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Таъсири Ассосиатсияи 

истифодабарандагони об ба об ва 

ҳосилнокии замин, адолатӣ ва 

бехатарии озуқаворӣ дар Тоҷикистон

САВОЛНОМА БАРОИ ПУРСИШИ ХОНАВОДА

Саволдиҳанда: Сатри зерин бояд пеш аз ҳар як мусоҳиба баланд хонда шавад. Дар оғози мусоҳиба худро муаррифӣ кунед ва мақсади 

саволномаро барои боварӣ пайдо кардани мусоҳиб гуфта диҳед. Агар лозим ояд, баҳазур ба саволҳои мусоҳиб ҷавоб диҳед. Аниқ пурсед, 

ки оё мусоҳиб барои ҷавоб додан ба саволҳо розб аст ё не.  

Номи ман _____________________. Ман тадқиқотчии лоиҳаи  мебошам, ки барои хубтар фаҳмидани нақши зан дар соҳаи кишоварзӣ, 

обёрикунӣ ва идоракунӣ дар Тоҷикистон, пешбинӣ шудааст. Барои ба ин мақсад ноил гаштан, ман бо зане, ки дар хонавода бештар 

маълумот дорад, сӯҳбат кардан мехоҳам. Шахсӣ будани мусоҳиба зарур нест ва дигар аъзоёни хонавода метавонанд дар рафти мусоҳиба 

дар назди мо бошанд, аммо дар мусоҳиба иштирок карданашон мумкин нест. Ман ба Шумо [мусоҳиб]оид ба қитъаи замини 

кишоварзиатон ва хонаводаатон якчанд савол медиҳам. Вақти умумии мусоҳибаи мо тақрибан 60 дақиқа мебошад. Ҳамаи ҷавобҳои Шумо 

махфӣ нигоҳ дошта мешаванд, номи Шумо ва суроғаи  Шумо  дар маълумоти оммавӣ нишон дода намешавад. Маълумоте, ки Шумо 

пешкаш мекунед, танҳо барои мақсадҳои тадқиқотӣ истифода бурда мешаванд.

[1]Дар хонаводаи Шумо зане ҳузур дорад, ки ба ин саволнома ҷавоб диҳад? |__| 1=Ҳа 0=Не 

Мусоҳиб бояд зани аз 16 сола боло бошад, ки маълумот дошта бошад ва оид ба маҳсулоти кишоварзии 
НЕ =>Пурсишро 

хонавода маълумоти чуқур дошта бошад. Агар дар хонавода якчанд зани мувофиқ ҳузур дошта бошанд, 
анҷом диҳед

лутфан бо нафаре, ки дар хоҷагӣ бештар қарор қабул мекунад, пурсиш гузаронед.

[2]Дар хонаводаи Шумо ягон кас замини наздиҳавлигӣ ё президентиро коркард мекунад? |__| 1=Ҳа 0=Не

НЕ =>Пурсишро 

анҷом диҳед

[3] Барои ҷавоб додан ба саволҳои ин саволнома Шумо розӣ ҳастед? |__| 1=Ҳа 0=Не

НЕ =>Пурсишро 

анҷом диҳед

Саволдиҳанда: Агар ҷавоб ба яке аз ин саволҳо НЕ бошад, бо ин хонавода пурсиш гузаронида намешавад. Ба он шахсе, ки сӯҳбат кардед, 

миннатдорӣ баён кунед ва  мувофиқи рӯйхати ивазкунанда ба хонаводаи дигар гузаред.

ҚИСМИ 1A - МАЪЛУМОТ ОИД БА САВОЛДИҲАНДА

САВОЛДИҲАНДА СУПЕРВИЗОР

[Ea] Ном  _____________________ [Sa] Ном       _______________________

[Eb] Рамз         |__|__| [Sb] Рамз        |__|__|

[D] Сана ……………………………………………………………|__|__| / |__|__| Рӯз  / Моҳ

[Ts] Вақти оғози мусоҳиба………………………………|__|__| : |__|__| 14:30 қайд кунед агар 2:30 бошад

[OB] РАМЗИ ВИЛОЯТ……………………………|__|__| 5=Хатлон 1=Ноҳияҳои тобеи марказ

[DT] НОҲИЯ _______________________________ [DTid] РАМЗИ НОҲИЯ ………………………………|__|__|

[JT] ҶАМОАТ _______________________________ [JTid] РАМЗИ ҶАМОАТ ………………………………|__|__|

[VE] ДЕҲА _______________________________ [VEid] РАМЗИ ДЕҲА ……………………………… |__|__|

[HHID] ID-и ЯГОНАИ ХОНАВОДА |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

[4] Барои Шумо бо кадом забон гузаронидани пурсиш қулай аст?    1=тоҷикӣ   2=узбекӣ

ҚИСМИ 1B - МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ХОНАВОДА

[5] Номи сардори хонавода (Насаб, ном) _______________________________________________

[6] Номи мусоҳиб (Насаб, ном) _______________________________________________

[7] Суроғаи хонавода (ё нишона/ориентир) _____________________________________________________

_____________________________________________________

[8] Рақами телефон …………………………………………|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ҶН нависед агар рақами телефон надошта 

бошад



[1] [3] [4] [5] [6] [7]

1=Ибтидоӣ (синфҳои 1-4)

01=Сардори хонавода 09=Ҷиян 2=Ибтидонии нопурра

02=Ҳамсар 10=Хоҳарарӯс/додарарӯс 1=Оиладор 3=Миёна (10/11)

03=Писар/духтар 11=Хусуру хушдоман 2=Муҷаррад 4=Миёнаи нопурра (5-8/9)

04=Набера 12=Келин/домод 3=Бевазан/бевамард 5=Миёнаи махсус/техники

05=Волидайн 13=Амак/амма 4=Ҷудошуда 6=Олӣ 1=Ҳа

06=Бобою бибӣ 14=Дигар хешовандон 7=Олии нопурра 0=Не

Мард 01 8= Аспирантура ва аз он боло

07=Хоҳару бародар 15=Дигар (муайян кунед)__ Зан 02 8=Дигар______

01 |__| |__|__|__|__| |__|__| |__|

02 |__| |__|__|__|__| |__|__| |__|

03 |__| |__|__|__|__| |__|__| |__|

04 |__| |__|__|__|__| |__|__| |__|

05 |__| |__|__|__|__| |__|__| |__|

06 |__| |__|__|__|__| |__|__| |__|

07 |__| |__|__|__|__| |__|__| |__|

08 |__| |__|__|__|__| |__|__| |__|

09 |__| |__|__|__|__| |__|__| |__|

10 |__| |__|__|__|__| |__|__| |__|

[8] Рамзи аъзогии мусоҳиб чанд аст?....................................................................................................................|__|__|

[9] Дар хонаводаи Шумо чанд нафар шахси то синни 16 сола зиндагонӣ мекунанд? …................................................…|__|__|

[10] Ки дар хонавода сардори хоҷагии деҳқонӣ ҳаст? ........................................................................v |__|__|  - 99=дар ин хонавода нест 

(хонавода ХД надорад)

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

Соли 

таваллуди 

[НОМ]?

[НОМ] ба сардори хонавода ки 

мешавад?

ДАР ИН ҶАДВАЛ БАРОИ ҲАР ЯК АЪЗОИ АЗ 16 СОЛА БОЛОИ ХОНАВОДА ЯК САТРРО ПУР КУНЕД. ҲАМАИ ОН ШАХСОНЕ, КИ ЯКҶОЯ ЗИНДАГӢ МЕКУНАНД ВА АЗ ЯК ДЕГ ХӮРОК МЕХӮРАНД, 

АЪЗОИ ЯК ХОНАВОДА БА ҲИСОБ МЕРАВАНД. ШАХСОНЕ, КИ ДОИМО ЗИЁДА АЗ 6 МОҲ ДАР ХОНАВОДА ҲУЗУР НАДОРАНД, ҲАМЧУН АЪЗОИ ХОНАВОДА БА ҲИСОБ НАМЕРАВАНД ВА БОЯД 

БА РӮЙХАТ ДОХИЛ КАРДА НАШАВАНД.

Ҷинси [НОМ]?

[НАПУРСИДА 

ҚАЙД КУНЕД]

|__|

|__|

ҚИСМИ 1C - МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ АЪЗОЁНИ ХОНАВОДА

|__|__|

[2]
РАМЗИ 

АЪЗО

Номи аъзои 

хонавада 

[НОМ]? 

саҳмдори 

хоҷагии 

деҳқонӣ 

мебошад 

(дар 

сертификат 

қайд 

шудааст)?

Бояд аз тарафи 

саволдиҳанда барои 

бо осонӣ ифода 

кардани шахси 

номбаршуда ҳангоми 

пурсида шудани 

рамзи аъзо 

истифода бурда 

шавад.

Вазъи оилавии 

[НОМ]?

Дараҷаи маълумоти [НОМ]?

