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1. МУНДАРИЉА
Шумо дар ҳайси яке аз иштирокчиени тадқиқоти сатҳи зиндагонї дар Тољикистон
дар соли 2007 (ТСЗТ) гузаронида мешавад интихоб шудаед. Ҳадаф аз ин тадқиқоти
барои ҳамаи мо диққат љалбкунанда мебошад, ва махсусан сатҳи некуаҳволии
тољикистониѐн ҳамчун шахсони људогона ва ин чунин дар сатҳи Хочагиҳо.
Маълумотҳое, ки дар рафти тадқиқот чаъм мешаванд, бо мақсади муайян намудани
ҳисси баробар ба онҳое, ки барои ноил гаштан ба сатҳи зиндагонии зарури талаботҳои
минималии худро таъмин карда наметованду зиндагонии камбағалона доранд таҳлил
мешвад.
Ғайр аз ин, тадқиқоти мазкур масъалаҳоро оиди он, ки барои чи баъзе Хољагиҳо ба
ин сатҳи зиндагони дучор мешаванд, ва чи гунна чораҳо андешидан лозим аст, ки
нафарони сатҳи змндагонии камбағалона доштаро наљот додан мумкин аст.
Маълумотҳое, ки дар чорчубаи ТСЗТ 2009 љамъ шудаанд, дар як қатор бо дигар
тадқиқотхое, ки масъалаҳои ба моанади бо кор таъмин будан, тандурусти, сатҳи
хўрокворї, Хољагии қишлоқ истифода бурда мешашвад, ин чунин барои боз ҳам
хубтар дарк намудани он, ки чи гунна Хочагиҳо ба тағиротҳои фазои макроэкономики
эътино зоҳир менамоянд ѐри мерасонад. Чи тавре, ки Шумо баъдтар мефаҳмед,
маълумотҳои дар чорчубаи ТСЗТ2009 хело васеъ мебошанд, ки як қатор чанбаҳои
индивидуалї ва хусусиятҳои Хољагиҳоро баррасї менамояд.
Қайд намудани зарур аст, ки тамоми маълумотҳои дар чорчубаи як тадқиқот
љаъмгардида махфи буда паҳн намудани онҳо маън аст.

2. ШАРХИ ТАДҚИҚОТ
(a) Мавзуъҳо
Предмети тадқиқот бисьѐр ҳам васеъ аст, бинобар мафҳуми некуаҳволї љанбаҳи
зиѐдро дар бар мегирад, ки онҳоро омўхтан лозим аст. Ба он даромад ва харољот,
амволи қимматнок, маълумот, тандурусти ва бо љои кор таъмин будан дохил мешавад.
Ғайр аз ин, ҳар як љабҳаи некуаҳволии хољагиҳо ва модели тарбия дар људоги барраси
шуда наметавонад. Онҳо танҳо дар матни пурра барраси мешаванд.
Тадқиқоти хочагиҳо аз 11 модули бо ҳам пайваста иборат буда, инҳоро дар бар
мегирад:
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Номи модул
0 Саволҳои умуми
1 Ҳайати Хољагї
2 Муҳољират
3 Маълумот
4 Тандурустї
5 Бозори меҳхнат
Шароити манзил, энергия, ва молҳхои
6 мўҳлати истифодаашон зиѐд мебошад
7 Трансфертҳо ва кўмаки иљтимої
Кабизоатии субъктивї ва бехатарии
8 озуқавори
9 Харољотҳо барои хукворї
10 Харочотҳо барои молҳои саноати
11 Дигар даромадҳо
Поѐнтар дар дастури мазкур ҳар як модули саволнома дар алоҳидаги бо ҳам
амиқтар дида баромада мешавад. Ин барои он карда мешавад, ки Шуморо бо
ахбороти асоси оиди мақсади ҳар як савол ва методҳои баромадан аз мушкилотҳое ки
дар рафти гузаронидани пурсиши респондентҳо дучор мешавед таъмин бошед.

(b) Сабабҳои гузаронидани тадқиқот
Таҳлили камбизоати:

ТСЗТ2009 маълумотҳои пурра ва якљояро пешниҳод

менамояд, ки онҳо таҳкурсии омўзиши камбизоати дар сатҳи мамлакат мбошанд. Дар
рафти тадқиқот, оиди истеъмол ва харољотҳое, ки дар асоси онҳо ҳисоби тахминии
некуаҳволии Хољагиҳои тадқиқшаванда, ки дар асоси маълумотҳои сатҳи истеъмолии
индивидуалианд љамъ шудаанд ахборотҳои басанда дастрас мешаванд. Барои
класификатсияи Хољагиҳо ба камбизоат ва онҳое, ки камбизоат нестанд, сатҳи
истеъмоли ҳар як Хољагии тадқиқшаванда бо ҳадди камбизоати, ки онҳо низ дар асоси
ҳамаи он маълумотҳои љаъмшудае, ки дар чорчубаи тадқиқоти мазкур дастрас
шудаанд муқоиса карда мешаванд.

Таҳлили сиёсат: Тадқиқоти мазкур маљмўи васеъи замимаҳоро оид ба масъалаҳои
сиѐси пешниҳод менамяд, аз он љумла:
Модели истеъмол ва харољотҳои Хољагиҳо;
Манбаҳои даромад ва шуғл;
Соҳиби ба амволи қиммат;
Тандурустї ва вазъити хўрокворї; ва
Маълумот.
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Тадқиқоти мазкур бисѐртарафа буда метавонад, ки масъалаҳои сиесиро дар
алохидаги ва ин чунин дар якчояги барраси намояд – мисол, чи тавр сатҳи тайѐрии
таълими метавонад ба модели истеҳсоли Хољагии қишлок таъсир расонад.
Баҳодиҳии

харољотҳои

истеъмолии

Хољагиҳо.:

ТСЗТ2009

аниқ

баҳодиҳии

харочотҳои истеъмолии Хољагиҳоро, ки дар асоси маълумотҳои дар рафти тадқиқот
бароварда шудаанд пешниҳод менамояд.

3. ТАШКИЛИ ГУЗАРОНИДАНИ ТАДҚИҚОТ
ТСЗТ2009 чунин таҳия шудааст, ки бояд маълумотҳоро дар миқеси милли пешниҳод
кунад. Яъне дар асоси маълумотҳои дар рафти ташхис љамъ шуда хулоса бароварда
мешавад, ки барои ҳамаи Хољагиҳои Тољикистон мувофиқ мебошад. Ин ба туфайли
истифодаи методи интихоби эҳтимолии Хољагиҳо, барои тадқиқоти минъбадаи Шумо
ва дигар интервюерҳо имконпазир шуд.
Умуман гузаронидани тадқиқоти 1500 Хољаги ба нақша гирифта шудааст. Шумо яке
аз интервюерҳо мебошед, ки аз тамоми љумҳури барои амали гардонидани масъалаи
гузошта шуда интихоб гардидаед. Кори Шуморо супревайзер (роҳбари барнома)
назоарт мекунад, ки таҳти роҳбарии ў аз 3 то 4 интервьюер қарор мегирад. Вазифаи
супервайзер аз расонидани ба Шумо кўмак дар ҳалли проблемаҳое, ки дар рафти
гузаронидани тадқиқоти метавонад ба миѐн ояд иборат мебошад.
ТСЗТ2009 тадқиқоти комплекси мебошад. Ва Шумо ҳамчун яке аз интервюерҳо
базиси муҳимро муарифи мекунед. Дар натиља вай барои чамъ намудани маълумотҳои
босифати ҳангоми таҳлил истифода мешаванд, ки дар асоси онхо минъбад карорҳои
мутобиқ қабулул карда мешаванд.
Ҳамин тариқ, системаи дастур барои он тахия шудааст, ки ба Шумо баҳри дастрас
намудани кўмаки зарури барои самаранок гузаронидани тадқиқоти Хољагиҳо
мусоидат менамояд.
Дар ҳайси интервюер, вазифаҳои Шумо пур кардани савлонамаро дар китъаи ба
Шумо вогузоршударо дар назар дорад. Супервайзери Шумо роҳбари ТСЗТ2009
мебошад. Барои он, ки Шумо ҳамчун интервюер, тавонед кори худро мукаммал иљро
кунед, доштани чунин роҳбар ҳатми аст, ки ҳангоми зарурат кумаки лозимиро фавран
гирифта тавонед. Супервайзер барои таъмини шароити кори маҳсулноки Шумо –
мављудияти ахбороти дақиқ ва воситаҳои иљроиши он вазифадор аст.
Супервайзерҳо барои бовари ҳосли кардан, ки ҳамаи саволномаҳои пуркардаи
Шумо ягон хатоги надоранд онҳоро аз назар мегузаронанд. Супервайзерҳо ин чунин
барои баҳо додани кори Шумо мунтазам дар пурсишҳое, ки Шумо дар чорчубаи
ТСЗТ2009 мегузаронед иншитрок мекунанд. Баъд аз супоридани саволномаҳои
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пуркардаи Шумо он саволномаҳое, ки нопурра ва ѐ бо хатогиҳо пуркарда шудаанд боз
гардонида мешаванд. Аксар вақт барои бартарф кардани хатогиҳо ба Шумо лозим
меояд, ки бори дигар аз Хољагиҳо пурсиш гузаронед. Бинобар он, ки Кумитаи
давлатии омор кори супервайзерҳоро дар мадди аввал дар асоси маълумотҳои саҳеҳе,
ки аз љониби интервюерҳои вобастабудаи ҳар як супревайзер чамъ шудаанд тафтиш
мегузаронад. Ҳамин тариқ барои тафтиши љиддии саволномаи пуркардаи худ аз
чониби супервайзер тайѐр бошед.

4. ЉУДО КАРДА ГИРИФТАНИ РЕСПОНДЕНТҲО
(a) Дохил намудани киҳо ба рўйхати респондетҳо вољиб аст
Хољагиҳое, ки ба тадқиқот дохил карда шуданд, ин он Хољагиҳое ҳасатнд, ки дар
онҳо соли 2007 пурсиш гузаронида шуд, ки дар навбати худ кисми таркибии Тадқиқоти
нкуаҳволии материалї (моли) дар Тољикистон соли 2007 будан. Супервайзер оиди он,
ки он Хољагиҳое, ки дар ТСЗТ2009 дар пурсиш соли 2007 иштирок доштанд ба
тадқиқот дохил мешаванд тафтиш ва назорат мекунад.
Он чизе, ки ба Хољагиҳо дахл дорад, мувофиқи модул ва дастурҳо љамъоварии
маълумотҳо дар бораи ҳамаи аъзоени Хољагиҳо лозим аст. Диққати худро ба он љалб
намоед, ки дар аксарияти муодлҳои саволномаҳо респодентҳо вобаста аз сол ва љинс ба
категорияҳои муайян гурўҳбанди мешаванд. Ба замми ин сардори Хољагие, ки ба у
дигар аъзоѐни Хољаги ѐри мерасонанд бояд ба саволҳое љавоб диҳад ки ба ҳамаи
Хољагї дахл дорад.

(b) Дохил намудани киҳо ба руйхати респондетҳо вољиб нест
Аъзоени Хољагиҳои зерин наметавонанд респондент бошанд:
Ҳамаи онҳое, ки якљоя зиндагї мекунанду, шароити манзили шахсиро
надоранд, мисол, маҳбасхонаҳо, беморхонаҳо ва ѐ козармаҳои авсарон.
Аъзоени кувваҳои мусалаҳи Тољикистон дар ҳудуди қисми ҳарби. Агара, ки
онҳо дар манзилҳои шахсии берун аз ҳудуди қисми ҳарби зиндаги дошта
бошанд онҳоро ба руйхати оилаҳое, ки ба тадқиқот меафтанд дохил кардан
мумкин аст.
Дипломатҳои дигар мамлакатҳо, намояндагони корпуси дипломатии ва
аъзоени оилаҳои онҳо. (Аммо, дар назар гиред, ки шаҳвандони дигар
давлатҳо, ки дипломат ва ѐ намояндагони миссияҳои дипломатии нестанду дар
чумҳури дар шароити манзилҳои истиқоматии доими доранд метавонанд ба
категорияҳои респондентҳои тадқиқоти мазкур дохил карда шаванд.
Тадқиқоти мазкур танҳо бо шаҳрвандони Тољикистон маҳдуд нест.).
Туристони дигар давлатҳое, ки минтакаҳои Тољикистон истироҳат карда
истодаанд.
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(c) Қоидаҳои љалб кардан
Қоидаҳои љалб кардан асосан аз муайян намудани Хољагиҳо иборат мебошад.
Хољаги гуфта онро дар назар дорем, ки як гурўҳ одамон новобаста аз робитаҳои
хешутабори ҳамчун як оила якљоя зиндагї карда Хољагии якљоя мебаранд (ѐ ин, ки
ҳамчун иштироки ѐ аз ҳисоби буљаи умуми). Мафҳуми стандартии Хољагиҳо чунин аст
«гурўҳи одамон, ки зиндагии якљоя, маблагҳои пули умуми дошта, ақалан як бор дар
як рўз якљя таъом хўранд» Аксар вақт нафароне, ки бо дигар аъзоени хољаги якљоя
зиндагї намекунанд дар вақти гузаронидани тадқиқот аъзоии доимии хољаги
намебошанд.
Қайд кардан муҳим аст, ки аъзоени хољаги набояд дар тартиби зарури хешу табор
бошанд. Аз дигар тараф онҳое, ки хешутаборанду дар як манзил доими истикомат
мекунанд аъзоени хољаги мебошанд. Ду бародар дар як манзили истиқомати зиндаги
намуда зану фарзанд доранд метаваонанд ва ѐ наметавонад хољагии якчоя баранд.
Ҳангоми хољагии алоҳида доштани ин бародарон онҳоро ҳамчун хољагиҳои алоҳида
ҳисоб кардан лозим аст.
Мафҳумҳои оила ва хољагиро фарқ кардан лозим аст. Якум муносибатҳои иљтимои,
хешутабориро муайян мекунад. Дуюм барои муайян намудани љомеаи иқтисоди
қобили қабул аст. Аммо аксари оилаҳо ва хољагиҳо як мафҳумро дошта бошанд ҳам ин
на ҳамавқт чуни наст. Ҳангоми муйаян намудани онҳое, ки ба ҳайати хољаги дохил
мешавад меъерҳоро таҳти роҳбари карор дода, эҳтиѐти зоҳир крадан лозим аст.
Дар ҳолати оилаҳои калон бошад, аъзоѐни хољагиҳо метавонанд дар ду ва аз ду зиѐд
хонаҳо зиндагони кунанд. Агар ин хонаҳо дар як минтақа ва ѐ дар наздикии як дигар
љойгир бошанд (вале ҳатман дар як қитъа) истиқоматкунандагони ин хонаҳои
алоҳидаро ҳамчун як хољаги ҳисоб кардан лозим аст.
Сардори хољаги он одаме ба ҳисоб меравад, ки уро ҳамаи аъзоени хољаги сардор
меҳисобанд. Сардорони хољагиҳо одатан онҳоянд, ки дар қабули қарорҳо нақши
асосиро мебозанд, вале Шумо бояд фикри худи аъзоѐни хољагиро оиди он киро онҳо
сардори хољаги мешуморанд таҳти роҳбари қарор диҳед. Сардори хољаги мумкин дар
айни ҳол бо аъзоѐни дигар зиндаги намекунад. Ба ҳар ҳол танҳо як-ягона сардори
хољаги вуљуд дорад. Ҳангоме, ки дар як хољаги зиѐда аз як аъзоени он ба сардори
доваталаби доранд ва ѐ фикри аъзоени ин хољаги оиди сардори хољаги гуногунанд
Шумо бо якчанд хољагии алоҳида кор доред. Дар ин ҳолат истифодаи меъерҳои оид ба
фарқкунонии аъзоени хољагиҳоро истифода бурдан муҳим мебошад.
Баъд аз муайян намудани љомеаи иљтимои хољагии ягона пешбаранда, ки он хољаги
мебошад ба саволи ки аъзоии хољаги мебошад ва ки не гузаштан лозим аст. Баъд аз
номбар намудани ҳамаи аъзоени эҳтимолии хољаги (модули 1, саволи 1 ) барои муайян
кардани киҳо дар асл аъзоени хољаги мебошанд, дар чорчубаи ТСЗТ2009 ахборот оид
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ба чанд моҳ дар давоми 12 моҳ ҳар як аъзои хољаги дар он љо зиндаги кардааст
(модули 1, саволи 15)
Мо танҳо дар ҳайси аъзои хољаги онҳоеро ба ҳисоб мегирем, ки муддати 12 моҳи охир
на он љо зиндагони кардааст.
Вале дар ин ҳолат як қатор истисноҳо мављуд мебошад:
Сардори хољаги новобаста аз мўҳлат аъзои хољаги меьошад.
Кўдакони аз 12 моҳ хурдтар.
Арўсу домоде, ки нав аъзои хољаги шудаанду зиндагии якљоя доранд.
Аъзоени хољаги, ки дар айни замон дар ягон муассисанду то ҳол аз хољаги
вобастаанд. Асосан инҳо хонандагони интернатхо мебошанд. Аммо ин
категория ҳарбихо, махсубусонро ва ѐ дигар нафароне, ки дар масъалаҳои
таъминот аз хољаги вобаста нестанд дохил намешаванд. Махсусан агар онҳо
муддати тўлони дар хона набошанд.
Бояд қайд кард, ки аъзоени хонавода, муносибатҳои хешутабори надоранду дар як
манзил 12 моҳ бо пешбурдани хољагии умуми таҳти роҳбарии сардори хољаги зиндаги
мекунанд ҳамчун аъзоени хољаги ба ҳисоб гирифта мешаванд. Аммо, хизматгорон,
дигар коргароне кирошуда, иљорагирони манзилро (онҳое, ки барои истиқомати худ
дар хољаги маблағи муайян месупоранд) дар ҳайси аъзои хољаги ба ҳисоб намераванд,
агар онҳо хољагии худро дошта бошанду онҳо сардори он мебошанду ва ѐ аз он
вобастаги доранд.
Дигар марҳилаи муҳиме, ки Шумо бояд диққати худро равона кунед, ин он
мебошад, ки сардори хољаги новобаста аз мўҳлат аъзои хољаги мебошад. Ҳоло он, ки
агар сардори хољаги зиѐда аз 12 моҳ дар хона ҳозир набошад барои пур кардани модул
љамъ овардани ахборот чандон душвор мешавад, барои он, ки дар он ахоборотҳои
индивидуали лозим аст (аз 2 то 5 модул). Барои он сардорони хољаги, ки зиѐда аз 12
моҳ ҳозир нестанд ахборот бо истифодаи танҳо қисмҳои А ва С – и Модули 1 ва 2 љамъ
мешавад.
Шумо бояд дар масъалаҳои хелоҳам мушкил ҳангоми муайян намудани киро ба
рўйхати аъзоени хољаги дохил кардан лозим аст ва киро не бояд эҳтиеткорона амал
кунед. Ҳатман Шумо бо қоидахои дар дастури мазкур овардашуда муқоиса кунед. Ин
қоидахо ба Шумо барои фаҳмидани вазъиятҳои гуногуне, ки Шумо ба онҳо дучор ери
мерасонад. Агар Шумо баъд аз муқоиса бо қоидаҳои дастур ҳоло ҳам оид ба дохил
намудани ин ѐ он одам ба шумораи хољагии тадкикшаванда шубҳа дошта бошед
масъалаи мазкурро бо роҳбари худ муҳокима кунед.
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(d) Марҳилаи вақти истинодҳо
Саволнома якчанд марҳилаи вақтиро дар бар мегирад. Ҳамаи онҳо аз рўзи
гузаронидани пурсиш ҳисоб карда мешаванд. Ба ингуна марҳилаҳои истиноди дохил
мешаванд:
4 ҳафтаи охир
14 рўзи охир
7 рўзи охир
6 моҳи охир
12 моҳи охир
Ҳамаи ин марҳилаҳои вақти аз рўзи гузаронидани пурсиш ҳисоби мешаванд. Мисол
агар пурсиш 18 сентябри соли 2009 гузаронида шуда бошад он гоҳ 4 хафтаи охирон
марҳилаи байни 19 август ва 18 сентябри соли 2009 – ро дар бар мегирад. 12 моҳи охир
бошад марҳилаи байни 19 сентябри соли 2008 ва 18 сентябри соли 2009 – ро дар бар
мегирад.
(e) Қайди маълумотҳо оиди маблағҳои пули
Маълумотҳо оид ба маблағҳои пули дар чорчубаи як чанд модули саволнома љамъ
карда мешаванд. Ба ҳар ҳолат онҳоро бе гузоштани аломатҳои китобати нависед. Агар
Сухан дар бораи 250 ҳазор сомни рафта истода бошад он гоҳ «250000» нависед. Агар
љавоб сифр бошад он гоҳ «0» нависед. Дар ҳолате, ки респондент аз додани љавоб даст
кашид ва ѐ ба дигар савол гузаштед катакро холи монед.

