як вариант

агар «ҳа» бошад 1 ва агар «не» бошад 2 нависед.
Саволи 9. Ин савол оиди ихро
хона мегардад, мебошад.
дастрас

шудани об аз лӯла, ки боиси чакидани об дар даруни

Ба ин о чумаки водопровод ва дигар абзорҳо, ки имкони

ба обро медиҳанд, дохил мешаванд.

Саволи 12. Ҳамаи варианҳои

авоби пешниҳодшударо хонед. Муқобили ҳар як вариант

агар «ҳа» бошад 1 ва агар «не» бошад 2 нависед.
Савоҳои аз 14 то 21 барои он хо агиҳое пур карда мешванд, ки бо системаи шаҳрии
обтаъминкунӣ ва ё бо системаи водопроводи деҳа пайвастанд. Ба ин о ҳамаи хонаҳое,
ки дар муқобили Саволҳои 1, ,2 ва 3 1 ва 2 меистанд, дохил мешаванд.
Саволи 18. Пурсед, ки оё пардохт аз рӯи суратҳисоб зуд‐ зуд сурат мегирад (ҳар ҳафта,
ҳар моҳ, дар се моҳ як бор ва ғ.) ва рақамро дар катакчаи лозимӣ нависед.
Саволи 19. Қарз аз пардохти об гуфта

маблағеро дар назар доранд, ки барои

истифодабарии об ба хоҷагӣ пешниҳод шудааст ва то ҳол пардохт нашудааст. .
Саволи 21. Ба ин савол

авобгирифта, ба Саволи 24 гузаред.
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Саволҳои аз 22 то 24 ба он хо агиҳое дахл доранд, ки обро пайдо мекунанд, аз ҳавлӣ ва ё
берун аз хоҷагӣ меоранд.
Саволи 22. Танҳо вақти заруриро барои рафту омад то сарчашма ҳисоб кардани лозим аст,
вақти пур шудани обро дохил накунед.
Саволи 33 ба он хо агиҳое дахл дорад, ки танҳо к дакони аз 5 сола поён доранд.
Саволҳои аз 34 то 37 ба ҳамаи хо агиҳо дахл доранд.
Қисми Г:Молҳои истифодаашон дарозмуддат
Дар робита ба ҳар як молҳои истифодаашон дарозмуддат пурсед, ки хо аг

онро дорад,

агар «ҳа» чӣ қалдар. Агар хоҷагӣ ин молро надошта бошад, «0» нависед..
Саволи 3. Доир ба ҳар яке аз молҳои истифодаашон дарозмуддат пурсед, ки ба ҳисоби
миёна дар як шабонарӯз, зимистону тобистон, чанд соат истифода мешавад. . Доир ба он
предметҳое, ки катакашон сиёҳ аст напурсед.
Саволи 4. Доир ба ҳар яки молҳои истифодаашон дарозмуддати дар хо аг
ки ҳозир онро ба кадом нарх фурӯхта метавонанд.. Агар хо аг

зиёда аз як намуди ҳамон

мол дошта бошад нархи аз ҳама нави онро пурсед.. Агар мусоҳиб
фур хтан нахоҳад пас ба

буда пурсед,

авобдиҳад, ки онро

фаҳмоне, ки Шумо ба ин васила мехоҳед нархи онро муайян

кунед.
Модули 8. Трансфертҳо ва кӯмаки и тимо
МУСОҲИБ:

Сардори хоҷагӣ

Маълумотдиҳандаи бевосита: Сардори хоҷагӣ

Қисми A: Трансфертҳо (к маки пул ) аз хо агиҳои дигар
Дар фасли мазкури модул маълумот оиди траснфертҳо, ки дар 12 моҳи охир аз тарафи
нафароне, ки дар хоҷагӣ зиндагӣ намекунанд (ё дар созмонҳое ба монанди СҒД ё динӣ)
ҷамъ шудааст.
Саволи 1. Пурсед, ки ягон кас аз хоҷагӣ оё дар шакли пул ё натуралӣ аз одамоне, ки
берун аз хоҷагӣ зиндагӣ мекунанд, СҒҲ ё созмонҳои динӣ дар муддати моҳи12 охир
ягон хел кӯмак гирифтааст. Агар гирифта бошад Савоҳои аз 2 то 11-ро пур кунед. Агар не ба
Қисми Б гузуред.
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Саволи 2 Шумо бояд сардори хо агиро хоҳиш кунед то ки оиди ҳамаи маблағгузороне, ки
дар 12 моҳи охир ба ягон нафари хо аг

к маки пул

ё мол

кардаанд, маълумот диҳад.

Ба ғайр аз ин рамзи ҳар як маблағгузорро нависед.
•

Мафҳуми «Аъзоёни оила» гуфта ҳамаи аъзоёни оила, ба монанди падар, модар, писар,
духтар, хушдоман (хусур), хусур (хушдоман) домод, келин, набераҳо, ки дар хоҷагии
мазкур зиндагӣ намекунанд. Фаҳмида мешавад. Онҳо метавонанд дар ҳамон шаҳр, деҳа,
ва ё дар дигар гӯшаи То икистон зиндаг кунанд. Онҳо метавонанд берун аз
То икистон зиндаг кунанд.

•

Хешутабор гуфта шахсоне ба монанди бародар, хоҳар, хола, амак, писарони тағо ва
амак, духтарони тағо ва амак, ки аъзои хоҷагӣ нестанд дар назар дошташудаанд. Онҳо
метавонанд дар ҳамон шаҳр, деҳа, ва ё дар дигар гӯшаи То икистон зиндаг кунанд.
Онҳо метавонанд берун аз То икистон зиндаг кунанд.

•

Ҳамсояҳо ин нафароне, ки дар наздикии хоҷагӣ зиндагӣ мекунанд.

•

Ба одамони ғайри хеш дохил мешаванд онҳое, ки аъзои хоҷагӣ нестанд вале кӯмаки
пулӣ ва молӣ мерасонанд ва пайванди хешутаборӣ надоранд. . Ҳамин гуна одамон
метавананд дар ҳамон деҳа ё шаҳре, ки мусоҳиб зиндагӣ мекунад зиндагӣ кунад вале
на дар ҳамсоягӣ. Корфармо ва дӯст мисол шуда метавонанд.

•

Ташкилотҳои байналхалқӣ гуфта ташкилотҳоеро дар назар доранд, ки дар бисёре
аз гӯшаҳои ҷаҳон фаъолият доранд. Мисол, UNICEF, Бонки ҷаҳонӣ, Бонки осиёии
рушд ва ғ.

•

СҒҲ-и маҳаллӣ гуфта созмонҳоеро дар назар доранд, ки дар Тоҷикистон амал
мекунанд. Мисол: «Шарк», «Женщины Востока», «Зеркало», «Гули Сурх», «Умед» ва ғ.

•

Созмонҳои динӣ созмонҳое, ки аз тарафи гурӯҳҳои динӣ, монанди масҷидҳои
панҷвақтаи шаҳрӣ/ноҳиявӣ, калисои олмонӣ ва созмони таблиғотии кореягӣ
ташкилшуда дохил мешаванд

Саволи 3. Дар муносибат бо ҳар як маблағгузор таносубашро бо сардори хоҷагӣ нишион
диҳед.
Саволи 9. Саволи мазкур ба сабаби аз кӯмак кардани маблағгузор дахл дорад. Он ба
саволи истифодаи ҳақиқии кӯмак дахл надорад.
Қисми Б: Трансфертҳо ба дигар хо аг
Дар фасли мазкур маълумот оиди трансфертҳое, ки хоҷагӣ ба шахсоние, ки берун аз
хоҷагӣ зиндагӣ мекунанд, кардаанд, қайд мешавад.
Саволи 1. Пурсед, ки оё ягон нафаре аз аъзоёни хоҷагӣ кӯмаки пулӣ ё молиро ба
нафарони берун аз хоҷагӣ ва ё ба СҒҲ ё созмони динӣ дар давоми 12 моҳи охир равон
накардаанд. . Агар равонкарда бошанд пас Саволҳои аз 2 то 7-ро пур кунед. Агар не ба пас ба
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Модули В гузаред. Трансфертҳое, ки аз 20 сомонӣ камтаранд дохил накунед. Ин дар
Модули 11, хараҷоти молҳои ғайрихӯрокворӣ, қайд мешавад.
Саволи 2. Диққат диҳед, ки Шумо дигар

маълумоти характери шахсӣ доштаро қайд

намекунед вале ҳамаи онҳоеро, ки трасферт мегиранд, дар ҷавоб ба саволи 2 номбар
кунед. Шумо бояд аз сардори хоҷагӣ хоҳиш кунед, ки ҳамаи он ҷойҳое, ки дар давоми
12 моҳи охир аз тарафи аъзоёни хоҷагӣ пул ирсол шудааст, номбар кунад. Ғайр аз ин
рамзеро нишондиҳед, ки шахси гирифтаро ифода кунад.
•

Мафҳуми «Аъзоёни оила» гуфта ҳамаи аъзоёни оила, ба монанди падар, модар, писар,
духтар, хушдоман (хусур), хусур (хушдоман) домод, келин, набераҳо, ки дар хоҷагии
мазкур зиндагӣ намекунанд фаҳмида мешаванд. Онҳо метавонанд дар ҳамон шаҳр, деҳа,
ва ё дар дигар гӯшаи То икистон зиндаг кунанд. Онҳо метавонанд берун аз
То икистон зиндаг кунанд.

•

•

Хешутабор гуфта шахсоне ба монанди бародар, хоҳар, хола, амак, писарони тағо ва
амак, духтарони тағо ва амак, ки аъзои хоҷагӣ нестанд дар назар дошташудаанд. Онҳо
метавонанд дар ҳамон шаҳр, деҳа, ва ё дар дигар гӯшаи То икистон зиндаг кунанд.
Онҳо метавонанд берун аз То икистон зиндаг кунанд.
Ҳамсояҳо ин нафароне, ки дар наздикии хоҷагӣ зиндагӣ мекунанд.