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|



[K] [P] [D]
Замини 

наздиҳавлигӣ

Замини 

Президентӣ

Хоҷагии деҳқонӣ ё 

замини иҷора гирифта

[1] Хонаводаи Шумо соҳиби ин замин мебошад? ................................................ |__| |__| |__|

 1=Ҳа→[2] 0=Не →ГУЗАРЕД БА ЗАМИН/СУТУНИ ОЯНДА

[2a] Масоҳати умумии замине, ки Шумо соҳиби он ҳастед (БО ГЕКТАР) …........................|__|__|.|__|__| |__|__|.|__|__| |__|__|.|__|__|

[2b] Воҳиди ченак 1=Сотиқ 2=Гектар ........................................................................|__| |__| |__|

[3a] Масоҳати умумии замини киштшаванда (БО ГЕКТАР)  ………………………………………………………|__|__|.|__|__| |__|__|.|__|__| |__|__|.|__|__|

 -8=НАМЕДОНАМ →4] 

 Агар [3] ба [2] баробар бошад, →[5], агар [3] аз [2] камтар  ё =-8 бошад, → [4]

[3b] Воҳиди ченак 1=Сотиқ 2=Гектар ........................................................................|__| |__| |__|

[4]

|__| |__| |__|

6=Дигар (муайян кунед)___

2=Норасоии вақт ё қувваи корӣ

3=Камҳосилии замин ё сифати пасти замин барои кишт

4=Замин бо дигар мақсад истифода бурда мешавад

[5] Қитъаи замини Шумо аз хона чӣ қадар дур аст?   ................................................ |__| |__| |__|

1=Дар наздикии/даруни хона 4=аз 500 то 1 км

2=аз 200 м камтар 5=Зиёда аз 1км

3=300-500м

[6]

|__| |__| |__|

1=Қубури ҷамъиятии об

8=Оби борон

-8=НД

[7] Қитъаи замини Шумо дар куҷои канал ҷойгир шудааст?  …………………………………………... |__| |__| |__|

Аз қисми 2 варақаи 7 ро  нишон диҳед. 

[8a]
|__| |__| |__|

[8b1] 
|__| |__| |__|

[8b2] 
|__| |__| |__|

1=Тозакунӣ/шустушӯ (либосҳо, косаю табақ, хона) 3=Оби нӯшокии ҳайвонот 5=Дигар нест

2=Оби нӯшокии хонавода 4=Оббозӣ

САВОЛДИҲАНДА, АЗ САВОЛИ 9 ВА 10 ТАНҲО БАРОИ ХОҶАГИИ ДЕҲҚОНИ ДАХЛ ДОРАД!

[9] . |__|

4=Замини ба иҷора гирифта → ҚИСМИ 3

[10] Номи хоҷагии деҳқонии Шумо чист?  ………………………………………………………….…….. . __________

Мақсади асосии якуми истифодабарии сарчашмаи обро ба ғайр аз 

мақсади обёрикунӣ номбар кунед.

1=Саршавӣ   2=Мобайн       3=Охир     -8=Намедонам

5=Канал →7

Шумо ин сарчашмаи обро барои дигар мақсадҳо 

истифода мебаред? 

5=Замин ба дигар кас ба иҷора дода шудааст 

Барои обёрии қитъаи заминатон Шумо аз кадом сарчашмаи асосии об 

истифода мебаред?  Аз қисми 2 варақаи 6 ро  нишон диҳед.

9=Дигар (қайд кунед)______4=Чашмаи табиӣ, дарё ё кӯл

3=Чоҳи артезианӣ ё обӣ

2=Қубури шахсии об

6=Канали заҳбурӣ

7=Ҷӯйбори хурди дохилӣ

ҚИСМИ 2 - ЗАМИНҲОИ КИШОВАРЗӢ ВА АЪЗОГӢ БА ХОҶАГИИ ДЕҲҚОНӢ

Агар Шумо тамоми масоҳати замини ба Шумо тааллуқдоштаро кишт 

накунед, сабабашро қайд кунед.  Аз қисми 2 варақаи 4 ро  нишон диҳед …

1=Норасоии маблағ барои кишти замин

3= Ҳоҷагии деҳқонии кооперативии истеҳсоли  -8=НД

1=Ҳа → [8b] Не→ [9]

1=Хоҷагии деҳқонии коллективӣ (Якчанд хонавода) 

2=Хоҷагии деҳқонии индивидуалӣ (Як хонавода) 

Намуди хоҷагии деҳқони ё замини Шумо кадом аст? …………………………………………. 

Мақсади асосии дуюм истифодабарии сарчашмаи обро ба ғайр аз 

мақсади обёрикунӣ номбар кунед.



Дар ҳолати аз тарафи якчанд шахс иҷро шудани корҳо, шахси аз ҳама зиёдтар вақт сарф мекардаро ба назар гиред.
Дар ҳолати бо воситаи механизм (масалан: трактор) иҷро шудани корҳо, шахсеро, ки механизмро идора мекунад, қайд кунед.

[K] [P] [D]

СОЛИ 2015
Замини 

наздиҳавлиг

ӣ

Замини 

президентӣ

Хоҷагии деҳқонӣ 

ё замини иҷора 

гирифта Рамзҳо
[1] Кӣ заминро барои омодагӣ ба кишту кор побел мекунад? ………………………………………………………………... |__|__| |__|__| |__|__| Рамзи ягонаи шахсӣ
[2] Кӣ ҷӯяк мекушояд/бехи дарахтонро нарм мекунад? ………………………………………………………………………………… |__|__| |__|__| |__|__| 22=Кӯдакони то 16 солаи хонавода

[3]
|__|__| |__|__| |__|__| 33=Коргари кироя-мард

[4] Кӣ тухмиҳоро мекорад/ниҳолҳоро мешинонад? ………………………………………………………………………………… |__|__| |__|__| |__|__| 44=Коргари кироя-зан
[5] Заминро кӣ хишова мекунад? ………………………………………………………………………………………………… |__|__| |__|__| |__|__| 55=Коргари хоҳагии деҳқони
[6] Кӣ дарахтҳои мевадиҳандаро қайчӣ/тоза мекунад?  …………………………………………………………………………………………………|__|__| |__|__| |__|__| 88=Иҷро нашудааст

[7] Кӣ системаи обёрикуниро муқаррар мекунад, ҷоришавии обро аз канал идора мекунад?  ……………… |__|__| |__|__| |__|__| 96=Дигар кас_________

[8] |__|__| |__|__| |__|__|
[9] |__|__| |__|__| |__|__|
[10] Ҷӯйборҳои обёрикунандаи хурдро кӣ тоза мекунад? ………………………………………………………………………………… |__|__| |__|__| |__|__|
[11] Кӣ ба ҳосил пестисидҳоро мепошад? ………………………………………………………………………………………………………………… |__|__| |__|__| |__|__|
[12] Кӣ ба ҳосил нуриҳои минералиро мепошад?  …………………………………………………………………………………………………………………………………|__|__| |__|__| |__|__|
[13] Агар дар ин қитъаи замин пахта парвариш карда шавад, он гоҳ онро кӣ ҷамъоварӣ мекунад? ………………………………………………|__|__| |__|__| |__|__|
[14] Агар дар ин қитъаи замин гандум парвариш карда шавад, он гоҳ онро кӣ ҷамъоварӣ мекунад? ………………………………………………|__|__| |__|__| |__|__|
[15] Ба ғайр аз гандуму пахта дигар ҳосилро кӣ ҷамъоварӣ мекунад? …………………………………………………………………………………|__|__| |__|__| |__|__|
[16] Ҳосилро кӣ коркард ва захира мекунад? …………………………………………………………………………………………………………………………………|__|__| |__|__| |__|__|

[17] Кӣ ҳосилро ба бозор мебарорад/барои фурӯши ҳосил кӣ савдо мекунад? ………………………………………………………………………………………………|__|__| |__|__| |__|__|

[18] Кӣ тухмиҳоро барои соли оянда захира мекунад? …………………………………………………………………………………………………………………|__|__| |__|__| |__|__|
[19] Кӣ заминро шудгор мекунад? …………………………………………………………………………………………………………………………………|__|__| |__|__| |__|__|

[20] Коргаронро кӣ ба кор қабул ва роҳбарӣ мекунад? …………………………………………………………………………………………………………………v |__|__| |__|__|

[21] Ҳангоми ба миён омадани, муноқиша бо ҳамсояҳо онро ки ҳал менамояд? ………………………………………………………………………………
[22] Ки бо таъминкунадагони хизматҳо барои обёрӣ гуфтугу мекунад? ………………………………………………………………………………
[23] Ба чорвои калони шохдор, буз, гӯсфанд, хар ва парандаҳои хонагӣ кӣ хӯрок медиҳадy? ………………………………………………
[24] Кӣ ба таҷҳизоти кишоварзии Шумо хизматрасонии техникӣ мерасонад ………………………………………………………………v

[Ka] [Kb] [Pa] [Pb] [Da] [Db]
Рамзҳо [Ka] [Pa] [Da]

Рамзи (ID) шахсӣ

22=Кӯдакони то 16 солаи хонавода

33=Коргари кироя-мард

44=Коргари кироя-зан

55=Коргари хоҳагии деҳқони

88=Иҷро нашудааст

96=Дигар кас_________ 1=Ҳа 1=Ҳа 1=Ҳа

0=Не 0=Не 0=Не

[25] Кадом намуди зироатро кишт кардан? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………|__||__| |__| |__|__| |__| |__|__| |__|

[26] |__|__| |__| |__|__| |__| |__|__| |__|

[27] Гирифтан ё нагирифтани захираҳои истеҳсолӣ бо кредит/қарз? …………………………………………………………..|__|__| |__| |__|__| |__| |__|__| |__|

(тухмиҳо/ниҳолҳо, нуриҳои минерали ва заҳрхимикатҳо)

[28] Чанд миқдор обро обёрӣ кардан? …………………………………………………………………………………………… |__|__| |__| |__|__| |__| |__|__| |__|

[29] Кай обёрӣ кардан? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………|__|__| |__| |__|__| |__| |__|__| |__|

[30] Чанд миқдор фурӯхтан, захира кардан, истеъмол кардани маҳсулоти кишоварзӣ? ……………………………………………………………………………………………|__|__| |__| |__|__| |__| |__|__| |__|

[31] Чӣ тавр сарф кардани даромад аз фурӯши ҳосил? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………|__|__| |__| |__|__| |__| |__|__| |__|
[32] Кай ва барои кадом намуди фаъолият кироя кардани қувваи корӣ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………|__|__| |__| |__|__| |__|
[33] Киро ба сифати қувваи корӣ кироя кардан? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………v|__|__| |__| |__|__| |__|
[34] Ба коргарони кироя чанд пул додан? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………|__|__| |__| |__|__| |__|

[35] Кай ва бо кадом нарх харидани олоти хурди кишоварзӣ(бел, кетман ва ғ.)? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………|__|__|
[36] Кай ва бо кадом нарх харидани таҷҳизоти кишоварзӣ(трактор, култиватор ва ғ.)?  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………|__|__|

[37] Чанд миқдор фурӯхтан, истеъмол кардани маҳсулоти  чорво ва парранда? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………|__|__|

Саволдиҳандаҳо : Дар ҷадвали поён рамзи ягонаи аъзои хонаводаро, ки ин корҳоро иҷро мекунад, аз қисми 1C гирифта гузоред ё рамзбандӣ кунед.

