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Ба «Соли ҷавонон» бахшида мешавад 

ПЕШВОИ МИЛЛАТ 

БО ҶАВОНОН 

NATION’S LEADER 

WITH YOUTH 

Шумо— ҷавонон — умеду орзуи мо, татбиқкунандагони нақшаву 

ниятҳои неки насли калонсол ва ормонҳои ҳазорсолаи миллати 

қадимаи тоҷик мебошед ва вазифадоред, ки ин масъулияти бузургро 

содиқонаву сарбаландона иҷро намоед. 

Эмомалӣ Раҳмон 

Devoted to the «Year of Youth» 

You   youth-are  our dream and aspiration, the implementers of plans        

and kind intentions of adult generation, and the millennium desires of the 

antique Tajik Nation, and you are obliged that to realize this great 

responsibility in faithfulness and pride. 

Emomali Rahmon 
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  Ин Китоб ба «Соли ҷавонон» бахшида шуда, ҳамчун нишони 

ғамхорӣ, меҳрубонӣ, дастгирии пайгирона ва эътимоди 

падаронаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

нисбат ба ҷавонони Тоҷикистон манзур мегардад.  

  

Дар китоб дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии мамлакат дар самти 

татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон, ки бо ташаббус, дастгирӣ ва дастуру ҳидоятҳои 

бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадаанд, таҳлил шудаанд. Маводи 

мазкур барои истифода ба доираи васеи хонандагон, аз ҷумла ҷавонон, олимон, 

сиёсатмадорон ва гурӯҳҳои дигари алоқаманд тавсия дода мешавад. 

Таркиби сохтории китоб аз рӯи соҳаҳои афзалиятноки сиёсати давлатии ҷавонон 

ва нишондиҳандаҳои асосии Индекси рушди ҷавонон (меъёри байналмилалӣ: 

www.youthpolicy.org) тартиб дода шудааст.  

This Book is devoted to the «Year of Youth», and observed as 

a symbol of carefulness, kindness, continually support and 

fatherly faith of the Leader of the Nation, His Excellency 

Emomali Rahmon concerning to youth of Tajikistan.  

In the Book are analyzed the county’s achievements of a period of independence in 

direction of implementation of the youth state policy, which have been attained with the 

initiative, support and direct guidance admonitions of the Founder of Peace and 

National Unity – the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan, 

His excellency Emomali Rahmon. This material is recommended to the enlarged readers, 

especially youth, sciences, politicians, and other relating groups.  

The structural composition of the Book is arranged within the priority areas of the 

youth state policy and the main indicators of the Youth Development Index 

(international standard: www.youthpolicy.org). 

http://www.youthpolicy.org/
http://www.youthpolicy.org/
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ПЕШГУФТОР 

  

  

Дар давраи 25 соли Истиқлолияти 

давлатӣ дар ҳаёти ҷавонони 

Тоҷикистон дигаргуниҳои зиёд ба 

вуқуъ омаданд — пастию ноумедӣ, 

рӯҳафтодагӣ, гаронӣ ва роҳҳои бисёри 

ноҳамвори зиндагӣ онҳоро дучор 

омад, ки ҳар қадам, давра ба давра ва 

дар ҳалли ҳар як мушкилот Сарвари 

мамлакат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ҳамроҳи ҷавонон буданд ва 

онҳоро дастгирӣ ва пешвоӣ 

мекарданд: дар пастиҳо падарвор 

дастгири ҷавонон буданд; ҷавонони 

ноумеду рӯҳафтодаро ҳамчун намуна 

бо ёдоварӣ аз тазодҳои ҳаётӣ ва 

қарорҳои созгори хеш умед 

мебахшиданд; гаронии рӯзмараи 

шахсони ҷавонро ҳамчун бародар ва 

роҳбар сабук ва ҳал менамуданд; 

ҷавононро дар роҳҳои ноҳамвори 

зиндагӣ ҳамчун дӯст, рафиқ ва пешво 

ҳамроҳӣ ва ҳидоят мекарданд, ба 

онҳо роҳ мекушоданд. Хулоса, 

Пешвои миллат бо ҷавононбуданд ва 

ҳастанд. 

