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ПЕШГУФТОР
Рейтинги
ҳизбӣ
ҳамчун
мехнизми
муосири
ҳавасмандгардонӣ
дар
таҳкими
муносибатҳои
идоракунӣ аз моҳи апрели соли 2020 инҷониб дар
таҷрибаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон
ҷорӣ буда, аллакай маҳсули хоси худро бар бор
овардааст.
Асоси ташаккулёбии Рейтинги ҳизбӣ аз ҳидояти Пешвои
миллат, Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон (2019) чунин
бармеояд: «...имрӯз Ҳизби Халқии Демократии
Тоҷикистон ба бознигарӣ ва таҷдиди кор бо мардум,
пешниҳод ва татбиқи идеяҳои нави замонавӣ ниёз
дорад».
Аз инҷо хулоса мебояд, ки тарзу услуби имрӯзаи кори
ҳизбӣ такмил ва таҳкими василаҳои идоракуниро талаб
мекунад, то ин ки бо мардум боз ҳам наздиктар шуда,
иқтидории зеҳнию амалии сохторҳои ҳизбӣ дар самти
татбиқи ҳадафҳои идеологӣ боз ҳам тақвият ёбад, дар
ҳамқадамӣ бо ҷомеаи муосир механизмҳои нав,
инноватсионӣ ва пешрафта ва технологияҳои иттилоотӣ
дар фаъолият татбиқ гарданд.
Рейтинги ҳизбӣ аз қатори ҳамин гуна механизмҳои
инноватсионӣ мебошад, ки дар фаъолияти сохторҳои
ҳизбӣ дар вилояти Хатлон татбиқ шуда истодааст.
Рейтинг намуди баҳогузории дар сатҳи ҷаҳонӣ
пазируфта мебошад, ки иҷрокунандаро барои ба сатҳи
нави коргузорӣ баромадан маҷбур месозад, аз ҷумла
барои такмили дониш, иҷрои саривақтии уҳдадориҳо,
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бедор намудани завқу рағбат ба фаъолияти касбӣ, иҷрои
пурмаҳсули вазифаҳо ва ҳаракат кардан барои пешсафӣ.
Маҳз Рейтинги ҳизбӣ имконият дод, ки имрӯз
нишондиҳандаҳои сифатии фаъолият дар вилояти
Хатлон аз нав ва ё дар шакли нав ташаккул ёфта, самти
рушдёбиро ихтиёр кунанд.
Аз ин лиҳоз, татбиқи Рейтинги ҳизбӣ ҳамчун васила ва ё
механизми муосири идоракунӣ дар фаъолияти ҳамаи
сохторҳои ҳизбӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ тақозо мегардад.
Дастурамали мазкур аҳамиятнокии илимию амалии
рейтинг ва тарзи татбиқи Рейтинги ҳизбиро фаро
гирифта, барои истифода ба мутахассисони соҳаи
фаъолияти
ҳизбӣ,
олимону
муҳаққиқон
ва
мутахассисони соҳаи идоракунӣ тавсия карда мешавад.
Муовини якуми Раиси Ҳизби
Халқии Демократии Тоҷикистон
АБДУҶАББОР АЗИЗӢ
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АСОСҲОИ ИЛМӢ-НАЗАРИЯВИИ РЕЙТИНГ
Чи тавре дар боло иброз гардид, рейтинг намуди
баҳогузории дар сатҳи ҷаҳонӣ пазируфта мебошад, ки
иҷрокунандаро барои ба сатҳи нави фаъолият,
коргузорӣ ва корчалонӣ боло баромадан маҷбур
месозад, аз ҷумла (1) барои такмили дониш, (2) иҷрои
саривақтии уҳдадориҳо, (3) бедор намудани завқу рағбат
ба фаъолияти касбӣ-амалӣ, (4) иҷрои пурмаҳсули
вазифаҳо ва (5) ҳаракат кардан барои пешсафӣ. Ин
маҷмӯи ҳадафҳое мебошад, ки ҳар як роҳбар барои
пешбурд ва рушди фаъолияти зердастон/кормандон ва
дар маҷмуъ самаранокии истеҳсолии ташкилот доимо
дар ҷустуҷӯи онҳо мебошад.
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Тибқи назарияи олими Ғарб - Элтон Мэйо (тадқиқоти
хоторнӣ, солҳои 1920-1930) банақшагирии амиқ ва
маоши хуб на ҳамеша ба муваффақияти истеҳсолотии
ташкилот оварда мерасонад [1, с. 188].
Падидаҳо ва ё ҷараёнҳое мавҷуданд, ки дар умум
ҳавасмандӣ ва садоқатмандии кормандро ба иҷрои кори
худ дар сатҳу сифати беҳтар бедор менамоянд ва аз пул
(маош) дида, пурқувваттар ва таъсирнок мебошанд,
аз ҷумла:
 имконияти
корманд
ба
нишон
додани
хусусиятҳои шахсии худ;
 имконияти
шарикӣ
дар
муносибатҳои
идоракунӣ;
 дарки аҳамиятнокӣ ва фоидаоварии худи
корманд ба ташкилот, на танҳо ба худ.
Аз ин ҷо бармеояд, ки ҳавасмандгардонии пулӣ (маош)
на ҳамеша асоси пешрафти корманд мегардад, аз маош
дида, ҳавасмандгардонии маънавӣ бештар ба рушдёбии
корманд боис мегардад.
Ҳавасмандгардонии маънавӣ иборат аст, аз: (1)
таваҷҷуҳи роҳбар ба корманд, аҳсан гуфтан, сипосгузорӣ
намудан барои фаъолияти хуби корманд; (2) қадрдонӣ
намудани кормандони пешсаф бо сипоснома /
ифтихорнома; (3) кормандро гуш карда, идея ё
пешниҳодҳои хубро қабул кардан; (4) дар қабули
қарорҳо назари корманд(он)ро ба инобат гирифтан; (5)
ба корманд вобаста ба ҳудуди фаъолият (уҳдадории
мансабӣ/вазифавӣ) ҷиҳати қабули қарорҳо салоҳият
Миралиён Қ. А., Абилова Г. С. Сотсиологияи идоракунӣ: Маводи таълимӣ.
– Душанбе: 2017. – 432 с.
1
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(мустақилият) додан; (6) фароҳам овардани шароити
корӣ бо назардошти пешниҳоди худи корманд; (7) ба роҳ
мондаи мехнизмҳои рақобатнокӣ, мусобиқа дар иҷрои
вазифаҳои ҷорӣ дар байни кормнадон; (8) арзишмандии
кормандро барои ташкилот муайян ва эълон намудан.
Муайян карда шудааст, ки одамон фаъолияти хуб ва
самараноки меҳнатиро ба амал мебароранд, агар
онҳо машғули амалисозии қароре бошанд (гарданд),
ки худ дар ҷараёни қабули он иштирок намудаанд,
аммо на оне (қароре) ки ба онҳо (кормандон) бор
карда мешавад.
Кормандон идеяҳои хуби баланд бардоштани сатҳи
истеҳсолотро доранд, мувофиқан татбиқи ин усул –
ҷалби кормандон ба қабули қарорҳои идоракунӣ –
ба муваффақиятҳои пайдарпайи ташкилотҳо боис
гардид (тадқиқоти Хоторнӣ (ИМА, Э.Мэйо).
Дар ҳамин росто консепсияи «Х, У»-и олими дигар Д.
Макгрегор мавқеи хоса дорад. Олим назрияи илмии
худро дар самти идоракунии пурмаҳсул бо формулаҳои
«Х» ва «У» ишора намудааст [2, с. 189].
Назрияи «Х»-и Макгрегор Д. ба усулҳои олими дигари
риштаи менеҷмент Тейлор Ф. асос меёбад, ки корманд
танбал аст, ӯро бояд доимо ба кор маҷбур сохт ва бо
муҷозотҳои гуногун таҳдид намуд.
Тибқи ин назария одамон ҳамеша аз масъулият роҳи
гурез меҷӯянд, ба онҳо на ҳамеша бояд бовар кард;
майли онро доранд, ки касе бояд ба онҳо доимо роҳбарӣ
Миралиён Қ. А., Абилова Г. С. Сотсиологияи идоракунӣ: Маводи таълимӣ. – Душанбе:
2017. – 432 с.
2
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намояд; ҳадафи наздики аксари одамон, ин бо роҳи осон
дарёфт намудани маблағ мебошад. Ин усул тарзи
авторитарии
идоракунӣ
–
идоракунии
сахт,
ҷаҳолатпазир ва маҷбурсозанда дониста мешавад, ки
албатта, хоси ҷомеаи башардӯст ва таҳаммулпазир
намебошад.
Ҷадвал 1-Тарзи идоракунии авторитарӣ

Аммо тибқи назарияи «У»-и Макгрегор Д. меҳнат
муҷозот нест, балки дар як вақт зимни фаъолияти
(меҳнати) ҳаловатовар истироҳат ва фароғат мебошад.
Одамон ба фаъолияти мустақилона ва ҳамгироии
мақсадҳои худ ба мақсади ташкилот моил мебошанд,
инчунин
қобилияти
дарккунӣ,
эҷодкорӣ
ва
истеъдодмандиро соҳибанд. Ба кормандон бояд
таваҷҷуҳ намуд, фикру андешаҳои онҳоро бобати
пешрафти ташкилот гӯш бояд кард ва мебояд имконият
дод, ки онҳо дар ҷараёни идоракунии ташкилот
иштирок намоянд. Ин назария ба ақидаи Э.Мэйо
мувофиқ мебошад, ки дар боло онро ҳамчун
ҳавасмандгардонии маънавӣ шаҳр додем. Ин усули
8

идоракунӣ – тарзи идоракунии демократӣ ном дорад,
ки иштироки кормандро дар тамоми муносибатҳо ва
ҷараёни қабули қарорҳо таъмин менамояд, кормандро
ҳамчун шахси фаъол ва қувваи таъсиррасонии воқеӣ
муаррифӣ менамояд.
Иштироки
кормандон
дар
идоракунӣ
ин
ҳавасмандгардонӣ бар асоси далелнокии (сабабнокии)
амалҳои онҳо дар доираи уҳдадориҳои (ба онҳо)
вогузоршудаи хос мебошад.
Ҷадвал 2-Тарзи идоракунии демократӣ

Тибқи назарияи олими дигари Ғарб - Ф.Хертсберг ду
омили
сабабнок
шавқангезанда
ё
ҳавасмандгардонандаи идоракунии ҳайат мавҷуд аст,
дарунӣ ва берунӣ [3, с. 156].

Тощенко Ж.Т. Социология управления.
прогнозирования и маркетинга, 2011. – 300 с.
3
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–
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Центр

социального

1. ОМИЛҲОИ ДАРУНӢ - мундариҷа ва муҳтавои
фаъолияти меҳнатии шахсро вобаста ба таъсирҳои
бевоситаи шахсӣ ва дохилигурӯҳӣ фаро мегиранд. Тибқи
ин консепсия маҳз одам муваффақиятро ба даст меорад,
хизматҳоро
қадрдонӣ мекунад,
дар
вазифа
пеш
(боло) меравад, барои
шуғл
манфиатдор
аст, барои пешравии
касбӣ
имкониятҳо
фароҳам меорад ва
дар фаъолият масъулият дорад. Таъсиррасонии мусбии
ин омилҳо (рейтинг) қаноатмандии шахсро ба кор афзун
мегардонад ва шавқи ӯро боз ҳам барои фаъолияти хуб
доштан зиёд мекунад. Аммо набудани ин омилҳо ба
номуваффақӣ дар фаъолияти меҳнатӣ боис мегардад.
2. ОМИЛҲОИ БЕРУНӢ - ин шароити меҳнатие мебошад,
ки шавқмандӣ ва ё сабабнокии беруниро ташкил
медиҳад ва он аз сиёсати корхона/ташкилот, назорати
техникӣ,
муносибат
бо
роҳбар,
муносибатҳои
мутақобила аз рӯи
тобеият,
моҳона,
бехатарии
меҳнат,
кафолати шуғлнокӣ,
шароити корӣ, мақом,
ҳаёти оилавӣ ва ғайра
иборат мебошад.
Ё
инки
омилҳои
берунӣ ин ҳавасмандии маънавии шахс новобаста аз
табиат ва муҳтавои меҳнат – ҳавасмандгардонӣ аз берун
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мебошад. Агар ин омилҳо ба шахс таъсири манфӣ
дошта бошанд, пас сатҳи қаноатмандии ӯ ба кор паст
мегардад.
Ҳамин тариқ, рейтинг василаи идоракунии демократӣ
буда, ҳамчун механизми ҳавасмандгардонии маънавии
кормандони ҳизбӣ бо дарназардошти омилҳои дарунӣ
ва берунии шавқангез ба роҳ монда шудааст.

Рейтинг:

1) Навъи баҳогузории муосирест, ки ба рушди
асосҳои институтсионалӣ ва таъмини
самаранокии фаъолият нигаронида шудааст
2) Ҳавасмандгардонии субъектҳо тариқи
таъмини адолат дар фаъолияти меҳнатии
кормандон ва дастовардҳои вазифавии онҳо
мебошад
3) Иштироки бевоситаи кормандро дар
идоракунии худ ва беҳтар намудани
нишондиҳандаҳои фаъолият таъмин менамояд
4) Воситаи нави идоракунӣ, муосир ва
адолатнок (исботшаванда) буда, вобаста ба
қадрдонии пешсафон ва ё муҷозотдиҳии
қафомондагон амалӣ мегардад

Боиси зикр аст, ки рейтинг ва баҳогузорӣ, агарчанде як
вазифаро ҳам иҷро кунанд, таъсир ва аҳамиятнокии
гуногун доранд.
Баҳогузорӣ, асосан хусусияти амалӣ-миқдорӣ дошта, ба
нишондиҳандаҳои маҳдуд асоснок карда мешавад;
сифат дар мавқеи дуюм меистад.
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Рейтинг - баҳое мебошад, ки хусусияти илмӣ-сифатӣ
дошта, бо принсипи дақиқият дар асоси якчанд
нишондиҳандаҳои миқдорию сифатӣ муқаррар карда
мешавад; сифат дар мавқеи якум қарор дорад.
МИСОЛ:
Дар низоми анъанавӣ: баҳои донишҷӯ (аз рӯи 5-хол) танҳо дар асоси
2 нишондиҳанда: 1) давомот ва 2) ҷавоб додан ба саволи
гузошташуда (зимни имтиҳон/дар охири семестр) гузошта мешуд
(мешавад).

Дар низоми кредитӣ: баҳо ва ё дурустараш рейтинги донишҷӯ (аз
рӯи 100-хол) дар асоси якчанд нишондиҳанда: 1) давомот, 2)
фаъолнокӣ дар дарс, 3) ҷавоб додан ба саволҳои омӯзгор, 4) рафтор
(ҳар рӯз), 5) КМРО, 6) КМД (ҳар ҳафта) муқаррар карда мешавад.
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АЗ ТАҶРИБАИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ҲХДТ
ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН ВОБАСТА БА
ТАТБИҚИ РЕЙТИНГИ ҲИЗБӢ
Дар фаъолияти амалии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
вилояти Хатлон Рейтинги ҳизбӣ, аллакай, ба таври васеъ
истифода мегардад, илова бар ин, он ба якчанд ҷанбаҳои
калидӣ таъсири мусбӣ расонида, барои дастёбӣ ба
натиҷаҳои муфид мусоидат намудааст.