•

Ба одамони ғайри хеш онҳое, ки аъзои хоҷагӣ нестанд вале кӯмаки пулӣ ва молӣ
мерасонанд ва пайванди хешутаборӣ надоранд, дохил мешаванд. Ҳамин гуна одамон
метавананд дар ҳамон деҳа ё шаҳре, ки мусоҳиб зиндагӣ мекунад зиндагӣ кунад вале
на дар ҳамсоягӣ. Корфармо ва дӯст мисол шуда метавонанд.

•

Ташкилотҳои байналхалқӣ гуфта ташкилотҳоеро дар назар доранд, ки дар бисёре
аз гӯшаҳои ҷаҳон фаъолият доранд. Мисол, UNICEF, Бонки ҷаҳонӣ, Бонки осиёии
рушд ва ғ. .

•

СҒҲ-и маҳаллӣ гуфта созмонҳоеро дар назар доранд, ки дар Тоҷикистон амал
мекунанд. Мисол: «Шарк», «Женщины Востока», «Зеркало», «Гули Сурх», «Умед» ва ғ.

•

Созмонҳои динӣ созмонҳое, ки аз тарафи гурӯҳҳои динӣ, монанди масҷидҳои
панҷвақтаи шаҳрӣ/ноҳиявӣ, калисои олмонӣ ва созмони таблиғотии кореягӣ
ташкилшуда дохил мешаванд

Саволи 3. Дар муносибат бо ҳар як маблағгузор таносубашро бо сардори хо аг

нишион.

Саволи 5. Саволи мазкур ба сабаби кӯмак кардани маблағгузор ба хоҷагӣ дахл дорад.
Он ба саволи истифодаи ҳақиқии кӯмак дахл надорад
Қисми В: Кӯмаки иҷтимоӣ
Дар фасли мазкур маълумот оиди гирифтани кӯмаки иҷтимоӣ аз тарафи яке аз аъзоёни
хоҷагӣ ҷамъоварӣ шудааст..
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Саволи 1. Сарчашмаи ҳар як кӯмаки и тиморо дахл карда, пурсед, ки ягон нафаре аз
аъзоёни хоҷагӣ ба гирифтани он ҳуқуқ доранд. Пеш аз он ки ба Саволҳои аз 2 то 8 гузаред,
аз ҳар 17 варианти

пешниҳодшуда

авоб пурсед. Ҳуқуқ доштан ба гирифтани кӯмаки

иҷтиоӣ маънои инро надорад, ки хоҷагӣ дар ҳақиқат онро мегирад. .
Дар муносибат бо варианти « уброни истифодаи газу барқ» бояд фаҳмид, ки хо агиҳо ба
ин тарзи пардохт ҳуқуқ доранд.
Саволи 2. Ин маблағи ҳамаи он пардохтҳоест, ки аъзоёни хоҷагӣ бояд гиранд. Агар
зиёда аз як нафари аъзоёни хо аг

ба гирифтани кӯмаки иҷтимоӣ комилҳуқуқ бошанд,

шумораи умумии чунин одамонро нишон диҳед.
Саволи 3.
муносибат бо
бо

Арзиши воқеии кӯмаки гирифташударо пурсед.

Рақам метавонад дар

авоби дар Саволи 2 омада мувофиқат кунад ё кам бошад. Агар дар муносибат

авоби дар Саволи 2 зиёд бошад, бовар

пайдокунед, ки дар

авоб ба Саволи 4 шумораи

аниқи моҳҳо нишон додашудааст.
Модули 9. Камбизоатии субъективӣ ва амнияти озуқавӣ.
МУСОҲИБ:

Сардори хоҷагӣ

Маълумотдиҳандаи бевосита: Сардори хоҷагӣ
Саволҳои зеҳние, ки ба мавзӯи некуаҳволӣ дахл доранд бо мақсади тадқиқи дигар
ҷанбаҳо ба ғайр аз истеъмол, ба идроки хоҷагӣ ҳамчун эҳтиёҷманд таъсир мерасонанд
ё бар акс, коркарда баромада шудаанд. Инчунин омилҳои дигар ба монанди дастрасӣ ба
хизматрасонии тиббӣ ва маориф
доранд.

дар муайян намудани сатҳи камбизоатӣ нақш

Саволҳои вобаста ба некуаҳволӣ райи одамонро дар бораи омилҳои дигар

муайян мекунанд ва ба фаҳмиши алоқаи мутуқобили онҳо бо некуаҳволии умумӣ
равона шудаанд. Онҳо аз маълумотҳои ибтидоии миёна иборатанд, чунки хоҷагиҳо
дар минтақаи мазкур камбизоат ҳисоб мешаванд ё дар муқоиса бо дигар хоҷагиҳои
минтақаи дигар чунин ҳисоб намешаванд. Винеткунонӣ ба муҳаққиқон барои назорат
кардани инҳирофҳое, ки метавонанд натиҷаи фарқият дар раъйи шахсии одамон
бошад, мусоидат мекунад.
Қисми А : Камбизоатии субъективӣ ва амнияти озуқавӣ
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Дар фасли мазкури модул маълумот оиди чигуна худи хоҷагиҳо сатҳи зиндагиашонро
баҳо медиҳанд оварда мешавад. Дар ин о райъи онҳо дар бораи вазъи молиявиашон, ки
шояд бо муррури замон тағир ёфта бошад, дар бораи он ки онҳо оид ба шумора ва таркиби
х роквор , ки ба худашон метавонанд раво донанд, ч

фикр мекунанд, пурсида мешавад.

Ин о боз саволҳои мушаххас оиди намудҳои маҳсулот, ки онҳо дар 4 ҳафтаи охир истеъмол
кардаанд, дода мешаванд.

Қисми Б: Қабули қарор дар хо аг
Дар фасли мазкур кӯшиш ба харҷ дода мешавад, дар бораи он ки маҳз кадоме аз
яъзоёни хоҷагӣ оид ба масъалаҳои

ҳаётан муҳим, масалан қарорҳои иқтисодӣ,

некӯаҳволии кӯдакон, чӣ тавр маблағи умумиро сарф кардан ва ғ. маълумот ҷамъ
карда шавад. Мақсад аз он иборат аст, ки инкишофи (динамика) чӣ гуна қабул шудани
қарорҳо дар сатҳи хоҷагӣ муайянкарда шавад.

Қисми В: Винеткунонӣ
Саволҳоҳое, ки барои ба даст овардани раъйӣ зеҳнӣ (субъективӣ) равона карда шудаанд
имконияти истифода бурдани на усулҳои миқдорӣ, балки истифода бурдани усулҳои
сифатиро дар назар доранд. Яъне, усулҳое, ки на маънои ҳисоби сифатии ашёи дар
моликиятбуда ё бадастомадаро доранд. Ба ҷои ин онҳо раъйӣ одамонро мавриди
пурсиш қарор дода, дар баробари ин ҷавобҳоро ба «дуруст» ё «нодуруст» гурӯҳбандӣ
намекунанд. Усулҳои сифатӣ барои баҳо додан ба чунин консепсияҳо чун камбизоатӣ,
ки дар муқоиса бо ба таври оддӣ ҳисоб кардани шумораи пул ё ашёи қиматбаҳо
мураккабтар мебошад, мусоидит мекунанд. Дар чорчӯбаи ин тадқиқот саволҳои зеҳнӣ
(субъективӣ) дар бораи некаҳволӣ барои баҳо додан ба раъйи одамон оид ба сатҳи
мутаносиб ва қаноатбахши истеъмоли озуқа, муҳоҷират, камбизоатии умумӣ,
истифода бурда мешаванд.
Саволҳоои зеҳниро (субъективӣ) чӣ тавр додан лозим аст/винеткунонӣ
Саволҳои зеҳниро (субъективӣ) ба сардори оила, вале дар сурати ҳузур надоштани ӯ аз рӯи
иеархия (тартиботи дарачаҳои синусолӣ) ба аъзои огоҳи хочагӣ равона кардан лозим
аст. Саволҳо хусусияти фардӣ надошта, некӯаҳволии ҳамаи аъзоёни хочагиро ба назар
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гирифтан лозим аст. Саволҳо ба раъйи ҳозираи мусоҳиб дахл доранд, агар ба он чӣ, ки соли
гузаштаро дар назар доштан лозим аст, истинод карда нашавад. Саволҳое, ки муайян
кардани дарачаи муҳиммиятро аз 1 то 6талаб мекунанд, барои онҳо асбоби аёнии “зиначаҳои
зиндагӣ”-ро, ки ба мусоҳибон дар кор карда баромадани консепсияҳо кӯмак менамоянд,
истифода бурдан лозим аст. Саволҳои винетиро дар бораи кабуди хӯрокворӣ ва
камбизоатӣ умуман ба ҳамаи хочагиҳо додан лозим аст. Саволҳои винетиро дар бораи
муҳочират танҳо дар он хочагиҳо додан лозим аст, ки қайд кардаанд дар муддати 12 моҳи охир
ягон кас аз аъзоёни онҳо ҳичрат кард (ба модули2 нигар).