Нахустин иштироки муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар ҳаёти ҷавонон, 

ба воситаи заминагузорӣ ба ташаккул 

ёфтани сиёсати давлат нисбат ба 

ҷавонон, бо қабул гардидани Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

  

  

  

  

  

INTRODUCTION 

  

  

In the period of 25 years of the state 

independence in life of youth of 

Tajikistan have been happened many 

changes – the ignobility and despair, 

desolation, burden and many rough 

roads of life faced them, that 

periodically, in every step and on 

decision of every problem the Head of 

the country, the President of the 

Republic of Tajikistan His Excellency 

Emomali Rahmon had been with young 

people, supported and led them: – in 

despair supported  youth as father; gave 

hope to desperate and depressed young 

people showing them his own life 

confrontations and decisions; settled 

their chores as a brother and leader; 

accompanied and guided the youth in 

the rough roads of life as a friend and a 

leader, showed them the road. In 

conclusion, the Leader of the Nation was 

and is with the youth. 

The first participation of His 

Excellency Emomali Rahmon in the life 

of youth is marked in his tendency in the 

formation of youth state policy with the 

adoption of the Law of the Republic of 

Tajikistan «On youth state policy», and 

this event happened in 1992 when he 

was a deputy of the Supreme Council 

(Parliament) of the Republic of 

Tajikistan. 
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сиёсати давлатии ҷавонон» арзёбӣ 

мегардад, ки ин амал ҳанӯз соли 1992, 

ҳангоми вакили Шӯрои Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон будани ӯ, ба 

вуқуъ мепазирад. 

Маротиби аввал, ҳамчун Сарвари 

ҷумҳурӣ мулоқоти муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон бо намояндагони ҷавонони 

мамлакат, ҳангоми роҳбарии Шӯрои 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба уҳда 

доштани ӯ, ҳамагӣ пас аз 70 рӯзи 

сарварии кишвар — 2 феврали соли 

1993 баргузор мегардад. Ин ҳамоиш 

дар шароите доир карда мешавад, ки 

мамлакат дар оғуши ҷанги таҳмилии 

шаҳрвандӣ қарор дошт ва ҳадафи 

асосӣ барои аксари ҷомеа «зинда 

мондан» ба ҳисоб мерафт. Ҳамин 

тариқ, новобаста аз таҳдидҳо, 

тангдастиҳо, нооромиҳо ва тазодҳои 

гуногуни дар шароити гузариш ва ҷа-

раёнҳои ташаккули муносибатҳои 

нави давлатдорӣ дучор омада 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — 

Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон, дар даврони 

соҳибистиқлолии кишвар, 6 маротиба 

бо ҷавонони ҷумҳурӣ мулоқоти расмӣ 

баргузор менамоянд: 2 феврали соли 

1993; 17 марти соли 1994; 23 майи 

соли 1997; 16 майи соли 1998; 21 майи 

соли 2005; 23 майи соли 2013.  

Дар натиҷаи ин мулоқотҳо, 

таваҷҷӯҳу дастгирии пайваста ва 

ғамхории падаронаю ҳамроҳии доимӣ 

ва дӯстонаи Пешвои миллат ба 

ҷавонон, дар давоми 25 соли 

соҳибистиқлолӣ, дастовардҳои хеле 

зиёд дар самти татбиқи сиёсати 

First meeting of Emomali Rahmon 

as Head of the republic   with 

representatives of the youth of the 

country was held on February 2, 1993 

while he was the leader of the Supreme 

Council of the Republic of Tajikistan 

after, only 70 days of his heading the 

country. This event was held in 

conditions when in the country was 

going civil war, and the main goal for 

most part of community was «to stay 

alive». Thus, regardless of the threats, 

unrests and various burst, transition and 

processes of formation of new state 

relations that were faced the Founder of 

Peace and National Unity – Leader of the 

Nation, President of the Republic of 

Tajikistan, His Excellency Emomali 

Rahmon 6 times held an official meeting 

with youth representative in period of 

country’s independence: February 2, 

1993; March 17, 1994; May 23, 1997; On 

May 16, 1998; May 21, 2005; May 23, 

2013. 