Албатта, дар роҳи расидан ба нишондиҳандаҳои мусбӣ
дар рӯзҳои аввал чанде паёмад ва ё омилҳои манфӣ
пешорӯи дастгоҳи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти
Хатлон омад. Аз ҷумла, дарҳол дарк нагардидани
Рейтинги ҳизбӣ ва ё эҳсос нашудани ҷиддияти он аз
ҷониби кормандон, ки ташкил намудани семинармашваратҳои омӯзиширо тақозо намуд. Ё инки ба вуҷуд
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овардани низоъ байни кормадони кумитаҳои иҷроияи
ҳизбӣ ва кормандни КИВ – дар хусуси он ки: талошҳои
кумитаҳо ё чорабиниҳои амалинамудаи онҳо пурра ба
инобат гирифта намешаванд. Далел ё сабаби низоъ дар
он буд, ки қаблан (то ҷорӣ шудани низоми рейтингӣ)
маводҳои дар сомона ва гурӯҳи фейсбукии КИВ
интишоршуда, ҳамчун асос ба ҳисоб гирифта мешуданд,
тибқи Рейтинги ҳизбӣ бошад, танҳо нишондиҳандаи
оморӣ, тасдиқкунандаи воқеияти чорабинӣ ба инобат
гирифта мешавад. Яъне, қабл аз ин баҳогузории
фаъолият хусусияти визуалӣ-миқдорӣ дошт, имрӯз
бошад, он дар асоси воқеият ва сифат бо дарназардошти
арқоми оморӣ, намоиши натиҷа ва муқоиса бо нақша
(уҳдадорӣ) ба роҳ монда шудааст.
Бояд зикр намуд, ки чуноне таҷриба нишон дод, тибқи
сарчашмаҳои илмии адабӣ одамон ба ду гурӯҳ ҷудо
мешаванд –консерваторон ва новаторон:
1) Консерваторон, ҷонибдорони сохти пешина
(қолабҳои куҳнашуда) – гурӯҳи шахсоне мебошанд,
ки фаъолияти меҳнатиро бо гузаронидани вақт
асос дониста, доимо зидди навовариҳо баромад
менамоянд, яъне навовариро кори зиёдати
шуморида, онро ҷонибдорӣ намекунанд. Бо
тавзеҳи дигар, намояндагони ин гурӯҳро
«шахшудагон» низ, мегӯянд.
2) Новаторон, ҷонибдорони навоварӣ ва пешрафт –
ин гурӯҳи шахсони ташаббускор буда, доимо
талош меварзанд, ки дар фаъолият бориз
ҳақиқатҷӯй, адолатхоҳ ва бориз буда, мувофиқан
пешрафти муносиб дошта, дар сатҳҳои гуногун
саҳмгузор мебошанд.
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Зимнан, воқеист, ки ташаббуси мазкур байни ҳамин ду
гурӯҳи одамон (кормандон) баҳсу мунозираҳоро ба
вуҷуд овардааст: он шахсоне ки ташаббускорию
созандагиро пеша кардаанд, хоҳиш доранд, ки рейтинги
ҳизбӣ ҷорӣ ва фаъол бошад, аммо шахсоне ки ба тарзи
фаъолияти қолабӣ (куҳнашуда) одат кардаанд, хоҳиши
ҷорӣ будани онро надоранд, зеро камфаъолии онҳо ҳар
қадам ифшо мегардад.
Ҳамин тариқ, дастуру ҳидоятҳои Пешвои миллатро рӯи
кор гирифта, бо дарназардошти асосҳои илмии
идоракунӣ дар роҳи таҷдиду таҳкими фаъолияти ҳизбӣ
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон Рейтинги
ҳизбиро бо якчанд нишондиҳандаҳо татбиқ намуда
истода, дастовардҳои муайянро ноил гардид.
Мисол, мукофотпулӣ дар дастгоҳи Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар вилояти Хатлон ҳанӯз аз моҳи апрели соли 2020
дар асоси натиҷаҳои рейтингӣ – Рейтинги маҳорати
идоракунӣ – муқаррар ва пардохт карда мешавад.
Барои муқаррар кардани мукофотпулӣ нишондиҳандаҳои
асосии фаъолияти касбии ҳар як корманд дар асоси
ҳисоботи фардии оморӣ ба назар (ҳисоб) гирифта
мешаванд. Ҳисоботи фардии оморӣ, дар навбати худ, бо
дарназардошти нишондиҳандаҳои сарборӣ, ба монанди (1)
иҷрои саривақтии нақшаи корӣ, (2) иҷрои саривақтии
супоришҳои протоколӣ, (3) натиҷанокии фаъолияти
сарпарастӣ (натиҷаҳои ташкилотҳои зертобеъ), (4)
шумораи мақолаҳои таҳлилӣ (андешаҳо, вокунишҳо) дар
матбуоти
даврӣ
ва
шабакаи
Интернет,
(5)
сарфарозгардӣ бо сипоснома(ҳо)и дилхоҳ сохтор(ҳо)и
давлатӣ ва ҷамъиятӣ тартиб дода шуда, ҳар охири моҳ
барои баррасӣ пешниҳод карда мешавад.
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Зимнан, чи тавре муқаррар шудааст, ҳаҷми мукофотпулӣ
барои ҳар як корманд бо қарори Кумитаи иттифоқи
касабаи кормандони ҳизбӣ бо дарназардошти натиҷаи
рейтинги ҳизбии корманд муайян карда мешавад.
Ҳамин тариқ, ҳаҷми умумии мукофотпулии кормандони
дастгоҳи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар
соли 2020 ба ҳисоби миёна ба андозаи 70% хароҷот
(таъмин) ва ё то 30% масраф карда шуд. Ин таносуб дар
давоми сол ба кормандони камфаъол 50-60% ва ба
корманди пешсаф 90-95% рост меояд.

Боиси зикр аст, ки ҳамин низом (мукофотпулӣ) дар
дигар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар ба таври
анъанавӣ ба роҳ монда шуда, андозаи он дар сохторҳои
ҳизбӣ баробар ба як маош пурра пардохт карда мешавад.
Гарчанде,
тибқи
Кодекси
меҳнати
Ҷумҳурии
Тоҷикистон, моддаи 142 – мукофотпулӣ ҳамчун
ҳиссаи тағйирёбандаи музди меҳнат ба натиҷаи кор
вобаста буда, барои сифати баланди кор ва барои аз
миқдор зиёд истеҳсол намудани маҳсулот муқаррар
(таъмин) карда мешавад.
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Аз ин лиҳоз, таҷрибаи вилояти Хатлон вобаста ба
амалисозии мукофотпулӣ тариқи Рейтинги ҳизбӣ (1)
талаботи қонунгузории соҳаи меҳнатро таъмин намуда,
(2) адолати меҳнатӣ ва (3) завқи пешсафиро дар байни
кормандони ҳизбӣ ба вуҷуд оварда, ба баланд шудани (4)
маданияти касбӣ, (5) сатҳи дониш, (6) малакаи
идоракунӣ ва (7) ташаккул ёфтани эҳсоси арзишмандии
корманд дар ташкилот (кумитаи иҷроияи ҳизбӣ) боис
гардидааст.
Рейтинги маҳорати идоракунӣ яке аз 10 рейтингҳои
амалии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон
мебошад (ба ҳолати 01.06.2021), ки аҳамиятнокии онро
зимни муқаррар намудан ва ё таъмин кардани сифати
мукофотпулӣ баррасӣ намудем.
Рейтинги дигарро низ, мисол овардан мумкин аст, ки
натиҷаи пурмаҳсул дорад. Рейтинги таносуби узвият
(ҳиссаи аъзогӣ) ва рейтинги буҷет, ки дар асоси якчанд
маълумоти омории кумитаҳо ба роҳ монда шуда, дар
вилоят, аллакай натиҷаи пешрафт дорад. Тибқи
ҳисоботи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон
дар семоҳаи якум дар ҳудуди вилоят:
- 3136 нафар ба аъзогӣ қабул карда шуданд, ки 4
маротиб бештар аз ҳамин давраи соли 2020 (778
наф.) мебошад.
- 1,06 млн сомонӣ (дар семоҳаи якум) маблағ даромад
гардид, ки дар таносуб ба ҳамин давраи соли 2020 134% ё 1,3 маротиба бештарро ташкил медиҳад.
Дар умум, ҳар як рейтинги ҳизбӣ дар ҳудуди вилоят,
аллакай ба дастовардҳои хос соҳиб гардида, фаъолияти
ҳизбиро рӯ ба инкишофёбӣ самт додааст.

17

Ҳамин тариқ, татбиқи Рейтинги ҳизбӣ дар вилояти
Хатлон имкон дод, ки:
1) Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ҳамчун
ташкилоти дорои иқтидори идоракунии бонизом
ва бонуфуз мавқеъ пайдо кунад;
2) кормандони масъули ҳизбӣ дар амалисозии
вазифаҳои мансабӣ фаъол гарданд;
3) нишондиҳандаҳои барномавии ҳизб ва роҳу
усулҳои дастёбӣ ба онҳо мушаххас гарданд;
4) дар байни кормандони масъули ҳизбӣ рақобати
солим ташаккул ёбад;
5) таваҷҷуҳи
роҳбарияти
шаҳру
ноҳияҳо
ба
фаъолгардонии сохтори маҳаллии ҲХДТ зиёд
гардад;
6) низоми принсипи тобеият ва талаботи корӣ
хусусияти худфаъолӣ пайдо кунад.
Натиҷанокии Рейтинги ҳизбӣ дар фаъолияти сохторҳои
ҳизбӣ дар вилояти Хатлон мутаносибан ва мушаххас дар
ҳисоботҳои даврӣ, сомона ва саҳифаҳои иҷтимоӣ
мунтазам интишор мегарданд, ки ҳар нафар дар сурати
ҳавасмандӣ метавонад аз онҳо бархурдор гардад.
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НОМГӮИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ
ЭҲТИМОЛИИ РЕЙТИНГИ ҲИЗБӢ
Фаъолияти идеологӣ ва ё ҳизбӣ, ки амалӣ намудани
чорабиниҳои гуногунсамт ва гуногунҷабҳаро тақозо
мекунад, аз нишондиҳандаҳои хеле зиёд таркиб
ёфтааст, аммо барои татбиқи босамар ва пурмаҳсули
Рейтинги ҳизбӣ зарур аст, ки нишондиҳандаҳои асосӣ ва
ё афзалиятнок интихоб карда шаванд. Зеро чи тавре дар
боло тавзеҳ дода шуд, рейтинг ин як намуди
баҳогузории фарогир буда, аз ҳамоҳангсозон заҳмати
зиёд талаб мекунад.

Аз таҷрибаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон
метавон масъалаҳои зеринро ҳамчун нишондиҳандаҳои
афзалиятнок ба ҳисоб гирифт.
1.
2.
3.
4.
5.

Аъзогӣ (таносуби аъзогӣ)
Таҳкими узвият
Қабули аъзо
Коргузорӣ дар ташкилоти ибтидоӣ
Иҷрои буҷет
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6. Ташаббусҳои ҳизбӣ
7. Ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ҷавонон ва занон
8. Интишори мавод (маводҳои хабарӣ)
9. Хоҷагиҳои ёрирасон
10. Маҳорати идоракунӣ
11. Обуна ба нашрияҳои ҳизбӣ
Тавзеҳоти ҳар як нишондиҳандаи боло дар параграфи
алоқаманд – Тартиби татбиқи Рейтинги ҳизбӣ барои
таҳкими фаъолияти кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ – оварда
мешавад.
Илова бар ин, мумкин аст, ки мавриди зарурат рӯйхати
боло зиёд ё кам карда шавад, ин аз хусусиятнокии
фаъолияти худи сохтори ҳизбӣ вобастагӣ дорад.
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АСОСҲО ВА Ё ДАЛЕЛНОКИИ
РЕЙТИНГИ ҲИЗБӢ
Рейтинги ҳизбӣ ҳамчун фишанги кафолатбори адолати
меҳнатӣ ва касбӣ дар фаъолияти идоракунӣ ба якчанд
василаҳои зерини баҳогузорӣ асос меёбад4.
1. Ҳисоботи оморӣ – ҳама гуна баҳогузорӣ ба
ҳисоботи мунтазам ва даврии сохторҳо, ки тибқи
шаклҳои махсуси оморӣ, бо тасдиқи (имзои) шахси
масъул пешниҳод мегарданд, асос меёбад.
Ин ягона далеле мебошад, ки баҳсу мунозираҳои
бепоёнро бартараф месозад.
2. Визуализатсия
(зоҳиргардонӣ)
–
аксари
чорабиниҳо танҳо дар ҳолати мавҷуд будани аксҳои
дахлдор аз ҷараён ва ё натиҷаҳои алоқаманд дар
сомона ва саҳифаҳои иҷтимоӣ мавриди баҳогузорӣ
қарор дода мешаванд.
Имрӯз технологияҳои иттилоотӣ имкон медиҳанд,
ки тамоми амалиёт, ҷараён ва ё натиҷанокии онҳо
аксбардорӣ ва расонаӣ карда шаванд.
3. Таносубнокӣ – баҳогузорӣ дар таносуб ба
нишондиҳандаҳои воқеӣ ва қаблан пешбинишуда,
аз қабили шумораи аҳолӣ, чорабиниҳои ба нақша
гирифташуда, нақшаи буҷет, шумораи аъзои ҳизб,
воҳидҳои корӣ ва ғайра ба амал бароварда мешавад.