Саврлҳои винетӣ аз мусоҳибон хоҳиш мекунанд, ки худашонро дар чои он оилаҳо ё
ашхоси алоҳида гузоранд, ки тавсиф шудаанд. Ба мусоҳибон ё бо истифода аз таснифи
“зинаи зиндагӣ” ё бо муайян кардани сатҳи мутобиқат ба тавре ки худашонро ҳамон гуна , ки
хочагӣ тавсиф мешавад, дар он эҳсос кунанд, лозим аст ба савол авоб диҳанд. Агар дар
мусоҳибон оид ба винетҳо савол пайдо шавад, ба маълумоти ибтидоӣ ягон маълумот илова
накунед, вале метавонед саваолро ба таври дигар гузоред, то ин ки ба ӯ фаҳмотар
шавад.
Ғайр аз ин, агар дар ҳар винет ду номӣ бошад ( занона ва мардона), ба мусоҳиб
мувофиқи ҷинсаш савол додан лозим аст. Агар дар винет фақат як ном бошад, масалан оид
ба ҳичрат, номи мардонаро истифода бурдан лозим аст.
Саволҳои винетӣ:Саволҳои винетӣ, ки ба хӯрокхӯрии нокофӣ ва ҳичрат тааллуқ
доранд.Ин саволҳо ба се қисм тақсим шудаанд:
•

Дар оғоз аз мусоҳибон хоҳиш кунед, ки чор хо агии эҳтимолиро дар зинапояи зиндаг
гузоранд. Винетҳо чунин тартиб дода шудаанд, ки барои пур кардани онҳо ба боло
ҳаракат кардан лоим аст ва бисёре аз мусоҳибон ба ҳамин тартиб амал мекунанд. Ва агар
ба ин тартиб амал накунанд, онҳоро ислоҳ накунед. Тартиби чойгиршавиро ҳамон тавре,
ки онҳо нишон диҳанд, нависед. Дар рафти ичрои вазифа мусоҳибон метавонанд ба
мавзеъ дар зинапоя тағйирот ворид кунанд, танҳо варианти ниҳоиро нависед. Дар як зина
ду ва зиёда хочагиҳои винетиро чойгир кардан мумеин аст. Винетҳоро дар байни зинаҳо
чойгир кунонидан мумкин нест. Ҳамин, ки ҳамаи 4 винет дар зинапоя чойгир кунонида
шуд, рақами зинаро дар саволнома нависед.

•

Дуюм, аз мусоҳибон хоҳиш карда мешавад, ки чои худро дар ин зинапоя муайян кунанд.
Ба онҳо ичозат дода намешавад, ки винетҳоро аз чо бечо кунанд, вале онҳо метавонанд
худро кучое дар мобайни зина,байни винетҳо чойгир кунанд.
Рақами зинаеро. Ки
мусоҳибон худро дар он қарор додаанд, нависед. Агар онҳо худро дар байни ду хочагии
винетӣ гузошта бошанд, рақами даҳякиро нависед, масалан 1,5 ё 3,5.

•

Дар охир, ба хочагиҳо лозим аст, ки зинаеро нишон диҳанд, ки дар он ба фикри худашон
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ба қаноатмандӣ даст ёфтан мумкин аст. Масалан, агар сухан дар борраи амнияти
озуқавӣ равад, ба хочагӣ лозим аст, ки дар кадом зина сифати хӯрокворӣ кофӣ
мебошад, то ба эҳтиёчоти оила муврфиқ бошад, ки зимнан на хуб мешавд,на
бад. (Винетҳои ҳичрат ин хел саволҳо надоранд).
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Модул 10. Харочот барои хӯрокворь дар муддати 7 рӯзи охир
МУСОҲИБ:

Мусоҳиби нисбатан огоҳ

Маълумотдиҳандагони бевосита: мусоҳиби нисбатан огоҳ
Саволи 1.

Пурсед, ки оё ягон кас дар хочагӣ муддати рӯзи охир ягон навъи аз

маҳсулоти дар рӯйхат оврдашударо истеъмол кардааст. Баъд аз ба поён расидани рӯйхат,
ба хӯроквории якӯм, ки дар бораи он чавоби мусбат дода шуд, баргардед ва саволҳои
аз 2 то 6‐ро диҳед.
Саволи 2. Дар бораи шумораи умумии ҳар як маҳсулотим хӯрокворӣ, ки муддати 7 рӯзи
охир аз чониби аъзоёни хочагӣ истеъмол шудааст ва ҳар як маҳсулоти хӯрокворӣ, ки
муддати 7 рӯзи охир ба даст омадааст савол диҳедт. Дар паҳлӯи щар як хӯрокворӣ воҳиди
ченак нишон дода шудааст. Агар мусоҳиб дар бораи шумора на бо кг. ва литр маълумот диҳад,
шумораи ғайристандартиро ба кг. ё литр гузаронидан лозим аст. Баъд аз савол дар бораи
шумораи маҳсулоти бадастовардашуда, дар бораи нархи шумораи мазкур бо сомонӣ савол
диҳед.

Барои ифода кардани дирам рақамҳои дуададаро истифода баред. Масалан, 1,50
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маънои якуним сомониро дорад. Агар дар муддати 7 рӯзи охир маҳсулоти муайян харид
нашуда бошад, дар сутуни шумора «0» нависе два ба Саволи 4 гузаред.
•

Пурра имкон дорад, ки хочагӣ чунин маҳсулоти хӯроквориро истеъмол мекард, ки
дар муддати 7 рӯзи охир харид карда намешуданд. Шояд, онҳо маҳсулотеро
истеъмол мекарданд, ки дар хочагии худ парвариш карда бошанд. (Саволи 4) ё аз
захираҳои пештар чамъ кардаи худ (Саволи 5) ё ин ки онҳоро дар шакли тӯҳфа ё кӯмаки
хайрия гирифта бошанд (саволи 6).

•

Ҳачми умумии «шумора»-и дар сутун бадастомадаро нависед. Масалан, сгар 1 кг. бирин
ба даст оврда шуд, «1» нависед.

•

Дар сутуни «сомонӣ» маблағи пардохтшударо ба сомонӣ нишон диҳед.

Саволи 3. Дар бораи ҳар як хӯроквории дар 7 рӯзи охир истеъмолшуда ва инчунин
дар 7 рузи охир харидашуда пурсед, ки кадом шумораи аз шумораи умумии
бадасвтомада (шумораи дар Саволи 2 нишондодашуда) дар 7 рӯзи охир истеъмол
карда шудааст. Мсол, агар 1кг. биринч харида шуда бошаду танҳо 0,5 кг. истеъмол дар
сутуни бо номи «шумора» 0,5 нависед.
Саволи 4. .

Дар бораи ҳар як маҳсулоти хӯроквории муддати 7 моӯи охир

истеъмолшуда пурсед чӣ қадараш аз шумораи дар муддати 7 рӯзи охир
истеъмолшуда ба маҳсулоти хӯроквории дар замин ё боғи шахсӣ парваришёфта рост
меояд. Баъд аз ин пурсед, ки агар хочагӣ ин шумораро дар бозор мехарид, барои он чӣ
қадар маблағ сарф мекард. Масалан, агар 1 кг себи дар боғи хочагӣ парваришёфта
истеъмол шуда дошад, дар сутуни «шумора» номгузоришуда «1» гузоред ва нархи тахминиро
бо срмонӣ нависед.
Саволи 5. Дар бораи ҳар як хӯроквории муддати 7 рӯзи охир истеъмолшуда пурсед,
ки аз шумораи умумии дар муддати 7 рӯзи охир истеъмолшуда чӣ қадараш ба
хӯроквориҳои пештар бадастовардашуда ва барои эҳтиёт захирашуда рост меояд. Ба
ин чо танҳо маҳсулоти бадастовардашуда дохил мешаванд, на захираҳои боғ ё полизи хусусӣ.
Баъдан пурсед, ки хочагӣ барои ин шумора, агар онро дар бозор ба даст меовард, чӣ
қадар маблағ мепардохт. Масалан, агар хочагӣ 10 рӯз пеш 5 кг. лӯбиёӣ ба даст оварда
бошад ва муддати 7 рӯзи охир 2 кг. истеъмол карда бошад, дар сутуни «шумора» 2 ва
бо сомонӣ нархи тахминии 2 кг. нахӯдро нависед.
Саволи 6. Дар бораи ҳар як маҳсулоти муддати 7 рӯзи охир истеъмолшуда пурсед, ки аз
шумораи умумии 7 рӯзи охир истеъмолкарда чӣ қадараш ба тӯҳфаҳои онеҳое, ки
аъзоёни хочагӣ нестанд ва хӯроквориҳое, ки ба чизе иваз карда шудаанд ё дар шакли
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кумаки хайрия ба даст омадаанд, рост меояд. Баъдан пурсед, ки хочагӣ барои ин
маҳсулот, агар онро дар бозор бадаст меовард, чӣ қадар маблағ сарф мекард. Масалан,
агар хочагӣ 2 кг торт, ки тӯҳфа карда шудааст, истеъмол мекард, дар сутуни «шумора»
2 нависед ва нархи тахминиро бо сомонӣ нишон диҳед.
Модули 11. Харочоти молҳои ғайриозуқавӣ
МУСОҲИБ:

Мусоҳиби нисбатан огоҳ

Маълумотдиҳандагони бевосита: Мусоҳиби нисбатан огоҳ
Дар ин модул маълумот дар бораи харочоти молҳои ғайриозуқавӣ дар муддати 30 рӯз, 6
моҳ, ва 12 моҳи охир чамъ карда мешавад.
.Харидҳо дар муддати 30 рӯзи охир
Саволи 1. Пурсед, кеи оё ягон касс аз хочагӣ дар муддати 30 рӯзи охир ягон хел
маҳсулоти ғайриозуқавии дар рӯйхат зикршударо ба даст овардааст. Баъд аз ба поён
расидани тамоми рӯйхат, ба моли якӯм, ки нисбат ба он чавоби мусбат дода шудааст,
баргардед ва саволи 2‐ро диҳед.
Саволи 2. Агар мол ба даст оварда шуда буд, умуман, барои ба даст овардани ҳар як моли
алоҳидаи бадастомад чӣ қадар маблакғ сарф шуда буд.
Харидҳои 6 моҳи охир
Саволи 1.

Пурсед, ки оё ягон касс аз хочагӣ дар муддати 6 моҳи охир ягон хел

маҳсулоти ғайриозуқавии дар рӯйхат зикршуда ба даст овардааст. Баъд аз ба поён
расидани тамоми рӯйхат, ба моли якӯм, ки нисбат ба он чавоби мусбат дода шудааст,
баргардед ва саволи 2‐ро диҳед.
Саволи 2.

Агар мол ба даст оварда шуда буд, умуман, барои ба даст овардани ҳар як моли

алоҳидаи бадастомада чӣ қадар маблағ сарф шуда буд.
Харидҳо дар муддати 12 моҳи охир
Саволи 1. . Пурсед, ки оё ягон касс аз хочагӣ дар муддати 12 моҳи охир ягон хел
маҳсулоти ғайриозуқавии дар рӯйхат зикршуда ба даст овардааст. Баъд аз ба поён
расидани тамоми рӯйхат, ба моли якӯм, ки нисбат ба он чавоби мусбат дода шудааст,
баргардед ва саволи 2‐ро диҳед.
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Саволи 2.