Дар 

хонавода 

барои 

корҳои зерин 

кӣ асосан 

қарор қабул 

мекунад?

АГАР ЗАН 

БОШАД БА →Pa

АГАР 88 БОШАД 

БА →Pa

Дар хонавода 

барои корҳои 

зерин кӣ асосан 

қарор қабул 

мекунад?

АГАР ЗАН БОШАД БА 

→Da

АГАР 88 БОШАД БА 

→Da

Дар хонавода 

барои корҳои 

зерин кӣ 

асосан қарор 

қабул 

мекунад?

АГАР ЗАН 

БОШАД БА 

→ДИГАР САТР

АГАР 88 БОШАД 

БА →ДИГАР 

САТР

Кадом намуди тухмӣ/ниҳолҳо/нуриҳои минералӣ/пестисидҳоро харидан? 

|__|__|

|__|__|

Кӣ захираҳои(тухмиҳо,ниҳолҳо,нуриҳои минерали, заҳрхимикатҳо) кишоварзиро харидорӣ мекунад? 

…………………………………………………………………………………………………………

Агар шахси 

қарор 

қабулкунанд

а зан 

набошад, он 

гоҳ занҳои 

хонавода 

барои қабули 

қарор 

маслиҳат 

медиҳанд/ҷа

лб карда 

мешаванд?

Замини наздиҳавлигӣ

Агар шахси қарор 

қабулкунанда зан 

набошад, он гоҳ 

занҳои хонавода 

барои қабули 

қарор маслиҳат 

медиҳанд/ҷалб 

карда мешаванд?

Агар шахси 

қарор 

қабулкунанда 

зан набошад, 

он гоҳ занҳои 

хонавода 

барои қабули 

қарор 

маслиҳат 

медиҳанд/ҷал

б карда 

мешаванд?

Замини президентӣ Хоҷагии деҳқонӣ/иҷора

|__|__|

|__|__|

ҚИСМИ 3 - ТАҚСИМОТИ МЕҲНАТ ВА ҚАБУЛИ ҚАРОР ДАР СОҲАИ КИШОВАРЗӢ

Ҷоришавии обро дар ҷӯякҳо ва дарахтҳоро кӣ роҳнамоӣ ва назорат мекунад? ………………………………………………………………………………………………
Канали обёрикунандаи магистралӣ ва байнихоҷагиро кӣ тоза мекунад? ………………………………………………………………………………………………………………

ҲОЛО МАН БА ШУМО ОИД БА ФАЪОЛИЯТИ КИШОВАРЗӢ ЯКЧАНД САВОЛҲО МЕДИҲАМ. ДАР ҚИТЪАИ ЗАМИНИ МУҚАРРАРШУДА КӢ КОРҲОРО ЗЕРИНРО 

ИҶРО МЕКУНАД. 



Ҳамаи зироатеро, ки Шумо дар соли 2015 дар замини наздиҳавлигиатон кишт кардед, қайд кунед.

[1] [2]

Рамзи ҳосил

[a] |__|__| |__|__|__|%

[b] |__|__| |__|__|__|%

[c] |__|__| |__|__|__|%

[d] |__|__| |__|__|__|%

[e] |__|__| |__|__|__|%

[3a]
1-ум

|__|__|

[3b] 1=БОТЛОҚШАВӢ 8=КАМҲОСИЛ Ё БЕБАРАКА БУДАНИ ЗАМИН 14=ҲЕҶ МУШКИЛӢ НАБУД 2-юм |__|__|

[3c] 2=НОРАСОИИ ОБ БАРОИ ЗАМИН 9=ҚИММАТ БУДАНИ НАРХИ ПЕСТИСИДҲО/НУРИҲОИ МИНЕРАЛӢ 3-юм |__|__|

4=ҚИМАТ БУДАНИ НАРХИ ТУХМИҲО 10=СИФАТИ ПАСТИ ПЕСТИСИДҲО/НУРИҲОИ МИНЕРАЛИИ ХАРИДАШУДА

5=СИФАТИ ПАСТИ ТУХМИҲОИ ХАРИДАШУДА 11=АЪЗОЁНИ ХОНАВОДА ДАСТГИРӢ НАМЕКУНАНД

6=НОРАСОИИ ТУХМИҲО 12=НОРАСОИИ ВАҚТ

7=НОРАСОИИ ДОНИШ 13=ДИГАР______________

Ҳамаи зироатеро, ки Шумо дар соли 2015 дар замини президентиатон кишт кардед, қайд кунед.

[4] [5] [6] [7] [8]

Рамзи ҳосил Ба чанд сотиқ замин 

ин [ЗИРОАТ]ро кишт 

кардед?        

Воҳиди ченак
1=Тонна

2=кг

3=Дона

4=Халта

Шумора 5=Дигар________

[a] |__|__| |__|__|.|__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__|

[b] |__|__| |__|__|.|__|__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__|

[c] |__|__| |__|__|.|__|__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__|

[d] |__|__| |__|__|.|__|__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__|

[e] |__|__| |__|__|.|__|__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__|

[9a]
1-ум |__|__|

[9b] 1=БОТЛОҚШАВӢ 8=КАМҲОСИЛ Ё БЕБАРАКА БУДАНИ ЗАМИН 14=ҲЕҶ МУШКИЛӢ НАБУД 2-юм |__|__|

[9c] 2=НОРАСОИИ ОБ БАРОИ ЗАМИН 9=ҚИММАТ БУДАНИ НАРХИ ПЕСТИСИДҲО/НУРИҲОИ МИНЕРАЛӢ 3-юм |__|__|

4=ҚИМАТ БУДАНИ НАРХИ ТУХМИҲО 10=СИФАТИ ПАСТИ ПЕСТИСИДҲО/НУРИҲОИ МИНЕРАЛИИ ХАРИДАШУДА

5=СИФАТИ ПАСТИ ТУХМИҲОИ ХАРИДАШУДА 11=АЪЗОЁНИ ХОНАВОДА ДАСТГИРӢ НАМЕКУНАНД

6=НОРАСОИИ ТУХМИҲО 12=НОРАСОИИ ВАҚТ

7=НОРАСОИИ ДОНИШ 13=ДИГАР______________

РАМЗИ ЗИРОАТ Варақаи рамзи зироатро нишон диҳед
Саноатӣ Лубиёгиҳо Сабзавот Бехмеваҳо Мевагиҳо 60=Биҳӣ Хӯроки чорво

01=Офтобпараст 21=Лубиё 31=Карам 41=Лаблабу 51=Себ 61=Гелос 71=Себарга (Люсерна)
02=Тамоку 22=Мош 32=Булғорӣ 42=Сабзӣ 52=Зардолу 62=Чормағз 72=Беда/Юнучқа
03=Хардал (Горчиса) 23=Нахуд 33=Бодиринг 43=Сирпиёз (Чиснок) 53=Олуча 63=Полезӣ (Харбуз/Тарбуз) 73=Макка
04=Пахта 34=Баклаҷон 44=Пиёз 54=Ангур 64=Лимон 74=Дигар хӯроки чорво

35=Помидор 45=Картошка 55=Шафтолу 65=Бодом
Ғалладона 36=Кадуи сабз (Кабачки) 46=Редиска 56=Нок 66=Писта Гулҳо
11=Ҷав 37=Каду 47=Шалғам 57=Хурмо 67=Клубника 81=Гулҳо
12=Ҷуворимакка 38=Кабутӣ 58=Олу 68=Ниҳолҳо

13=Биринҷ 59=Анор 69=Тут Дигар
14=Гандум 91=Нависед

 

Чанд фоизашро барои 

истеъмоли шахсӣ 

истифода бурдед?       

(БА ҲИСОБИ СОТИҚ)

Миқдори умумии ҳосили  [ЗИРОАТ]-И 

ҷамъоварда чӣ қадарро ташкил дод?   

АГАР "0" БОШАД → 6А, 

ВА СЕ МУШКИЛИИ 

АСОСИРО АЗ ВАРАҚАИ  

6а, 6b, 6с НИШОН 

ДИҲЕД

РАМЗҲОРО АЗ 

ПОЁН ГИРЕД

Мушкилиҳои асосие, ки Шумо ҳангоми кишт кардани замини президентатон рӯ ба рӯ шудед, кадомҳоянд?  Аз қисми 4а  

варақаи 9а, 9b, 9c ро  нишон диҳед.

