
ҶАДВАЛИ  

МАНБАҲОИ ИМКОНПАЗИРИ МАБЛАҒГУЗОРИИ  

ЧОРАБИНИҲОИ ИДЕОЛОГӢ 

 

№ Номгӯи манбаъ 
Субъект- 

цамоцангсоз 

Субъект- 

иҷрокунанда 

Сацм- 

иштирок 

Вақт ва 

тарзи татбиқ 

1.  Грантцои 

Ҳукумати 

Ҷумцурии 

Тоҷикистон барои 

иттицодияцои 

ҷамъиятк дар 

соцаи тарбияи 

ватандӯстии 

ҷавонон *1] 

Кумитаи 

ҷавонон, 

варзиш ва 

сайжцк 

Иттицодияцои 

ҷамъиятии 

ҷавонон 

Оғоз аз 

соли 2005 

татбиқ 

мегардад, 5 

адад, 

маблағи 

солонаи 50 

цазор 

сомонк 

Озмун, цар 

аввали сол 

2.  Грантцои 

Ҳукумати 

Ҷумцурии 

Тоҷикистон барои 

занони социбкор 

[2] 

Кумитаи кор 

бо занон ва 

оила 

 

 

Ташкилотцои 

социбкории 

занон 

Аз цисоби 

даромадцо 

Аз цисоби 

даромадцо 

3.  Барномаи 

миллии рушди 

иҷтимоии 

ҷавонон дар 

Ҷумцурии 

Тоҷикистон *3, с. 

12] 

Кумитаи 

ҷавонон, 

варзиш ва 

сайжцк 

Сохторцои кор 

бо ҷавонон, 

марказцои 

ҷавонон, 

иттицодияцои 

ҷамъиятк, 

шахсони ҷавон, 

оилацои ҷавон 

Оғоз аз 

соли 1999 

цар се сол 

қабул 

мегардад. 

Соли ҷорк 

(2015) 

маблағи он 

2,5 млн. 

сомонк 

мебошад 

Мунтазам, 

цар семоца 

Чорабиницои 

ҷорк/даврк 

(озмунцо, 

даврацои 

омӯзишк, 

мулоқотцо, 

вохӯрицо, 

барномацои 

театрк, 

телевизионк ва 

ғайра) 

                                                 
1 Қарори Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 10.05.2055, №167 
2 Қарори Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 4.07.2006, №307, инчунин қарор  аз 4.06.2012, №307 
3 Қ.Миралиев. Қадамцои нав дар татбиқи сижсати давлатии ҷавонон. – Басанта. Душанбе, 2014. – 112 

с. 



Фармоиши 

иҷтимоии 

давлатк ва ж 

грантцо барои 

такшилотцои 

ҷамъиятии 

ҷавонон ва 

марказцои 

ҷавонон 

Такшилотцои 

ҷамъиятии 

ҷавонон ва 

марказцои 

ҷавонон 

300-500 

цазор 

сомонк, 

15-20% 

маблағи 

Барнома 

Озмун, цар 

аввали сол 

4.  Барномацои 

мацаллии ҷавонон 

ва ж барномацои 

мацаллии рушди 

иҷтимоии 

ҷавонон *4, с. 1+ 

Мақмомоти 

мацаллии кор 

бо ҷавонон – 

сохторцои  

ҷавонон, 

варзиш ва 

сайжцк дар 

вилоятцо ва 

шацру ноцияцо 

Сохторцои кор 

бо ҷавонон, 

марказцои 

ҷавонон, 

иттицодияцои 

ҷамъиятк, 

шахсони ҷавон, 

оилацои ҷавон 

Оғоз аз 

соли 1999 - 

цар се сол. 

Соли 2014 

маблағи 

онцо 

цамагк (дар 

вилоятцо ва 

шацру 

ноцияцо) 

3,3 млн. 

сомонк. 

