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1. Маълумоти умумӣ: Маълумот барои тамос бо хонавода ва маълумоти умумӣ оиди интихоб ва мусоҳиба  

H1. Ном ва ID‐и сӯҳбаторо 
a)Ном:________________________________b)ID: ____ 
 
H2. Минтақа ва маҳали ҷойгиршавии хонавода 
a) Вилоят:________________________________b) Ноҳия: _______________________________c) Деҳа/шаҳр:____________________________ 
 
H3. Маълумот оиди ташрифҳо ва натиҷаи ташрифҳо  
H3. 
рақами
ташри
ф 

H4.  
Санаи ташриф 
(рр/ММ/СССС) 

H5.  
Соати 
ташриф  
(Дар 
шакли 
24‐
соата) 

H6.  
Оё  интихоби  хонавода  доир  гардид 
(нигаредҚисми 2)? 
(1) Ҳа.Гузаред ба H7 
(2) Не.  Дар  ин  суроға  хонавода  зиндагӣ 

намекунад.ҚАТЪИ ПУРСИШ 
(3) Не. Дар хона касе нест.ТАШРИФИ 2‐юм 

ва 3‐юм 
(4) Не.  Зеро  нафар(‐он)  ‐и  мувофиқ  имкони 

пурра  қавоб  додан  ба  саволҳои 
интихобиро надошт. ТАШРИФИ 2‐юм ва 
3‐юмро дар зери Н9 қайд намоед 

(5) Не.  Зеро  (ҳамаи)  ин  нафар(он)  аз 
пуркунии  саволҳои  интихобӣ  даст 
кашидандҚАТЪИ ПУРСИШ 

H7.  
Оё  нафар(он)‐
и  лозимӣ  пас 
аз  саволҳои 
интихобӣ 
муайян  карда 
шуданд? 
(нигаред 
Қисми 2)? 
 
(1) Ҳа.Гуза

ред ба H8 
(2) Не. 
ҚАТЪИ 
ПУРСИШ 

H8.  
Оё  пурсиш  бо  шахси  мувофиқи  рӯзи 
таваллудаш  охирин(=шахси  зарурӣ) 
бомуваффақият  доир  гардид.      (нигаред 
ҚИСМИ 3 ва Пурсишномаи асосӣ)? 
(1) Ҳа. 
(2) Не,  Шахси  зарурӣ  дар  хона 

набуд.ТАШРИФИ  2‐юмва  3‐юмва  дар 
зери Н10 ва Н11 қайд намоед 

(3) Не.  Шахси  зарурӣ  имкони  дар  пурсиш 
иштирок карданро надошт  (вақт набудан, 
беморӣ, ва диг.)Гузаред ба  H9 

(4) Не. Пурсиш қисман доир гардидГузаред 
ба H9 

(5) Не. Шахси зарурӣ аз ҷавоб даст кашид/ аз 
иштирок  дар  пурсиш  даст  кашид. 
ҚАТЪИ ПУРСИШ 

H9.  
Пурсед,  агар H8=3ё 4: 
Оё  шахси  зарурӣ,  ки 
рӯзи  таваллудаш 
охирӣ  буд  (=шахси 
зарурӣ)  мехоҳад 
пурсишро  дар  рӯзи 
дигар давом диҳед?  
 
(1) ҲаsДар  зери  

H10ва  H11  қайд 
намоед 

(2) НеҚАТЪИ 
ПУРСИШ 

1             
2             
3             

 
H10. Маълумоти умумӣ барои тамос бо хонавода 
Рақами телефон: ____________________________________  
Қайдҳои иловагӣ барои сӯҳбаторо оиди тамос бо хонавода ва ташрифҳои оянда барои интихоб: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
H11. Маълумоти оиди тамос бо шахси зарурӣ (=шахси мувофиқ, ки рӯзи таваллудаш охирин аст) 
Рақами телефон : ____________________________________     Email\Почтаи электронӣ(агар бошад): ____________________________________  
Қайдҳои иловагӣ барои сӯҳбаторо оиди тамос бо шахси зарурӣ ва санаву вақт барои идома додани пурсиш: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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2. Муаррифнима  барои хонавода ва интихоб дар сатҳи хонавода  

2.1.  Лутфан  худро  ба шахси  пешвозгиранда муаррифӣ намуда мақсади  асосии  тадқиқотро 

фаҳмонед: 

Номи ман___________мебошад. Ман дар ин лоиҳаи илмии тадқиқотӣ ба сифати сӯҳбаторо кор 

мекунам. Ин Лоиҳа аз тарафи Маркази илмӣ‐тадқиқотии  ШАРҚ, ки дар шаҳри Душанбе ҷойгир 

аст, амалӣ гардонида мешавад. Дар доираи ин тадқиқот мо бо 2000 нафар ҷавонони тамоми 

Тоҷикистон  пурсиш  гузаронида,  таҷрибаи  ҷавононро  ҳангоми  гузариши  онҳо  аз  таҳсилот  ба 

меҳнат  ва  таҷрибаҳои  кории  аввалини  онҳо  ва  шароити  зисти  онҳоро  меомӯзем.  Натиҷаҳои 

тадқиқот ба оммаи васеъи Тоҷикистон пешниҳод гардида, барои беҳтар гардонидани шароити 

зисти насли навраси Тоҷикистон ёрӣ мерасонанд. Мо бисёр миннатпазир мебудем, агар Шумо 

дар ин кор ба мо ёрӣ расонед.  

Пурсиш  тақрибан  25‐40  дақиқа  вақтатонро  мегирад.  Мо  танҳо  саволҳои  меъёрӣ  ва 

холисона(бетарафона)  медиҳем.  Маълумоти  гирифташуда  пурра  анонимӣ  \маҳрамона 

мебошад.  

Мувофиқи  меъёрҳои  илмӣ  мусоҳиб  тасодуфан  интихоб  мешавад.  Мо  аллакай  хонаводаи 

Шуморо  тасодуфан  интихоб  намудем  ва  қадами  оянда    ‐  ин  интихоби  тасодуфии  мусоҳиби 

ҷавон дар ин хонавода мебошад. Барои муайян намудани ин нафар ба мо маълумоти асосии 

аъзоёни ин хонавода заруранд. Лутфан, тамоми аъзоёни ин хонаводаро номбар намоед, ҳатто 

агар ҳоло дар хона ҳузур надошта бошанд. 

Лутфан,  дар  хотир  дошта  бошед  ки  роҳбари  тадқиқот мумкин  аст  ба  ин  хонавода  дар  тамос 

шавад,  то  натиҷаи  мусоҳибаро  санҷад.    Ин  кор  танҳо  барои  санҷиши  сифати  кори  ман 

мебошад.  

 Агар нафари мусоҳиб ягон саволи иловагӣ дошта бошад, ё ягон шубҳа дошта бошад ва ё на он қадар хоҳиши 
ҷавоб додан ба саволҳоро дошта бошад, аз “ДАСТУРИ ИНТИХОБИ ПУРСИШ” истифода баред.  
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2.2. Саволҳои интихобӣ дар сатҳи хонавода    

No.  S1. Ном?  S2. 

Ҷинс? 

(1) Мард 

(2) Зан 

S3.  

Синну 

сол? 

 

(бо 

солҳо) 

Ин саволро танҳо аз 

аъзоёне пурсед, ки 

синашон 18 то 35 бошад: 

S4. Оё  ин нафар айни 

замон дар ягон ҷой 

таҳсил  мекунад?  

Барои фаҳмо шудан ба 
шарҳҳои  ҷадвали зер 
нигаред 
(1) Ҳа 

(2) Не 

Ин саволро танҳо аз аъзоёне пурсед, ки аз 18 то 35 сола мебошанд 

ва айни замон дар ягон ҷой таҳсил намекунанд: 

S5. Кадом сол ин нафар таҳсилоти расмиро ба поён расонид ва ё 

қатъ намуд?  

“таҳсилоти бапоёнрасонидашуда” ин  “хатми бомувафаққият”‐и 
муассисаи таҳсилотии охирине мебошад, ки шумо ба он дохил 
шуда будед. 
 “қатъи таҳсилот”  ин “номуваффақшудан/хориҷ 

шудан/партофтани“муассисаи таҳсилотии охирине 
мебошад, ки шумо ба он дохил шуда будед. 

S6.Аз тарафи худи сӯҳбаторо 
пур карда мешавад: Дар рости 
нафари мувофиқ “Х”ро қайд 
намоед, яъне нафаре, ки аз 18 
то 35 сола буда, дар таҳсилот 
намебошад ва таҳсилотро 
миёни Январи 2006 ва Декабри 
2015  хатм намудааст/қатъ 
кардааст.  
Шахси заруриро бо “S” ишора 
намоед. 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

Таҳсилоти расмӣ ин таҳсилот ё таълим дар муассисаи давлатӣ ё хусусӣ ба шумор меравад.  
 Мусоҳиб дар таҳсили расмибуда ба шумор меравад, агар вай таҳсилоти расмиро дар якҷоягӣ бо дигар фаъолият иҷро намояд(масалан кор). 
 Талабагон/донишҷуёное, ки дар таътил(каникул) мебошанд ва донишҷӯёне, ки таҳсилро қатъ кардаанд бо сабаби нигоҳубини тифл, ҳомила ва ё беморӣ ҳамчун нафарони 

дар таҳсили расмибуда шинохта мешаванд.  
 Донишҷуёне,  ки  муваққатан  таҳсил  намекунанд,  кор  намекунанд  ва  корҷӯй  намебошанд  ва  дар  оянда  нақши  давом  додани  таҳсилро  доранд  чун  нафари  дар  таҳсили 

расмибуда шинохта мешаванд. 

Тартиби  интихоб  аз  рӯи  таваллуди  охирин:  Танҳо  рӯзи  таваллуди  нафарони  мувофиқро  пурсед  ва  нафареро  интихоб  намоед,  ки  рӯзи 

таваллудашон охирин буд. 
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3. Муаррифнима барои  шахси зарурӣ ва пурсишномаи тадқиқот  

3.1.  Лутфан  худро  ба  шахси  зарурӣ  муаррифи  намуда,  мақсади  асосии  тадқиқотро 

фаҳмонед: 

 Матни зеринро хонед, агар шахси зарурӣ ва шахси пешвозгиранда нафарони гуногун бошанд.  
 

Номи ман___________мебошад. Ман дар ин лоиҳаи илмии тадқиқотӣ ба сифати сӯҳбаторо кор 

мекунам. Ин Лоиҳа аз тарафи Маркази илмӣ‐тадқиқотии  ШАРҚ, ки дар шаҳри Душанбе ҷойгир 

аст, амалӣ гардонида мешавад. Дар доираи ин тадқиқот мо бо 2000 наффар ҷавонони тамоми 

Тоҷикистон  пурсиш  гузаронида,  таҷрибаи  ҷавононро  ҳангоми  гузариши  онҳо  аз  таҳсилот  ба 

меҳнат  ва  таҷрибаҳои  кории  аввалини  онҳо  ва  шароити  зисти  онҳоро  меомӯзем.  Натиҷаҳои 

тадқиқот ба оммаи васеъи Тоҷикистон пешниҳод гардида, барои беҳтар гардонидани шароити 

зисти насли навраси Тоҷикистон ёрӣ мерасонанд.  

Дар асоси маълумоти пешниҳоднамудаи_________________(намояндаи хонавода), мо Шуморо 

тасодуфан аз миёни нафарони мувофиқи ин хонавода интихоб намудем. Пештар худи хонавода 

низ тасодуфан интихоб шуда буд.  

Пурсиш  тақрибан 25‐40  дақиқа  вақтатонро мегирад. Мо  танҳо  саволҳои меъёрӣ  ва  холисона 

(бетарафона)  медиҳем.  Маълумоти  гирифташуда  пурра  анонимӣ\  маҳрамона  мебошад. 

Иштирок дар ин тадқиқот ихтиёрист.  

Агар  Шумо  иштирок  дар  ин  тадқиқотро  қабул  дошта  бошед,  мо  махфияти  маълумоти 

гирифташударо  пурра  кафолат  медиҳем.  Дилхоҳ  маълумоти  шахсӣ  (мисли,  суроға,  номҳо, 

рақами  телефон)  нест  карда  мешаванд  ва  танҳо  ҷавобҳои  анонимии  Шумо  ба  саволҳои 

Саволнома барои сирф тадқиқоти илмӣ истифода бурда мешаванд. Шумо метавонед аз ҷавоб 

ба  дилхоҳ  савол  даст  кашед  ва  ҳангоми  мусоҳиба,  дар  дилхоҳ  ҳолат  аз  ҷавобдиҳӣ  худдорӣ 

намоед. 

Мо  миннатпазир  мебудем,  агар  Шумо  ба  мо  дар  пуркунии  Саволнома  кӯмак  мекардед.  Бо 

ҷавобҳои  худ  ба  Саволнома  Шумо  барои  инъикоси  беғаразонаи    вазъияти  ҷавонони 

Тоҷикистон  ёрӣ  мерасонидед  ва  барои  беҳбуди    вазъи  ҷавонони  Тоҷикистон  саҳми  худро 

мегузоштед.  

Лутфан, ба назар гиред, ки роҳбари тадқиқот мумкин аст ба ин хонавода дар тамос шавад, то 

натиҷаи мусоҳибаро санҷад.  Ин кор танҳо барои санҷиши сифати кори ман мебошад.  

 Агар нафари мусоҳиб ягон саволи иловагӣ дошта бошад, ё ягон шубҳа дошта бошад ва ё на он қадар хоҳиши 
ҷавоб додан ба саволҳоро дошта бошад, аз “ДАСТУРИ ИНТИХОБИ ПУРСИШ” истифода баред.  

 

Сӯҳбаторо: Акнун ба пуркунии саволномаи тадқиқот шурӯъ намоед! 
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4. Саволҳо оиди мусоҳиба (пас аз мусоҳиба пур карда мешавад) 

I1. Давомнокии пурраи мусоҳиба? 

______ дақиқа 

 

I2.Агар  мусоҳиба  қисман  доир  гардид  ва  мусоҳиб  аз  давом  додани  мусоҳиба  дар  вақти 

дигар  даст  кашид:  Сабаб(ҳо)и  асосии  қатҳи  мусоҳиба  чӣ  буд(анд)?  [Метавонед  якчанд 
ҷавобро интихоб намоед] 

(1) Мусоҳиб гуфт, ки мусоҳиба хело тӯлонист. 

(2) Мусоҳиб монда/хаста/рӯҳафтода шуд. 

(3) Ҳангоми мусоҳиба мусоҳиб худро на он қадар хуб  ҳис мекард. 

(4) Мусоҳиб аз ҷавоби саволҳо душворӣ  ҳис кард/саволҳо нофаҳмо буданд. 

(5) Мусоҳиб саволҳоро ниҳоят шахсӣ дониста аз ҷавоб ба онҳо саркашӣ кард.  

(6) Аз сабаби ҳузур доштани аъзоёни дигари оила, мусоҳиб нахост,  то мусоҳиба давом дода 
шавад.  

(7) Мусоҳиб сабаби қатъи мусоҳибаро нагуфт.  

 

I3. Оё дигар нафарон ҳангоми мусоҳиба ҳузур доштанд? Агар ҲА, киҳо буданд? [якчанд ҷавоб 
имкон дорад] 

 Танҳо нафареро нишон диҳед, ки зиёда аз 10 дақиқа ҳузур дошт ва ба мусоҳиба таваҷҷӯҳ намуд. 

(1) Касе набуд. 

(2) Падар ҳузур дошт.  

(3) Модар ҳузур дошт. 

(4) Ҳамсар ҳузур дошт. 

(5) Бародар(он)‐и аз 6 сола боло ҳузур доштанд.  

(6) Хоҳарони(он)‐и аз 6 сола боло ҳузур доштанд. 

(7) Кӯдакони худи мусоҳиб ҳузур доштанд. 

(8) Дигар хешони мард ҳузур доштанд 

(9) Дигар хешони зан ҳузур доштанд 

(10) Ҳамсояҳо/Шиносҳо/рафиқон ҳузур доштанд 

 

I4. Тамоми дигар ҳолатҳоеро, ки ба рафти мусоҳиба таъсир расониданд, қайд намоед.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
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5. Қисми Супервайзер 

Танҳо аз тарафи супервайзер пур карда мешавад! 

 
SU1. Ном ва ID‐и супервайзер 
Ном:________________________________      ID: ____ 
 

SU2. Оё дурустии интихоби шахси зарурӣ ҳаноми интихоб  тафтиш шуд? Агар Ҳа кай? 

(1) Тафтиш нашудГузаред ба SU4 

(2) Санҷида  шуд  дар  санаи    ______________  (рр/мм/сссс)  соати  ________  (сс:мм)   
Гузаред ба  SU3 

 

SU3. Рафти интихоб  ва интихоби шахси зарурӣ чӣ тарз тафтиш карда шуд?  

(1) Тамос бо телефон 

(2) Ташрифи шахсӣ 

 

SU4. Оё мусоҳиба бо шахси зарурӣ тафтиш карда шуд? Агар Ҳа, кадом вақт? 