ҚИСМИ 4A - ЗИРОАТ 

АГАР ЗАМИНИ НАЗДИҲАВЛИГӢ 

НАБОШАД → [4]

БО ФОИЗ (%) НИШОН 

ДИҲЕД

Чанд фоизашро  

барои истеъмоли 

шахсӣ истифода 

бурдед?       

РАМЗҲОРО АЗ 

ПОЁН ГИРЕД

Се мушкилии асосие, ки Шумо ҳангоми кишт кардани замини наздиҳавлигиатон дар соли 2015 рӯ ба рӯ шудед, 

кадомҳоянд? АЗ ҚИСМИ 4а ВАРАҚАИ 3А, 3B, 3С  РО  НИШОН ДИҲЕД.

БО ФОИЗ (%) НИШОН 

ДИҲЕД

АГАР ЗАМИНИ ПРЕЗИДЕНТӢ 

НАБОШАД → ҚИСМӢ 4В 



[K] [P]

Замини 

наздиҳавлигӣ

Замини 

президентӣ

[1] Хонаводаи Шумо дар соли 2015 барои [ЗАМИНИ]  аз куҷо тухмӣ гирифт? Аз қисми 4В  варақаи 1 ро нишон диҳед ………………………………………………….|__| |__|

1=Мағоза ё бозори ноҳия

2=Мағоза ё бозори дигар ноҳия 5=Ҳамсоя ё хешовандон

3= Ҳукумат 7=Дигар_________________6=Аз мавсими гузашта боқӣ мондааст

[2] Мушкилии асосӣ барои гирифтани тухмӣ дар соли 2015 кадом буд?  ………………………………………………….………………………………… |__| |__|

буданд? Аз қисми 4В  варақаи 2 ро нишон диҳед
1=Нокифоягии маблағ 4=Барои гап задан бо фурӯшандаҳо худро нороҳат ҳис кардан

2=Дастрас набуд 5=Дигар (муайян кунед)_____ 

3=Набудани воситаи нақлиёт 6=Ягон мушкилӣ набуд

[3a] Шумо дар соли 2015 нуриҳои минерали ва пору  истифода бурдед? …………………………………………………….………………………………… |__| |__|

1=Ҳа 0=Не АГАР НЕ → [4]

[3b] Агар Ҳа, Шумо нуриҳои минералиро чӣ тавр пошидед? …………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………|__| |__|

1=Трактори худам 3=Бо обпошаки даст 5=Дигар_______

2=Трактори ба иҷора гирифта шуда4=Бо даст

[3с] Дар соли 2015 хонаводаи Шумо нуриҳои минералиро ва пору барои қиъаи замини худ аз куҷо гирифтааст?  ………………………………………………….…………………………………|__| |__|

Аз қисми 4В  варақаи 3с  ро нишон диҳед.  
1=Мағоза ё бозори ноҳия 3= Ҳукумат 7=Истифода набурдааст

2=Мағоза ё бозори дигар ноҳия 5=Ҳамсоя ё хешовандон8=Аз чорвои худаш (ахлот)

6=Аз мавсими гузашта боқӣ мондааст

[4] Мушкилии асосӣ барои гирифтани нуриҳои минералӣ ва пору дар соли 2015 кадом буд?  ………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………|__| |__|

Аз қисми 4В  варақаи 2 ро нишон диҳед.
1=Нокифоягии маблағ 4=Барои гап задан бо фурӯшандаҳо худро нороҳат ҳис кардан

2=Дастрас набуд 5=Дигар (муайян кунед)_____ 

3=Набудани воситаи нақлиёт 6=Ягон мушкилӣ набуд

[5a] Дар соли 2015 Шумо пестисидҳоро истифода бурдед? ………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………|__| |__|

1=Ҳа 0=Не АГАР НЕ → [6]

[5b] Агар Ҳа, шумо пестисидҳоро чӣ тавр пошидед? ………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………|__| |__|

1=Трактори худам 3=Бо обпошаки даст 5=Дигар_______

2=Трактори ба иҷора гирифта шуда4=Бо даст

[5с] Дар соли 2015 хонаводаи Шумо пестисидҳоро барои қиъаи замини худ аз куҷо гирифтааст?   ………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………|__| |__|

Аз қисми 4В  варақаи 3с ро нишон диҳед.
1=Мағоза ё бозори ноҳия 3= Ҳукумат 7=Истифода набурдааст

2=Мағоза ё бозори дигар ноҳия 5=Ҳамсоя ё хешовандон

6=Аз мавсими гузашта боқӣ мондааст

[6] Мушкилии асосӣ барои гирифтани пестисидҳо дар соли 2015 кадом буд?  Аз қисми 4В  варақаи 2 ро нишон диҳед. ……………………………………………………..|__| |__|

1=Нокифоягии маблағ 4=Барои гап задан бо фурӯшандаҳо худро нороҳат ҳис кардан

2=Дастрас набуд 5=Дигар (муайян кунед)_____ 

3=Набудани воситаи нақлиёт 6=Ягон мушкилӣ набуд

[7a] Шумо соли 2015 заминатонро чӣ тавр шудгор кардед? ………………………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………|__| |__|

1=Техникаи худамон 4=Бо даст

2=Техникаи ба иҷора гирифта шуда

3=Бо истифодаи ҳайвонот

[7b] Дар соли 2015 мушкилии асосӣ барои шудгор кардани замин дар чӣ буд? Аз қисми 4В   варақаи 7b ро нишон диҳед ………………………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………|__| |__|

1=Нокифоягии маблағ 4=Норасоии таҷҳизот7=Мушкилӣ набуд

2=Норасоии қувваи корӣ 5=Обу ҳаво, номусоидии иқлим8=Дигар (муайян кунед)____ 

3=Норасоии вақт 6= Бемори

[8a] Шумо зироати асосиатонро дар соли 2015 чӣ тавр ҷамъоварӣ намудед? ………………………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………|__| |__|

1=Комбайни худамон 2=Комбайни ба иҷора гирифташуда3=Бо даст

[8b] Мушкилии асосии ҷамъоварии ҳосил дар соли 2015 дар чӣ буд?   Аз қисми 4В  варақаи 7b ронишон диҳед ………………………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………|__| |__|

1=Нокифоягии маблағ 4=Норасоии таҷҳизот7=Мушкилӣ набуд

2=Норасоии қувваи корӣ 5=Обу ҳаво, номусоидии иқлим8=Дигар (муайян кунед)____ 

3=Норасоии вақт 6= Бемори

[9a] Дар соли 2015 Шумо ҳосили аз ин қитъаи замин гирифтаатонро чӣ тавр фурӯхтед?   ………………………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………|__| |__|

Аз қисми 4В варақаи 10а ро нишон диҳед

1=Дар бозори деҳа/ҷамоат ба истеъмолкунанда 6=Аз хона ба миёнарав/фурӯшанда

2=Дар бозорӣ деҳа/ҷамоат ба миёнарав/фурӯшанда 7=Дар қади роҳ

3=Дар бозори ноҳия/шаҳр ба истеъмолкунанда 8=Ҳукумат

4=Дар бозори ноҳия/шаҳр ба миёнарав/фурӯшанда 9=Дигар______ 

5=Аз хона ба истеъмолкунанда 10=Хоҳиши фурухтан набуд

[9b] Мушкилии асосии фурӯши ҳосил дар соли 2015 дар чӣ буд?   Аз қисми 4В  варақаи 10b ро  нишон диҳед ………………………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………|__| |__|

1=Нархи арзон 5=Обу ҳаво, номусоидии иқлим

2=Сифати пасти ҳосил 6=Дигар (муайян кунед) 

3=Норасоии вақт 7=Мушкилӣ набуд

4=Мушкилиҳои нақлиётӣ 8=Ҳеч кас маҳсулотро намехарад

ҚИСМИ 4B -ЗАХИРА ВА ХАРОҶОТҲО

4=НПО ё ташкилоти байналхалқӣ

4=НПО ё ташкилоти байналхалқӣ

АГАР ЗАМИНИ НАЗДИҲАВЛИГӢ НАБОШАД→ [P]

АГАР ЗАМИНИ ПРЕЗИДЕНТӢ НАБОШАД→ ҚИСМИ 4С

5=Шудгор накардем →гузаред ба [7c]

4=НПО ё ташкилоти байналхалқӣ



[K] [P]

Замини 

наздиҳавлигӣ

Замини 

президентӣ

[1]
|__| |__|

1=Ҷӯякҳо 4=Обпошаки дастӣ (бо даст)

2=Обпошак 5=Дигар_________

3=Обёрии қатрагӣ

Дар кадом моҳҳои соли 2015 Шумо барои обёрии зироататон эҳтиёҷ доштед? 

[2a] Январ…………………………….……………………………………………………………………………………… |__| |__|

[2b] Феврал…………………………….……………………………………………………………………………………… …………………………………… |__| |__|

[2c] Март…………………………….……………………………………………………………………………… …………………………………………… |__| |__|

[2d] Апрел…………………………….……………………………………………………………………………………………… …………………………… |__| |__|

[2e] Май……………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………… |__| |__|

[2f] Июн…………………………….……………………………………………………………………… …………………………………………………… |__| |__|

[2g] Июл…………………………….……………………………………………………………………… …………………………………………………… |__| |__|

[2h] Август……………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………… |__| |__|

[2i] Сентябр………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………|__| |__|

[2j] Октябр…………………………….………………………………………………………………………………………………………… …………………|__| |__|

[2k] Ноябр…………………………….………………………………………………………………………………………………………… …………………|__| |__|

[2l] Декабр…………………………….………………………………………………………………………………………………………… ………………… |__| |__|

Дар кадом моҳҳои соли 2015 Шумо барои зироататон об гирифтед? 