Агар мол ба даст оварда шуда буд, умуман, барои ба даст овардани ҳар як моли

алоҳидаи бадастомада чӣ қадар маблағ сарф шуда буд.

Модул 12. Кишоварзӣ
МУСОҲИБ:

Мусоҳиби нисбатан огоҳ

Маълумотдиҳандагони бевосита: Мусоҳибони нисбатан огоҳ
Модули мазкур танҳо ба заминҳоаи наздиҳавлигӣ дахл дорад.. Он не имеет отношения к
????
Аз хочагиҳо пурсед, ки оё ягон нафар аз аъзоёни онҳодар муддати 12 моҳи охир замини
киштукор дошт, аз ягон кас замин ичора гирифтааст, ба ягон кас замин ичора додаст, ба
парвариши зироат машғул шудааст, маҳсулоти обӣ ё чорвою мурғ парвариш кардааст.
Агар чавоб «не» бошад, ба Модули 13 гузаред. Агар чавоб «ҳа» бошад, ба саволҳои ин
модулро додан оғоз кугнед.
Қисми A1:Қитъаҳои замини ба хо аг

тааллуқдошта

Қисми A1 модули 12 ба ҳамаи хоагиҳое, ки замин доранд ва онро барои кишоварзӣ
истифода мебаранд, тааллуқ дорад. Агар онҳо замин дошта бошанд ва онро дар муддати
соли гузашта ба мақсади хочагии худ истифода бурда бошанд, ин модулро пур кунед.
Ва агар онҳо замини худро ба хочагиҳои дигаричора диҳанд, ин маълумот бояд дар Қисми
А3Если қайд карда шавад.
Саволи 1. Пурсед, ки оё хочагӣ замини мавчударо барои ба даст овардани ҳосили
соли гузашта истифода бурда буд. Агар «ҳа», саволҳои аз 2 то 12-ро диҳед. Агар «не», ба
Қисми А2 гузаред.
Саволи 2. Ҳамаи қитъаҳои замини моликияти хочагӣ бударо пеш аз он, ки ба саволҳои
аз 3 то 12 гузаред, номбар кунед. Пеш аз гузаштан ба саволҳои аз 3 то 12, ҳамаи қитъаҳоро
номбар кунед. Барои ҳар як қитъа «номаш»-ро нависед, ки онро барои истинод ҳангоми чавоб
ба саволҳои аз 3 то 12 истифода бурда шавд. Масалан, ном метавонад чунин бошад: «қитъаи
асосии пахта» ё «қитъаи Фирӯз». Ин гуна номҳои ғайрирасмӣ қабулшуда ба таври худ яке
аз усулҳое мебошад, ки барои роҳ надодан ба дарҳам‐барҳамӣ ҳангоми чавоб додан ба
саволҳои оянда мусоидат мекунад. Таваччӯҳ кунед, ки «замин» маънои рӯдро ҳам, ки
дар он маҳсулоти обӣ парвариш карда мешавд, дошта метавонад.Дар бораи ҳар як
қитъа пурсед, ки ин қитъаи замин аст ё боғ, (рамзи 1), қитъаи дур (рамзи 2), бӯстонсаро
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(рамзи3) ё ягон чизи дигар мебошад (рамзи 4). Пеш аз он, ки ба Саволҳои аз 3 то 12
гузаред, ҳамаи қитъаҳои моликияти хочагибударо номбар кунед.
Саволи 3. Дар бораи масоҳати ҳар як қитъа бо сотих пурсед.
Саволи 4. Дар бораи намуди қитъаи замин пурсед. Агар барои дарахтшинонӣ ё чарогоҳ
бошад, ба Саволи 8 гузаред. Агар қитъа рӯд барои парвариши маҳсулоти обӣ бошад, ба
Саволи 9 гузаред.
Саволи 5.

Рамзҳои асосии ду зироатро (маҳсулоти обӣ), ки дар қитъа парвариш крда

мешавад, нависед.
Қисми A2:Қитъаҳои замин, ки хочагӣ ичора мегирад
Қисми A2 Модул 12 ба ҳамаи хочагиҳое, ки аз ягон кас берун аз хочагӣ заминро ба ичора
мегирад, дахл дорад.
Саволи 1. Пурсед, оё хочагӣ барои ба даст овардани ҳосили соли гузашта заминро ба
ичора гирифйта буд. Агар «ҳа», саволҳои аз 2 то 13-ро диҳед. Агар «не», Ба Қисми А3
гузаред.
Саволи 2. Ҳамаи қитъаҳои заманро, ки хочагӣ аз ягон каси бегона ичора гирифтааст,
нависед. Пеш аз он, ки ба саволҳои аз 3 то 12 гузаред, ҳамаи қитъаҳоро номбар кунед. Барои
ҳар як қитъа «номаш»-ро нависед, ки ҳангоми чавоб ба саволҳои аз 3 то 12 барои истинод
истифода кардан мумкин бошад. Маслан, ном метавонад чунин бошад: «қитъаи асосии пахта»
ё «қитъаи Фирӯз». Ин гуна номҳои ғайрирасмӣ қабулшуда ба таври худ яке аз усулҳое
мебошад, ки барои роҳ надодан ба дарҳам‐барҳамӣ ҳангоми чавоб додан ба саволҳои
оянда мусоидат мекунад. Таваччӯҳ кунед, ки «замин» маънои рӯдро ҳам, ки дар он
маҳсулоти обӣ парвариш карда мешавд, дошта метавонад.Дар бораи ҳар як қитъа
пурсед, ки ин қитъаи замин аст ё боғ,

(рамзи 1), қитъаи дур (рамзи 2), бӯстонсаро

(рамзи3) ё ягон чизи дигар мебошад (рамзи 4). Пеш аз он, ки ба Саволҳои аз 3 то 12
гузаред, ҳамаи қитъаҳои моликияти хочагибударо номбар кунед.

Саволи 3. Дар бораи масоҳати ҳар як қитъа бо сотих пурсед.
Савлои 4. Дар бораи намуди қитъаи замин пурсед. Агар барои дарахтшинонӣ ё чарогоҳ
бюошад, ба саволи 8 гузаред.
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Қисми A3:Қитъаҳои замин, ки хочагӣ ичора медиҳад
Қисми A3 Модули 12 ба ҳамаи он хочагиҳое, ки замини худро ба ягон каси бегона ичора
медиҳанд, дахл дорад.
Саволи 1. Пурсед, ки оё хочагӣ замини худро ба ягон кас ичора додаст ва онро барои
хоагии худ истифода набурдааст, то ин ки ҳосили соли гузаштаро ба даст орад. Агар
«ҳа», саволҳои аз 2 то 13-ро диҳед.. Агар «не», ба Қисми Б гузаред.
Саволи 2.

Ҳамкаи қитъаҳои заминро, ки хочагӣ ба ягон каси бегона ичора медод,

нависед. Пеш аз он, ки ба саволҳои аз 3 то 13 гузаред. Ҳамаи қитъаҳоро номбар кунед. Барои
ҳар як қитъа «ноамаш»-ро, ки барои истинод ҳангоми чавобҳо ба саволҳои аз 3 то 13 истифода
кардан мумкин бошад, нависед. Маслан, ном метавонад чунин бошад: «қитъаи асосии пахта» ё
«қитъаи Фирӯз». Ин гуна номҳои ғайрирасмӣ қабулшуда ба таври худ яке аз усулҳое
мебошад, ки барои роҳ надодан ба дарҳам‐барҳамӣ ҳангоми чавоб додан ба саволҳои
оянда мусоидат мекунад. Таваччӯҳ кунед, ки «замин» маънои рӯдро ҳам, ки дар он
маҳсулоти обӣ парвариш карда мешавд, дошта метавонад.Дар бораи ҳар як қитъа
пурсед, ки ин қитъаи замин аст ё боғ,

(рамзи 1), қитъаи дур (рамзи 2), бӯстонсаро

(рамзи3) ё ягон чизи дигар мебошад (рамзи 4). Пеш аз он, ки ба Саволҳои аз 3 то 12
гузаред, ҳамаи қитъаҳои моликияти хочагибударо номбар кунед.

Саволи 3. Дар бораи масоҳати ҳар як қитъа бо сотих пурсед.
Савлои 4. Дар бораи намуди қитъаи замин пурсед. Агар барои дарахтшинонӣ ё чарогоҳ
бошад, ба саволи 8 гузаред.
Саволи 5 Рамзҳои асосии ду зироатро (маҳсулоти обӣ), ки дар тқитъа парвариш карда
мешавад, нависед.
Қисми Б:Техникаи кишоварзӣ
Дар Қисми Б маълумот дар бораи техникаи кишоварзие, ки хочагӣ алҳол дорои он
мебошад. Чамъ карда мешавад. Агар хочагӣ ин гунна техника надошта бошад ва онро
аз ягон касс ба ичора гирад, чавоб манфӣ мешавад.
Саволи 1. Пеш аз гузаштан ба саволҳои аз 2 то 9 пурсед, ки оё хочагӣ аз он чӣ, ки номбар
мешавад, ягонтоашро доро мебошад.
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Саволи 2. Дар бораи ҳар як воҳиди техника, ки хочагӣ дорои он мебошад, пурсед, ки
фақат хочагӣ аз оҳо чанд воҳид дорад. Он воҳидҳои техникаро, ки моликияти муштарк бо
дигар хочагиҳо мебошад, дохил карда намешаванд.
Саволи 3. Агар хочагӣ боя гон хочагии дигар воҳиди муштараки техника дошта
бошҳад, шумораашро нишон диҳед.
Саволи 6. Соли аз ҳама наздиктаринро, ки дар он воҳиди техника, аз умла техникаи дар
истифодаи муштаракбуда ба даст оварда шуд, нависед. Агар якчанд воҳиди техника ба даст
оварда шуда бошад, соли хариди аз ҳама техникаи навро нависед..
Саволи 7. Нархи тахминии ҳозираи ин техникаро нависед. Агар хочагӣ чанд воҳиди ин
гуна техникаро дошта бошад, дар сурати фурӯхтани яке онҳо маблағи миёнаи ба даст
мемадаро пурсед
Қисми В: Ҳосилот
Дар Қисми В маълумот дар бораи зироатҳое, ки дар кадом қитъаи замини аз чониби хочагӣ
истифодашаванда муддати 12 моҳи охир парвариш наёфта бошанд, чамъ карда
мешавад.
Саволи 1.