Аз таҷрибаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ва сарчашмаҳои
илмии соҳаи идоракунӣ ва таҳлилу омор
4
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Таҷриба нишон медиҳад, ки ҳама гуна пешрафт
танҳо дар асоси талабот ба даст оварда мешавад.
Яъне, зарур аст, ки иҷрои нақша ва ҷараёни иҷрои
он доимо пайгирӣ ва талаб карда шавад, илова бар
ин таносуби байни нақша ва иҷро бояд баҳогузорӣ
гардад.
4. Иқтидори кадрӣ – мавриди баҳогузории чанде аз
фаъолиятҳои хос шумораи воҳидҳои корӣ ҳамчун
имконияти кадрӣ ба инобат гирифта мешавад.
Ин далолате ҳаст, ки сабабнокии беасосро вобаста
ба кам будани воҳиди корӣ бартараф месозад.
5. Коэффисиенти амалӣ – шароит ва имкониятҳои
амалии шаҳру ноҳияҳо аз ҷиҳати кӯҳсор ва дурдаст
ва ё шаҳрҷой будан (дар баъзе ҳолатҳо) дар шакли
коэффисиенти амалӣ, бо додани бартарият аз 10%
то 50% ба назар гирифта мешавад.
Тарзи татбиқи ин нишодод дар параграфҳои поён
тавзеҳ дода мешавад.
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ТАРТИБИ ТАТБИҚИ РЕЙТИНГИ ҲИЗБӢ
БАРОИ ТАҲКИМИ ФАЪОЛИЯТИ КУМИТАҲОИ
ИҶРОИЯИ ҲХДТ
Рейтинги ҳизбӣ, дар натиҷаи таҷрибаи он дар
фаъолияти сохторҳои ҳизбии вилояти Хатлон дар
муҳлати якуним соли охир самаранокӣ ва аҳмиятнокии
худро бараъло нишон дода, боиси сарфарозист, ки он
имрӯз аз ҷониби роҳбрияти Кумитаи Иҷроияи Марказии
ҲХДТ барои татбиқ дар сатҳи ҷумҳурӣ мавриди баррасӣ
қарор дорад. Маҳз Рейтинги ҳизбӣ имконият дод, ки
имрӯз нишондиҳандаҳои сифатии фаъолият дар
вилояти Хатлон аз нав ташаккул ёфта, рушди устувор
касб намоянд.
Нишондиҳандаҳои Рейтинги ҳизбӣ дар ду сатҳ ба ҳисоб
гирифта мешаванд, 1) электронӣ ва ё маҷозӣ дар
сомонаи расмӣ ва 2) анъанавӣ.
1) ЭЛЕКТРОНӢ
Нишондиҳандаҳои маҷозӣ аз 7 адад иборат буда,
маълумоти дахлдори оморӣ ҳар моҳ аз ҷониби
кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳо дар
сомонаи расмӣ ворид карда шуда, натиҷаи он бо суроғаи
https://hkhdtkhatlon.tj/view-rating.php
интишор
мегардад. Нишондиҳандаҳои анъанавӣ бошад, ба
теъдодои 4-5 адад, ба мисоли иҷрои буҷет, фаъолияти
хоҷагидорӣ, тарбияи ватандӯстӣ ва ё обуна ҳар семоҳа
мавриди баррасӣ қарор дода мешавад.
Натиҷаҳо, зимни ҳисоботи даврӣ дар шакли брошюра ва
дар шакли Рейтинги ҳизбӣ дар таҷрибаи вилояти Хатлон
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аз рӯи якчанд нишондиҳанда роҳандозӣ гардидааст: (1)
таносуби аъзогӣ; (2) таҳкими узвият; (3) қабули аъзо; (4)
коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ; (5) ташаббусҳои
ҳизбӣ; (6) интишори мавод ва вокунишҳо; (7) маҳорати
идоракунӣ; (8) тарбияи ватандӯстӣ ва шуҷоатмандии
ҷавонон; (9) иҷрои буҷет; (10) хоҷагии ёрирасон; (11)
тарбияи ҳуқуқии ҷавонон; (12) обуна ба нашрияҳои
ҳизбӣэлектронӣ дар сомона интишор мегарданд.
Татбиқи Рейтинги ҳизбӣ ба чор марҳила ҷудо мешавад,
ки ду марҳилаи он аллакай роҳандозӣ гардид:
Марҳилаи 1-ум - «Анъанавӣ» – арзёбӣ, баррасӣ ва
баҳогузории фаъолияти кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар
шаҳру ноҳияҳоро ҳар семоҳа фаро мегирад, ки ба
ахбороти хаттии омории сохторҳои ҳизбӣ асос ёфта, аз
ҷониби дастгоҳи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти
Хатлон ба амал бароварда мешавад; ин марҳила
аллакай, анҷом ёфт;
Марҳилаи 2-юм - «Рақамӣ» – арзёбӣ, баррасӣ ва
баҳогузории фаъолияти кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар
шаҳру ноҳияҳоро ҳар моҳ фаро мегирад, ки ба ахбороти
электронии омории сохторҳои ҳизбӣ асос ёфта, аз
ҷониби кормандони масъули кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ
дар шаҳру ноҳияҳо бевосита ба амал бароварда
мешавад, маълумотҳо мустақилона дар сомонаи расмӣ
ҳар аввали моҳ барои моҳи гузашта ворид карда
мешавад; ин марҳила ҷараён дорад;
Марҳилаи 3-юм - «Анъанавӣ» – арзёбӣ, баррасӣ ва
баҳогузории фаъолияти ташкилотҳои ибтидоии ҲХДТ
дар шаҳру ноҳияҳоро ҳар семоҳа фаро мегирад, ки ба
ахбороти хаттии омории ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ
аз рӯи 4 нишондиҳанда - (1) таносуби аъзогӣ; (2) қабули
аъзо; (3) пардохти ҳаққи узвият; (4) ташаббусҳои ҳизбӣ –
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асос ёфта, аз ҷониби кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар
шаҳру ноҳияҳо ба амал бароварда мешавад; ин марҳила
оғоз ёфта истодааст;
Марҳилаи 4-ум - «Рақамӣ» – арзёбӣ, баррасӣ ва
баҳогузории фаъолияти ташкилотҳои ибтидоии ҲХДТ
дар шаҳру ноҳияҳоро ҳар моҳ фаро мегирад, ки ба
ахбороти электронии омории ташкилотҳои ибтидоии
ҳизбӣ асос ёфта, аз ҷониби масъулони ташкилотҳои
ибтидоӣ бевосита ба амал бароварда мешавад,
маълумотҳо мустақилона дар сомонаи расмӣ ҳар аввали
моҳ барои моҳи гузашта ворид карда мешавад; ин
марҳила ҳамчун дурнамо муқаррар шудааст.
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон
аллакай ба марҳилаи 2-юми татбиқи Рейтинги
ҳизбӣ гузашта, қисми бештари арзёбӣ тариқи
сомонаи
расмӣ
https://hkhdtkhatlon.tj/viewrating.php, яъне электронӣ сурат мегирад.

2) АНЪАНАВӢ
Чи тавре дар боло оварда шуд, Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар вилояти Хатлон аз моҳи апрели соли 2020 ҷиҳати
таҳкими фаъолият, аз ҷумла фаъолнокии кумитаҳои
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон
Рейтинги ҳизбиро ба роҳ мондааст.
Дар ин ҷо манзури масъулони кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ
роҳу усулҳои татбиқи марҳилаи 1-уми Рейтинги ҳизбӣ
пешниҳод мегардад.
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Рейтинги ҳизбӣ ва ё татбиқи он хусусияти даврӣ дошта,
албатта, бо назардошти талаботи нақшаи корӣ ва
нақша-чорабиниҳои ҷорӣ нишондиҳандаҳои он давра ба
давра тағйир меёбанд, зиёд ва ё кам мешаванд. Дар ин
ҷо
бошад,
барои
маълумот
ва
корбарӣ
нишондиҳандаҳои асосии Рейтинги ҳизбӣ барои шаш
моҳи фаъолият дар соли 2021 мавриди тавзеҳ қарор дода
мешаванд.
Талаботи технологӣ: Барои таҳияи Рейтинги ҳизбӣ ва
баровардани натиҷаҳо зарур аст, ки якчанд талаботи
зерин иҷро карда шаванд:
1. Нишондиҳандаҳои
оморию
иттилоотӣ
дар
барномаи EXCEL коркард карда шавад;
2. Як нафар-корманди масъул, ки малакаи хуби кор бо
барномаи «EXCEL»-ро дошта бошад, ҳамчун
ҲАМОҲАНГСОЗ муайян карда шавад. Аз ин ӯҳдаи
ин вазифа раиси кумита ё муовини раис (масъули
бахши дохилиҳизбӣ) ё мудири шуъбаи ташкилӣ ва
кор бо кадрҳо ё мудири бахши омор метавонад
барояд;
3. Якчанд нафар кормандони масъул, мудирони
шуъбаҳо ва ё сарпарастони шаҳру ноҳияҳо, ки
малакаи хуби кор бо барномаи «EXCEL»-ро дошта
бошанд, барои ҷамъоварӣ, баррасӣ ва пешниҳоди
маълумотҳо ба ҲАМОҲАНГСОЗ вобаста карда
шаванд.
4. Маълумотҳоро аз рӯи хусусияташон мумкин аст, ки
ҳар рӯз, ҳар моҳ, ҳар охири семоҳа ва ё аз рӯи
талаботи пешомада ҷамъоварӣ намуд.
5. Кушиш мебояд, ки маълумотҳои аз кумитаҳои
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳо ҷамъоваришуда
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асоси хаттӣ дошта бошанд. Ин асосҳо дар давоми
соли ҷорӣ/ҳисоботӣ бояд дар дасти ҳар як шахси
вобасташуда нигоҳ дошта шаванд.
Ҳамин тариқ, чи тавре дар боло иброз гардид, барои
маълумот ва корбарӣ нишондиҳандаҳои асосии зерини
Рейтинги ҳизбӣ барои шаш моҳи фаъолият коркардшуда
(дар с. 2021) ҳамчун таҷриба ва ё мисоли амалӣ мавриди
баррасӣ қарор дода мешаванд.
Барои возеҳ ва фаҳмо шудани тарзу усули баровардан ва
ё коркарди Рейтинги ҳизбӣ, қадам ба қадам онро
баррасӣ менамоем.
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ҚАДАМИ ЯКУМ – НИШОНДИҲАНДАҲОИ
АСОСӢ
Нишондиҳандаҳои асосии
муқаррар карда мешаванд.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рейтинги

ҳизбӣ

чунин

ТАНОСУБИ АЪЗОГӢ
ТАҲКИМИ УЗВИЯТ
ҚАБУЛИ АЪЗО
КОРГУЗОРӢ ДАР ТИ
ИҶРОИ БУҶЕТ
ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ
ҲУҚУҚВАЙРОНКУНӢ
ИНТИШОРИ МАВОД
ХОҶАГИИ ЁРИРАСОН
МАҲОРАТИ ИДОРАКУНӢ

ҚАДАМИ ДУЮМ – ХОЛГУЗОРӢ
Зарур аст, ки барои ҳар як нишондиҳанда меъёри
баҳогузорӣ ва ё холи баландарин муайян карда шавад.
Албатта, ҳамаи нишондиҳандаҳо холи баробар дошта
наметавонанд, холгузорӣ бояд аз рӯи афзалиятнокӣ ва ё
аҳамиятнокии нишондиҳанда муқаррар карда шавад.
Мисол, нишондиҳандаи «Таҳкими узвият», ки
афзалиятнокии
баланд
дорад,
холи
(меъёри)
баландтарин гузошта мешавад, аммо «Интишори
мавод», ки кори ҳаррӯза буда, заҳмати зиёд талаб
намекунад, ба он холи (меъёри) нисбатан кам муқаррар
кардан мумкин аст.
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Дар ин ҷо таваҷҷуҳ ба он бояд равона кард, ки ҷамъи
холҳо ё меъёрҳои гузошташуда аз ченаки 100 зиёд (кам
низ) набошад. Яъне зарур аст, ҳосили ҷамъи
холҳо/меъёрҳои гузошташуда ба 100 баробар шавад.
Аҳамиятнокии холгузорӣ ва ё меъёрикунонӣ дар он аст,
ки зимни муайян кардани рейтинг он нақши тарозуи
баҳогузориро мебозад, натиҷаи аз меъёр кам, баҳои паст
ва аз меъёр зиёд ё баробар ба он баҳои баланд мегирад.
Ҳамин тариқ, тибқи таҷриба холгузорӣ барои шаш моҳи
фаъолият дар соли 2021 чунин муқаррар карда шуд
(барои мисол).
№

Нишондиҳандаҳои асосӣ

Холи
баландтарин

1

ТАНОСУБИ АЪЗОГӢ

10 хол

2

ТАҲКИМИ УЗВИЯТ

12 хол

3

ҚАБУЛИ АЪЗО

13 хол

4

КОРГУЗОРӢ ДАР ТАШКИЛОТҲОИ ИБТИДОӢ

9 хол

5

ИҶРОИ БУҶЕТ

13 хол

6

ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ

10 хол

7

ҲУҚУҚВАЙРОНКУНӢ

9 хол

8

ИНТИШОРИ МАВОД

5 хол

9

ХОҶАГИИ ЁРИРАСОН

9 хол

10

МАҲОРАТИ ИДОРАКУНӢ

10 хол

Ҳамагӣ:

100 хол
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Ҳар як ноҳия/шаҳре (кумитае), ки вазифа ва ё нақшаҳои
тибқи фаъолият гузошташударо иҷро намуда, аз рӯи 10
нишондиҳандаҳои
боло
ва
меъёри
(холи)
муқарраршудаи онҳо ҷой(ҳо)и аввалро соҳиб мегардад,
дар Рейтинги ҳизбӣ пешсаф мегардад.
Чи тавре пай бурдед, Рейтинги ҳизбӣ пай дар пай
бароварда мешавад.
Акнун аз рӯи қадами 2-юм ҳар як нишондиҳандаро дар
алоҳидагӣ таҳлилу баррасӣ ва ё баҳогузорӣ менамоем.
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ҚАДАМИ СЕЮМ – ТАНОСУБИ АЪЗОГӢ
Ин нишондиҳанда аз рӯи ҳиссаи аъзои ҳизб нисбат ба
аҳолии қобили амал-аз 18 сола боло бо дарназардошти
коэффисиенти баҳогузорӣ чунин баррасӣ карда
мешавад.

Барои муайян кардани таносуби аъзогӣ (ТА)
нишондиҳандаҳои таркибии онро муайян карда, бо
аломатҳои шартӣ ишора мекунем.
№

НИШОНДИҲАНДАҲО

ИШОРА

ЭЗОҲ

1

Шумораи аъзои ҳизб

АҲ

2

Шумораи аҳолии синнусоли
қобили амал (аз 18 сола боло)

АҚА

3

Коэффисиенти
баҳогузорӣ

стандартии

КСБ

= 1=100%

4

Коэффисиенти
баҳогузорӣ

имтиёзноки

КИБ

= 1,2=120%
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Коэффисиенти стандартӣ ва имтиёзноки баҳогузориро
низ, барои ноҳияҳои кӯҳистон ва дурдаст то 120%
муқаррар мекунем5.
Ҳамин тариқ, ҳосили зеринро ба даст меорем:
ТА КСБ=АҲ/АҚА*100 ё ТА КИБ=АҲ/АҚА*120
Таносуби аъзогӣ дар мисоли таҷрибаи Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар Ҷадвали 1 муайян карда
шудааст:
Ҷадвали 1
Шаҳру
ноҳияҳо

Коэффисиент

А
Бохтар
Левакант
Норак
Кӯлоб
Кушониён
Н.Хусрав
Балҷувон

КИБ/КСБ
Б
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2

Шумораи
аҳолӣ, аз 18
боло
АҚА
В
65221
28408
36123
125568
144399
23369
17972

Аъзои ҳизб
Январ

Июн

Таносуб

Г
9672
3034
3971
9897
13872
2515
1843

АҲ
Д
11213
3088
4085
10228
13934
2547
1892

Е
17,2%
10,9%
11,3%
8,1%
9,6%
13,1%
12,6%

Хол

Ж
10,0
6,3
6,6
4,7
5,6
7,6
7,3

Пеш аз ҳама, бояд таъкид намуд, ки рейтинги ҳизбӣ
ва натиҷаҳои он танҳо дар барномаи EXCEL
бароварда мешавад.
Дар инҷо сутуни «А» маълум аст, яъне номгӯи шаҳру
ноҳияҳо оварда мешаванд.
Дар сутуни «Б» чи тавре дар боло зикр гардид, вобаста ба
имконияти амалию ташкилии шаҳр/ноҳия коэфиссиент
Коэффисиент, меъёрҳои минималӣ ва максималии он бо назардошти
аҳамиятнокӣ-пасттар ва камаҳамиятӣ-баландтар муайян карда мешаванд.
5
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гузошта мешавад. Агар шаҳр/ноҳия имконияти
муқаррарӣ/хуб дошта бошад, пас 1 (янъе 100%)
мегузорем, аммо агар имконияти маҳдуди ташкилию
амалӣ дошта бошад, пас 1,2 (янъе 120%) мегузорем6.
Дар сутуни «В» шумораи аҳолии аз синни 18 сола боло
оварда мешавад.
Дар сутуни «Г» шумораи аъзои ҳизб ба ҳолати январ
(барои муқоиса) оварда мешавад.
Дар сутуни «Д» шумораи аъзои ҳизб ба ҳолати июн (моҳи
охири давраи ҳисоботӣ) оварда мешавад.
Акнун, дар сутуни «Е» таносуби байни сутунҳои «Г» ва
«Д» бо назардошти коэффисиенти имтиёзнок-сутуни
«Б» бароварда мешавад, яъне, Е=Д/Г*Б
Сутуни «Ж» бошад, бо назардошти натиҷа ё инки ҳосили
дар сутуни «Е» бавуҷудомада ташкил меёбад. Мо
мебинем, ки дар сутуни «Е» натиҷаи баландарин 17,2%
мебошад ва агар ба Қадами 2 таваҷуҳ кунем, мо барои
нишондиҳандаи «Таносуби аъзогӣ» ҳадди (меъёри)
баландтарин-10 хол муқаррар кардем. Пас, натиҷаи
баландтарини мо, ки онро шаҳри Бохтар соҳиб
гардидааст-17,2% баробар аст ба 10 хол.
Ҳамин тариқ, фарқияти байни натиҷаи баландтарин ва
меъёри баландаринро бароварда, холи дигар шаҳру
ноҳияҳоро муайян менамоем.
Фарқият=17,2/10=1,72, яъне, Ж=Е/1,72*100
Тавзеҳот: агар натиҷаи ноҳияи шароити хуб доштаро 1=100% баҳогузорӣ намоем, пас
ҳамин натиҷа дар ноҳияи имконияташ маҳдуд ба 120% баробар арзёбӣ мегардад, яъне
1=120%
6
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Ҳамин тариқ, дар сутуни «Ж» холи ниҳоӣ ё инки
Рейтинги ҳизбӣ аз рӯи нишондиҳандаи «Таносуби
аъзогӣ» барои ҳар як шаҳр/ноҳия муқаррар мегардад.
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ҚАДАМИ ЧОРУМ – ТАҲКИМИ УЗВИЯТ
Ин нишондиҳанда ба таҳкими ҳаракати ҳизбӣ, такмили
ҳайати сифатии аъзои ҳизб нигаронида шуда, таносуби
байни шумораи умумии аъзои ҳизб ва аъзое, ки ҳаққи
узвиятро пардохт намекунанд ё аз он саркашӣ
мекунанд, ҳамчунин фаъолгардонии сокинони деҳот
барои аъзогӣ ба ҳизб баррасӣ карда мешавад.