[3a] Январ…………………………….……………………………………………………… |__| |__|

[3b] Феврал…………………………….……………………………………………………… |__| |__|

[3c] Март…………………………….……………………………………………………… |__| |__|

[3d] Апрел…………………………….……………………………………………………… |__| |__|

[3e] Май…………………………….……………………………………………………… |__| |__|

[3f] Июн…………………………….……………………………………………………… |__| |__|

[3g] Июл…………………………….……………………………………………………… |__| |__|

[3h] Август…………………………….……………………………………………………… |__| |__|

[3i] Сентябр…………………………….………………………………………………………|__| |__|

[3j] Октябр…………………………….………………………………………………………|__| |__|

[3k] Ноябр…………………………….………………………………………………………|__| |__|

[3l] Декабр…………………………….……………………………………………………… |__| |__|

[4a] Шуморо пешакӣ дар бораи рӯзи тахминии обдиҳӣ хабардор мекунанд?  ……………………………………………………..1=Ҳа 0=Не →4c |__| |__|

[4b] Агар не бошад, ин барои Шумо проблема аст? ………………………………………………………………………………………… 1=Ҳа 0=Не |__| |__|

[4c] Кадом вақти шабонарӯз одатан ба Шумо об меояд? ………………………………………………………………………………………………………………… |__| |__|

1=Саҳарии барвақт/Саҳарӣ (Субҳидам-12:00) 3=Бегоҳӣ/Шаб (Баъди шом)   5=Ҳамавақт

2=Пас аз нисфирӯзӣ (Баъди соати 12:00-шом) 4=Ҳар хел

[4d] Вақти омадани об барои Шумо одатан ноқулай аст? …………………………………………… 1=Ҳа 0=Не |__| |__|

[5] Шумо аз миқдори об, ки барои обёрикунӣ дастрас аст, қаноатманд ҳастед?   Аз қисми 4С  варақаи 5 ро нишон диҳед |__| |__|
1=Хеле қаноатманд 3=Қаноатманд нестам

2=Қаноатманд 4=Ниҳоят қаноатманд нестам

[6] 
1=Ҳа 0=Не

|__| |__|

[7] 
1=Ҳа 0=Не

|__| |__|

[8a] Шумо медонед, ки замини Шуморо бо об кӣ таъмин мекунад? ………………………………………..1=Ҳа 0=Не Агар НЕ → [9a] |__| |__|

[8b] Агар Ҳа, он гоҳ кӣ?  Аз қисми 4С варақаи 8b ро  нишон диҳед …………………………………………………………………………………………………………. |__| |__|

1=Деҳқонони дигар 5=НПО-и маҳаллӣ 9= Мироб

2=Водхоз 6=Донори байналхалқӣ

3=Ҷамоат      7= Ҳукумат (ноҳиявӣ/миллӣ)

4=АИО/ТМХО 8=Дигар (муайян кунед):

[9a] Шумо бояд барои ин об пул супоред?  ………………………………………………………………………………………………….1=Ҳа 0=Не Агар НЕ → [10] |__| |__|

[9b] Агар Ҳа, дар соли 2015 Шумо чанд пул сарф кардед? (сомонӣ) ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

[9c]  Пул ба кӣ пардохта шуд?    Аз қисми 4С  варақаи 9с  ро нишон диҳед …………………………………………………………………………………………………. |__| |__|

1=Ҷамоат 4=Водхоз   -8 НД

2=Идораи ТМХО/АИО 5=Соҳиби инфрасохтор

3=Мироби маҳаллӣ 6. Дигар_______

ҚИСМИ 4C - ОБЁРӢ ВА ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАҲОИ ОБ

Инак замини ______ [наздиҳавлигӣ/президентӣ]-и Шумо бо ___ [Ҷавоб аз саволи S2Q6] обёрӣ 

карда мешавад, Шумо обро ба назди зироат чӣ гуна меоред?  ………………………………

АГАР ЗАМИНИ НАЗДИҲАВЛИГӢ НАБОШАД→ [P]

АГАР ЗАМИНИ ПРЕЗИДЕНТӢ НАБОШАД→ ҚИСМИ 4D

Оё Шумо ё ягон аъзои оилаатон барои таъминоти обёрии дурусти ин қитъаи замин оби обёрии 

ҳамсояро бе иҷозат ё бо таври дуздӣ гирифтаед?

Оё ягон бор ҳамсояи Шумо  оби обёрие, ки ба ин қитъаи замини Шумо пешбини шуда буд, бе 

иҷозат ё бо таври дуздӣ гирифтааст? 

1=Ҳа 0=Не 

1=Ҳа 0=Не 



[10] Умуман Шумо ба ҳолати инфрасохтор канал, ки ба замини Шумо об таъмин мекунад, чӣ гуна баҳо медиҳед?   ………………………………………………………………………………………………….|__| |__|

САВОЛДИҲАНДА, Аз қисми 4с ВАРАҚАИ 10 -РО  НИШОН ДИҲЕД.

1=Аъло 2=Хуб 3=Бад 4=Хеле бад

 -8. НД

[11] Дар 5 соли охир ягон корҳо барои барқарорсозии ё азнавсозии инфрасохтори канал ба амал оварда шуд? ………………………………………………………………………………………………….|__| |__|

1=Ҳа 2= қисман 0= Агар Не → [13]   -8 НД

[12] Агар Ҳа, кӣ таъмир кард?   Аз қисми 4С  варақаи 6b  ро нишон диҳед …………………………………………………………………………………………………. |__| |__|

1=Деҳқонон 4=АИО/ТМХО 7= Ҳукумат 9= Мироб

2=Водхоз 5=НПО-и маҳаллӣ 8=Дигар____________ -8. НД

3=Ҷамоат      6=Донори байналхалқӣ

[13] Барои нигоҳдори ва тозакунии канал хонаводаи Шумо чанд руз сарф кард? ………………………………………………………………………………………………….Миқдори рӯзҳо |__|__| |__|__|

[14] Барои нигоҳдори ва тозакунии канал чанд нафар аз хонаводаи Шумо кор кард? ………………………………………………………………………………………………….Шумораи одамон |__|__| |__|__|

[15] Барои нигоҳдори ва тозакунии канал чи қадар пул сарф кардед? ………………………………………………………………………………………………….Маблағ бо сомонӣ |__|__|__|__| |__|__|__|__|

[1] Дар соли 2015 хонаводаи Шумо чанд сар аз ҳайвонҳои зеринро дошт? Ҳайвоноти ҷавонро низ ҳамроҳ кунед
[a] Гов ва барзагов |__|__|__| [f] Харгӯш  ……………………………………………………………………………………..|__|__|__|
[b] Гӯсфанд ……………………………………………………………………………………..|__|__|__| [g] Мурғ ва паррандаҳои хонагӣ ……………………………………………………………………………………..|__|__|__|
[c] Буз ……………………………………………………………………………………..|__|__|__| [h] Занбӯри асал (шумораи оилаи занбӯр)……………………………………………………………………………………..|__|__|__|
[d] Асп  ……………………………………………………………………………………..|__|__|__| [i] Дигар_______ |__|__|__|
[e] Хар  ……………………………………………………………………………………..|__|__|__|

[2] Дар соли 2015 қисми зиёди вақт гов, хар, асп, буз ё гӯсфандони Шумо дар куҷо мечариданд?  Аз қисми 4D варақаи 2 ро нишон диҳед  ……………… |__|

1=Дар назди хона, замини наздиҳавлигӣ 4=Дар назди каналҳо (ё дар даруни канал агар хушк бошад)7=Дигар_____ 10= Гуирду атрофи деҳа/пода

2=Замини президентии худамон 5=Замини шахсии дигарон 8=Ягонтаи ҳайвоноти номбаршударо надорам

3=Хоҷагии деҳқонии худамон 6=Ҷойҳои ҷамъиятӣ (боғ,) 9=Чарогоҳи тобистона/айлоқ

[3] Чанд фоизи шир ва маҳсулоти шири истеъмолшудаи хонавода дар соли 2015 истеҳсоли худӣ буд? ………………………………………. -99= Истеҳсол накардааст |__|__|__|

[4] Чанд фоизи тухми истеъмолшудаи хонавода дар соли 2015 истеҳсоли худӣ буд? …………………………………………………………………………….-99= Истеҳсол накардааст |__|__|__|

[5] Чанд фоизи гӯшти (гов,гусфанд,буз,мурғ ва ғ.) истеъмолшудаи хонавода дар соли 2015 истеҳсоли худӣ буд? -99= Истеҳсол накардааст |__|__|__|

[6a] 1=Ҳа 0=Не Агар НЕ→ҚИСМӢ 5 |__|

[6b] Агар Ҳа, дар соли 2015 аз фурӯши он чанд пул ба даст овардед? (Сомонӣ) …………………………………………...………………………………………………………………. |__|__|__|__|__|

Шумо маҳсулоти ҳайвоноти худро дар соли 2015 фурӯхтед (шир, гӯшт, тухм, пӯст, пашм…)? …………………………………………………………………………….