As a result of these negotiations, 

consistent attention, support and 

constant paternal and friendly care of 

the Leader of the Nation to the youth 

during the 25 years of independence 

significant achievements were gained in 

the field of implementation of youth 

state policy. At the same time, as a sign 

of confidence, trust, respect and 

friendship to youth, the Leader of the  

Nation, the supreme President of the 

country His Excellency Emomali 

Rahmon announced 2017 as a «Year of 

Youth» and with intention to celebrate it 

at the high organizational level, as well 

as increasing rightful culture of youth, 
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давлатии ҷавонон ба бор оварда 

мешаванд. Дар баробари ин, ҳамчун 

нишони боварӣ, эътимод, эҳтиром ва 

рафоқат ба ҷавонон соли 2017–ро, 

Пешвои миллат, Президенти 

муаззами кишвар муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон «Соли ҷавонон» эълон мена-

моянд ва бо мақсади дар сатҳи 

баланди ташкилӣ таҷлил намудани 

он, инчунин баланд бардоштани 

фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон, саҳми 

онҳо дар рушди иҷтимоию иқтисодии 

кишвар ва таҳким бахшидани мавқеи 

ҷавонон дар ҷомеа аз 13 январи соли 

2017, №812 Фармони дахлдорро ба 

тасвиб мерасонанд. 

Ҳамин тариқ, маводе ки дар даст 

доред ба «Соли ҷавонон» бахшида 

шуда, дастовардҳои даврони 

соҳибистиқлолии мамлакатро дар 

самти татбиқи сиёсати давлатии 

ҷавонон, ки бо ташаббус, дастгирӣ ва 

дастуру ҳидоятҳои бевоситаи 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 

Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадаанд, 

фаро мегирад. 

Китоб барои истифода ба доираи 

васеи хонандагон, аз ҷумла ҷавонон, 

олимон, сиёсатмадорон ва гурӯҳҳои 

дигари алоқаманд тавсия дода 

мешавад. Таркиби сохтории мавод аз 

рӯи соҳаҳо ва ё бахшҳои 

афзалиятноки сиёсати давлатии 

ҷавонон ва нишондиҳандаҳои асосии 

Индекси рушди ҷавонон (меъёри 

байналмилалӣ: www.youthpolicy.org) 

тартиб дода шудааст, ки кулли 

тадбирҳои андешида ва сиёсати 

increasing their contribution to the 

socio – economic development of the 

country and strengthening the position 

of youth in the community on January 

13, 2017, №812 special Decree was 

signed. 

Thus, this material has been 

dedicated to the «Year of youth», and 

includes the achievements in the 

direction of realization of youth state 

policy during independence period, 

which were achieved with the initiative, 

support and direct instructions of the 

Founder of Peace and National Unity – 

Leader of the Nation, the President of 

the Republic of Tajikistan, His 

Excellency Emomali Rahmon.  

The book is recommended for a 

wide range of readers, including youth, 

scientists, politicians and other relating 

groups. The structural composition of 

book is arranged on priority areas or 

sectors of youth state policy and basic 

indicators of the Youth Development 

Index (international standard: 

www.youthpolicy.org) and includes the 

measures taken in the policy of the 

Government of the Republic of 

Tajikistan, taking into account the 

national and international development 

standards reflected to the young.  