Барои муқаррар кардани асосҳо ва ё далелҳо оид ба
таҳкими узвият (ТУ) нишондиҳандаҳои таркибии онро
муайян карда, бо аломатҳои шартӣ ишора мекунем.
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№
1

НИШОНДИҲАНДАҲО
Шумораи аъзои ҳизб

ИШОРА
АҲ

2

Шумораи аъзои ҳизб, ки аз
супоридани
ҳаққи
узвият
озоданд
(нафақахӯрон,
донишҷӯён, иштирокчиёни ҶБВ)

АҲО

3

Шумораи аъзои ҳизб, ки ҳаққи
узвиятро пардохт намекунад

ҲУПН

4

Шумораи аъзои ҳизб дар деҳот
(аъзои ТИ деҳот)

АҲД

5

Шумораи кормандон

ШК

ЭЗОҲ

бо
назардошти
нишон. б.2

Коэффисиенти имтиёзноки баҳогузориро ба шумораи
кормандон асос мегирем, зеро теъдоди воҳидҳои корӣ
бо назардошти имконияти буҷетӣ ҷудо карда шуда,
потенсиали ташкилии кумитаи иҷроияро вобаста ба
ҳудуди маъмурӣ муқаррар менамояд.
Ҳамин тариқ, ҳосили зеринро ба даст меорем:

ТУ =((АҲО-ҲУПН)/АҲ+100%+(АҲД/АҲ+30%))/2

Нишондиҳандаи мазкур вобаста ба таҳкими узвият ва ё
ҳайати сифатии аъзои ҳизб дар таҷрибаи Кумитаи
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар Ҷадвали 2
муайян карда шудааст:
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Ҷадвали 2
Шаҳру
ноҳияҳо

А
Бохтар
Левакант
Норак
Кӯлоб
Кушониён
Н.Хусрав
Балҷувон
Вахш

Кормандон

Аъзои
ҳизб

ШК

АҲ

Ҳаққи
узвият
пардохт
намекунанд
ҲУПН

АҲО

Шумораи
аъзои
ҳизб дар
деҳот,
аъзои ТИ
АҲД

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

К

11
7
10
13
10
5
6
7

11213
3088
4085
10228
13934
2547
1892
11032

3076
1006
826
3580
7656
417
113
7487

1283
700
150
1307
1345
58
56
1803

1793
306
1080
2271
6311
1828
994
5684

65,0%
65,0%
69,9%
65,0%
65,0%
93,8%
89,8%
65,0%

5,9
9,3
7,0
5,0
6,5
18,8
15,0
9,3

-0,9
2,5
0,2
-1,8
-0,3
12,0
8,2
2,5

Аз
ҳаққи
узвият
озоданд

Таносуби
умумӣ

Баҳо

Хол

Дар Ҷадвали 2 дар сутуни «А» номгӯи шаҳру ноҳияҳо
оварда мешаванд.
Дар сутуни «Б» шумораи кормандон (ШК) ҳамчун
коэфиссиенти имтиёзнок дар асоси потенсиали кадрӣташкилии кумитаи иҷроия ҷой дода шудааст.
Дар сутуни «В» шумораи умумии аъзои ҳизб (АҲ) оварда
мешавад.
Дар сутуни «Г» шумораи аъзои ҳизб, ки бо сабабҳои
муайян ва ё бе сабаб ҳаққи узвият намесупоранд (ҲУПН),
оварда мешавад.
Дар сутуни «Д» шумораи аъзои ҳизб, ки тибқи моддаи
3.4. Оинномаи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон аз
супоридани ҳаққи узвият озоданд (АҲО), оварда
мешавад.
Дар сутуни «Е» шумораи аъзои ҳизб дар деҳот ва ё аъзои
ташкилотҳои ибтидоии деҳот (АҲД) оварда мешавад.
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Акнун, дар сутуни «Ж» тибқи формулаи болозикр ва дар
асоси Ҷадвали 2 фарқияти (тарҳи) байни сутунҳои «Г» ва
«Д» дар таносуб ба сутуни «В» бо замми 100%7 ва
таносуби сутунҳои «Е» ва «В» бо замми 30%8 бароварда
мешавад, яъне Ж=((Г-Д)/В+100%+(Е/В+30%))/2
Дар ҷадвали ишораҳо, агар таваҷҷуҳ карда бошед,
ишораи «ШК» мавҷуд буда, он дар формула нишон дода
нашуда буд. Акнун дар сутуни «З» ҳосили сутуни «Ж» дар
таносуб бо сутуни «Б» ҳамчун баҳои вазъи фаъолият оид
ба таҳкими узвият бароварда мешавад, яъне З=Ж/Б*100.
Сутуни «К» бошад, бо назардошти натиҷа ё инки ҳосили
дар сутуни «З» бавуҷудомада ташкил меёбад. Мо
мебинем, ки дар сутуни «З» натиҷаи баландарин 18,8
мебошад ва агар ба Қадами 2 таваҷуҳ кунем, мо барои
нишондиҳандаи «Таҳкими узвият» ҳадди (меъёри)
баландтарин-12 хол муқаррар кардем. Пас, натиҷаи
баландтарини мо, ки онро ноҳияи Н.Хусрав соҳиб
гардидааст-18,8% баробар аст ба 12 хол.
Ҳамин тариқ, фарқияти (тарҳи) байни натиҷаи
баландтарин ва меъёри баландаринро бароварда, холи
дигар шаҳру ноҳияҳоро муайян менамоем.
Фарқият=18,8-12=6,8

Яъне, К=З-6,8

Ҳамин тариқ, дар сутуни «К» холи ниҳоӣ ё инки
Рейтинги ҳизбӣ аз рӯи нишондиҳандаи «Таҳкими
узвият» барои ҳар як шаҳр/ноҳия муқаррар мегардад.

Дар инҷо “100%” ин баробар ё пурра будани фарқияти байни шумораи аъзое, ки аз
супоридани ҳаққи узвият озоданд нисбат ба аъзое, ки ҳаққи узвият намесупоранд,
мебошад.
8
Дар инҷо “30%” ин ифодаи он аст, ки шумораи аъзои ҳизб баробар ба шумораи аҳолии
деҳот-70% бошад, яъне тарҳи 30% аҳолии шаҳрҷойҳо
7

38

39

ҚАДАМИ ПАНҶУМ – ҚАБУЛИ АЪЗО
Ин нишондиҳанда ҳамчун салоҳиятнокӣ ва ё баланд
бардоштани масъулиятнокӣ вобаста ба тозакунии сафи
ҳизб муқаррар карда шуда, таносуби байни шумораи
умумии аъзои ҳизб ва суръати (сатҳи) қабул ба аъзогӣ,
баррасӣ карда мешавад.
Аҳамиятнокии нишондиҳандаи мазкур дар он аст, ки он
ба таҳким ва ё устувории ҳаракати ҳизбӣ асос мебошад;
ҷараёни қабул ба сафи ҳизбро ба танзим дароварда,
доимоҳаракаткунандагии онро таъмин менамояд.

Барои муқаррар кардани асосҳо ва ё далелҳо оид ба
ҷараёни
қабули
аъзо
ба
сафи
ҳизб
(ҚА)
нишондиҳандаҳои таркибии онро муайян карда, бо
аломатҳои шартӣ ишора мекунем.
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№
НИШОНДИҲАНДАҲО
ИШОРА
1 Шумораи аъзои ҳизб дар
АҲАС
аввали сол

ЭЗОҲ

2

Шумораи аъзои ҳизб дар моҳи
ҳисоботӣ

АҲМҲ

3

Шумораи қабул (қабули аъзои
нав дар давраи ҳисоботӣ)

ШҚ

4

Нақшаи
қабул
наф./корманд/моҳ)

(10

НҚ

5

Коэффисиенти
баҳогузорӣ

стандартии

КСБ

= 1=100%

6

Коэффисиенти
имтиёзноки
баҳогузорӣ (барои ноҳияҳои
кӯҳистон ва дурдаст)

КИБ

= 1,2=120%

Коэффисиенти стандартӣ ва имтиёзноки баҳогузориро
низ, барои ноҳияҳои кӯҳистон ва дурдаст то 120%
муқаррар мекунем.
Ҳамин тариқ, ҳосили зеринро ба даст меорем:

ҚА=(АҲМҲ-АҲАС)/НҚ*КСБ
ё
ҚА=(АҲМҲ-АҲАС)/НҚ*КИБ

Нишондиҳандаи мазкур вобаста ба таҳкими ҷараёни
қабули аъзои ҳизб дар шаш моҳи соли 2021 аз таҷрибаи
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар
Ҷадвали 3 оварда шудааст:
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Ҷадвали 3
Шаҳру
ноҳияҳо
А
Бохтар
Левакант
Норак
Кӯлоб
Кушониён
Н.Хусрав
Балҷувон
Вахш
Қубодиён
Панҷ
Шаҳритус

Аъзои ҳизб
Аъзокунӣ-3 моҳ
Коэффисиент
Январ Июн
Қабул Нақша Иҷро
КСБ/КИБ АҲАС АҲМҲ ШҚ
НҚ
Б
В
Г
Д
Е
Ж
1
9672 11213 1541
300
513,7%
1
3034
3088
300
54
18,0%
1
3971
4085
420
114
27,1%
1
9897 10228
331
540
61,3%
1
13872 13934
62
480
12,9%
1,2
2515
2547
32
180
21,3%
1,2
1843
1892
49
240
24,5%
1
10840 11032
192
240
80,0%
1
9006
9149
143
240
59,6%
1
5377
5653
276
360
76,7%
1
5395
5656
261
240
108,8%

Хол
З
13,0
2,3
3,5
8,0
1,7
2,8
3,2
10,4
7,7
10,0
13,0

Дар Ҷадвали 3 дар сутуни «А» номгӯи шаҳру ноҳияҳо
оварда мешавад.
Дар сутуни «Б» коэфиссиенти имтиёзнок аз рӯи мавқеи
ҷойгиршавии кумитаҳои иҷроия ҷой дода шудааст.
Дар сутуни «В» шумораи умумии аъзои ҳизб дар аввали
сол (АҲАС) оварда мешавад.
Дар сутуни «Г» шумораи умумии аъзои ҳизб дар моҳи
ҳисоботӣ (АҲМҲ) оварда мешавад.
Дар сутуни «Д» фарқият ё тарҳи байни шумораи аъзо дар
аввали сол ва моҳи ҳисботӣ (ШҚ), оварда мешавад, яъне
Д=Г-В.
Дар сутуни «Е» нақшаи қабул ба аъзогӣ (НҚ) оварда
мешавад.
Албатта, дар ҳолати имрӯза ин нишондиҳанда ва ё
уҳдадорӣ на дар фаъолияти ҳамаи кумитаҳои иҷроия
роиҷ аст, аммо чи тавре дар боло иброз гардид,
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мавҷудияти нақшаи қабул барои сохтори ҳизбӣ
муҳаррик ва ё ҳаракатдиҳанда арзёбӣ мегардад. Аз ин
рӯ, он, яъне нақшаи қабул ба сафи ҳизб дар фаъолияти
сохторҳои ҳизбӣ дар вилояти Хатлон мавҷуд мебошад.
Акнун, дар сутуни «Ж»9 тибқи формулаи болозикр ва дар
асоси Ҷадвали 3 фарқияти (тарҳи) байни сутунҳои «Г» ва
«В» дар таносуб ба сутуни «Е» ва зарб бо сутуни «Б»
бароварда мешавад, яъне Ж=(Г-В)/Е*Б
Сутуни «З» бошад, бо назардошти натиҷа ё инки ҳосили
дар сутуни «Ж» бавуҷудомада ташкил меёбад. Мо
мебинем, ки дар сутуни «Ж» натиҷаи баландарин 513,7%
мебошад ва агар ба Қадами 2 таваҷуҳ кунем, мо барои
нишондиҳандаи «Қабули аъзо» ҳадди (меъёри)
баландтарин-13 хол муқаррар кардем. Ин маънои онро
дорад, ки ноҳия/шаҳр 13 холро соҳиб мегардад, агар
фаъолияти он ба 100% баробар шавад. Акнун мебинем,
ки ш.Бохтар ин меъёрро 5 маротиба бештар иҷро
кардааст. Ин хуб аст, аммо талаботи математикии ин
нишондиҳанда барои иҷрои нақша, ки ба 100% баробар
ва ё аз он боло аст, яклухт 13 хол муқаррар кардааст.
Ҳамин тариқ, дар сутуни «З» ба шаҳри Бохтар ва ноҳияи
Шаҳритус 13 хол гузошта, натиҷаи бадастовардаи дигар
ноҳияҳоро ба 13 зарб мекунем ва холи дигар шаҳру
ноҳияҳоро муайян менамоем.
Яъне, З=Ж*13
Ҳамин тариқ, дар сутуни «З» холи ниҳоӣ ё инки
Рейтинги ҳизбӣ аз рӯи нишондиҳандаи «Қабули аъзо»
барои ҳар як шаҳр/ноҳия муқаррар мегардад.
Қаблан ҳамаи катакчаҳои сутуни “Ж” ба % гардонида шавад, яъне катакчаҳоро интихоб
карда, аз қисмати сарлавҳаи барномаи Ecxel ба ишораи “%” зер кардан лозим аст.
9
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ҚАДАМИ ШАШУМ – КОРГУЗОРӢ ДАР
ТАШКИЛОТҲОИ ИБТИДОӢ
Нишондиҳандаи мазкур бо мақсади салоҳиятнокӣ ва ё
баланд бардоштани масъулиятнокӣ вобаста ба таҳкими
коргузорӣ, ҳуҷҷатнигорӣ ва тақвияти фаъолияти
ташкилотҳои ибтидоӣ интихоб (муқаррар) гардида,
таносуби байни шумораи шумораи ташкилотҳои
ибтидоӣ дар шаҳрҷойҳо ва деҳот, утоқҳои кории
ташкилотҳо, теъдоди восита ва ҳуҷҷатҳо дар
ташкилотҳо ва шумораи ташкилотҳо дар деҳот, ки ҳаққи
узвият месупоранд баррасӣ карда мешавад.
Аҳамиятнокии нишондиҳандаи мазкур ба таҳкими
фаъолияти ташкилотҳои ибтидоӣ ва ҳамоҳангии онҳо бо
кумитаҳои иҷроия, ҳамзамон рушди ҳуҷҷатгузорӣ ва
фаъолнокии
ташкилотҳои
ибтидоӣ
дар
самти
ҷамъоварии ҳаққи узвият аз манбаъҳои ғайрибуҷетӣ
равона гардидааст.
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Барои муқаррар кардани асосҳо ва ё далелҳо оид ба
таҳкими коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ (КТИ)
нишондиҳандаҳои таркибии онро муайян карда, бо
аломатҳои шартӣ чунин ишора мекунем.
№
НИШОНДИҲАНДАҲО
ИШОРА
1 Шумораи
ташкилотҳои
ТИ
ибтидоӣ
2 Шумораи
утоқҳои
кории
УТИ
такшилотҳои ибтидоӣ
3 Теъдоди
протоколҳои
МУТ
маҷлисҳои
умумии
ташкилотҳои ибтидоӣ, ки дар
КИН/Ш мавҷуд мебошанд
4 Шумораи
ташкилотҳои
ТИҲ
ибтидоӣ, ки тибқи Роҳнамо
8-номгӯи ҳуҷҷатҳоро доранд
5 Шумораи
ташкилотҳои
ТИД
ибтидоии маҳаллаву деҳот
6 Шумораи
ташкилотҳои ТИДҲУ
ибтидоии маҳаллаву деҳот, ки
ҳаққи узвият месупоранд
7 Коэффисиенти
стандартии
КСБ
баҳогузорӣ
8 Коэффисиенти
имтиёзноки
КИБ
баҳогузорӣ (барои ноҳияҳои
кӯҳистон ва дурдаст)