Мунтазам 

5.  Иттицодияцои 

ҷамъиятк 

Ҷомеаи 

шацрвандк, 

Иттицодияи 

ташкилотцои 

ҷавонон, 

Вазорати 

адлия 

Иттицодияцои 

ҷамъиятк,  

шахсони ҷавон, 

занон, оилацои 

ҷавон 

2600 адад мебошанд. Дар 

доираи цамкорк (дар 

шакли дастгирии цуқуқк, 

грантк ва моддк) метавон 

аз цисоби ташкилотцои 

байналмилалии муқими 

Тоҷикистон маблағи зижд 

ҷалб намуд 

6.  Ташкилотцои 

социбкорк 

Доираи 

социбкорон, 

Кумитаи 

давлатии 

сармоягузорк 

ва идораи 

амволи 

давлатк 

Ташкилотцои 

социбкорк, 

социбкорон, 

сохторцои 

идеологк,  

иттицодияцои 

ҷамъиятк, 

шахсони ҷавон  

Ҳамасола теъдод ва 

имконоти молиявии 

социбкорон зижд гашта 

истодааст (ба соли 2014 - 

145 цазор наф.)5. Ҳамкории 

зич, аз ҷумла омӯзонидани 

онцо аз рӯи имтижзцои 

андозбандии марбут ба 

фаъолияти эцсонкорк 

метавонад сацми маблағии 

зижди онцоро бирасонад 

7.  Мактабцои олк Вазорати Донишгоцу Мактабцои олк имкон 

                                                 
4 Гузориш оид ба татбиқи Барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон дар Ҷумцурии Тоҷикистон 

барои солцои 2013-2015. – Душанбе, 2014. – 27 с. 
5 http://bonuvon.tj/index.php/ru/iqtisod/1122-2012-09-14-12-32-24  

