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Вобаста ба иљрои банди 2 наќшаи миллї оид ба љойгир намудани 
мафњуми пурраи табъизи нажодї дар ќонунгузорї мутобиқ ба 
Конвенсияи СММ оид ба барњам додани табъизи нажодї ва пешбинї 
кардани љавобгарии љиноятї барои тамоми шаклҳо ва зуҳуроти табъизи 
нажодї тибќи супориши Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 16 апрели соли 2018, №32/10-70 гурўњи корї аз 
њисоби намояндагони вазорату идорањои дахлдор таъсис дода шуда, 
масъалаи мазкур мавриди омўзиши гурўњи кории мазкур ќарор дорад. 

Доир ба иљрои банди 3 наќшаи миллї аз љониби маќомоти 
прокуратура барномаи таълимї тањия гардида, тибќи он моњи апрели 
соли 2018 ба 80 муфатиши шуъбањои тафтишотии маќомоти прокуратура 
вобаста ба муќаррароти Конвенсияи СММ оид ба барњам додани 
табъизи нажодї дарсњо гузаронида шуд. 

Бобати иљрои банди 4 наќшаи миллї доир ба масъалаи 
гузаронидани мониторинг ва пешнињоди маълумот дар бораи 
намояндагии аќаллиятњои миллї ва занон дар маќомоти судї, аз љумла 
дар мансабњои роњбарикунанда дар назди Суди конститутсионї гурўњи 
корї таъсис дода шуда, дар системаи маќомоти судї ба њолати 1 апрели 
соли 2018 мониторинг гузаронида шуд. Мониторинги гузаронидашуда 
маълум намуд, ки дар системаи маќомоти судї 441 судя фаъолият дорад, 
аз ин шумора 2 судя намояндаи аќаллиятњои миллї, аз њисоби занон  94 
нафар, занон дар вазифањои роњбарикунандаи системаи маќомоти судї 
15 нафар, хизматчиёни маъмурии хизмати давлатї 805 нафар, аз ин 
шумора 19 нафар аз намояндагони аќаллиятњои миллї, занон 162 нафар 
ва занони дар вазифањои роњбарикунандаи хизмати маъмурии давлатї 
дар системаи маќомоти судї 19 нафарро ташкил медињад.  

 Оид ба иљрои банди 5 наќшаи миллї тибќи қарори Ҳукумати 
Љумҳурии Тољикистоназ 3 июли соли 2014, №437 “Дар бораи идома ва 
љорї намудани механизми таљрибавии кумаки унвонии иљтимої ба 
оилањо ва шањрвандони камбизоат” ба ҳар як оила ва шањрванде, ки дар 
шароити душвори зиндагї ќарор дорад ва имконияти аз ин њолат 
мустаќилона баромаданро надорад, кумакпулї дар њаљми 400 сомонї 
муқаррар гардидааст. Ба ин мақсад дар буљети љумҳуриявї барои соли 
2018 маблағи 86,2 млн сомонї пешбинї шуда, дар шаш моҳи соли 2018 
маблағи 15,3 млн сомонї дар ин самт равона шуд. 

Инчунин ба кўдакони маъюби то синни 16-сола, ки гирифтори 
бемории вируси норасоии масунияти одам мебошанд, аз ҳисоби 
маблағҳои буљети љумҳуриявї кумакпулї дар ҳаљми 7 нишондиҳанда 
барои ҳисобҳо дар як моҳ муқаррар гардида, дар шаш моҳи соли 2018 
маблағи 607 ҳазор сомонї дар ин самт равона гардид. 

Ҳамзамон барои нигоњдорї ва фаъолияти муассисаҳои соҳаи ҳифзи 
иљтимої, аз љумла хона-интернатҳо барои кўдакон ва калонсолон, 
муассисаи давлатии “Литсейи касбии махсуси маъюбон” ва барои 
мактаб-интернатҳои Вазорати маориф ва илм дар шаш моҳи соли 2018 
23,0 млн сомонї равона карда шуд. 
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Барои нигоҳдории шуъбаҳои хизматрасонии иљтимої дар хона, ки 
ба пиронсолон ва маъюбони яккаву танҳо хизматрасонї менамоянд, дар 
шаш моҳи соли 2018 аз буљетҳои маҳаллї маблағи 5,2 млн сомонї равона 
гардидааст. 

Бо мақсади пешниҳоди хизматрасониҳои иљтимої барои 
пиронсолон ва кўдакони маъюб айни ҳол дар шаҳру ноҳияҳои љумҳурї 
37 маркази будубоши рўзона, аз љумла 27 марказ барои кўдакони 
имконияташон маҳдуд, 4 марказ барои пиронсолон ва маъюбон, 2 
марказ барои дастгирии қурбониёни савдои одамон ва 4 марказ барои 
шаҳрвандони дар вазъияти душвори ҳаёт қарордошта фаъолият намуда, 
барои хизматрасонии онҳо аз ҳисоби буљети љумҳуриявї маблағи 3,6 млн 
сомонї равона карда шуд. 

Вобаста ба иљрои банди 7 наќшаи миллї љињати таъмини њуќуќњои 
шахсони бешањрванд ва баррасии масъалаи ќабули ќонуни дахлдор 
лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи авф вобаста ба 
ќонунигардонии маќоми њуќуќии шахсони бешањрванд ва шањрвандони 
хориљие, ки ба таври ѓайриќонунї дар њудуди Љумњурии Тољикистон 
ќарор доранд” тањия гардида, айни замон дар мувофиќаи вазорату 
идорањои дахлдор ќарор дорад. 