Пурсед, ки оё хочагӣ ягон навъи зироати дар рӯйхат овардашударо

парвариш кардааст (зироатҳо аз 1 то 40). Пеш аз он, ки да Саволҳои аз 2 то 5 гузаред, дар
бораи ҳар як банд алоҳида пурсед.
Саволи 2. Дар бораи шумораи сотихҳо, ки барои ҳар як навъи зироат чудо шудааст, аз 1 то
22 ва аз 38 то 40 (аз гандум то сабзӣ, аз ангур то хурмо) нависед. Агар савол ба дарахтони боғ
масалан, себ, нок ё зардолу дахл дошта бошад, дар бораи шумораи дарахтҳо, ки аз онҳо ҳосил
гирифта шудааст, пурсед.
Қисми Г:Захираҳои истеҳсолӣ
Дар Қисми Г дар бораи захираҳои истеҳсолӣ, ки дар барои ба даст овардани ҳосил аз
кадом қитъаи замин, ки набошад, аз чониби хоагӣ муддати 12 моҳи охир истифода
мегардад, маълумот чамъ карда мешавад.
Саволи 1.

Пурсед, ки оё хочагӣ ягон навъи захираҳои дар рӯйхат зикршударо

истифода бурда буд (аз банди 1 то 11). Пеш аз ба саволҳои аз 2 то 5 гузаштан, дар бораи ҳар
як банд алоҳида пурсед.

60

Саволи 2. Вобаста ба ҳар як банди рӯйхати захира, ки хонавода истифода кардааст, дар
бораи шумораи соли ҳосили гузашта пурсед, Вобаста ба ҳар як пункт шумора ва воҳиди
ченакро (грамм, килограмм, литр, тонна, қисм ё рӯз) пурсед.
Қисми Д: Чорвопарварӣ
Дар Қисми Д маълумот дар бораи аз чониби хочагӣ парвариш кардани чорво ё моҳӣ
маълумот чамъ карда мешавад.
Саволи 1. пурсед, ки оё хочагӣ чорво ё моҳӣ парвариш кардааст. Агар чавоб «не»
бошад, ба Модул 13 гузаред. Агар чавоб «ҳа»бошакд, саволҳои аз 2 то 12 –ро диҳед.
Саволи 2. Пурсед, Ки оё хочагӣ ягон навъи чорвои номбаршударо дошт (аз банди 1 то
12). Пеш аз ба саволдҳои аз 3 то 12 гузаштан, вобаста ба ҳар як банд пурсед.
Қисми Е:Маҳсулоти вобаста ба чорводорӣ
Дар Қисми Е маълумот дар бораи маҳсулоти вобаста ба чорводории он хочагиҳо чамъ
карда мешавад, ки дорои чорво мебошанд. (Қисми Д).
Саволи 1. Пурсед, Ки оё хочагӣ чорво ё моҳӣ парвариш кардааст. Агар чавоб «не»
бошад, ба Модули 13 гузаред. Агар чавоб «ҳа» бошад, саволҳои аз 23 то 12-ро диҳед.
Саволи 2. Пурсед, ки оё хочагӣ ягон навъи маҳсулоти дар рӯйхат зикршударо
истеҳсол кардааст ( аз банди 1 то 10). Эҳтимол, онҳо барои истеъмоли худӣ , на барои
фурӯш истеҳсолд карда бошанд. Пеш аз гузаштан ба Саволи 3, вобавста ба ҳар як банд
саволд диҳед.
Модул 13. Бизнеси оилавӣ ва фаъолияти инфиродӣ
МУСОҲИБ:

Мусоҳиби нисбатан огоҳ

Маълумотдиҳанданони бевосита: Мусмоҳиби нисбатан огоҳ
Бар ин модул дар бораи муассисаҳои хочагӣ, ки ба кишоварзӣ вобаста нест, маълумот
чамъ карда мешавад. Ба ин чо мағозаҳо ё бизнеси тичоратӣ дохил мешавад. Ба ин чо
муассисаҳое, ки бевосита ба фаъолияти хочагидорӣ ё заминҳои наздиҳавлигӣ вобастаанд,
дохил намешаванд. Масалан, агар хочагӣ ҳосили худаш парваришкарда ёмаҳсулоти ба
чорводорӣ вобастаро ба фурӯш барорад, ба ин чо дохил карда намешаванд, зеро ин
маълумот ба модули қаблӣ дохил карда шудааст. Дар айни замон, агар хочагӣ ҳосили
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худро истифода бурда бошад, масалан ғалларо барои нон карда фурӯхтан, инро
дохил кардан мумкин аст.
Қисми A:Рӯйхати муассисаҳои ғайрикишоварзӣ
Саволи 1. Пурсед, ки оё ягон кас дар хочагӣ муддати 12 миоҳи охир ба идора кардани
ягон муассисае, ки ба кишовпрзӣ вобаста нест, машғул шуда буд. Ҳатман шарт нест, ки
ин муассиса дар рӯзи гузаронидани тадқиқот кор мекарда бошад. Марҳилаи фарогирӣ
ҳамаи 12 моҳи пеш аз тадқиқот меомадаро дар бар мегирад.
Агар хоҷагӣ ба ягон муассисае, ки бо кишоварзӣ алоқаманд нест, сару кор надошта
бошад, дар ин сурат дар бораи се муассисаи аз ҳама муҳим, ки хоҷагӣ бо он сару кор
дошт, маълумот ҷамъ кунед.

Қисми Б: Маълумоти умумӣ
Дар Қисми Б маълумот дар бораи ҷойгиршавии муассиса, шумораи аъзоёни хоҷагӣ,
ки соҳиби муассиса мебошанд, дар бораи мақоми бақайдгирии муассиса, мавҷудияти
суратҳисоб дар бонк барои муассисаи мазкур, агар чунин муассиса дар 14 рӯзи охир
кор карда боша два дигар одамоне, ки дар муассиса кор мекунанд, ҷамъ карда
мешавад.
Қисми В: Даромад ва истеҳсолот
Ин Модул вобаста ба ҳар яки аз се муассиа дар бораи даромад ва марҳилаи фаъолияти онҳо
маълумот ҷамъ мекунад.
Саволи 1. Пурсед, ки дар муддати 14 рӯзи охир муассиса чанд рӯз кор кард. Рақами
қайдшаванда бояд аз 14 боло набошад. Агар муассиса кор накарда бошад, «0» нависед ва ба
Саволи 7 гузаред.
Саволи 5.

Саволи мазкур ба маҳсулоте, ки муассиса истеҳсол намуда, хоҷагӣ онро

истифода мебарад, дахл дорад. Масалан, агар хоҷагӣ нонвойхона дошта бошад, оё
худи хоҷагӣ нонеро, ки барои фурӯш истеҳсол карда буд, истеъмол мекард. Агар
хоҷагӣ устохона дошта бошад, оё ягон касс аз аъзоёни он мошини худашро дар ин
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устохона таъмир карда буд. Маҳсулоти баъзе муассисаҳо метавонад аз ҷониби хоҷагӣ
истеъмол кардашавад, аз баъзе муассисаҳо не.
Саволи 6. Агар маҳсулот барои истеъмоли дохилӣ истифода шавад, аз мусоҳибон хоҳиш
намоед, ки арзиши маҳсулоти истеъмолшавандаро, агар он фурӯхта шавад, муайян
кунанд.
Саволи

11.

Моҳҳои савдои хуб моҳҳоеро дар назар дорад, ки муассиса ба фурӯши

шумораи бештари маҳсулоти истеҳсолшуда ноил мегардад.
Саволи 12. Моҳҳои савдои миёна моҳҳоеро дар назар дорад, ки муассиса ба фурӯши
шумори миёнаи маҳсулоти истеҳсолшуда ноил мегардад. Ба ин чо моҳҳое, ки дар онҳо
сатҳи савдо аз ҳама баланд ё аз ҳама паст аст, дохил намешаванд. Инҳо моҳҳои бо сатҳи
миёнаи садои маҳсулоти истеҳсолкарда мебошанд.
Саволи 13.

Моҳҳоои савдои паст моҳҳоеро дар назар дорад, ки муассиса метавонад

шумораи камтари маҳсулоти истеҳсолшударо ба фурӯш барорад.
Қисми Г:Харочот
Дар Қисми Г маълумот дар бораи шумораи харочот барои ҳар як захираи дар рӯйхат
зикрршуда, ки барои муассиса лозим аст, чамъ карда мешавад. Рақами миёнаи
харочотро вобаста ба ҳар моҳ нависед. Харочотро вобаста ба ҳар як муассиса дар алорҳидагӣ
нависед.
•

На ҳамаи харочотеро, ки барои хочагӣ карда мешавд, дохил кунед. Танҳо харочоти
бевосита барои муассисаро дохил кунед.

•

Ичорапулӣ ичрапулии манзилро дар назар надорад. Танҳо ичрапулии бинои
муассисаро дохил кунед.

•

Ашёи хом метавонад дар натичаи иваз кардан ба маводи дигар ба даст биёяд. Агар
муассиса ашёи хоамро дар натичаи иваз кардан ба молҳои дигар ба даст биёрад, аз
мусоҳиб хоҳиш кунед, ки арзиши ашёи хомро муайян кунад.

•

Харочот барои қувваи барқ харочот барои истифодаи барқ дар манзилро, агар муассиса
берун аз он қарор дошта бошад, дар бар намегирад. Агар муассиса дар дар манзил
чойгир шуда бошад, шумораи қувваи барқи аз чониби муассиса истифодашавандаро
ҳисоб кунед.