ЭЗОҲ

Ҳар се моҳ
як протокол

= 1=100%
= 1,3=130%

Коэффисиенти стандартӣ ва имтиёзноки баҳогузориро
низ, барои ноҳияҳои кӯҳистон ва дурдаст то 130%
муқаррар мекунем.
Ҳамин тариқ, ҳосили зеринро ба даст меорем:
КТИ=(УТИ/ТИ+МУТ/(ТИ*2)+ТИҲ/ТИ+ТИДҲУН/ТИД)/4*КИБ
ё
КТИ=(УТИ/ТИ+МУТ/(ТИ*2)+ТИҲ/ТИ+ТИДҲУН/ТИД)/4*КСБ
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Нишондиҳандаи мазкур вобаста ба таҳкими коргузорӣ
дар ташкилотҳои ибтидоӣ аз таҷрибаи Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар Ҷадвали 4 оварда шудааст:
Ҷадвали 4
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Дар Ҷадвали 4 дар сутуни «А» чун анъана номгӯи шаҳру
ноҳияҳо оварда мешавад.
Дар сутуни «Б» коэфиссиенти имтиёзнок (КИБ/КСБ) аз
рӯи мавқеи ҷуғрофии кумитаҳои иҷроия ҷой дода
шудааст.
Дар сутуни «В» шумораи умумии ташкилотҳои ибтидоӣ
(ТИ) оварда мешавад.
Дар сутуни «Г» шумораи утоқҳои кории ташкилотҳои
ибтидоӣ (УТИ) оварда мешавад.
Дар сутуни «Д» теъдоди протоколҳои ташкилотҳои
ибтидоӣ аз натиҷаи маҷлисҳои умумӣ, ки ҳар семоҳа
бояд баргузор карда шаванд (МУТ), оварда мешавад.
Дар сутуни «Е» шумораи ташкилотҳои ибтидоӣ, ки
тибқи талабот (дар таҷрибаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
вилояти
Хатлон-Роҳнамо
барои
ташкилотҳои
ибтидоӣ 8 номгӯи парвандаҳоро муайян кардааст)
ҳуҷҷатгузорӣ доранд (ТИҲ) оварда мешавад.
Дар сутуни «Ж» шумораи ташкилотҳои ибтидоӣ дар
деҳот (ТИД) оварда мешавад.
Дар сутуни «З» шумораи ташкилотҳои ибтидоии деҳот,
ки тибқи талабот ҳаққи узвият месупоранд, оварда
мешавад.
Акнун, дар сутуни «К»10 тибқи формулаи болозикр ва дар
асоси Ҷадвали 4 таносуби байни сутунҳои «Г» ва «В» бо
ҷамъи таносуби байни сутунҳои «Д» ва «В» бо зами 211 ва
ҷамъ бо таносуби байни сутунҳои «Е» ва «В», ҷамъ бо
Қаблан ҳамаи катакчаҳои сутуни “Ж” ба % гардонида шавад, яъне катакчаҳоро интихоб
карда, аз қисмати сарлавҳаи барномаи Ecxel ба ишораи “%” зер кардан лозим аст.
11
Яъне, теъдоди протоколҳо бояд на кам аз 2 адад мавҷуд бошанд
10
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таносуби сутунҳои «З» ва «Ж» дар таносуб (тақсим) бо 412
ва зами он бо сутуни «Б» бароварда мешавад, яъне
К=(Г/В+Д/(В*2)+Е/В+3/Ж)/4*Б

Сутуни «Л» бошад, бо назардошти натиҷа ё инки ҳосили
дар сутуни «К» бавуҷудомада ташкил меёбад. Агар ба
Қадами 2 таваҷуҳ кунем, мо барои нишондиҳандаи
«Коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ» ҳадди (меъёри)
баландтарин-9 хол муқаррар кардаем. Ин маънои онро
дорад, ки ҳар як ноҳия/шаҳр 9 холро соҳиб мегардад,
агар фаъолияти он ба 100% баробар шавад. Ҳамин тариқ,
дар сутуни «Л» ҳосили сутуни «К»-ро ба 9 зарб мекунем
ва холи ниҳоии шаҳру ноҳияҳоро муайян менамоем.
Яъне, Л=К*9
Ҳамин тариқ, дар сутуни «Л» холи ниҳоӣ ё инки
Рейтинги ҳизбӣ аз рӯи нишондиҳандаи «Коргузорӣ дар
ташкилотҳои ибтидоӣ» барои ҳар як шаҳр/ноҳия
муқаррар мегардад.

12

Яъне, ҳосили 4 фаъолият / амалиёт
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ҚАДАМИ ҲАФТУМ – ИҶРОИ БУҶЕТ
Ин нишондиҳанда ҳамчун салоҳиятнокӣ ё баланд
бардоштани масъулиятнокӣ вобаста ба ҷамъоварӣ ва
пардохти саривақтии ҳаққи узвият, инчунин иҷрои
нақшаи буҷети тасдиқшуда, яъне таносуби байни
маблағи (буҷети) банақшагирифташуда ва воридоти
(иҷрои) он, маблағи қарзи ҷамъшуда дар назди КИВ ва
пардохти он ва баррасӣ карда мешавад.
Аҳамиятнокии нишондиҳандаи мазкур дар он аст, ки он
ташкили дуруст ва босалоҳияти буҷет ва иҷрои
уҳдадориҳоро оид ба пардохти саривақтии аъзоҳаққӣ
таъмин менамояд.

Барои муқаррар кардани асосҳо ва ё далелҳо оид ба
ҷараёни ташкили буҷет, аз ҷумла ҷамъоварии ҳаққи
узвият (ИБ) нишондиҳандаҳои таркибии онро муайян
карда, бо аломатҳои шартӣ чунин ишора мекунем.
50

№
НИШОНДИҲАНДАҲО
ИШОРА
1 Маблағи ҳаққи узвият тибқи
НҲУ
нақша / буҷет

ЭЗОҲ
Дар инҷо
воридот-асл
ба инобат
гирифта
намешавад

2

Маблағи
пардохти
узвият (иҷрои нақша)

ҳаққи

ПҲУ

3

Маблағи қарз аз ҳаққи узвият
(ҷамъшуда)

ҚҲУ

4

Маблағи пардохти
ҳаққи узвият

5

Коэффисиенти
баҳогузорӣ

стандартии

КСБ

= 1=100%

6

Коэффисиенти
имтиёзноки
баҳогузорӣ (барои ноҳияҳои
кӯҳистон ва дурдаст)

КИБ

= 1,3=130%

қарз

аз

Аз соли
гузашта низ

ПҚҲУ

Коэффисиенти стандартӣ ва имтиёзноки баҳогузориро
низ, барои ноҳияҳои кӯҳистон ва дурдаст то 130%
муқаррар мекунем.
Ҳамин тариқ, ҳосили зеринро ба даст меорем:
ИБ=((ПҲУ/НҲУ)+(ПҚҲУ/ҚҲУ))/2*КИБ
ё
ИБ=((ПҲУ/НҲУ)+(ПҚҲУ/ҚҲУ))/2*КСБ
Нишондиҳандаи мазкур вобаста ба таъмини иҷри буҷет
дар шаш моҳи соли 2021 аз таҷрибаи Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар Ҷадвали 5 оварда шудааст:
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Коэффисиент

Ҷадвали 5

А
Бохтар
Левакант
Норак
Кӯлоб
Кушониён
Н.Хусрав
Балҷувон
Вахш

Пардохти ҳаққи
узвият-30%
Ворид /
Тибқи
иҷро
нақша /
(пардохт)
буҷет
шуд

КСБ/
КИБ

НҲУ

Б

В

ПҲУ

Г

Қарз аз ҳаққи
узвият
Ҳамагӣ,
ҷамъ
шуд

Ҳамагӣ,
пардохт
шуд

ҚҲУ

ПҚҲУ

Д

Е

0000,0 смн

0000,0 смн

1

00000,0 смн

00000,0 смн

1

00000,0 смн

00000,0 смн

0000,0 смн

0000,0 смн

1

00000,0 смн

00000,0 смн

0000,0 смн

0000,0 смн

1

00000,0 смн

00000,0 смн

0000,0 смн

0000,0 смн

1

00000,0 смн

00000,0 смн

0000,0 смн

0000,0 смн

1,2

00000,0 смн

00000,0 смн

0000,0 смн

0000,0 смн

1,2

00000,0 смн

00000,0 смн

0000,0 смн

0000,0 смн

1

00000,0 смн

00000,0 смн

0000,0 смн

0000,0 смн

Таносуби
пардохт

Хол

Ж
49%
97%
84%
93%
98%
126%
106%
65%

З
6,3
12,7
11,0
12,0
12,7
13,0
13,0
8,4

Эзоҳ: бинобар хусусияти махфӣ доштани амалиёти
молиявӣ, дар сутунҳо рақамҳо нишон дода намешаванд,
аммо натиҷанокӣ дуруст оварда шудааст.
Дар Ҷадвали 5 дар сутуни «А» номгӯи шаҳру ноҳияҳо
оварда мешавад.
Дар сутуни «Б» коэфиссиенти имтиёзнок аз рӯи мавқеи
ҷойгиршавии кумитаҳои иҷроия оварда шудааст.
Дар сутуни «В» маблағи ҳаққи узвият тибқи буҷет ва ё
нақшаи буҷет (НҲУ) оварда мешавад.
Дар сутуни «Г» таъмини иҷрои буҷет ё инки маблағи аз
ҳисоби ҳаққи узвият ҷамъоварӣ ва пардохтшуда (ПҲУ)
оварда мешавад.
Дар сутуни «Д» маблағи қарзи дар назди КИВ аз ҳисоби
ҳаққи узвият ва дигар пардохтҳо ҷамъ гардида (ҚҲУ)
оварда мешавад.
52

Дар сутуни «Е» маблағи пардохти қарз аз КИВ (ПҚҲУ)
оварда мешавад.
Акнун, дар сутуни «Ж»13 тибқи формулаи болозикр ва
дар асоси Ҷадвали 5 таносуби байни сутунҳои «Г» ва «В»
ҷамъ бо таносуби байни сутунҳои «Е» ва «Д», тақсими онҳо
бо 214 ва зарб бо сутуни «Б» бароварда мешавад, яъне
Ж=((Г/В)+(Е/Д))/*Б
Сутуни «З» бошад, бо назардошти натиҷа ё инки ҳосили
дар сутуни «Ж» бавуҷудомада ташкил меёбад. Мо
мебинем, ки дар сутуни «Ж» натиҷаи баландарин 126%
мебошад ва агар ба Қадами 2 таваҷуҳ кунем, мо барои
нишондиҳандаи «Иҷрои буҷет» ҳадди (меъёри)
баландтарин-13 хол муқаррар кардем. Ин маънои онро
дорад, ки ҳар як ноҳия/шаҳр 13 холро соҳиб мегардад,
агар фаъолияти он ба 100% баробар шавад. Акнун
мебинем, ки н.Н.Хусрав ин меъёрро бештар иҷро
кардааст. Ин хуб аст, аммо талаботи математикии ин
нишондиҳанда барои иҷрои нақша/буҷет, ки ба 100%
баробар ва ё аз он боло аст, яклухт 13 хол муқаррар
кардаааст. Ҳамин тариқ, дар сутуни «З» ба ноҳияҳои
Н.Хусрав ва Баоҷувон 13 хол гузошта, натиҷаи
бадастовардаи дигар ноҳияҳоро ба 13 зарб мекунем ва
холи дигар шаҳру ноҳияҳоро муайян менамоем.
Яъне, З=Ж*13
Ҳамин тариқ, дар сутуни «З» холи ниҳоӣ ё инки
Рейтинги ҳизбӣ аз рӯи нишондиҳандаи «Иҷрои буҷет»
барои ҳар як шаҳр/ноҳия муқаррар мегардад.

Қаблан ҳамаи катакчаҳои сутуни “Ж” ба % гардонида шавад, яъне катакчаҳоро интихоб
карда, аз қисмати сарлавҳаи барномаи Ecxel ба ишораи “%” зер кардан лозим аст.
14
Яъне, ҳосили 2 фаъолият / амалиёт
13
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ҚАДАМИ ҲАШТУМ – ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБӢ
Дар нишондиҳандаи мазкур таносуби шумораи умумии
чорабиниҳои
гузаронидашуда,
зимнан
масофаи
роҳсозӣ, ҳаҷми корҳои таъмиру сохтмонӣ, теъдоди
ниҳолҳои шинонидашуда, шумораи иншооти гигиенӣ,
марказҳои фурӯши маҳсулоти ҳунармандӣ ва утоқҳои
раиси кумитаи маҳалла/деҳот дар таносуб бо шумораи
воҳидҳои кадрӣ ва коэффисиенти имтиёзнок баррасӣ
карда мешавад.
Аҳамиятнокии нишондиҳандаи мазкур дар он аст, ки он
фаъолнокии сохторҳои ҳизбиро вобаста ба ташкил ва
баргузории чорабиниҳо дар доираи ташаббусҳои
(аксияҳои) ҳизбӣ таъмин менамояд.
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Барои муқаррар кардани асосҳо ва ё далелҳо оид ба
ҷараёни татбиқи ташаббусҳои (аксияҳои) ҳизбӣ (ТҲ)
нишондиҳандаҳои таркибии онро муайян карда, бо
аломатҳои шартӣ чунин ишора мекунем.
НИШОНДИҲАНДАҲО
Сангфаршкунӣ
Мумфаршкунӣ
Ниҳолшинонӣ
Азнавсозии иншооти гигиенӣ
Сохтмони маркази фурӯши
маҳсулоти ҳунармандӣ
6. Сохтмони утоқи раиси кумитаи
маҳалла / деҳот
7. Таъмири (сохтмони) мактабу
боғча
8. Шумораи кормандони кумитаҳо
9. Коэффисиенти стандартии
баҳогузорӣ
10. Коэффисиенти имтиёзноки
баҳогузорӣ
№
1.
2.
3.
4.
5.