5. ПУР КАРДАНИ САВОЛНОМА
Бобби мазкур ҳар як модули саволномаро дар алоҳидаги ба мақсади пешниҳоди
роҳҳои баромадан аз вазъиятҳои мушкилотҳое, ки Шумо метавонанд ба онҳо дучор
шавед дар ҳар як ҳолати алоҳида барраси менамояд. Ба кайдҳои дар поен овардашуда
нақши сарманбаъ дода мешавад, ки дар ҳолати ба миѐн омадани ягон намуд душвории
бо модул ѐ саволҳо худи саволнома алоқаманд ба онҳо такя кардан лозим аст.

(a) Ба тартиб даровардани саволнома
Саволнома чунин тартиб дода шудааст, ки то ки нафаре, ки саволномаро пур
мекунад ҳарчи камтар ба душвориҳо дучор гардад. Аммо ба ҳамаи найрангҳои
дизайнерҳо нигоҳ накарда у ба ҳар ҳол душвор мебошад. Барои бо у наздиктар шинос
шудан, дар вақте, ки тайерии равонашави ба нововбаста гузаронидани тадқиқот рафта
истодааст, барои фаҳмидани он, ки чи тавр саволнома тартиб дода шудааст ва чи тавр
ўро пур кардан лозим мебошад ҳаракат кунед. Бисер будани ҳама гуна кодҳои
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гуногуншаклро, ки дар саволнома истифодашударо ба ҳисоб гирифта интизор
нашавед, ки саволномаҳои пуркарда дар ягон чиз мувофиқ мебошанд.
Саволнома дар шакли горизонталї тартиб дода шудааст. Маълумот дар бораи ҳар
як хољаги пайдарҳам дар ҳамон як катаки модул дарљ мешавад, ки дар чорчубаи он
маълумотҳои оиди ҳамаи аъзоѐни хољагї љамъ карда мешавад. Ин қоидаи муҳим аст,
ки ҳангоми пур кардани саволнома риояи у ҳатмист. Барои ҳар як аъзои хољаги коди
индивидуали дар модули 1 дода мушавад, ва вобаста аз он, ки кадом сатр барои вай
људо шудааст. Маълумотҳо оид ба ҳар як аъзои оила дар ҳамон сатр дар зери як код
дарљ мешавад.
Ба Шумо ин чунин истифодаи ҳуруфҳои\ҳарфҳои гуногун дар саволнома ѐри
мерасонад. Љадвали дар поѐн оварда шуда нишон медиҳад, ки дар кадом ҳолат кадом
ҳуруф (шрифт) истифода мешавад. Мисолҳои дар љадвал оварда шуда бо ҳуруфи
истифодашавнда чоп шудаанд.
Ҳуруф\ҳарф

Мазмун

Мисол

Ҳарфҳои хурд

Саволҳое, ки нафари мепурсидагї ба
рспондент сухан ба сухан хонда диҳад.

Соли таваллуд, … [НОМ]....?
Шумо дар ҳамин ноҳия таваллуд
шудаед?

Ҳарфҳои калон

Дастурҳо барои интервюерҳо, ки барои
пур кардани саволнома ва ѐ дуруст
додани савол ери мерасонад. Саволҳо,
чавобҳое ки натиљаи мушоҳидаи худи
нафаре, ки пурсида мешавад, низ бо ин
ҳуруф чоп шудааст

ТАНҲО БА АЪЗОЕНИ ХОЧАГИ, КИ
СИННАШОН 15 Ё КАЛОНТАР АСТ
ДАХЛ ДОРАД.
АГАР НАДОНД НАВИСЕД “99”.

Ҳарфҳои омехта
Дастурҳо барои интервюерҳо, ки барои
пур кардани саволнома ва ѐ дуруст
ҳамчун ҳарфҳои
хурд ва ин чунин додани савол ѐри мерасонад.
калон ки бо
истифодаи курсив
Чоп шудаанд

Оиди ҳамаи намудҳои фаъолияти
меҳнати,ки 12 моҳи охир ҳатто агар
дар айни ҳол ба он машғул набошед
пурсиш гузаронед ва дар сутунҳои 2
ва 3 нависед.

Ҳарфҳои омехта
ҳамчун ҳарфҳои
хурд ва калон бо
усули Arial

Саволҳое, ки нафари мепурсидаги ба
рспондент сухан ба сухан хонда диҳаду
хусусиятҳои хоса ба он дохил мешаванд,
он гоҳ нафаре, ки пусиш мегузаронад
бояд онҳоро вобаста аз чавобҳои
пештар гирифтааш ва ѐ дигар ахборотҳо
дохил кунад.
Ин хсусиятҳои хоса бо ҳарфҳои калон
чоп шудаанд

Корфармои чои кори ҳозираи
Шумо…
(ҲАМАИ ЉАВОБҲОРО ХОНДАН
ЛОЗИМ АСТ)

Ҳарфҳои калон

Кодҳои бо саволҳои ихтисоршуда.
Дастурҳо ба интервюер, кадом саволи
навбатиро вобаста аз чавоби саволи
додашуда ѐ респондети аниқ додан
лозим мебошад. Одатан ин кодҳо бо
аломатоҳои зерин ► ишора.

► (8.05)
► БА ШАХСИ НАВБАТИ ГУЗАРЕД
► КИСМИ Б-1
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Ба таври дигар гуем бо харфхои хурд чопшударо ба респондент хондан лозим аст.
Он чизе, ки бо харфхои калон Чоп шудаанд ба респондент Хонда намешавад, лекин
хамчун дастурамал ва код ба интервюер хизмат мекунад.
[...] – Бо чунин аломат Шумо хело ҳам зуд – зуд дучор мешавед махсусан дар модули
«дар бораи истеъмоли ва ва харољотҳо». Аксар вақт ин маънои онро дорад, ки Шумо
бояд ба савол мундариља номи катакро гузоред.

(b) Пур кардани саволнома
Пеш аз шурўъ намудани раванди тадқиқоти хочагии интихобгардида, Шумо бояд аз
худ бовари дошта бошед, ки Шумо ба ин тайѐред, яъне намудатон мувофиқ мбошад,
Шумо алакай медонед чи тавр пурсишро сар кардан лозим аст, Шумо аккалан ду ручка
ва ду бланки саволнома барои ҳар як хољагии тадқиқшавада дореду рамзҳои кодҳо ба
Шумо маълум аст.
Оғози пурсиш дар назар дорад, ки дар як вақт танҳо як саволномаи шахси алоҳида
пур карда мешавад. Дигар хел карда гўем агар Шумо ба ҳамаи саволҳои як модул оид
ба як нафари муайянро доред баъд аз он Шумо ба пур намудани модули навбатие, ки
ба ин аъзои хочаги дахл дорад шуруъ мекунед.
Яъне ба Шумо пеш аз ба модули навбати гузаштан лозим намеояд, ки ҳамаи
савономаро барои пур кардани танҳо як модул, ки ба ҳамаи аъзоѐни хољаги дахл дорад
гузаред. Ин метод маънои гум кардани вақти тамоми аъзоѐни хољагиро дорад. Агар ки
мо ҳамаи амалҳоро танҳо ба як аъзои хочаги равона созем он гоҳ у тез озод шуда
корҳои хочагидории худро давом медиҳад. Албатта чунин методи пур кардани
саволнома ба он меорад, ки барои хар як аъзои хољаги вақтро муайян кардан лозим
аст, ки мумкин пурсиш як чанд рўз довам диҳад.
Ягона истисно – маълумотҳои шахси дар саҳифаи якум ва модули 1. Модулоҳои
мазкур пеш аз ба саволи навбати гузаштан бояд пур карда шаванд.
Саволнома чунин тартиб дода шудааст, ки қисми якуми он модулҳоро дохил
мекунад, ки бо саволҳои онҳо бояд аксарияти аъзоѐни хонавода љавоб диҳанд. Ҳоло
он, ки барои пур кардани дигар модулҳо асосан сардори ѐ калонҳои интихобшудаи
хонавода дар ҳайси респодентҳо заруранд.
Раванди пур кардани саволнома бештар махфист. Гоҳ хел саволҳо хусусияти шахси
доранд ва ҳатто махфианд. Хоҳиши респондентро оид ба махфи нигоҳ доштани
чавобҳои у ҳурмат кардан лозим аст. Ин махсусан ба саволҳое, ки саломатиро дар бар
мегирад муҳим аст.
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Ҳеч кас ғайр аз супервайзер ва ѐ намояндаи дастаи Шумо дар газаронидани пурсиш
ҳуқуқи иштирок карданро надорад. Агар ғайр аз Шумо дар пурсиш яке аз аъзоҳои
дастаи Шумо иштирок дошта бошад Шумо ҳатман ўро ба респондет шинос намуда
сабаби иштирокашро фахмонед. Бештар сабаби иштироки муштараки дигар аъзоҳои
даста дар пурсиш, ин санљиши сифати кори Шумо буда чавобҳои респондет ба онҳо
завқовар нест, ғайр аз ҳолатҳое, ки онҳо тавоноии Шморо аз уҳдаи масъалаҳо
баромаданро инъикос мекунанд.
Ягон нафари дигар, ки ба тадқиқоти ТСЗТ09 муносибат надорад ва ѐ аъзои хољаги
нест дар пурсиши хукуки иштирок карданро надорад. Агар, ки хангоми гузоронидани
пурсиш чунин шахсон дар он љо бошанд Шумо барои ҳурмати зиндагии шахсии
хољагии тадқиқотшаванда ин шахсро боадабона аз хона берун кунед. Агар онҳо дар
айни ҳол аз хона баромада натавонанд гузаронидани пурсишро ба дигар рузе, ки
шароитҳо барои рияои махфиги таъминанд гузоред.
Саволҳо ба ҳамаи аъзоҳои хољагие, ки синну солашон аз 10 сола зиѐд аст дода
мешаванд. Саволҳоро ба ҳар як аъзои хочаги, ки синну солашон аз 10 сола зиед аст,
шахсан додан лозим аст. Агар ба Шумо чамъ овардани ахборот дар бораи кудакони
хурд лозим шавад аз онҳо дар ҳузури волидайнашон ва ѐ воси (опекун) пурсиш
гузаронед. Новобаста аз кудакони хурд гирифтани ахборотро ҳаракат накунед. Ғайр аз
ин дар бораи дигар аъзоҳои хочаги ба кудакони хурд савол надиҳед.
Ва умуман агар Шумо бо ин гунна ҳолатҳои ногувор ҳагоми пур кардани як ва ѐ як
чанд модул дучор гардеду Шумо намедонед, ки чи тавр амал кунед ин ҳолатро
муфассал дар саҳифаи саволнома баѐн кунед. Дар қисми бологии ҳар як саҳифа бори
ин љой муайян шудасст. Алакай баъд аз дарк кадани хољагие, ки дар он тадқиқот
гузаронида шуда буд Шумо метавонед хуљљати мазкурро таҳлил кунед. Агар, ки Шумо
дар дастури мазкур љавоби лозимиро наѐбед ин саволро бо роҳбаратон муҳокима
кунед.