(3) Тафтиш нашудаастПОЁНИ САВОЛНОМА 

(4) Санҷида шуд дар санаи ______________ (рр/мм/сссс) соати ________ (сс:дд) Гузаред 
ба  SU5 

 

SU5. Мусоҳиб бо Шахси зарурӣ чӣ тарз тафтиш карда шуд?  

(1) Тамос бо телефон 

(2) Ташрифи шахсӣ 
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6. Рамзгузорӣ, воридкунӣ ва санҷиши сифат 

Танҳо аз тарафи шахсони рамзгузор ва санҷишгарони сифат пур карда мешавад! 

 
D1. Ном ва ID‐и рамзгузор 
 
Ном:________________________________      ID: ____ 
 

 

D2. Санаи рамзгузорӣ (рр/мм/сссс) 

_______________ 

 
 
D3. Ном ва ID‐и нафаре, ки сифати рамзгузориро санҷидааст 
 
Ном:________________________________      ID: ____ 
 

 

D4. Санаи санҷиши сифати рамзгузорӣ(рр/мм/сссс) 

_______________ 

 
 
D5. Ном ва ID‐и воридкунандаи маълумот 
 
Ном:________________________________      ID: ____ 
 

 

D6.Санаи воридкунӣ (рр/мм/сссс) 

_______________ 

 
 
D7. Ном ва ID‐и нафаре, ки сифати воридоти маълумотро санҷидааст 
 
Ном:________________________________      ID: ____ 
 

 

D8. Санаи санҷиши сифати воридоти маълумот (рр/мм/сссс) 

_______________ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individual Questionnaire 
 
 



 
 

Қисми I: Саволҳои озмоишӣ барои муайян намудани гурӯҳи таҳти таҳқиқ, яъне шахсоне, ки дар синни 
18-35 қарор доранд, касоне ки таҳсилоти расмиро аз 1 январи соли 2006 то 31 декабри  соли 2015  ба 
анҷом расонидаанд ва ё қатъ намудаанд. 
101. Санаи таваллудатон чанд аст?                 

Сол          _________ 
Моҳ__________ 

[Агар мусоҳиб дар лаҳзаи пурсиш то 18 сола  ва ё аз 35 сола калонтар бошад ИН ГУРӮҲ ПУРСИДА 
НАМЕШАВАД] 
 
102. Ҷинс[лутфан, ҷинси шахсро ишора намоед, пурсед, агар номуайян бошад] 

(1) Мард    
(2) Зан     

 
103.Оё феълан дар сабти  таҳсилоти расмӣ қарор доред/таҳсил менамоед?                                               
 Таҳсилоти расмӣ инҷо  таҳсилот ва ё омӯзиш  дар муассисаҳои ҷамъиятӣ ва ё шахсиро  

дар назар дорад; таҳсилот метавонад умумӣ ва ё касбӣ, шакли рӯзонаи таҳсил ва ё ғоибона\шабона  ва ҳамчунин 
таҳсили фосилавии таълим  бошад. 

 Мусоҳиб дар ҳолати таҳсилоти расмӣ қарор дошта, зимни он таҳсилоти расмиашро бо дигар 
фаъолиятҳо(масалан, кор) якҷо намудааст. 

 Хонандагон\донишҷӯёни дар таътил буда ва ё донишҷӯёне, ки бо сабаби оилавӣ (таваллуди фарзанд) ва ё маризӣ 
таҳсилро қатъ намудаанд,бо вуҷуди он  дар ҳолати таҳсилоти  расмӣ ҳисобида мешаванд. 

 Донишҷӯёне, ки интизори идома додани таҳсиланд дар  сурате дар ҳолати таҳсилоти расмӣ ҳисобида 
мешаванд,  ки агар дар лаҳзаи пурсиш   онҳо дар ҷое кор намекунанд ва дар паи ҷустуҷӯи кор нестанд ва нияти 
идомаи таҳсилро дар ояндаи наздик доранд. 

 (1)   ҲаИН ГУРӮҲ ПУРСИДА НАМЕШАВАД 
         (2)   Не Гузаред ба Q104 
 
104. Шумо кай таҳсилоти расмиро анҷом ва ё қатъ намудаед? Лутфан таваҷҷӯҳ  намоед, ки ... 

 “анҷоми таҳсилот” бояд ҳамчун “хатми\ба охир расидани  бомувафаққияти”охирин барномаи 
таҳсилотии Шумо ба  назар гирифташавад.  

 “қатъи таҳсил” бояд ҳамчун “нокомӣ\хориҷшавӣ” аз охирин барномаи таҳсилотии Шумо ба 
назар гирифташавад.     

 Ҷавоб ба саволи дар боло овардашуда бо нишон додани санаи охирин курси таҳсил ва ё имтиҳонро дар назар 
дорад, на санаи  гирифтани шаҳодатномаро. 

Сол        __________ 
Моҳ____________ 

 
Санае, ки мо мепурсем бояд ба мобайни январи с.2006 ва декабри  с.2015 дахл дошта бошад.Гузаред 
баQ201 
Агар соли 2016  бошадИН ГУРӮҲ ПУРСИДА НАМЕШАВАД 
 Агар  пеш аз соли 2006 бошадИН ГУРӮҲ ПУРСИДА НАМЕШАВАД 
 
 
[Дастури муҳим барои мусоҳиб: ҲАР КАС ДАР ПУРСИШ БОЯД ҶАВОБЕРО БА  ИН САВОЛИ МАРКАЗӢ 
ТАЪМИН НАМОЯД. Лутфан, ин “санаи хатми таҳсилот”-ро  дар давоми тамоми мусоҳиба дар ёд доред, 
зеро он муайян менамояд, ки кадом давра бояд давраи ПЕШ аз хатми таҳсил  ва кадом давра БАЪД аз тарки 
таҳсил ҳисобида шавад] 
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Қисми II: Вазъият пеш аз хатмнамоӣ ва ё қатъшавии таҳсилоти расмӣ 
 
САВОЛИ МУҲИМИ ТАРОВИШӢ (ФИЛТР) БАРОИ ҚИСМИ II  САВОЛНОМА  

 
201. Дараҷаи баландтарини таҳсил ва ё омӯзишатон кадом буд, вақте ки Шумо таҳсилоти расмиро хатм  
ва ё қатъ намудед (бо гирифтани шаҳодатнома  ва ё бидуни он)? 
 

 “Анҷоми таҳсилот” бояд ҳамчун “хатми\фориғи бомувафаққияти”охирин барномаи 
таҳсилотии Шумо ба назар гирифта шавад.     

 “Қатъи таҳсил” бояд ҳамчун “нокомӣ\хориҷшавӣ” аз охирин барномаи таҳсилотии 
Шуморо ба назар гирифта шавад. 

  Санаеро дар назар доранд, ки дар Q104 нишон дода шудааст. 
(1) Таҳсилоти ибтидоии умумӣ (Синфҳои 1-4)Гузариш ба Q201a 
(2) Таҳсилоти асосии умумӣ(Синфҳои 5-9) Гузариш ба Q202 
(3) Таҳсилоти миёнаи умумӣ (Синфҳои 10-11) Гузариш ба Q208 
(4) Таҳсилоти ибтидоии касбӣГузариш баQ215 
(5) ТаҳсилотимиёнаикасбӣГузариш баQ216 
(6) Таҳсилоти олии (нопурра)– Бакалавр Гузариш баQ216 
(7) Таҳсилоти дараҷаи олӣ -Maстер ва ё Мутахассис Гузариш баQ216 
(8) Aспирантура  ё ДокторантураГузариш баQ216 
 
 
ТАНҲО БАРОИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОИИ УМУМИИ ТАРК ШУДА [АГАР Q201=1] 
 

201a. Дар кадом синфи мактаб Шумо таҳсилоти ибтидоии умумиро тарк намудаед? 
 

 Ин ҷо “Синф”- ро ишора намоед.                                         

_________ 
 
 
201b. Сабабҳои асосие, ки Шумо таҳсилоти ибтидоии умумиро тарк /қатъ намудаед, 
кадомҳоянд?[Якчанд ҷавоб имконпазир аст] 

(1) Шумо аз хондан\таҳсил хаста шудед                                               
(2) Ба фикратон аз таҳсил ягон комёбие \суде наметавонед  ба даст оред. 
(3) Аз сифати пасти таҳсилот  
(4) Шумо ҳеҷ гуна далели идомаи таҳсилро надидед  
(5) Роҳ сӯи мактаб хеле дур буд   
(6) Шумо\ оила имкони пардохти таҳсили минбаъдаатонро надоштед 
(7) Шумо хостед кор бикунед 
(8) Шумо ниёзи кор кардан доштед 
(9) Шумо бояд узви дигари хонаводаро парасторӣ менамудед  
(10) Бо сабабҳои мазҳабӣ ва ё фарҳангӣ                                               
(11) Оилаатон хост, ки Шумо таҳсилро қатъ намоед                   
(12) Бо сабабҳои саломатӣ                                                    
(99) Намедонам \ Раддия 

Гузариш баQ230 
 
ТАНҲО БАРОИ ТАҲСИЛОТИ АСОСИИ  УМУМИИ ТАРК ШУДА [АГАРQ201=2] 
 
202. Оё Шумо шаҳодатномаи хатм дар бораи таҳсилоти асосии умумиро(синфи9) доред?                  

(1) Ҳа. Шумо таҳсилоти асосии умумиро хатм намуда, соҳиби шаҳодатномаед Гузариш ба Q203 
(2) Шумо таҳсилоти асосии умумиро хатм намудаед, аммо то баҳол шаҳодатномаи онро нагирифтаед 
  Гузариш баQ203 
(3) Не. Шумо дар таҳсилоти асосии умумӣ  ҳозир будаед, аммо онро хатм накардаед. Гузариш ба Q205 

 
203. Баҳои хатми умумии Шумо дар  таҳсилоти асосии умумӣ чӣ гуна буд? 

(1) фақат “5” 
(2) асосан “5” 
(3) асосан “4” 
(4) асосан “3” 
(5) Ҳеҷ кадом баҳо  муайян  нест            
(99) Намедонам \ Раддия 
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204. Чаро  Шумо  таҳсилро баъди хатми бомуваффақияти таҳсилоти асосии умумӣ (синфи9) тарк 
намудед?[Якчанд ҷавоб имконпазир аст] 

(1) Шумо аз хондан\таҳсил хаста шудед                                             
(2) Ба фикратон аз таҳсил ягон комёбие\суде наметавонед  ба даст оред. 
(3) Аз сифати пасти таҳсилот  
(4) Дар наздикӣ ягон мактаби зинаи минбаъдаи таҳсил набуд 
(5) Шумо ҳеҷ гуна далели идомаи таҳсилро надидед  
(6) Шумо\ оила имкони пардохти таҳсили минбаъдаатонро надоштед  
(7) Шумо хостед кор бикунед 
(8) Шумо ниёзи кор кардан доштед 
(9) Шумо оиладор шудед  
(10) Шумо бояд узви дигари хонаводаро парасторӣ менамудед  
(11) Бо сабабҳои мазҳабӣ ва ё фарҳангӣ   
(12) Оилаатон хост, то Шумо  таҳсилро қатъ намоед 
(13) Бо сабабҳои саломатӣ                                                    
(99) Намедонам \ Раддия 

 
Гузариш баQ207 
 
205. Дар кадом синфи мактаб Шумо таҳсилро тарк намудаед? 

 Ин ҷо “Синф”- ро ишора намоед.                                       

_________ 
206. Кадом омилҳои асосӣ ба қарори Шумо нисбат ба нагирифтани маълумоти асосии миёна/тарк 
намудани таҳсилоти умумии миёна, таъсир расонид? [Якчанд ҷавоб имконпазир аст] 

(1) Шумо аз хондан\таҳсил хаста шудед                                          
(2) Ба фикратон аз таҳсил ягон комёбие\суде  наметавонед  ба даст оред. 
(3) Аз сифати пасти таҳсилот 
(4) Дар имтиҳон муваффақ нашудед 
(5) Шумо ҳеҷ гуна далели иидомаи таҳсилро надидед  
(6) Шумо\ оила имкони пардохти таҳсили минбаъдаатонро надоштед  
(7) Шумо хостед кор бикунед 
(8) Шумо ниёзи кор кардан доштед 
(9) Шумо оиладор шудед  
(10) Шумо бояд узви дигари хонаводаро парасторӣ менамудед  
(11) Бо сабабҳои мазҳабӣ ва ё фарҳангӣ   
(12)  Оилаатон хост, ки Шумо таҳсилро қатъ намоед 
(13) Бо сабабҳои саломатӣ                                                    
(99) Намедонам \ Раддия 
 

207. Шумо дар кадом мактаби таҳсилоти асосии умумӣ таҳсил намудаед? 
(1) Мактаби миёна ва ё таҳсилоти умумии ҳамагонӣ 
(2) Гимназия (тамоми шаклҳои Гимназия)      
(3) Литсей (тамоми шаклҳои  Литсейҳо)          
(4) Мактаби махсуси таҳсилоти умумӣ (санъат, варзишӣ, мусиқӣ ва ғ.) 
(5) Мадрасаҳо ва ё дигар мактабҳои динӣ                    
(6) Мактаб-интернатҳо(тамомишаклҳои мактаб-интернатҳо) 

       (99) Намедонам \ Раддия 
207a. Оё  мактаби умумии таҳсилкардаи Шумо ҷамъиятӣ/давлатӣ буд ва ё шахсӣ?  
         (1) Ҷамъиятӣ/давлатӣ 
         (2)  Шахсӣ 
(99) Намедонам \ Раддия 
Гузариш ба  Q230 
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ТАНҲО БАРОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ  УМУМИИ (СИНФИ10-11)ТАРК ШУДА [АГАРQ201=3] 
208. Оё Шумо шаҳодатномаи хатми таҳсилоти миёнаи умумии ҳамагониро доред? 
 

(1) Ҳа.  Шумо  таҳсилоти миёнаи умумии ҳамагониро  хатм намуда, соҳиби шаҳодатномаед. Гузариш 
ба  Q209 

(2) Шумо таҳсилоти миёнаи умумии ҳамагониро хатм намудаед, аммо то ба ҳол соҳиби шаҳодатнома 
нестед.Гузариш баQ209 

(3) Не. Шумо ба таҳсилоти  миёнаи умумии ҳамагонӣ ҳозир будаед, аммо онро хатм накардаед. 
Гузариш ба Q211 

 
209. Баҳои умумии хатми таҳсилоти миёнаи ҳамагони и Шумо чӣ гуна буд?  

(1) фақат “5” 
(2) асосан “5” 
(3) асосан “4” 
(4) асосан “3” 
(5) Ҳеҷ кадом баҳо  муайян  нест            
(99) Намедонам \ Раддия 
 

210. Барои чӣ Шумо  таҳсилро баъди хатми бомуваффақияти таҳсилоти миёнаи умумии ҳамагонӣ тарк 
намудед?[Якчанд ҷавоб имконпазир аст] 

(1) Шумо аз хондан\таҳсил хаста шудед                                             
(2) Ба фикратон аз таҳсил ягон комёбие\суде наметавонед  ба даст оред. 
(3) Аз сифати пасти таҳсил 
(4) Шумо дар имтиҳон ноком гардидед ва имкон нашуд, ки ба зинаи дигари таҳсил гузаред 
(5) Дар наздикӣ ягон мактаби зинаи минбаъдаи таҳсил набуд 
(6) Шумо ҳеҷ гуна далели иидомаи таҳсилро надидед  
(7) Шумо \ оила имкони пардохти таҳсили минбаъдаро надоштанд 
(8) Шумо хостед кор бикунед 
(9) Шумо ниёзи кор кардан доштед 
(10) Шумо оиладор шудед                                                                             
(11) Шумо бояд узви дигари хонаводаро парасторӣ менамудед  
(12) Бо сабабҳои мазҳабӣ ва ё фарҳангӣ                                               
(13) Оилаатон хост,то Шумо таҳсилро қатъ намоед 
(14) Бо сабабҳои саломатӣ                                                    
(99) Намедонам \ Раддия 

Гузариш баQ213                                                                              
 
211. Дар кадом синфи мактаб Шумо таҳсилоти умумии ҳамагониро  тарк намудаед? 