ИШОРА
С
М
Н
ИГ
МҲ

ЭЗОҲ

УКМ
ТМ
ШК
КСБ

= 1=100%

КИБ

= 1,3=130%

Коэффисиенти стандартӣ ва имтиёзноки баҳогузориро
низ, барои ноҳияҳои кӯҳистон ва дурдаст то 130%
муқаррар мекунем.
Ҳамин тариқ, ҳосили зеринро ба даст меорем:
ТҲ = (С+М+ИГ+МҲ+УКМ+(Н/1000)+(ТМ/100)/ШК*КСБ)/100
ё
ТҲ = (С+М+ИГ+МҲ+УКМ+(Н/1000)+(ТМ/100)/ШК*КИБ)/100

Нишондиҳандаи
мазкур
вобаста
ба
татбиқи
ташаббусҳои (аксияҳои) ҳизбӣ дар шаш моҳи соли 2021
аз таҷрибаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон
дар Ҷадвали 6 оварда шудааст.
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Ҷадвали 6
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Дар Ҷадвали 6 дар сутуни «А» номгӯи шаҳру ноҳияҳо
оварда мешавад.
Дар сутуни «Б» коэфиссиенти имтиёзнок (КИБ/КСБ) аз
рӯи мавқеи ҷуғрофии кумитаҳои иҷроия оварда
мешавад.
Дар сутуни «В» шумораи кормандони асосии кумитаҳои
иҷроия (ШК) оварда мешавад.
Дар сутуни «Г» масофаи (км) роҳи сангфаршшуда (С)
оварда мешавад.
Дар сутуни «Д» масофаи (км) роҳи мумфаршшуда (М)
оварда мешавад.
Дар сутуни «Е» шумораи ниҳолҳои шинонидашуда (Н)
оварда мешавад.
Дар сутуни «Ж» шумораи иншооти гигиенӣ, ки дар асоси
лоиҳаҳои аз ҷониби Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти
Хатлон омодагардида, яъне ҳоҷҷатхонаҳои (ҳамомҳои)
бо усули дренажӣ азнавсозӣ (сохтмон) шуда (ИГ) оварда
мешавад.
Дар сутуни «З» шумораи марказҳои фурӯши маҳсулоти
ҳунармандӣ, ки дар асоси лоиҳаҳои аз ҷониби Кумитаи
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон омодашуда сохтмон
гардидаанд (МҲ) оварда мешавад.
Дар сутуни «К» шумораи утоқҳои раисони кумитаҳои
маҳалла/деҳот, ки дар асоси лоиҳаҳои аз ҷониби
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон омодашуда
сохтмон гардидаанд (УКМ) оварда мешавад.
Дар сутуни «Л» ҳаҷми (кв) корҳои таъмирию сохтмонии
мактабу боғчаҳо (ТМ) оварда мешавад.
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Акнун, дар сутуни «М»15 тибқи формулаи болозикр ва дар асоси
Ҷадвали 6 ҷамъи сутунҳои «Г», «Д», «Ж», «З» ва «К», ҷамъ бо
таносуби байни сутуни «Е» бо 100016, ҷамъ бо таносуби байни
сутуни «Л» бо 10017 ва таносуби ҳамаи сутунҳо бо сутуни «В» ва зарб
бо сутуни «Б» ва тақсим бо 100 (яъне ташкили иҷро дар ҳадди 100%)
бароварда мешавад, яъне М=(Г+Д+Ж+З+К+(Е/1000)+(Л/100)/В*Б)/100
Сутуни «Н» бошад, бо назардошти натиҷа ё инки ҳосили дар
сутуни «М» бавуҷудомада ташкил меёбад. Дар инҷо, тибқи
Қадами 2 мо барои нишондиҳандаи «Ташаббусҳои ҳизбӣ» ҳадди
(меъёри) баландтарин-10 хол муқаррар кардаем. Ин маънои
онро дорад, ки ҳар як ноҳия/шаҳр 10 холро соҳиб мегардад, агар
фаъолияти он ба 100% баробар шавад. Ҳамин тариқ, натиҷаи
бадастовардаи дигар ноҳияҳоро ба 10 зарб мекунем.
Яъне, Н=М*10
Ҳамин тариқ, дар сутуни «Н» холи ниҳоӣ ё инки Рейтинги ҳизбӣ
аз рӯи нишондиҳандаи «Ташаббусҳои ҳизбӣ» барои ҳар як
шаҳр/ноҳия муқаррар мегардад.

Қаблан ҳамаи катакчаҳои сутуни “Ж” ба % гардонида шавад, яъне катакчаҳоро интихоб
карда, аз қисмати сарлавҳаи барномаи Ecxel ба ишораи “%” зер кардан лозим аст.
16
Бо назардошти содда гардонидани таносуби ҳисобҳо ҳосил ё нишондиҳандаи
бисёррақамаи сутуни “Е” бо 1000 тақсим карда мешавад
17
Бо назардошти содда гардонидани таносуби ҳисобҳо ҳосил ё нишондиҳандаи
бисёррақамаи сутуни “Л” бо 100 тақсим карда мешавад
15
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ҚАДАМИ НУҲӮМ – ҲУҚУҚВАЙРОНКУНӢ (ҲҚ)
Нишондиҳандаи мазкур таносуби ҳолатҳои (шумораи)
ҷинояткориро дар байни ҷомеа ва ҷудошавии оилаҳоро
бо шумораи аҳолӣ ва иқтидори кадрии кумитаҳои
иҷроия бо назардошти коэффисиенти имтиёзнок
баррасӣ менамояд.
Аҳамиятнокии нишондиҳандаи мазкур дар он аст, ки он
фаъолнокии сохторҳои ҳизбиро вобаста ба пешгирии
ҷинояткорӣ ва ҷудошавии оилаҳо таъмин менамояд.
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Барои муқаррар кардани асосҳо ва ё далелҳо оид ба
ҷараёни татбиқи чорабиниҳо дар самти пешгирии
ҳуқуқвайронкунӣ (ҲҚ) нишондиҳандаҳои таркибии
онро муайян карда, бо аломатҳои шартӣ чунин ишора
мекунем.
№
НИШОНДИҲАНДАҲО
1. Ҳолатҳои ҷинояткорӣ дар давраи
ҳисоботӣ

ИШОРА
ҲҶ

2. Ҳолатҳои ҷудошавии оилаҳо дар
давраи ҳисоботӣ

ҲТ

3. Шумораи аҳолии қобили амал

ША

4. Шумораи кормандон кумитаҳои
иҷроия

ШК

ЭЗОҲ

Коэффисиенти имтиёзноки баҳогузориро ба шумораи
кормандони асосии кумитаҳои иҷроия ва шумораи
аҳолии қобили амал асос мегирем, зеро потенсиали
воқеиро ҳамин ду нишондиҳанда ба таври возеҳ
инъикос карда метавонад.
Ҳамин тариқ, ҳосили зеринро ба даст меорем:
ТҲ = (С+М+ИГ+МҲ+УКМ+(Н/1000)+(ТМ/100)/ШК*КСБ)/100
ё
ТҲ = (С+М+ИГ+МҲ+УКМ+(Н/1000)+(ТМ/100)/ШК*КИБ)/100

Нишондиҳандаи
мазкур
вобаста
ба
татбиқи
ташаббусҳои (аксияҳои) ҳизбӣ дар шаш моҳи соли 2021
аз таҷрибаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон
дар Ҷадвали 6 оварда шудааст.
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Шаҳру
ноҳияҳо

А
Ш. Шоҳин
Восеъ
Данғара
Ҳамадонӣ
Кушониён
Кӯлоб
Қубодиён
Вахш
Норак
Дӯстӣ
Н.Хусрав

Кормандон

Ҷадвали 7
Шумораи
аҳолии
қобили
амал

ШК
Б
8
8
9
9
10
13
8
7
10
6
5

ША
В
32393
127034
95532
86984
144399
125568
110936
117403
36123
69280
23369

Ҳолатҳои содири
ҷиноят

Теъдоди никоҳ
ва талоқ

Ҷавонон

Занон

Никоҳ

ҲҶ1
Г
9
41
49
36
53
78
6
31
31
11
4

ҲҶ2
Д
3
15
8
6
12
19
6
20
5
8
8

ҲТ1
Е
167
770
657
677
911
807
769
741
184
423
161

Хол

Талоқ

Таносуб
(сатҳи
нигаро
нӣ)

ҲТ2
Ж
7
37
34
57
95
106
97
58
51
88
27

З
100%
115%
123%
147%
149%
160%
171%
173%
376%
392%
438%

К
9,0
8,7
8,4
8,1
7,8
7,5
7,2
6,9
2,4
2,1
1,8

Дар Ҷадвали 7 дар сутуни «А» номгӯи шаҳру ноҳияҳо
оварда мешавад.
Дар сутуни «Б» шумораи кормандони кумитаҳои иҷроия
ҳамчун имконияти кадрӣ (ШК) ба сифати коэффисиенти
имтиёзнок оварда мешавад.
Дар сутуни «В» шумораи аҳолии қобили амал, аз 18 сола
боло (ША) оварда мешавад.
Дар сутуни «Г» шумораи (ҳолатҳои) ҷиноятҳои
содиршуда аз ҷониби ҷавонон (ҲҶ1) оварда мешавад.
Дар сутуни «Д» шумораи (ҳолатҳои) ҷиноятҳои
содиршуда аз ҷониби занон (ҲҶ2) оварда мешавад.
Дар сутуни «Е» теъдоди никоҳ (ҲТ1) оварда мешавад.
Дар сутуни «Ж» теъдоди талоқ (ҲТ2) оварда мешавад.

62

Акнун, дар сутуни «З»18 тибқи формулаи болозикр ва дар
асоси Ҷадвали 7 ҷамъи сутунҳои «Г» ва «Д» дар таносуб бо
сутуни «В» зарб бо 10019, ҷамъ бо таносуби байни сутунҳои
«Ж» ва «Е» дар таносуб бо сутуни «Б» забр бо 100 (яъне
ташкили иҷро дар ҳадди 100%) бароварда мешавад, яъне
3=((Г+Д)/В*100+(Ж/Е))/Б*100

Сутуни «К» бошад, бо назардошти натиҷа ё инки ҳосили
дар сутуни «З» бавуҷудомада ташкил меёбад. Дар инҷо,
тибқи
Қадами
2
мо
барои
нишондиҳандаи
«Ҳуқуқвайронкунӣ» ҳадди (меъёри) баландтарин-9 хол
муқаррар кардаем. Ин маънои онро дорад, ки ҳар як
ноҳия/шаҳр 9 холро соҳиб мегардад, агар фаъолияти он
ба 100% баробар шавад. Аммо дар инҷо таҳлили
рақамҳои оморӣ каме заҳмат талаб мекунанд, зеро
ҳолати баҳогузорӣ хусусияти баръаксро дорад. Яъне,
холи баландтарин ба ноҳияе гузошта мешавад, ки
таносуб ё ҳосили нишондиҳандаҳо баландаш 100,
натиҷаи аз 100 боло, вазъи ҷинояткориро ташвишовар
ифдоа намуда, холи кам дода мешавад. Ҳамин тариқ,
натиҷаи баррасии вазъи ҷинояткорӣ дар н.Ш.Шоҳин, ки
ба 100% баробар гардидааст, беҳтар арзёбӣ гардида, 9
хол дода мешавад, дигар ноҳияҳо, ки аз 100% боло
натиҷа ҳосил гардидааст, мутаносибан холи кам
мегиранд.
Ҳамин тариқ, дар сутуни «К» холи ниҳоӣ ё инки
Рейтинги
ҳизбӣ
аз
рӯи
нишондиҳандаи
«Ҳуқуқвайронкунӣ» барои ҳар як шаҳр/ноҳия муқаррар
мегардад.
Қаблан ҳамаи катакчаҳои сутуни “З” ба % гардонида шавад, яъне катакчаҳоро интихоб
карда, аз қисмати сарлавҳаи барномаи Ecxel ба ишораи “%” зер кардан лозим аст.
19
Ба 100 нафар аҳолӣ
18
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ҚАДАМИ ДАҲУМ – ХОҶАГИИ ЁРИРАСОН (ХЁ)
Нишондиҳандаи мазкур таносуби масоҳати замини
ҷудогардидаро (дар ҳаҷми на кам аз 5 га) бо
дарназардошти коэффисиенти имтиёзнок баррасӣ
менамояд.
Аҳамиятнокии нишондиҳандаи мазкур – ташкил ёфтани
хоҷагии ёрирасон дар назди кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ
дар шаҳру ноҳияҳо ҳамчун манбаи иловагӣ ба даромади
умумии кормандони ҳизбӣ.

Барои муқаррар кардани асосҳо ва ё далелҳо оид ба
ҷараёни ташкили хоҷагиҳои ёрирасон дар назди
кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳо (ХЁ)
нишондиҳандаҳои таркибии онро муайян карда, бо
аломатҳои шартӣ чунин ишора мекунем.
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№
НИШОНДИҲАНДАҲО
ИШОРА
ЭЗОҲ
1. Майдони (масоҳати) замин барои
НЗХЁ
на кам аз 5
хоҷагии ёрирасон ҳамчун нақша
га
пешбинишуда
2. Майдони (масоҳати) замини
ЗҶХЁ
барои хоҷагии ёрирасон
ҷудошуда
3. Коэффисиенти стандартии
КСБ
= 1=100%
баҳогузорӣ
4. Коэффисиенти имтиёзноки
КИБ
= 1,2-1,5
баҳогузорӣ (барои шаҳрҷойҳо,
=120-150%
ноҳияҳои кӯҳистон ва дурдаст)

Коэффисиенти стандартӣ ва имтиёзноки баҳогузориро
низ, барои шаҳрҷойҳо, ноҳияҳои кӯҳистон ва дурдаст
аз120% то 130% муқаррар мекунем.
Ҳамин тариқ, ҳосили зеринро ба даст меорем:

ХЁ=ЗҶХЁ/НЗХЁ*КСБ
ё
ХЁ=ЗҶХЁ/НЗХЁ*КИБ

Нишондиҳандаи мазкур вобаста ба ташкили хоҷагиҳои
ёрирасон дар назди кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру
ноҳияҳо дар шаш моҳи соли 2021 аз таҷрибаи Кумитаи
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар Ҷадвали 8 оварда
шудааст.
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Ҷадвали 8

Шаҳру
ноҳияҳо

Коэффисиент

Масоҳати
замин,
нақша
(га)

А
Кӯлоб
Кушониён
Н.Хусрав
Қубодиён
Панҷ
Шаҳритуз
Ёвон
Хуросон
А.Ҷомӣ
Дӯстӣ
Ҷ. Балхӣ

КСБ/КИБ
Б
1,2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

НЗХЁ
В
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Масоҳати
замини
ҷудошуда
(га)
ЗҶХЁ
Г
2
0,25
1
2
2
0
2,5
0
1
0
5

Таносуб Хол

Д
48%
5%
20%
40%
40%
0%
50%
0%
20%
0%
100%

Е
4,3
0,5
1,8
3,6
3,6
0,0
4,5
0,0
1,8
0,0
9,0

Дар Ҷадвали 8 дар сутуни «А» номгӯи шаҳру ноҳияҳо
оварда мешавад.
Дар сутуни «Б» коэфиссиенти имтиёзнок (КИБ/КСБ) аз
рӯи мавқеи ҷуғрофии кумитаҳои иҷроия оварда
мешавад.
Дар сутуни «В» масоҳати замин, ки ҳамчун нақша барои
ташкили хоҷагиҳои ёрирасон дар назди кумитаҳои
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳо муқаррар карда
шудааст, (НЗХЁ) оварда мешавад.
Дар сутуни «Г» масоҳати замини барои ташкили
хоҷагиҳои ёрирасон дар назди кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ
дар шаҳру ноҳияҳо ҷудошуда (ЗҶХЁ) оварда мешавад.
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Акнун, дар сутуни «Д»20 тибқи формулаи болозикр ва дар
асоси Ҷадвали 8 таносуби сутунҳои «Г» ва «В», зарб бо
сутуни «Б» бароварда мешавад, яъне Д=Г/В*Б
Сутуни «Е» бошад, бо назардошти натиҷа ё инки ҳосили
дар сутуни «Д» бавуҷудомада ташкил меёбад. Дар инҷо
мебинем, ки тибқи Қадами 2 барои нишондиҳандаи
«Хоҷагиҳои ёрирасон» ҳадди (меъёри) баландтарин-9
хол муқаррар карда шудааст. Ин маънои онро дорад, ки
ҳар як ноҳия/шаҳр 9 холро соҳиб мегардад, агар
фаъолияти он ба 100% баробар шавад. Ҳамин тариқ,
натиҷаи бадастовардаи ноҳияҳоро ба 9 зарб мекунем.
Яъне, Е=Д*9
Ҳамин тариқ, дар сутуни «Е» холи ниҳоӣ ё инки
Рейтинги ҳизбӣ аз рӯи нишондиҳандаи «Хоҷагиҳои
ёрирасон» барои ҳар як шаҳр/ноҳия муқаррар мегардад.

