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ҚҚ  
адами адами II. . ИНТИХОБИ МАВЗУЪИНТИХОБИ МАВЗУЪ  

Интихоби мавзуъ қадами муцими чорабинк 

буда, номгузорк, самт ва усулцои 

фаъолиятро дар роци расидан ба мақсадцои 

ницок муайян месозад. Асосан интихоби мавзуъ аз рӯи 

масъала ва ж мушкилоти муайян ташкил мегардад ва он 

хусусияти назариявк дорад. 

Цангоми интихоби мавзуъ назари субъектцо, бахусус 

гуруццои мақсаднок муцим мебошад, ичунин мебояд  

назарияи иқтидорнокк ва қобилияти иҷрокунандагон дар 

робита ба андешидани 

тадбирцои оянда 

ташаккул дода шавад. 

Номи мавзуъ бояд 

ифодаи кӯтоц буда, умқ 

ва ж муцтавои масъалаи 

(мақсади) 

интихобшударо дар як-

ду ҷумла инъикос кунад. 

 

ҚҚ  
адами адами IIII. . ТАЦЛИЛИ ВАЗЪИЯТТАЦЛИЛИ ВАЗЪИЯТ  

Дар асоси мавзӯи интихобгардида барои 

самаранокии фаъолият ва муайян кардани 

сарцадоти чорабинк зарур аст, ки вазъияти 

баамаломада мавриди тацлили васеъ қарор дода шавад.  

Тацлили вазъият одатан бо тарзу усулцои гуногун 

ташкил мегардад, вале усули каммасраф ва мувофиқтар 

ин ҷамъоварии маълумот мебошад. 

Ҷамъоварии маълумот оид ба тацлили вазъият 

Иттилоот дар ҷаражнцои идоракунк, бахусус тацияи 

лоица нақши цалкунанда дорад, чун тамоми муносибатцо 

МИСОЛ: Яке аз масъалацое, ки ҷомеаи 

ҷацониро, цамчунин Тоҷикистонро ба 

ташвиш овардааст, ин афзоишжбии 

экстремизм дар байни шацрвандон, аз 

ҷумла ҷавонон мебошад. 

Пас, номи мавзуъ метавонад чунин 

интихоб карда шавад: “Пешгирии 

экстремизм дар байни ҷавонон”.  
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мацз аз цамин рукни цажтк манша мегирад. Дар ин росто 

гуфтори – Касе дар ихтижр иттилоот дорад, ҷацонро идора 

мекунад! – мувофиқ аст, зеро дар воқеъ иттиллот калиди 

дари бисжр муамоцо мебошад ва дар идоракунк мавриди 

тацлил, барраск, бацогузорк, хулосабарорк, танзим ва 

пешбурди муносибатцо ба таври васеъ истифода карда 

мешавад. 

Дар амал усулцои гуногуни ҷамъоварк ва ж ташкили 

иттилоот истифода мегарданд, ки дар ин ҷо 5 намуди 

мутаносибан маъмули онцо манзур мегардад. 

Усули пурсиш 

Пурсиш усули нисбатан маъмул буда, бо роци 

муроҷиати шифоцк ва хаттк ба гуруццои мақсадноки 

одамон (мавриди тадқиқот қарор дошта) ва ж 

пурсидашавандагон аз рӯи масъалацои тадқиқотк ба амал 

бароварда мешавад.  

Усули мусоциба 

Мусоциба усули дигари ҷамъоварии иттилооти 

сотсиологк буда, дар шакли саволу ҷавоб амалк гардонида 

мешавад. Мусоциб-шахси социби маълумоти махсус ва ж 

махсусан омӯзонидашуда тариқи шифоцк савол медицад 

ва фард/гуруци мақсаднок ба саволцои гузошташуда, 

посух пешницод меамояд. Рӯйхати саволцо/ саволнома 

тибқи барномаи тадқиқотк қаблан омода карда шуда, 

сипас ба мусоциб барои гузаронидани пурсиш таъмин 

карда мешаванд.  

Усули мушоцида 

Дар ин усул ҷаражнцо, цодисацо ва падидацои муайян 

аз ҷониби тадқиқотчк бевосита мавриди мушоцида қарор 

дода шуда, воқеацои мувофиқ ба қайд гирифта мешаванд. 

Бақайдгирии воқеацо цангоми мушоцида дар шаклцои 

гуногун: ҷадвали қайдцо, навори видеок, сабти аудиок, 
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расмгирк ва ғайра сурат мегирад. Яъне, тадқиқотчк 

цолатцои дилхоцро ба цисоб мегирад ва онро барои 

коркарди минбаъда пешницод менамояд.   

Усули тацлили цуҷҷатцо 

Дар ин намуди ташкили/ҷамъоварии иттилоот 

манбаи асоск цуҷҷатцои 

расмк ва ғайрирасмк 

баромад менамоянд. Ба 

сифати цуҷҷатцои 

тацлилк санадцои 

қонунгузорк ва меъжрии 

цуқуқк, мактубцо, 

рӯзномацо, ВАО, 

сацифацои интернетк, 

адабижт ва ғайра чк дар 

шакли хатк ва сабтк ва 

чк электронк истифода 

мегарданд.  

Усули сотсиометрк 

Усули мазкур бо мақсади омӯзиши муносибатцои дар 

байни гуруццои хурд, ба монанди оилацо, бахшцои 

соцавии ташкилотцо, ақалиятцо ва ғайра ҷаражндошта 

истифода мегардад. Омӯзиш тибқи ин усул бо роци 

ташкили тадқиқотцои гуногун оид ба тацқиқ ва 

бацогузории низоми муносибатцои байнишахск ва 

байниаъзогк амалк карда мешавад.  

Барои самаранокии фаъолият дар самти ҷамъоварии 

иттилоот тадқиқотчиро зарур мегардад, ки нақшаи 

фаъолияти худро бо фарогирии як ж якчанд усулцои 

тадқиқотк ва вақти дахлдор тартиб дицад. Дар ин нақша 

цамчунин мебояд гуруццо ва ж фарди мақсаднок муайян/

МИСОЛ: Мутобиқи маълумоти 
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-
profilaktiki-ekstremizma-v-molodezhnoy-

srede зарур шуморида мешавад, ки дар 

роци мубориза ба зуцуроти номатлуб 

ҷанбацои психологии синнусолк ва 

иҷтимоии ҷавонон ба инобат гирифта 

шаванд. 

Бар асоси маълумоти расмк дар сафи 

ифротгарожни ба ном “Давлати 

исломии Шому Ироқ” 386 

шацрвандони Тоҷикистон шомил 

мебошанд, ки аксарияташон ҷавононад 
(http://news.tj/ru/news/igil-v-tadzhikistane
-priznana-terroristicheskoi).      

http://cyberleninka.ru/article/n/problema-profilaktiki-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-profilaktiki-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-profilaktiki-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede
http://news.tj/ru/news/igil-v-tadzhikistane-priznana-terroristicheskoi
http://news.tj/ru/news/igil-v-tadzhikistane-priznana-terroristicheskoi
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интихоб карда шавад, то ин ки цангоми тацияи усулцои 

тадқиқотк имконият, шахсият ва иқтидорнокии онцо ба 

инобат гирифта шаванд.  

Интихоби усули ҷамъоварии маълумот аз мақсади 

гузошташуда ва натиҷацои интизорк вобастагк дорад, 

вале истифодаи мунтазамии манбацои мавҷуда тавсия 

дода мешавад. 

Цангоми истифодаи маълумоти дастрасгардида 

нишон додани манбаъ зарур шуморида мешавад. Бажн 

кардан ва ж овардани цар як масъала, иқтибос, вазъият ва 

ғайра цолатцо дар сурате воқек ва ж далелнок цисобида 

мешавад, агар манбаи он нишон дода шуда бошад.  

Цамкории иҷтимок  

Пеш аз тацияи чорабинк ва ж лоица зарур аст, ки 

ҷанбацои амалии назарияи муайянгашта, иқтидорнокк 

ва қобилияти иҷрокунандагон барраск карда шаванд. 

Бахусус тацкими заминацои иқтисодии чорабинк, яъне 

ҷалби манбацои иловагии маблағгузорк ва ж сацмгузорк 

ба мақсад мувофиқ мебошад.  

Барои ин зарур аст, ки сараввал манбаи асосии 

маблағгузорк муайян карда шавад. Албатта цануз 

цангоми интихоби мавзуъ ин манбаъ бояд интихоб/

тахмин гардида бошад, вале барои пайдо кардани 

эътимод зарур мегардад, ки эцтимоли маблағгузорк 

шудани чорабинк тақвият бахшида шавад. 

Сипас, барои таъмини самаранокии фаъолият, 

тацияи лоицаи каммасраф, вале таъсирбахш зарур 

мегардад, ки цамкорони иҷтимок муайян карда шаванд. 

Дар ин зинаи фаъолият мебояд бо дарназардошти 

зарурати баамаломада (талаботи лоица) бо теъдоди 

муайяни субъектцо мавзуъ ва уцдадорицои цамкории 
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оянда барраск карда шаванд ва ризоияти хаттии онцо 

гирифта шавад. 

Акнун яке аз цамкорони иҷтимоиро бояд, ки ба 

сифати цамкори асоск ва ж кул интихоб кард. Вале бояд 

дар назар дошт, ки дар 

бисжр мавридцо ба 

сифати цамкори асоск 

цамон ташкилоте 

интихоб карда мешавад, 

ки агар дар татбиқи 

чорабинк/лоица сацми 

бештар, ба монанди 

маблағгузории фаъолият 

дошта бошад.  

Цамин тариқ бо дарназардошти мувофиқати самти 

фаъолият ва имконияти нисбатан васеи маблағгузорк (дар 

доираи Барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон) Кумитаи 

ҷавонон, варзиш ва сайжцк ба сифати цамкори асоск интихоб 

мегардад. 

Вазорати маориф ва илм бошад, барои таъмини толорцо 

ва Кумитаи телевизион ва радио барои сабт ва пахши 

иттилоот аз ҷаражни чорабинк/лоица ба сифати цамкорон 

интихоб мегарданд. 

Барои ташаккули заминаи устувори цамкорицо бо 

цамкорони интихобшуда гуфтушунидцои расмк (тариқи 

мукотиба ва вохӯрицо) баргузор гардида аз рӯи уцдадорицо ва 

сацмгузорицо созишнома ба имзо расонида мешавад.  