  

  

 

http://www.youthpolicy.org/
http://www.youthpolicy.org/
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пешгирифтаи Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро бо назардошти 

меъёрҳои миллӣ ва байналмилалии 

рушди устувор нисбат ба ҷавонон 

инъикос менамояд. 
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БОБИ I. ҶАВОНОН — МЕҲВАРИ 

СИЁСАТИ ДАВЛАТӢ: МАРҲИЛАҲОИ 

ТАШАККУЛЁБӢ ВА РУШД 

  

  

§ 1. Эмомалӣ Раҳмон — заминагузори 

сиёсати давлатии ҷавонон [1992 – 

1995] 

  

1.1 Ташаккулёбии заминаҳои ҳуқуқӣ 

ва низоми сиёсати давлатии ҷавонон 

Дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ 

барои давлати тозабунёд ва дар 

баробари ин, ба таҳдиди нобудшавӣ 

дучоргардида бисёр мушкил буд, ки 

самтҳои асосии фаъолияти худро 

муайян созад. Дар даврони 70 соли 

ҳукмронии собиқ давлати Шӯравӣ яке 

аз самтҳои фаъоли ташкилии ҷамъ-

иятӣ — сиёсӣ ва ё мактаби 

омодасозии кадрҳои аз лиҳози 

иҷтимоӣ ва сиёсӣ обутобёфта, ин 

соҳаи кор бо ҷавонон бо номи 

«Комсомол», ба ҳисоб мерафт. 

Комсомол (бо забони русӣ — 

Коммунистический Союз Молодежи) 

яго-на низоме буд, ки ҳамчун шохаи 

фаъоли Ҳизби ягонаи ҳукмрони 

Коммунистӣ ба омодасозӣ ва таъмини 

кадрҳои болаёқат ва ватандӯст барои 

давлати Шӯравӣ хизмат мекард. 

Дар ҳамин асно, бо пош хӯрдани 

давлати Шӯравӣ, барои Тоҷикистон 

  

  

  

  

  

CHAPTER I. YOUTH —  

THE EXIS OF THE STATE POLICY: 

FORMING AND DEVELOPING PERIODS 

 

  

  

§ 1. Emomali Rahmon —  

a founder of the youth state policy [1992 

– 1995] 

  

1.1 Formation of legal bases and youth 

state policy system. 

  

In the first years of independence for 

each established state and at the same 

time being on the verge of destruction it 

was very difficult to determine the main 

directions of its activities. During the 70 

years of the reign of the Soviet Union, 

one of the active directions of the public 

organization was the Komsomol. The 

Komsomol (in Russian: «Communist 

Youth Union») is the only system that 

was an active branch of the unified 

ruling Communist Party in the 

preparation and use of talented and 

patriotic cadres for the Soviet state. 

In that moment, with the collapse 

of the Soviet State,  Tajikistan like other 

member countries of the United Soviet 

Socialist Republics (USSR), from one 

hand, had to save this important social 

system, because it had good results and 

achievements and was the school to 

generate human resources; on the other 
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чун дигар кишварҳои узви Иттифоқи 

ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ 

(ИҶШС) зарур буд, ки аз як тараф, ин 

низоми муҳими иҷтимоиро аз даст 

нади-ҳад, зеро он натиҷа ва 

дастовардҳои хуб ба бор оварда, 

мактаби ташаккули захираҳои 

қобилиятноки инсонӣ ва ё кадриро 

ташкил медод; аз тарафи дигар, 

тамоми кишварҳои узви ИҶШС, аз 

ҷумла Тоҷикистон сохти нави давлатӣ 

— идоракунии демокра-тиро интихоб 

намуда буданд, ки ин тамоюл ба 

идома ёфтани фаъолияти Комсомол 

бо назардошти принсипҳои 

идоракунии мутлақи он (сохти 

коммунистӣ) мухолиф буд. Яъне, 

наметавонист, ки Комсомол, 

минбаъд, ҳадафҳои во-қеии худро 

татбиқ созад, зеро низоми ҳукмронии 

яккаҳизбӣ — Ҳизби коммунистӣ, 

барҳам хурда буд.  