(c) Муошират бо респодентҳо
Дар навбати аввал зоҳир намудани ҳурмати нафароне, ки дар пурсиш иштирок
мекунанд аз ҳама муҳим аст. Нисбати аъзоҳои хочагиҳои дар пурсиш иштирок кунанда
Шумо бояд хушмуомила ва ботоқат бошед. Кордон бошед – ба таҳқир рох надихед,
дағалона ягон чизро талаб накунед. Чунин рафтор кунед, ки респондет Шуморо
ҳурмат кунаду майли ҳамкори пайдо кунад. Кори Шумо боз ҳам шавқовартар
мешавад, ки агар Шумо ҳама вақт нисбати тамоми атрофиоятон хушмуомила ва
дустона рафтор кунед.
Бори љавоб додан ба саволҳои респодентҳо, нисбати мақсади савлҳои додаатон
тайер бошед.
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Раванди пурсиш вақти зиѐдро талаб мекунад. Албатта ин барои ботоқатии
респондент ва Шумо як санљише мебошад. Аммо ба ин нигоҳ накарда аз
хушмуомилаги ақиб нагардед. Агар лозим ояд метавонед пурсиши аъзоҳои хољагиро
ба як чанд пурсишҳои хурд тақсим кунед. Ба ҳар ҳол гузаронидани пурсиши ҳамаи
аъзоѐни хољчагиро камаш дар муддати ду се рўз гузаронидан лозим аст.
Пеш аз он, ки ба пурсиш гузаред аз респондент пурсидан лозим аст, ки дар ин як ду
соат дигар вохуриҳоро надорад. Агар чи то вохурии респондент бо дигар кас барои
пур кардани як чанд модул вақт басанда бошад ҳар чи зиедтар аз вакт истифода баред.
Пеш аз он, ки респондент аз назди Шумо меравад оид ба вохурии навбати маслиҳат
кунед, ки кори саркардаатонро анљчом диҳед.
Ба замми ин, Шумо бояд он услуби гузаронидани пурсишро риоя кунед, ки ба
шарофати он маълумотҳои заруриро шахси муайян дар мўҳлатҳои кўтоҳтарин љамъ
кардан мумкин аст. Шумо намехоҳедку бо кашол додани пурсиш тоқати респондентро
санљед, хусусан дар саволҳое, ки ба фикри респондент у алакай пурра љавоб додааст.
Дар рафти пурсиш агар маълум бошад, ки респондент саволи Шуморо фаҳмид
кадом љавобе, ки дод қабул кунед. Бовари пайдо крадан лозим аст, ки респондент
саволи додашударо пурра дарк кардааст. Ба хар ҳол роҳ додани ба он, ки Шумо
љавобро пешаки фаҳмидед ва ҳолати ин шахс ва ѐ хољагиро аз у хубтар медонед
мумкин нест. Вазифаи интервюер аз муқарар намудани дақиқии маълумотҳо иборат
намебошад. Аналитики тадқиқоти мазкур ТСЗТ09 дар чавобҳои дакик респондетҳо
хавасманданд. Комилан мумкин аст, ки ба Шумо дуруғ ѐ маълумоти нодуруст
пешниход кунанд, аммо ҳамчун интервюер Шумо набояд оиди маълумоти пешниход
гардида ягон хулоса бароред. Ин масъала салоҳияти Ананлитик мебошад на
интервюер.
Албата истиноҳо ҳастанд. Дар холате агар респондент исбот кардан мехоҳад, ки у
ягон намуд чорво надораду дар назди пои Шумо мурғҳо дон хурда истодаанд ѐ ин, ки
ягон намуд чорво дар наздики баста шудааст дар ин ҳолат аз у оиди ин ҳайвонот
пурсон шудан лозим аст. Вале баъд аз гирифтани ягон эзоҳ аз чониби у суботкорона
давом додани пурсишро лозим нест. Ба ҳар ҳол маълумотро дар бораи хољаги берун аз
ҳудуди хољаги љамъ кардан лозим нест. Ин аз чорчубаи ваколатҳои Шумо мебарояд
Дар натиља ҳангоми пур кардани саволнома набояд савол оид ба «дуруст» ѐ
«нодуруст» будани чавобҳо ба миѐн ояд. Саволнома аз суханони аъзоҳои хољаги пур
мешавад барои он, ки ҳеч кас ба саволхое, ки ба шароити зиндагонии онхо дахл доард
аз онхо дида хубтар чавоб дода наметавонад.
Нисбати он интервюерҳое, ки нисбати респондентҳо худписандона ва беэҳтиромона
рафтор мекунанд ва ѐ ин ки онхоро шарҳ додани мешаванд чораҳои тарбияви
андешида мешавад.
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Барои чавобхои шакли «чавоб нест» хатто кодҳо таҳия нашудаанд. Кодҳои
нишондадшудаи гузариш ба саволи навбати махсусан барои он таҳия шудаанд, ки
чунин саволҳо хато дода нашаванд. Катакҳо ҳангоми аз ягон савол гузашатан бояд пур
накарда монанд.
Дар ҳолате, ки респондент ба ягон савол љавоб додан нахост оид ба муҳимият ва
махфи будани тадқиқоти мазкур ѐдовар шавед. Гирифтани чавобҳо ба ҳамаи саволҳои
додашуда хело ҳам муҳим аст.
Баъзан респондентҳо метавонанд моҳияти саволи дода шударо нафаҳманд ѐ
нодуруст фаҳманд. Дар ин ҳолат ба интервюер лозим меояд, бори дигар саволҳоро ба
он калимаҳо ѐ қисми савол, ки респондент дар авал нафаҳмид махсусан қайд карда,
хонда барояд. Агар дар савол ягон мафҳум ва ѐ консепсия оварда шуда бошад он гоҳ
интервюер ба фаҳмондани он нагузарад, респондент чи хеле фаҳмидааст бояд ҳамон
хел љавоб диҳад
Баъзан барои ноил гаштан ба мақсади гузошташуда интервюер маљбур мешавад, ки
респондентро барои додани љавоби пурра, фаҳмонданд ва дар мавриде барои тағир
додани љавоби аввала рози кунонад. Вазифаи респондент метавонад аз ин иборат
бошад: аз байни як чанд вариантҳои љавобҳо интихоб кардани як љавоб, љавобро бо
намуди рақам ѐ љавоби шифои диҳад.
Хангоме, ки ба респондент интихоби як чавоб аз байни як чанд вариантхо лозим
шаваду ваау ин корро накард Шумо бори дигар райхати вариантхои пешниход
гардидаро хонеду ба у фахмонед, ки интихоби яке аз ин вариантхои пешниходгардида
чавоб ба савол мебошад (тренинги респондент). Як аз хатоги дар холати мазкур он
мебошад, ки интервюер ба чои респондент худаш чавобро интихоб мекунад (дар
натича, чавоби «на он кадар хуб» хачун «як навъ» маънидод карда мешавад). Дигар
хатоги аз он иборат аст, ки хангоми такроран хондани вариантхо на хамаи онхо
таркор мшаванд.
Дар холате агар ба Шумо чавоби намуди ракам лозим бошаду Шумо ин чавобро
нагирифтед такроран саволро дихед. Дар айни хол бо додани саволхои еридиханда
кори Шуморо осон мегардонад, яъне саволхоеро додан лозим аст, ки чавобашо «ха» ѐ
«не» бошад, инчунин чавобхои тайѐрро пешниход намуда аз гирифтани дигар намуд
чавобхоро хорич мекунед. Интервюер бояд харакат кунад респондентро ва омузонад
ва мухим будани интихоби чавоб аз чониби худи респондентро фахмонаду бори дигар
саволро такрор кунад.
Агар чавоби респодент «Ман намедонам» бошад, дар навбати аввал вазифаи
интервюер аз он иборат аст, ки собаби ин мушкилотро муайян кунад.
Агар чавоби респодент «Ман намедонам», аник ва сабабнок бошад он гох
интервюер чавоби гарифташударо дарч намуда ба саволи навбати мегузарад. Барои
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хамаи саволхои «Ман намедонам» чавоби охирин бошад чавоби онро «98» нависед –
ин код мебошад. Дар ин холат Шумо бояд бодиккат бошеду ин кодро бисьер истифода
набаред. Вакте, ки супрвайзерхо саворлномаро аз назар мегузаронанду чавобхои «Ман
намедонам» - ро хело бисер ошкор мекнунанд, ба Шумо лозим меояд, ки сабашро
фахмонед дихед.
Агар ин дароз кардани вакт пеш аз додани чавоб бошад интервюер барои фикр
кардан каме вакт медихад. Мумкин ба интервюер барои ба респондент ѐри
расонидан такрор кардани савол лозим шавад.
Агар респодент оиди савол фикр намекунад ба интервюер лозим меояд, ки ба вай
дар ин кумак расонад махсусан кайд кунад, ки танхо у ахбороти лозимаро
пешниход карда метавонад. Сипас саволро бори дигар хонада дихад.
Агар респоднт ба сифат ва ѐ аник будани чавоб бовари надошта бошад,
интервюер бояд фикри уро тагир дихад. Чавобхои дурурст ѐ нодуруст нест;
саволхои тартибдодашуда ба бевосита гирифтани акидахо ва хисѐти одамон
равона шудаанд. Аз умуман ягон ахоборот надоштан дида пешниходхои шахсии
респодентхо хубтар мебошад. Сипас интервюер боз саволхоро хонда медихад.
Ё ба интервюер лоиз меояд, ки оиди сухбат намудан ба нафаре мурочиат кунад,
ки ин маълумотро медонад.

(d) Модулҳои индивидуалї
Қисми боқимондаи ин боб оид ба шарҳ додани модулҳои индивидуалие, ки аз
саволҳо ѐ саволҳои хоси ин модул тартиб дода шудаанд бахшида шудааст. Диққати
худро ба он чалб мекунем, ки на ҳамаи саволҳое, ки дахл доранд метавонанд пайдо
шаванд.
Саҳифаи сарлаҳвави: Маълумотҳои анкетии аъзоѐни хочаги, маълумот дар бораи
интервюер
РЕСПОНДЕНТ: Не, бояд аз чониби интевюер пур карда шавад
Барои таҳлили минъбада макони аники хочагие ки дар он тадқиқот гузаронида
мешавад нишон додан лозим аст. Хоҳишмандем, ки маълумотҳо оид ба ҳукумат,
чамоат, раками шахси гуруҳи TLSS, ки хочаги он чо карор гирифтааст бо
ишораи ном ва кодҳои истифодашуда дохил карда шавад. Кодҳои маҳдудкунадаи
кубулгардидаро гузоред. Раками хочагиро метавонед дар руихати
пешниҳодгаридаи гуруҳи лоиҳави ѐбед. Раками гузошташуда дар давоми тамоми
муддати тадқиқот бе тагир мемонад. Бовари пайдо кунед, ки номи худро хамчун
интервюер ва ин чунин кодхои идентификатсиониро навиштаед. Супервайзери
Шумо ном ва коди индентификатсионии худро худаш дохил мекунад. Операторе,
ки маълумотхоро дохил мекунад ном ва коди индентификатсионии худро худаш
дохил мекунад.
Дар кисми рости поении саволнома ду катак барои навиштани гуруххо ва раками
хочаги чойгир шудааст. Раками гурух ва хочаги номгуе, ки супервайзер
пешниход мекунад инъикос мешаванд. Номгуй руихати хамаи хочагихоро дар
бар мегирад. Он хочагихое, ки барои гузаронидани пурсиш интихоб шадаанд дар
руйхат нишон дода мешаванд. Иловатан 4 (чор) хочагии эхтиѐти пешниход
мешаванд.
Ракамро аз руихати хочагихо гирифта ба катак дар кисми рости поении нависед.
Ин ракамхо ба як тартиб нестанд. Ракамро нависед ва ишорат кунед, ки хочагии
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мазкур дар нруихати асоси ва ѐ дар руихати эхтиети чойгир мебошад.
Коди идентификатсионии хамаи нохияхро метавонед дар сахифаи 53 – и дастури
мазкур ебед. Кодхои пешниход гардида танхои барои нохияхоянд, ки дар
чорчубаи ТСЗТ09 дар онхо тадкикот гузаронида мешавад.
Дар хар як саволнома барои дохил кардани 15 аъзои хонавода чой аст. Дар
холате, ки аъзоени хонавода аз 15 кас зиед бошанд ба Шумо лозим меояд, ки аз
бланки иловагии саволнома истифода баред. Диккат дихед, ки дар холатхои
мазкур дар сарлахвавии саволнома дар кисми рости поениаш шумораи умумии
бланкахои истифода шударо кайд кардан лозим аст.
Катак барои маълумотхои умумии аъзохои хонавода дар тарафи чапи болии
сарлахва танхо баъд аз гузаронидани пурсиш навишта мешавад.
Санаи гузаронидани вохурии якумро бо аъзохои хочаги нависед. Бо чунин
таритиб руз/мох/сол/ сабт кунед. Солро пурра нишон дихед (яъне хаммаи чор
ракам).
Вакти саршавии пурсишро нависед. Соат ва дакикахоро бо истифодаи ишорахои
дуракама барои хар як нишондиханда нишон дихед. Мисол, 08:30, 15:15, 20:45.
Вакти ба охир расидани пурсишро нависед. Соат ва дакикахоро бо истифодаи
ишорахои дуракама барои хар як нишондиханда нишон дихед. Мисол, 08:30,
15:15, 20:45.
Дар катаки лозима номи сардори хочагиро нависед.
Хангоме, ки хамаи хочаги ба гуруххо таксим мешаванд супервайзер ракамхои
хочагиро аз 1 то 18 дар катаки рости болоии сарлахва менависад.
Модули 1: Руйхати аъзохои хочаги
РЕСПОНДЕНТ: Сардори хочаги
Новобаста ахборотдиханда: Сардори хочаги
Аз хама респонденти бехтарини модули мазкур ин сардори хочаги бояд бошад,
албата агар вай дар айни хол дар хона бошад. Дар холати набудани у бехтар мешуд, ки
ба саволхои аз 1 то 5 ягон нафари калони хочаги чавоб дихад.
Руйхати аъзохои хочаги онхеро, ки ба хайати он дохил мешавад муайян мекунад.
Хамаи аъзохои эхтимолии хочаги дар саволи 1 – и модули мазкур номабар мешаванд.
Гох хел саволхои асосие, ки ба модули мазкур таъаллук доранд пештар дар сахифахои
авали ин дастур бардошта шуданд. Агар ба Шумо боз зарурати муайян намудани он,
ки киро аъзои хочаги хисоб кардан лозим ояд аз сахифа 4 сар равшан карда шудааст.
Агар кудаки ноблоиг хамчун сардори хочаги нишон дода шуда бошад, интервюер бояд
бо дигар аъзохои хочаги маслихат карда аз хисоби калонхо сардорро интихоб кунад.
Пеш аз ба дигар саволхои модули мазкур гузаштан ба Шумо лозим меояд, ки ба
саволхои аз 1 то 6 човобхоро гиред. Саволхои ѐрирасон дихед, барои он, ки дар
асоси чавобхои гирифташуда руихати пураи онхоеро, ки одатан якчоя зиндаги
мекунанду дар он чо хурок мехуранд. Ба Шумо лозим аст, ки хар чи пуратар
руихати якчоя зиндаги мекардагихоро нависед. Ин ба Шумо барои сипас пур
кардани саволнома лозим мешавад.
Якум дар сатри авал сардори хочагиро нависед (инд. код 1). Новобаста аз он
сардори хочаги дар хона зиндаги мекунад ѐ не, сардори хочагиро нишон дихед.
Завча (шавхар) – и сардори хочаги ва кудакони онхо (агар чунинхо бошанд)
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баъд аз сардори хочаги, баъд аз онхо хешу табор ва сипас онхое, ки узвхои
хушутаборинадоранд дар руихат нишон дода мешаванд. Баъд аз он, ки тамоми
аъзохои хочагиро, ки дар айни замон дар он чо зиндагони доранд, шахсонеро, ки
муддати 12 мохи охир дар хочаги зиндаги кардаанду, айни хол дар зиндаги
намкунанд нишон дихед.
Баъд аз он, ки тамоми аъзохои хочагиро, ки дар айни замон дар он чо зиндагони
доранд, шахсонеро, ки муддати 12 мохи охир дар хочаги зиндаги кардаанду, айни
хол зиндаги намкунанд нишон дихед онхоеро, ки дар хочаги зиѐда аз 12 мох
зиндагони намекунанд нишон надихед (гайр аз онхое, ки дар сахифаи 6 нишон
дода шудаанд).
Номхои аъзохои хочагиро бе истисно нависед. Агар аъзохои хочаги номхои
якхела дошта бошанд пурсед, ки онхо ягон лакаб надоранд, ки бо ѐрии ин онхоро
бо осони аз якд игар фарк карда мешавад.
Саволи 2. Супервайзер кодхои идентификатсиониро пешниход мекунад, ки
хангоми додани ин чавобхо истифода мешаванд. Ин саволро ба сардори хочаги
надихед.
Саволи 4. Шумо чинси хар як нафари онхоро хангоми додани саволи 3 – ум
фахмед. Чинсро аз ном муайян накунед.
Саволи 4. Сину сол, шумораи пурраи солхо. Танхо шумораи пурраи солро
нишон дихед. Мисол: Агар пурсиш 14 октярби соли 2009 гузаронида шуда истода
бошад он гох аъзои хочаги, ки 13 октябри соли 1993 таваллуд шудааст 16 сола
хисоб мешавад. Ва хангоме, ки у 15 октябри соли 1993 таваллуд шуда бошад он
гох соли пуррааш танхо 15 хисоб карда мешавад. Агар хангоми гузаронидани
пурсиш кудак аз 1 сола хурдтар бошад он гох дар сутуни сину сол «0» нишон
дихед.
Саволи 5.
Муносибатхои хешованди бо сардори хочаги аз руи сатхи
хешутабории шахси алохида бо сардор муайян карда мешавад. Чи хеле пештар
кайд шуда буд чунин муносибатхо танхо бо алокахои оилави муайян намешавад.
o

Бовари изхор кунед, ки руихати пурраи шахсони якчоя зиндаги
мекардагиро дар хочагии тадкикотшаванда тартиб додаед. Мумкин гох
хели онхо аз чониби сардор хамчун аъзои хочаги хисоб намешаванд,
аммо мо онхоро чунин хисоб мекунем.

o

Мсиол: Интервьюер дар хонае, ки 7 нафар дар он зиндаги мекунанд
пурсиш мегузаронад. Лекин аъзои 7 – ми оила духтари 12 сола мебошад,
ки падару модарашро гум кардааст ва аз сабаби он, ки чои рафтан
надорад дар ин оила зиндаги дорад. Вай муносибанхои хушутабориро
бо ин оила надорад. Сардори хочаги уро хамчун аъзои оила хисоб
накарда дар бораи у ягон ахборот пешниход накард. Он гох нафаре, ки
пурсишро мегузаронад бо розигии сардори хочаги ба ин духтарак бояд
як чанд савол диханд. Барои он, ки вай дар ин оила зиндаги мекунад.

Баъд аз он, ки руйхати пурраи аъзохои хочаги тартиб дода шудааст ба додани
саволхои аз 6 то 16 гузаред.
Саволи 6. Аз тадкикотшавандагон оиди мансубияти этникиашон пурсон шавед.
Саволи 7. Пурсед, ки боз кадом забонхоро онхо медонанд. Аз респондент
илтимос кунед, ки тартиби забонхои омухташро, ки бо онхо суханрони мекунанд
номабар кунад. То 3 забонро сабт кунед.
Саволи 8. Оид ба ахволи оилавии нафароне, ки синнашон аз 15 сола боло
мебошад пурсон шавед.
1. Дар никох будагон: Онхое, ки дар шуъбахои САХШ расман никох
краданд.
2.

Нафароне, ки як чанд зан доранд (бисерзани). Ин гунна издивочхо
алокамандии мардро бо якчанд зан нишон медихад. Агар (1) шавхар
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хамсари конуни ва боз дигар зане, дорад, ки никохи мусулмони доранд;
(2) шахвар дигар зане дорад, ки бо у дар зери як бом зиндаги мекунаду
хамсари конуни дорад; ва ѐ (3) у бо зане зиндагони мекунад, ки дар дигар
хочаги зиндаги мекунад ба коди 2 дода мешавад. Агар шавхар бо дигар
зан зиндаги кунаду акди никохаш бо хамсари конуниаш бекор карда
нашуда бошад ин хамчун бисѐрзани хисоби мешавад.
3.

Чудошудагон: Шахсоне, ки баъд аз расман бекор кардани акди
никохашон бо ягон кас никохи расми надорад.

4. Хамманзилон/ никохашон расман ба кайд гирифта нашудааст: Шахсоне,
ки мудати вакте якчоя бе барасмият даровардани никохашон зиндагони
мекунанд.
5.