 

МИСОЛ: Барои амалисозии чорабинк 

дар самти пешгирии экстремизм дар 

байни ҷавонон ба сифати цамкорони 

иҷтимок метавон кумитацои 

ҷавонон, варзиш ва сайжцк ва 

телевизион ва радио ва Вазорати 

маориф ва илмро интихоб намуд (ниг. 

ба банди б) қисми 1) фасли V.). 
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ҚҚ  
адами адами IIIIII. . ТАЦИЯИ ЛОИЦАИ ДАРХОСТАЦИЯИ ЛОИЦАИ ДАРХОСТКТК  

Барои амалк намудани цар як чорабинк 

зарур аст, ки заминаи назариявию тацлилк 

ва методии он дар шакли хаттк ташаккул 

(тартиб) дода шавад. Мацз тарци хаттии чорабинк дар 

умум лоица ном гирифта шуда, барои роцандозии амалцо 

ва бадастории цадафцои гузошташуда, цамчун асос 

истифода бурда мешавад. Бо ибрози соддатар лоицаи 

дархостк ва ж тарци хаттк шиносномаи чорабинк буда, 

тамоми заминацои асосноксозк ва ташкилию цуқуқиро, аз 

қабили тацлили вазъият, нишондицандацои асоск, 

мақсаду вазифацо, роцу усулцои татбиқ, нақшаи амалцо ва 

маблағгузорк, натиҷагирк, мониторинг ва бацодицк ва 

ғайра фаро мегирад. 

Аз ин рӯ, дар ду дацсолаи охир амалисозии 

чорабиницои гуногуни иҷтимок дар асоси лоицаи қаблан 

омодакардашудаи дархостк ба цукми анъана даромада, ин 

собиқа дар тамоми системацои идоракунк ба таври васеъ 

истифода бурда мешавад. 

Лоицацои дархостк ва ж барномацо асосан шаклцои 

гуногун дошта, аз сохтор ва ж тартиби муайяни 

инъикоскунандаи асоснокк, мақсад, вазифацо, 

маблағгузорк, натиҷагирк ва дигар нишондицандацо 

иборат мебошад. Шаклцои лоицацо асосан аз ҷониби 

ташкилотцои фармоишгар ва ж маблағгузор муайян карда 

мешаванд. 

Дар инҷо бошад, барои истифодаи васеъ шакли 

умумиқабулшудаи лоицаи дархостк бо фарогирии 

тартибу сохтори зарурк оварда мешавад ва онро имкон 

дорад, ки дар цама цолат (барои амалк сохтани чорабинии 

дилхоц, аз ҷумла идеологк) истифода намуд.   

а) Нишонк (маълумотцои умумк) 
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Номи лоица: Пешгирии эстремизм дар байни ҷавонон 

Номи ташкилот: Маркази «Намуна» 

Номи роцбари лоица: Намуна Х. 

Муцлати татбиқи лоица: 12 моц 

Суроғаи ташкилот:   ш.Душанбе, кӯч.Намуна ХХ 

Рақами телефон: 111 1111 11111 

Почтаи электронк: namuna@namuna.tj 

Маълумоти бонкк ва ОАО «Бонки Намуна», ш.Душанбе, 

б) Асоснокк ва тацлили вазъият 

Асоснокк бо фарогирии заминацои цуқуқк (санадцои 

меъжрию цуқуқии дахлдор) ва зарурати татбиқи лоица 

(чорацои дар назар дошташуда), инчунин интизории 

умумк ва ж таъсирбахшии он оварда мешавад. 

Тацлили вазъият дар асоси маълумоти 

ҷамъовардашуда дар шакли бацогузории цолати воқек ва 

хулосацои дахлдор (мақсад ва вазифацои лоица) тация 

карда мешавад. Цамзамон, дар ин қисмат вобаста ба цалли 

мушкилоти мавҷуда бо истифода аз тарзу усулцои 

мувофиқ (мутобиқи лоица), аз ҷумла сацмгузории 

Нишонк ва ж маълумотцои умумии лоицаи дархостк 

дар сацифаи якуми лоица оварда шуда, аз номи лоица 

(бояд ба чорабинк ва мавзӯи интихобшуда алоқамандк 

дошта бошад), номи ташкилоти дархостдицанда, номи 

роцбари лоица, суроғаи ташкилоти дархостдицанда, 

рақами телефон, почтаи электронк, маълумоти бонкк ва 

суроғаи он ва дигар маълумоти инъикоскунандаи 

иттилоотии аввалк иборат мебошад. 
МИСОЛ:  

Дар цамбастагк ба мавзӯи дар боло интихобшуда нишонк чунин 

сурат мегирад:  

 

mailto:namuna@namuna.tj
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ташкилотцои цамкор 

маълумоти умумк 

оварда мешавад. 

Боиси зикр аст, 

ки аз асоснокк ва 

тацлили вазъият 

заминацои мусоид ва 

муносибро барои 

дастгирк жфтани 

лоицаи дархостк (дар 

оянда низ) аз ҷониби 

ташкилотцои 

маблағгузор 

фароцам меорад. Аз 

ин рӯ, дар ин зина 

мебояд зиждтар 

таваҷҷуц намуд. 

 

Диққат: Дар ин 

зина маълумотцои 

тибқи Қадами 2 

ҷамъоварк шуда ва 

қарорцои қабул 

гардида, истифода 

меградад. 

 

 

в) Мақсад ва вазифацо 

Сохтор ва таркиби лоицаи дархостк бо тамом ба 

якдигар вобастагк дошта, бо тартиби аз кул ба ҷуз ва 

тарзи кумулятивк маълумотцои овардашуда мушаххас ва 

МИСОЛ: Мутобиқи маълумоти http://

cyberleninka.ru/article/n/problema-profilaktiki-

ekstremizma-v-molodezhnoy-srede зарур 

шуморида мешавад, дар роци мубориза ба 

падидацои номатлуб ҷанбацои психологии 

синнусолк ва психологии иҷтимоии 

ҷавонон ба инобат гирифта шавад. 

Бар асоси маълумоти расмк дар сафи 

ифротгарожни ба ном Давлати исломии 

Шому Ироқ 386 шацрвандони Тоҷикистон 

шомил мебошанд, ки аксарияташон 

ҷавононад (http://news.tj/ru/news/igil-v-
tadzhikistane-priznana-terroristicheskoi). 
Бо назардошти мувофиқати самти 

фаъолият ва имконияти нисбатан васеъ 

Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайжцк ба 

сифати цамкори асоск интихоб 

гардидааст. 

Вазорати маориф ва илм барои таъмини 

толорцо ва Кумитаи телевизион ва радио 

барои сабт ва пахши иттилоот аз ҷаражни 

чорабинк/лоица бо Маркази «Намуна» 

цамкорк менамоянд. 

Бо назардошти ин вазъият ва 

имкониятцои цамкорк, тасмим гирифта 

шуд, ки барои баланд бардоштани сатци 

маълумотнокии ҷавонони кӯчаи Х дар 

самти муқовимат ба экстремизм чорацои 

маърифатк-иттилоотк гузаронида 

шаванд. 

http://cyberleninka.ru/article/n/problema-profilaktiki-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-profilaktiki-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-profilaktiki-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede
http://news.tj/ru/news/igil-v-tadzhikistane-priznana-terroristicheskoi
http://news.tj/ru/news/igil-v-tadzhikistane-priznana-terroristicheskoi
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сацец дар шаклцои хос коркард карда мешаванд.  

Мақсади лоица/чорабинк аз мавзӯи интихобшуда ва 

хулоса(цо)и дар банди б) цамин қадам овардашуда манша 

гирифта, дар як ҷумла, мушаххас, дастрас (бо андоза ва 

вақти муайян) ва дар замони «оянда» тация карда 

мешавад. 

Вазифацо дар навбати худ, аз мақсади лоица манша 

гирифта, мушаххас аз ду ва зижда ҷумлацои 

рақамгузоришуда иборат буда, бо нишон додани шакли 

чорабинк, вақт, андоза, гуруццои мақсаднок, цамкорон 

(мавриди зарурат) тация карда мешаванд. 

г) Тарзу усулцои татбиқи вазифацо 

Нисбат ба цар як вазифа тарзу усулцои хоси татбиқ бо 

низоми муайян (давомнокии чорабинк, макони баргузорк, 

иштироккунандагон ва ғайра) оварда мешаванд.  

Дар ин банд зарур аст, ки сацми маблағгузори асоск, 

ташкилот ва субъектцои цамкор мушаххас нишон дода 

шаванд, зеро дар оянда уцдадорицои тарафцо аз он манша 

МИСОЛ: 

Мақсад: баланд бардоштани сатци маълумотнокии ҷавонони кӯчаи 

Х оид ба масъалацои марбут ба муқовимат ба экстремизм дар 

муцлати 12 моц. 

Вазифацои лоица/чорабинк: 

 Таъсиси гуруци корк ва тацияи маводи иттилоотии дахлдор ва 

чопи он дар муцлати 2 моц; 

 Дар якҷоягк бо ташкилотцои цамкор баргузории 40 мулоқотцо 

дар байни ҷавонони гуруццои ХХ оид ба маълумотноксозии онцо 

атрофи масъалацои экстремизм дар муцлати 10 моц; 

 Мониторинг ва бацодиции ҷаражни татбиқи чорабинк/лоица ва 

таъсирбахшии он, цамзамон омода сохтани гузориш аз натиҷаи 

фаъолияти мониторингк. 
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мегирад. Цамчунин, ин банд фарогири шакли цуқуқии 

фаъолият буда, он дараҷаи масъулияти субъектцоро 

муайян месозад. 

д) Нақшаи тақвимк 

Нақшаи тақвимк ва ж нақшаи амалцо ба бандцои в) ва 

г) асос жфта, дар шакли ҷадвал (замимаи 1) оварда 

мешавад. Ҷадвал аз якчанд сутунцо, аз ҷумла «тартиби 

МИСОЛ: 

Амалисозии вазифаи 1. 

Барои тацияи маводи иттилоотк дар самти муқовимат ба 

экстремизм гуруци корк аз цисоби мутахассисони соцацои дахлдор 

таъсис дода мешавад. Фаъолияти гуруци корк дар бинои воқеъ дар 

суроғаи Х ба роц монда мешавад. 