 Ин ҷо “Синф” ё “Курс”- ро ишора намоед.                                      

 ________ 
212. Кадом омилҳои асосӣ ба қарори Шумо нисбат ба нагирифтани маълумоти асосии миёна/тарк 
намудани таҳсилоти умумии миёна, таъсир расонид? [Якчанд ҷавоб имконпазир аст] 

(1) Шумо аз хондан\таҳсил хаста шудед                                          
(2) Ба фикратон аз таҳсил ягон комёбие\ суде наметавонед  ба даст оред. 
(3) Аз сифати пасти таҳсил 
(4) Дар имтиҳон ноком гардидед 
(5) Шумо ҳеҷ гуна далели иидомаи таҳсилро надидед  
(6) Шумо \ оила имкони пардохти таҳсили минбаъдаро надоштед 
(7) Шумо хостед кор бикунед 
(8) Шумо ниёзи кор кардан доштед 
(9) Шумо оиладор шудед                                                                             
(10) Шумо бояд узви дигари хонаводаро парасторӣ менамудед  
(11) Бо сабабҳои мазҳабӣ ва ё фарҳангӣ                                               
(12) Оилаи Шумо хост, то таҳсилро  қатъ намоед 
(13) Бо сабабҳои саломатӣ  
(14) Шумо ба хориҷа рафтед 
(99) Намедонам \ Раддия 
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213. Дар кадом мактаб Шумо барномаи таҳсилоти умумии миёнаро фаро гирифтаед? 
(1) Мактаби миёнаи ҳамагонӣ 
(2) Гимназия (тамоми шаклҳои Гимназия 
(3) Литсей (тамоми шаклҳои  Литсейҳо 
(4) Мактаби махсуси миёна (санъат, варзишӣ, мусиқӣ ва ғ.) 
(5) Мадрасаҳо ва ё дигар мактабҳои динӣ 
(6) Мактаб-интернатҳо(тамомишаклҳои мактаб-интернатҳо) 
(7) Коллеҷи тиббӣ ва ё низомӣ 
(8) Коллеҷи Донишгоҳ баъди хатми синфи 9 
(99) Намедонам \ Раддия  
 

214. Оё  мактаби умумии таҳсилкардаи Шумо ҷамъиятӣ/давлатӣ буд ва ё шахсӣ?  
(1)Ҷамъиятӣ/давлатӣ 
(2) Шахсӣ 
(3) Бунёди динӣ \ Анҷуманҳои этникӣ  
(99) Намедонам \ Раддия 
Гузариш ба Q230 
 
ТАНҲО БАРОИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОИИ КАСБИИ  ТАРК ШУДА [АГАР Q201=4] 
215. Оё Шумо дипломи хатми таҳсилоти ибтидоии  касбиро гирифтаед? 
 
 (1) Ҳа. Шумо таҳсилоти ибтидоии касбиро хатм намуда, диплом гирифтаед Гузариш ба Q215a 
(2) Шумо таҳсилоти ибтидоии касбаиро хатм намуд, аммо то ба ҳол дипломро нагирифтаед Гузариш ба 
Q215a  
(3) Не.Шумо дар таҳсилоти ибтидоии касбӣ ҳозир будает, аммо онро хатм накардаед. Гузариш ба Q215d 
 

215a. Оё Шумо шаҳодатномаи хатми таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дипломи таҳсилоти ибтидоии касбиро 
якҷо гирифтаед?  
 

(1) Ҳа. Шумо таҳсилоти миёнаи умумӣ ва таҳсилоти ибтидоии касбиро хатм намуда, шаҳодатномаи 
таҳсилоти миёнаи умумии пурраро гирифтаед.  
(2) Шумо таҳсилоти миёнаи умумӣ ва таҳсилоти ибтидоии касбиро хатм намудаед, вале шаҳодатномаи 
таҳсилоти миёнаи умумии пурраро нагирифтаед. 
(3) Не. Шумо таҳсилоти ибтидоии касбиро хатм намудаед, аммо таҳсилоти миёнаи умумии пуррарохатм 
накардаед.  
 

215b.Баҳои хатми умумии таҳсилоти ибтидоии касбӣ чӣ гуна буд?  
(1) фақат “5” 
(2) асосан “5” 
(3) асосан “4” 
(4) асосан “3” 
(5) Ҳеҷ кадом баҳо  муайян  нест            
(99) Намедонам \ Раддия 
 

215c. Барои чӣ Шумо  баъди хатми бомуваффақияти таҳсилоти ибтидоии  касбӣ  таҳсилро қатъ 
намудед? [Якчанд ҷавоб имконпазир аст] 
(1) Шумо аз хондан\таҳсил хаста шудед 
(2) Ба фикратон аз таҳсил ягон комёбие\ суде наметавонед  ба даст оред 
(3) Аз сифати пасти таҳсил 
(4)Шумо дар имтиҳон ноком гардидед ва имкон нашуд, ки  ба зинаи дигари таҳсил гузаред 
(5) Дар наздикӣ ягон мактаби зинаи минбаъдаи таҳсил набуд 
(6) Шумо ҳеҷ гуна далели идомаи таҳсилро надидед  
(7) Шумо \ оила имкони пардохти таҳсили минбаъдаро надоштед 
(8) Шумо хостед кор бикунед 
(9) Шумо ниёзи кор кардан доштед 
(10) Шумо оиладор шудед 
(11) Шумо бояд узви дигари хонаводаро парасторӣ менамудед 
(12) Бо сабабҳои мазҳабӣ ва ё фарҳангӣ 
(13) Оилаи Шумо хост, то таҳсилро  қатъ намоед 
(14) Бо сабабҳои саломатӣ  
(15) Шумо ба хориҷа рафтед 
(99) Намедонам \ Раддия 
 
Гузариш ба Q215f 



6 
 

215d. Дар кадом соли таҳсил Шумо таҳсилоти ибтидоии касбиро тарк  намудед?  
 
________cолҳо 
 
215e. Омили асосии таъсиррасони тарки таҳсилоти ибтидоии касбиатон  бидуни хатми таҳсил чӣ буд? 
[Якчанд ҷавоб имконпазир аст] 

(1) Шумо аз хондан\таҳсил хаста шудед                                          
(2) Ба фикратон аз таҳсил ягон комёбие\ суде наметавонед  ба даст оред. 
(3) Аз сифати пасти таҳсил 
(4) Дар имтиҳон ноком гардидед 
(5) Шумо ҳеҷ гуна далели идомаи таҳсилро надидед  
(6) Шумо \ оила имкони пардохти таҳсили минбаъдаро надоштед 
(7) Шумо хостед кор бикунед                                                                    
(8) Шумо ниёзи кор кардан доштед                                                        
(9) Шумо оиладор шудед                                                                             
(10) Шумо бояд узви дигари хонаводаро парасторӣ менамудед  
(11) Бо сабабҳои мазҳабӣ ва ё фарҳангӣ                                               
(12) Оилаи Шумо хост, то таҳсилро  қатъ намоед                   
(13) Бо сабабҳои саломатӣ  
(14) Шумо ба хориҷа рафтед                                                   
(99) Намедонам \ Раддия 
 

215f.Таҳсилоти ибтидоии касбии Шумо чӣ гуна ҷараён гирифта  буд? 
(1) Таҳсилоти касбӣ асосан (ва ё танҳо) дар заминаи мактаб буд  
(2) Таҳсилоти  касбӣ дар заминаи якҷояи мактаб ва ҷои кор буд 
(3) Таҳсилоти  касбӣ асосан дар заминаи ҷои кор буд 
(99) Намедонам / Раддия 

 
215g. Муддати расмии таҳсилоти ибтидоии касбии Шумо чанд вақтро дар бар гирифт? 

 Мо дар назар дорем  муддати расмӣ ва на давомнокии омӯзиши инфиродӣ 
_____________солҳо 
(99) Намедонам / Раддия 
 
215h. Пеш аз дохил шудан ба таҳсилоти ибтидоии касбӣ  Шумо чӣ гуна  дараҷаи таҳсил доштед?   
(1) Таҳсилоти асосии миёна (Синфи 9) 
(2) Таҳсилоти миёнаи ҳамагонӣ(Синфи10) 
(3) Таҳсилоти миёнаи ҳамагонӣ(Синфи11) 
(99) Намедонам / Раддия 
 
215i. Оё  мактаби умумии таҳсилкардаи Шумо ҷамъиятӣ/давлатӣ буд ва ё шахсӣ?  
(1) Ҷамъиятӣ/давлати 
(2) Шахсӣ 
(3) Бунёди динӣ \ Анҷуманҳои этникӣ  
(99) Намедонам \ Ҷавоби рад 
Гузариш ба Q230 
 

ТАНҲО БАРОИ ХАТМКАРДАГОН/ТАРККАРДАГОНИПАС АЗ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ 
УМУМӢ[АГАРQ201= 5,6,7Ё8] 
 
216.Оё Шумо шаҳодатномаи хатми пас аз таҳсилоти миёнаи умумиро доред? 

 Бо истилоҳи пас аз  хатми таҳсилоти миёна мо тамоми  зинаҳои минбаъдаи таҳсилотро дар назар дорем 
(ПТУ,Бакалавр, Мастер ва Аспирантура\ Доктарантура) ва тамоми намудҳои таҳсилоти муассисаҳои расмӣ ё 
шахсиро, ки болотар аз хатми таҳсилоти миёна ҳастанд.. 

(1) Ҳа.Шумо хатмкарда  пас аз таҳсилоти миёнаи умумӣ ва соҳиби шаҳодатнома \диплом ҳастед 
Гузариш ба  Q217 

(2) Шумо хатмкарда пас аз таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳастед, аммо то ба ҳол соҳиби шаҳодатнома\ 
диплом нестедГузариш баQ217 

(3) Не. Шумо пас аз таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳозири таҳсил будаед, аммо онро хатм накардаед 
Гузариш ба Q218 
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217. Шумо чӣ гуна таҳсилоти пас аз таҳсилоти миёнаро хатм намудед? 
(1) Аъло 
(2) Хеле хуб 
(3) Хуб 
(4) Қаноатбахш 
(5) Бад 
(99) Намедонам \ Раддия 
 
Гузариш ба Q220 
218.Баъди чанд соли таҳсили пас аз таҳсилоти миёна Шумоомӯзишро қатъ намудед?  
 ________солҳо 
 
219. Омили асосии таъсиррасони тарки таҳсилоти пас аз  маълумоти  миёна  бидуни хатми таҳсил чӣ 
буд? [Якчанд ҷавоб имконпазир аст] 

(1) Шумо аз хондан\таҳсил хаста шудед                                          
(2) Ба фикратон аз таҳсил ягон комёбие\суде наметавонед  ба даст оред. 
(3) Аз сифати пасти таҳсилот 
(4) Дар имтиҳон ноком шудет 
(5) Шумо ҳеҷ гуна далели идомаи таҳсилро надидед 
(6) Шумо \ оила имкони пардохти таҳсили минбаъдаро надоштанд 
(7) Шумо хостед кор бикунед 
(8) Шумо ниёзи кор кардан доштед 
(9) Шумо оиладор шудед                                                                             
(10) Шумо бояд узви дигари хонаводаро парасторӣ менамудед  
(11) Бо сабабҳои мазҳабӣ ва ё фарҳангӣ                                               
(12) Оилаам хост ман таҳсилро тарк намоям                   
(13) Бо сабабҳои саломатӣ  
(14) Шумо ба хориҷа рафтед 
(99) Намедонам \ Раддия l 

 
220. Шумо дар кадом муассисаи таҳсилотии пас аз маълумоти миёна  таҳсил намудаед? 

(1) Донишгоҳ Гузариш ба  Q222 
(2) АкадемияГузариш ба Q222 
(3) Институтҳои махсусгардонидашудаГузариш ба Q222 
(4) Консерватория Гузариш ба Q222 
(5) Мадраса ва ё дигар Донишгоҳҳои  динӣ Гузариш ба Q222 
(6) Таҳсилот дар омӯзишгоҳи касбӣ пас аз  синфи  9Гузариш ба Q221 
(7) Таҳсилот дар омӯзишгоҳи касбӣ пас аз  синфи  11Гузариш ба Q221 
(99) Намедонам \ Раддия Гузариш ба Q222 

 
221. Таҳсилот ва омӯзиши  касбӣ чӣ гуна ҷараён гирифта буд? 

(1) Таҳсилоти миёнаи касбӣ асосан (ва ё танҳо) дар заминаи мактаб буд  
(2) Таҳсилоти миёнаи касбӣ дар заминаи якҷояи мактаб ва ҷои кор буд 
(3) Таҳсилоти миёнаи касбӣ асосан дар заминаи ҷои кор буд 
(99)      Намедонам / Раддия 

 
221a. Муддати расмии таҳсилоти миёнаи касбии Шумо чанд вақтро дар бар гирифт? 
 

 Мо дар назар дорем  муддати расмӣ ва на дарозии омӯзиши инфиродӣ  
_____________солҳо 
(99) Намедонам / Раддия 
 
222. Соҳаи барномаи пас аз таҳсилоти миёнаи Шумо  чӣ буд? 
 

 ________  Корти 0-ро нишон диҳед 
 

 
223. Оё  мактаби пас аз таҳсилоти миёнаи умумии Шумо ҷамъиятӣ/давлатӣ буд ва ё шахсӣ?  
(1) Ҷамъиятӣ/давлати 
(2) Шахсӣ 
(3) Бунёди динӣ \ Анҷуманҳо  
(99) Намедонам \ Раддия 
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224. Шумо дар куҷо хондаед?   
(1) Дар Тоҷикистон   
(2) Дар хориҷа  
(99) Намедонам \ Раддия 
 

224а. Навъи таҳсилотатонро нишон диҳед? ...                                                         
(1) Донишҷӯи шакли таҳсили рӯзона/пурра 
(2) Донишҷӯи шакли таҳсили ғоибхон\ шабона 
(3) Шакли таҳсили фосилавӣ  
(99) Намедонам / Раддия 

 
225.Сарчашмаи маблағгузории омӯзиши/таҳсили Шумо чӣ буд? 

 Мо дарназар дорем пардохтро барои таҳсил, на пардохтро барои зиндагӣ ҳамчун донишҷӯ 

(1) Маблағгузории буҷавӣ бо пардохти стипендия 
(2) Маблағгузории буҷавӣ бидуни пардохти стипендия  
(3) Дар асоси қарордод (Пардохти худӣ ва ё волидон) 
(99) Намедонам \ Раддия 
 

226. Ба кадом намуди мактаби миёна мерафтед, то даме, ки ба таҳсилотипас аз таҳсилоти матаби 
ҳамагонии миёна дохил шудед? 

(1) Мактаби миёнаи ҳамагонӣ  
(2) Гимназия (тамоми шаклҳои Гимназия) 
(3) Литсей (тамоми шаклҳои  Литсейҳо)   
(4) Мактаби махсуси миёна (санъат, варзишӣ, мусиқӣ ва ғ.) 
(5) Мадрасаҳо ва ё дигар мактабҳои динӣ 
(6) Мактаб-интернатҳо(тамомишаклҳои мактаб-интернатҳо) 
(7) Коллеҷи тиббӣ ва ё низомӣ 
(8) Коллеҷи Донишгоҳ баъди хатми синфи 9 
(9) Мактаби ибтидоии таҳсилоти касбӣ баъди хатми синфи 9 
(10) Мактаби ибтидоии таҳсилоти касбӣ баъди хатми синфи 11 
(99) Намедонам \ Раддия 

 
227. Кадом имтиҳонро Шумо барои дастрасӣ ба таҳсилоти пас аз омӯзиши миёнаи ҳамагонӣ  супоридед?  
(1) Имтиҳони давлатӣГузариш ба Q228 
(2) Имтиҳони дохилшавӣ боталаботи институт Гузариш ба Q228 
(3) Ба ҳеч гуна имтиҳон ниёзмандӣ набуд Гузариш ба Q229 
(99) Намедонам \ Раддия Гузариш ба Q230 
 
228. Имтиҳони давлатӣ\ имтиҳони дохилшавиро Шумо чӣ гуна  супоридед?  
(1) Аъло 
(2) Хеле хуб 
(3) Хуб 
(4) Қаноатбахш 
(5) Бад 
(99) Намедонам \ Раддия 
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229. Зинаҳои пас аз таҳсилоти  миёнаи ҳамагонӣ ҳамеша хатти рост/як хел  нестанд. Масалан:  
 -  одамоне,  ки соҳаи омӯзиши худро иваз менамоянд  
 -  одамоне, ки  якчанд  дараҷа \ унвон мегиранд 
 -  одамоне,  ки  қарор медиҳанд таҳсилоти миёнаи касбиро пас аз  маълумоти олӣ (Бакалавр, Магистр, 
аспирантура, докторантура) ба даст оранд 
 -  одамоне, ки  сараввал таҳсилоти миёнаи касбиро гирифта, пасон маълумоти олӣ (Бакалавр, Магистр, 
аспирантура, докторантура)-ро мегиранд 
 
Дар ҷадвали зерин мо аз Шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем, ки дар бораи ҳар  гуна таҳсилоти иловае, 
ки Шумо то  ва  пас аз гирифтани сатҳи таҳсилоти балантарин ба даст овардаед,  бо мо сӯҳбат  намоед.  
Лутфан,новобаста аз он ки Шумо онро муваффақона  хатм намудед ва ё  на, ибрози назар  
намоед.Лутфан   танҳо дар бораи таҳсилоти иловае, ки Шумо  онро азбар  намудаед,гузориш диҳед,  
тибқи дараҷаҳои зерин: 

- Таҳсилоти миёнаи касбӣ 
- Таҳсилоти олӣ  - Бакалавр 
- Таҳсилоти олӣ  - Мастер 
- Аспирантура ё Докторантура 

 

 a) b) c) 

 Намудҳои таҳсилот: 
(1) Таҳсилоти миёнаи касбӣ 
(2) Таҳсилоти олӣ – Бакалавриат 
(3) Таҳсилоти олӣ - Магистратура 
(4) Аспирантура ё Докторантура 
 

Соҳаи омӯзиш 
Корти 0-ро 
нишон диҳед 
 

Оё Шумо ин таҳсилотро хатм 
намудаед?  
(1) Ҳа, ман онро хатм намудаам 
 (2)Не, ман дар он таҳсил кардаам,  
аммо онро хатм накардаам. 
 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Гузариш баQ230 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

МАШҒУЛИЯТИ ТАСОДУФӢ ПЕШ АЗ ХАТМ ВА Ё ҚАТЪИ ТАҲСИЛОТИ РАСМӢ 
230. Оё Шумо пеш аз хатм ва ё қатъи таҳсилоти расмӣ кори доимӣ ва ё тасодуфӣ доштед? 
 

