
                                                                                          
                                                                                       

 
Шуъбаи масоили иҷтимоӣ дар санаи 1.02.2021 бо донишҷўёни ятими кулл ва 

маъюб вохўрӣ доир кард. 

 

Рўзномаи маҷлис 

1. Нуқтаҳои муҳима Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 

ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати 

дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» 

2. Баррасии ҷамъбасти марҳалаи сесияҳои семестрияи якум аз ҷониби донишҷўёни 

ятим ва маъюб. 

3. Адаб тоҷи сари инсон аст. 

 

                    Аз рўи масъалаи аввал нуқтаҳои муҳими Паёми Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» сармутахассиси шуъба 

Ҷайчиева М.Н баромад кард. Номбурда  қайд кард, ки дар Паёми раиси ҷумҳур 

махсус дар бораи ятимону маъюбон ғамхориҳои зиёде зоҳир карда шудааст. 

Сардори давлат супориш доданд, ки дар вилояти Суғд, Хатлон ва шаҳри 

Душанбе  барои ятимон мактаби махсуси Президентӣ кушода шуда ва дар ин 

муассисаҳо мисли мактабҳои байналмилалии Президентӣ шароити беҳтарини 

таҳсил ва зиндагӣ муҳайё карда шавад. Ҳамчунин вобаста ба ин масъала ба 

Ҳукумати мамлакат, Вазорати маориф ва илм, раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва 

роҳбарони муассисаҳои таълимӣ супориш дода шуд, ки барои соҳибкасбу 

соҳибҳунар гардидани ҳар як ятими кулл, соҳиби ҷойи кор ва зиндагии 

мустақилона шудани онҳо тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ намуда, онҳоро 

амалан дастгирӣ намоянд.    

           Ба маъюбон бошад низ имтиёзҳо муқаррар гардид. Нафақаи кўдакони 

маъюби то 18-сола, ки дар асоси қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

нафақаи суғуртавӣ ва давлатӣ» таъин шудааст, ба андозаи 20 фоиз, инчунин 

нафақаи маъюбони гурўҳи якум, ки дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ» таъин гардидааст, ба андозаи 50 фоиз 

баланд бардошта шавад. 

           Аз рўи ин масъалаи зикршуда донишҷўи курси 4-уми факултети Технология 

ва дизайн Алибобоев Усмоналӣ ва донишҷўи курси якуми факултети 

Телекоммуникатсия ва таълимоти касбӣ Сабдавлатов Шоиқ баромад намуда, ба 

Президент, Асосгузори сулҳу ваҳдат барои ғамхориҳояшон изҳори сипос 

намуданд.   



   Аз рўи масъалаи дувум «Баррасии ҷамъбасти семестрияи якум дар 

нимсолаи соли хониши 2020-2021 аз ҷониби донишҷўёни ятим ва маъюб»           

мутахассиси шуъба Худоёрбекова А. О., риштаи суханро ба даст гирифт ва дар 

бораи хониши донишҷўёни ятим ва маъюб маълумот дод. Зимни сухан гуфтан аз 

якояки онҳо талаб намуд, ки дар факултетҳояшон бо баҳои хубу аъло таҳсил 

намоянд.     

           Донишҷўёи курси 4-уми факултети Технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ Раҷабов Ширинбек ва Зубайдуллоев Хуррамшоҳ, донишҷўи 

курси 4-уми факултети Менеҷмент ва маркетинги байналмилалӣ дар бораи рафти 

хониш ва супоридани имтиҳонҳояшон фикрҳои худро баён намуданд. 

            Аз рўи масъали савум «Адаб тоҷи сари инсон аст» мудири шуъба Саидова 

Н.А., суханронӣ намуд. Нотиқ адабро беҳтарин василаи инсонӣ номида, даъват ба 

амал овард, ки ҳамагон ба хусус донишҷўён бонизому боинтизоб ва боодоб 

бошанд. Воқеъан, адабнок будан инсонро аз тарафи мусбӣ  муарифӣ мекунад ва 

сарбаландии ҳар як нафар аз одобу хислатҳои хуби ў бармеояд 

           Баъдан, Саидшарифзода Ҳ.С., донишҷўи курси якуми факултети Молия ва 

иқтисод ва Ғаффоров Ҳ.Ф., донишҷўи курси сеюми факултети Менеҷмент ва 

маркетинги байналмилалӣ гуфтаҳои Саидова Н.А-ро дар бораи адаб ва 

адабпарварӣ саривактӣ номида, қайд намуданд, ки донишҷўён бояд аз одобу 

хислатҳои хуби инсонӣ бархурдор бошанд,   

           Дар охир маҷлис ба чунин қарорҳо омад.  

         1. Нуқтаҳои муҳими Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ 

ва хориҷии ҷумҳурӣ» миёни донишҷўён муҳокима карда шуда, ва он амалан дар 

кору хониш ва зиндагии онҳо истифода бурда шавад. 

         2. Донишҷўёни ятим ва маъюб ҳамаи супоришҳои устодонро сари вақт иҷро 

намоянд ва барои бо баҳои хубу аъло хондан ва супоридани имтиҳонҳо кўшишу 

ғайрат намоянд.  

         3. Барои боз ҳам боодобу боинтизом гардидани донишҷўёни ятим ва маъюб 

мутолиаи китобҳои бадеӣ миёни онҳо ба таври бояду шояд ба роҳ монда шавад.   

 

Замима: расмҳо  

 



                                                                 

          

             

 

  

 