Амалисозии вазифаи 2. 

Бо мақсади баланд бардоштани сатци маълумотнокии ҷавонон оид 

ба падидаи экстремизм дар байни онцо мулоқотцо баргузор карда 

мешаванд.  Дар баргузории мулоқотцо, аз ҷумла таъмини толор ва 

дастгоци овозк бо ташкилотцои Х созишнома ба имзо расонида 

мешавад. Мулоқотцо 10 моц давом карда, цар моц 4 мулоқот дар 

ҷамоатцои Х баргузор карда мешаванд. Маърӯзачкжни мулоқотцо 

тибқи озмун аз цисоби мутахассисони соцацои дахлдор ҷалб карда 

шуда, бо онцо шартнома ба имзо расонида мешавад. 

Амалисозии вазифаи 3. 

Ҷаражни татбиқи лоица ва таъсирбахшии он мониторинг карда 

шуда, бацодицк мегардад. Мониторинг дар ду шакл (фосилавк ва 

натиҷавк) ва якчанд давр аз ҷониби гуруци мустақил баргузор карда 

мешавад. Усулцои мониторинг аз пурсиш ва кор дар фокусгуруц 

иборат мебошад. Аз натиҷаи мониторинг ва бацодицк гузориш 

омода карда шуда, манзури цамкорон ва ташкилоти маблағгузор 

пешницод мегардад. Гуруци мониторингк аз оғоз то интицои лоица 

фаъолият карда, амалцои алоқаманди он дар доираи лоица 

маблағгузорк мегардад. 
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рақамгузорк», «номгӯи амалцо», «муцлат» (соат, рӯз, моц 

ва ж сол), «иҷрокунандагон», «мусоидаткунандагон» ва 

«эзоц» иборат буда, мушаххасоти доимоистифода-

шавандаи лоицаро фаро мегирад. Нақша бо тартиби 

муайян цар як вазифаро бо амалцои алоцида ва 

нишондицандацои хос дар бар мегирад. 

Бинобар оммафацм будани қисми зижди мафцумцо, 

баъзеи онцо тавзецот дода мешавад.  

Дар сутуни «иҷрокунандагон» номгӯи ташкилот(цо)и 

асоск-иҷрокунанда(гон)и лоица/чорабинк оварда мешавад. 

Инчунин, мумкин аст, ки дар ин сутун зерсохторцо ва 

воцидцои ташкилот нишон дода шаванд, яъне цар ницоде, 

ки ба иҷрокунанда вобастагк дорад, оварда мешаванд. 

Дар сутуни «мусоидаткунандагон» номгӯи 

ташкилотцои цамкор ва цангоми зарурат зерсохторцои 

онцо оварда мешавад. 

МИСОЛИ Нақшаи тақвимк дар замимаи 1 оварда 

шудааст. 

е) Нақшаи мантиқк 

Нақшаи мантиқк ба бандцои в) ва д) асос жфта, дар 

шакли ҷадвал (замимаи 2) иборат аз якчанд сутунцо, аз 

ҷумла «мақсади асоск», «вазифацои асоск», «натиҷа аз рӯи 

нишондицандацо», «натиҷа аз рӯи мацсулнокк», «муцлат», 

«таъсирбахшк», «таваккал» ва «воситацои бартарафсозии 

таваккал» буда, тацияи он таваҷҷуци хоса ва цадди 

муайянро талаб мекунад.  

Сутуни «Мақсад ва вазифацо» дар банди в) оварда 

шудаанд ва зарурати онцоро дубора эҷод кардан нест. 

Ҷойкучонии онцо бо мақсаде ба роц монда мешавад, ки 

қисматцои ояндаи Нақша пай дар пай пурра карда шавад.  

Сутуни «Натиҷа аз рӯи нишондицандацо» 

дастовардцои наздик ва дидашвандаро фаро гирифта, бо 
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ченакцои муайян (рақам, фоиз ва ғайра) оварда мешаванд. 

Сутуни «Натиҷа аз рӯи мацсулнокк» дастовардцои 

мацсулноки лоицаро фаро гирифта, дар шакли умумк-

мацсулнокк оварда мешаванд, яъне мацсули дидашаванда 

муайян карда мешавад. 

Сутуни «Таъсирбахшк» натиҷаи умумк ва дури 

лоица/чорабиниро фаро гирифта, сатци таъсирнокк ба 

гуруццои мақсаднок ва ҷомеаро муайян месозад, яъне ба 

саволцои «Дар умум чк ба даст оварда мешавад ва чк 

тағйир межбад?» ҷавоб мегӯяд. 

Сутунцои «Таваккал» ва «Воситацои бартарафсозии 

таваккал» масъалацои марбут ба мавҷудияти монеацоро 

ва роцу усулцои бартарафсозии онцоро фаро гирифта, 

заминацои устувори татбиқи лоица/чорабиниро ташкил 

медицад. Яъне, албатта цар як амал метавонад дар ҷаражни 

татбиқ бо монеацои гуногун дучор шавад, ки танцо дар 

цолати пешбинии онцо метавон қаблан барои мубориза бо 

онцо мусаллац гардид. 

МИСОЛИ Нақшаи мантиқк дар замимаи 2 нишон дода 

шудааст. 

ж) Натиҷацои ницок 

Натиҷаи ницок одатан дар як шакл – натиҷаи бевосита 

ва ж наздик оварда мешавад, ки ба самранокии лоица 

монеа эҷод менамояд, яъне дар ин цолат барои 

маблағгузор натиҷаи таъсирбахшии лоица/чорабинк 

номуайян боқк мемонад. Мацз нишон надодани 

муцлати таъсирбахшк ва ж натиҷанокии дури 

(дурнамои) лоица дар айни замон боиси бенатиҷа 

бацогузорк шудани чорабиницои идеологк 

гардидааст. 

Аз ин рӯ, дилхоц натиҷа аз ду қисмат наздик (бевосита) 

ва дур (дурнамо) иборат мебошад. Дар бисжр мавридцо 
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барои ҷамъбаст намудани қисматцои ташкилии лоица 

натиҷацои наздики он ба инобат гирифта мешванд. Барои 

дастрасии натиҷаи дур бошад, натиҷанокии лоица ва ж 

чорабинк баъди муцлати муайян бацогузорк карда 

мешавад, цамзамон барои тақвият бахшидани натиҷацо 

мақоми лоица, аз ҷумла тамдид додани он муайян карда 

мешавад.  

Дар умум лоица, цамчун идея умри кӯтоц надорад ва 

барои расидан ба мақсади гузошташуда зарур мегардад, 

ки он дар якчанд қадам дастгирк ва татбиқ карда шавад.   

 

i) Натиҷацои наздик 

Натиҷацои наздик бо тартиби муайян оварда шуда, бо 

ба инобат гирифтани 

сутунцои «натиҷа аз рӯи 

нишондицандацо» ва «натиҷа 

аз рӯи мацсулнокк»-и банди 

е) ба нақша гирифта 

мешаванд. Тартиби навишти 

натиҷа одатан, дар замони 

гузашта оварда мешавад. 

ii) Натиҷацои дур-

таъсирбахш 

Натиҷацои дур ва ж дурнамо бо тартиби муайян оварда 

шуда, бо ба инобат гирифтани сутуни «таъсирбахшк»-и 

банди е) ба нақша гирифта мешавад. Тартиби навишти 

натиҷа одатан, дар замони гузашта оварда мешавад. 

Цамзамон, дар инҷо эзоц мебояд дод, ки масъалаи 

дурнамо дар кадом муцлат ва дар кадом шакл ба даст 

меояд ва ж зарурати дар ин роц татбиқи лоицацои иловагк 

(тамдиди лоица) мавҷуд аст ва ж не, муқаррар карда шавад. 

МИСОЛ: 

 гурӯци корк иборат аз 10 нафар 

таъсис дода шуд; 

 як намуд варақаи иттилоотк 

ва ду намуд варақаи деворк 

тация карда шуд; 

 40 мулоқот баргузор карда шуд; 

 8000 ҷавонон оиди экстремизм 

маълумотнок гардиданд. 

ва ғайра бо цамин тартиб... 
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з) Буҷет 

Буҷет қисми таркибии чорабинк/лоица буда 

(минбаъд “Буҷет”), нишондицандацои маблағгузории 

лоицаро дар таносубнокк ба хароҷоти дахлдор ва иҷрои 

вазифацо (дар алоцидагк) муайян месозад. Яъне, дар 

Буҷет хароҷоти цар як вазифа (ҷузъи чорабинк дар 

алоцидагк нархгузорк мегардад, ба ғайр аз баъзан 

қисматцои умумк. 

Буҷет дар шакли нақша (замимаи 3) тартиб дода 

шуда, аз сутунцои «тартиби рақамгузорк», «номгӯи 

хароҷот/амалцо», «воцид/воциди ченак», «воцид/воциди 

вақт», «нархи як воцид» ва «ҷамъи маблағи умумк», 

инчунин аз ин «ҷамъи маблағи дархостк», «сацми 

ташкилот» ва «сацми ташкилоти цамкор» иборат 

мебошад. Инчунин, Буҷет ба якчанд қисмцо ҷудо 

мешавад, аз ҷумла «цайати идорк», «иҷрои вазифацо», 

«хароҷоти идорк», «андози иҷтимок», «дигар хароҷот» 

ва «хизматрасонии бонкк». 

«Тартиби рақамгузорк» дар сутуни аввали Буҷет 

бо рақам ва царфцои римк ва арабк оварда шуда, 

бандцои Буҷетро рақамгузорк ва гуруцбандк менамояд. 

Мацз цамин рақамгузорк минбаъд дар пешбурди 

амалижти молиявк ва цисоботии лоица/чорабинк 

цамчун асос истифода мегардад. 

Сутуни «Номгӯи хароҷот» рӯйхати вазифацо ва 

МИСОЛ: 

 сатци маълумотнокии гуруццои амалк оид ба масъалацои 

марбут ба экстремизм баланд гардид; 

 рафтору кирдори ҷавонон тағйир жфта, эцсоси ватандӯстии 

онцо баланд гардид;  

ва ғайра бо цамин тартиб... 
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амалцоро бо назардошти хусусияти маблағгузории онцо 

ва ж пардохти хароҷоти онцо фаро мегирад. Яъне, дар ин 

сутун танцо амалцое нишон дода мешаванд, ки агар 

маблағ талаб кунанд (минбаъд “Амал(цо)”).   