 Маълумот дар бораи ҳар намуд кори сабтшудаи пулакӣ\ғайри пулакӣ  дар бизнеси расмӣ, ғайри расмӣ, бизнеси 
шахсӣ ва ё сектори ҷамъиятӣва ё кор ба сифати худмашғулият. Лутфан, дар бораи шогирд будан, омӯзишҳо,  
ва ё коромӯзиҳо, вазифаҳои хонагӣ, ки берун аз ,доираи бизнеси оилавӣ анҷом шудааст, ба гузориш ворид 
насозед.   
 
1: Ҳа Гузариш ба Q231 
 
2: Не Гузариш ба Q301 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

231. Лутфан, маълумотҳои зеринро барои ҳар як фаъолияти кори доимӣ \муваққатие,  даме , ки Шумо то хатм ва ё қатъ намудани таҳсилоти расмӣ иҷро 
мекардед, нишон диҳед  (то таърихи дар Q.104 қайд шудааст) 

 Як  қаторро барои ҳар як  намуди фаъолият истифода баред.  Аммо, агар шароитҳои кор, яъне давраҳои кор  ва ҳисоби миёнаи  вақти корӣ барои ҳамон намуди 
фаъолияти кор зиёд тағир ёфта бошад, бештар  вақт, лутфан қатори навро истифода баред.Танҳо дар бораи фаъолиятҳоиаз 12 сола боло хабар диҳед. 

 “Корманди дар қайд буда \расмӣ”  дар назар дорад, ки  андоз аз даромад ё аз ҷониби кордиҳанда  ва ё аз ҳисоби корманд пардохта мешавад.”Корманди дар қайд набуда 
\ғайри расмӣ” дар назар дорад, ки аз даромади корманд андоз пардохт намешавад. 

 Барои тамоми намуди категорияҳо аҳамият надорад, агар касе даромади нақдӣ мегирад  ва ё ғайри нақдӣ. 

 a) b) c) d) d) 

 Намуди  фаъолият       
(1) Корманди расмӣ\сабтшуда (кор барои  каси дигар, 

аммо на барои оила худ ) 
(2) Корманди ғайрирасмӣ\сабтнашуда (кор барои  каси 

дигар,аммо на барои оила худ) 
(3) Шогирдии ғайрирасмӣ 
(4) Интернатура \ стажер\практикант 
(5) Кор ҳамчун корманд ва ё ёрманд дар бизнеси 

ғайрикишоварзӣ\ дар киоскҳо, дӯконҳои оилаи шахсӣ 
(6) Кор ҳамчун корманд ва ё ёрманд дар фирмаи хоҷагии 

қишлоқии (кишоварзӣ\ чорводорӣ) оилаи шахсӣ 
(7) Корманди дорои соҳибсурат \ худмашғулият корманд 

(дар бахши кишоварзӣ ва ё ғайрикишоварзӣ) 

Соли аввал Соли охир Давраҳои кор 
(1) Тамоми тӯли  сол  
(2) Кори мавсимӣ  
(3) Дар давоми таътили 

мактабӣ 
(4) Бо фосилаҳои ғайри 

доимӣ 
 

 

Сабабҳои кор кардан 
[Якчанд ҷавоб имкон дорад 
(1) Шумо мехостед  маоши худро дошта 

бошед  
(2) Шумо  мехостед таҷрибаи корӣ дошта 

бошед 
(3) Шумо  барои пайдо намудани 

робитаҳои нав кор кардед 
(4) Шумо бояд барои  маблағгузории 

таҳсили худ кор мекардед,  
(5) Шумо бояд кор карда, оилаи худро 

таъмин менамудед. 
 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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Қисми III: Ҷустуҷӯи кор пас аз баохиррасӣ ва ё қатъгардии  таҳсилоти расмӣ  
 
301. Оё Шумо пас аз баохиррасӣ ва ё қатъгардии таҳсилоти расмӣ фаъолона дар ҷустуҷӯи 
кор будед?  

Ҷустуҷӯи фаъол маънои дархост барои корҳои махсус, посух ба пешниҳодҳои 
корӣ,ҷавоб ба эълонҳо, ҳузур доштан дар мусоҳиба, фиристодани ҳолнома(резюме), 
бевосита ташриф овардан ба идораи ширкатҳоро дар назар дорад 

(1) Ҳа, Гузариш баQ302 
(2) Не, Гузариш баQ304 

 
302. Шумо корро дар давраи пас аз баохиррасӣ ва қатъгардии таҳсилоти расмӣ чӣ гуна 
ҷустед? Лутфан,  тамоми роҳҳои ҷустуҷӯи  корро нишон диҳед, новобаста ба он ки корро 
пайдо намудед ва ё не.[Якчанд ҷавоб имконпазир аст] 

(1) Шумоэълони корро дар онлайн порталҳо, рӯзномаҳо ё маҷаллаҳо дарҷ намудед ва ё 
машварат гирифтед ва  ё яке посух дод 

(2) Дархости бевосита, яъне Шумо дархости корро бевосита ба ширкат\ муассиса\ СҒД ва 
ё кооператив расонидед, бо вуҷуди он ки онҳо эълони кор накардаанд. 

(3) Шумо робитаҳои шахсиро ба кор бурдед (хешу табор, шиносон, дӯстон) 
(4) Шумо бо гурӯҳҳо/ ташкилотҳои муҳоҷирати меҳнатӣ дар алоқа шудед 
(5) Шумо дар санҷиш ширкат доштед\ Шумо дар конкурси интихоб ба кор дар бахши 

давлатӣ ширкат намудед  
(6) Шумо бо агентии давлатии кор дар алоқа шудед 
(7) Шумо бо агентиихусусии  кор дар алоқа шудед 
(99) Намедонам \ Раддия 

 
303. Дар назардошти таҷрибаи Шумо, кадом мушкилотҳои асосӣ ҳангоми ҷустуҷӯи кор 
пас аз баохиррасӣ  ва қатъгардии таҳсилот пеш омаданд? [Якчанд ҷавоб имконпазир аст] 
(1) Шумо умуман ягон мушкилоте дар ҷустуҷӯи кор надоштед  
(2) Талабот барои кор баландтар аз он таҳсилот\ омӯзиши  гирифташудабуд 
(3) Камбуди таҷрибаи корӣ  
(4) Камбуди дастрасӣ ба ҷойҳои корӣ    
(5) Поймол шудани ҳуқуқ/дискриминатсия  дар асоси синну сол  
(6) Поймол шудани ҳуқуқ /дискриминатсиядар заминаи ҷинсият (зан будан, мард будан)  
(7) Поймол шудани ҳуқуқ/дискриминатсия  дар асоси баромади этникӣ  
(8) Маоши паст дар ҷойҳои кории мавҷуда \ дастрас   
(9) Шароитҳои бади корӣ дар ҷойҳои кории дастрас  
(10) Шумо робитаҳои муфиди шахсӣ надоштед  
(99) Намедонам \Раддия 

Гузариш баҚисми IV 
 
304. Чаро Шумо ҷои кор намеҷӯед? Барои он ки .....[Якчанд ҷавоб имконпазир аст] 

(1) Шумо ҳамон кореро идома медиҳед,ки аз давраи таҳсилатон буд 
(2) Ягон кор дар атрофи наздик мавҷуд набуд  
(3) Шумо кори мавсимиро интизор будед 
(4) Шумо равобитҳои муфид надоштед 
(5) Шумо ба дараҷаи кофӣ ботаҷриба\омода набудед 
(6) Шумо беҳад ҷавон будед\ бетаҷриба  
(7) Шумо нақшаи рафтан ба хориҷаро доштед (барои таҳсил, кор ва ё оиладоршавӣ)  
(8) Шумо  сахт мариз будед ва ё нотавон                                     
(9) Шумо оиладор шудед 
(10) Волидон\ ҳамсаратон ба Шумо имкон надоданд, ки берун аз хона ба кор равед 
(11) Шумо бояд дигар ашхоси хонаводаро парасторӣ менамудед 
(12) Бо сабабҳои динӣ ва ё фарҳангӣ  
(13) Шумо кор кардан нахостед  
(99) Намедонам \Раддия 
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Қисми IV:  Вазъият пас аз баохиррасӣ ва қатъгардии таҳсилотӣ расмӣ  
 
Таърихи фаъолияти корӣ 
Ман мехостам Шуморо дар бораи  таърихи  фаъолияти кориатон аз вақти ба охир 
расидан ва ё қатъгардии таҳсилоти расмиаатон пурсон шавам. 
Лутфан танҳо ба фаъолиятҳои асосӣ,яъне  фаъолиятҳое, кибештар аз як моҳҷараён 
гирифтаанд, таваҷҷӯҳ намоед. Мо аз фаъолияте, ки Шумо пас аз хатм ва ё қатъгардии 
таҳсил шурӯъ намудед, оғоз менамоем. 
Дар сурате, агар Шумо якчанд   фаъолияти кориро дар як вақт анҷом дода бошед,, 
лутфан ҳар яки онро дар қатори аллоҳида нишон диҳед. 
Лутфан, паи ҳам ҳар як  тағиротро дар мақоми фаъолият дар тӯли вақт нишон диҳед. 
Барои ҳар як  фаъолияти корӣ  мо саволҳои илова медиҳем. Ин саволҳо  нисбати 
вазъият ба оғози  фаъолияти иқтисодии муайян равона шудаанд. 

 [Маслиҳат ба интервюерҳо: Лутфан, оғози санаи тақвимро аз саволиQ104 (санаи хатм ва ё 
қатъгардии  таҳсилро) аз нав санҷед).  
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Р 
т/т 

 

Мақоми 
фаъоли
ятКор
ти  1 

Санаи оғоз  Санаи 
интиҳо  

 
 

Саволхои e) то k)-ро пурсед. Танҳо, агар мақоми фаъолият (1), (2),(3) ва ё (4) бошад                            

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 
Сол  Моҳ 

 
Сол  Моҳ 

 
Шакли 
қарордоди 
Шумо чӣ 
гуна буд 
ҳангоми 
оғози ин 
фаъолият 
Корти 2 
 

Оё корфармои 
Шумо таъминоти 
иҷтимоӣро 
таъмин менамуд 
(яъне, пардохти 
маризӣ, 
нафақаҳо)?  
(1) Ҳа       
(2) Не       
(99).Намедонам/ 
раддия  

Кадом 
вазифаро 
бар ӯҳда 
доштед?К
орти 3 
 

Оё Шумо дар 
...  кор 
мекунед? 
 
(1) Бахши 

давлатӣ 
(2) Бахши  

хусусӣ 
(3) СҒД 
(99) 
Намедонам 
\раддия 

Дар кадом 
соҳаи саноат 
кор 
мекунед?  
 
Корти 4 
 

Ин кор дар куҷо 
буд? 
(1) Дар Тоҷикистон  
(2) Хориҷа  
(99) Намедонам 
./раддия 

Ин корро чӣ  
тавр пайдо  
намудед? 
 
Корти 5 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             
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Идомаи ҷадвал     
Р 
т/т 

Саволҳои l) то о)-ро пурсед. Танҳо агар мақоми 
фаъолият= (5) ё  (6) 

Саволҳои p) то r)-ро пурсед. Танҳо агар 
мақоми фаъолият = (7) 

l) m) n) o) p) q) r) 
Шакли 
қарордод
и Шумо 
чӣ гуна 
буд 
ҳангоми 
оғози ин 
фаъолият 
Корти 2 
 

Вазифаи 
Шумо чӣ 
буд  
Корти 3 
 

Дар кадом 
соҳаи 
саноат кор 
мекардед 
 Корти 4 
 

Оёкорфармои 
Шумо 
таъминоти 
иҷтимоӣро 
пардохт 
менамуд (яъне, 
барои маризӣ, 
нафақаҳо)?  
(3) Ҳа       
(4) Не       
(99)Намедонам\
Раддия  

Намуди 
кори Шумо 
чӣ гуна 
буд?Корт
и6 

Оё бизнеси 
Шумо 
расман сабт 
шуда буд? 
(1) Ҳа  
(2) Не  
(99) 
Намедонам\Ра
ддия 
 

Сарчашмаи 
асосии бунёди 
бизнеси Шумо 
чӣ буд? 
Корти 7 
 
 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

16 
 

Қисми IV: Фаъолияти ҳозираи иқтисодӣ 
Ман ба Шумо нисбати фаъолияти ҳозираи иқтисодиатон савол медиҳам. Саволҳои зерин 
ба вазъи ҳозираи Шумо дахл доранд. Дар сурате,агар Шумо якчанд фаъолияти кориро 
дар як вақт амалӣ намоед, лутфан фаъолияти асосиро дар қатори аввал нишон диҳед ва 
фаъолияти дуюмро дар қатори 2 нишон диҳед.Дигар ҳар кадом фаъолиятҳоро сарфи 
назар намоед.  
Р 
т/т 

Мақо
ми 
фаъол
ият 
Кор
ти 1 
 

 

Саволҳои a) то f)-ро пурсед. Танҳо агар мақоми фаъолият= (1),(2),(3)ё (4) бошад. 

a) b) c) d) e) f) 
Шакли 
қарордоди 
Шумо  чӣ 
гуна 
аст?Корт
и 2 
 

Оё кордеҳи 
Шумо  
таъминоти 
иҷтимоии 
Шуморо таъмин 
менамояд(яъне, 
пардохт дар 
маризӣ будан, 
нафақаҳо)?  
(5) Ҳа       
(6) Не       
(99)намедонам/Рад
дия  

Вазиф
аи 
Шумо 
чӣ 
аст? 
Кор
ти 3 
 

Оё Шумо дар ... 
кор мекунед? 
(1) Бахши  

давлатӣ 
(2) Бахши шахсӣ 
(99) Намедонам\ 
Раддия  

Дар кадом 
соҳаи 
саноат кор 
мекунед?
Корти4 
 
 

Ин кор дар 
куҷост? 
(1) Тоҷикистон 
(2) Дар хориҷа 
(99)Намедонам\ 
Раддия 

1        

2        

 
 
Идомаи ҷадвал   
Р 
т/т 

Саволҳои g) то j)-ро пурсед. Танҳо агар мақоми 
фаъолият = (5) ё (6) 

Саволҳои k) то m)-ро пурсед. Танҳо агар 
мақоми фаъолият = (7) 

g) h) i) j) k) l) m) 
Шакли 
қарордод
и Шумо 
чӣ гуна 
аст? 
Корти2 

Вазифа
и Шумо 
чӣ аст 
Корти 
3 
 

Дар кадом 
соҳаи 
саноат кор 
мекунед?
Корти4 
 
 

Оё кордеҳи 
Шумо  
таъминоти 
иҷтимоии 
Шуморо 
таъмин 
менамояд(яъне, 
пардохт дар 
маризӣ будан, 
нафақаҳо)?  
(1) Ҳа       
(2) Не       
(99)намедонам/Р
аддия 

Намуди 
кори 
Шумо 
кадом 
аст?Ко
рти 6 
 

Оё бизнеси 
Шумо расман 
сабт шудааст? 
(1) Ҳа   
(2) Не    
(99) Намедонам 

/Раддия  

Сарчашмаи 
асосии бунёди 
бизнес 
чист?Корти 
7 
 

1        

2        
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ҚисмиV: Ташкили оила 
 
ОИЛАДОРӢ 
 
501. Вазъияти ҳозираи оилавии Шумо чӣ гуна аст? 

(1) Танҳо, ҳеҷ вақт дар никоҳ ва дар зисти ҳамҷоя набудаастГузариш ба Q506 
(2) Зисти ҳамҷоя (зиндагии ҳамҷоя бе ягон ӯҳдадории расмӣ ё динӣ) Гузариш ба Q506 
(3) Оиладор (ҳам бо сабти расмӣ ва ҳам бо никоҳи динӣ) Гузариш ба Q502 
(4) Аллоҳида (бидуни талоқ) Гузариш ба Q502 
(5) Талоқшуда(ҳам расмӣ ва ҳам динӣ) Гузаришба Q502 
(6) Бевамард/бевазан Гузаришба Q502 
(99) Намедонам/Раддия Гузаришба Q502 

 
502. Лутфан, таърихи ҳолати/вазъи  оилавии худро оред: яъне, аз аввалин ҳодиса оғоз 
менамоем ва ҳар кадом таъғиротҳоро ном мебарем.  
 