•

Харочот барои об харочот барои истифодаи об дар манзилро. Агар муассиса берун аз он
қарор дошта бошад. Дар бар намегирад. Агар муассиса дар манзил чойгир шуда бошад,
шумораи оби аз чониби муассиса истифодашавандаро ҳисоб кунед.
Қисми Д:Амвол
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Дар Қисми Д маълумот дар бораи амволе меравад, ки ҳар як хочаг

дар алоҳидаг

соҳиби

он мебошад. Дар бораи ҳар як гурӯҳи амволҳар як муассиса алоҳида маълумот чамъ
кунед.
•

Замин он заминеро, ки барои киштукор истифода мешавд, дар бар намегирад.

•

Бино манзилеро, ки дар он хочагӣ зиндкагӣ мекунад, дар бар намегирад. Агар
муассиса дар худи ҳамон бино, ки манзил қарор дорад, чойгир шуда бошад, дар бораи
нарх напурсед.

•

Техника ва тачҳизоте, ки дар муассиса истифода мешавад, метавонад, ки дар хочагӣ ҳам
мавриди истифода қарор гирад. Масалан, агар муассиса муассисаи булочкабарорӣ
бошад, хочагӣ метавонад миксер истифода барад. Ҳатто агар тачҳизот ё техника
инчунин дар хочагӣ истифода бурда шавд, ҳиссаи тахминии истифодабарӣ дар
муассисаро ҳисоб кунед.

•

Мебел он мебелеро, ки дар хочагӣ истифода мешавад, дар назар надорад.

•

Асбобҳои нисбатан калони муассиса метавонанд дар хочагӣ истифода шаванд. Агар
асбобҳо инчунин дар хочагӣ истифода шаванд, ҳиссаи истифодашавии онҳоро дар
муассиса ҳисоб кунед.

•

Воситаҳои нақлиёт (хурду калон), ки дар муассиса истифода мешаванд, метавонанд дар
хочагӣ ҳам мавриди истифода қарор гиранд. Агар онҳо инчунин дар хочагӣ
истифода шаванд, ҳиссаи тахминии истифодашавии онҳоро дар муассиса ҳисоб
кунед.

•

Мошинҳои сабукрав, ки дар муассиса истифода мешаванд, метавонанд, ки дар хочагӣ
ҳам мавриди истифода қарор гиранд. Агар мошинҳо инчунин дар хочагӣ истифода
шаванд, ҳиссаи истифодашавии онҳоро дар муассиса ҳисоб кунед.

Модули 14. Даромадҳои дигар
МУСОҲИБ:

Сардори хочагӣ

Маълумотдиҳандаи бевосита: Сардори хочагӣ

Саволи 1. Дар бораи ҳар як манбаъҳои даромади номбаршуда, ки ягон кас аз аъзоёни оила
ба даст оварда буд, алоҳида пурсед. Агар чавоб «не», бошад, ба манбаи дигари даромад
гузаред. Агар чавоб «ҳа», бошад, пурсед, ки дар муддати 12 моҳи охир чӣ қадар ба даст
омаддаст.

64

Модули 15. Маълумоти антропометрӣ
МУСОҲИБ:

Кӯдакони 6‐сола ва хурдтар.

Непосредственные информаторы: Родители/опекуны детей 6 лет и младше.
Ин модул барои ҳар як кӯдаки 6‐сола ва хурдтар пур карда мешавад. Дар ин чо дар
бораи қад ва вазни онҳо, доштани варам ва гузаштани ваксинатсия маълумот чамъ карда
мешавад. Агар дар оғоз дар бораи ваксинатсияи ҳамаи кӯдакон маълумот чамъ карда
шавад ва ва баъдан баркашию ченкунии онҳо сурат гирад, эҳтимол, осонтар мешавад.
Саволи 1. Рамзи шахсеро, ки дар бораи кӯдаки мушаххас маълумот медиҳад, нависед.
Саволи 2. Вазн ва қади кӯдакро бо сантиметр нависед. Бо ифодаи даҳякӣ нависед.
Чӣ тавр чен кардани кӯдакро дар дастуруламали замима бинед. Агар кӯдак аз 2‐
сола хурдтар бошад, ӯро ба қадченкунак хобонда, қадашро чен кунед. Агар кӯдак аз 2‐
сола калонтар бошад, қадашро рост монда чен кунед.
Саволи 3. Вазни кӯдакро бо килограмм нависед. Бо ифодаи даҳяфкӣ нависед. Чӣ тавр
баркашидани кӯдакро дар замима бинед.
Саволи 5. Таърихи баркашию ченкуниро нишон диҳед.

Ин кор барои он анчом дода

мешавад, ки он метавонад аз дигар пурсишҳо фарқ кунад, барои ҳамин ҳам таърихи баркашию
ченкуниро навиштан зарур аст. Сину соли дақиқи кӯдак дар асоси ин таърих ва таърихи
таваллуди ӯ муайян карда мешавад. Солро бо рақами чорадада нависед.
Саволи 7.

Мавчуд будани варамро санчед. Ин корро чӣ тавр кардан лозим аст, ба

дастуруламали замима нигаред.
Саволи 8. Аз волидайн ё парасторони кӯдак пурсед, ки оҳо карточкаҳоеро. Ки дар онҳо
ҳамаи ҳолатҳои ваксинатсия сабт шудааст, дар зери даст доранд.
Саволи 9. Агар карточка вучуд дорад ва бурда мешавад, онро барои маълумоте, ки дар
дигар саволҳо лозиманд (Саволҳо азс 10 то 18) истифода баред.
Саволи 10.

Агар карточка вучуд дошта бошад, шумораи маротибаҳоеро, ки кӯдак

витамини А қабул кардааст, нависед. Агар карточка вучуд надошта бошад, 99 нависед.
Ҳангоми навиштани маълумот дар бораи ваксинатсия дар назар дошта бошед, ки баъзе
ваксинаҳо дар шакли инъексия ва баъзеи онҳо дар шакли қатра ба даҳони кғдак ворид карда
мешавад.
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Саволи 14. Ваксинаи зидди полиомиелит барои як даври пурра 4 бор дода мешавад. Агар
кӯдак ҳаггоми қабули ҳар ҳисса ин ваксинаро камтар аз 4 бор қабул карда бошад, моҳ
ва солро нависед (рақами чорадада).
Саволи 16. АКДС 4 барои даври пурра 4 бор карда мешавад. Агар кӯдак ҳангоми қабули
ҳар як ваксина ин ваксинаро камтар аз 3 бор қабул карда бошад, моҳ ва солро нависед
(рақами чорадада).

6. ПУР КАРДАНИ САВОЛНОМА БАРОИ ЗАНОН
Ин фасл ҳар як модули Саволномаро барои занон ба навбат дида мебарояд, то ин, ки ба
масъалаҳои мушкилзои ба онҳо марбут дахл намояд.

Агар Шумо ҳангоми пур кардани

саволномаи хочагӣ ба ягон масъала рӯ ба рӯ шавед, бояд дар навбати аввл ба ин қайдҳо
мурочиат кунед.
Саволномаи мазкур барои ҳамаи аъзоёни хочагии чинси зан аз 15 то 49‐сола пур карда
мешавад. Барои ҳар як зан скволномаи алоҳида пур карда мешавад. Ҳамаи ин саволҳоро ба
ҳамаи занони хочаги мувочеҳ кунед.
Ин модул ба саломатии занон дахл дорад. Ба он саволҳо оид ба таваллуд ва танзими оила
дохил мешаванд. Бо назардошти он, ки баъзе саволҳо хусусияти хеле маҳрамона доранд, агар
мусоҳиб саволдиҳандаи занро ихтиёр кунад, фавран ба ба супервайзери саҳроӣ хабар диҳед,
то ин, ки ӯ ба хочагии мазкур саволдиҳандаи занро равон кунад.
Итминон ҳосил кунед, ки ҳамаи маълумотҳои анкетиро барои тадқиқи хочагӣ аз саҳифаи
унвони саволнома ба саҳифаи унвони саволномаи занона кӯчонидаед. Ғайр аз ин итминон
ҳосил кунед, ки рамзи ID- и занро дар саҳифаи унвон қайд кардаед, то ин, ки минбаъд фаҳмида
шавад, кимаълумотро кӣ додааст.
Қисми A:Вақти воқеӣ
Ба ҳар як аз намуди номбаршудаи фаолият дахл намуда, пурсед, ки зан дар муддати 7 рӯзи
охир чанд бор ба он машғул шудааст. Ин на шумораи рӯзҳо. Балкӣ шумораи умумии
маротӣиба дар муддати 7 рӯзи охир мебошад. Мисол,агар зан муддати 7 рӯзи охир 3
бор об оварда бошад, 21 нависед.
Қисми Б:Балоғат
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Саволи 1. Пурсед, ки оё зан ягон бор ҳайз шуда буд. Агар нашуда бошад, мусоҳибаро қатъ
кунед ва зани дигар гузаред.
Саволи 4. Агар зан ҳеч гоҳ ҳомиладор нашуда бошад, ба Саволи 39 гузаред.
Саволи 5.

Пурсед, ки оё зан ягон бор таваллуд кардааст.

Ҳолатҳе

дар назар дошта

шудааст, ки ҳам кӯдак зинда таваллуд мешуд ва ҳам дере нагузашта мефавтид. Агар зан
ягон бор таваллуд накарда бошад, ба Саволи 31 гузаред.
Саволҳои аз 7 то 18 чамъ кардани маълумотро дар бораи ҳамаи кӯдаконе, ки зан таваллуд
кардааст, дар назар дорад. Ба рӯйхат бояд ҳамаи кӯдакони таваллудшуда, аз чумла
онҳое, ки зинда мондаанд ва онҳое, ки дере нагузашта фавтидаанд, дохил камрда
шаванд.
Саволи 7. Пеш аз он, ки ба саволҳои 8 то 18 гузаред, ҳамаи кӯдакониеро, ки зан ягон
вақт таваллуд кардааст, нависед. Агар кӯдак ҳангоми таваллуд фавтида бошад, шояд ӯ
ном ҳам надошта бошад. Бар ҳолатҳо «кӯдаки 1» ё «кӯдаки 2» ва г. нависед.
Саволи 8.