Қаблан ҳамаи катакчаҳои сутуни “Ж” ба % гардонида шавад, яъне катакчаҳоро интихоб
карда, аз қисмати сарлавҳаи барномаи Ecxel ба ишораи “%” зер кардан лозим аст.
20
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ҚАДАМИ ЁЗДАҲУМ – ИНТИШОРИ МАВОДҲО

Ин нишондиҳанда таносуби шумораи маводҳои
интишоршуда,
теъдоди
пайвандҳои
маводҳои
интишоршуда ва теъдоди маъқулҳоро дар маводҳои
интишоршуда баррасӣ менамояд.
Аҳамиятнокии нишондиҳандаи мазкур – ҳавасманд
гардонидани кормандони ҳизбӣ дар самти муқовимат
бо таҳдидҳои беруна ва бегона, зимнан пур кардани
фазои маҷозӣ (интернет) аз дастовардҳои ҳамарӯзаи
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ҳамчун
муқовимат ба маводҳои муғризона, иғвоангез ва
фитнаовар.

Барои муқаррар кардани асосҳо ва ё далелҳо оид ба
ҷараёни интишори маводҳо (ИМ) нишондиҳандаҳои
таркибии онро муайян карда, бо аломатҳои шартӣ чунин
ишора мекунем.
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№
НИШОНДИҲАНДАҲО
ИШОРА
ЭЗОҲ
1 Шумораи маводҳои
ШМ
ҳаррӯза
интишоршуда
2 Теъдоди пайвандҳои маводҳои
ТП
ҳаррӯза
интишоршуда
3 Теъдоди маъқулҳо дар (ба)
ТМ
ҳаррӯза
маводҳои интишоршуда
4 Шумораи кормандони кумитаҳои
ШК
иҷроия
5 Коэффисиенти стандартии
КСБ
= 1=100%
баҳогузорӣ
6 Коэффисиенти имтиёзноки
КИБ
= 1,3=130%
баҳогузорӣ

Коэффисиенти стандартӣ ва имтиёзноки баҳогузориро
барои ноҳияҳои кӯҳистон ва дурдаст 130% муқаррар
мекунем.
Ҳамин тариқ, ҳосили зеринро ба даст меорем:

ИМ=(ШМ+ТП+ТМ)/ШК*КСБ
ё
ИМ=(ШМ+ТП+ТМ)/ШК*КИБ

Нишондиҳандаи мазкур вобаста ба интишори маводҳои
хабарӣ аз фаъолияти (таҷрибаи) кумитаҳои иҷроияи
ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳо дар вилояти Хатлон дар
саҳифаи Фейсбук дар Ҷадвали 9 оварда шудааст.
Интишори маводҳои хабарӣ ҳар рӯз ба роҳ монда шуда,
ҳар семоҳа дар сатҳи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
вилояти Хатлон ҷамъбаст карда мешавад.
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Ҷадвали 9

Шаҳру
ноҳияҳо

А
Бохтар
Хуросон
Дӯстӣ
Ҷ. Балхӣ
Данғара
Восеъ
Ш. Шоҳин
Ҳамадонӣ
Муъминобод

Теъдоди
пайвандҳои
маводҳои
интишоршуда

Теъдоди
маъқулҳо
дар
маводҳои
интишоршуда

Коэффисиент

Кормандон

Шумораи
маводҳои
интишоршуда

КСБ/КИБ

ШК

ШМ

ТП

ТМ

Б
1
1
1
1
1
1
1,3
1
1

В
11
6
6
9
9
8
8
9
7

Г
441
547
488
288
591
873
848
687
132

Д
2550
15352
31053
20891
13461
41001
40723
20425
4926

Е
1326
3317
21146
15172
3910
22087
15651
10720
2713

Таносуб

Хол

Ж
392,5
3202,7
8781,2
4039,0
1995,8
7995,1
9298,6
3536,9
1110,1

З
0,2
1,7
4,7
2,2
1,1
4,3
5,0
1,9
0,6

Дар Ҷадвали 9 дар сутуни «А» номгӯи шаҳру ноҳияҳо
оварда мешавад.
Дар сутуни «Б» коэфиссиенти имтиёзнок (КИБ/КСБ) аз
рӯи мавқеи ҷуғрофии кумитаҳои иҷроия оварда
мешавад.
Дар сутуни «В» шумораи кормандони кумитаҳои иҷроия
(ШК) оварда мешавад.
Дар сутуни «Г» шумораи маводҳои
интишоршуда (ШМ) оварда мешавад.

хабарии

Дар сутуни «Д» теъдоди пайвандҳои (ссылкаҳои)
маводҳои хабарии интишоршуда (ТП) оварда мешавад.
Дар сутуни «Е» теъдоди маъқулҳо (лайкҳо) ба маводҳои
хабарии интишоршуда (ТМ) оварда мешавад.
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Акнун, дар сутуни «Ж» тибқи формулаи болозикр ва дар
асоси Ҷадвали 9 ҳосили (ҷамъи) сутунҳои «Г», «Д» ва «Е» дар
таносуб бо сутуни «В» ва зарб бо сутуни «Б» бароварда
мешавад, яъне Ж=(Г+Д+Е)/В*Б
Сутуни «З» бошад, бо назардошти натиҷа ё инки ҳосили дар
сутуни «Ж» бавуҷудомада ташкил меёбад. Дар инҷо
мебинем, ки тибқи Қадами 2 барои нишондиҳандаи
«Интишори маводҳо» ҳадди (меъёри) баландтарин-5 хол
муқаррар карда шудааст. Акнун, ба Ҷадвали 9 менигарем ва
мебинем, ки нишондиҳандаи баландтаринро бо 9298,6 адад
ноҳияи Ш.Шоҳин насиб гаштааст. Пас, ин ададро ба меъёри
баҳогузорӣ, яъне 5 тақсим карда, нишондиҳандаи
умумимеъёриро – 1860 пайдо мекунем. Ҳамин тариқ,
натиҷаи бадастовардаи ноҳияҳо ба 1860 тақсим карда, холи
ҳар як ноҳия бароварда мешавад.
Яъне, З=Ж/1860
Ҳамин тариқ, дар сутуни «З» холи ниҳоӣ ё инки Рейтинги
ҳизбӣ аз рӯи нишондиҳандаи «Интишори маводҳо» барои
ҳар як шаҳр/ноҳия муқаррар мегардад.
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ҚАДАМИ ДУВАЗДАҲУМ – МАҲОРАТИ ИДОРАКУНӢ
Ин нишондиҳанда ба ҳисоботҳои фардӣ/моҳона асос ёфта
(ниг. ба поён), таносуби адади холҳои (рейтинги)
кормандони масъули ҳизбиро) бо назардошти шумораи
сипосномаҳо (қадрдонӣ шудани корманд), шумораи аъзои
нав ба ҳизб (аъзокунӣ), теъдоди мақолаҳои таҳлилӣ,
теъдоди бандҳои иҷрошудаи Нақшаи корӣ-2021 ва теъдоди
қарорҳои иҷрошудаи протоколҳои ҳафтаинаро ташкил
медиҳад.
Аҳамиятнокии нишондиҳандаи мазкур ба он асос меёбад, ки
корманд ба тақвият бахшидани фаъолияти меҳнатӣ
ҳавасманд мегардад, шавқи корманд барои боз ҳам кушиш
кардан ва пешрафт доштан зиёд мегардад, адолати
иҷтимоии меҳнатӣ таъмин мегардад, байни кумитаҳои
иҷроия рақобати солим ташкил меёбад, таваҷҷуҳи
роҳбарияти шаҳру ноҳияҳо ба фаъолияти ҳизбӣ зиёд
мегардад, ҳамзамон ин нишондиҳанда имкон медиҳад, ки
ҳайати сифатии кормандони ҳизбӣ ба таври худкор такмил
ёбад, захираи кадрӣ дар асоси сифат-дастовардҳои воқеии
гурӯҳҳои мақсаднок ташкил ёбад.

73

Барои муқаррар кардани асосҳо ва ё далелҳо оид ба
маҳорати идоракунӣ (МИ) нишондиҳандаҳои таркибии
онро муайян карда, бо аломатҳои шартӣ чунин ишора
мекунем.

№
1
2
3
4
5
6
7

НИШОНДИҲАНДАҲО
Иҷрои супоришҳои протоколии
ҳафтаина
Иҷрои бандҳои нақшаи кори
Кумита-2021
Шумораи мақолаҳои таҳлилии
интишоршуда
Аъзокунӣ ба сафи ҳизб, шумораи
аъзои нави ҳизб
Қадрдонӣ, сазовор шудан бо
сипосносмаҳо (шумора)
Ҳисоби миёнаи холҳои пешрафти
кормандон
Ҳисоби миёнаи холҳои пешрафти
кумитаҳои иҷроия ва
дастовардҳои фардӣ

ИШОРА

ЭЗОҲ
Қарорҳои
беиҷромонда
Вазифаҳои
беиҷромонда
Дар шабак.
Интернет
10 наф./моҳ
/корманд
Сипоснома
/моҳ
Барои раиси
Кумитаи иҷ.
Барои
сарпарастон
дар КИВ

Дар ин ҷо бояд таваҷҷуҳ кард, ки тарзи ҳисоби холҳо ва
ё баровардани рейтинги ин нишондиҳанда аз
нишондиҳандаҳои боло фарқи куллӣ дорад.
Рейтинги маҳорати идоракунӣ ба натиҷаҳои ҳисоботҳои
фардӣ, ки ҳар моҳ аз ҷониби ҳар як корманди маъсули
ҳизбӣ пешниҳод мегардад, бароварда мешавад. Барои
танзими ягонаи ҳисоботҳо шаклҳои махсуси ҳисоботи
фардӣ иборат аз 4 намуд, аз ҷониби Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар вилояти Хатлон тартиб дода шудаанд.
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Намуди 1 – шакли Ҳисоботи фардии корманди кумитаи
иҷроия дар шаҳру ноҳияҳо (Ҷадвали 10). Ҳисоботи
мазкур аз 5 нишондиҳанда иборат буда, ҳар кадом ба
таври хос бо омори натиҷаҳои фаъолият пур
(баҳогузорӣ) карда мешавад.
Дар Ҷадвали 10 шакли ҳисоботӣ дар барномаи «Excel»
омода карда шуда, рақамҳои гузошташуда ба таври
худкор коркард мешаванд. Дар катакҳои холӣ
маълумоти дахлдор ворид карда мешаванд. Муҳим аст,
ки рақамҳои дохилкарда дуруст бошанд, зеро баробарии
ҳисобҳо мушаххасотро тақозо мекунад.
Дар сатри 1, сутуни «Теъдод» адади супоришҳои
протоколӣ, ки дар давоми моҳ аз ҷониби корманд бе
иҷро мондааст, бояд ворид карда шавад. Дар таҷрибаи
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ҳар ҳафта
ҷаласа гузаронида шуда, ҳар як корманд аз рӯи
уҳдадории мансабӣ, ҳар як шуъба аз рӯи ваколатҳои
соҳавӣ ва ҳар як кумитаи иҷроия аз рӯи ҳудуди маъмурӣ
вобаста ба мушкилот ва масъалаҳои рӯзмарра
вазифагузорӣ карда мешаванд. Зимнан, шахси масъул
оид ба назорати иҷрои мукотибот ҷараёни татбиқи
қарорҳоро дар ҳамоҳангӣ бо сарпарастони кумитаҳои
иҷроия назорат мебарад. Боиси зикр аст, ки нодурустӣ
ва ё носаҳеҳии рақамҳои ҳисоботи фардӣ аз ҷониби
ҳамин шахси масъул метавонад арзёбӣ гардад.
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Ҷадвали 10

Дар Ҷадвали 10, сатри 2, сутуни «Теъдод» адади
чорабиниҳои вобасташуда тибқи Нақшаи корӣ, ки бе
иҷро мондааст, бояд ворид карда шавад. Нақшаи корӣ бо
принсипи тобеияти «Аз боло ба поён» таҳия гардидааст,
ки назорати иҷрои он хеле сабук ва содда мебошад.
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Дар Ҷадвали 10, сатри 3, сутуни «Теъдод» шумораи
мақолаҳои дар шакли таҳлилӣ ё илмӣ ё андеша ё
вокуниш таҳия ва чопшуда, ба истиснои хабару эълонҳо
ворид карда шавад. Меъёр ва ё уҳдадорӣ ба ҳар як
корманд дар як моҳ таҳияи 2 мақола муқаррар шудааст.
Дар Ҷадвали 10, сатри 4, сутуни «Теъдод» шумораи аъзое
(шахсоне), ки дар ташкилотҳо ва ё ҳудуди зери
сарпарастии корманд қарордошта тоза (нав) ба узвият ба
ҳизб қабул шудаанд, ворид карда шавад. Принсипи ин
нишондод дар он аст, ки ин шахсон (аъзои нав) бояд аз
ҷониби худи корманд, мустақилона аъзо карда шуда
бошанд. Меъёр ва ё уҳдадорӣ ба як ҳар корманд дар як
моҳ аъзо кардани на кам аз 10 нафар (ҷонибдорон)
муқаррар шудааст.
Дар Ҷадвали 10, сатри 5, сутуни «Теъдод» теъдоди
сипосномаҳо ё ифтихорномаҳо, корманд сазовор
гардидааст, ворид карда шавад. Меъёр ба як ҳар корманд
дар як моҳ дастёбӣ ба на кам аз як адад сипоснома
муқаррар шудааст.
Имзои ҳар як шахси масъул дар ҳисоботи фардӣ
хусусияти ҳатмӣ дорад. Зимнан, қабл аз имзо шахси
масъул уҳдадор аст, ки воқеияти рақамҳои дар ҳисобот
нишондодашударо санҷад ва таҳлил намояд.
Намуди 2 – шакли Ҳисоботи фардии корманди Кумитаи
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон (Ҷадвали 11).
Ҳисоботи мазкур аз 5 нишондиҳанда иборат буда, ҳар
кадом ба таври хос бо омори натиҷаҳои фаъолият аз
ҷониби корманди ҳизбӣ мустақилона пур (баҳогузорӣ)
карда мешавад.
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Ҷадвали 11