Рақами ҳодиса: a) Навъи ҳодиса 
(1) Оиладоршавӣбо никоҳи динӣ 
(2) Оиладории расмӣ (САҲШ\ЗАГС) 
(3) Оиладршавӣ бо никоҳи динӣ ва ба таври расмӣ 
(4) Ҷудошавӣ, аммо бидуни талоқ 
(5) Талоқи динӣ (шариатӣ) 
(6) Талоқи расмӣ (тибқи қонун) 
(7) Бевамард\бевазан 

Сана 

b) Сол c) Моҳ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
Мо мехостем ба Шумо якчанд савол диҳем, нисбати оиладории аввалинатон(ҳам ба таври 
расмӣ ва ҳам ба тарзи шариатӣ), новобаста ба он ки то ба ҳол бо он шахс оиладоред ва ё 
не. 
503. Шумо бо шавҳар/зани аввали худ чӣ тавр вохурда будед?   

(1) Тасодуфан 
(2) Ҳангоми кор, дар ҷойи кор  
(3) Ҳангоми таҳсил 
(4) Мо ҳамсоя будем 
(5) Мо бо ҳам хешу табор ҳастем 
(6) Оиладоршавӣ бо ташаббуси волидон\оила буд 
(7) Бо ёрии дустон/ хешовандон/ шиносон 
(8) Тавассути Интернет/телефон 
(9) Тавассути фаъолияти динӣ/хайриявӣ 
(10) Тавассути хостгорҳо\миёнаравҳо 
(99) Намедонам/ Раддия 
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504. Кӣ қарори охиринро дар бораи издивоҷи нахустини Шумо бо шавҳаратон/занатон 
қабул кард? 

(1) Худи Шумо/ҳарду 
(2) Падар 
(3) Модар 
(4) Ҳам падар ва ҳам модар якҷоя 
(5) Қарори якҷояи Шумо ва волидони Шумо  
(6) Дигар хешу таборон 
(99) Намедонам/Раддия 

 
505. Синну соли ҳамсари (шавҳари \зани) нахустинатон нисбати Шумо чӣ гуна буд? 

_____сол калонтар 
_____ҳамон синну сол 
_____сол хурдтар 
 
 

КӮДАКОН/ТИФЛОН 
506. Оё Шумо кӯдакон доред? 
(1) Ҳа  Гузариш ба Q507 
(2) Не  Гузариш ба Q601 
 
507. Лутфан, дар бораи тамоми кӯдаконе, ки таваллуд кардаед ё волидайн будед маълумот 
диҳед, аз ҷумла кудаконе, ки ҳангоми таваллуд фавтидаанд, аммо  кудакони ба парасторӣ 
гирифташударо дохил   накунед. Лутфан аз кӯдаки калонӣ шурӯъ намоед. 
 

Рақами кудак: 
[Аз тифли нахустин оғоз намоед] 

Кудак кай таваллуд шуда буд? с) Ҷинси кудак чӣ 
буд 

(1) мард 
(2) зан 

 a) Сол b) Моҳ  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Қисми VI: Шароити зиндагӣ  ва тағйироти ҷойи зист  
601. Бештар аз ҳама,дар овони кӯдакӣ, яъне то даме, ки  синнатон ба 15 расид,Шумо бо кӣ 
зиндагӣ доштед?  
(1) Бо ду волидон (волидони биологӣ\фарзандхонда\падархонд\модархонд)Гузаришба Q602 
(2) Танҳо бо як волид (волиди биологӣ/модархонд/танҳо модархонд) ва ё волиди 
биологӣ/падархонд/ танҳо падархонд Гузариш ба Q602  
(3) Бе волидон. Танҳо бо бобою момо ва ё дигар хешу таборон Гузариш ба Q603 
(4) Дар мактаб-интернат/хонаи бачагон/хонаи махсуси ҷавононГузариш ба Q603 
(99) Намедонам/Раддия Гузариш ба Q603 
 
602.Оё Шумо ягон дафъа хонаи волидонатонро ба муддати як сол ва зиёда аз он тарк намудаед, ба 
хотири мустақилона зистан аз онҳо? Агар ҳа,  кай Шумо волид\волидонро бори аввал дар давоми 
сол ва бештар аз он тарк намуда будед? Лутфан, тарки волидон ҳангоми хизмати  низомӣ (аскарӣ) 
ва ё ба иллати мариз дар бемористон дуру дароз буданро  сарфи назар намоед. 
 Эзоҳ: Волид(айн) парасторони қонунианд, ҳамчун  волидони биологӣ,фарзандхонда ва ё 

модархонд ва падархонд, ки Шумо кӯдакии (то 15 солагии) худро  бо онҳо мегузаронед. Зиндагии 
ҷудогоназиндагӣ дар ҷои зисти аллоҳидаро дар назар дорад, яъне даромадгоҳи ҷудогона, ҷои 
зисти танҳо ва ё бо ягон шахс /шахсон(дӯст(он), шарик, ҳамсар, фарзандони худ, волидайни 
ҳамсар ва дигарон, амма на бо ягон нафар волидони биологӣ, модарандар\ модархонд ва ё 
падарандар\падархонд.  
 
(1) Ҳа, тарк кардаед? 
Соли________ 

Моҳи_______ 
(2) Не 
(99) Намедонам/Раддия 
 
603. Лутфан, ҷои зистатонро ҳангоми таваллуд ва тамоми ҷойҳои дигари зистатонро пас аз 
таваллуд, номбар кунед. Агар шумо ҷои зисти худро танҳо дар ягон муддати кутоҳ тарк 
карда бошед (камтар аз 1 сол), масалан, аз сабаби кори мавсимӣ, сурогаи  хонаатонро дар 
тамоми ин давра номбар кунед. Лутфан, кушиш кунед, ки  чизеро сарфи назар накунед 

Рақами ҷои зист: 
[Аз ҷои таваллудатон 
оғоз намоед] 

a) 
Оғоз
и сол 

b) 
Инти
ҳоисо
л 

c) Минтақа 
(1) Хориҷи кишвар 
(2) Шаҳри Душанбе 
(3) ВМКБ 
(4) Вилояти Хатлон 
(5) Вилояти Суғд 
(6) Навоҳии тобеи марказ 
(99)  Намедонам /Раддия 

d) Навъи муҳит 
(1) Дар шаҳри калон 
(2) Дар шаҳри 

миёнаҳаҷм 
(3) Дар шаҳрак 
(4) Дар деҳот 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Агар ягон сукунатгоҳҳои/ҷойи  зист дар саволи Q603 дар хориҷа набошад Гузариш 
баҚисмиVII 
Агар яке ва ё бештар аз сукунатгоҳҳои зист дар саволи Q603 дар хориҷа бошадГузариш 
баQ604 
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604. Барои чӣ Шумо ба хориҷа рафта будед? [Якчанд ҷавоб имконпазир аст] 
(1) Шумо дар Тоҷикистон ягон кор наёфтед 
(2) Шумо дар Тоҷикистон кори мувофиқ наёфтед 
(3) Шумо интизор доштед, ки дар хориҷа нисбати Тоҷикитон бештар пул кор мекунед 
(4) Шумо даъватнома барои корро аз хориҷа гирифтед 
(5) Корфармо Шуморо ба хориҷа фиристод 
(6) Барои ҷустуҷӯи кор дар хориҷа 
(7) Барои кӯмак  ва ҳамроҳии аъзои оила дар хориҷа(вазифаи оилавӣ ё бизнеси оилавӣ)  
(8) Шумо мехостед таҳсилотро дар хориҷа идома диҳед/ малакаи худро дар хориҷа такмил диҳед 
(9) Бо сабабҳои сиёсӣ/мазҳабӣ/фарҳангӣ 

(99) Намедонам/Ҷавоб нест 
 
605. Барои чӣ Шумо тасмим гирифтед, ки ба Тоҷикистон баргардед? [Якчанд ҷавоб 
имконпазир аст] 

(1) Шумоҳоло дар рухсатӣ ҳастед/ аз сабаби кори мавсимӣ истироҳатро дар Тоҷикистон 
мегузаронед. Баъдан Шумо ба хориҷа бармегардед 

(2) Оила хост, ки Шумо баргардед (аз  ҷумлаи тӯйи арӯсӣ дар хона) 
(3) Шумо ба маблағи кофӣ пул кор кардед, то дар Тоҷикистон бароҳат зиндагӣ кунед 
(4) Шумо дар хориҷа  маблағи басандаи пул кор накардед 
(5) Шумо дар хориҷа кори мувофиқ наёфтед 
(6) Шумо ҷойи кор доштед \ умед кардед, ки дар Тоҷикистон кор пайдо менамоед 
(7) Корфармо Шуморо бозхонд намуд (кор дар хориҷа ба охир расид) 
(8) Шумо таҳсилро ба анҷом расонидед \ малака такмил ёфт 
(9) Бо сабабҳои саломатӣ 
(10) Бо сабабҳои сиёсӣ/мазҳабӣ/фарҳангӣ 
(11) Шумо дар хориҷа худро мутобиқ карда натавонистед 
(12) Шумо муҳоҷири ғайриқонунӣ будед ва имкони бештар буданро надоштед (аз ҷумла, 

депортатсия) 
(99) Намедонам/Раддия 
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Қисмӣ VII: Ақидаҳо /Назарҳо 
 
Дин \Эътиқод 
701. Шумо пайрави кадом дин ҳастед? 

(1) ИсломГузариш баQ702 
(2) БаптизмГузариш баQ702 
(3) Масеҳи/ПравославӣГузариш баQ702 
(4) БуддизмГузариш баQ702 
(5) Дигар динҳоГузариш баQ702 
(6) Бе дин \АтеистГузариш баQ706 
(99) Намедонам / РаддияГузариш баQ702 

 
Ин савол танҳо барои занони мусоҳиб аст: 
702. Шумо ҳиҷоб мепушед? 

(1) Ҳа 
(2) Не 
(99) Намедонам/ Раддия 

 

Ин савол  ҳам барои занон ва ҳам барои мардони мусоҳиб аст: 
 
703. Оё Шумо тарафдори  ҳиҷобед?  

(1) Ҳа 
(2) Не 
(99) Намедонам / Раддия 

 

704. Дин дар ҳаёти шахсии Шумо чӣ аҳамият дорад?  
(1) Хелемуҳим 
(2) Муҳим 
(3) То   андозае муҳим 
(4) Каме муҳим 
(5) Комилан муҳим нест 
(99) Намедонам/ Раддия 

705. Акнун ман чанде изҳоротҳоеро мехонам,  то ин ки муайян гардад, ки оё Шумо ба онҳо мувофиқ\ 
розӣ ҳастед ва ё не ...  
  (1)Қотеъона 

мувофиқ  
(2)Мувофиқ (3)Бепар

во 
 

(4)Муво
фиқ не 

(5)Қотеъон
а мувофиқ 
не  

(99) 
Намедонам/
Раддия 

a) Муҳим аст, ки 
таваллуди кӯдак 
мувофиқи маросими 
динӣ қайд гардад  

      

b)арои одамоне,ки дар 
САҲШ\ЗАГС издивоҷ 
менамоянд     муҳим 
аст, киақди никоҳи 
диниро низ дошта 
бошанд  

      

c) Барои ҷаноза муҳим 
аст, ки он мувофиқи 
маросими динӣанҷом 
ёбад 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 
 

АҚИДАҲО БА НАҚШИ ГЕНДЕР/ҶИНС 
 
706. Акнун ман баъзе  баёнияҳоро мехонам ва мехоҳам фаҳмам, ки Шумо бо ин назарҳо розӣ 
ҳастед ё не… 
 

 (1) Пурра 
розӣ 

(2)  
Розӣ 

(3)  
Бепарво 

(4) 
Норозӣ 

(5) Пурра 
норозӣ 

(99) 
Намедонам

/ Раддия 

a) Духтарон ба мактаб асосан барои он 
бояд раванд, ки то модари хуб ё зани хуб 
шаванд . 

      

b)Таҳсилоти донишгоҳӣ барои писарон 
муҳимтар аст назар ба духтарон.  

      

c) Занон ва духтарон барои берун аз хона 
кор кардан бояд аз саробони мардинаи 
худ (масалан, падар, бародар ё шавҳар) 
иҷоза гиранд. 

      

d) Мардон пешвоёни сиёсии беҳтар 
мешаванд, назар ба занон 

      

e) Мардон беҳтар аз уҳдаи сардории 
соҳибкорӣ мебароянд, назар ба занон.  

      

f) Барои зан карераи шавҳар бояд 
муҳимтар бошад, назар ба карераи худи 
ӯ.  

      

g) Зане, ки рӯзи пурраи корӣ дорад, 
модари хуб буда наметавонад 

      
 

 
 
707. Ба ақидаи Шумо, дар оила , кӣ бояд амалҳои зенинро анҷом диҳад? 
 (1) Бештар мард (2)Бештар зан (3) Ҳар ду якхел (99)Намедонам/ 

Раддия 

a) Пухту паз      
b) Пул кор кардан     
c) Тоза кардани хона     
d) Нигоҳубини кӯдакон       
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Қисми VIII: Қаноатмандӣ ва саломатӣ 
 
801. Шумо аз ҳаёти худ то кадом дараҷа қаноатманд ҳастед, бо назардошти тамоми ҷиҳатҳои 
он?  

(1) 
Тамоман 

ғайриқаноат
манд 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Пурра 

қаноатманд 
 

(99)Намедона
м/ Раддия 

           

802. Оё Шумо ягон мушкилии ҷисмонӣ/маъюбӣ/ доред? 
(1) Ҳа 
(2) Не 
(99) Намедонам/ Раддия 
 

 
803. Вазъияти саломатии худро чӣ тавр арзёбӣ менамудед? 

(1) Хело хуб 
(2) Хуб 
(3) Қаноатбахш 
(4) Заиф (Ғайриқаноатбахш) 
(5) Бад 
(99)Намедонам /Раддия 
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ҚисмиIX: Нишондиҳандаҳои демографию иҷтимоии мусоҳиб 
 
901. Миллати Шумо кадом аст?  

(1) Тоҷик 
(2) Узбек 
(3) Қирғиз 
(4) Рус 
(5) Украин 
(6) Тотор 
(7) Яҳудӣ (Бухороӣ/Ашкинозӣ) 
(8) Немис 
(9) Дигар (нишон диҳед)_____ 
(99) Намедонам/Раддия 

 
902. Шумо вазъи молиявии оилаатонро чи гуна тавсиф менамудед, вақте Шумо 15-сола 
будед? 

(1) Осудаҳол, давлатманд 
(2) Нисбатан осудаҳол 
(3) Атрофи миёнаи миллӣ 
(4) Нисбатан камбизоат 
(5) Камбизоат 
(99) Намедонам / Раддия 

 
ПАДАР 
 
 “Падар” парастори мардинаи қонунӣ буда, ҳамчунин волиди биологӣ, падархонд ё 

падарандар, ки Шумо кӯдакии то синни 15 солагии худро ҳамроҳи вай мегузаронед. 
Лутфан ба савол ҷавод диҳед, ҳатто агар падар бо Шумо дар як хонавода то 15 
солагиатон назиста бошад, магар дар ягон ҷои дигар.    

903 Кадоме аз гуфтаҳои зерин аз ҳама бештар вазъи шуғли /кори падаратонро инъикос 
менамояд, ҳангоме ки Шумо 15 сола будед? 
 
 Мусоҳибон бояд вазъи кориро тасниф намоянд, новобаста аз он, ки падар оё дар хориҷа кор 

мекард ва ё не. 
 Корманди сабт шуда\ расмӣ маънои онро дорад, ки андози даромад азҷониби корфармо ва ё 

корманд пардохта мешавад.Корманди сабт нашуда\ғайрирасмӣ маънои онро дорад, ки 
даромади корманд аз андоз холист. 

 Барои тамоми шаклҳои категорияҳо\гурӯҳҳо муҳим нест, ки агар касе даромади пулии нақдӣ 
мегирад ва ё ғайри нақдӣ. 

 Агар бештар аз як категория мувофиқ ояд, дар он сурат ҳамонеро интихоб намоед, ки 
мусоҳиб аз ҳама муҳимтар меҳисобад. 

 
(1) Корманди расмӣ\ сабт гардида (кор ба шахси бегона,аммо на ба оилаи худ)Гузариш 

баQ904 
(2) Корманди ғайрирасмӣ/сабт нагардида (кор ба шахси бегона, аммо наба оилаи худ) 
Гузариш ба Q904 

(3) Кор кардан ҳамчун корманд ё ёрдамчӣ дар бизнеси ғайри-кишоварзӣ/мағоза/нуқтаи савдои 
оилаи худГузариш ба Q904 

(4) Кор кардан ҳамчун корманд ё ёрдамчӣ дар хоҷагии қишлоқи(ферма,чорвопарварӣ) оилаи 
худ Гузариш ба Q904 

(5) Корманд бо суратҳисоби худӣ/соҳибкори хусусӣ/кордеҳ (дар соҳаи кишоварзӣ ё 
ғайрикишоварзӣ)Гузариш ба Q904а 

(6) Бекор (дастрас барои иҷрои кор ва дар ҷустуҷӯи кор)Гузариш ба Q905 
(7)  Ба корҳои хона машғул (аз ҷумла барои парастории кӯдакон, нигоҳубини дигар аъзои 

хонавода)Гузариш ба Q904b 
(8) Аз сабаби имконияти маҳдуди ҷисмонӣ доштан ё беморӣ кор намекунам Гузариш ба 

Q904b 
(9) НафакахурГузариш ба Q905 
(10) Фавтида Гузариш ба Q906 
(99) Намедонам / РаддияГузариш ба Q905 
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904. Фаъолияти асосии падари Шумо кадом буд, вақте ки Шумо 15-сола будед? (агар Q903=1, 
2, 3 ё 4)Корти 3-ро нишон диҳед 
 

___________________________ 
Гузариш ба Q904b 

 
904a. Намуди фаъолияти кори падари Шумо чӣ буд, вақте ки Шумо 15-сола будед? (агар  
Q903=5) 
Корти 6-ро нишон диҳед 
_______________ 
 
904b. Дар давоми кудакӣ ва ё навҷавонии то синни 15-солагиатон падаратон дар хориҷи 
кишвар кор карда буд?  
 