«Воцид/воциди ченак» сутунцое мебошанд, ки 

андозаи амалцоро аз рӯи теъдод, шумора (ченак) муайян 

месозанд. 

«Воцид/воциди вақт» сутунцое мебошанд, ки 

андозаи амалцоро аз рӯи вақт (соат, рӯз, моц ва сол) 

муайян месозанд. 

«Нархи як воцид» нархгузории амалцои хароҷотиро 

аз рӯи воциди теъдод ва вақт муайян менамояд. 

Сутуни «Ҷамъи маблағи умумк» қимати/арзиши 

умумии цар як амалро аз рӯи нархи воцид, вақт ва теъдод 

муайян менамояд. 

Сутуни «Ҷамъи маблағи дархостк» қимати/арзиши 

умумии цар як амалро аз рӯи нархи воцид, вақт ва теъдод 

дар таносубнокк ба андозаи маблағи лозимгардида 

муайян менамояд.  

Сутуни «Сацми ташкилот» қимати/арзиши умумии 

цар як амалро аз рӯи нархи воцид, вақт ва теъдод дар 

таносубнокк ба андозаи маблағи мавҷуда ва ж 

ҷудонамудаи ташкилоти иҷрокунанда (дархостдицанда) 

муайян менамояд.  

Сутуни «Сацми ташкилоти цамкор» қимати/

арзиши умумии цар як амалро аз рӯи нархи воцид, вақт 

ва теъдод дар таносубнокк ба андозаи маблағ ва ж цаҷми 

кӯмаки пешбининамудаи ташкилоти цамкор муайян 

менамояд. 

То ин қадам тафсири сутунцои Буҷет оварда шуданд, 

акнун қисматцои Буҷет, ки хусусияти умумт дошта, 
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одатан истифода мегарданд, тацлил карда мешаванд .  

Қисмати «Цайати идоракунк» қисмати аввалии 

Буҷет буда, рӯйхати воцидцоро бо дарназардошти 

уцдадорицои (амалцои) марбути татбиқи лоица/

чорабинк фаро мегирад. Цайати идоракунк метавонад 

иборат бошад аз: цамоцангсоз ва ж роцбари (директори, 

сардори) лоица, масъули молиявк (муцосиб), мутахассис 

оид ба мониторинг ва бацодицк ва ғайра, ки заминаи 

асосии кадрии лоицаро/чорабиниро ташкил медицанд. 

Андозаи (цадди) цақи хизмати (поддошпулк ж 

маоши) цайати идоракунк озод буда, дар асоси талаботи 

бозори муносибатцо, таҷриба ж собиқаи қаблк ва цаҷми 

кори лоица/чорабинк бештар аз рӯи соатбай, рӯзбай ва 

цолатцои кам моцона муқаррар карда мешавад.   

Эзоц: Дар шароити кишвар цолатцои зижде мавҷуд 

мебошанд, ки аз ин қисмат сӯиистифода карда мешавад. 

Фармоишгар цаҷми маблағи барои цайати идоракунк 

пешбинигардидаро кам ва ж онро ихтисор мекунад, 

мувофиқан сатц ва сифати чорабинк паст мегардад, зеро 

норасоии ва номувофиқатии иқтидори кадрк ба вуфуд 

меояд. Дар асл воциди корк барои лоица/чорабинк хело 

муцим буда, он бояд ба таври цатмк маблағгузорк карда 

шавад,—чк тавре ки сатри моцонапулии Буҷети давлатк 

тағйирнопазир аст— он бояд мавриди тағйирот ва 

ихтисорот қарор дода нашавад. 

Дар бисжр цолатцо дар қисмати цайати идорк 

тренерон, мутахассисон, коршиносон ва машваратчижн 

низ дохил карда мешаванд, ки нодуруст аст. Тренерон ва 

машваратчкжн иҷрокунандагони вазифацои махсуси 

лоица/чорабинк буда, асосан бояд дар қисмати «иҷрои 

вазифацо» оварда шаванд. 
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Қисмати «Иҷрои вазифацо» номгӯи вазифацоро 

тибқи банди в) ва ж е) дар алоцидагк дар бар гирифта, 

дар он амалцои муайянгардида цамчун зервазифа ва ж 

банди алоцидаи Буҷет оварда мешаванд. Яъне, аввал 

иҷрои вазифаи 1 ва нархгузории амалцои он, сипас 

иҷрои вазифаи 2 ва нархгузории амалцои дахлдори он ва 

ғайра пай дар пай оварда мешавад. 

«Иҷрои вазифацо» қисмати таркибии Буҷет буда, 

амалцои асосии лоица/чорабиниро фаро мегирад, 

мувофиқан барои тартиб додани он диққати махсус 

лозим мегардад. 

Қисмати «Хароҷоти идорк» номгӯи хароҷоти ҷории 

дахлдори идориро, ки барои амалисозии лоица/

чорабинк лозим мегарданд, ба монанди маводи 

дафтардорк, хизмати интернет, телефон ва ғайра фаро 

мегирад. Хароҷоти идорк, инчунин цаққи хизмати 

бевоситаи ташкилоти иҷрокунандаро, цамчун «фонди 

захиравк» (ба мисли хизматрасонии бонкк, воцидцои 

кории ташкилот ва ғайра) метавонад фаро гирад, вале 

қисми муайяни маблағгузорон (сармоягузорон), бахусус 

дар риштаи иҷтимок ва гуманитарк (ғайритиҷоратк, 

ғайрисохтмонк ва ғ.) ин қисматро дастгирк 

наменамоянд, гарчанде мацз цамин қисмат яке аз 

заминацои устуворсозии молиявии ташкилотцои 

иҷтимок баромад менамояд. Мутаносибан дар шароити 

бозоргонии муносибатцо ва бо мақсади таъмини 

самаранокии фаъолият (лоица/чорабинк) зарур аст, ки 

ин қисмат цаматарафа дастгирк ва маблағгузорк карда 

шавад. Андозаи ин амал бошад, дар таҷриба аз 5% то 

15% маблағи умумии лоица/чорабинк муақаррар 

гардидааст, ки истифодаи он ба субъектцои идоракунк 
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тавсия карда мешавад. 

Боиси зикр аст, ки дар баъзе цолатцо мацз цамин 

қисмат цамчун сацми ташкилоти иҷрокунанда ва ж 

дархостдицанда оварда мешавад, чунки ин навъи 

хизматрасоницо хусусияти доимк дошта, ташкилотцо 

таъмини онцоро одатан дар тули сол фармоиш 

медицанд.  

Қисмати «Андози иҷтимок» хусусияти цатмк 

дошта, вобаста ба иҷрои уцдадорицои шацрвандк дар 

доираи Кодекси андози Ҷумцурии Тоҷикистон ба 

миқдори 25% аз даромади(маош, цавасмандк/гонорар ва 

ғ.) шахси воқек (асосан аз ҷониби ташкилот) пардохт 

карда мешавад. Андози иҷтимок аз цисоби қисмати 

«Цайати идорк» ва бандцои дахлдори қисмати «Иҷрои 

вазифацо» (тренерон, машваратчкжн ва ғ.)  бароварда 

(цисоб карда) мешавад. 

Цолатцое мавҷуданд, ки андози иҷтимоиро бо андоз 

аз даромад омехта месозанд, яъне фарқ гузошта 

наметавонанд. Дар асл пардохти андози иҷтимок асосан 

масъулияти ташкилоти иҷрокунанда буда, ба шахси 

воқек бевосита алоқамандк надорад, андоз аз даромад 

бошад, баръакс масъулияти шахси воқек буда, 

метавонад аз ҷониби худи шахси воқек ва ж аз ҷониби 

ташкилот (кордицанда) пардохт карда шавад (ниг. ба 

Кодекси андози Ҷумцурии Тоҷикистон).  

Қисмати «Дигар хароҷот» амалцоеро фаро мегирад, 

ки дар қисматцои дигари буҷет оварда нашуда бошанд. 

Одатан дар ин қисмат нархгузории амалцо оварда 

нашуда, он ба таври умумк нишон дода мешавад, ки 

мақсад аз ин усул ин ба инобат гирифтани хароҷоти 

ғайричашмдошт ва номуайян (цангоми банақшагирк) 
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мебошад. Новобаста аз ин, зарур аст, ки тамоми амалцои 

талабкунандаи хароҷоти молиявк мушаххас нишон дода 

шаванд, ба ҷуз қисмати хароҷоти идоракунк ва 

ғайричашмодошт, ки дар шакли умумк овардани онцо 

низ ба салоцияти ташкилоти маблағгузор/фармоишгар 

вобаста мебошад.  

Қисмати «Хизматрасонии бонкк» амали ницоии 

Буҷет буда, одатан ба андозаи 0,3-2% аз маблағи умумии 

лоица/чорабинк цамчун хизмати бонкк ба цисоб гирифта 

мешавад. 

МИСОЛИ Буҷети лоица дар замимаи 3 оварда шудааст.  

 

ҚҚ  
адами адами IVIV. . МАБЛАҒГУЗОРИИ ЛОИЦА/МАБЛАҒГУЗОРИИ ЛОИЦА/

ЧОРАБИНКЧОРАБИНК  

Амали навбатк ба анҷом расонидани 

расмижти дахлдорро барои маблағгузории 

лоица - ҷудо (ҷалб) намудани маблағи 

муайянгардида фаро мегирад, ки онро метавон ба се зина 

ҷудо намуд: 1) маблағгузории чорабинк дар доираи 

имконятцои худк ва ж мавҷуда, 2) маблағгузории 

чорабинк аз цисоби ташкилоту фондцои маблағгузор ва 

3) маблағгузории чорабинк бо ҷалби доираи васеи 

цамкорон/сацмгузорон.  