Нависед, ки кӯдак аз ҳомиладории якҷанина таваллуд шудааст ё аз

ҳомиладории бисёрҷанина.
Саволи 9. Санаи таваллуди кӯдакро нависед. Рақами чорадада нависед.
Саволи 16. Рақами чорададаи солро, вақте ки кӯдак хоҷагиро тарк карда буд, нависед.
Саволи 18. Агар кӯдак дар хоҷагӣ зиндагӣ кунад, (ҷавоби мусбат ба Саволи 15 ),
рамзи кӯдакро нависед.
Қисми В:Маълумот дар бораи охирон кӯдаки таваллудшуда
Дар Қисми В маълумот дар бораи охирон кӯдаке, ки мусоҳиб таваллуд кардааст, чамъ
карда мешавад. Кӯдаки охирон метавонакд ҳам зинда бошад ва ҳам баъд аз таваллуд
дере нагузашта фавтида бошад.
Саволи 20. Агар якзиёда аз як сабаб номбар карда шавад, ки чаро мусоҳиб барои маслиҳат
дар бораи таваллуди кӯдаки охирони худ ба муассисаи тиббӣ муроҷиат накардааст,
сабаби асосиро пурсед.
Саволи 22. Агар ҳангоми кӯдаки охиронро таваллуд кардани мусоҳиб зиёда аз як кас
ба ӯ кӯмак карда бошад, пурсед, ки аз байни онҳо кӣ аз ҳама муҳимтар буд.
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Саволи 27. Моее, ки ба кӯдак ба ғайр аз шири сина дода мешавад, аз об, чой, шарбат
ё шир иборат аст.
Саволи 33.

Исқоти ма бурии

гирифтааст Баччапарто

ё исқоти

анин, ки ба воситаҳои тибб

ё дигар воситаҳо сурат

анини худ ба худ дар назар дошта нашудааст.
Қисми Г: Контрасепсия

Саволи 40.

Агар мусоҳиб барои ба таъхир андохтан ё парҳез кардан аз ҳомиладории

номатлуб аз ягон усул истифода намебурда бошад, сабаби асосиаяшро пурсед ва ба саволи 44
гузаред.
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7. ЗАМИМАҲО
(a) Кодҳои ноҳияҳо, шаҳрҳо/деҳаҳо
МИНТАҚА
Душанбе
Железнодорожный район
Исмоили Сомони район
Фрунзенский район
Центральный район

REGION
Dushanbe (city)
Rohi Ohan
Ismoili Somoni
Frunze
Markazi

НТМ
Варзобский район
Гармский район
Гиссарский район
Дарбандский район
Джиргатальский район
Кофарнихонский район
Ленинский район
Рогунский район
Тавилдаринский район
Тоджикободский район
Турсунзадевский район
Файзабадский район
Шахринавский район

RRS
Varzob
Garm
Hissor
Darband
Jirgatol
Kofarnihon
Lenin
Rogun
Tavildara
Tojikobod
Tursunzoda
Fajzobod
Shahrinav

Вилояти Суғд
гор.Худжанд
гор.Табошары
Кайраккумский хукумат
Чкаловск хукумат
Айнинский район
Аштский район
Ганчинский район
Зафарабодский район
Исфаринский район
Канибадамский район
Кухистони-Масчохский
Матчинский район
Науский район
Пенджикентский р-он
Дж.Расулова р-он
Ура-Тюбинский район
Б.Гафурова район
Шахристанский р-он
Вилояти Хатлон
г.Курган-Тюбе
г.Куляб
Бальджуванский район

Sugd
Khujand (city)
Taboshar (city)
Kayrakkum (hukumat)
Chkalovsk (hukumat)
Ajni
Asht
Gonchi
Zafarobod
Isfara
Konibodom
Kuhistoni Mastchov
Mastchov
Nov
Pangakent
Djabor Rasulov
Ura-Tyube
Bobojon Gafurov
Shahriston
Khatlon
Kurgon-Teppa (city)
Kulob (city)
Baljuvon

CODE
01
02
03
04

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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Бешкентский район
Бохтарский район
Вахшский район
Восейский район
Гозималикский район
Дангаринский район
Джиликульский район
Кабодиенский район
Колхозабадский район
Кулябский район
Кумсангирский район
Московский район
Муминободский район
Нурекский район
Пархарский район
Пянджский район
Сарбандский район
Советский район
Ховалингский район
Хочамастонский район
Шаартузский район
Шуроободский район
Яванский район

Beshkent
Bokhtar
Vakhsh
Vose
Gozimalik
Dangara
Jilikul
Kabodiyon
Kolkhozobod
Kulob
Kumsangir
Moskva
Muminobod
Norak
Farkhor
Pandj
Sarband
Sovet
Khovaling
Khojamaston
Shahrtuz
Shuroobod
Yovon

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

ВМКБ
город Хорог
Ванчский район
Дарвазский район
Ишкашимский район
Мургабский район
Рошкалинский район
Рушанский район
Шугнанский район

GBAO
Khorog (city)
Vandj
Darvoz
Ishkoshim
Murgob
Poshkalin
Rushon
Shugnon
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66
67
68
69
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(b) Anthropometric Instructions

The UNICEF Electronic Scale 890
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The UNICEF Electronic Scale
The UNICEF Electronic Scale was
designed to help health workers monitor
the weight of children and pregnant
women.
The scale makes weighing fast, easy and
accurate. It can be used in two ways:
1. Pregnant mothers or older children can
line up for weighing, stepping on the
scale one after the other.
2. Babies and very small children can be
weighed while being held in the arms
of a mother or helper. This second
method of weighing is called ‘tared
weighing’.
The scale is powered by long-lasting
lithium batteries. The batteries should last
for at least 1 million weighing cycles, or
400 weighings every day of the year
(except weekends and holidays) for at least
10 years. The batteries and the electronic
‘heart’ of the scale are in a sealed unit to
withstand damage from heat, humidity and
dust. The solar cell is used only to turn the
scale on and to tare the scale.
The scale switches off automatically if it is
not used for 2 minutes. This helps preserve
the life of the battery.

(c) Preparing the UNICEF Electronic Scale
for use:
.
1. Place the scale on a hard, level surface
(wood, concrete or firm earth). Soft or
uneven surfaces may cause small
errors in weighing.
2. The scale will not function correctly if it
becomes too warm. It is best to use the
scale in the shade, or indoors. If the
scale becomes hot and does not work
correctly, place it in a cooler area and
wait 15 minutes before using it again.
3. The scale must adjust to changes in
temperature. If the scale is moved to a
new site with a different temperature,
wait for 15 minutes before using it
again.
4. Handle the scale carefully:
• Do not drop or bump the scale.
• Do not weigh loads totalling more
than 150 kilograms.
• Protect the scale from excess
moisture or humidity.
• Do not use the scale at temperatures below 0º C or above 45º C.

Storing the scale
Do not store the scale in direct sunlight or
other hot places.

Weighing an infant or young child held
by a health worker or helper (tared
weighing)
NOTE:

is used to represent the mother and child
image that appears on the left side of the
display whenever the scale has been tared.
1. Turn the scale on by covering the solar
cells for less than 1 second.
The display should show
.
first, then
Wait until the display shows
before stepping on the scale.

Cleaning the scale
To clean the scale, wipe surfaces with a
damp cloth. Never put the scale into water.
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4. The helper can now get off the scale to
get the baby. Alternatively, the mother
can hand the baby to her.
If the helper gets off the scale to get
.
the baby, the display will show
Your helper’s weight
appears on the
display.
Cover the solar cells for less than 1 second.

The scale is preparing
itself for use.

The scale is ready for
use.

2. Ask your helper to stand on the scale.
Make sure the solar cells are not
covered by a skirt or the person’s feet.
Your helper’s weight will appear on
the display within 2 seconds.

3. With your helper standing still on the
scale, cover the solar cell for less than
1 second. The display will read
.
The small picture of the mother and
baby means the scale is adjusting
(taring) itself to ignore the helper’s
weight and preparing to weigh only the
baby.

If the helper gets off the scale, the display shows that
the scale has been tared for the helper’s weight.

5. After the helper steps back onto the
scale and holds the baby, only the
weight of the baby will be displayed.
Record the baby’s weight.
NOTE:

The scale will continue to show only the
weight of the baby until the solar cell is
covered or the helper returns the baby to its
mother.

NOTE:

The person being weighed must stand still
on the scale.
Cover the solar cells for less than 1 second to tare
the helper’s weight. Once tared, the display will
show
.
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until the scale switches off
automatically.

Remember: The scale switches off
automatically 2 minutes after the last weighing.
If this happens, follow the instructions to turn it
on again.

Now the helper can hold the baby and get back on
the scale. Only the baby’s weight will show on the
display.

If there is too much movement on the
scale during measurement, the display
will switch between and until the
load becomes stable.

Important points

•

There was no weight on the scale to
tare. Put some weight on the scale and
try again.

•

The solar cell was not covered
completely.

•

The solar cell was covered for more
than 1 second. Try covering it for less
than 1 second.

•

It is too dark. Put the scale in a brighter
place.

•

The load weighs more than 120
kilograms. Use a lighter load.

The weight of the person who will hold
the child must be displayed (and then
tared) before the child is given to her
for weighing.

•

The same person whose weight is tared
must also hold the child.

•

The weight of the child being weighed
must be more than 2 kilograms if the
helper stays on the scale to receive the
child.

•

If the helper gets off the scale to get a
child while the display shows
(tared weighing mode), the next child
can weigh less than 2 kilograms.

•

The tare can be de-activated by quickly
covering the solar cell or by waiting

.

7. Repeat steps 4 and 5 to weigh another
baby.

•

Possible reasons for the scale
not taring weight:

If the helper gives the baby to someone else to hold,
the tared scale will again display

The scale will always display
if
the new load weighs less than the tared
weight.