(1) Не 
(2) Бале, то 1 сол 
(3) Бале, аз 1 сол зиёдтар ва аз 3 сол камтар 
(4) Бале, аз 3 сол зиёдтар ва аз 5 сол камтар 
(5) Бале, аз 5 сол зиёдтар ва аз 10 сол камтар 
(6) Бале, аз 10 сол зиёдтар 
(99) Намедонам /Раддия 

905. Сатҳи баландтарини таҳсилоти падаратонро , вақте ки Шумо 15-сола будед, нишон 
диҳед?  

(1) Бе таҳсилоти расмӣ 
(2) Таҳсилоти умумии ибтидоӣ  (Синфҳои 1-4)  
(3) Таҳсилоти умумии миёнаи нопурра (Синфҳои 5-9)  
(4) Таҳсилоти умумии миёнаи пурра (Синфҳои 10-11)   
(5) Таҳсилоти ибтидоии касбӣ (ПТУ) ё миёнаи касбӣ (Техникум) 
(6) Таҳсилоти олӣ (Донишгоҳ, Консерватория, Академия) ё Аспирантура, Докторантура 
(99) Намедонам / Раддия 
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МОДАР 
 
 “Модар” парастори занонаи қонунӣ буда, ҳамчунин волиди биологӣ, модархонд ё 

модарандар, ки Шумо кӯдакии то синни 15 солагии худро аз ҳама бештар ҳамроҳи вай 
мегузаронед. Лутфан ба савол ҷавод диҳед, ҳатто агар модар бо Шумо дар як хонавода 
то 15 солагиатон назиста бошад, магар дар ягон ҷои дигар.    

 
906. Кадоме аз гуфтаҳои зерин аз ҳама бештар вазъи шуӯли/кори модаратонро, ҳангоме ки 
Шумо 15 сола будед, инъикос менамояд? 
 Мусоҳибон бояд вазъи кориро тасниф намоянд, новобаста аз он, ки модар оё дар хориҷа кор 

мекард ва ё не. 
 Корманди сабт шуда\ расмӣ маънои онро дорад, ки андози даромад азҷониби корфармо ва ё 

корманд пардохта мешавад.Корманди сабт нашуда\ғайрирасмӣ маънои онро дорад, ки 
даромади корманд аз андоз холист. 

 Барои тамоми шаклҳои категорияҳо\гурӯҳҳо муҳим нест, ки агар касе даромади пулии нақдӣ 
мегирад ва ё ғайри нақдӣ. 

 Агар бештар аз як гурӯҳ дархости интихоб намояд ва мусоҳиб онро аз ҳама муҳим арзёбӣ 
намуд.   

(1) Корманди расмӣ\ сабт гардида (кор ба шахси бегона,  аммо на ба оилаи худ)Гузариш ба 
Q907 
(2)  Корманди ғайрирасмӣ/сабт нагардида (кор ба шахси бегона, аммо на ба оилаи худ) 
Гузариш ба Q907 
(3) Кор кардан ҳамчун корманд ё ёрдамчӣ дар бизнеси ғайри-кишоварзӣ/мағоза/нуқтаи савдои 
оилаи худГузариш ба Q Q907 
(4) Кор кардан ҳамчун корманд ё ёрдамчӣ дар хоҷагии қишлоқи(ферма,чорвопарварӣ) оилаи 
худ Гузариш ба Q Q907 
(5) Корманд бо суратҳисоби худӣ/соҳибкори хусусӣ/кордеҳ (дар соҳаи кишоварзӣ ё 
ғайрикишоварзӣ)Гузариш ба Q907а 
(6)  Бекор (дастрас барои иҷрои кор ва дар ҷустуҷӯи кор)Гузариш ба Q907b 
(7)Ба корҳои хона машғул (аз ҷумла барои парастории кӯдакон, нигоҳубини дигар аъзои 
хонавода)Гузариш ба Q907b 
(8)  Аз сабаби имконияти маҳдуди ҷисмонӣ доштан ё беморӣ кор намекунам Гузариш ба 
Q908 
(9)  НафакахурГузариш ба Q908 
(10) Фавтида Гузариш ба Q909 
(99) Намедонам / РаддияГузариш ба Q908 
 

907. Фаъолияти асосии модари Шумо кадом буд, вақте ки Шумо 15-сола будед? (агар 
Q906=1, 2, 3 ё 4)Корти 3-ро нишон диҳед 
 

___________________________ 
Гузариш ба Q907b 

 
907a. Намуди фаъолияти кори модари Шумо чӣ буд, вақте ки Шумо 15-сола будед? (агар  
Q906=5) 
Корти 6-ро нишон диҳед 
_______________ 
 
 
 
907b. Дар давоми кудакӣ ва ё навҷавонии то синни 15-солагиатон модаратон дар хориҷи 
кишвар кор карда буд?  
 

(1)  Бале, то 1 сол 
(2) Бале, аз 1 сол зиёдтар ва аз 3 сол камтар 
(3) Бале, аз 3 сол зиёдтар ва аз 5 сол камтар 
(4) Бале, аз 5 сол зиёдтар ва аз 10 сол камтар 
(5) Бале, аз 10 сол зиёдтар 
(6) Не 
(99) Намедонам /Раддия 
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908. Сатҳи баландтарини таҳсилоти модаратонро , вақте ки Шумо 15-сола будед, нишон 
диҳед?  

(1) Бе таҳсилоти расмӣ 
(2)  Таҳсилоти умумии ибтидоӣ  (Синфҳои 1-4)  
(3) Таҳсилоти умумии миёнаи нопурра (Синфҳои 5-9)  
(4)  Таҳсилоти умумии миёнаи пурра (Синфҳои 10-11)   
(5) Таҳсилоти ибтидоии касбӣ (ПТУ) ё миёнаи касбӣ (Техникум) 
(6) Таҳсилоти олӣ (Донишгоҳ, Консерватория, Академия) ё Аспирантура, Докторантура 
 (99) Намедонам / Раддия 
 
 

БАРОДАРУ ХОҲАРОН 
 
909. Шумо ҳамагӣ чанд бародару хоҳар доштед, вақте ки Шумо 15 сола будед? Чанд нафари 
онҳо ҳамсол ва калонтар аз Шумо буданд? 
 
 Бар иловаи бародарони худӣ, ӯгай, бародархонд/ хоҳарони худӣ, ӯгай, хоҳархонд, ки одатан 

ҳамроҳи Шумо то 15 солагиатон дар як хонавода зиндагӣ кардаанд. Ҳамчунин бародарон 
\хоҳаронатонро илова намоед, ки ҳамроҳи Шумо дар ҳамон хонавода аксари давраи кӯдакии 
худро (то 15 солагиатон) гузарониданд, аммо пасон фавтидаанд ва ё аллакай хонаводаро 
тарк намудаанд, ҳангоме ки Шумо 15 сол доштед 

 “0”нависед,  агар ягон нафар бародар надошта бошед ва “0”нависед, агар ягон нафар хоҳар 
надошта бошед.    

 
__________ бародарҳо, аз ҷумла  __________ҳамсоли ман (дугоник)ё калонтар аз ман буданд 
 
 
___________хоҳарҳо, аз ҷумла   ___________ ҳамсоли ман (дугоник) ё калонтар аз ман буданд 
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Карточка 0: Сфера обучения 
 
Образование 
(14)Педагогика и педагогическое образование 
 
Гуманитария и искусство 
(21) Искусство 
(22)Гуманитарные науки 
 
Общественные науки, предпринимательство и 
права 
(31)Науки о человеческом социуме и человечеком 
поведении (экономика, психология,политология) 
(32)Журналистика и информация 
(34)Бизнес и управление 
(38)Право 
 
Наука 
(42)Науки о жизни 
(44)Естествознанение 
(46)Математика и статистика 
(48)Компьютер 
 
Проектирование/инженерия,производство,строител
ьство 
(52)Инженерия и инженерные профессии 
(54)Производство и переработка 
(58)Архитектура и строительство 
 
Сельское хозяйство 
(62)Сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство 
(64)Ветеринария 
 
Здоровье и благополучие 
(72)Здоровье 
(76)Социальная сфера 
 
Услуги 
(81) Бытовые услуги 
(84) Транспортные услуги 
(85) Защита окружающей среды 
(86) Охранные услуги 
(99) Не знаю / Отказ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корти 0: Бахши омӯзиш  
 
Таҳсилот  
(14) Омӯзгорӣ  ва таҳсилоти омӯзгорӣ  
 
Гуманитария ва Санъат   
(21) Санъат 
(22) Илмҳои гуманитарӣ  
 
Илмҳои ҷомеъашиносӣ, соҳибкорӣ  ва ҳуқуқ  
 
(31) Илмҳо оид ба ҷомеаи инсон  ва муомила 
(иқтисодиёт, равоншиносӣ, сиёсатшиносӣ ва ғ.) 
(32) Рӯзноманигорӣ ва иттилоот 
(34) Бизнес/ соҳибкорӣ ва корбарӣ  
(38) Ҳуқуқ 
 
Илмҳо табиатшиносӣ  
(42) Илмҳо доир ба ҳаёт  
(44) Илмҳои табиатшиносӣ  
(46) Риёзӣ ва омор  
(48) Компютерҳо 
 
Лоиҳакашӣ, таҳия ва сохтмон  
 
(52) Инжинерӣ ва касабаи инженерӣ  
(54) Тавлидот (Таҳия)   ва  коркард  
(58) Меъморӣ ва сохтмон  
 
Хоҷагии қишлоқ (Зироат \кишоварзӣ) 
(62) Хоҷагии қишлоқ, ҷангалпарварӣ ва моҳипарварӣ  
(64) Байторӣ  
 
Тандурустӣ ва некӯаҳволӣ   
(72) Тандурустӣ  
(76) Хизматрасонии иҷтимоӣ  
 
Хизматрасониҳо 
(81) Хизматрасониҳои  маишӣ 
(84) Хизматрасониҳои транспортӣ 
(85)Ҳимояи муҳити зист   
(86) Ҳимояи амниятӣ  
(99) Намедонам / Раддия  
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Карточка 1: Статус активности 
 
(1) Формальный / зарегистрированный работник 
(работает на кого-то еще, но не на свою семью) 
(2) Неофициальный / незарегистрированный сотрудник 
(работает на кого-то еще, но не на свою семью) 
(3) Работа в качестве работника или помощника в 
несельскохозяйственном бизнесе / киоске / магазине / 
принадлежащем своей семье 
(4) Работа в качестве работника или помощника в 
сельском хозяйстве / скотоводстве, принадлежащем 
собственной семье 
(5)Работник имеющий собственный счет / самозанятый 
/ работодатель (в сельском хозяйстве или 
несельскохозяйственном секторе) 
(6) Безработный (ищущий работу) 
 
(7) Занимался домашними обязанностями (в том числе 
по уходу за детьми, уходу за другими членами семьи) 
(8) Военная служба 
(9) не может работать из-за постоянной инвалидности 
или болезни 
(99) Не знаю/ Отказ 
 
 
 
 
 Зарегистрированный /формальный работник 
означает, что подоходный налог платят либо за 
счет работодателя или работника. 
Незарегистрированный / неформальный работник 
означает, что доход работника не облагается 
налогом. 

 Для всех типов категорий не имеет значения, если 
кто-то получает денежный или неденежный 
доход. 

 Если применима более чем одна категория, то 
выберите наиболее важную для респондента 
категорию.  

 
 
 
Карточка 2: Форма контракта 
 (1)Нет письменного контракта на работу (только 
устное соглашение) 
(2) Письменный контракт на работу на 
неопределенный срок (работа на неопределенный 
срок) 
(3) Письменный контракт на работу на ограниченный 
срок (временный контракт) 
(4) Письменный контракт на работу для сезонного 
соглашения 
(99) Не знаю / Отказ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корти 1: Мақоми фаъолият  
 

(1) Корманди расмӣ\ сабт гардида (кор ба шахси 
бегона,  аммо на ба нафъи оилаи худ) 

(2) Корманди ғайрирасмӣ/сабт нагардида (кор ба 
шахси бегона, аммо на ба нафъи оилаи худ)  

 
(3) Кор кардан ҳамчун корманд ё ёрдамчӣ дар 

бизнеси ғайри-кишоварзии оилаи худ, дар 
дӯкон/мағоза  

(4) Кор кардан ҳамчун корманд ё ёрдамчӣ дар 
хоҷагии қишлоқи(ферма,чорвопарварӣ) оилаи 
худ  

(5) Корманд бо суратҳисоби худӣ/соҳибкори 
хусусӣ/кордеҳ (дар соҳаи кишоварзӣ ё 
ғайрикишоварзӣ) 

(6) Бекор (барои иҷрои кор тайёр аст ва дар 
ҷустуҷӯи кор аст) 

(7) Ба корҳои хона машғул аст (аз ҷумла, 
парастории кудакон, нигоҳубини дигар аъзои 
оила) 

(8)   Хизмати низомӣ\ҳарбӣ 
(9)   Корношоям ба иллати маъюбии ҳамешагӣ ва 

маризӣ  
        (99)  Намедонам/ Раддия 
 
 
 Корманди сабт шуда\ расмӣ маънои онро дорад, 

ки андози даромад аз ҷониби корфармо ва ё 
корманд пардохта мешавад.Корманди сабт 
нашуда\ғайрирасмӣ маънои онро дорад, ки 
даромади корманд аз андоз холист. 

 Барои тамоми шаклҳои категорияҳо\гурӯҳҳо 
муҳим нест, ки агар касе даромади пулии нақдӣ 
мегирад ва ё ғайри нақдӣ. 

 Агар бештар аз як категория мувофиқ ояд, дар 
он сурат ҳамонеро интихоб намоед, ки мусоҳиб 
аз ҳама муҳимтар меҳисобад. 

 
 
 
Корти 2: Навъи шартнома \қарордод 

(1) Шартномаи хаттии меҳнатӣ  мавҷуд нест 
(фақат қарордоди шифоҳӣ \даҳонӣ ҳаст)  

(2) Шартномаи хаттии меҳнатӣ  ба мӯҳлати 
номаҳдуд (машғулият ба мӯҳлати номуайян) 
 

(3) Шартномаи  хаттии меҳнатии дорои мӯҳлати 
муайян (қарордоди муваққатӣ) 

(4) Шартномаи хаттии меҳнатӣ барои қарордоди 
мавсимӣ   

(99)  Намедонам/ Раддия 
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Карточка 3: Род занятий 
100. Законодатели, старшие должностные лица и 
руководители 
110.Законодатели, старшие должностные лица и 
руководители 
111.Законодатели и старшие должностные лица 
правительства 
114.Старшие должностные лица специальных 
заинтересованных/влиятельных организаций 
120. Корпоративные менеджеры 
121. Директора и руководители 
122.Производственные и операционные менеджеры 
123.Другие специализированные менеджеры 
130.Руководители малых предприятий 
131. Руководители малых предприятий 
200. Профессионалы 
210 Специалисты по физическим, математическим 
и инженерным наукам 
211 Специалисты по физики, химии и родственным 
профессиям 
212 Специалисты по математики, статистике и 
родственным профессиям 
213 Специалисты по компьютерным технологиям  
214 Архитекторы, Инженеры – и подобные  
220.Специалисты в социальной области и области 
здравоохранения 
221 Специалисты по социальным наукам 
222 Специалисты в области здравоохранения (кроме 
ухода за больными) 
223 Специалисты акушерского и сестринского дела 
230. Обучение специалистов 
231 Специалисты преподаватели колледжа, 
университета, высшего образования 
232 Специалисты преподаватели общего среднего 
образования 
233 Специалисты преподаватели начального и 
дошкольного образования 
234 Специалисты преподаватели специального 
образования 
235 Другие специалисты в области обучения 
240 Другие специалисты 
241 Бизнес-специалисты 
242 Юридические специалисты, правоведы 
243 Архивисты, библиотекари и связанные с ними 
специалисты информационной области 
244 Общественные науки и соответствующие 
специалисты 
245 Писатели и творческие люди или артисты 
246 Религиозные специалисты 
247 Административные специалисты 
коммунальных/бытовых служб 
300 Техники и вспомогательный персонал 
310 Вспомогательный персонал в области технических 
и инженерных наук 
311 Техники физических и инженерных наук 
312 Вспомогательные компьютерные специалисты 
313 Операторы оптического и электронного 