Зиндагонии чудогона бурдан: Шахсоне, ки мудати вакте якчоя бе
барасмият даровардани никохашон зиндагони кардаанду баъд чудо
шуданд.
Холатхои зиндагонии чудогона, ки ба шароити зиндагони ва ѐ дигар
вазъиятихо вобаста аст (шавхар берун аз чумхури ва ѐ занаш дар
марказ бо кудаконаш зандагони мекунад) ба ин гурух дохил
намешавад.

6. Бева: Мард ѐ зане, ки баъд аз вафоти хамсарашон бо хеч кас никохи нав
надоранд
7. Мучаррад/бешавхар: Шасе, ки сину солаш аз 15 зиед мебошаду бо хеч
касс акди никох набастааст.
8.

Дигархо: Хамаи онхе, ки ба гуруххои дар боло зикр гардида дохил
намешаванд.

Саволи 9. Пурсед, ки дар хочагии мазкур хамсарон ва ѐ шахсони шарик, ки
никохи расми доранд ѐ бе барасмият даровардани муносибатхояшон зиндаги
доранд, Агар чунинхо бошанд коди индивидуалии хамсар/шарикро дар саволи 10
нависед. Раками индивидуали раками сатр мебошад, ки дар он маълумот дар
бораи хамсар ѐ шарик нависта мешавад.
o

Мумкин аст, ки шахсони расман акди никохашонро ба кайд гирифта
метавонанд зиндагии якчояашонро давом диханд. Бинобар ин хангоми
гузаронидани пурсиш ин саволро низ дихед.

o

Агар мард бисерзана бошад он гох коди индивидуалии хамсари
конуниаш бояд дар ин чо навишта шавад

o

Зане, ки шавхараш бо зани дигар никохи муслмони дорад он гох дар ин
чо коди индивидуалии шавхари расмии зан навишта мешавад.

o

Зане, ки дар никохи марде мебошад, ки шавхараш бо зани дигар никохи
расми дорад он гох дар ин чо коди индивидуалии шавхари никохии зан
навишта мешавад.

o

Агар марду зан бе никохи расми зиндаги кунанд, ба Шумо лозим аст, ки
барои хар яки онхо коди индивидуалии алохида дихед

Саволи 10. Кодхои индивидуалии хамсар ѐ шарикхои хамаи шахсонро, ки бева
ва ѐ бешавхар нестанд нависед. То ду коди индивидуалиро барои
хамсар/шарикони мардро нависед.
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Мисоли 1

Коди
инд

(1)
НОМИ АЪЗОХОИ
ХОЧАГИ
ОНХОЕРО
НОМАБАР КУНЕД,
КИ МУНОСИБАТ
ДОРАНД ВА БА
САВОХОИ 1-4
ЧАВОБ ДИХАД
СИПАС БА 5-16
ГУЗАРЕД.

(8)
Холати оилави [НОМ] дар
айни хол?

…

ДАР НИКОХ АСТ
1
ДАР НИКОХ АСТ
(бисерзани)
2
ЧУДО ШУДААСТ
3
ХАММАНЗИЛОН
4
ЧУДОГОНА ЗИНДАГИ
МЕКУНАД
6
БЕ ШАВХАР
7
ДИГАР
8

(9)Хамсар ва ѐ шарик
[НОМ] холо дар
хочаги зиндаги
мекунад?

(10)
КОД ИНД. хамсар/
шарик [НОМ]

ха 1
не 2 >>11

01

Владимир

2

1

02

02

Жанна

1

1

01

03

Зуля

4

1

01

03

04
05
06

Саволи 11. Пурсед, ки оѐ модари хонавода дар хочаги зиндаги мекунад. Агар
чавоб ха бошад код инд. Модарро дар саволи 12 нишон дихед. Раками Инд ин
раками сатр мебошад, ки дар он маълумот дар бораи модар навишта мешавад. Ба
назари шумо шояд зарурати додани ин савол ба аъзохои калони хочаги лозим
набошад лекин но вобаста ба ин Шумо бояд ин саволро ба хамаи дар руихат
будагон дихед.
Саволи 13. Пурсед, ки оѐ падари хонавода дар хочаги зиндаги мекунад. Агар
чавоб ха бошад код инд. Модарро дар саволи 14 нишон дихед. Раками Инд. ин
раками сатр мебошад, ки дар он маълумот дар бораи падар навишта мешавад. Ба
назари шумо мумкин зарурати додани ин савол ба аъзохои калони хочаги лозим
набошад лекин новобаста ба ин Шумо бояд ин саволро ба хамаи дар руихат
будагон дихед.
Ахмият дихед, ки дар саволи 15 дастчаъмона шахси муайян чанд мох дар хона
зиндаги кардааст, кай у дар муддати 12 мохи охир дар хона намбуд
Мисол. Агар шахси муайян дар муддати 3 мох хозир набуд ва баъд аз чанд
вакте боз як мох дар муддати 12 мохи охир пайдо шуда бошад, Шумо бояд
4 – ро дар саволи 15 нишон дихед.
Ба Шумо лозим меояд, ки хамаи муддати вакти дар давоми мох хозир
набудани уро ба шумораи умуми дохил кунед. Барои баровардани муддати
умумии набуданашро ин мудатхои вактро чамъ кунед.
Мисол, агар шахси муайян дар давоми мох 6 хафта (1,5 мох), хозир набуд
баъд боз 3 хафта (0,75 мох) сипас сеюм бор муддати ним мох, хосли чамъ
2,75 мох – 3 мох нависед.
Хангоми баровардани мухлати умумии хозир набуданро ракамхои
бакиядорро яклухт нишон дихед.
Мисол, агар шахси муайян 3 моху 1 хафта хозир набуд, 3 мох нишон дихед;
ва агар 3½ мох, он гох 3 мох, агар 3 мох ва 3 хафта бошад, 4 мох нишон
дихед.
Дар мисоли пешина мудати умуми 2,75 мохро ташкил медод, 3 мох нишон
дихед.
Саволи 16 ба сабахои хозир набудани шахси муайянро дар хочаги дахл дорад.
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Дар охири модул шахсан Шумо худатон хал мекунед, киро аъзои хочаги хисоб
кардан мумкин аст ва киро не, ки дар саволи 1 номабар шудаанд. Ин аз руи саволи 16
маълум мешавад. Дар ин холат меъер шумораи моххо дар хочаги зиндаги карда
мебошанд. Барои аъзои хочаги ба хисоб рафтан хамаи дар хонавода зиндаги
мекрадагихо бояд на камтар аз 12 мох дар он чо зиндаги кунанд. Истистно инхо шуда
метавонанд: (а) сардори хочаги, ки зиеда аз 11 мох хозир набуд; (б) хамсарони нав, ки
аз рузи никохашон 12 мох нагузаштааст; ва (в) кудакони аз 12 мох хурдтар.
Баъд аз он, ки Шумо оиди ки аъзохои хочаги ва ки аъзои хачаги набуданро
муайян кардед ба сахифаи замимашуда дар охирини саволнома часпондашуда
гузаред.
Ба сатрхои чадвали сахифаи замимашуда маълумоти (ном, сину сол, чинс)
лозимиро дар бораи хар як аъзои хочаги бо диккат дохил кунед, ки хар як аъзоро
ба сатри лозима навишта шудаанд. Ба сахифаи тафтишоти нафархо дар зери коди
«1» - и саволи 16 мегузаштагихоро дохил кунед. Мумкин аст, ки гох хел сатрхо
холи мемонанд.
Ба сатри лозими дохил кардани хар як аъзои хочаги бисер мухим ва зарур
мебошад. Агар Шумо инро накунед хангоми дохил намудани маълумотхо ва
тахлили минъбада ба хатогии дагал рох дода мешавад.
Модули 2: Мухочират
РЕСПОНДЕНТ: Аъзохои хочагие, синашон аз 14 сола калон мебошад
Новобаста ахборотдиханда: Аъзохои хочагие, синашон аз 14 сола калон мебошад
Модули мазкур барои чамъоварии маълумот оид ба чойивазкунии аъзохои хочаги
дар Точикистон ва берун аз худуди он тахия шудааст. Модул аз се кисмхои асоси
иборат мебошад. Кисми А ба маълумотхои оид ба чойивазкуни дар дохили
Точикистон аз чониби аъзохои хочаги ки дар вакти гузаронидани тадкикот дар хона
хузур доштанд дахл дорад. Кисми Б ба маълумотхои оид ба чойивазкуни берун аз
худуди Точикистон аз чониби он аъзохои хочаги ки дар вакти гузаронидани тадкикот
дар хона хузур доштанд дахл дорад. Кисми В чамъоварии маълумотхо оид ба таърихи
мухочират, ки ба аъзохои хочаги алокаманданду онхо дар вакти гузаронидани
тадкикот дар хона хузур надоранд.
Кисми А: Мухочирати дохили
Дар чорчубаи ин модул маълумот дар бораи ду нохияи охирон, ки дар онхо зиндаги
кардаанд, ин чунин нохияе, ки шахси муайян таввалуд шудааст, агар дар айни хоал дар
дигар нохия зиндаги карда истода бошад. Танхо аъзохои хочаги хукуки ба саволхои ин
модул чавоб доданро доранд.
Саволи 1. Агар респондент дар дигар нохияхои Точикистон зигндаги накрада
бошад ба саволи 9 – ум дар бораи чои таваллуди у гузаред.
Мумкин аст, ки одамонеи айни хол дар Точикистон зиндаги доранд кадм вакте ба
ин чо аз дигар давлатхо омадаанд. Дар вактхое, Ки Точикистон яке аз рспубликахо
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Шурави буд аз хама гушахои Иттифоки Шурави ба Точикистон омада дар ин чо
монданд. Барои ин гунна шахсон коди давлаташонро нависед.
Сваоли 2. Фахмед, ки дар кадом нохия ѐ давлат респондент пеш аз ба ин чо
омаданаш

зиндаги мекард. Номи нохия ѐ давлатро дар сутуни нишондодашуда

нависед. Баъд коди ин нохия ѐ давлатро нависед. Кодхои нохияхо ва давлатхо дар
сахифа охирон оварда шудаанд.
Саволи 3. Сабаби асосии аз дигар нохия ба чои зисти хозираашон кучидани
респодентро фахмед.
Саволи 4. Аз респондент фахмед, ки у то он нохияе, ки дар чавоби саволи 2 – юм
оварда шудааст пештар дар дигар нохия зиндаги мекард.
Саволи 5. Номи нохияро у то он нохияе, ки дар чавоби саволи 2 – юм оварда
шудааст пештар дар дигар нохия зиндаги мекард нависед. Давлатхои хоричаро дохил
накунед. Номи нохияро дар сутуни нишондодашуда нависед. Баъд коди ин нохия
нависед.
Саволи 6. Сабаби асосии аз дигар нохия ба чои зисти хозираашон кучидани
респодентро фахмед.
Саволи 7. Аз респонденхое, ки на хама вакт дар нохияи хозираашон зиндаги
мекарданд фахмед, ки то соли 1992 дар кадом нохия зиндаги мекарданд
Савли 8. Аз хамаи респондентхо фахмед, ки онхо дар кадом нохия таваллуд шуданд.
Кисми Б: Мухочирати Беруна
Саволи 1. Фахмед, ки ягон нафари респондентхо акалан ба муддати 1 мох аз 1
январи соли 2006 сар карда аз чумхури берун баромадааст. Агар у набаромада бошад
ба саволи 23 гузаред.
Сфархои бо максади хабаргирии хешутабор ба хисоб намеравад.
Отпуск ба хисоб гирифта намешавад.
Сафархои кори вакте, ки боз гаштани одам ба Точикистон дар назар гирифта
шудаасту накшаи дар он давлат доими истодан нест. Чунин сафархои кори
метавонанд аз як мох зиедтар бошад, аммо агар одам ба накша гирифта бошад,
ки бар мегардад ин мухочират хисоб намешавад.
Сафархо ба хорича барои табобаткуни ба хисоб гирифта намешавад.
Саволи 2. Он респондентхо, ки аз берун аз давлат сафр доштанду сабаби сафарошон
хабаргирии хешутабор ва ѐ гузаронидани отпуск набуд сол ва мохи ба хорича сафар
кардашонро фахмед.
Саволи 3. Шумораи мохое, ки дар сафари хоича гузарондашонро фахмед. Агар аз як
мох кам бошад саволи 2 – ро оид ба сафари охирини мухлаташ аз як мох зиед такроран
дихед.
Саволи 4. Сабаби асосии ба хорича охиронбор сафар карданашонро фахмед.
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Саволи 5. Фахмед, ки респондент ба кадом давлат охирон бор мухочират кард.
Фахмед, Ки дар кадом шахр зиндаги кардааст. Коди шахре, ки у дар он зиндаги
кардааст супервайзери Шумо кайд мемонад.
Саволи 6. Сабаби асосии интихоби чаро айнан ин шахрро репондент интихоб кард
нависед.
Саволи 7. Фахмед, ки респондент дар ягон тренингхо оид ба такмил додани
малакахои мехнатии худ пеш аз мухочират ба хорича ишторок кардааст. Ба ин хамаи
он омузишхо (тренингхо), ки респондент ба максади ѐфтани ко рва баланд бардоштани
музди маошаш гузаштааст дохил мешавад. Агар респондент ягон намуд курсхо ва
омузишхо нагузашта бошад якбора ба саволи 11 гузаред.
Саволи 8. Агар респондент омузиш гузашта бошад, пурсед, оѐ ки барои барои
бехтар кардани малакаи забони равона шуда буд.
Саволи 9. Агар респондент омузиш гузашта бошад, пурсед, оѐ ки барои барои
бехтар кардани малакаи чисмони равона шуда буд..
Саволи 10. Агар респондент омузиш гузашта бошад, пурсед, оѐ ки барои барои
бехтар кардани малакаи истифодабарии компютер ва бехтар намудани малакахои
техники худ равона шуда буд.
Саволи 11. Фахмед, ки барои ба мамлакате у мухочират кард виза лозим буд. Агар
чавоб не бошад ба саволи 13 гузаред.
Саволи 12. Агар виза лозим буд, фахмед, ки респондент визаро то ба давлат ворид
шуданаш гириф.
Саволи 13. Фахмед, ки респондент хангоми мухочирати охиринаш расман зиндаги
мекард.
Саволи 14. Фахмед, ки респондет хангоми сафари охирини мухочириаш кор ефт.
Агар не бошвд б а саволи раками 23 гузард.
Саволи 15. Агар респондент ба саволи 14 чавоб дихад, ки вай кор мекард фахмед, ки
пеш аз ба кор барамаданаша ичозатнома гирифта буд агар ха бошад ба саволи 17
гузаред
Саволи 16.

Агар барои то фаъолияти кориашро (саволи 15 Не) сар кардан у

ичозатнома нагирифта буд, фахмед, ки баъд аз сар кардани фаъолияти кориаш
ичозатнома гириф.
Саволи 17. Барои он респондентхое, ки бо кор таъмин буданд ин корро пеш аз онхо
пеш аз Точикистонро тарк кардан ефтанд.
Саволи 18. Тарзи фаъолияти мехнатие, ки респодент хангоми сафари охирон бо у
машгул буд нависед. Харкат кунед, ки тарзи машгулияти мехнатиашро пурра шарх
дихед. Фаъолияти асосии мехнати он мебошад, ки респондент бо ин фаъолият аксари
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вакти дар хорича мухочир буданаш машгул буд. Мумкин, ки респондент бо як чанд
фаъолияти мехнати машгул буд. Танхо як фаъолияти мхнатии респондентро нависед.
Хатто агар вай бо як чанд фаъолият машгул буд танхо он коре, ки муддати вакташ
дарозтар буд нависед.
Тарзи фаъолияти мехнати он корро дар назар дорад, ки шахси муайян уро но
вобаста аз соха ичро мекард. Мисол, касе метавонад коргари хочагии кишлок,
сохтмон, наклиет ѐ дигар сохаи хачагии халк бошад
Мисол, агар ягон кас аз аъзохои хочаги Назарияи иктисодиро дар Донишгохи
давлатии Точикистон дарс дихад интервюер бояд чунин «Муалими назарияи
иктисоди дар донишгох» нависад
Фаъолияти мехнати маънои ихтисосро надорад. Мисол ягон каси Шумо
интервюерхои аз руи ихтисосаш «статист» меьошад, аммо дар Айни хол
фаъолияти мехнатиатон «интервюер» мебошад.
Коди кабулшудаи Фаъолияти мехнати хангоми аз назар гузаронидани саволнома аз
чониби супервайзери Шумо дохил карда мешавад.
Саволи 19. Даромади миенаи мохонаи респодентро, ки аз фаъолияти мехнатиаш, ки
дар саволи 18 оварда шудааст ба даст меорад бо доллар фахмед.
Саволи 20. Манбаи асосии маълумотро, ки аз он хангоми ефтани кор респондент
истифода мебарад фахмед.
Саволи 21. Дар бораи манбаи асосии маблаггузории сафари охирон фахмед.
Саволи 22. Сабаби ба Точикистон бар гаштанашро фахмед.
Саволи 23. Аз респондент фахмед, ки дар муддати 12 мохи пеш омада сафари
мухоричиро ба накша гирифтааст. Агар респондент «не» ѐ «намедонам» чавоб дихад
ба саволи 25 гузаред.
Саволи 24. Аз онхое, ки дар муддати 12 мохи пеш омада сафари мухоричиро ба
накша гирифтааст дар муддати 12 мохи пеш омада сафари мухоричиро ба накша
гирифтааст фахмед, ки ба кадом давлат мераванд.
Саволи 25. Фахмед, ки респондент дар солхои аз 1992 то 2000 акалан як бор (хатто
ба мухлати 1 мох) мухочират крадааст. Бовари изхор кунед, ки респондент мефахмад,
ки ин давраи гузашта аст.
Сфархои бо максади хабаргирии хшу табор ба хисоб намеравад.
Отпуск ба хисоб гирифта намешавад.
Сафархои кори вакте, ки боз гаштани одам ба Точикистон дар назар гирифта
шудаасту накшаи дар он давлат доими истодан нест. Чунин сафархои кори
метавонанд аз як мох зиедтар бошад, аммо агар одам ба накша гирифта бошад,
ки бар мегардад ин мухочират хисоб намешавад.
Сафархо ба хорича барои табобаткуни ба хисоб гирифта намешавад.
Саволи 26. Фахмед, ки дар муддат солхои 1992 то 2000 чанд сол одам дар
мухочирати хоричи буд. Ин шумораи чан бор рафтанаш намебошад. Ин шумораи
23

солхое, ки дар хорича гузаронида шудааст мебошад. Чавоб аз 9 бор зиед шуда
наметавонад. Агар одам дар соли 1998 3 маротиба ба мухочират рафта бошад чавобаш
«1» мебошад. Барои он, ки хамаи сафархо дар як сол гузашта шудааст.
Саволи 27.