http://bonuvon.tj/index.php/ru/iqtisod/1122-2012-09-14-12-32-24


маориф, 

вазорату 

идорацои 

соцавк 

донишкадацо, 

бахшцои кор бо 

ҷавонон ва 

занон, 

донишҷӯжн, 

иттицодияцои 

ҷамъиятк, 

намояндагицои 

ИҶТ 

доранд, ки аз цисоби 

маблағцои худк 

(шартномавк) татбиқи 

барномацои донишгоции 

ҷавононро (идеологиро) бо 

фарогирии донишҷӯжн ва 

ҷавонони мацали 

ҷойгиршавк ба роц 

монанд, инчунин толорцо 

ва дигар имкониятцои 

техникии худро ба таври 

ройгон пешкаш намоянд 

8.  Шаббакацои 

телевизион ва 

радио 

Кумитаи 

телевизион ва 

радио, ҷомеаи 

шацрвандк, 

социбкорон 

Шаббакацои 

телевизион ва 

радио, сохторцои 

идеологк, 

иттицодияцои 

ҷамъиятк,  

ҷавонон, занон 

Шаббакацои радио ва 

телевизионк имкон 

доранд, ки аз цисоби 

даромадцо аз фаъолияти 

тиҷоратк амалисозии 

барномацо ва 

чорабиницои махсуси 

иҷтимок-идеологиро 

дастгирк намоянд 

9.  Ҳафтаномацо, 

рӯзномацо ва 

маҷаллацои даврк 

Вазорати 

фарцанг, 

вазорату 

идорацои 

дахлдор, 

ҷомеаи 

шацрвандк, 

социбкорон 

Ҳафтаномацо, 

рӯзномацо ва 

маҷаллацои 

даврк, сохторцои 

идеологк, 

иттицодияцои 

ҷамъиятк,  

ҷавонон, занон 

Ҳафтаномацо, рӯзномацо 

ва маҷаллацои даврк 

имкон доранд, ки аз 

цисоби даромадцо аз 

фаъолияти тиҷоратк 

амалисозии рубрикацо ва 

чорабиницои махсуси 

тарғиботии идеологиро 

дастгирк намоянд 

10.  Академияи илмцо 

ва институтцои 

илмию тадқиқотк 

Академияи 

илмцо ва 

вазорату 

идорацои 

соцавк 

Академияи 

илмцо, вазорату 

идорацои соцавк, 

олимон, 

коршиносон, 

сохторцои 

идеологк, 

иттицодияцои 

ҷамъиятк,  

ҷавонон, занон 

Академияи илмцо ва 

институтцои илмию 

тадқиқотк имкон доранд, 

ки олимони соца ва 

коршиносонро ба сифати 

ихтижрк барои баргузории 

чорабиницои гуногуни 

идеологк сафарбар созанд 

11.  Мақомоти 

давлатии оид ба 

корцои дин 

Кумитаи оид 

ба корцои дин, 

танзими 

анъана ва 

Сохторцои динк, 

ходимони дин, 

сохторцои 

идеологк, 

Мақомоти давлатии оид 

ба корцои дин ва 

сохторцои динк имкон 

доранд, ки ходимони динк 



ҷашну 

маросимцои 

миллк, 

сохторцои 

диннк 

иттицодияцои 

ҷамъиятк,  

ҷавонон, занон  

ва диншиносонро ба 

сифати ихтижрк барои 

баргузории чорабиницои 

гуногуни идеологк-

тарбиявк сафарбар созанд 

12.  Мактабцо, 

омӯзишгоццо, 

коллеҷцо, 

литсейцо  

Вазорати 

маориф ва илм 

Субъектцои 

(ташкилоту 

муассисацои) 

соцаи маориф, 

сохторцои 

идеологк, 

иттицодияцои 

ҷамъиятк,  

ҷавонон, занон 

Субъектцои соцаи маориф 

имкони васеи иштироки 

цаматарафа дар татбиқи 

чорабиницои идеологиро 

доранд, аз ҷумла 

пешницоди толорцо, 

маводи аввалияи 

дафтардорк, технологияи 

компютерк ва ғайра (ба 

таври ройгон) 

13.  Театрцо, 

китобхонацо, 

боғцои 

фарцангиву 

фароғатк, клубцо, 

толорцои 

намоиши кино 

Вазорати 

фарцанг, 

Кумитаи 

телевизион ва 

радио, 

мақомоти 

иҷроияи 

мацаллии 

цокимияти 

давлатк, 

социбкорон 

Театрцо, 

китобхонацо, 

боғцои 

фарцангиву 

фароғатк, 

клубцо, 

толорцои 

намоиши кино, 

сохторцои 

идеологк, 

иттицодияцои 

ҷамъиятк,  

ҷавонон, занон 

Мақомоти давлатк ва 

дигар сохторцои 

ҷамъиятию тиҷоратии 

соцаи фарцанг имкон 

доранд, ки (ба таври 

ройгон) чорабиницои 

фарцангк-идеологиро 

ташкил намоянд, толорцо, 

санъаткорон, чопи 

маводцо, дастгоци овозк ва 

ғайраро барои баргузории 

чорабиницои дилхоци 

идеологк таъмин намоянд  

14.  Варзишгоццо ва 

дигар иншооти 

варзишк  

Кумитаи 

ҷавонон, 

варзиш ва 

сайжцк, 

мақомоти 

иҷроияи 

мацаллии 

цокимияти 

давлатк, 

социбкорон 

Бахшцои  

ҷавонон, варзиш 

ва сайжцк, 

варзишгоццо ва 

дигар иншооти 

варзишк, 

сохторцои 

идеологк, 

иттицодияцои 

ҷамъиятк,  

ҷавонон, занон 

Мақомоти давлатк ва 

дигар сохторцои 

ҷамъиятию тиҷоратии 

соцаи варзиш имкон 

доранд, ки (ба таври 

ройгон) чорабиницои 

варзишк-идеологиро 

ташкил намоянд, толорцо, 

майдонцо ва ғайраро 

барои баргузории 

чорабиницои дилхоци 

идеологк таъмин намоянд  

 