оборудования 
314 Техники и контролёры судов и летательных 

аппаратов 
315 Инспекторы по безопасности и качеству 

Корти 3: Навъи Фаъолият (Машғулият) 
100.  Қонунбаророн, мансабдорони калон ва 
мудирон  
110. Қонунбаророн, мансабдорони калон ва мудирон  
 
111. Қонунбаророн ва мансабдорони калони  ҳукумат 
 
114. Мансабдорони калони  ташкилотҳои махсуси 
ҳавасманд/ бонуфуз 
120.  Мудирони иттиҳодия 
121 Директорон ва  директорони генералӣ 
122. Мудирони тавлидот ва амалиётҳо 
123. Дигар мудирони мутахассис 
130 Мудирони соҳибкории хурд 
131 Мудирони соҳибкории хурд 
200. Мутахассисон  
210  Мутахассисони  илмҳои физикӣ, риёзӣ ва 
инженерӣ  
211 Мутахассисони вобаста ба  физика, кимиё 
212 Мутахассисони вобаста ба риёзӣ, омор  
213 Мутахассисони технологияи компютерӣ 
214Мутахассисони  меъморӣ, инженерон ва монанди 
онҳо 
220 Мутахассисони  соҳаи иҷтимоӣ ва  бахши 
саломатӣ/ тандурустӣ 
221 Мутахассисони соҳаи илми иҷтимоӣ 
222 Мутахассисони бахши саломатӣ (ғайр аз  
парасторӣ)  
223 Мутахассисони парасторӣ ва доягӣ (момодоягӣ)\ 
230 Таҳсилоти мутахассисони омӯзгор 
231 Мутахассисони омӯзгори  коллеҷ, донишгоҳ, 
таҳсилоти олӣ   
232Мутахассисони омӯзгори маълумоти миёнаи 
ҳамагонӣ  
233 Мутахассисони  омӯзгори таҳсилоти ибтидоӣ ва 
томактабӣ  
234 Мутахассисони омӯзгори таҳсилоти махсус 
235 Мутахассисони дигари омӯзгорӣ 
 
240 Мутахассисони дигар  
241 Мутахассисони бизнес\ соҳибкорӣ 
242 Мутахассисони ҳуқуқ, ҳуқуқшиносон 
243 Мутахассисони  архив, китобдорӣ, ва вобаста ба 
иттилоот  
244 Илми ҷомеъашиносӣ ва мутахассисони муҷовир  
 
245 Нависандаҳо ва  ҳунармандони эҷодӣ  ва ё 
иҷрокунандагон 
246  Ходимони\ мутахассисони динӣ 
247 Мутахассисони  маъмурии хизмати маишӣ 
 
300  Техникҳо ва мутахассисони ёрирасон 
310  Мутахассисони ёрирасони илмҳои техникӣ ва 
инженерӣ  
311 Техникҳои илмҳои физикӣ ва инженерӣ 
312 Мутахассисони  ёрирасони компютерӣ 
313 Операторони таҷҳизотҳои  оптикӣ ва электронӣ  
314 Техникҳо и  назоратчиёни  киштиҳо ва дастгоҳҳои 
парвозӣ 
315 Назоратчиёни бехатарӣ ва сифат 
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320 – Специалисты в области наук, связанных с 
жизнью и здоровьем (со средним 
профессиональным образованием) 

 321 – специалисты в области наук, связанных с 
жизнью  

322 – специалисты в области здоровья ( кроме 
медицинского ухода)  

323 – специалисты по медицинскому уходу и 
акушерству 

330 – Специалисты в области обучения 
331 – помощник специалиста начальных классов  
332 – помощник специалиста дошкольного воспитания  
333 – помощник учителя специальных видов обучения  
334 – Другие помощники специальных видов обучения 
340 Другие помощники специалиста в области 

обучения 
341 – помошники специалистов по финансовой и 

снабженческой деятельности  
342 – Специалисты в профессиональной, финансовой 

сферах (брокеры) 
343 – Помощники специалистов администрации 
344 –Вспомогательный персонал в сфере таможни, 

налогообложения связанные с правительством 
345 – Инспекторы полиции и детективы 
346 – Помощники специалиста по социальной работе 
347 – Вспомогательный персонал в области 

артистического искусства, развлечения и 
спорта 

348- Вспомогательный персонал в области религии 
400 Клерки 
410 Офисные служащие 
411- секретари и канцелярские служащие, работающие 
за клавиатурой 
412служащие, работающие с числовой информацией 
413служащие, ведущие учет материалов, служащие на 
транспорте 
414библиотечные, почтовые и подобные им служащие 
419 Другие офисные служащие 
420 Служащие, занятые обслуживанием заказчиков 
421 – кассиры, кассиры в банке и подобные служащие  
422 – служащие, связанные с информационным 
обслуживанием клиентов 
500 Работники сферы услуг , работники магазинов 
и рынков 
510Работники индивидуальных и защитных служб 
 511 –сопровождающие в передвижениях и подобные 
работники  
512 – работники по ведению домашнего хозяйства и 
обслуживанию общепита  
513 – работники, оказывающие индивидуальную 
помощь  
514 – другие работники, оказывающие 
индивидуальные услуги  
515 – астрологи, предсказатели будущего и подобные 
работники  
516 – работники защитных служб 
520 Продавцы, модели и демонстраторы товара 
521 – манекенщицы и другие модели  
522 – продавцы магазинов и демонстраторы 
320 Мутахассисони бахши  илм дар бораи ҳаёт ва 
саломатӣ (бо маълумоти мутавассити касбӣ)  
321 Мутахассисони бахши илм дар бораи  ҳаёт  

322 Мутахассисони бахши тандурустӣ (ғайр аз 
парасторӣ) 
323 Мутахассисони бахши парасторӣ ва доягӣ 
(момодоягӣ) 
330 Мутахассисони бахши омӯзгорӣ  
331 Ёвари мутахассиси бахши таҳсилоти ибтидоӣ 
332 Ёвари мутахассиси бахши таҳсилоти томактабӣ  
333 Ёвари муаллими намудҳои махсуси ихтисоси  
омӯзгорӣ  
334 Дигар ёварони  намудҳои махсуси  омӯзгорӣ 
340 Дигар ёварони мутахассис дар бахши 
омӯзгорӣ 
341  Ёвароии мутахассисони бахши фаъолияти 
молиявӣ  ва таъминот 
342 Мутахассисон дар бахшҳои касбӣ ва молиявӣ   
брокерӣ (даллолӣ)  
343 Ёварони мутахассисони маъмурӣ 
344 Мутахассиси ёрирасони бахши гумрук, 
андозситонии  вобаста ба ҳукумат  
345 Назоратчиёни политсия ва коршиносон(кошифон) 
346 Ёварони мутахассиси бахши  корҳои иҷтимоӣ  
347 Мутахассиси ёрирасон дар бахши ҳунарӣ, 
вақтхушӣ ва варзишӣ  
348 Мутахассиси ёрирасон дар бахши динӣ 
400 Маъмурон / корбарон  
410 Маъмурони  идора  
411 Котибон ва маъмурони идора, ки  бо клавиатура 
сару кор доранд   
412 Кормандони бо иттилоъи рақамӣ сару кор дошта  
413 Кормандоне, ки ба сабти маводҳо,  бахши нақлиёт 
сару кор дошта   
414  Кормандони бахши китобдорӣ, почта  ва монанди 
онҳо  
419 Кормандони дигари идораҳо  
420  Кормандони машғули  хизмати муштарӣ  
421  Хазинадорон (кассирҳо) дар бонк ва монанди онҳо  
422 Кормандони вобаста ба хизматрасонии иттилоотии 
муштарён  
500 Кормандони бахши хизмат ва коргарони  
дӯконҳо ва бозорҳо  
510 Коргарони хизмати инфиродӣ ва ҳифз  
511 Кормандони ёвари  сайёҳӣ ва монанди онҳо 
512 Кормандони хоҷагиҳои манзилӣ ва хизматчиёни 
таъмини хӯроки умумӣ   
513 Кормандони хизмати инфиродӣ  
514 Дигар кормандони хизмати инфиродӣ  
515  Астрологҳо, пешгуикунандаҳо ва кормандони 
монанди онҳо 
516 Кормандони  хизмати  муҳофизат 
520 Фурӯшандаҳо, моделҳо ва намоишгарони молҳо 
521 Манекенҳо  ва дигар моделҳо 
522 Фурӯшандаҳои мағозаҳо ва намоишгарон   
600 Квалифицированные работники сельского, 
лесного хозяйства и рыбоводства 
610 – Ориентированные на рынок квалифицированные 
работники сельского, лесного хозяйства и рыболовства  
611 – ориентированные на рынок садовники  
612 – ориентированные на рынок производители 
животной продукции и родственные им работники 
 613 – ориентированные на рынок производители 
зерновой и животноводческой продукции 
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 614 – работники лесного хозяйства и подобные им 
615 – работники рыболовного хозяйства, охотники, 
использующие ружья и охотники, ставящие капканы 
 
700 Ремесленники и работники родственных 
профессий 
710 – Рабочие, занятые в добывающих и 
строительных отраслях  
711 – шахтеры, подрывники, разработчики и резчики 
по камню  
712 – работники строительных и родственных им 
отраслей  
713 – мастера отделочных строительных работ  
 
714 – маляры, чистильщики строительных сооружений 
и работники подобных профессий 
720 – Рабочие металлургических, 
машиностроительных и родственных отраслей 
 721 – рабочие по изготовлению металлических 
литейных форм, сварщики, прокатчики, работники по 
подготовке строительных металлических конструкций  
722 – кузнецы, изготовители инструментов и 
работники родственных профессий  
723 – механики и слесари-монтажники механического 
оборудования 
 724 –механики и слесари-монтажники электрического 
и электронного оборудования 
730 – Рабочие, связанные с точными измерениями, 
ремесленники, печатники и рабочие подобных 
профессий  
731 –работающие с приборами точного измерения  
732 – гончары, стеклодувы и работники подобных 
профессий  
733 – ремесленники, работающие по дереву, ткани, 
коже и родственным материалам  
734 – рабочие печатного дела 
740 –Рабочие других ремесел и родственных им 
профессий  
741- рабочие, занятые переработкой продовольствия 
 742 – деревообработчики, столяры-краснодеревщики 
 743 – работающие с тканями, одеждой и работники 
подобных профессий  
744 – работающие со шкурами, кожей и профессии, 
связанные с изготовлением обуви 
800 Машины и машинные операторы и сборщики 
810 – Постоянно работающие на оборудовании и 
операторы машин, механизмов  
811 – операторы оборудования горной и 
обрабатывающей промышленности  
812 – операторы металлообрабатывающего 
оборудования  
813 – операторы оборудования по стеклу, керамике  
814 – операторы деревообрабатывающего 
оборудования и оборудования по производству бумаги 
 
600 Кормандони баландихтисоси хоҷагии қишлоқ 
(кишоварзӣ), ҷангал парварӣ  ва моҳипарварӣ  
610 Кормандони баландихтиссоси тиҷоратии  
кишоварзӣ, хоҷагии ҷангал ва моҳипарварӣ  
 
611 Боғбонони тиҷоратӣ    

612 Чорвопарварварон ва кормандони ба он вобастаи 
тавлидоти  маҳсулоти чорвои тиҷоратӣ 
 
613 Кормандони тавлидоти тиҷоратии маҳсулоти  
зироаткори  ва чорвопарварӣ  
 
614 Кормандони ҷангалбонӣ  ва вобаста ба он   
615 Кормандони моҳипарварӣ, шикорчиёни бо яроқ  ва 
домгузорон 
 
700 Ҳунармандон  ва кормандони ихтисосашон 
муҷовир  
710 Кормандони шуғлашон дар соҳаҳои сохтмон ва 
истихроҷ  
 
711 Кӯҳканон (шахтерон),  тарконандагон - саперон, 
сангрезон, кандакорон  
712 Кормандони сохтмон ва соҳаҳои ба он  вобаста  
713  Устоҳои пардоздиҳандаи биноҳои сохтмонӣ   
714 Рангмолон,  фаррошони бинои иморат ва 
коргарони марбут ба он 
720  Коргарони соҳаҳои фузулот (металл), 
мошинолот ва вобаста ба он  
721 Қолибгарони метал, кафшергарон,  оҳангари  
метал, омодасози  қолиби металӣ, ва коргарони вобаста 
ба он  
722 Оҳангарон, устои асбобуолотсоз ва коргарони 
вобаста ба он   
723 Механикҳои мошинолоти механикӣ ва 
васлгарҳо\челонгарҳо  
 
724 Механикҳои асбобҳои барқӣ ва электронӣ ва 
васлгарҳо\челонгарҳо  
730  Коргарони андозаҳои дақиқ, ҳунармандон, 
ноширон ва кормандони вобаста ба он  
731 Кормандони фаъолияташон бо таҷҳизотҳои дақиқ 
вобаста  
732 Кулолгарон, шишагарон ва кормандони вобаста ба 
он  
733 Коргарони ҳунарманд бо чӯб (дуредгар), мато,  
чарм ва моводҳои дигари вобаста ба он  
734 Кормандони ҳунари чопӣ  ва ноширон 
740 Кормандони дигар ҳунар  ва вобаста ба он 
вобаста  
741 Кормандони саноати коркарди хӯрока   
742  Кормандони коркарди чӯб, чӯби сурх   
743 Кормандони нассоҷӣ,  либос\ пӯшок ва коргарони 
вобаста ба он  
744 Кормандони коркарди пӯст, чарм ва коргарони 
тавлидоти  пойафзол  
 
800 Операторони мошин  ва насбгарони  мошин 
810 Операторони  доимии  насби дастгоҳҳои  
саноатӣ, дастгоҳҳо ва марбут ба он  
811 Операторҳои насби дастгоҳҳои  истихроҷи кӯҳӣ  ва 
коркарди  саноатӣ   
812 Операторони дастгоҳҳои металгудозӣ ва коркарди 
метал  
813Операторони насби  маводҳои шишагӣ ва сафолӣ  
814 Операторон оид ба коркарди маводи чӯбӣ ва 
коғазӣ 
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815 – операторы химикоперерабатывающего 
оборудования  
816 – операторы энергопроизводящего оборудования  
817 – операторы автоматических сборочных 
конвейеров 
820 – Операторы и монтажники станков 
 821 – операторы станков, выпускающих 
металлические и каменные изделия  
822 – операторы станков, выпускающих химические 
изделия  
823 – операторы станков, выпускающих резиновые и 
пластмассовые изделия  
824 – операторы станков, выпускающих изделия из 
дерева  
825 – операторы печатных, переплетных станков и 
станков, выпускающих бумажные изделия  
826 – операторы станков, выпускающих изделия из 
ткани, меха и кожи  
827 – операторы станков, производящих продукты 
питания и подобные им изделия  
828 – монтажники  
829 – операторы и монтажники другого оборудования 
 
830 – Водители и операторы подвижной техники 
831 –водители локомотивов и родственные им 
работники  
832 – водители автомобильных транспортных средств  
833 – операторы подвижной сельскохозяйственной и 
другой техники  
834 – экипажи корабельных палуб и родственные им 
работники 
 
900 Элементарные занятия/неквалифицированные 
рабочие всех отраслей 
910 – Работники простых профессий по распродаже 
и предоставлению услуг  
911 – уличные торговцы, продающие товар вразнос  
 
912 – чистильщики обуви и представители других 
простых профессий, предоставляющих услуги на 
улице  
913 – помощники по дому, уборщики и прачки 10  
914 – работники, осуществляющие уход за зданиями, 
мойщики окон и подобные им чистильщики  
915 – курьеры, носильщики, швейцары и подобные 
работники  
916 – уборщики мусора и родственные им 
неквалифицированные рабочие 
920 – Неквалифицированные рабочие сельского, 
лесного хозяйства, рыболовства 
921 – неквалифицированные рабочие сельского, 
лесного хозяйства, рыболовства 
930 – Неквалифицированные рабочие горной, 
обрабатывающей промышленности, строительства, 
на транспорте 
931 – неквалифицированные рабочие горной 
промышленности и строительства 
 932 – неквалифицированные рабочие 
обрабатывающей промышленности  
933 – неквалифицированные рабочие транспорта и 
занимающиеся перевозкой груза 
(999) Незнаю / Отказ 

815 Операторон оид ба коркарди маводҳои кимиёӣ  
 
816 Операторон оид тавлиди иқтидор ва марбут ба он  
817Операторони  роботҳои саноатӣ  
 
820 Операторон ва насбгарони  мошинҳо  
821 Операторони (насбгарони) техникии  маводҳои 
металӣ  ва минералҳо 
822 Операторонимошинҳои маводҳоикимиёӣ 
 
823 Операторони мошинҳои маҳсулоти резинӣ ва 
пластикӣ 
824 Операторони мошинҳои истеҳсоли маводҳои чӯбӣ  
825 Операторони мошинҳо оид ба истеҳсоли маводҳо 
аз коғаз, картон,  чопӣ  ва саҳифабандӣ 
 