Фахмед, ки респондент дар солхои аз 2001 то 2009 акалан як бор

мухочират крадааст. Бовари изхор кунед, ки респондент мефахмад, ки ин давраи
гузашта аст.
Сфархои бо максади хабаргирии хшу табор ба хисоб намеравад.
Отпуск ба хисоб гирифта намешавад.
Сафархои кори вакте, ки боз гаштани одам ба Точикистон дар назар гирифта
шудаасту накшаи дар он давлат доими истодан нест. Чунин сафархои кори
метавонанд аз як мох зиедтар бошад, аммо агар одам ба накша гирифта бошад,
ки бар мегардад ин мухочират хисоб намешавад.
Сафархо ба хорича барои табобаткуни ба хисоб гирифта намешавад.
Саволи 28. Фахмед, ки дар муддат солхои 2001 - 2009 чанд сол одам дар мухочирати
хоричи буд. Ин шумораи чан бор рафтанаш намебошад. Ин шумораи солхое, ки дар
хорича гузаронида шудааст мебошад. Чавоб аз 9 бор зиед шуда наметавонад. Агар
одам дар соли 2002 3 бор ба мухочират рафта бошад чавобаш «1» мебошад. Барои он,
ки хамаи сафархо дар як сол гузашта шудааст.
Саволи 29. Бо саволи мазкур, Шумо мехохед маълумотро барои хар як мох аз соли
2007 сар карда оди он, ки оѐ респондент дар хочаги хозир буд (код 1), дар Точикистон
аммо дар хочаги не (код 2) ва ѐ дар хорича (код 3) фахмед. Ин саволи мушкил карда
шуда мебошад. Шумо бояд саволхоро чуин дихед. Респондент хар мох дар кучо буд.
Барои хар як мох бояд коди чавоб навишта шуда бошад. Барои он, ки респондент
хангоми гузаронидани пурсиш дар хочаги хозир буд, коди чавоб барои мохи Ноябр
хамавакт «1» мебошад.
Мисоли 3.
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Кисми В: Аъзои оила, ки дар хочагии мазкур зиндаги намекунанд
Фасли мазкур маълумотро дар бораи онхое, ки аъзои хочаги ба хисоб рафтанд,
ханоме, ки дар хочаги айнизамон зиндаги мекарданд. Консептуалифахмидани ин
душвортар мебошад. Ба сордори хочаги пур карда мешавад, агар чунин вучуд бошад,
агар набошад бо хамсари сардори хочаги пур карда мешавад
ЗАМИМА: Кодхои Инд. Модули мазкур аз 21 то 35. Ин шаходати он мебошад, ки
хеч каси онхо ба руихати оъзохои хочаги дохил нашудаанд.
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ЗАМИМА: Коди Инд. аъзои хочаги, хамчун манбаи маълумот дар бораи онхое, ки
дар айни хол дар хочаги зиндаги намкунанд хизмат мекунад навиштан лозим аст.
Мумкин аст, ки манбаи маълумоот дар бораи шахсони гуногуни айни вакт дар хона
хочаги хозир нестанд метавонанд аъзохои гуногуни хочаги бошанд.
Саволи 1 Аз сардори хочаги фахмед, ки ягон кас дар хочаги хаст, ки дар давоми аз
12 мох зиедтар дар хорича кор мекунад.
Саволхои аз 2 то 30 ба онхое, ки хочаги мухочират кардаанд дахл дорад.
Саволи 2. Супервайзер кодхои идентификатсиониро, ки барои чавоб истифода
мешаванд пешниход мекунад. Ба сардори хочаги ин саволро надихед.
Саволи 3. Оид ба муносибатхои хешутабории мухочир аз сардори хочаги пурсон
шавед.
Саволи 4. Сину соли мухочирро пурсед.
Саволи 5. Чинси мухочирро фахмед. Хангоми муйаян намудани чинс танхо аз ном
хулоса набароред.
Саволи 6. Маълумоти гирифташудаи мухочирро фахмед. Ин сатхи маълумоти
хозираро дар назар дорад. На он сатхи маълумотро, ки у хангоми ба мухочират
рафтаноро дашт
Саволи 7. Фахмед, ки дар кадом давлат у маълумоти Оли ѐ миенаро гирифт
Саволи 8. Оди ба он, ки кадом забонхоро мухочир медонад пурсон шавед.
Саволи 9. Сол ва мохи аз хочаги охирон бор ба мухочират рафтанашро фахмед.
Саволи 10. Саволи мазкур вазъияти мухочирро дар муддати ба сафар рафтанш дар
назар дорад, аммо бо он, ки вай дар айни замон бо чи машгул аст алокаманд нест.
Саволи 11. Саволи мазкур он фаъолияти мехнатии мухочирро дар муддати ба сафар
рафтанш машгул буд дар назар дорад, аммо на бо он, ки вай дар айни замон машгул
мебошад.
Тарзи фаъолияти мехнати он корро дар назар дорад, ки шахси муайян уро но
вобаста аз соха ичро мекард. Мисол, касе метавонад коргари хочагии кишлок,
сохтмон, наклиет ѐ дигар сохаи хачагии халк бошад
Мисол, агар ягон кас аз аъзохои хочаги Назарияи иктисодиро дар Донишгохи
давлатии Точикистон дарс дихад интервюер бояд чунин «Муалими назарияи
иктисоди дар донишгох» нависад
Фаъолияти мехнати маънои ихтисосро надорад. Мисол ягон каси Шумо
интервюерхои аз руи ихтисосаш «статист» меьошад, аммо дар Айни хол
фаъолияти мехнатиатон «интервюер» мебошад.
Коди кабулшудаи Фаъолияти мехнати хангоми аз назар гузаронидани саволнома аз
чониби супервайзери Шумо дохил карда мешавад.
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Саволи 12. Дар Айни замон мухочир дар кадом давлат зиндаги карда истодааст. В
какой стране мигрант в данный момент проживает. Коди шахрро супервайзер пур
мекунад.
Саволи 13. Соли сафари мухочирро ба давалте, ки дар саволи 12 навишта шудааст
нависед. Ин метавонад он соле бошад, ки дар саволи 9 нишон дода шудааст.
Саволи 14. Фахмед, ки барои ба мамлакате дар саволи 12 нишон дода шудааст
мухочират кард виза лозим буд. Агар чавоб не бошад ба саволи 16 гузаред.
Саволи 15. Агар виза лозим буд, фахмед, ки респондент визаро то ба давлат ворид
шуданаш гириф.
Саволи 16. Фахмед, ки мухочир пеш аз ба мухочират рафтанаш ягон кумак
гирифтааст. Ин кумаки молиявиро дар назар надорад. Кумак оид ба таъминот бо чои
кор, чои зиндагони и ва гайраро дар назар дорад. Агар чавоб «не» е «намедонам»
бошад ба саволи 19 гузаред
Саволи 17.

Фахмед ки кумак кард. Хамаи чавобхоро нависед. Агар чавоб «аз

муассисахои (агенти) махсус» бошад ба саволи 19 гузаред.
Саволи 18. Фахмед, ки кумак ройгон ва ѐ пулаки мебошад.
Саволи 19. Фахмед, ки мухочир холо хам дар хамон давлате, ки дар саволи 12
нишон дода шудааст зиндаги дорад. сих пор мигрант в той стране, которая указана в
Саволие 12. Агар чавоб «не» е «намедонам» бошад ба саволи 24 гузаред.
Саволи 20. Саволи мазкур танхо фаъолияти мехнатии хозираи мухочирро дар назар
дорад. Хаар чи метавонед шархи пурра дихед.
Тарзи фаъолияти мехнати он корро дар назар дорад, ки шахси муайян уро но
вобаста аз соха ичро мекард. Мисол, касе метавонад коргари хочагии кишлок,
сохтмон, наклиет ѐ дигар сохаи хачагии халк бошад
Мисол, агар ягон кас аз аъзохои хочаги Назарияи иктисодиро дар Донишгохи
давлатии Точикистон дарс дихад интервюер бояд чунин «Муалими назарияи
иктисоди дар донишгох» нависад
Фаъолияти мехнати маънои ихтисосро надорад. Мисол ягон каси Шумо
интервюерхои аз руи ихтисосаш «статист» меьошад, аммо дар Айни хол
фаъолияти мехнатиатон «интервюер» мебошад.
Коди кабулшудаи Фаъолияти мехнати хангоми аз назар гузаронидани саволнома аз
чониби супервайзери Шумо дохил карда мешавад.
Саволи 21. Фахмед, ки пеш аз ба кор барамаданаша ичозатнома гирифта буд агар
ха бошад ба саволи 23 гузаред
Саволи 22.

Агар барои то фаъолияти кориашро сар кардан (саволи 21 – не ѐ

намедонам) у ичозатнома надошт буд, фахмед, ки баъд аз сар кардани фаъолияти
кориаш ичозатнома гирифт.
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Саволи 23.

Даромади софи миѐнаи мохонаи коре, ки дар саволи 20 нишон

додашудааст бо доллар нишон дихед. Агар респондент надонад «99» нависед
Саволи 24.

Пурсед, Ки дар муддати 12 мохи охир мухочир ба хочаги пул

фиристодааст. Дар ин холат хамаи намудхои интиколи маблаг ба назар гирифта
мешавад (аз даст ба даст, ба воситаи бонкхо ва гайра). Агар пул равон накарда бошад
ба саволи 26 гузаред.
Саволи 25. Фахмед, ки дар хар мох ба хисоби миѐна дар муддати 12 мох чанд пул у
ба хочаги фиристодааст.
Саволи 26. Пурсед, ки дар муддати 12 мохи охир гайр аз маблагхои пули мухочир
боз чи ба хочаги фиристондааст. Ба ин чозхо дохил мешаванд хама гунна тачхизотхо,
тухфахо ва моводхое, Ки у ба хочаги фиристонда буд. Агар ягон чиз нафиристонда
бошад ба саволи раками 29 гузаред.
Саволи 27. Нархи тахминии чизхои фиристодашудашро пурсед. Онхоро бо доллар
нишон дихед. Пурсед, ки ба хисоби миѐнаи мохонаи чизхои фирисотодашуда чанд
пулро ташкил медихад.
Саволи 28. Пурсед ки ба кадом восита дар мудати 12 мохи охир маблагхои пули ѐ
тухфахо ба хочаги фиристода шуданд.
Саволи 29. Бо саволи мазкур, Шумо мехохед маълумотро барои хар як мох аз соли
2007 сар карда оди он, ки оѐ респондент дар хочаги хозир буд (код 1), дар Точикистон
аммо дар хочаги не (код 2) ва ѐ дар хорича (код 3) фахмед. Ин саволи мушкил карда
шуда мебошад. Шумо бояд саволхоро чуин дихед. Респондент хар мох дар кучо буд.
Барои хар як мох бояд коди чавоб навишта шуда бошад. Барои он, ки респондент
хангоми гузаронидани пурсиш дар хочаги хозир буд, коди чавоб барои мохи Ноябри
2009 хамавакт «2» ѐ «3» мебошад.
Мисоли 4.
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Модули 3: Маълумот
РЕСПОНДЕНТ: Хамаи аъзохои хочаги
Новобаста ахборотдиханда: Аъзохои хочагие, синашон аз 10 сола калон мебошад
Кисми A:Томактаби
Дар чорчубаи кисми мазкур маълумот оид ба он, ки кудакони аз 3 то 4 сола ба
муассисахои томактаби мерарванд чамъ мешавад. Муассисахои томактаби аз мухлати
3 мохаги кабул мешаванд.
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Саволи 1. Агар кудак дар солхои 2008 – 2009 ба муассисаи томактаби намерафт,
саволи 2 – ро барои фахминдани сабахои нарафтани кудакро дихед. Мумкин аст, ки
кудакони синну солашон ба 6 расидаги дар мактабхои ибтидои тахсил мекарданд.
Агар чунин бошад ба ин кудакхо коди 9 дихеду ба кисми Б – и Модули 3 гузаред.
Хангоме, ки кудаки 6 сола муассисаи томактаби намерафту ва дар мактаби ибтидои
низ тахсил намекард ба Модули 4 гузаред. Агар ба хар хол кудак ба муассисаи
томактаби мерафт саволхои 3 ва 4 – ро дихед
Саволи 2. Сабаби асосии ба муассисаи томактаби нарафтани кудакро пурсед.
Саволи 3. Муассисахои томактабие, ки кудакон мераванд давлатианд ѐ шахсиАгар
муассисаи томактаби шахси бошад у гайридини (аз чониби гурухи гайрирухони идора
мешавад) ва ѐ дини мебошад.
Саволи 4. Фахмед, ки чанд пул бораи ташрифи кудак ба муассисаи томактаби
хочаги месупорад. Чи пардохтхои расми ва чи гайри расмиро дохил кунед.
Кисми Б:Мактаб
Дар чорчубаи кисми мазкур маълумот оид ба он, ки кудакони синашон аз 6 сола
калон мебошад чамъ мешавад. Сину соли мактаби аз 7 солаги сар мешавад амма ба
кудаконе, Ки синашон ба 6 расидааст ба мактаб рафтан ичозат дода мешавад.
ЗАМИМА: Соли хониш акнун Сар шудааст. Тамоми саволхое, ки ба соли гузаштаи
хониш дахл доранд аз сентябрь 2008 – то июни 2009 года ба хисоб мераванд. Тамоми
маълумотхои чамъшуда бояд ба соли хониши гузашта дахл дошта бошанд.
Саволи 1. Пурсед, ки оѐ респондент хонда метавонад. Агар чавоби каноатбахш
диханд пурсде, ки чи тавр мехонад бо мушкили ѐ бо осони.
Саволи 2. Пурсед, ки оѐ респондент навишта метавонад. Агар чавоби каноатбахш
диханд пурсде, ки чи тавр менивисад бо мушкили ѐ бо осони. Агар респондент чавоб
дихад, ки «Каме» навиша метавонад, кайд кунед, ки бо мушкили менависад.
Саволи 3. Пурсед, Ки респондент ба ягон муасисаи таълими мерафт. На танхо
муассисаи томактаби дар назар дошта шудааст. Агар респондент ба ягон намуд
муассисаи таълими намерафт саволи 4 – ро дар бораи сабабхоияшон фахмед.
Саволи 4.