Taring weights:

•
6. After the baby is given back to its
mother, the display will again show
(as long as the helper remains
standing on the scale). If the helper
steps off the scale to get another baby,
the display will show
.

•
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What to do if the scale display shows . .
.
E01:

The scale has to adjust itself. Get off the
scale and wait until E01 no longer appears.
E02
and switches off automatically:

Make sure there is no load on the scale and
try to start the scale.
E03
and switches off automatically:

The scale is either too cold or too hot.
Move it to a different place where the
temperature is between 0º C and 45º C.
Wait 15 minutes for it to adjust to the new
temperature, then start the scale.
E04
after measuring:

The load is too heavy (more than 150
kilograms). Get off the scale and reduce
the load.
E05
for a few seconds after trying to start the tare function:

The load is too heavy for taring (more than
120 kilograms). Get off the scale and
reduce the load.
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Instructions for Supervisors and Editors

MEASURING PROCEDURES AND PRECAUTIONS

(1) Procedures directed to specific individuals
The procedures to be followed in measuring a child are directed to specific individuals, that
is, the measurer and/or the assistant, indicated in bold type at the beginning of each step.
(2) Two trained people required
Two trained people are required to measure a child’s height and length. The measurer holds
the child and takes the measurements. The assistant helps hold the child and records the
measurements on the questionnaire. If there is an untrained assistant, such as the mother,
then the trained measurer should also record the measurements on the questionnaire. One
person alone can take the weight of a child and record the results if an assistant is not
available.
(3) Placement of the measuring board and scale
Begin to observe possible places where the electronic scale and board can be positioned as
soon as you walk into a sample household. Be selective about where you place the measuring
board and electronic scale. During daylight hours, it is best to measure outdoors. If it is cold,
rainy or if too many people congregate and interfere with the measurements, it may be more
comfortable to weigh and measure a child indoors. Make sure there is adequate light.
(4) Assessing the age of the child
Before you measure, determine the child’s age. If the child is less than 2 years old, measure
length. If the child is 2 years of age or older, measure height. If accurate age is not possible
to obtain, measure length if the child is less than 85 centimetres. Measure height if the child is
equal to or greater than 85 centimetres.
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(5)

When to weigh and measure
Begin weighing and measuring after verbal information has been recorded on the
questionnaire. This will allow you to become familiar with the members of the household. DO
NOT weigh and measure at the beginning of the interview, that is, as soon as you enter a
household, since this would likely be perceived as overly intrusive.

(6) Weigh and measure one child at a time
In cases when there is more than one eligible child of the same mother/caretaker, complete
all the questionnaires for the mother/caretaker, and then weigh and measure her/his children.
If there is more than one eligible child and more than one mother/caretaker, you should be
careful about the timing of the measurements, and use your judgement in such cases. If you
think that leaving all of the measurements until after the completion of all questionnaires will
cause confusion and errors, then you must carry out measurements of children by the same
mother/caretaker once the questionnaires administered to that mother/caretaker have been
completed, and then move on to the next mother/caretaker. However, in reality, it is often the
case that interviewing all mothers/caretakers first, and measuring all children at theend is
more practical – use this option if you are sure that this will not cause confusion.
(7) Control the child
When you weigh and measure, you must control the child. The strength and mobility of even
very young children should not be underestimated. Be firm yet gentle. Your own sense of calm
and self-confidence will be felt by the mother and the child.
When a child comes into contact with any measuring equipment, that is, a measuring board
or electronic scale, you must hold the child so that he or she doesn’t trip or fall. Never leave a
child alone with a piece of equipment. Always maintain physical contact with the child,
except for the few seconds while taking his or her weight.
(8)

Coping with stress
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Since weighing and measuring requires touching and handling children, normal stress levels
for this type of survey work are higher than for surveys where only verbal information is
collected.
Explain the weighing and measuring procedures to the mother and, to a limited extent, the
child, to help minimize possible resistance, fear or discomfort. You must determine if the child
or mother is under so much stress that the weighing and measuring must stop. Remember,
young children are often uncooperative; they tend to cry, scream, kick and sometimes bite. If
a child is under severe stress and is crying excessively, try to calm the child or return the
child to the mother for a moment before proceeding with the weighing and measuring.
Do not weigh or measure a child if:
• The mother refuses.
• The child is too sick or too distressed.
• The child is physically deformed, which will interfere with or give an incorrect
measurement. To be kind, you may want to measure such a child and make note of the
deformity on the questionnaire.
(9)

Recording measurements and being careful
Record the measurements in pen. If you make an error, cancel it and rewrite the correct
numbers. Keep objects out of your hands and pens out of your mouth, hair or breast pocket
when you weigh and measure so that neither you nor the child will get hurt due to
carelessness. When you are not using a pen, place it in your equipment pack, pen case or on
the survey form. Make sure you do not have long fingernails. Remove rings and watches
before you weigh and measure to prevent them from getting in the way. Do not smoke when
you are in a household or when you weigh and measure.

(10) Strive for improvement
You can be an expert measurer if you strive for improvement and follow every step of every
procedure the same way every time. The quality and speed of your measurements will
improve with practice. You may be working with a partner to form a team. If so, you will be
responsible not only for your own work, but that of your team.
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You will be required to weigh and measure many children. Do not take these procedures for
granted, even though they may seem simple and repetitious. It is easy to make errors when
you are not careful. Do not omit any steps. Concentrate on what you are doing.
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NUTRITIONAL STATUS MEASUREMENT
SUMMARY PROCEDURES

MEASURING A CHILD’S HEIGHT:

(1)

SUMMARY OF PROCEDURES (SEE ILLUSTRATION 1) 1

Measurer or assistant: Place the measuring board on a hard flat surface against a wall, table,
tree, staircase, etc. Make sure the board is stable.

(2)

Measurer or assistant: Ask the mother to remove the child’s shoes and unbraid any hair that
would interfere with the height measurement. Ask her to walk the child to the board and to
kneel in front of the child (if she is not the assistant).

(3)

Assistant: Place the questionnaire and pen on the ground (Arrow 1). Kneel with both knees
on the right side of the child (Arrow 2).

(4)

Measurer: Kneel on your right knee only, for maximum mobility, on the child’s left side
(Arrow 3).

(5)

Assistant: Place the child’s feet flat and together in the centre of and against the back and
base of the board. Place you right hand just above the child’s ankles on the shins (Arrow 4),
your left hand on the child’s knees (Arrow 5), and push against the board. Make sure the
child’s legs are straight and the heels and calves are against the board (Arrows 6 and 7). Tell
the measurer when you have completed positioning the feet and legs.

(6)

Measurer: Tell the child to look straight ahead at the mother if she is in front of the child.
Make sure the child’s line of sight is level with the ground (Arrow 8). Place your open left
hand on the child’s chin. Gradually close your hand (Arrow 9). Do not cover the child’s

1

If the assistant is untrained (for example, the mother), then the measurer should help the assistant with the height
procedure.
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mouth or ears. Make sure the shoulders are level (Arrow 10), the hands are at the child’s side
(Arrow 11), and the head, shoulder blades and buttocks are against the board (Arrows 12, 13
and 14). With your right hand, lower the headpiece on top of the child’s head. Make sure you
push through the child’s hair (Arrow 15).
(7)

Measurer and assistant: Check the child’s position (Arrow 1-15). Repeat any steps as
necessary.

(8)

Measurer: When the child’s position is correct, read and call out the measurement to the
nearest 0.1 centimetre. Remove the headpiece from the child’s head, your left hand from the
child’s chin and support the child during the recording.

(9)

Assistant: Immediately record the measurement and show it to the measurer.
NOTE: If the assistant is untrained, the measurer records the height.

(10)

Measurer: Check the recorded measurement on the questionnaire for accuracy and legibility.
Instruct the assistant to cancel and correct any errors.

81

Illustration 1. measuring a child’s height
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MEASURING A CHILD’S

(1)

LENGTH: SUMMARY OF PROCEDURES ( SEE ILLUSTRATION 2) 2

Measurer or assistant: Place the measuring board on a hard flat surface, such as the
ground, floor or a steady table.

(2)

Assistant: Place the questionnaire and pencil on the ground, floor or table (Arrow 1). Kneel
with both knees behind the base of the board, if it is on the ground or floor (Arrow 2).

(3)

Measurer: Kneel on the right side of the child so that you can hold the footpiece with your
right hand (Arrow 3).

(4)

Measurer and assistant: With the mother’s help, lay the child on the board by doing the
following:
Assistant: Support the back of the child’s head with your hands and gradually lower the child
onto the board.
Measurer: Support the child at the trunk of the body.

(5)

Measurer or assistant: If she is not the assistant, ask the mother to kneel on the opposite side
of the board facing the measurer to help keep the child calm.

(6)

Assistant: Cup your hands over the child’s ears (Arrow 4). With your arms comfortably
straight (Arrow 5), place the child’s head against the base of the board so that the child is
looking straight up. The child’s line of sight should be perpendicular to the ground (Arrow 6).
Your head should be straight over the child’s head. Look directly into the child’s eyes.

(7)

Measurer: Make sure the child is lying flat and in the centre of the board (Arrow 7). Place
your left hand on the child’s shins (above the ankles) or on the knees (Arrow 8). Press them
firmly against the board. With your right hand, place the footpiece firmly against the child’s

2

If the assistant is untrained (for example, the mother), then the measurer should help the assistant with the length
procedure.
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heels (Arrow 9).
(8)

Measurer and assistant: Check the child’s position (Arrows 1-9). Repeat any steps as
necessary.

(9)

Measurer: When the child’s position is correct, read and call out the measurement to the
nearest 0.1 centimetre. Remove the footpiece, release your left hand from the child’s shins or
knees and support the child during the recording.

(10)

Assistant: Immediately release the child’s head, record the measurement and show it to the
measurer.
NOTE: If the assistant is untrained, the measurer records the length on the questionnaire.

(11)

Measurer: Check the recorded measurement on the questionnaire for accuracy and legibility.
Instruct the assistant to cancel and correct any errors.
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Illustration 2. measuring a child’s length
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