826  Операторони мошинҳои  истеҳсоли  матогӣ,  
пашмӣ  ва чармӣ   
827 Операторони мошинҳои  истеҳсоли хурока  ва  
монанди он  
828 Насбгарон 
829 Операторони дигари мошинҳо ва дастгоҳҳои 
саноатӣ  
830Ронандагон ва операторони  мошинҳои 
(дастгоҳҳои)  мутаҳаррик 
831Ронандагони  локомотивҳои мутаҳаррик  ва 
коргарони марбут ба он 
832 Ронандагони  автомобилҳои сабукрав 
 
833 Операторони мошинҳои мутаҳаррики  хоҷагии 
қишлоқ  ва дигари марбута   
834Дастаи саҳни киштӣ ва коргарони марбути он  
900 Машғулиятҳои  оддӣ /кормандони ғайри 
ҳирфавии  тамоми соҳаҳо 
 
910 Фурӯш ва хизматрасониҳо машғулиятҳои оддӣ 
 
911 Фурӯшандаҳои сари роҳ ва кормандони ба он 
марбута 
912 Пардозгари пойафзол ва дигар хизматрасониҳои 
сари  роҳии  оддӣ   
 
913Марбут ба хизматгорон, ёварони  хонагӣ,  
фаррошон  ва  ҷомашӯён  
914 Нигаҳдорони иморат, фаррошони тирезаҳо ва 
марбут ба он   
915 Қосидон (курерон),  дарбонҳо, ҳаммолон ва дигар 
кормандон  ба он монанд  
916 Ҷамъоварандаҳои  партов  ва марбут ба он 
коргарон  
920 Кормандони ғайриҳирфавии хоҷагиҳои қишлоқ  
ва ҷангал, моҳипарварӣ ва моҳидорӣ   
921 Кормандони ғайриҳирфавии  хоҷагиҳои қишлоқ ва 
ҷангал, моҳипарварӣ ва моҳидорӣ  
930 Кормандони  ғайриҳирфавӣ  дар саноати 
коркарди кӯҳӣ, сохтмон, коркарди саноатӣ ва  
нақлиёт   
931 Кормандони ғайриҳирфавии машғул дар саноати 
истихроҷи  кӯҳӣ ва сохтмон  
932 Кормандони ғайриҳирфавӣ дар саноати коркард / 
933  Кормандони ғайриҳирфавии  машғул дар нақлиёт 
ва боркашӣ  
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(999) Намедонам / Раддия 
Карточка 4: Промышленность 
(1)Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

 Сельское хозяйство, охота и связанные с этим 
услуги 
  Лесное хозяйство, лесозаготовки и связанные с 
этим услуги 

 (2)Рыболовство 
 Рыбалка, деятельность рыбопитомников и 
рыбных ферм; услуги, связанные с 
рыболовством 

(3) Добыча полезных ископаемых 
 Добыча угля и лигнита; добыча торфа 
 Добыча сырой нефти и природного газа; 
услуги, связанные с добычей нефти и газа, за 
исключением добычи межеванию 
 Добыча урановой и ториевой руд 
 Добыча металлических руд 
 Прочие отрасли горнодобывающей 
промышленности и разработки карьеров 

 
(4) Производство 
 Производство пищевых продуктов и напитков 
  Производство табачных изделий 
  Производство текстильных изделий 
  Производство одежды; выделка и крашение 

меха 
  Дубление и выделка кожи; производство 

чемоданов, сумок, шорно-седельных и обувь 
  Производство древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме мебели; 
производство изделий из соломки и материалов 
для плетения 

  Производство целлюлозы, бумаги и бумажной 
продукции 

  издательство, печать и тиражирование 
записанных носителей информации 

  Производство кокса, нефтепродуктов и 
ядерного топлива 

  Производство химических веществ и 
химических продуктов 

  Производство резиновых и пластмассовых 
изделий 

  Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 

  Производство основных металлов 
  Производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 
  Производство машин и оборудования 
  Производство офисного оборудования и 

вычислительной техники 
  Производство электрических машин и 

оборудования 
  Производство аппаратуры для радио, 

телевидения и связи оборудования и 
аппаратуры 

  Производство медицинских приборов, точных 
и оптических инструментов, часов 

 Производство прочего транспортного 
оборудования 

  Производство мебели; производство 

 Переработка 
Корти  4: Саноат 
(1) Хоҷагии қишлоқ, шикор ва ҷагалпарварӣ  
  Хоҷагии қишлоқ, шикор ва вобаста ба он 

фаъолиятҳо  
 Ҷангалпарварӣ, таҳияи чӯбу тахта ва вобаста 

баон фаъолиятҳо  
(2) Моҳидорӣ  
 Моҳидорӣ,  фаъолияти ҳавзаҳои моҳипарварӣ 

ва фермаҳои моҳӣ; фаъолиятҳои  вобаста ба 
моҳидорӣ  

(3) Саноати коркарди кӯҳӣ ва истихроҷи  он 
 Истихроҷи ангишт ва  зуғоли санг (лигнит), 

истихроҷи  зуғоли норас (торф) 
 Истихроҷи нафти хом  ва гази табиӣ;  

фаъолиятҳои  вобаста ба истихроҷи  нафту газ , 
ба ғайр аз  корҳо ҷустуҷӯӣ  
 

 Истихроҷи  маъданҳои  уран ва тори  
 Истихроҷи  маъданҳои  фулузӣ (металҳо)  
 Дигар  соҳаҳои  коркарди  саноати  кӯҳӣ ва ва 

истихроҷи   конҳо 
(4) Коркарди саноатӣ  
 Тавлиди маводи хӯрока ва нӯшокӣ 
 Тавлиди маводи тамоку  
 Тавлиди молҳои матогӣ  
 Истеҳсоли  сару либос; коркард ва рангубори 

пашм  
 Чармгарӣ ва коркарди чарм;  истеҳсоли 

ҷомадонҳо, сумкаҳо, зинҳо ва пойафзол /  
 Истеҳсоли чубу тахта  ва маводҳои  чӯбӣ ва 

пӯк, ғайр аз  мебел; истеҳсоли маводҳо аз  коҳ 
ва бофтаниҳо 

 Истеҳсоли коғаз  маводҳо аз коғаз  
 Табъу нашр, саноати табъу нашр  ва азнавба 

табърасонии сабтҳо 
 Истеҳсоли кокс, маводҳои нафтӣ  ва маоди 

сӯхти ҳастаӣ  
 Истеҳсоли маводҳои кимиё  ва  маҳсулоти 

кимиёӣ  
 Истеҳсоли  маҳсулоти резинӣ ва пластикӣ  
 Истеҳсоли дигар маводҳои ғайри фулузии 

минералӣ 
 Саноати металлургӣ  
 Саноати коркарди метал (фулуз), ғайр аз 

истеҳсоли  мошин ва таҷҳизот 
 Истеҳсоли мошин ва таҷҳизот  
 Истеҳсоли таҷҳизоти идора (офис) ва 

компютерҳо 
 Истеҳсоли  мошинҳои барқӣ ва дастгоҳҳо  
 Истеҳсоли радио, телевизион, таҷҳизоти 

иттилоотӣ ва дастгоҳҳо 
 Истеҳсоли асбобҳои тиббӣ, даққиқ и оптикӣ, 

соатҳо 
 Истеҳсоли  автомобилҳо, присепҳо ва 

нимприсепҳо  
 Истеҳсоли  дигар таҷҳизоти нақлиётӣ 
 Партовтозакунӣ  
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(5)Электроэнергия, газ и водоснабжение 
 Электричество, газ, пар и горячее водоснабжение 
 Сбор, очистка и распределение воды 
(6)Строительство 
 Строительство 
(7) Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
 Продажа, техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов; розничная 
продажа автомобильного топлива 
 Оптовая торговля и торговля через агентов, кроме 
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 
 Розничная торговля, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт 
бытовых изделий и предметов 
(8) Гостиницы и рестораны 
 Гостиницы и рестораны 
(9) Транспорт, складское хозяйство и связь 
 Наземный транспорт; транспортирование по 
трубопроводам 
 Водный транспорт 
 Воздушный транспорт 
 Вспомогательная и дополнительная транспортная 
деятельность; Деятельность туристических агентств 
 Почта и телекоммуникации 
(10) Финансовое посредничество 
 Финансовое посредничество, кроме страхования и 
пенсионного обеспечения 
 Страхование и пенсионное обеспечение, кроме 
обязательного социального страхования 
 Вспомогательная деятельность в сфере финансового 
посредничества 
(11) Недвижимость, аренда и коммерческая 
деятельность 
 Операции с недвижимостью 
 Аренда машин и оборудования без оператора и 
личного потребления и бытовых товаров 
 Компьютерные и смежные виды деятельности 
 Исследования и разработки 
 Прочие виды деятельности 
(12) Государственное управление и оборона; 
социальное обеспечение 
 Государственное управление и оборона; социальное 
обеспечение 
(13) Образование 
 Образование 
(14) Здоровье и социальная работа 
 Здоровье и социальная работа 
15) Прочие коммунальные, социальные и 
персональные услуги 
 Канализация и удаление отходов, санитарная 
обработка и аналогичные услуги 
 Деятельность организации членства 
 отдых, культурные и спортивные мероприятия 
 Предоставление прочих видов услуг 
(16) Частные домохозяйства с наемными служащими 
 Частные домохозяйства с наёмными служащими 
(17) Экстерриториальные организации и органы 
 Экстерриториальные организации и органы 

 
99) Не знаю/ Отказ 
 

 
(5)  Барқ, газ ва таъмини об  
 Барқ, газ, буғ ва  таъмини оби гарм 
 Ҷамъоварӣ, поксозӣ  ва тақсими об  
(6) Сохтмон  
 Сохтмон  
(7) Савдои  кӯтара ва чакана; таъмири  
автомобилҳо ва мотосиклҳо молҳои шахсӣ ва 
хонаводаҳо   
 Фурӯш, хизматрасонии техникӣ  ва таъмири 
автомобилҳо ва мотосиклҳо; фурӯши чаканаи маводи 
сӯхт  барои воситаҳои  нақлиёти  
 Савдои кӯтара  ва тиҷорати комиссионӣ, ба ғайр аз  
савдои  автомобилҳо в мотосиклҳо  
 Савдои чакана, ба ғайр аз  тиҷорати  автомобилҳо 
ва мотосиклҳо; таъмири молҳои маишӣ ва молҳои 
мавриди истифодаи шахсӣ ва хонаводагӣ  
(8) Меҳмонхонаҳо  ва тарабхонаҳо  
 Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо  
(9) Нақлиёт,  захирасозӣ дар анбор  ва алоқа 
 Нақлиёти  заминӣ; ҳамлу нақл ба воситаи  хатти 
лӯла   
 Нақлиёти обӣ  
 Нақлиёти  ҳавоӣ 
 Фаъолиятҳои нақлиётии  ёрирасон ва мададрасон  
 Фаъолияти ширкатҳои сайёҳӣ 
 Почта ва теле алоқа  
(10) Миёнҷигарии молиявӣ  
 Миёнҷигарии молиявӣ, ғайр аз  маблағгузории  
суғурта ва нафақа  
 Маблағгузории суғурта ва нафақа, ғайр аз 
суғуртаи ҳатмии  иҷтимоӣ 
 Корҳои ёрирасон дар соҳаи миёнаравии молиявӣ 
(11)Фаъолият бо моли ғайри манқул,  иҷора и 
тиҷорат  
 Фаъолият бо моли ғайри манқул  
 Иҷораи мошин ва таҷҳизот  бидуни  оператор  ва 
кирояи молҳои маишӣ  ва мавриди истифодаи шахсӣ  
 Компютер ва фаъолиятҳои ба он марбут  
 Тадқиқот ва пешрафт  
 Дигар  фаъолиятҳои тиҷоратӣ  
(12) Идораи давлатӣ ва дифоъ; суғуртаи ҳатмии 
иҷтимоӣ 
 Идораи давлатӣ ва дифоъ; суғуртаи ҳатмии 
иҷтимоӣ  
(13) Таҳсилот  
 Таҳсилот  

(14) Тандурустӣ ва хизматрасонии иҷтимоӣ  
 Тандурустӣ ва хизматрасонии иҷтимоӣ  
(15) Дигар фаъолиятҳои хизматрасонии маишӣ,  
иҷтимоӣ ва шахсӣ  
 Канализатсия ва рафъи партовҳо, беҳдоштӣ  ва 
дигар фаъолиятҳои марбут ба он  
 Фаъолияти аъзои созмон  
 Фаъолиятҳо дар бахши ташкили истироҳат ва 
вақтхушӣ, фарҳангӣ ва варзишӣ  
 Дигар  намудҳои хизматрасониҳо  
 (16) Фаъолияти хонаводаҳои шахсӣ  ба сифати  
кордиҳанда  
 Фаъолияти хонаводаҳои  шахсӣ  
(17) Созмонҳо ва ниҳодҳои бурунмарзӣ 
 (99) Намедонам/ Раддия  
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Карточка 5: Способы нахождения/поиска работы 
(1) Вы поместили объявление о работе на онлайн 
порталы, в газеты или журналы и получили 
консультацию и один из них ответил 
(2) Незапрашиваемые приложения, т.е. вы подали 
заявление на работу непосредственно в компании / 
предприятия / НПО или кооперативы, хотя они не 
рекламируют работу  
(3)Вы использовали личные связи (родственники, 
знакомые, друзья) 
(4) Вы связались с сетями трудовой миграции 
 
(5) Вы сдавали тест, подав на конкурс по приему на 
службу в государственном секторе 
(6) Вы связались с Государственным агентством 
занятости 
(7) Вы связались с частным агентством занятости 
 (99) Не знаю / Отказ 
 
Карточка 6: Типы работы 
(1) фермер / владелец дехканского хозяйства 
(2) самозанятый ремесленник 
(3) владелец магазина / мелкие торговцы / уличный 
продавец 
(4) профессионалы (юристы, консультанты и врачи) 
(5) менеджер / владелец компании / организации 
(99)Не знаю/Отказ 
 
Карточка 7: Финансирование бизнеса 

(1)  Я получил бизнес у моего отца / матери / 
других родственников 

(2)  Деньги от родственников или друзей 
(3)  Собственные сбережения/продаётся 

недвижимость 
(4) Кредит от микрофинансовых организаций (в 

том числе кооперативы, выплаты жалованья 
кредиты) 

(5) Кредит от банка 
(6)  Кредит от неофициального финансового 

оператора (ростовщик, коллектор, партнер) 
(7)  Займ / помощь со стороны правительственного 

учреждения 
(8)  Займ / помощь от НПО, донорского проекта и 

т.д. 
(9) Никакие деньги были не нужны, чтобы начать 

свой бизнес 
(99)Не знаю/Отказ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корти 5: Роҳҳои пайдо кардани кор/ ҷустуҷӯи кор  
(1) Шумо дар онлайн порталҳо, рӯзномаҳо ва ё 
маҷаллаҳо эълонҳо дар хусуси кор  сабт намудед ва ё 
машварат гирифтед ва  ё ба он ҷавоб додед  
(2) Дархости нохонда, яъане Шумо  дархост ба кори 
худро  бевосита ба ширкат/муассиса/ СҒД/ ва ё 
кооператив  бидуни эълони онҳо  дар бораи ҷои кори 
холӣ  пешниҳод намудед  
(3) Шумо робитаҳои шахсии худро истифода намудед 
(хешу табор, шиносон, дӯстон)  
(4) Шумо бо шабакаи муҳоҷирати меҳнатӣ дар алоқа 
шудед  
(5) Шумо тест супоридед/ Шумо дар конкурс оид ба 
интихоб  дар бахши давлатӣ ширкат намудед 
(6) Шумо бо Агентии давлатии шуғл дар алоқа шудед  
 
(7) Шумо ба агентии шахсии шуғл дар алоқа шудед  
(99) Намедонам \ Раддия   
 
Корти 6: Намуди кор  
(1) зироаткор \ соҳиби хоҷагии деҳқонӣ   
(2) ҳунарманди соҳиби кори худ  
(3) дӯкондор\ тоҷири хурд\ тоҷири сари роҳ  
 
(4) соҳибкасб (ҳуқуқшинос, мушовирон  ва духтурҳо)  
(5) менеҷер, роҳбар  (соҳиби ширкат /муассиса)  
(99) Намедонам \ Раддия 
 
Корти 7: Маблағгузории бизнес\ соҳибкорӣ 
(1) Ман бизнес\ соҳибкориро аз падар \ модар\ дигар 
хешу табори худ гирифтаам  
(2) Пул\маблағ  аз оила ва дӯстон  
(3) Пасандози  худӣ \ аз фурӯши дороӣ  
 
(4) Қарз аз муассисаҳое молиявии хурд (аз ҷумла, 
кооперативҳо, қарзҳои пардохти маош) 
 
(5) Қарз аз банк  
(6) Қарз аз оператори молиявии ғайрирасмӣ (судхӯр, 
иҷорадеҳи пул, шарик)  
(7) Қарз\кӯмак аз муассисаи ҳукуматӣ 
 
(8) Қарз\ кӯмак аз СҒД, донори (маблағгузори) лоиҳа 
ва ғ. 
(9) Ҳеҷ гуна маблағ барои оғози бизнеси Шумо лозим 
набуд  
(99) Намедонам \ Раддия 
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