Дастрас гардидан ба сатхи муайяни маълумотноки ба хатм кардани

шумораи муайяни синфхоро талаб мекунад. Агар респондент 7 синфро хатм карда
карда бошад, он гох сатхи маълумоти гирифтаи у «ибтидои» мебошад, бинобар он, ки
респондент «мактаби ибтидоиро» дар пурраги хатм накардааст.
Саволи 5. Пурсед, ки мабодо респондент дар охири соли тахсил ба мактаб кабул
нашудааст. Соли тахсили дар назар буда муддати аз сентябри 2008г. то июни 2009 – ро
дар бар мегирад.
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Саволи 6. Сатхи мълумоти респондентро дар вакти тахсили соли охирони хониш (аз
сентябри соли 2006 то июни соли 2007) нишон дихед. Респондент дар вакти тахсили
соли охирони хониш (аз сентябри соли 2006 то июни соли 2007) дар синфи чандум
мехонд нишон дихед.
Саволхои аз 7 то 13. Ин саволхо дар бораи андозаи харочотхои индивидуали, ки бо
таълим алокаманданд: маблаги хониш, либосхои мактабона, китобу лавозимотхои
мактаби, хурок ва хонапули, таъмири мактаб, хариди тачхизоти мактаби ва ин чунин
дигар хорочотхо вобастаги доранд. Агар баори хар як банди харочот маълумот дода
натавонад он гох маблаги харчоти умумиро пурсида дар саволи 14 нависед. Харакат
кунед, ки респодент ба чои мадлаги умуми хар як банди хорочотро дар алохидаги
дихад.
Саволи 14. Ин маблаги умумии харочотхои онхое, мебошад ки дар давоми охири
соли хониш дар мактаб тахсил кадаанд (аз сентябри соли 2008 то июни соли 2009), Ин
маълумот он гох пур карда мешавад, ки агар респодент чудогона маълумотро аз
саволи 7 то 13 – ум дода натавонад.
Саволи 15. Дар бораи дигар кумаки гирифташуда, ба намуди маблаги пули ва
дигар намуд, ки ба хочаги барои тахсисли донишчу гирифта шудааст нависед.
Саволи 16. Фахмед, ки ое донишчу дар солхои хониши 2008 – 2009 степендия
мегирифт. Агар не бошад ба саволи 18 гузаред.
Саволи 17. Маблаги умумии степенидия ва ѐ дотатсияие, ки донишчу дар солхои
хониши 2008 – 2009 гирифтааст нависед.
Саволи 18. Фахмед, ки оѐ донишчу дарси байъи (частный) мегирад. Ба ин таълими
иловани, хатто агар онхо ройгон мебошанд дохил мешавад. Агар чавоб не бошад ба
модули навбати гузаред
Саволи 19. Фахмед, ки ое донишчу барои дарсхои байъи маблаг месупорад. Агар
чавоб не бошад ба модули навбати гузаред.
Саволи 20. Фахмед, ки барои хар як соати омузиш донишчу чанд пул месупорад.
Агар донишчу дарсхои байъи гираду онхо аз як чанд Фан иборат бошанд барои хар
яки он маблагхои гуногун диханд пардохти миѐнаи онро хисоб кунед.
Саволи 21. Фахмед, ки донишчу дар як мох ба хисоби миѐна барои омузиши солхои
хониши 2008 – 2009 чанд пул месупорад.
Модули 4. Тандурусти
РЕСПОНДЕНТ: Хамаи аъзохои хочаги
Новобаста ахборотдиханда: Аъзохои хочагие, синашон аз 10 сола калон мебошад
Кисми A: Истифодабарии хизматрасонии тиббии амбулатори
29

Ин кисм танхо респонднтхое, ки онхо ба ѐрии тиббии амбулатори эхтиеч доштанд
дахл дорад. Ерии тиббии амбулатори онро дар назар дорад, хангоми ташрифи
беморхона дар он чо шабонарузона будан лозим намеояд ва ѐ ташрифи клиника
(шахси ѐ давлати) ва ѐ ин ки ташрифи духтур, хамшира ва ѐ табиб. У госпитализациро
дохил намекунад, хангоме, ки дар берморхона шабонаруз будан зарур аст. Агар
респондент дар беморхона истодан эхтиеч дошта бошад он гох ин маълумот дар
чорчубаи кисми оянда чамъ карда мшавад.
Саволи 2. Ин шумораи умуми мебошад, ки ба респондент ерии амбулатории лозим
шудааст. Ин ба як ва ѐ якчанд холатхои бемори дахл дорад.
Саволи 4. Дар бораи маблаги умумие, ки респондент хангоми табобати амбулатори
(анализхои лаборатории, косултатсияхо) дар муддати 4 хафтаи охир сарф кардааст
пурсон шавед. Маблахои тухфахо барои духтурон ва дорухои харидашударо дохил
накунед. Агар респондент хизматрасонии шахси гирифта бошаду маблаги умумиро
барои ин хизматрасонихо супоридааст ва намедонад, ки дар алохидаги хар як
хизматрасони чанд кадар аст, мабалги умумиро нивисед
Кисми Б: Госпитализатсия
Ин кисм танхо ба он респодентхо дахл дорад, ки ба онхо хагоми ташрифи беморона
лозим омад, ки як шабонаруз дар он чо истанд. Саволхои аз 3 то 4 ташрифи охирони
респодентро ба беморхона дар бар мегирад.
Саволи 3. Намуди беморхонаро, ки дар он чо респондент охирон бор акалан як шаб
истодааст нависед.
Саволи 4. Маблаге, ки хочаги барои як шаби охирини бемохона сарф кардааст
нависед. Маблагро бо сомони нависед.
Кисми В: Дастраси ба хизматрасонии тибби
Чавобхои ин кисмро бояд аз сардори хочаги гиред. Агар чунин надошад ин саволро
ба хамасараш ѐ ягон шахси калони хочаги дихед. Коди инд. Респондентро нависед.
Саволи 2. Хамаи вариантхои пешниходгардидаро ба респондент Хонда дихед. Ру ба
руи хар як вариант 1 «ха» ѐ 2 «не» нависед.
Саволи 6. Ба респондент вариантхои ин савлро нахонед. Сабаби асосии ба клиника
мурочиат кардани респондентро пурседу раками вариантро дар назди чавоб нависед.
Ба дигар клиника мурочиат кард. Варианти мазкур маънои онро дорад, ки аъзои
оиларо ба клиникае равон кардаанд, ки аз чои истикоматаш дар масофи дур
чойгир шудааст. Онхо бо сабаби дур бурданаш ба он чо мурочиат карда
натавонистанд.
Саволи 11. Хатто агар аъзои хочаги хукуки имтиѐз ба хариди дорувори дошта
бошад хам, холатхое хастанд, ки онхо бо нарххои имтиѐзнок дорухоро дастрас карда
наметавонанд. Агар ин холат рух дода бошад сабабшро фахмед.
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Хуччатхои заруриро надорад. Мумкин аст, ки хангоми хариди дорувори
респондент хуччатхои заруриро бо худ надошт.
Норасоии дорувори. Дорухои лозима камчинанд.
Духтурон ин гунна дорухоро бод или нохохам менависанд. Мумкин духтурхо
навиштани дорухое, ки ба руйхати дорухои имтиезнок дохил нестанд авлотар
мешуморанд.
Хатто бо кам кардани нарх ба худ раво донистан мушкил аст. Нархи дору
баланд мебошад. Хато баъд аз кам карданаш.
Модули 5. Бозори мехнат
РЕСПОНДЕНТ: Аъзохои хочагие ки сину солашон аз 14 сола калон мебошад
Новобаста ахборотдиханда: Аъзохои хочагие, синашон аз 14 сола калон мебошад
Кисми A:Иштирок дар бозори мехнат
Ин кисм барои чамъ намудани маълумот дар бораи онхое, ки кор мекунанд
пешбини шудааст. Онхоро дохил мекунад, ки дар бозорхои расми ва гайрирасмии
мехнат банданд.
Кор маънои хамагуна фаълиятро, ки ба гирифтани даромад оварда мерасонад
дорад. Ин маънои онро надорад, Ки респондент маош мегирад. Агар респондент
дар бизнеси оилави банд бошад, аммо барои ин ба у маош намедиханд, ба хар
хол ба хисоб меравад, ки у кор мекунад, бинобар он ки ин фаълият ба гирифтани
даромад мусоидат мекунад. Ин он ба он респонденхое ки бо корхои хочагии
кишлок дар хочаги машгуланд дахл дорад.
Саволхо аз 1 то 3. Агар респодент ба хамаи ин саволхо «не» чавоб дихад пурсед, ки
«Хатто агар ба шумо маош намедиханд?».
Саволи 4. Агар респодент ба саволхои аз 1 то 3 ба ягонтааш чавоби «ха» дихад ба
кисми Б гузаред. Агар ба саволхои аз 1 то 3 респондент чавоби «не» дихад ба саволи 5
гузаред.
Саволи 5. Ин савол барои он дохил карда шудааст, ки гох хел респондентхо на
хамаи фаъолияти мехнатиро «кор» хисоб мекунанд. Ба ин савдои чакана дар кучахо,
ердам ба бизнеси оилави ѐ ичрои корхои хочагии кишлок, фуруши махсулоти
истехсоли хонаги, шустан ва таъмири мошинхо ва гайра дохил мешаванд. Агар
респодент ба яке аз фаъолиятхо машгул бошад хисобкарда мешавад, ки у кор кардааст
ва ба Кисми Б гузаред.
Саволи 6. Мумкин аст, ки респондент кор дораду дар мухлати 14 рузи охир дар чои
кораш кариб, ки кор накардааст. Агар чунин холат чой дошта бошад саволи 7 – ро
дода, баъд ба Кисми Г, ки ба маълуот оиди чои кори расмие, ки респондент мухлати 14
рузи охир онро ичро накардааст дахл доард гузаред.
Саволи 7. Сабаби асосии, чаро респондент кор дораду дар мухлати 14 рузи охир дар
чои кораш кариб, ки кор накардааст пурсед.
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Бемори, ки сбаби ба кор нарафтани респодент шуд.
Бемории яке аз аъзохои хочаги, ки сбаби ба кор нарафтани респодент шуд.
Идхои милли.
Отпуски мехнатии пардохт шаванда.
Отпуски аз хисоби худи респондент.
Саволи 8. Аз он респондентоне, ки дар айни замон кор намекунанд пурсед, ки
барои ѐфтани кор ѐ сар кардани бизнеси худ мухлати мохи охирон ягон харакат
накардаанд.
Саволи 9 ба сабаби аз хама мухими он, ки барои чи респондент дар мухлати мохи
охирон барои ѐфтани кор ѐ сар кардани бизнеси худ ягон харакат накардааст.
Кисми Б: Шархи 14 рузи охирон
Дар кисми мазкур ба он ахамият дихед, ки чамъоварии маълумот бо дигар метод
бурда мешавад. Максади тадкикот акнун кор мебошаду респондент не. Ин кисм барои
муайян намудани маълумотхое, ки барои Кисми В пешбини шудаанд истифода бурда
мешавад В.
Саволи 1. Хар як респонденте, ки ба саволхои 1 ва 2 – и Кисми А чавоби «ха»
додаст ѐ ба саволи 5 Кисми А чавоби «ха» додаст пурсед, ки корхои дар муддати 14
рузи охир кардаашонро номбар кунанд. Корхои ичрошуда метавонанд бо маош ѐ бе
маош бошанд. Хаар чи зиѐдтар шархи дакики дихед.
Тарзи фаъолияти мехнати он корро дар назар дорад, ки шахси муайян уро но
вобаста аз соха ичро мекард. Мисол, касе метавонад коргари хочагии кишлок,
сохтмон, наклиет ѐ дигар сохаи хачагии халк бошад
Мисол, агар ягон кас аз аъзохои хочаги Назарияи иктисодиро дар Донишгохи
давлатии Точикистон дарс дихад интервюер бояд чунин «Муалими назарияи
иктисоди дар донишгох» нависад
Фаъолияти мехнати маънои ихтисосро надорад. Мисол ягон каси Шумо
интервюерхои аз руи ихтисосаш «статист» меьошад, аммо дар Айни хол
фаъолияти мехнатиатон «интервюер» мебошад.
Коди кабулшудаи Фаъолияти мехнати хангоми аз назар гузаронидани саволнома аз
чониби супервайзери Шумо дохил карда мешавад.
Бовари изхор кунед, ки кодхои инд. респодент дар назди хар коре, ки вай машгул
буд навишта шудааст. Мукин аст, ки дар мухлати 14 рузи охир у аз як кор зиѐдтар
дошт. Баъд аз тартиб додани руихати пурраи корхо, ба саволхои аз 2 то 6 чавобхоро
оид ба корхои алохида маълумот гирифта мешавад. Танхо баъд аз дохил намудани ин
маълумотхо оид ба кархое, ки респондент дар мухлати 14 рузи охир машгул буд ба
саволи 7 – ум гузаред.
Саволи 2. Фаъолияти иктисодии корхонае, ки респоднт дар он чо кор мекард ѐ
бизнеси шахсии респондетро нишон дихед. Шархи фаоълияти респодентро, Ки дар
корхона машгул буд дихед. Ин маълумот ба намуди фаълияте, ки респондент дар
корхона машгул буд дахл дорад. Одатан ин дар асоси хусусиятхои махсулоти
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истехсолшаванда муайян мешавад. Коди фаъолияти иктисоди аз чониби супервайзер
хангоми пур кардани бланкхои саволнома дохил карда мешавад
Номи ширкат ѐ муассисаро нанависед, гайр аз холатхое, ки респондент дар
вазорат ѐ муассисаи хукумати ва ѐ ташкилоти чаъмияти кор карда бошад. Гайр аз
ин ишорахои хусусияти умумидоштаро истифода набаред, монанди устохона,
истехсолот, фабрика ва гайра.
Шархи чои кори респодентро пешникаш кунед, монанди устохани таъмири
мошинхо, фабрикаи пойавзол, сугурта ва гайра.
Саволи 7. Хамаи корхои респодентро, ки дар мухлати 14 рузи охир машгул буд
барраси намоед. Ба сатри он коре, ки респондент дар мухлати 14 рузи (саволи 5) охир
соати зиед сарф кардааст «1» монед. Агар респондент танхо дар як чо кор карда бошад
ин кор дар саволи 8 дар зери коди «1» меояд. Ба сатри он коре, ки вакти дар он кор
карда шуда дар байни корхои дар мухлалати 14 рузи охир машгул буд дар чои дуюм
меистад «2» нависед. Дар хамаи дигар сатрхо оиди ин респодент «3» монед. Саволхои
иловагие, Ки ба корхо дахл доранд Кисми В бо коди «1» ѐ «2» нишон дода мешавад.
Кисми В: Кори асоси ва дуюмдарача дар мухлати 14 рузи охир
Дар ин кисм маълумотхо дар бора ду кори аз хама мухиме, ки респондент бо онхо
дар мухлати 14 рузи охир машгул буд чамъ мешавад (аз Кисми Б). Дар ин кисм бори
дигар маълумоте, ки дар сатхи индивидуали гирифта мешавад кайд мегардад.
Саволи 1. Бори дигар фаъолияти мхнатии дар Кисми Б саволи 8, респондент дар
мухлати 14 рузи охир соати зиед сарф кардааст нависед. Коди фаъолияти мехнати аз
чониби супервайзер хангоми пур кардани бланкхои саволнома дохил карда мешавад.

Коди фаъолияти иктисоди аз чониби супервайзер хангоми пур кардани бланкхои
саволнома дохил карда мешавад
Коди фаъолияти иктисоди аз чониби супервайзер хангоми пур кардани бланкхои
саволнома дохил карда мешавад
Саволхои аз 2 то 33 айнан ба ин кор дахл доранд. Чавобхо ба ин саволхо маълумоти
дакикро чи дар бораи худи кор ин чунин дар бораи сабахое, ки чаро респонедент бо ин
кор машгул буд медихад.
Саволи 2.

Ин савол ба мавкеъи асосии чойгиршаваие, ки дар он чо кор ичро

мешавад дахл дорад. Агар кор дар чанд чо ичро шавад аз респондент пурсед, хангоми
ичрои кор дар кучо вакти зиедтарро мегузаронад.
Саволи 4. Ин савол ба шумораи вакти кории коркардаи респодент дахл дорад. Агар
респодент дар хамаи чойхои кориаш бо як намуди кот машгул буд он гох маълумотро
дар бораи кори охиронашро чамъ кунед.
Мисол, респондент дар довами 6 сол техники тачхизоти компютеришуда кор
мекард. Дар давами 2 сол вай дар як ширкат кор мекард. Сипас барои кор ба
дигар ширкат гузашт, ки дар он 4 сол кард. Чавоби ин савол «4» мебошад.
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Саволи 5. Ба респондент хамаи вариантхои чавобхоро хонед ва таманои интихоби
онро кунед, ки аник ба ин кор мутобик мебошад.
Саволи 6. Ба респондент хамаи вариантхои чавобхоро хонед ва таманои интихоби
онро кунед, ки аз хама бштар ба ин кор мутобик мебошад.
Саволи 8. Ба респондент хамаи вариантхои чавобхоро хонед ва таманои интихоби
онро кунед, ки аз хама бштар ба ин кор мутобик мебошад.
Саволи 9. Маънои шартнома/созишномаи хати муносибати кори муайян мебошад,
ки респондент имзо кардааст. Агар респоднт расман шартномаи кори набаста бошад,
чавоби ин савол «не» мебошад.
Саволи 10. Вай пулдихиро дахл дорад. Агар респодент пул нагирад чавоб «не»
мебошад. Пулдихи метавонад дар шакли маош, премия, ердампулихо барои наклиет,
ичорапули ѐ барои хурока ва гайрахо буда метавонанд. Агар респодент пул нагирад
чавоб «не» мебошад.
Саволи 11. Пардохти тоза ин пулдихи баъд аз пардохти андозхоро дар назар дорад.
Чунин пардохти пули маблаги умуми барои як мохи пура мебошад. Агар мухлати
пардохт аз як мох камтар бошад, мисол, хархафта, ва ѐ да дух афта як бор пардохт
шавад барои пардохти як мох гирифташударо фахмидан онхоро чамъ кунед.
Саволи 16. Вай ба компенсатсияхои бо шакли натурали гирифташударо дар бар
мегирад. Ин пардохтхои бо шакли натурали хурок, наклиет, либос, шароити манзили
ва гайраро ба худ дохил мекунад.
Саволи 17. Ин савол ба арзиши компенсатсияхои, ки бо шакли натурали гирифта
шудаанд дахл дорад. Агар респодент ба додани чавоб танкиси кашад, аз онхо пурсед,
ки хангоми аз бозор харидани хамаи ин Шумо чанд пул сарф мекардед.
Саволи 18.