1) Маблағгузорк дар доираи имконоти худк/

мавҷуда 

Дар ҷумцурк гуруци муайяни ташкилоту муассисацо, 

аз ҷумла мақомоти иҷроияи цокимияти давлатк 

барномацо ва лоицацои гуногуни дарозмуцлат ва 

мижнамуцлатро амалк месозанд, ки онцо аз цисоби 

Буҷети давлатк, буҷетцои мацаллк ва манбацои 

ғайрибуҷетк маблағгузорк мегарданд. Дар навбати худ, 
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ин навъи барномацо дар давраи татбиқ аз рӯи вазифацо 

ва нишондицандацои муайян ба даццо ва садцо лоицацои 

хурду калон тақсим карда мешаванд. Ин тақсимбандк 

ном мегирад “лоицацо ва ж чорабиницои барномацо”. 

Дар шароити кишварцои пешрафта бошад, дар 

баробари мақомоти давлатк иттицодияцои ҷамъиятк 

низ цамчун татбиқкунандаи фармоиши иҷтимоии 

давлатк лоицацои калони мижнамуцлатро аз цисоби 

Буҷети давлатк амалк менамоянд. Яъне, яке аз манбацои 

асоск ва муътамади маблағгузории лоица/чорабинк ин 

барномацои давлатк ба цисоб меравад.     

2) Маблағгузорк аз цисоби ташкилоту фондцои 

маблағгузор 

Дар бисжр кишварцо дар самти бецдошти вазъи 

иҷтимок-иқтисодк ва маърифатноксозии ацолк 

ташкилоту фондцои гуногуни ватанию байналмилалк 

таъсис дода мешаванд, ки фаъолияти худро дар асоси 

ҷалби маблағцо ва амалк намудани лоицацои гуногун ба 

роц мемонанд. Маблағцои ин фондцо асосан аз цисоби 

аъзоцақии давлатцо ва сацми социбкорону 

сарватмандони алоцида (ширкатцои бузурги социбкорк 

ва цукуматцои мамлакатцои тараққидошта) ҷалб ва 

ҷамъоварк карда мешаванд. Манфиати маблағгузорон ж 

ин ки сармоягузорон ва сарпарастон дар навбати худ, аз 

хайрхоцк ва амалк гардонидани (ва ж фармоиш додани) 

цадафцои муайян иборат мебошад.   

Фондцои мазкур маблағи ҷамъовардаро тақсимбандк 

намуда, тариқи озмун ба дигар ташкилотцои 

махсусгардонидашудаи ҷамъиятк барои амалк 

намудани лоицацои муайян равона месозанд. 

Аз инҷо бармеояд, ки манбаи дигари маблағгузорк 
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ин тибқи тартиби муқарраргардида иштирок намудан 

дар озмунцо ва пешницоди лоица/чорабинк дар шакли 

дархост мебошад. 

Цамзамон, зарур аст, ки дар ин марцила, яъне даржфт 

намудани манбаъ (ғолиб омадан дар озмун) тамоми 

муносибатцо тариқи баимзорасонии шартномацо цуқуқк 

кунонида шаванд. 

3) Маблағгузорк бо роци ҷалби цамкорон цамчун 

сацмгузор 

Дар ин қисмат корцои дар банди б) қадами 2 

оғозгардида идома дода шуда, цамкорицо, аз ҷумла 

муносибатцо вобаста ба сацмгузорк ва маблағгузории 

лоица/чорабинк тариқи гуфтушунидцо ва баимзорасонии 

шартномацо бо субъектцои потенсиалк цуқуқк кунонида 

мешаванд. Субъектцои потенсиалк гуруци ташкилоту 

муассисацо ва мақомоте мебошанд, ки имконияти 

фаррохи сацм гузоштанро дар чорабинк аз цисоби 

иқтидорцои мавҷуда доранд. 

Дар боло нишон дода шуда буд, ки кадом гуруццои 

ташкилотцо метавонанд цамчун цамкори иҷтимок 

интихоб гардида бошанд. Ба ибораи дигар сацми 

цамкоронро дар баробари маблағгузорк, инчунин 

метавон ба сифати таъмини толор, дастгоци овозк, 

нақлижт, маводи иттилоотк ва ғайра ҷалб намуд. 

Боиси зикр аст, ки дар цар се цолат цам дар алоцидагк 

ва цам дар якҷоягк метавон маблағгузории лоица/

чорабиниро таъмин намуд. Цамзамон, ҷалби (истифодаи) 

цар сеи манбаъ дар якҷоягк имкон медицад, ки лоица ва ж 

чорабинк дар фурсати камтарин дастгирк жбад.   
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МИСОЛ: 

Цар аввали сол ва цар семоца мақомоти дахлдори 

татбиқкунандаи Барномацои давлатк вазифацои гуногунро 

тариқи озмун ва нақшаи фаъолият фармоиш медицанд. Аз 

ҷумла, мақомоти давлатии ваколатдори кор бо ҷавонон дар 

доираи Барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон цар 

аввали сол озмунцо эълон намуда, барои амалисозии вазифацои 

муайян ташкилотцои гуногуни кор бо ҷавонон, аз ҷумла 

ташкилотцои ҷамъиятиро даъват месозад. Дар ин озмунцо 

чк мақомоти махаллии кор бо ҷавонон ва чк ташкилотцои 

ҷамъиятии ҷавонон метавонанд баробар ширкат варзанд. 

Ташкилоту фондцои маблағгузор низ одатан цар аввали сол ва 

цангоми пайдо шудани зарурат дар давоми сол амалисозии 

вазифацои муайянро тавассути ташкилотцои ҷамъиятк 

фармоиш медицанд. Барои даржфт кардани ин навъи 

маълумотцо метавон чунин амалцоро ба анҷом расонид: 

 Мунтазам рӯзномацо, шабакацои интернетк ва дигар ВАО

-ро хабар гирифт; 

 Бо намояндагицои ташкилоту фондцои маблағгузор 

мунтазам тамос мебояд гирифт; 

 Бо идеяцои нав ва мувофиқ мебояд ба ташкилоту фондцои 

маблағгузор муроҷиат намуд, зеро мушкилоти мацалро 

бецтару хубтар ташкилотцои мацаллк дарк мекунанд. 

Дар баробари ин, чк тавре дар фасли V оварда шудааст, 

метавон цар як лоицаро дар цамкорк бо ташкилоту 

муасисацои иқтидорнок амалк намуд. Бахусус мақомоти 

давлатии бахши идеологк дар цамкорк бо якдигар ва ҷалби 

имконот ва захирацои фароцамбуда метавонанд лоицацои 

зиждеро бо харҷи маблағи кам амалк созанд. Ин амал усулцои 

махсуси фаъолиятро талаб намекунад, цамагк мебояд 

якдигарро омӯхт ва бо назардошти манфиатцои тарафцо 

цамкории зич ва мувофиқашударо баро монд.   
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ҚҚ  
адами адами VV. . АМАЛИГАРДОНИИ ЛОИЦА/АМАЛИГАРДОНИИ ЛОИЦА/

ЧОРАБИНКЧОРАБИНК  

Чун қоидаи умумиқабулшуда 

амалигардонии цар як фаъолият пас аз 

эътибори цуқуқк пайдо кардани 

муносибатцо (цамкорицо) ибтидо межбад. Ҷаражни 

татбиқи лоица/чорабинк аз ду қисм давраи омодагк ва 

амалисозк иборат мебошад. 

1) Давраи омодагк 

Давраи омодагк дар навбати худ, ба се намуди 

амалижти зерин ҷудо мешавад: 

i) Омодасозии дастури иттилоотию амалк; 

ii) Омӯзонидани гуруци ташкилк/корк; 

iii) Ба анҷом расонидани корцои ташкилк. 

Дар марцилаи омодагк, новобаста аз масъалацои 

камацамият пас аз ба имзо расонидани шартномаи 

цамкорк зарур аст, ки омодагк барои татбиқи лоица ва ж 

чорабиницои муайяншуда дарцол оғоз карда шавад. 

i) Омодасозии дастури иттилоотию амалк; 

Асоси фаъолияти пурсамари лоица/чорабиниро 

иттилоот ва ж маълумотнокии гуруццои ташкилк ва ж 

иҷрокунандагони амалк ташкил медицанд. 

Аз ин лицоз, зарур аст, ки татбиқи лоица/чорабинк аз 

ҷамъоварк ва тацияи маводи иттилоотию методк оғоз 

карда шавад. Барои ин, мебояд гуруци мутахассисонро 

ҷалб намуда, аз рӯи татбиқи цар як вазифаи 

муайянгардидаи лоица/чорабинк, тарзу усулцои 

мувофиқи амалигардонии вазифацо, нақшаи тақвимк, 

нақшаи мантиқк ва буҷети лоица/чорабинк консепсия ва 

ж Дастури амалисозии лоица/чорабиниро тация намуд.  

Цамзамон, тавсия мегардад, ки дар Дастур тамоми 
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маводи алоқаманди 

тацлилию омӯзишк ва 

айжнк, маърӯзацо, шакли 

варқацои иттилоотк, 

саволномацо, 

пурсишномацо, шакли 

шартномацо ва 

цисоботцо, сенарияцо ва 

ғайра оварда шаванд, то 

ин ки ба гуруццои 

ташкилк мушкилк пеш 

наояд.  

Инчунин, зарур аст, 

ки Дастури иттилоотию 

амалк нусхабардорк 

гардида, ба гуруццои 

ташкилк ва цамкорон 

(субъектцои цамкор) 

дастрас карда шавад. 

Дастур бояд 

фарогири маҷмӯи амалцо 

буда, мавриди истифодаи 

доимии роцбарияти 

лоица/чорабинк ва 

гуруццои ташкилк қарор 

дода шавад. Цамзамон, 

зарур аст, ки Дастур дар 

шакли китоб ва ж маҷалла 

бо дарназардошти 

ороиши хос ва нишон 

додани суроғацои 

МИСОЛ: Барои мисол шакли як 

Дастур то мундариҷаи он оварда 

мешавад ва барои идомаи кор аз 

рӯи он ба сифати намуна манбаи 

истифодаи яке аз дастурцои амалк 

манзур мегардад. 

Дастури иттилоотию амалк оид ба 

татбиқи Лоицаи пешгирии 

экстремизм дар байни ҷавонон. 