Ҳамин тариқ, дар сатҳи тамоми 

кишварҳои узви собиқ ИҶШС хулоса 

карда шуд, ки бо назардошти 

таҷрибаи мамолики пешрафтаи 

демократӣ идеяи «мактаби комсомол» 

дар шакли нави хусусияти 

давлатидошта — сиёсати давлатии 

ҷавонон, ки ба сохти идоракунии 

демократӣ хос мебошад, ташаккул 

дода шавад. Ин қарор дар он шароит 

рӯи кор омад, ки дигар, низоми 

ташкилию амалӣ, аз ҷумла идории 

соҳаи кор бо ҷавонон ба таври мутта-

шаккил вуҷуд надошт, он ё дар шакли 

худмаблағгузор ва ё дар шакли 

давлатӣ бояд амал мекард, 

мувофиқан барои кишварҳои 

пасошӯравӣ, ягона василаи муътамад, 

hand, all the member states of the USSR, 

including Tajikistan elected a new state 

structure — democratic government, 

which was the opposite system of 

communism and a barrier to continue 

the Komsomol activity. Namely, 

Komsomol henceforth could not realize 

its real goals, because unified party 

system — Communist Party was 

liquidated. 

Thus, in the level of all the former 

member countries of USSR decided to 

form a new idea «school of komsomol» 

in new type of state specific — Youth 

State Policy, taking into account the 

experience of the developed democratic 

countries. This decision was made in 

conditions when the next organizational 

system, including the administrative 

system of youth affairs, did not exist, it 

had to act in the form of self-financing 

or in the form of the state, respectively 

for the post–Soviet countries, the only 

reliable way was to integrate spheres of 

work with youth with the government. 

In this, the first step in direction of 

forming the youth state policy as 

ordinary event was the adoption of the 

Law of the Republic of Tajikistan «On 

youth state policy», which was approved 

only in the seventh month of state 

independence in the framework of the 

resolution of the Supreme Council of the 

Republic of Tajikistan from March 13, 

1992. 

It is noted that in this process, legal 

basing of youth state policy was 

contributed by Leader of the Nation, the 

President of the Republic of Tajikistan, 

His Excellency Emomali Rahmon when 
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ин ҳамгироии соҳаи кор бо ҷавонон 

бо ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб 

мерафт. 

Бо ҳамин, қадами аввалин дар 

самти ташаккулдиҳии сиёсати 

давлатии ҷавонон, чун амали 

маъмулӣ, ин қабули Қонуни Ҷумҳу-

рии Тоҷикистон «Дар бораи сиёсати 

давлатии ҷавонон» арзёбӣ мегардад, 

ки он ҳамагӣ дар ҳафтумин моҳи 

амали истиқлолияти давлатӣ бо 

қарори Шӯрои Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 13 марти соли 1992 

тасдиқ мегардад. 

Боиси зикр аст, ки дар ин ҷа-

раён, яъне, заминагузории қон-унии 

сиёсати давлатии ҷавонон, Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ҳамчун вакили Шӯрои Олии 

Ҷумҳурии Тоҷик-истон саҳм 

гузоштааст.  

Мутобиқи Қонуни мазкур низоми 

идоракунии сиёсати давлатии 

ҷавонон иборат гардида буд, аз: 

 мақомоти давлатӣ бо назардошти 

шӯроҳои маҳаллии депутатҳои 

халқ, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, дигар мақомоти 

иҷроияю амрди-ҳандаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, умури давлатии оид ба 

корҳои ҷавонон ва мақомоти он дар 

маҳалҳо, инчунин сохторҳое, ки 

шӯроҳои маҳаллии депутатҳои халқ 

ташкил намудаанд; 

 барномаҳои комплексию маромӣ; 

 умури иҷтимоӣ оид ба кори байни 

ҷавонон. 