Он респондентхое, ки хам пардхохои пули ва хам натурали

мегирифтанд, пурсед ое ин гуна пардохтхоро хар мох дар муддати 12 мохи кори
мегирифтанд Агар не бошад нависед, Ки дар муддати 12 мох чанд бор ин гунна
пардохтхо гирифтаанду онхоро чамъ кунед. Агар респондент дар даваоми се мох аз
январ то март ва боз ду мох аз май то июн нагирифта бошанд чавобаш савол «5»
мебошад
Саволхои аз 19 то 27 ба дуюм кори мухиме, ки респодент дар давами 14 рузи охир
машгул аст дахл дорад.
Саволи 19. Ин саволро ба респодент надихед. Барои фахминади он ки дар мухлати
14 рузи охир респодент кори дуюм дошт ба кисми Б баргардед.
Саволи 20. Бори дигар фаъолияти мхнатии дар Кисми Б саволи 8, респондент дар
мухлати 14 рузи охир соати зиед сарф кардааст нависед. Коди фаъолияти мехнати аз
чониби супервайзер хангоми пур кардани бланкхои саволнома дохил карда мешавад.
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Саволхои аз 21 то 23. Хамаи вариантхоро ба респодент хонед.
Саволи 24. Вай ба пардохтхои бо шакли пули гирифташуда дахл дорад. Агар
респодент пардохтхои пули нагирад чавоб «не». Пардохтхо метавонад дар шакли
маош, премия, ердампулихо барои наклиет, ичорапули ѐ барои хурока ва гайрахо буда
метавонанд. Агар респодент пул нагирад чавоб «не» мебошад.
Саволи 25. Респондент бояд пардохти тозаро номабр кунад, ки ин пулдихи баъд аз
пардохти андозхоро дар назар дорад. Агар респондент барои кори охиринаш маош
нагирията бошад у чан руз интизор шудани аст. Ин пардохт барои як мох мебошад.
Агар пардохти респондент дар мухлати аз як мох камтар амали гардад, мисол хар
хафта, дар ду хафта як бор барои пардохти як мохаро фахмидан онхоро чамъ кунед.
Саволи 26. Вай ба компенсатсияхои бо шакли натурали гирифташударо дар бар
мегирад. Ин пардохтхои бо шакли натурали хурок, наклиет, либос, шароити манзили
ва гайраро ба худ дохил мекунад.
Саволи 27. Ин савол ба компенсатсияхои бо шакли натурали гирифташударо дар
бар мегирад. Агар респодент ба додани чавоб танкиси кашад аз онхо пурсед, ки
хангоми аз бозор харидани хамаи ин Шумо чанд пул сарф мекардед.

Кисми Г: Фаъолият дар давами мох
Дар ин кисм Шумо маълумотро оид ба фаъолияте, ки респодент хар мох дар давоми
октябри соли 2007 то октябри соли 2009 машгул буд чамъ мекунед. Респондент хар мох
метавонист:
1. Аз руи ихтисосаш дар Точикистон кор кунад.
2. Аз руи ихтисосаш дар хорича кор кунад.
3. Аз руи ихтисоси дуюмаш кор кунад (дар Точикистон ѐ дар хорича)
4. Кор накунаду дар чустучуи кор бошад
5. Кор накунаду дар чустучуи кор набошад
Респондент метавонист дар давоми мох бо якчанд кор машгул бошад. Мисол, дар
мохи ноябри соли 2007 респондент метавонист «кор накунаду дар чустучуи кор
баошад» (код 4), ва «аз руи ихтисосаш дар Точикистон кор мекард» (код 1), агар дар ин
мох у кор ефт. Агар респондент дар давоми мох ба як чанд намуди фаъолият чалб
карда шуда буд кодро тавасути вергул нависед Мисол:
“1,3”
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Модули 6. Манзил, хизматрасонии коммунали ва молхои истифодаашон давомнок
РЕСПОНДЕНТ: Сардори хочаги
Новобаста ахборотдиханда: Сардори хочаги
Кисми A: Хизматрасонии коммунали
Саволи 13. Хати тлефони алокаи телефониро дар хочаги дар назар дорад. Ба ин чо
телефонхои мобили ва спутники дохил намешавад.
Саволи 16. Ба пардохти маблаги охирини телефон, ки хочаги пардохт кардааст
дахл дорад.
Саволи 20. Ин савол ба пардохтхои хамаи аъзохои хочагие, ки телефонхои мобили ѐ
спутники доранд дахл дорад.
Кисми Б:Об ва шароити санитари
Саволи 1. Манбаи асосии об, ин он манбаест, ки эхтиѐчоти тамоми хочагиро бо оби
нушоки таъмин мекунад. Савол новобасто оид ба оби нушоки.
Водопроводи шахри таъминоти хочагиро бо оби нушоки таввасути кубурхои
ситемаи чаъмиятии обтаъминкуниро дар назар дорад. Чунин вариантро танхо
нисбати хочагихои дар шахр буда кобили кабул аст.
Водопроводи дехот таъминоти хочагиро бо оби нушоки таввасути кубурхо аз
манбаи оби чаъмитиро дар назар дорадЧунин вариант танхо нисбати хочагихои
дар дехот буда кобили кабул аст.
Саволи 2. Манбаи асосии оби барои тайер кардани хурок, шустушу ва гайра оби
дар дохили манзил истифодашударо дар назар дорад. Ин чунин обе, ки берун аз
манзил истифода мешавад ба хисоб гирифта мешавад. Ин метавонад чи манбаи оби
нушоки ва ин чунин дигар манбаи об.
Саволи 6. Зудии пардохти маблагхоро, ки хочаги пардохт (хар хафта, хар мох, як
бор дар се мох) мекунад пурседу ракамро дар катаки лозими дохил кунед.
Кисми В: Молхои хочагии истифодаашон давомнок
Аз хочаги фахмед, ки молхои истифодааш давомнокро доранд, ва оид ба хар як
моли мазкури доштаашон «1» нависе, ва «2» оид ба чунин молхое, ки дар хочаги
нависед. Пеш аз он ки ба саволхои аз 2 то 8 гузаред бовари изхор кунед оид ба хар як
чунин моли доштаи хочаи маълумот доред.
Оиб ба он молхое, ки дар хочаги нестанд саволхои аз 5 то 8 –ро дихед.
Саволи 2. Фахмед, ки чандто аз чунин мол хочаги дорад.
Саволи 3. Фахмед, ки моли охирон дар кадом сол харида шуд.
Саволи 4. Фахмед, ки ин молро им руз чанд сум фурухта мешавад. Мумкин аст, ки
респонднт хохиши фурухтани ин молро надошта бошад. Дар айни хол ба у фахмонед,
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ки Шумо нархи (арзиш) молро фахмиданиед ва Шумо низ хохиши онро надоред, ки
хочаги ин молро фурушад.
Саволи 5. Агар дар айни хол хочаги молро дорад ва ѐ дар айни хол ин молро
надорад, аз онхо пурсед, ки дар соли 2007 ин гунна молро дошт. Ба респондент ѐдовар
шавед, ки он вактхое буданд, ки он вакт тадкикотхо гузаронида шуда буданд. Агар
хочаги ин гунна молхоро надош ба саволхои 6 – 8 гузаред.
Саволи 6. Агар хочаги дар соли 2007 ин гуна мол дошт фахмед, ки холо ин мол дар
хочаги мебошад. Агар мол дар хочаги бошад ба дигар молхо гузашта саволхои 7 ва 8 –
ро ба респондент надихед. Саволхои 7 ва 8 – ро танхо он гох дихед, ки агар молеки
хочаги соли 2007 дошт дар айни замон он мол нест.
Модули 7. Трансфертхо ва кумаки ичтимои
РЕСПОНДЕНТ: Сардори хочаги
Новобаста ахборотдиханда: Сардори хочаги
Кисми A: Трансфертхо аз дигар хочаги
Дар кисми модули мазкур маълумот дар бораи трансферхое, ки хочаги дар давоми
12 мохи охир аз одамоне, ки дар ин хочаги зиндаги намекунад, ѐ аз ташкилотхои ба
моанди ташкилотхои чаъмияти ва дини гирифтааст чамъ шудаанд.
Саволи 1. Пурсед, ки хочаги ягон намуди кумак ба шакли пули ва ѐ натурали (моли)
дар давоми 12 мохи охир аз одамоне, ки дар ин хочаги зиндаги намекунад, ѐ аз
ташкилотхои ба моанди ташкилотхои чаъмияти ва дини нагирифтааст. Агар гирифта
бошанд он гох саволхои аз 2 то 11 – ро пур кунед. Агар не ба кисми Б гузаред.
Саволи 2. Дар назар доред, ки Шумо аллакай маълумотхои шахсиро нависта
истодаед, аммо Шумо бояд дар саволи 2 хамаи донорхоро нишон дихед. Сардори
хочаги ба Шумо бояд оиди донорхое, Ки ба хочаги кумаки пули ѐ моли дар 12 мохи
охир расондаанд хабар дихад. Гайр аз ин коди доноро нишон дихед.
Мавхуми «Аъзои оила» хамаи аъзои оиларо ба монанди модар, падар, писар,
духтар, модарарус, падарарус, хуштоман, хусур, домод, келин ва наберахоро дар
назар дорад, ки дар хочаги зиндаги намекунанд. Онхо метавонанд дар дигар
минтакахои Точикистон ѐ берун аз он зидаги кунанд.
Дар зери хешутабори онхое, ки аъзои оила нестанд ба монани мисол бародар,
хохар, хола, амак, пасиарамаки дар хочагизиндагони намкунанд фахмида
мешавад. Онхо метавонанд дар дигар минтакахои Точикистон ѐ берун аз он
зидаги кунанд.
Хамсояхо ин одамоне мебошанд, ки дар наздикии хочаги зиндагони мекунанд.
Одамони хешутабор набуда онхоянд, ки узви хешутабори надоранду ба хочаги
кумакхо пули ва ѐ моли расондаанд. Ин одамон метавонанд дар хамон кишло ѐ
шахре, ки респонднт зиндагони мекунад зиндаги кунанду хамсоя набошанд.
Корфармо ѐ рафикон метавонанд мисол бошанд.
Ташкилотхои байналхалки ташкилотхое ба назар мераванд, ки дар хамаи
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гушахо дуне фаъолият мекунанд. Мисол, UNICEF, Бонки умумчахони, Бонки
рушди Осие ва гайра.
Ташкилотхои махали чаъмияти ташкилотхои гайридавлатиро дар Точикистон
фаъолият мекунанд дар назар доранд. Мисол, Шарк, Зани шарки, Оина, Гули
Сурх, Умед.
Ташкилотхои динни ба худ ташкилотхоеро дохил мекунад, ки аз чониби
гуруххои динни ташкил шудаанд ба монанди масчидхои шахриву нохияви,
Масчиди Немисхо, Ташкилоти миссионерии Корея.
Саволи 3. Муносибатхои сардоир хочагиро нисбати хар як донор нишон дихед.
Саволи 9. Ин савол ба сабахое, дахл дорад, ки ба он донор ери расонд. Ин ба
саволи дар амал истифода бурдани ери муносибат надорад.
Часть Б: Трансфертхо ба дигар хочагихо
Дар кисми мазкур маълумотхои дар бораи трансферхои ба шахсоне, ки дар хочагии
мазукр истикомат намекунанд дода шудаан кайд карда мешавад.
Саволи 1. Пурсед, ки дар мухлати 12 мохи охир ягон нафаре аз аъзохои хочаги ба
нафарони, ки берун аз хочагианд, ѐ ин ки ба ташкилотхои ба монанди ТГД ва динни
ерии пули ѐ ба шакли моли равон кардааст. Агар равон карда бошанд саволхои аз 2 то
7 - ро пур кунед. Агар не, онгох ба Кисми В гузаред. Трансферхои аз 20 сомони
камтаро дохил накунед. Чунинхо дар модули 11 кайд карда мешаванд.
Саволи 2. Ба он, ки Шумо дигар маълумоти хусусияти шахсидоштаро нанавишта
истодаед вале хамаи онхоеро, ки ин тансфертхоро мегиранд номабар мекунед ахамият
дихед.
Мавхуми «Аъзои оила» хамаи аъзои оиларо ба монанди модар, падар, писар,
духтар, модарарус, падарарус, хуштоман, хусур, домод, келин ва наберахоро дар
назар дорад, ки дар хочаги зиндаги намекунанд. Онхо метавонанд дар дигар
минтакахои Точикистон ѐ берун аз он зидаги кунанд.
Дар зери хешутабори онхое, ки аъзои оила нестанд ба монани мисол бародар,
хохар, хола, амак, пасиарамаки дар хочагизиндагони намкунанд фахмида
мешавад. Онхо метавонанд дар дигар минтакахои Точикистон ѐ берун аз он
зидаги кунанд.
Хамсояхо ин одамоне мебошанд, ки дар наздикии хочаги зиндагони мекунанд.
Одамони хешутабор набуда онхоянд, ки узви хешутабори надоранду ба хочаги
кумакхо пули ва ѐ моли расондаанд. Ин одамон метавонанд дар хамон кишло ѐ
шахре, ки респонднт зиндагони мекунад зиндаги кунанду хамсоя набошанд.
Корфармо ѐ рафикон метавонанд мисол бошанд.
Ташкилотхои байналхалки ташкилотхое ба назар мераванд, ки дар хамаи
гушахо дуне фаъолият мекунанд. Мисол, UNICEF, Бонки умумчахони, Бонки
рушди Осие ва гайра.
Ташкилотхои махали чаъмияти ташкилотхои гайридавлатиро дар Точикистон
фаъолият мекунанд дар назар доранд. Мисол, Шарк, Зани шарки, Оина, Гули
Сурх, Умед.
Ташкилотхои динни ба худ ташкилотхоеро дохил мекунад, ки аз чониби
гуруххои динни ташкил шудаанд ба монанди масчидхои шахриву нохияви,
Масчиди Немисхо, Ташкилоти миссионерии Корея.
Саволи 3. Муносибатхои сардоир хочагиро нисбати хар як донор нишон дихед.
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Саволи 5. Ин савол ба он, дахл дорад, ки ба кадом сабаб хочаги ин ериро расонд.
Ин ба саволи дар амал истифодани ѐри муносибат надорад.
Кисми В: Кумаки ичтимои
Дар кисми мазкур маълумотхои дар бораи кумакхои ичтимои ба шахсоне, ки дар
хочагии мазукр истикомат мекунанд дода шудаан кайд карда мешавад.
Саволи 1. Оиди ҳар 10 намуди ѐрии иџтимої аз аъзоѐни хонавода пурсед ки оѐ касе
барои кўмакпулї муроџиат кард? Агар касе дар хонавода муроџиат накарда бошад,
Саволи №2 –ро диҳед, баъд ба намуди навбатии ѐрии иџтимої гузаред. Агар касе
муроџиат карда бошад, ба Саволи №3 гузаред.
Саволи 2. Агар хонавода барои гирифтани кўмакпулї муроџиат накарда бошад, аз
сабаби асосии муроџиат накардан пурсон шавед.
Саволи 3. Агар касе дар хонавода барои гирифтани кўмаки иџтимої муроџиат
карда бошад, пурсед оѐ ҳуџџатҳо тасдиќ шуданд?
Саволи 4. Оѐ касе дар хонавода кўмакпулие, ки барои он муроџиат карда буданд,
гирифтанд? Барои ҳар намуди ѐрии иџтимої, ба ѓайр аз “Кўмакпулї барои оилаҳои
ниѐзманде, ки кўдаконашон дар мактаб мехонанд” муддати назардошт 1 моҳро ташкил
медиҳад.

Барои

ѐрии

иџтимоии

“Кўмакпулї

барои

оилаҳои

ниѐзманде,

ки

кўдаконашон дар мактаб мехонанд” муддати назардошт 6 моҳро ташкил медиҳад.
Агар касе маблаѓе нагирифтааст, ба Саволи 7 гузаред. Агар аќалан як кас маблаѓ
гирифта бошад ба Саволи 5 гузаред. Агар зиѐда аз як ка дар хонавода бояд маблаѓ
мегирифт, аммо танҳо як нафар маблаѓ гирифт, џавобҳоро барои он аъзои хонаводае,
ки маблаѓ гирифт дарџ кунед.
Саволи 5. Маблаѓҳое, ки аъзоѐни хонавода гирифтаанд ба Сомонї дарџ кунед.
Оиди “Љубронпулї барои газ ва барќ”, онро метавон ба шакли фурўзонакҳо гирифт.
Агар аъзои хонавода фурўзонак гирифта бошад, шумораи фурўзонакҳоро нависед.
Саволи 7. Саволи мазкур ба он аъзоѐни хонавода ки бояд кумакпулї мегирифтанд,
аммо нагирифтанд, тааллуќ дорад.
Модули 8. Камбизоатии субъективи ва бехатарии озукавори.
РЕСПОНДЕНТ: Сардори хочаги
Новобаста ахборотдиханда: Сардори хочаги
Саволхои бехбуди ба максади омухтани он, ки гайр аз истеъмол боз чи тавр дигар
аспектхо ба хочагхои камбизоат таъсир мерасонад тахия шудааст. Дигар омилхо ба
монанди дастраси ба хизматрасонии тибби ва маълумот ин чунин хангоми сатхи
камбизоатиро муайян кардан накши калон мебозанд. Саволихои бехбуди акидаи
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одамонро нисбати ин омилхо бахо медихад, ин чунин ин омилхоро бо мафхуми
умумии бехбуди алокаманд мекунанд.
Кисми А: Камбизоатии субъективи ва бехатарии озукавори
Дар кисми модули мазкури оиди он, ки хочагихо чи тавр хочагихо сатхи
зиндагиашонро барраси мекунанд чамъ гардидааст. Дар ин чо акидаи хочагихо оид ба
вазъияти молиявии онхо, ки бо мумрури вакт тагир ефтааст, нисбати микдор ва
таркиби хурок, ки ба худ раво медонанд гирифта мешавад. Дар ин чо ин чунин,
саволхо оди намудхои махсулотхое, ки онхо дар муддати 24 соати охир истеъмол
кардаанд оварда шудаанд. Ва дигар саволхо оиди истеъмоли хурок хангоме, ки
дастраси ба хурок кам мебошад.
Саволи 11: 4 хафтаи охир оид дар хочагиатон кам будани маводи хуроквори азоб
кашидае?
Бо ин савол мушкили бояд ба миен наояд. Метавонад холате ба миен ояд, ки одамон
дар мавкеъи озукавори танкиси кашанду ин холат онхоро азоб надихад.
Агар респодент ба ин савол чавоби мусби дихат, он гох ба интервюер лозим меояд, ки
дар 4 хафтаи охир чи кадар зуд – зуд ин холат рух медод. .
Агар респодент ба саволи HFIAS «ха» чавоб дихад, дар ин холат аз респондент
пурсидан лозим аст, ки чанд маротиба ягон нафари хочаги дар 4 хафтаи охир инро хис
кардаанд. Савол се варианти чавобро дар назар дорад (кам: 1-2 бор; баъзан; 3-10 бор,
тез-тез; зиѐда аз 10 бор). Ба хар хол аз респондент пурсидан лозим аст, ки «чанд
маротиба ин холат рух додаст?». Аз респондент шумораи аникро пурсидан лозим аст.
Барои он, ки калимахои (кам: 1-2 бор; баъзан; 3-10 бор, тез-тез; зиѐда аз 10 бор)
метавонанд хар хел фахмида шавад. Хамин, ки респондент шумораи аники рузхоро
номабар кард, ба интервюер лозим меодя, ки кодхои мутобикро гузорад (яъне, кам: 1,
баъзан: 2, тез-тез: 3).
Саволи 13: Агар Шумо медиде, ки ягон нафаре аз хчагии Шумо хурок намрисд, Шумо
аз ин масъаларо чи тавр хал мекардед?
Респондент метавонад то се варианти чавобро дихад. Вариантхои чавобхоро ба
респондент НАХОНЕД, бигузоред у худаш ба ин саволхо чавоб дихад, баъд аз ин
кодхои чавобхои додашударо ба се ктати чавобхо дохил кунед. Агар вариантхои чавоб
аз се то зиед бошанд он гох хохиш кунед, ки респондент сетои аз хамма мухимашро
интихоб кунад.
Саволи 14: Дар давоми 4 хафтаи охир дар хочагиатон холатхое будадн, ки ба Шумо ѐ
ягон аъзои хочагиатон бо сабаби набудани захира ягон намуд хурокро истеъмол карда
натавонист?
Ахамият дихед, ки саволи мазкур ба «набудани захира»1 на балки ба набудани
махсулоти дилхох (мисол, набудани махсулот дар бозор) дахл доард. Саволи мазкур
40