МУНДАРИҶА: 

 Пешгуфтор 

 Асоснокии татбиқи лоица 

 Вазъияти мавчуда ва таъсирнокии 

лоица ба он 

 Мақсад ва вазифацои лоица 

 Нақшаи тақвими амалцо 

 Нақшаи мантиқии амалцо 

 Натиҷацои ницок 

 Нақшаи мониторинг ва бацодицк 

 Барномаи (модули) омӯзиши 

гуруццои амалк 

 Маърӯзацо барои истифода 

цангоми баромадцо 

 Шакли варқа(цо)и иттилоотк 

 Саволномацо ва пурсишномацо 

цангоми мониторинг ва бацодицк 

 Шакли шартномацо  

 Шакли цисоботцои хаттк ва 

молиявк 

Қадамцои оянда кушодани цамин 

мундариҷа мебошад, ки барои он 

метавон барои истифода цамчун 

намуна ба суроғаи - http://
miraliev.com/2014/09/24/дастури-
амалӣ-оид-ба-баргузории-театр/ - 
назар кард.  

http://miraliev.com/2014/09/24/дастури-амали-оид-ба-баргузории-театр/
http://miraliev.com/2014/09/24/дастури-амали-оид-ба-баргузории-театр/
http://miraliev.com/2014/09/24/дастури-амали-оид-ба-баргузории-театр/
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робитаи мутақобила тартиб дода шавад. 

ii) Омӯзонидани гуруци ташкилк 

Пеш аз оғози фаъолият зарур аст, ки гуруци амалк бо 

ҷалби мутахассисон: тренерон/омӯзгорон ва коршиносони 

соца аз рӯи талаботи лоица/чорабинк омӯзонида шаванд. 

Дар сурати зарурат 

надоштани омӯзиши амиқ 

тавассути ташкили тренинг 

ж давраи омӯзишк, яъне 

социбтаҷриба будани 

гуруци ташкилк 

баргузории семинар оид ба 

такмили дониш ва малакаи 

кории онцо муцим арзжбк 

мегардад. Зеро цар як 

лоица/чорабинк талаботи 

хоси худро дошта, аз 

амалисозон фаъолияти 

муносибро талаб менамояд. 

Омӯзонидан ва 

маълумотнок сохтани 

гурӯци ташкилии лоица/

чорабинк хусусияти цатмк 

дошта, сифат ва 

самаранокии фаъолият ва 

масъулиятнокии цайати 

ташкилиро дар иҷрои 

уцдадорицои вазифавк 

таъмин месозад. 

iii)Ба анҷом расонидани корцои ташкилк 

Цар як лоица/чорабинк аз корцои зижди ташкилк 

иборат мебошад, ки қисме пеш аз оғози корцои амалк ва 

МИСОЛ: 

Омӯзиш (ташкили тренинг) барои 

гуруци маърӯзачкжн оид ба роцу 

усулцои баромад ва расонидани 

иттилоот ба гуруццои мақсаднок. 

Барои ин зарур аст, ки бо 

коршиносони соцаи цуқуқ, кор бо 

ҷавонон ва психология ба сифати 

тренер шартнома ба имзо расонида 

шавад. Албатта барои ҷалби 

тренерон мебояд сараввал вазифацои 

техникии онцоро дар сатци 

ражсати ташкилоти иҷро кунанда 

тация карда, бо ташкилоти 

маблағгузор ва дигар цамкорон 

мувофиқа намуд. 

Сипас, гуруци маърӯзачкжнро 

мебояд тариқи озмун ва ж суцбат 

ҷалб ва интихоб намуд. Пеш аз ин 

талаботцои заруриро, ба монанди 

таҷрибаи ровигк, малакаи 

суханварк, маълумотнокк оид ба 

экстремизм, сину соли ҷавон 

доштани маърӯзачк ва ғайра 

метавон муайян ва эълон намуд. 
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қисми дигар дар ҷаражни фаъолият ба анҷом расонида 

мешаванд. 

Пеш аз оғози лоица зарур аст, ки корцои зерини 

ташкилк ба анҷом расонида шаванд: 

 омода ва ба имзо расонидани шартнома бо гуруц

(цо)и амалк; 

 пардохти хароҷоти алоқаманди гуруц(цо)и 

ташкилк, роцкиро, сафарцарҷии ва ғайра; 

 дастрас гардонидани маводи дафтардорк, 

тарғиботк, овозк ва ғайра; 

 ба анҷом расонидани расмижти марбут ба ташкил 

ва баргузории амалцо, вақти онцо, макони 

баргузорк, иштирокчкжн ва ғайра. 

Амалк намудани дигар корцои ташкилию цуқуқие, 

ки барои амалисозии лоица зарур мебошанд.  

2)Давраи амалисозк  

Дар давраи амалисозии лоица/чорабинк фаъолият 

ба се қисм—цамоцангсозии ҷаражни корцо/

хизматрасоницо, иштироки цамкорон ж шарикон дар 

татбиқи амалцо ва ҷалби ВАО—ҷудо мешавад. 

i) Цамоцангсозии ҷаражни корцо/хизматрасоницо 

Қисмати мазкур хусусияти цалкунанда ва амалии 

ташкилк дошта, масъулияти зижди гуруццои ташкилиро 

талаб менамояд. 

Роцбарияти бевоситаи лоица/чорабиниро зарур 

мегардад, ки ҷаражни татбиқи амалцоро аз рӯи нақша, 

вазифацо ва нишондицандацои пешбинигардида 

цамоцанг созад, зери назорат гирад ва иҷрои саривақтк ва 

сифатноки уцдадорицоро талаб намояд. 

ii)Ҷалби/иштироки цамкорон ж шарикон 

Амалцоро метавон бе иштироки цамкорон ва ж 
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шарикон низ анҷом дод, вале иштироки онцо эътимоди 

цамкориро пурзур мегардонад ва зарур аст, ки ин 

нишондицанда таъмин карда шавад. 

Даъвати цамкорон ж 

шарикон метавонад дар 

ҷаражни татбиқи амалцои 

муайяни лоица/чорабинк 

мумкин аст, ки цам 

шифоцк ва цам расмк 

сурат гирад, аммо 

даъвати расмк ҷиддияти 

муносибат ва 

масъулиятшиносии 

шахсро инъикос мекунад, 

ки дар оянда барои 

цамкорк заминаи 

устуворро фароцам 

меорад. 

 

iii) Ҷалби/иштироки ВАО 

Дар шароити ҷомеаи муосир иштироки намояндагони 

ВАО, аз ҷумла телвизион ва рӯзномацо дар ҷаражни 

татбиқи чорабиницо хело муцим арзжбк мегардад. 

Инчунин, цангоми амалк сохтани чорабиницои оммавк 

хуб мешавад, агар намояндагони ВАО ба цайси шарик ва ж 

цамкор ҷалб карда мешуданд. 

Иштироки намоянагони ВАО-ро мебояд тариқи 

мактуб ба анҷом расонид, чунки пахши мавод масъулияти 

хосро талаб мекунад. Агар дар  ВАО маълумоти нодуруст 

пахш гардад, пас дар асоси мактуби даъватк метавон 

манбаи пайдоиши онро даржфт намуд ва ба ҷавобгарк 

кашид. 

МИСОЛ: Шакли даъватнома ва ж 

мактуб 

Муцтарам ________ 

Шуморо барои иштирок дар 

маросими кушодашавии семинари 

омӯзишк дар доираи Лоицаи 

«Пешгирии экстремизм дар байни 

ҷавонон», ки зимни цамкории 

Маркази «Мисол» ва ташкилоти 

«Цамкор» амалк гардида истодааст, 

даъват менамоем. 

Семинар санаи 24.09.2015, соати 09:00 

дар суроғаи Х баргузор мегардад. 

Шахси тамос: ____________ 
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Зарур аст, ки ҷаражни баргузории амалцои лоица 

тавассути шабакацои иҷтимок ва сомонацои интернетк 

таблиғ карда шаванд. Цатто, имрӯзцо барои чорабинии 

нисбатан калонцаҷм 

сомонацои махсуси 

интернетк таъсис дода 

мешаванд, ки он боиси 

дастгирк мебошад. 

Айни замон дар 

шабакаи интернетк 

таъсиси бепули (ройгони) 

сомонаи интернетк 

имконпазир гардидааст 

ва яке аз онцо 
www.wordpress.com 

мебошад, ки цар як шахс 

метавонад ба он ворид 

гардида сацифаи 

интернетии дилхоцро таъсис бидицад. 

Цамчунин, барои цисоботи оянда мебояд цам аз 

намояндагони ВАО ва цам аз шабакаи интернетк нусхацои 

маводи пахшгардида ҷамъоварк карда шаванд. 

 

 

ҚҚ  
адами 6. адами 6. МОНИТОРИНГИ ЛОИЦА/ЧОРАБИНКМОНИТОРИНГИ ЛОИЦА/ЧОРАБИНК  

Мониторинг талаботи ҷомеаи муосир дар 

татбиқ ва таъмини самаранокии цар як 

фаъолият буда, натиҷаи он мавриди 

корбарии доими қарор дода мешавад.  

Мониторинг истилоци байналмилалк буда, маънои 

мушоцида, назорат ва арзжбиро дорад.  

Мақсади мониторинг асосан мушоцида, назорат ва 

МИСОЛ: мактуб барои ВАО 

 

Ба Муассисаи  

телевизионии «ТВ1» 

Маълум менамоем, ки санаи 

24.09.2015, соати 09:00 маросими 

кушодашавии семинари омӯзишк дар 

доираи Лоицаи «Пешгирии 

экстремизм дар байни ҷавонон» амалк 

карда мешавад. Иштироки 

намояндаатонро хоциш менамоем. 

Семинар дар суроғаи Х баргузор 

мегардад. 

Шахси тамос: ____________ 

http://www.wordpress.com
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ҷамъоварии маълумот аз рӯи нишондицандацои муайян 

вобаста ба иҷрои цар як вазифаи чорабинк ва ж лоица, 

мушкилоти пешомада, таваккалцо, фаъолнокии 

иҷрокунандагон, сатци иштироки гуруццои мақсаднок, 

иҷрои уцдадорицои цамкорон ва шарикон, амалисозии 

саривақтии амалцо, назари гуруццои мақсаднок, сатци 

иштирок ва назари мақомоти мацаллии цокимияти 

давлатк ва ҷомеаи мацал ва ғайра мебошад. 

Бинобар ин, дар роци татбиқи лоица/чорабинк ва 

таъмини самаранокк ва таъсирбахшии он мониторинг 

қисмати муцими фаъолиятро ташкил медицад. 