Чӣ тавре аз низоми идора-кунии 

he was a deputy of the Supreme Council 

of the Republic of Tajikistan.  

According to this Law 

administrative system of the youth state 

policy included:  

 governmental system including local 

people's deputies, the President of the 

Republic of Tajikistan, the 

Government of the Republic of 

Tajikistan, other  executive and 

commanding bodies of the Republic of 

Tajikistan, state body of youth affairs 

and its local bodies, as well as 

structures that will be organized by 

local councils population deputies; 

 Complex and trend programs; 

 Social work for youth affairs. 

As it comes from the youth state 

policy management system, from the 

early days of the organizational issues of 

activities in this field has been given to 

both the active branches of government 

— executive, and legislative had been 

combined. That is, the effective 

management of this system could ensure 

youth participation in every level of 

public administration. 

Whereas, in this period of activity, 

the field of youth affairs was divided in 

two parts: governmental, with the title 

of «youth state policy» that was existing 

a new conditions or forming of 

formation; and public, that was 

determined with mentoring and 

advancement of the Tajikistan’s Youth 

Union (TYU), which simultaneously 

became Komsomols inheritor.  

Here concluded that the public 

system of youth affairs, which had 

existed many years was not liquidated, 
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сиёсати давлатии ҷавонон бармеояд, 

аз рӯзҳои аввали ташаккулёбӣ 

масъалаҳои ташкилии фаъолияти ин 

соҳа ба ҳар ду шохаи фаъоли 

ҳокимияти давлатӣ –  иҷроия ва 

қонунбарор тавъам дода шудааст. 

Яъне, идораи босамари ин низоми 

фаъолият метавонист иштироки 

ҷавононро дар ҳама зинаҳои 

идоракунии давлатӣ таъмин созад. 

Зимнан, дар ин давраи фаъолият, 

соҳаи кор бо ҷавонон ба ду шоха ҷудо 

гардида буд: давлатӣ, ки бо унвони 

«сиёсати давлатии ҷавонон» дар 

шароит ва ё шакли тамоман нави 

ташкилёбӣ қарор дошт; ва ҷамъиятӣ, 

бо сарпарастӣ ва ё пешоҳангии Итти-

фоқи ҷавонони Тоҷикистон (ИҶТ), ки 

ҳамзамон вориси «Комсомол» муайян 

шуда буд.  

Аз ин ҷо бармеояд, ки дар асл 

низоми ҷамъиятии солҳо таш-

килёфтаи кор бо ҷавонон аз байн 

нарафта буд, баръакс бо назардошти 

ғайримарказ гардидан ва барҳам 

хӯрдани сиёсати идоракунии мутлақ, 

он дар шакли ташкилоти ҷамъиятии 

ҷумҳуриявӣ — ИҶТ аз нав эҳё карда 

мешавад.  

Зарурати ба вуҷуд омадани 

сиёсати давлатии ҷавонон – 

мақомоти давлатии кор бо ҷавонон ва 

институтҳои дигари давлатӣ, ҳамчун 

тақозои ҷомеаи демо-кратӣ ва 

бинобар камнуфуз гардидани сохтори 

ҷамъиятии кор бо ҷавонон арзёбӣ 

мегардад. Аммо нуфузи сиёсии ИҶТ 

дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ ва 

то имрӯз устувор мемонад, зеро он 

ягона ташкилоти ҷавонон мебошад, 

conversely take into account to be 

decentralize and liquidation of the 

policy of autocracy administration it was 

resurrected in the new form of 

republican public organization (NGO) – 

TYU.  

The need for the emergence of 

youth state policy – government 

agencies of youth affairs and other 

institutions was a requirement of a 

democratic society, and due to 

insubstantiality of youth social 

organizations. But TYU’s political 

influence in the early years of 

independence, and to this day remains 

stable, because it is the only youth 

organization that within the legislation 

of the Republic of Tajikistan has wide 

possibility of participation in 

implementation of democratic principles 

– election institute, and has the right to 

nominate their candidate (s) to the high 

position of President of the Republic of 

Tajikistan. 