 ДАР СОЛИ 2015 БАРОИ НИГОҲДОРИИ Ё ТОЗАКУНИИ КАНАЛ, КИ ОН ҚИТЪАИ ЗАМИНИ ШУМОРО ХИЗМАТРАСОНӢ МЕКУНАНД БАРОИ КОРҲОИ ЗЕРИН МИҚДОРИ 

РУЗҲО,ШУМОРАИ ОДАМҲО ВА МАБЛАҒИ САРФШУДАРО БА ХОТИР ОРЕД

ҚИСМИ 4D - ЧОРВО



[1] Шумо ва ё ягон аъзои хонаводаатон дар давоми 5 соли охир дар омӯзиш (тренинг)-ҳо дар бораи идоракунии об ва замин, 
кишти зироат ва ё сохтори кори АИО иштирок карда буданд?  ............................................. |__| АГАР НЕ ==> Q7 1 = Ҳа  0=Не

[2] [4] [5]
Намуди омӯзиш Кӣ омӯзишро ташкил кард?  Аз қисми 5  

варақаи 4 ро нишон диҳед

Тағйироти аз ҳама муҳим кадом буд, ки дар 

натиҷаи ҳамин омӯзиш ба вуҷуд омад? Аз 

қисми 5  варақаи 6 ро нишон диҳед

1=Ассосиатсияи истифодабарандагони об 0=Тағйирот набуд

2=Гурӯҳи деҳқонон 1=Методҳои нави обёрикунӣ ҷорӣ карда шуд

3=Барномаи кӯмаки ИМА (ЮСАИД) 2=Росткунии замин гузаронида шуд

4=Бонки Ҷаҳонӣ 3=Дастрасӣ ба қарзҳо/кредитҳои кишоварзӣ

5= Донори дигар

4=Обченкунак насб карда шуд/ҳисоб кардани 

обро сар кардем

6=Ҳукумати маҳаллӣ/Ҷамоат 5=Парвариши зироатҳои навро сар кардем

6=Муноқишаҳо вобаста ба об кам шуданд

7=Дигар [НАВИСЕД]:_________________________

8=Идораи об (Водхоз) -8=Намедонам
-8=Намедонам

[a] |__|__| |__| |__|

[b] |__|__| |__| |__|

[c] |__|__| |__| |__|

[d] |__|__| |__| |__|

[e] |__|__| |__| |__|

Рамзи омӯзишҳо Аз қисми 5  варақаи омузишҳоро нишон диҳед.
1=Асосҳои иштирок дар идоракунии Ассосиатсияи истифодабарандагони об11=Тарзҳои обдиҳӣ ва идоракунии захираҳои об дар хоҷагӣ 18=Қарзҳо, маблағҳои грантӣ ё идоракунии молиявӣ

12=Обченкунӣ 19=Парвариш кардани зироат дар хоҷагӣ

3=Идоракунии молиявӣ 13=Сохтмони гидропостҳо 20=Парвариш кардани зироатҳои баланд даромад

4=Идоракунии маблағҳои грантӣ 21=Фурӯш ва коркарди ҳосили ҷамъкардашуда

5=Хизматрасонии техникӣ ва истифодабарии системаҳои обёрикунӣ 15=Боғдории хонаводагӣ 22=Идоракунии қарзҳои соҳаи кишоварзӣ

6=Ҳалли муноқишаҳо вобаста ба об 16=Истифодаи техникаи кишоварзӣ 23=Чорводорӣ

7=Омӯзишҳои дигар оид ба асосҳои иштирок дар идоракунии захираҳои об17=Ғизо 24=Омӯзишҳои дигари техникӣ оид ба соҳаи кишоварзӣ

[6] Агар Шумо дар ягон омӯзиш иштирок накарда бошед, он гоҳ сабаби асосӣ дар чист? Аз қисми 5  варақаи 6 ро нишон диҳед    |__|

1=Ягон омӯзиш пешниҳод нашудааст ё хабар надорам 5=Мушкилӣ  рафтан ба омӯзиш 9=Даъват накарданд

2=Шавқманд нестам 6=Аз тарафи оила иҷозат надоданд

3=Вақт надорам 7=Дигар (муайян кунед)______

4=Фойда надорад 8=Намехоҳам, чунки ҳама мардҳо буданд

14=Омӯзишҳои дигари техникӣ оид ба идоракунии захираҳои об

Ба рӯйхати омӯзишҳо, ки дар 

поён оварда шудааст, 

нигаред. Аз қисми 5  варақаи 

омузишҳоро нишон диҳед.

7=Шӯъбаи машваратӣ оид масъалаҳои 

кишоварзӣ

2=Такмили малакаҳои ташкилотчигӣ ва роҳбаркунӣ барои 

Ассосиатсияи истифодабарандагони об

ҚИСМИ 5 - ОМӮЗИШ 

|__|

|__|

Кӣ дар ин омӯзиш иштирок кард?

РАМЗИ ШАХСИРО АЗ 1С ИСТИФОДА БАРЕД

[3]

|__|

|__|

|__|



[0] Шумо ва ё ягон нафар аз хонаводаи  Шумо аъзои гурӯҳ ҳастед? 0=Не 1=Ҳа   |__| Агар Не→ ҚИСМӢ 6B

[1a] [1b] [2a] [2b]

Намуди гуруҳ, ки Шумо  дар он 

аъзо ҳаст интихоб кунед?

ЯКЧАН ҶАВОБ 

Намуди ин 

гуруҳ (муайян 

кунед)

Намуди гуруҳе, ки дар он 

аъзо хонаводаи Шумо 

аъзо ҳаст интихоб кунед?

ЯКЧАН ҶАВОБ

Намуди ин гуруҳ (муайян кунед)

[a] Гурӯҳи кишоварзӣ |__| |__|

[b] |__| |__|

[с] АИО |__| |__|

[d] Дигар           |__| →1b           |__|  →2b

Дар ин қисм ШУМО гуфта, мусоҳибро дар назар дорад.

[1] Дар деҳа ё ҷамоати Шумо АИО ҳаст? …………………………………………………………………………. |__|

0=Не 1=Ҳа

[2] Шумо ягон бор бо АИО ё пешкашкунандаи хизматҳо ҳамкорӣ кардаед? ………………………………………………………………………….|__| Агар НЕ → [5]

0=Не 1=Ҳа

[3] Агар Ҳа, бо кадом мақсадҳо? [a] Ҳалли муноқишаҳо ………………………………………………………………………….|__| 0=Не 1=Ҳа

[b] Пардохти маблағ ………………………………………………………………………….|__|

[c] Дархост барои обёрӣ/тафтиши 

реҷаи обёрӣ ………
|__|

[d] Нигоҳдории инфрасохторӣ ………………………………………………………………………….|__|

[e] Омӯзишҳо ………………………………………………………………………….|__|

[f] Иштирок дар маҷлисҳо ………………………………………………………………………….|__|

[g] Дигар _____________ ………………………………………………………………………….|__|

[4] Шумо аъзои АИО ҳастед? ……………………………………………………………………………..…………………………………….|__|

0=Не 1=Ҳа

[5] Шумо дар маҷлисҳои АИО ё таъминкунандаи хизматҳо иштирок мекунед? ………………………………………………………………………….|__| Агар Ҳа → [7]

0=Не 1=Ҳа

[6] Агар Не, сабаби асосии аъзо набуданатон дар чист? Аз қисми 6А  варақаи РАМЗҲО [6]  ро нишон диҳед ………………………………………………………|__|                        → [9]

РАМЗҲО [6] 4=Фойда надорад

1=Маҷлис гузаронида намешавад ё ман бехабар аз маҷлисҳо 5=Мушкили рафтан ба омӯзиш

2=Шавқманд нестам 6=Аз тарафи оила иҷозат надоданд 9=Дигар (муайян кунед)______

3=Вақт надорам 7=Шароити пардохти аъзоҳаққӣ надорам 10=Таклиф накарданд

11=Дигар аъзои хонавода аъзо ҳаст

[7] Агар Ҳа, дар вақти маҷлис, ки қарору нақшаҳо қабул карда мешаванд, оё Шумо дар гурӯҳ фикру ақидаи худро баён мекунед? …………. |__|

0=Не 1=Ҳа

[8] Ба фикратон ба фикру ақидаи Шумо дар маҷлисҳо гӯш мекунанд?  ………………………………………………………………………….|__|

0=Не 1=Ҳа

[9] Шумо мехоҳед, ки ҳамкориатон бо пешкашкунандаи хизматрасониҳои ирригатсионӣ бештар шавад?  ………………………………………………………………………….|__|

0=Не 1=Ҳа

[10] Агар Шумо вобаста ба об барои обёрӣ ягон мушкилӣ пайдо кунед, он гоҳ пеш аз ҳама Шумо ба кӣ муроҷиат мекунед? Аз қисми 6А  варақаи 10  ро нишон диҳед |__|

1=Ҳамсояҳо 5=НПО-и маҳаллӣ 9= Мироб  -8. НД

2=Водхоз 6=Донори байналхалқӣ 10=Лидерони ҷамъият

3=Ҷамоат     7=Ҳукумат (ноҳия/вилоят) 11= Аъзои хонавода

4=АИО/ТМХО 8=Дигар (муайян кунед)_____

ҚИСМИ 6A - ИШТИРОКИ ҶАМЪИЯТӢ

ҚИСМИ 6B: ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАҲОИ ОБ

Гурӯҳи идоракунии чорво

8=Дар вохӯриҳо худро нороҳат ҳис мекунам/танҳо мардҳо 

мераванд на занҳо



Дар давоми соли 2015 дар хонаводаи Шумо дар кадом моҳҳо норасоии озуқавори буд ё набуд ?