Барои ташкили мониторинги босифати лоица/

чорабинк зарур аст, ки чунин қадамцо ба анҷом расонида 

шавад: 

1. Ташкили гуруци мустақили мониторингк (ҷудо аз 

гуруци ташкилии лоица/чорабинк); 

2. Муайян намудани роцу усулцои мониторингк 

(пурсиш, суцбат, мунозира ва ғайра); 

3. Ҷалби мутахассисон ва тацияи нишондицандацои 

марбут ба мониторинги лоица/чорабинк; 

4. Тацияи саволномацо ва пурсишномацои 

алоқаманд ба шакли мониторинг (ҷаражни 

чорабинк, баъд аз анҷоми чорабинк ва 

таъсирбахшии чорабинк); 

5. Тацияи нақшаи мониторинги лоица/чорабинк дар 

асоси банди е) Қадами 3. 

Барои таъмин намудани самаранокии фаъолият 

мониторингро мебояд дар се қисматцо: 1) мониторинги 

ҷаражни чорабинк, 2) баъд аз чорабинк ва 3) аз рӯи 

таъсирбахшии чорабинк амалк гардонид.  

1) Мониторинги ҷаражни чорабинк/лоица 
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Мониторинги 

ҷаражни татбиқи лоица 

асосан аз рӯи нақшаи 

тақвимк ташкил карда 

мешавад. Аз ин рӯ, 

мавриди гузаронидани 

мониторинг зарур аст, ки 

бандцои д) ва е) Қадами 3 

ба асос гирифта шавад. 

Мониторинги 

чорабинк асосан бе 

огоцонидани қаблк 

ташкил карда мешавад, 

вале бо мақсади пайдо 

кардани маълумоти 

дахлдор зарур мегардад, 

ки сатци иҷрои 

саривақтии нақшаи 

тақвимии лоица пурсида 

шавад. 

Мониторинги 

ҷаражни чорабинк аз рӯи 

усулцои қаблан 

муайянгардида бо ҷалби 

гуруццои мақсаднок, иштирокчкжн ва цамкорон баргузор 

карда мешавад. 

 

2) Мониторинг баъд аз анҷоми чорабинк/лоица 

Мониторинги хотимавк тибқи усулцои қаблан 

муайянгардида ва аз рӯи нақшаи мантиқии лоица (банди 

е) Қадами 3) гузаронида мешавад. 

МИСОЛ:  

Мониторинги ҷаражни семинар, ки 

дар ноцияи Х оид ба баланд 

бардоштани сатци дониши ҷавонон 

дар самти пешгирии экстремизм 

гузаронида шуда истодааст. 

Усули мониторинг: назорат ва 

пурсиши иштирокчкжн 

Критерияцои (саволцои) пурсиш: Аз 

кадом рӯз дар семинар иштирок 

доред? Аз кадом ташкилот мебошед 

ва чк вазифа доред? Кадом мавзуцоро 

омӯхтед? Қисмати ташкилии 

семинарро чк гуна бацогузорк 

менамоед? Баъд аз семинар дониши 

гирифтаатонро чк гуна истифода 

менамоед? 

Масъули мониторинг: Гуруци мони-

торингк иборат аз 2 нафар: 

Муцлати баргузори: 24.09.2015 

Муцлати ҷамъбаст: то 04.10.2015 

Критерияицо ва натиҷа: 

ҷамъоварии маълумот оид ба ҷаражни 

семинар ва пешницоди он барои 

бацогузорк 



Роцнамо:  идеологияи миллк ва ҷавонон 

© Миралижн Қ.А.                                                                                         145 

Мониторинги намуди мазкур бо мақсади муайян 

кардани самаранокии лоица/чорабинк дар байни гуруццои 

мақсаднок ва иштирокчижни лоица дар муцлати начандон 

дур аз вақти хотимаи лоица баргузор карда мешавад. 

 

3) Мониторинги таъсирбахшии чорабинк/лоица 

Мониторинг аз натиҷаи таъсирбахшии лоица/

чорабинк тибқи усулцои қаблан муайянгардида ва аз рӯи 

нақшаи мантиқии лоица (банди е) Қадами 3) гузаронида 

мешавад. 

Мониторинги мазкур бо мақсади муайян кардани 

таъсирбахшии чорабинк дар байни гуруццои мақсаднок ва 

иштирокчкжни лоица дар муцлати сипарк гаршатани сол

(цо) аз вақти хотимаи он баргузор карда мешавад.  

МИСОЛ:  

Мониторинги натиҷанокии семинар, ки дар ноцияи Х оид ба 

баланд бардоштани сатци дониши ҷавонон дар самти пешгирии 

экстремизм гузаронида шудааст. 

Усули мониторинг: пурсиши иштирокдоштагон 

Критерияцои (саволцои) пурсиш: Аз кадом рӯз дар семинар 

иштирок кардед? Кадом мавзуцоро омӯхтед?; Мавзуцои 

омӯхтаро чк гуна истифода карда истодаед?; Дар байни кадом 

гуруцхои ҷавонон ва дар кучо мавзуцои дар семинар омӯхтаро 

талқин додед (пацн кардед)? Кадом дастовардцоро аз натиҷаи 

семинар ноил гардидед?; Ба кадом навъи маълумотцои марбут 

ба экстремизм нижз доред?.  

Масъули мониторинг: Гуруци мониторинги иборат аз 2 нафар: 

Муцлати баргузорк: 14.10.2015 

Муцлати ҷамъбаст: то 24.10.2015 

Критерияицо ва натиҷа: ҷамъоварии маълумот оид ба 

натиҷаи амалии семинар, муайян намудани сатци 

маълумотнокии иштирокдоштагони семинар ва сатци 

нижзмандии онцо ба маълумоти дахлдор. 



Роцнамо:  идеологияи миллк ва ҷавонон 

© Миралижн Қ.А.                                                                                         146 

Теъдоди сафарцои мониторингк аз муцлати татбиқ ва 

цаҷми лоица вобастагк дорад, вале зарур аст, ки ҷаражни 

цар як амалк лоица/чорабинк мониторинг гузаронида 

шавад. 

 

 

ҚҚ  
адами 7. адами 7. БАЦОГУЗОРИИ ЛОИЦА/БАЦОГУЗОРИИ ЛОИЦА/

ЧОРАБИНКЧОРАБИНК  

Бацогузорк барои чорабиницои идеологк 

қадами муцим буда, он бо мақсади муайян 

намудани самаранокк ва таъсирбахшии лоица/чорабинк 

дар таносубнокк ба натиҷацои бадастовардашуда амалк 

гардонида мешавад. 

Аз ҷумла, таносубнокии зерин бацогузорк карда 

мешавад: 

 Таъсирбахшии лоица/чорабинк нисбат ба вазъиятк 

қаблк ва баъдк; 

 Натиҷанокии лоица/чорабинк аз рӯи 

МИСОЛ:  

Мониторинги натиҷанокии семинар, ки дар ноцияи Х оид ба баланд 

гардидани сатци маълумотнокии ҷавонон ва таъсири он ба тағйир жфтани 

рафтори гуруци муайяни ҷавонон дар самти пешгирии экстремизм 

гузаронида шудааст. 

Усули мониторинг: пурсиши гуруци мақсаднок 

Критерияцои (саволцои) пурсиш: Кай ва аз куҷо (аз кк) вақтцои охир оид ба 

масъалацои экстремизм маълумот гирифтед?; Оид ба шомил шудани 

ҷавонон ба гуруцхои экстремисти чк фикр доред?; Мақсаду мароми гуруцхои 

экстремисти аз чк иборат мебошад?; Ба кадом навъи маълумотцои марбут 

ба экстремизм нижз доред?.  

Масъули мониторинг: Гуруци мониторингк иборат аз 2 нафар 

Муцлати баргузори: январ-сентябри 2016 

Муцлати ҷамъбаст: 10 рӯз пас аз баргузорк 

Критерияицо ва натиҷа: ҷамъоварии маълумот оид ба таъсирбахшии 

семинар, сатци маълумотнокии гуруцхои мақсаднок ва муносибати онцо ба 

экстремизм, муайян намудани сатци нижзмандии гуруццои мақсаднок ба 

маълумоти дахлдор. 



Роцнамо:  идеологияи миллк ва ҷавонон 

© Миралижн Қ.А.                                                                                         147 

нишондицандацои муайянгардида (аз рӯи нақшаи 

мантиқк); 

 Самранокии амалцои (вазифацои) лоица/чорабинк 

(аз рӯи нақшаи тақвимк); 

 Самранокии маблағгузории лоица (аз рӯи буҷети 

лоица); 

Бацодицк дар асоси муқоисаи маълумоти дар тацлили 

вазъияти лоица (банди б) Қадами 3) ва натиҷацои 

мониторингк (Қадами 6) овардашуда ба роц монда 

мешавад.  

Дар натиҷаи бацодицк сатци таъсирбахшии лоица, ки 

нишондицандаи муцими татбиқи лоица/чорабинк 

мебошад, дар таносубнокк ба вазъиятк қаблк ва вазъияти 

баъдк (пеш аз лоица ва пас аз табиқи лоица) муайян 

мегардад, ки он (бацодиции таъсирбахшк) пас аз сипарк 

гаштани сол(цо) аз амалижбии лоица амалк гардонида 

мешавад. 

Бацогузории натиҷанокии лоица бошад, аз рӯи нақшаи 

мантиқии лоица (банди е) Қадами 3) ва натиҷацои 

мониторингк (Қадами 6) баргузор карда мешавад. 

Бацогузории самранокии чорабиницои лоица аз рӯи 

нақшаи тақвимии лоица (банди д) Қадами 3) ва натиҷацои 

мониторингк (Қадами 6) баргузор карда мешавад. 

Бацогузории самранокии маблағгузории лоица аз рӯи 

буҷети лоица (банди з) Қадами 3) ва натиҷацои 

мониторингк (Қадами 6) баргузор карда мешавад. 

Барои бацогузории лоица/чорабинк ҷадвали масъалацо 

тартиб дода шуда, нишондицандацои дар боло 

овардашуда қадам ба қадам ва аз рӯи ацамиятнокк татбиқ, 

риоя ва ж дастжбии онцо муқоиса карда мешаванд. 