This achievement reflects a certain 

historical and exemplary story of youth’s 

participation in the creation of the 

independent state, and accompanying 

the Leader of the Nation in 

implementing his policy from the early 

days of statehood. Respectively, the 

attention of the Leader of the Nation was 

directed to youth from the first stages of 

state independence formation. 

One of the most valuable stories is 

that the first official meeting of the Head 

of country– Chairman of the Supreme 

Council of the Republic of Tajikistan, His 

Excellency Emomali Rahmon with youth 

representatives was held regardless of 
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ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон имконияти васеи 

иштирокро дар татбиқи рукнҳои 

сиёсии демократӣ — институти 

интихобот дошта, ҳуқуқи пешбарӣ 

намудани номзад(ҳо)и худро ба 

мансаби Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон соҳиб мебошад.  

Ин дастовард саргузашти таъри-

хӣ ва ибратбахши хосро ҳамчун 

ҳамсаҳмии ҷавонон дар бунёди 

давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон 

ва ҳамроҳӣ бо Пешвои миллат дар 

амалисозии сиёсати пешгирифтаи ӯ, 

аз рӯзҳои аввали давлатдорӣ инъикос 

менамояд. Мутаносибан таваҷҷӯҳи 

ҳамвораи Пешвои миллат, аз давраҳои 

нахустини ташаккулёбии 

истиқлолияти давлатӣ, ба ҷавонон 

равона мегардад.  

Яке аз саргузаштҳои арзишманд, 

он ба ҳисоб меравад, ки новобаста аз 

вазъияти ногувор (ҷанги шаҳрвандӣ) 

мулоқоти нахустини расмии Роҳбари 

мамлакат — Раиси Шӯрои Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон бо намояндагони 

ҷавонони ҷумҳурӣ дар 70–умин рӯзи 

сарварӣ — 2 феврали соли 1993, бар-

гузор мегардад. Ин нишони дар воқеъ 

ғамхор, пуштибон, дастгир ва 

парастор будани Сарвари кишварро 

нисбат ба ҷавонон, аз рӯзҳои аввали 

давлатдорӣ, инъикос менамояд: — 

Пешвои миллат бо ҷавонон ва ҷавонон 

бо Пешвои миллат, Президенти Ҷум-

ҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон мебошанд. 

Рӯзҳои аввали ташаккулёбии 

давлатдорӣ барои Тоҷикистон бисёр 

the unpleasant situation (civil war), after 

only 70 days of leading, in February 2, 

1993. This is a sign of a caring, support, 

and a trust of the Head of the country to 

youth from the early days of the 

statehood: – the Leader of the Nation is 

with youth and the youth are with the 

Leader of the Nation, President of the 

Republic of Tajikistan Emomali Rahmon. 

The early days of statehood 

formation was very difficult for 

Tajikistan, respectively, the 

participation of youth in this process 

remained uncertain and was considered 

unreliable. But Tajik youth who has a 

high sense of patriotism and national 

dignity, inherited from their ancestors, 

couldn’t stay calmly in this process. At 

this stage for Tajikistan, it was feared, 

administrative and democratic structure, 

during the formation of political 

instruments for the implementation of 

the electoral institute, accordingly 

complying with the provisions of the 

order and selecting the highest state 

authorities, including the President of 

the country was inevitable. 

Thus, youth of Tajikistan, who 

related to Emomali Rahmon not only as 

a headman, as well asa leader, guider 

and an escort in the framework of 

Tajikistan Youth Union, all firstly 

proposed candidacy of Emomali Rahmon 

(that time Rahmonov Emomali 

Sharifovich) to the highest state position 

–President of the Republic of Tajikistan. 