0=Норасоии озуқаворӣ буд
1=Норасоии озуқаворӣ набуд

[1] Январ ……………………|__| [7] Июл …………………… |__|

[2] Феврал ……………………|__| [8] Август …………………… |__|

[3] Март ……………………|__| [9] Сентябр ……………………|__|

[4] Апрел ……………………|__| [10] Октябр ……………………|__|

[5] Май ……………………|__| [11] Ноябр …………………… |__|

[6] Июн ……………………|__| [12] Декабр ……………………|__|

Соли гузашта Шумо барои таъминоти озуқаворӣ амалҳои зеринро иҷро намудед?   

0=Не 1=Ҳа 

[13] Ба маводи хӯрокаи арзон, андаке арзон ва на он қадар дилҷуст такя кардан…………………………………………|__|

|__|

[15] Рӯзи дароз ягон бор хӯрок нахӯрда гаштан…………………………………………………………… |__|

[16] Аз хешовандон/дӯстон қарз гирифтани пул барои озуқаворӣ ………………………………………… |__|

[17] Озуқавориро ба насия гирифтан (аз мағоза, дигарон) ………………………………………………………………|__|

[18] Хӯрдани тухмӣ барои кишт, ки барои мавсими оянда захира карда шуда буд …………………………………………|__|

[19] Фурӯхтан (ё иваз кардани) ягон ашёи муфиди хонавода………………………………………… |__|

[20a] |__|

[20b] Дар 4 ҳафтаи гузашта ин ҳолат чӣ тавр тез-тез ба вуҷуд омада буд? ………………………………..|__|

1=Хеле кам (1-2 маротиба) 2=Баъзан (3-10 маротиба) 3= Тез-тез (зиёда аз 10 маротиба) 

[21a] |__|

[21b] Дар 4 ҳафтаи гузашта ин ҳолат чӣ тавр тез-тез ба вуҷуд омада буд? ……………………………………|__|

1=Хеле кам (1-2 маротиба) 2=Баъзан (3-10 маротиба) 3= Тез-тез (зиёда аз 10 маротиба) 

[22a] |__|

[22b] Дар 4 ҳафтаи гузашта ин ҳолат чӣ тавр тез-тез ба вуҷуд омада буд? ……………………………………..|__|

1=Хеле кам (1-2 маротиба) 2=Баъзан (3-10 маротиба) 3= Тез-тез (зиёда аз 10 маротиба) 

Дар 4 ҳафтаи гузашта Шумо ё касе аз аъзоёни хонаводаатон бо 

сабаби норасоии хӯроки кифоя рӯзи шаби дароз гушна гашта 

буд (яъне ягон чӣ нахурда буд)?

0=Не→[ҚИСМӢ 8]

1=Ҳа 

ҲОЛО МО МЕХОҲЕМ ДАР БОРАИ БА МИЁН ОМАДАНИ ҲОЛАТҲОИ НОРАСОИИ ОЗУҚАВОРӢ ДАР ДАВОМИ СОЛИ 2015 СӮҲБАТ 

КУНЕМ. МО НОРАСОИИ ОЗУҚАВОРӢ ГУФТА ОН ҲОЛАТҲОРО ДАР НАЗАР ДОРЕМ, КИ ШУМО АЗ САБАБИ КАМ БУДАНИ МАБЛАҒ 

БАРОИ ОЗУҚАВОРӢ Ё ЗАХИРАИ ОЗУҚАВОРӢ НАДОШТАНАТОН МАҶБУР ШУДЕД, КИ ҲАҶМИ ИСТЕЪМОЛИ ХӮРОКРО КАМ КАРДЕД Ё 

УМУМАН ХӮРОК НАХӮРДЕД.

ҚИСМИ 7 - БЕХАТАРИИ ОЗУҚАВОРӢ 

Дар 4 ҳафтаи гузашта хонаводаи Шумо аз набудани хӯрока дар 

намуди дилхоҳ бо сабаби набудани восита ё маблағ барои 

гирифтани ин хӯрока танқисӣ кашида буд?

0=Не→[21a] 1=Ҳа 

Дар 4 ҳафтаи гузашта шумо ё аъзои хонаводаатон бо сабаби 

набудани хӯроки кифоя гушна хоб рафта буд?

go to sleep at night hungry because there was not enough food?

0=Не→[22a] 1=Ҳа 

[14] Кам кардани миқдори истеъмоли хурока ё кам кардани маротиба истеъмоли хурока 

………………………………………………………………………………………………………………



[1] Дар соли 2015 аз хонаводаи Шумо чанд нафар ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтанд? …………………………………………………………………..|__|__| →FГАР "0," ОН ГОҲ ГУЗАРЕД БА s9a

Саволдиҳанда Барои ҳар як муҳоҷир як сатрро пур кунед.

[2] [3] [4] [5] [6] [7]

НОМ

ШЕХСЕ, КИ ДАР 

МУҲОҶИРАТ 

АСТ/БУД

Ҷинс 
1=Мард

2=Зан

Соли таввалуд Макони/ҷойи 

муҳоҷирати НОМ
1=Дигар қисмати 

Тоҷикистон

2=Русия

3=Қазоқистон

4=Қирғизистон

5=Ӯзбекистон

6=Дигар ___

'-8=НД

Миқдори моҳҳо аз рӯзи рафтан ба муҳоҷират Кори муҳоҷир пеш 

аз рафтан ба 

муҳоҷират

1=Кишоварзӣ 

(хоҷагии хусусӣ)

2=Кишоварзӣ 

(коргари кироя)

3=Ғайрикишоварзӣ

/коргари 

бетаҷриба

4=Коргари 

ботаҷриба

5=Дигар______

[a] |__| |__| |__|__|__|__| |__| |__|__| |__|

[b] |__| |__| |__|__|__|__| |__| |__|__| |__|

[c] |__| |__| |__|__|__|__| |__| |__|__| |__|

[d] |__| |__| |__|__|__|__| |__| |__|__| |__|

[e] |__| |__| |__|__|__|__| |__| |__|__| |__|

[8a] Тақрибан, маблағи умумии интиқоли маблағҳои дар соли 2015 гирифтаатон, чанд пулро ташкил дод? (сомони) ………………………………………………………………………………………………..|__|__|__|__|__|__| АГАР "0" => [10A] 

[8b] Воҳиди ченаки маблағҳои интиқолиро интихоб кунед 1=Доллар |__| 2=Сомонӣ |__| 3=Рубл |__|

[9a] Маблағҳои интиқолии Шумо дар соли 2015 чӣ гуна истифода бурда шуданд? Се мақсади истифодабарии муҳимро қайд кунед.Аз қисми 8  варақаи 14a  ро нишон диҳед 1-ум |__|__|

[9b] 2-юм |__|__|

[9c] 3-юм |__|__|
1=Хондан 9=Гирифтани замин ба иҷора/таҳти шартнома 15=Дигар__________

2=Тандурустӣ 10=Пардохти қарз ё кредит

3=Хӯрокворӣ 11=Тӯю маъракаҳо

4=Либоса 12=Харидани чорво

5=Хонаи нав ё таъмири хона 13=Харидани молҳо барои хонавода (Телевизор, телефон…)

6=Захираҳои кишоварзӣ 14=Пасандоз

7=харидани замин барои хона, кишоварзӣ… 15=Мошин (сабукрав, боркаш ва ғ.)

8=Сармоягузорӣ ба тиҷорат 16= Таҷҳизоти кишоварзӣ (трактор, комбайн ва ғ.)

[10a] Аз сабаби ба муҳоҷират рафтани аъзои оила, вазифаи Шумо шахсан дар хона  зиёд шуд? ………………………………………………………………………………………………..1=Ҳа 0=Не |__| АГАР не → ҚИСМӢ 9

[10b] Агар Ҳа, дар иҷрои кадоме аз корҳои зерин бештар вазифаи Шумо дар хона зиёд шуд? ………………………………………………………………………………………………..|__|

1= Корҳои саҳроӣ, кишоварзӣ 4=Корҳои рӯзғор

2=Корҳо вобаста ба бадаст овардани даромад (ғайрикишоварзӣ)5=Дигар_____________

3=Нигоҳубини кӯдакон ё пиронсолон

ҚИСМИ 8- МУҲОҶИРАТИ МЕҲНАТӢ



|__|      1=Ҳа     Не=0

АГАР 0 → 5 

Ҳоло ман дар бораи фаъолиятҳои даромадноке, ки Шумо дар соли 2015 иҷро кардед, бисёртар фаҳмидан мехоҳам. 

[1a] [1b] [2] [3] [4]

Рамзи шахсӣ 

(ID)

Аз қисми 1C

Агар дар хона бошад=00

1=Дар наздикии/даруни хона

2=аз 200 м камтар

3=300-500м

4=аз 500 то 1 км

 - 8=НД 5=Зиёда аз 1км

 - 8=НД

01 |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|

02 |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|

03 |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|

04 |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|

05 |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|

06 |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|

07 |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|

08 |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|

09 |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|

10 |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|

22 |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|

Рамзи ФДН
01=Санъати дастӣ (ба ғайр аз дӯзандагӣ ва сохтани ҷӯроб) 21=Савдои майда чуйда31=Муаллим

02=Дӯзандагӣ 11=Коргари кироя дар хоҷагии деҳқонӣ 22=Савдо 32=Ҳамшираи шафқат

03=Хиштчинӣ 12=Коргари кироя дар хоҷагии коллективӣ 23=Коргари завод 33=Духтури деҳа

04=Дуредгарӣ 13=Чӯпонӣ 34=Корманди давлатӣ

05=Ронандаи таксӣ 14=Қассобӣ 35=Коргари ғайридавлати 

(НПО..)06=Ронандаи мошини калони боркашон 15=Нонвоӣ 37=Хизматчии ҳарби

07=Ронандаи трактор 16=фуруши ҳезум 36=Дигар_______

Манбаи даромадҳо дар соли 

2015 

5a…………………….
5b…………………….
5c…………………….