Бобати иљрои банди 8 наќшаи миллї ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Тартиби амалї намудани маљмўи 
тадбирњо дар доираи механизми бозравонии ќурбониёни одамон” аз 
27 июни соли 2016, №327 ќабул гардида, вазорату идорањо, маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва дигар сохторњои дахлдор 
муваззаф гардидаанд, ки иљрои маљмўи тадбирњоро тибќи тартиби 
мазкур таъмин намоянд. 

Бо маќсади пешбурди корњои иттилоотию фањмондадињї дар 
байни муњољирони мењнатї аз љониби сохторњои Хадамоти муњољират 
ва муассисаи давлатии «Марказњои машваратї ва омодагии пеш аз 
сафари муњољирони мењнатї» дар шањру ноњияњои Душанбе, Хоруѓ, 
Хуљанд, Бохтар, дењоти мањаллањо, фурудгоњњо ва муассисањои 
таълимї 1312 вохўрї гузаронида шуд, ки дар он 230181 муњољири 
мењнатї иштирок намуданд.  

Љињати иљрои банди 11 наќшаи миллї доир ба таъмин намудани 
муассисањои тањсилоти умумии таълимашон бо забони ѓайритољикї 
бо омўзгорони ихтисосманд, дар 6995 муассисаи тањсилоти умумие, ки 
таълимашон бо забони ѓайритољикї аст, 120635 омўзгори 
ихтисосманди соњибтаљриба фаъолият дошта, дар соли тањсили 2017-
2018 тибќи роњхати Вазорати маориф ва илм боз 1475 омўзгор ба 
муассисањои зикргардида барои фаъолият фиристода шуда, норасоии 
кадрњои омўзгорї дар муассисањои зикргардида бартараф карда шуд.   

Дар давоми соли 2017 ва чор моњи аввали соли 2018 бо њамкории 
муаллифон, муассисаву ширкатњои ноширии ватанї китобњои дарсии 
забони давлатї барои синфњои 2–11 муассисањои тањсилоти умумии 
таълимоташон бо забони русии љумњурї тањия ва нашр шуда (њар як 
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номгўй 24 150 нусха), ќисман ба раёсату шуъбањои маорифи шањру 
ноњияњои љумњурї дастрас шудаанд. 

Китобњои дарсии забони давлатї барои синфњои 2–11 муассисањои 
тањсилоти умумии таълимоташон бо забонњои ўзбекї, ќирѓизї ва 
туркмании љумњурї низ айни замон тањия, тањрир, тасњењ, таќриз ва бо 
ќарорњои шўрои миллии тањсилот ва љаласаи мушовара тасдиќ шуда, ба 
озмун (тендер)-и чоп пешнињод гардидаанд. 

Инчунин китобњои дарсии «Она тилї» ва «Адабиёт» (муаллиф Э. 
Назаров) барои хонандагони синфи 11 мактабњои таълимашон бо забони 
ўзбекї тањияву нашр ва дастраси хонандагон ва омўзгорони муассисањо 
гардонида шуд. Илова бар ин, дастурњои методии «Ўзбек адабиёти 
ўќутиш дастури (муаллифон Э. Назаров, Б. Мўминов, О. Жуманов ва А. 
Сафаров)», «Диктантлар тўпламї» барои синфњои 1-4 ва 5-11 ва маводи 
тестї барои синфњои ибтидої «Бошланѓиз синфларда тест (муалифон З. 
Назаров ва Х. Мусоев)» ва маводи иловагї барои дарсњои адабиёт бо 
номи «Гулдаста» ба табъ расонида шудаанд. 

 Луѓати соњавии русї-тољикии калима ва иборањои рехта (мураттиб 
А. Ширинбеков) тањия карда шуда, баъди гирифтани хулосаи 
муассисањои тобеи вазорат омодаи чоп буда, то оѓози соли тањсили 2018-
2019 дастраси хонандагон ва омўзгорони муассисањои тањсилоти умумї 
гардонида мешавад.  

Дар муассисаи давлатии «Донишкадаи љумњуриявии такмили 
ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф» ва филиалњои он 
мунтазам омўзгорони муассисањои тањсилоти умумии таълимашон бо 
забони ѓайритољикї тибќи наќша аз курсњои такмили ихтисос 
гузаронида мешаванд. 

Дар 6 моњи соли 2018 тибќи наќша 15 курси такмили ихтисос бо 
фарогири 332 омўзгор дар донишкада ва филиалњои он гузаронида шуд. 

Аз љониби Ваколатдор оид ба њуќуки инсон наќшаи алоњида оид ба 
мониторинги њуќуќњои дар конвенсия пешнињодшуда тањия гардида, 
тибќи он њуќуќњои дар конвенсия пешбинишуда дар маќомоти давлатї 
мавриди санљиш ќарор дода мешаванд. 

Вобаста ба иљрои банди 16 нақшаи миллї гузоришҳои миллї 
вобаста ба иљрои уҳдадориҳои байналмилалї дар соҳаи ҳуқуқи инсон ва 
нақшаи миллии мазкур дар сомонаи Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон 
љойгир карда шуд. 
 