танхо ба он холатхое дахл дорад, ки ягон аъзои хочаги бо сабаби набудани захира ягон
намуд хурокро истеъмол карда натавонист. Махсулоти дилхох зергизо бошанд ва ѐ
чунин набошанд. Саволи мазкур дар бораи он аст, ки аз нуктаи назари одам махсулоти
дилхох чиро ифода мекунад, агар барои ин захира дошта бошад, ин ба махсулоти
деликатес баробар нест, ки хочаги ин намуд махсултхоро танхо дар рузхои хуб ба худ
раво дониста метавонад. Мумкин аст, ки эзохои ѐридиханда ба монанди «махсулоти
хурокаро ки Шумо уро афзалтар медонед мтавонанд картошка ба чои гандум бошад»
додан лозим шавадба (эзох: мисолхои хос лозиманд, ки дар хангоми гузаронидани
тренинг муайян карда мешаванд).
Саволи 16: Дар давоми 4 хафтаи охир дар хочагиатон холатхое будадн, ки ба Шумо ѐ
ягон аъзои хочагиатон бо сабаби набудани захира хурокхои гуногунро истеъмол карда
натавонист?
Саволи мазкур ба ассортимнти хуроквори алока дошта новобаста ба гуногунамуди
яъне оѐ хочаги мачбур аст, ки аз истеъмоли хуроки гуногуннамуд худдори кунад
(хуроки на он кадар гуногун – вакте, ки махсулоти на он кадар истеъмол мешавад),
холо, ки онохо инро намехостанд.
В 18: Дар давоми 4 хафтаи охир дар хочагиатон холатхое будадн, ки ба Шумо ѐ ягон
аъзои хочагиатон бо сабаби набудани захира махсулотхоеро истеъмол кунед, ки
онхоро хурдан намехостед?
Дар саволи мазкур оди ба он, ки ба ягон аъзои хочаги бо сабаби набудани захира
хурокеро истеъмол кунад, ки уро аз чихати ичтимои ва ѐ хусуси номакбул мешуморанд
пурсида мешавад. Дар ин чо хуроке, ки лазиз нест дар назар гирифта шудааст, ва
бинобар надоштани интихоб Шумо мачбуред ин хурокро хуред; дар холатхои махсус
ин метавонад зарурати истеъмоли хурокхои номакбул бошад, ки дар сахрохо чамъ
шудаанд ва дар шароитхои мукаррари Шумо хеч гох уро истеъмол намекардед.
Агар респодент саволи додашударо нафахмад он гох интервюер метавонда ба ѐри
расонад, мисол бо чунин намуд «мисол, агар ба Шумо хурдани хароукеро лозим ояд,
ки одатан Шумо ин гунна хурокро намехуред. Дар ин чо бо сабаби набудани захира
истеъмоли хуроке, ки уро аз чихати ичтимои ва ѐ хусуси номакбул мешумораед дар
назар гирифта шудааст».
В 20: Дар давоми 4 хафтаи охир дар хочагиатон холатхое будадн, ки ба Шумо ѐ ягон
аъзои хочагиатон хурок камтар хурдаед?
Дар саволи мазкур оиди кам будани микдори хуроки (хамагуна, на танхо асоси) дар
хочаги дар мухлати 4 хафтаи охир хурдашударо хис карда бошад. Респондент дар
асоси фахимиши худ оид ба микдори басандаи хурок, хатто агар микдори нихоии он
ба талаботи энергетикиаш мутобик аст чавоб медихад.
В 22: Дар давоми 4 хафтаи охир ба Шумо ѐ ягон аъзои хочаги бо сабаби норасогии
махсулот зарурати кам кардани микдори хурок ба миѐн омадааст?
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Саволи мазкур кам кардани шумораи кабули хурокро, ки сабабаш норасогии
махсулот мебошад дар назар дорад. Дар холати мазкур оид ба он, ки хуроки севактина
барои на хамаи хочаги меъер мебошад дар назар гирифта шудааст. Савол ба кам
шудани шумораи кабули хурокро, ки сабаш норасогии хурок/захира мебошад дахл
дорад. Аммо ба дигар сбабхо, пархез, Руза ѐ ин ки набудани имконияти кабули хурок
дахл надорад.
Саволи 24: Дар давоми 4 хафтаи охир дар хонаи Шумо бо сабаби набудани
захирахо барои хариди махсулот холатхое бунад, ки таммомн ягон намуди хурока
набуд.
Дар саволи мазкур оид ба он, ки дар хона бо сабаби набудани захирахо барои
хариди махсулот холатхое бунад, ки таммомн ягон намуди хурока набуд пурсида
мешавад. Саволи мазкурро бо тарзи дигар додан мумкин аст агар у нофахмо бошад.
Яке аз мисолхо: Чунин буд, ки хамаи махсулотхои захиравии Шумо тамом шуданд
маблаг барои хариди махсулоти нав надоштед?
Саволи 26. Дар давоми 4 хафтаи охир дар хочагиатон холатхое будадн, ки Шумо ѐ
ягон аъзои хочагиатон бо сабаби он, ки хурок камтар буд гурусна хоб рафтед?
Дар саволи мазкур оид ба он, ки дар хона ягон касс пеш аз ба хоб рафтанаш
босабаби камтар будани хурок худро гурусна хис мекард пурсида мешавад. Агар савол
нофахмо бошад ба респондент ери дихед Мисол: одам хурок хурд аммо худро гурусна
хис мекард
Саволи 28: Дар давоми 4 хафтаи охир дар хочагиатон холатхое будадн, ки Шумо ѐ
ягон аъзои хочагиатон бо сабаби он, ки хурок набуд рузи дароз хурок нахурдед?
Дар саволи мазкур оид ба он, ягон аъзои хочаги хангоми аз пагохи баъд аз хоб
хестанаш бо сабаби кам будани хурока чизе нахурд. Чизе тамоман нахурдан инро дар
назар. Дар ин чо танхо умуман нахурдани хуроки асоси дар назар гирифта нашудааст ѐ
ин ки мисол тамоман гушт нахурдан, холо он ки респондент ба хурдани гушт одат
кардааст.
Кисми Б: Кабули карор дар хочаги
Кисми мазкур барои фахмидани фаъолияти кории гох хел аз аъзохои хочаги ва ѐ
хамаи аъзохои хочаги, мумкин аст ки дар муддати 12 мохи охирон машгул буданд
равона шудааст. Саволхо чунин тартиб дода шудаанд, ки читавр аъзохои хочаги аз
холатхои ношоен мебароянд муайян мекунад. Аз сардори хочаги ягон нафари хочаги
кори дар руйхат овардашударо ичро мекард. Агар чавоб мусби («ХА») бошад
саволхоро оиди он ки кай вазъияти хочаги бехтар мешавад ба сардори хочаги дихед.
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Модули 9. Харочотхо ба хуроквори дар 7 рузи охир
РЕСПОНДЕНТ: Респонденти аз хама хабардор
Новобаста ахборотдихадахо: Респонденти аз хама хабардор
Саволи 1. Пурсед, ки дар муддати 7 рузи охир ягон нафар аз хочаги ягон намуди
махсулотхои дар руйхат овардашударо истеъмол карааст. Баъд аз хонда баромадани
руйхат ба якум махсулоте, хангоми номбар шудан чавоби мусби додашуда буд бар
гардеду саволи аз 2 то 6 – ро дихед.
Ба хар махсулот дахолат карда пурсед, ки дар кадом шакл у истеъмол карда шуд.
Мисол, агар бо пухтани нон хамчун махсулоти охирин машгул аст. Шумораи нонхои
истеъмолшуда хамчун махсулоти истехсоли худи хочаги ба саволи 4 навишта мешавад.
Саволи 2. Микдори умумии махсулотхои дар муддати 7 рузи охирон аз чониби
аъзохои хочаги истеъмолшударо нависед. Дар назди хар як махсулот вохиди ченак
нишон дода шудааст. Тамоми махсулотхо бо килограмм ѐ литр хисоб карда мешавад.
Агар респондент маълумотро оиди микдори махсулот бо кг. ва ѐ литр дода натавонад
шумораи гайристандартии додашударо ба кг. ѐ литр гузаронед. Баъд аз пурсидани
микдори махсулоти харидашуда дар бораи нархи (бо сомони) махсулот, ки барои
харидани ин махсулот додаед пурсед. Мисол, 1,50 маъно 1-у ним сомониро дорад. Агар
дар давоми 7 рузи охир ин махсулот хариддори нашуда бошад дар стутни шумора «0»
навишта ба саволи 4 гузаред.
Мумкин аст, ки хочаги он махсулотеро истеъмол мекард, ки дар давоми 7 рузи
охир харида нашудаанд. Мумкин аст, ки онхо махсулоти дар заминхои
наздихочаги руѐндаро истеъмол мекарданд (Саволи 4, варианти 1), ѐ ин ки аз
хочагихои харидашуда (Саволи 4, вариант 4) ѐ махсулотхое, ки дар намуди тухфа
ва кумакхо гуманитари (Саволи 4, вариант 2).
Микдори умумии харидашударо дар сутуни «шумора» нависед. Мисол, агар 1
кг. биринч харида шудааст «1» нависед.
Дар сутуни «сомони» нархро бо сомни нишон дихед.
Саволи 3. Оид ба хар як махсулоти дар мухлати 7 рузи охир истеъмолшуда нархи
умумиашонро нависед.
Саволи 4. Оид ба хар як махсулоти дар мухлати 7 рузи охир истеъмолшуда пурсед,
ки чанд кадар аз микдори умумии махсулоти истеъмолшуда, махсулотхое мебошанд ки
дар бог ѐ китъаи замини назди хавлиги худи руѐнда шудааст. Сипас пурсед, ки хочаги
хангоми надоштани махсулоте, ки аз чониби худи онхо руѐнида мешаванд хочаги
барои харидани ин микдор махсулот аз бозор чанд пул сарф мекард. Мисол, агар 1 кг.
себ аз бог истеъмол шуда бошад дар сутутни «дар хочаги истехсол шудааст» 1 нависед.
Саволи 5. Оид ба хар як махсулоти дар мухлати 7 рузи охир харида шудааст нархи
умумиашонро (нархи умуми дар саволи 4 нишон дода шудааст) бо истифодаи нархои
имруза нависед.
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Саволи 6 Оид ба хар як махсулот, микдори умумии истеъмолкардаи хочагиро дар 7
рузи охир муайян кунед. Ба инчо микдоре, ки харида мешавад ѐ бо дигар роххо дастрас
мешаванд дохил мешавад. Гайр аз ин нархи умумие, ки хочаги метавонист сарф кунад,
агар микдори нишондодашударо дар муддати як чанд рузи охир харида бошад хисоб
кунед.
Модули 10. Молхои саноати
РЕСПОНДЕНТ: Респонденти аз хама хабардор
Новобаста ахборотдихадахо: Респонденти аз хама хабардор
Дар модули мазкур маълумот оид ба харочотхо барои молхои саноати дар давоми
30 руз, 6 мох ва 12 мох чамъ мешаванд
Харидхои 30 рузи охир
Саволи 1. Пурсед, ки ягон кас аз хочаги дар мухлати 30 рузи охир молхои саноатии
дар руйхат овардашударо харидааст. Баъд аз хонда баромадани руйхат ба якум моле,
хангоми номбар шудан чавоби мусби додашуда буд бар гардеду саволи аз 2 –юмро
дихед.
Саволи 2.

Агар мол харида шуда бошад, барои хар як моли харидашуда дар

алохидаги чанд пул сарф шуда буд.
Харидхои 6 мохи охир
Саволи 1. Пурсед, ки ягон кас аз хочаги дар мухлати 6 мохи охир молхои саноатии
дар руйхат овардашударо харидааст. Баъд аз хонда баромадани руйхат ба якум моле,
хангоми номбар шудан чавоби мусби додашуда буд бар гардеду саволи аз 2 –юмро
дихед.
Саволи 2.

Агар мол харида шуда бошад, барои хар як моли харидашуда дар

алохидаги чанд пул сарф шуда буд.
Харидхои барои 12 мох
Саволи 1. Пурсед, ки ягон кас аз хочаги дар мухлати 12 мохи охир молхои саноатии
дар руйхат овардашударо харидааст. Баъд аз хонда баромадани руйхат ба якум моле,
хангоми номбар шудан чавоби мусби додашуда буд бар гардеду саволи аз 2 –юмро
дихед.
Саволи 2.

Агар мол харида шуда бошад, барои хар як моли харидашуда дар

алохидаги чанд пул сарф шуда буд.
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Модули 11. Дигар даромадхо
РЕСПОНДЕНТ: Сардори хочаги.
Новобаста ахборотдихадахо: Сардори хочаги
Саволи 1. Дар бораи хар як манбаи даромади номабаршудаи аъзохои хочаги дар
алохидаги пурсд. Агар чавоб «не» бошад ба дигар манбаи даромад гузаред. Агар чавоб
«ха» бошад дар мухлати 12 мохи охир микдори даромад чанд кадар буд.

45

6. ЗАМИМА
(a) Кодхои нохияхо, шахрхо/дехахо
РЕГИОН
Душанбе
Нохияи Шохмансур
Нохияи Исмоили Сомони
Нохияи Сино
Нохияи Фирдавси

REGION
Dushanbe (city)
Rohi Ohan
Ismoili Somoni
Frunze
Markazi

НТЧ
Нохияи Варзоб
Нохияи Рашт
Нохияи Хисор
Нохияи Нуробод
Нохияи Чиргатол
Шахри Вахдат
Нохияи Рудаки
Шахри Рогун
Нохияи Тавилдара
Нохияи Тоджикобод
Нохияи Турсунзода
Нохияи Файзобод
Нохияи Шахринав

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

Вилояти Сугд
Шахри Хучанд
Шахри Табошар

Sugd
Khujand (city)
Taboshar (city)
Kayrakkum
(hukumat)
Chkalovsk (hukumat)
Ajni
Asht
Gonchi
Zafarobod
Isfara
Konibodom

Шахри Кайраккум
Шахри Чкаловск
Нохяи Айни
Нохияи Ашт
Нохияи Гончи
Нохияи Зафаробод
Шахри Исфаринский
Нохияи Канибадамский
Нохияи КухистониМасчох
Нохияи Масчох
Нохияи Нов
Нохияи Панчакент
Нохияи Чаббор Расулов
Нохияи Истаравшан
Нохияи Б.Гафуров
Нохияи Шахристон
Вилояти Хатлонская
ш.Кургон-Теппа
ш.Кулоб
Нохияи Балчувон
Нохияи Бешкент
Нохияи Бохтар
Нохияи Вахш

Kuhistoni Mastchov
Mastchov
Nov
Pangakent
Djabor Rasulov
Ura-Tyube
Bobojon Gafurov
Shahriston
Khatlon
Kurgon-Teppa (city)
Kulob (city)
Baljuvon
Beshkent
Bokhtar
Vakhsh

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
39
40
41
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Нохияи Восеъ
Нохияи А. Чоми
Нохияи Дангара
Нохияи Чиликул
Нохияи Кабодиен
Нохияи Руми
Нохияи Кулябский ?????
Нохияи Кумсангир
Нохияи Хамадони
Нохияи Муминобод
Шахри Норак
Нохияи Фархор
Нохияи Панч
Нохияи Сарбанд
Нохияи Совет
Нохияи Ховалинг
Нохияи Хуросон
Нохияи Шаартуз
Нохияи Шурооб
Нохияи Ёван

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

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

ВХКБ
шахри Хорог
Нохияи Ванч
Нохияи Дарвоз
Нохияи Ишкошим
Нохияи Мургоб
Нохияи Рошкала
Нохияи Рушон
Нохияи Шугнон

GBAO
Khorog (city)
Vandj
Darvoz
Ishkoshim
Murgob
Poshkalin
Rushon
Shugnon

62
63
64
65
66
67
68
69
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