Дар Ҷадвали 11 дар катакҳои холӣ маълумоти дахлдор
ворид карда мешаванд. Муҳим аст, ки рақамҳои
дохилкарда дуруст бошанд, зеро баробарии ҳисобҳо
мушаххасотро тақозо мекунад.
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Дар сатри 1, сутуни «Теъдод» адади супоришҳои
протоколӣ, ки дар давоми моҳ аз ҷониби корманд бе
иҷро мондааст, бояд ворид карда шавад. Дар таҷрибаи
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ҳар ҳафта
ҷаласа гузаронида шуда, ҳар як корманд аз рӯи
уҳдадории мансабӣ, ҳар як шуъба аз рӯи ваколатҳои
соҳавӣ ва ҳар як кумитаи иҷроия аз рӯи ҳудуди маъмурӣ
вобаста ба мушкилот ва масъалаҳои рӯзмарра
вазифагузорӣ карда мешаванд. Зимнан, шахси масъул
оид ба назорати иҷрои мукотибот ҷараёни татбиқи
қарорҳоро дар ҳамоҳангӣ бо сарпарастони кумитаҳои
иҷроия назорат мебарад. Боиси зикр аст, ки нодурустӣ
ва ё носаҳеҳии рақамҳои ҳисоботи фардӣ аз ҷониби
ҳамин шахси масъул метавонад арзёбӣ гардад.
Дар Ҷадвали 11, сатри 2, сутуни «Теъдод» адади
чорабиниҳои вобасташуда тибқи Нақшаи корӣ, ки бе
иҷро мондааст, бояд ворид карда шавад.
Дар Ҷадвали 11, сатри 3, сутуни «Теъдод» шумораи
мақолаҳои дар шакли таҳлилӣ ё илмӣ ё андеша ё
вокуниш таҳия ва чопшуда, ба истиснои хабару эълонҳо
ворид карда шавад. Меъёр ва ё уҳдадорӣ ба ҳар як
корманд дар як моҳ таҳияи 2 мақола муқаррар шудааст.
Дар Ҷадвали 11, сатри 4, сутуни «Теъдод» шумораи аъзое
(шахсоне), ки дар кумитаҳои иҷроия ва ё ҳудуди зери
сарпарастии корманд қарордошта тоза (нав) ба узвият ба
ҳизб қабул шудаанд, ворид карда шавад. Принсипи ин
нишондод дар он аст, ки корманди КИВ (тибқи
Оиннома) наметавонад ба аъзокунӣ машғул гардад ва
натиҷаи кормандони кумита(ҳо)и зертобеъ (зери
сарпарастӣ қарор дошта) ҳамчун натиҷаи корманди КИВ
ба ҳисоб меравад. Яъне, корманди КИВ ҳисоботҳои
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фардии кормандони кумитаҳои зертоберо баррасӣ
намуда, шумораи аъзои дар моҳи ҳисоботӣ қабулшударо
дар катакчаи мазкур ворид менамояд. Меъёр ва ё
уҳдадорӣ ба як ҳар корманд дар як моҳ аъзо кардани на
кам аз 10 нафар (ҷонибдорон) муқаррар шудааст.
Зимнан, агар зери сарпарастии корманд ду кумитаи
иҷроия бо 10 корманди масъул қарор дошта бошад, пас
меъёри аъзокунӣ ба 100 нафар баробар муқаррар
мегардад, яъне, 1*10
Дар Ҷадвали 11, сатри 5, сутуни «Теъдод» теъдоди
сипосномаҳо ё ифтихорномаҳо, корманд сазовор
гардидааст, ворид карда шавад. Меъёр ба як ҳар корманд
дар як моҳ дастёбӣ ба на кам аз як адад сипоснома
муқаррар шудааст.
Имзои ҳар як шахси масъул дар ҳисоботи фардӣ
хусусияти ҳатмӣ дорад. Зимнан, қабл аз имзо шахси
масъул уҳдадор аст, ки воқеияти рақамҳои дар ҳисобот
нишондодашударо санҷад ва таҳлил намояд.
Намуди 3 – шакли Ҳисоботи фардии корманди Кумитаи
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон /бе сарпарастӣ
(Ҷадвали 12). Ҳисоботи мазкур аз 4 нишондиҳанда
иборат буда, ҳар кадом ба таври хос бо омори натиҷаҳои
фаъолият аз ҷониби корманди ҳизбӣ мустақилона пур
(баҳогузорӣ) карда мешавад.
Ин шакли ҳисбот барои кормандоне, ки уҳдадории
сарпарстӣ надоранд, муқаррар шудааст.
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Ҷадвали 12

Дар Ҷадвали 12 дар катакҳои холӣ маълумоти дахлдор
ворид карда мешаванд. Муҳим аст, ки рақамҳои
дохилкарда дуруст бошанд, зеро баробарии ҳисобҳо
мушаххасотро тақозо мекунад.
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Дар сатри 1, сутуни «Теъдод» адади супоришҳои
протоколӣ, ки дар давоми моҳ аз ҷониби корманд бе
иҷро мондааст, бояд ворид карда шавад. Дар таҷрибаи
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ҳар ҳафта
ҷаласа гузаронида шуда, ҳар як корманд аз рӯи
уҳдадории мансабӣ, ҳар як шуъба аз рӯи ваколатҳои
соҳавӣ ва ҳар як кумитаи иҷроия аз рӯи ҳудуди маъмурӣ
вобаста ба мушкилот ва масъалаҳои рӯзмарра
вазифагузорӣ карда мешаванд. Зимнан, шахси масъул
оид ба назорати иҷрои мукотибот ҷараёни татбиқи
қарорҳоро дар ҳамоҳангӣ бо сарпарастони кумитаҳои
иҷроия назорат мебарад. Боиси зикр аст, ки нодурустӣ
ва ё носаҳеҳии рақамҳои ҳисоботи фардӣ аз ҷониби
ҳамин шахси масъул метавонад арзёбӣ гардад.
Дар Ҷадвали 12, сатри 2, сутуни «Теъдод» адади
чорабиниҳои вобасташуда тибқи Нақшаи корӣ, ки бе
иҷро мондаанд, бояд ворид карда шавад.
Дар Ҷадвали 12, сатри 3, сутуни «Теъдод» шумораи
мақолаҳои дар шакли таҳлилӣ ё илмӣ ё андеша ё
вокуниш таҳия ва чопшуда, ба истиснои хабару эълонҳо
ворид карда шавад. Меъёр ва ё уҳдадорӣ ба ҳар як
корманд дар як моҳ таҳияи 2 мақола муқаррар шудааст.
Дар Ҷадвали 12, сатри 4, сутуни «Теъдод» теъдоди
сипосномаҳо ё ифтихорномаҳо, корманд сазовор
гардидааст, ворид карда шавад. Меъёр ба як ҳар корманд
дар як моҳ дастёбӣ ба на кам аз як адад сипоснома
муқаррар шудааст.
Имзои ҳар як шахси масъул дар ҳисоботи фардӣ
хусусияти ҳатмӣ дорад. Зимнан, қабл аз имзо шахси
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масъул уҳдадор аст, ки воқеияти рақамҳои дар ҳисобот
нишондодашударо санҷад ва таҳлил намояд.
Намуди 4
– шакли Ҳисоботи фардии корманди
нашрияи «Ҳамрози халқ»-и Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
вилояти Хатлон (Ҷадвали 13). Ҳисоботи мазкур аз 4
нишондиҳанда иборат буда, ҳар кадом ба таври хос бо
омори натиҷаҳои фаъолият аз ҷониби корманди ҳизбӣ
мустақилона пур (баҳогузорӣ) карда мешавад.
Ҷадвали 13
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Дар Ҷадвали 13 дар катакҳои холӣ маълумоти дахлдор
ворид карда мешаванд. Муҳим аст, ки рақамҳои
дохилкарда дуруст бошанд, зеро баробарии ҳисобҳо
мушаххасотро тақозо мекунад.
Дар сатри 1, сутуни «Теъдод» адади супоришҳои
протоколӣ, ки дар давоми моҳ аз ҷониби корманд бе
иҷро мондааст, бояд ворид карда шавад. Дар таҷрибаи
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ҳар ҳафта
ҷаласа гузаронида шуда, ҳар як корманд аз рӯи
уҳдадории мансабӣ, ҳар як шуъба аз рӯи ваколатҳои
соҳавӣ ва ҳар як кумитаи иҷроия аз рӯи ҳудуди маъмурӣ
вобаста ба мушкилот ва масъалаҳои рӯзмарра
вазифагузорӣ карда мешаванд. Зимнан, шахси масъул
оид ба назорати иҷрои мукотибот ҷараёни татбиқи
қарорҳоро дар ҳамоҳангӣ бо сарпарастони кумитаҳои
иҷроия назорат мебарад. Боиси зикр аст, ки нодурустӣ
ва ё носаҳеҳии рақамҳои ҳисоботи фардӣ аз ҷониби
ҳамин шахси масъул метавонад арзёбӣ гардад.
Дар Ҷадвали 13, сатри 2, сутуни «Теъдод» адади
чорабиниҳои вобасташуда тибқи Нақшаи корӣ, ки бе
иҷро мондаанд, бояд ворид карда шавад.
Дар Ҷадвали 13, сатри 3, сутуни «Теъдод» шумораи
мақолаҳои дар шакли таҳлилӣ ё илмӣ ё андеша ё
вокуниш таҳия ва чопшуда, ба истиснои хабару эълонҳо
ворид карда шавад. Меъёр ва ё уҳдадорӣ ба ҳар як
корманд дар як моҳ таҳияи 10 мақола муқаррар шудааст,
зеро корманд ва ё рӯзноманигори нашрия асосан ба
таҳияи мақолаҳо машғул мебошад.
Дар Ҷадвали 13, сатри 4, сутуни «Теъдод» теъдоди
сипосномаҳо ё ифтихорномаҳо, корманд сазовор
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гардидааст, ворид карда шавад. Меъёр ба як ҳар корманд
дар як моҳ дастёбӣ ба на кам аз як адад сипоснома
муқаррар шудааст.
Имзои ҳар як шахси масъул дар ҳисоботи фардӣ
хусусияти ҳатмӣ дорад. Зимнан, қабл аз имзо шахси
масъул уҳдадор аст, ки воқеияти рақамҳои дар ҳисобот
нишондодашударо санҷад ва таҳлил намояд.
Ҳамин тариқ, дар асоси 4 шаклҳои дар боло
баррасишудаи ҳисоботи оморӣ рейтинги маҳорати
идоракунӣ бароварда мешавад.
Аммо пеш аз баррасии ҷадвали асосии баҳогузорӣ бояд
донист, ки низоми баҳогузорӣ ва ё коркарди холҳои
кормандони ҳизбӣ бо тартиби «аз поён ба боло» ба роҳ
монда шудааст. Ин низом дар таҷрибаи Кумитаи
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон Модели татбиқи
рейтинги ҳизбӣ оид ба маҳорати идоракунӣ (аз рӯи
ҳисоботи фардӣ) ном гирифтааст (Ҷадвали 14).
Тибқи Ҷадвали 14, дар мисоли рейтинги муовини раиси
КИВ, дида мешавад, ки рейтинги (баҳои фаъолияти)
муовини раиси КИВ аз холи сарпраст дар КИВ, рейтинги
сарпараст дар КИВ аз холи раиси кумита(ҳо)и иҷроияи
ноҳиявӣ/шаҳрӣ ва дар навбати худ, рейтинги раиси
кумитаи
иҷроияи
ноҳиявӣ/шаҳрӣ
аз
холҳои
бадастовардаи кормандони ҳизбӣ вобастагӣ дорад.
Яъне, камфаъолии кормандии оддии ҳизбӣ дар сатҳи
ноҳия/шаҳр ба камфаъолии мақомоти болоии ӯ (раиси
КИН, сарпараст дар КИВ ва муовини раиси КИВ) боис
мегардад. Аз ин рӯ, принсипи фаъолият ин
вазифагузории дуруст, пайгирӣ, талабот, мониторинг ва
дастурдиҳии доимии аз боло ба поён арзёбӣ мегардад.
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Ҷадвали 14

Муовини
Раиси КИВ
83,5

Сарпараст
дар КИВ

Сарпараст
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Тарзи ҳисоби холҳо ва ё рейтинги ҳизбӣ тибқи Ҷадвали
15 нишон оварда шудааст. Чи тавре дар боло зикр
гардид, дар Ҷадвали 15 холҳои бадастовардаи
кормандони кумитаҳои иҷроия (ККИН) тибқи ҳисоботи
фардии моҳона ворид карда шуда, холи раиси КИН
(РКИН) бошад, ворид (ҳамчунин талаб) карда
намешавад, он ба таври худкор ҳамчун ҳосили ҷамъи
холҳои кормандони зертобеъ (ба ҳисоби миёна) пайдо
мегардад. Яъне, РКИН=(ККИН1+ККИН2+ККИН3+ККИН4)/4
Ё инки, дар асоси Ҷадвали 14: 70=(56+86+96+42)/4

86

Ҷадвали 15

Чи тавре аз Ҷадвали 15 бармеояд, он бояд ҳар моҳ дар
натиҷаи баррасии ҳисоботҳои фардии кормандони
ҳизбӣ пеш бурда (пур карда) шавад.
Дар Ҷадвали 15 дар сутуни «А» номгӯи шаҳру ноҳияҳо
оварда мешавад.
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Дар сутуни «Б» ному насаби кормандони кумитаҳои
иҷроия мувофиқ ба номгӯи шаҳр/ноҳияи алоқаманд
оварда (гурӯҳбандӣ) мешавад.
Дар сутунҳои аз «В» то «З» холҳои тибқи ҳисоботҳои
фардии кормандони ҳизбӣ муайянгардида оварда
мешаванд. Аммо дар инҷо танҳо холҳои кормандони
оддӣ, яъне ба истиснои роҳбарият (дар катакчаҳои
рангаш сафед) ворид карда мешаванд. Холҳои
роҳбарият бошад, тиқи таҳлили боло (Ҷадвали 14) ба
таври худкор ҳосил мегарданд.
Акнун, дар сутуни «К» ҳосили (ҷамъи) сутунҳои «В», «Г»,
«Д», «Е», «Ж» ва «З» дар таносуб бо ҳисоби миёнаи умумӣ
(тақсим
бо
621)
бароварда
мешавад,
яъне
К=(В+Г+Д+Е+Ж+З)/6

Ҳамин тариқ, дар сутуни «К» холи ниҳоӣ ё инки
Рейтинги ҳизбӣ аз рӯи нишондиҳандаи «Маҳорати
идоракунӣ» барои ҳар як корманди ҳизбӣ, ҳамчунин
шаҳр/ноҳия муқаррар мегардад.

21

Дар ин ҷо адади “6” ҷамъбасти омор ё холҳо дар 6 моҳро ифода мекунад
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ҶАМЪБАСТИ РЕЙТИНГҲО
ё инки
РЕЙТИНГИ ҲИЗБИИ ШАҲРУ НОҲИЯҲО
Ҷамъбасти рейтингҳо ин ҷамъи холҳои бадастовардаи
шаҳру ноҳияҳо дар 10 нишондиҳандаҳои болозикр
мебошад, ки он ҳамчун Рейтингии ҳизбии шаҳру
ноҳияҳо низ, номбар мешавад.
Ҷадвали 16

Читавре аз Ҷадвали 16 дида мешавад, ҳосили ҷамъи
нишондиҳандаҳои асосӣ ва ё рейтингҳои соҳавӣ
рейтинги умумиро муайян менамояд.
Др ин ҷо, дар сутуни «О» ҳосили (ҷамъи) сутунҳои «Б»,
«В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «З», «М» ва «Н» дар таносуб бо
ҳисоби миёнаи умумӣ (тақсим бо 1022) бароварда мешавад,
яъне К=(Б+В+Г+Д+Е+Ж+З+М+Н)/10
22

Дар ин ҷо адади “10” шумораи 10 нишондиҳандаро ифода мекунад
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Ҳамин тариқ, дар сутуни «Рейтинг» холи ниҳоӣ ё инки
Рейтинги ҳизбӣ бо назардошти тартиби ҳосили холҳо, бо
принсипи «Баландтарин - пешсаф» барои ҳар як
шаҳр/ноҳия муқаррар мегардад.

90

91

Ба чоп: 02.02.2022 имзо шуд.
Андозааш 60х841/16
Коғази офсет. Ҳуруфи PT Serif.
Чопи офсетӣ. Ҷузъи чопи шартӣ: 9,1
Теъдоди нашр: 100 нусха

92