МИСОЛИ Ҷадвали бацогузории лоица/чорабинк дар 

замимаи 4 нишон дода шудааст. 
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а) Тацияи гузориш 

Дар натиҷаи бацодицк бо фарогирии тамоми 

масъалацо ва нишондицандацои лоица/чорабинк дар ду 

банд (аз рӯи натиҷацои наздик ва дурнамо) гузориши 

муфассал тация карда мешавад. 

б) Баррасии гузориш 

Бо мақсади тацким бахшидани маълумотцо лоицаи 

гузориши омодагардида бо ҷалби субъектцои/

иҷрокунандагони лоица, инчунин гуруццои амалк тариқи 

баргузории мизи мудаввар дар ду давр (аз рӯи натиҷацои 

наздик ва дурнамо) барраск карда мешавад. 

в) Чоп ва пацн намудани гузориш 

Дар натиҷаи мизцои мудаввар гузориши татбиқи 

лоица/чорабинк дар ду давр (аз рӯи натиҷацои наздик ва 

дурнамо) чоп ва байни субъектцо пацн карда мешавад. Ин 

бо мақсаде амалк карда мешавад, ки ҷомеа аз мавҷудият, 

натиҷанокк ва самарабхшии лоица/чорабинк бархурдор 

(маълумотнок) гардад.  

 

ҚҚ  
адами 8. адами 8. ЦИСОБОТЦИСОБОТ  

Барои дилхоц фаъолият давраи ницок ин 

супоридани цисоботцо мебошад, ки 

хусусияти дутарафа дошта, аз рӯи 

уцдадорицои шартномавк ба анҷом расонида мешавад. 

Чк тавре маълум гардид, фаъолияти лоица бояд 

камаш аз се банди мустақим иборат бошад. Аз ин рӯ, 

зарур аст, ки вобаста ба цар як банд дар алоцидагк 

цисоботи алоқаманд омода карда шавад. 

Дар амал цисобот дилхоц лоица дар се шакл 1) 

ташкилк-натиҷавк, 2) мониторингк ва 3) молиявк ба роц 

монда мешавад. 

1) Цисоботи ташкилк-натиҷавк 
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Одатан цисоботи чорабинк аз рӯи иҷрои нақшаи 

тақвимк, инчунин нақшаи мантиқк ва натиҷацо (бандцои 

д), е) ва ж) Қадами 3) 

нисбат ба цар як 

чорабинк ва бо 

дарназардошти 

нишондицандацои хоси 

он, аз ҷумла вақти 

баргузорк, фарогирк, 

иштироки цамкорон, 

ВАО, таваккалцо, роццои 

бартарафсозии 

таваккалцо, воситацои 

айжнк ва ғайра тация ва 

дар шакли умумк (дастовардхои лоица) ба ташкилоти 

маблағгузор пешницод карда мешавад. 

Цамзамон, цолатцое мавҷуданд, ки цисобот тибқи 

шакли цисоботии қаблан аз ҷониби ташкилоти 

маблағгузор 

омодагардида, тация 

мегардад. 

2) Цисоботи 

мониторингк 

Цисобот аз рӯи 

мониторинг мувофиқи 

банди мониторинги 

лоица (қадами 6) аз рӯи 

нишондицандацои 

қаблан омодагардида ва 

нақшаи мониторингк 

омода мегардад. 

Цисоботи 

МИСОЛ: маълумот оид ба: 

 амалцои банақшагирифташуда ва 

иҷро и онцо аз рӯи вақт; 

 иштироки цамкорон дар татбиқи 

лоица ва андозаи сацми онцо; 

 иҷрои нишондицандацои асосии 

лоица; 

 таъсирбахшии лоица; 

 иҷрои натиҷацои 

банақшагирифташуда; 

ва ғайра бо цамин тартиб... 

МИСОЛ:  

Цисобот аз рӯи мониторинг ва 

бацодицк метавонад ҷанбацои зеринро 

фаро гирад: 

 маълумот оид ба усулцои 

истифодашуда; 

 маълумоти муқоисавк аз рӯи 

нишондицандацои лоица; 

 маълумоти тацлилк оид ба сатцу 

сифати амалцои баанҷомрасонидаи 

лоица;  

 тавсияцо барои ташкилоти 

иҷрокунанда ва ташкилоти 

маблағгузор; 

ва ғайра бо цамин тартиб... 
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мониторингк цамзамон натиҷацои бацодициро фаро 

мегирад, яъне он асосан хусусияти тацлилк, хулосавк ва 

тавсиявк дошта, маълумотцои он метавонад ба маълумоти 

дар цисоботи умумк овардашуда мувофиқат накунад. 

Шакли цисоботи мониторингк озод мебошад, агар 

ташкилоти маблағгузор шакли хосеро муқаррар насохта 

бошад. 

3) Цисоботи молиявк 

Одатан цисоботи молиявк тибқи шакл ва талаботи 

цисоботии қаблан аз ҷониби ташкилоти маблағгузор 

омодагардида, тация мегардад. 

Вале дар цолати мавҷуд набудани чунин шакл ва 

талабот цисоботи молиявк аз рӯи буҷети лоица (банди з) 

қадами 3) бо дарназардошти талаботи умумиқабулшуда 

омода гардида, нусхаи он ба ташкилоти маблағгузор 

пешницод карда мешавад. 

Бояд зикр намуд, ки баъди қабули цисоботи молиявк, 

онро мебояд то 5 сол нигоц дошт, зеро масъулияти 

иҷрокунанда дар назди фармоишгар аз рӯи ин масъала то 

муцлати муайян боқк мемонад. 

МИСОЛИ Ҷадвали амалижти молиявк дар замимаи 5 

оварда шудааст. 

 

ҚҚ  
адами 9. адами 9. НИГАЦДОРИИ ЛОИЦА/ЧОРАБИНКНИГАЦДОРИИ ЛОИЦА/ЧОРАБИНК  

1) Муцлати омодагк 

Лоица ва маводцои он асосан хусусияти 

доимоистифодашавандагк дорад. Гузашта аз 

ин, яке аз натиҷацои лоица, ки таъсирбахшк ном дорад, бо 

гузаштани вақти муайян (сол(цо) мавриди бацогузорк 

қарор дода мешавад. Цамчунин, тибқи тартиби 

муқарраргардида цисоботи молиявк бояд то 5 сол нигоц 

дошта шавад. 



Роцнамо:  идеологияи миллк ва ҷавонон 

© Миралижн Қ.А.                                                                                         151 

Яъне, якчанд уцдадорицое мавҷуд мебошанд, ки 

нигацдории маводцои лоицаро тақозо менамояд. 

Новобаста аз ин, барои фаъолияти оянда мунтазам 

пайдо намудани маълумотцои гуногун зарур мегардад, ки 

маводцои лоица захирашудаи метавонад дар бисжр 

цолатцо ин талаботро қонеъ гардонад. 

Барои табодули таҷриба, муаррифии иқтидорнокк ва 

ҷалби цамкорон бошад, амалцои бецтаринро аз натиҷаи 

фаъолият мебояд ба таври доимк нигоц дошт. 

Цамин тариқ, нигоц доштани маводцои лоица дар ҷои 

муносиб ва дар шакли пурра ба мақсад мувофиқ мебошад.  

2) Талаботи нигацдорк 

Нигацдории мавод якчанд талабот дорад, аз ҷумла 

нигоц доштани: маводи электронк дар корти хотира ва 

сейф; цисоботи молиявк дар сейф (агар зижд бошад, пас 

дар архив); дигар маводцо дар архив.  

Дар навбати худ архив бояд аз таъсири беруна бехатар 

нигоц дошта шавад. 

Масъулияти нигацдории маводи (мол, цуҷҷатцо ва 

санадцои) лоицавк/чорабинк, аз ҷумла тарз ва муцлати 

нигацдорк тибқи шартнома ва ж созишномаи цамкорк 

муқаррар карда мешавад.  

 

ХУЛОСА 

Чк тавре маълум гардид, баргузории дилхоц лоица/

чорабинк, бахусус чорабинии хусусияти идеологк дошта 

на 1-2 қадам, балки камаш 9 қадами фаъолиятро 

(амалцоро) бо дарназардошти қисмцо ва ҷанбацои гуногун 

дар бар мегирад. Инчунин, вақти/муцлати амалисозии 

лоица ва ж чорабинк 3-4 рӯз ва ж 1-2 цафта набуда, камаш 

2 моцро (ниг. ба Сохти Модел) фаро мегирад.  

Аммо айни замон ин талаботцо, ки таъминкунандаи 
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сифат ва самаранокии чорабинк бацогузорк мегардад ва 

дар арсаи байналмилалк пазируфта шудаанд, аз ҷониби 

аксарияти мақомоти дахлдори идоракунанда ва масъул 

иҷро намегарданд ва ацамиятнокии онцо ба пуррагк аз худ 

карда нашудаанд. Яъне, сабаби асосии камсифат амалк 

шудани чорабиницо ва ба ин васила таъсирбахш 

набудани онцо, ин ба таври зарурк иҷро нагардидани 

талабот ва ж низоми муқаррарк аз ҷониби цам 

фармоишдицандагон ва цам иҷрокунандагон мебошад. 

Мацз цамин муносибат (вазъият) сабаби он гардид, ки 

маводи мазкур рӯи кор оварда шавад. 

Модели дар боло овардашудаи амалисозии дилхоц 

лоица ва ж чорабинк, ки 9 қадами фаъолиятро фаро 

гирифтааст, яке аз қисмцои асосии амалию ташкилии 

низоми чорабини(цо)и идеологк буда, барои истифодаи 

васеъ ба субъектцои идеологк, бахусус мақомоти 

цокимияти давлатк ва институтцои ҷомеаи шацрвандк 

тавсия карда мешавад.  

Боиси зикр аст, ки дар фасли VI Модели чорабини(цо)и 

идеологк муфассал оварда шуда, шакли мухтассари он 

дар замимаи 6 «Сохти Модели чорабини(цо)и идеологк» 

барои истифодаи васеъ манзур мегардад.  

 

 

Саволцо барои санҷиш ва тақвияти дониш: 

 

1. Фарқият байни лоица, чорабинк ва амал дар чист? 

2. Мафцуми чорабинк тавзец дода шавад? 

3. Мақсади тацияи Модели ташкили чорабинк/лоица 

ба чк асос межбад? 

4. Принсипцои тартиби ташкили чорабинк/лоица 

кадомцоянд? 