Манбаи даромадҳо дар соли 

2010

6a…………………….
6b…………………….
6c…………………….

Рамзхои фаъолиятхои даромадовар

1=Фуруши зироат аз хоҷагии деҳқони 6=Коригари ғайри кишоварзи/коригари бетаҷриба (сохтмончи ва ғ.)

2=Фуруши зироат аз замини назди ҳавлиги ё президенти 7=Маблағҳои интиқоли 11=Тиҷорати хурд 15=Дигар муайян кунед_______

3=Коригари кироя (корҳои кишоварзи) 8=Нафақа 12=Коригари кишоварзи бо маош

4=Фуруши чорво/паранда ва ё маҳсулоти чорво/паранда 9=Мерос ва ё тӯҳфа 13=Такси ё ронандаи мошин

5= Коригари ғайри кишоварзи (бо маош). 10=Дастгирии хешовандон 14=. Фуруши махсулоти дастсохти мардуми 

[7] Даромади Шумо дар давоми панҷ соли охир чӣ гуна тағир ёфт? ……………………………………………………………………………….|__| 

0=Тағир наёфт 2=Андаке кам шуд 4=Хеле кам шуд

1=Андаке зиёд шуд 3=Хеле зиёд шуд -8=НД

[1] Хонаводаи Шумо дар соли 2015 қарз ё кредит гирифта буд? ………………………………………………………………………………………………………….|__|       1=Ҳа 0=Не Агар НЕ → Қисмӣ 10

[2] Мақсади асосии гирифтан ин қарз ё кредит кадом аст? ..................................................................................... |__|__|              

1=Қарз барои замин 5=Барои хариди тухмиҳо, нуриҳои минерали ва ғ. 9=Барои андоз/налог

2=Барои обёри кардан 6=Сармоягузории техникаи муосир ва ғ. 10= Дагар (муайян кунед)__________

3=Барои хурока 7=Сармоягузори барои чорводори

4=Барои саломати 8= Сармоягузори барои тиҷорати ғайри кишоварзи

[3] |__|__|              

1=Мағозаи маҳали 5=Корхонаҳои давлати 9=Қардиҳанда маҳали 

2=Ҳамсояҳо 6=Таъминкунадагони хизматҳо 10=Дигар муайян кунед____

3=Хешовандон/дустон 7= Ҷамоат

4=Бонкҳо 8=Ташкилоти хурди қаздиҳи

ҚИСМИ 9A. ДАРОМАДИ ХОНАВОДА

Агар хонавода зиёда аз 10 ФДН дошта бошад, он гоҳ аз нуқтаи назари даромаднокӣ 10-тои муҳимашро ба назар гиред. Агар як фаъолиятро якчанд 

аъзоёни оила иҷро мекарда бошанд, он гоҳ бояд якчанд сатр пур карда шавад.

22=Кӯдакони 

хонавода

(НОМ) дар иҷроиши ягон 

намуди фаъолияти 

даромаднок иштирок 

кардааст? 

(НОМ) дар кадом 

намуди фаъолият 

иштирок кардаанд? 

(Рамзи ФДН)

1=Ҳа→[2] 0=Не→аъзои дигари 

хонавода

Ҳамаи фаъолиятҳои даромадноки (ФДН) соли 2015-ро дар ин ҷадвал қайд кунед. Саволдиҳанда фаъолиятҳоро барои ҳар як аъзои оила, ки дар S1C қайд 

шудааст, мепурсад.

[0] Ба ғайр аз фурӯши молҳои кишоварзӣ ва чорвои хонавода оё ягон фаъолияти дигар ба хонаводаи Шумо 

даромад меорад? (Мисол: коригари кироя, чӯпони, ронанда, кори бо маош ва ғ.)

Шумо аз ки қарз ё кредити бимсёр доред?...............................................................................................................

Ҷои кори (НОМ) аз хона чӣ 

қадар дур ҷойгир шудааст? 

(БО КМ)

(НОМ) Дар соли 

гузашта аз ин даромад 

чи қадар маблағ ба 

даст овард?

БО СОМОНИ НАВИСЕД

ҚИСМИ 9B. КРЕДИТ ВА ҚАРЗИ ХУРД

[5] Се манбаи асосии хонаводаатонро дар соли 

2015 номбар кунед?

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

[6] Се манбаи асосии хонаводаатонро дар соли 

2010 кадомҳо буданд?

|__|__|



[1] Намуди хонаи истиқомати Шумо? ……………………………………………………………………………………..|__|

1=Хонаи алоҳида 2=Хонаи умумӣ 3=Хонаи муваққатӣ

4=Дигар -8=Намедонам

[2] Сарчашмаи асосии оби нушокии хонаводаи Шумо чӣ мебошад?  ……………………………………………………………………………………..|__|

1=Водопроводи ҷамъиятӣ 3=Оби артезианӣ ё ҷоҳ 5=Канал -8=Намедонам

2=Водопровод дар даруни хона 4=Чашма, дарё ва ё кӯл 6=Дигар

[3] Сарчашмаи асосии гармкунии хонаи Шумо чӣ мебошад?……………………………………………………………………………………..|__|  
1=Гармкунии электрикӣ 3=Гармкунӣ бо газ 5=Дигар

2=Печка/гармкунӣ бо чӯб ва ангишт 4=Ҳеҷ чиз -8=Намедонам

[4] Сӯзишвории асосӣ барои пухтупаз кадом аст?  ……………………………………………………………………………………..|__|

1=Қувваи барқ 3=Газ 5=Таппак 6=Дигар

2=Ҳезум 4=Ғузапоя  -8. НД

[5] Фарши хонаи Шумо аз кадом мавод сохта шудааст?  ……………………………………………………………………………………..|__|

1=Семент 3=Гил 5=Дигар

2=Сафол/кафел 4=Тахта -8=Намедонам

[6] Деворҳои хонаи Шумо аз кадом мавод сохта шудааст?  ……………………………………………………………………………………..|__|

1=Гил/замин 3=Санг 5=Тахта -8=Намедонам

2=Хишти пухта 4=Сементблок/бетон 6=Дигар

[7] Боми хонаи Шумо аз кадом мавод сохта шудааст?  ……………………………………………………………………………………..|__|

1=Варақаҳои металлӣ 3=Сангпахта (Асбест) / Шифер 5=Дигар

2=Сафоли бомпушӣ/тератсо 4=Тахта -8=Намедонам

[8] Хонаводаи Шумо соҳиби моликиятҳои зерин аст? 1= Ҳа 0=Не -8=Намедонам

[a] Ҷои зисти (хонаи) асосӣ  ……………………………………………………………………………………..|__| [j] Мошинаи кишткунанда  ……………………………………………………………………………………..|__|

[b] Хона ва ё манзили дигар  ……………………………………………………………………………………..|__| [k] Насоси обкаши..........................|__|

[c] Дучарха (Велосипед)  ……………………………………………………………………………………..|__| [l] Култиватор………………………………………………|__|

[d] Мотосикл, скутер  ……………………………………………………………………………………..|__| [m] Компютери шахсӣ / ноутбук  ……………………………………………………………………………………..|__|

[e] Мошин (сабукрав, боркаш,микроавтобус)|__| [n] Антеннаи спутникӣ  ……………………………………………………………………………………..|__|

[f] Яхдон  (Холодилник)……………………………………………………………………………………..|__| [o] Плитаи электоронӣ (барои гармкунии хона)|__|

[g] Кондисионер ……………………………………………………………………………………..|__| [p] Телевизор |__|

[h] Мошинаи дарздузӣ  ……………………………………………………………………………………..|__| [q] Трактор |__|

[i] Мошинаи либосшӯӣ……………….. |__| [r] Телефони мобили |__|

 [s] Гармхона/парник/теплитса |__|

ТАНҲО БАРОИ САВОЛДИҲАНДА

[1] Дар вақти мусоҳиба аъзоёни марди хонавода ҳузур доштанд? ………………………………….. |__| 1=Ҳа 0=Не

[2] Мардҳои хонавода ба рафти мусоҳиба дахолат карданд?……………………………………………… |__| 1=Ҳа 0=Не

[3]  Дар рафти мусоҳиба мусоҳиб аз мардҳои хонавода кӯмак ё тасдиқот пурсид? |__| 1=Ҳа 0=Не

[4] Шумо ҳис кардед, ки мусоҳиб ҷавобҳои аниқ ва ҳақиқиро медиҳад? …………………………………|__| 1=Ҳа 0=Не

[5] Лутфан, дигар масъалаҳоеро, ки мусоҳиб бардошт ё ягон масъалае, ки мавриди қайд буд, қайд кунед: 

[6] Қисми зиёди ин пурсиш бо кадом забон гузаронида шуд? ……………………………………………………………|__| 1=тоҷиӣ2=узбекӣ

[7] Вақт ҳангоми анҷоми мусоҳиба……………………………….. |__|__| : |__|__|

ҚИСМИ 10 - МОЛИКИЯТИ ХОНАВОДА

14:30 қайд кунед агар вақт 2:30 

бошад
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