Itshould be noted that –according to the 
person involved to this process – to 

reach this lofty goal in that unfavorable 

stage, for TYU was not easy. On that 
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душвор буд, мутаносибан шакли 

иштироки ҷавонон дар ин ҷараён басо 

номуайян ва носаҳеҳ ба шумор 

мерафт. Аммо ҷавонони тоҷик, ки дар 

вуҷуд ҳисси баланди ватандӯстӣ ва 

номуси миллиро, аз аҷдодони хеш 

мерос доштанд ва доранд, наметавон-

истанд дар ин ҷараён ором нишаста 

бошанд. Дар ин марҳила, барои 

Тоҷикистон ҳамчун кишвари 

демократӣ, дар раванди ташаккул 

додани фишангҳои сиёсӣ, татбиқи 

институти интихобот, мувофиқан 

риоя намудани тамоми тартибот ва 

муқаррароти интихоби мақомоти 

олии давлатӣ, аз ҷумла Президенти 

мамлакат, ногузир пеш омада буд.  

Зимнан ҷавонон, ки ба муҳ-тарам 

Эмомалӣ Раҳмон на танҳо ҳамчун 

сарвар, инчунин ба сифати пешбар, 

пешво, роҳнамо ва ҳидоятгари хеш 

эҳтиром мегузоштанд, дар доираи 

фаъолияти Иттифоқи ҷавонони 

Тоҷикистон аз ҳама аввалин шуда, 

соли 1994 номзадии муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмонро (он вақт Раҳмонов 

Эмомалӣ Шарифович) ба мансаби 

олии давлатӣ  —  Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешбарӣ 

менамоянд. 

Боиси зикр аст, ки  — бино ба 
маълумоти шахси иштирокчии ин 
раванд  — ба ИҶТ барои расидан ба ин 

ҳадафи олӣ, дар он марҳилаи 

номуташаккил ва номусоид, осон 

набуд. Дар ин росто Раёсати ИҶТ 

чанде аз муқар-раротро тибқи 

талаботи сохти идоракунии 

демократӣ ба анҷом мерасонад, аз 

ҷумла конференсияҳои маҳаллӣ ё 

moment, the Board of TYU some 

provisions carried out according to the 

requirements of democratic governance, 

including local conferences, then called 

TYU Congress to be respected in 

principle of the electoral institute. Of 

course, in these years were not formed a 

complete legal framework of political 

relations, but also TYU as 

nongovernmental organization was not 

dismissed from such legal possibility. It 

means TYU from the early days of the 

formation of political institutions of 

Tajikistan was the follower of state 

policy and the promoter of the policy 

persuade by Leader of the Nation and 

this priority — the right to participate 

for establishment of political institutes, 

used by TYU with bravery and ancestral 

pithiness of youth. 

  

  

1.2 First efforts in the direction of 

creating the system of youth state policy 

management or field of youth affairs 

For the formation of a management 

system in a field of youth affairs in the 

transition period and in the framework 

of the new organizational mechanism — 

youth state policy it was necessary to 

form the  authorized state body of 

sector. First with the Decree of the 

President of Soviet Tajikistan from 

February 9, 1991, #FP–27, in the 

country, was formed the State 

Committee of youth affairs, physical 

education and sport, but the activity of it 

did not last long. 

In the conditions of the changes in 

state structure, including the formation 
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шаҳрию ноҳиявӣ ва вилоятиро 

гузаронида, сипас, Анҷумани ИҶТ–ро 

даъват менамояд, то ин ки дар воқеъ 

принсипи амалии институти демо-

кратия татбиқ карда шавад. Албатта, 

дар ин солҳо заминаи комили 

ҳуқуқии муносибатҳои сиёсӣ 

ташаккул наёфта буд, вале ИҶТ 

ҳамчун ташкилоти ҷамъ-иятӣ, аз 

чунин имконияти ҳуқуқӣ барканор 

низ набуд. Яъне, ИҶТ аз рӯзҳои 

аввали ташкилёбии институтҳои 

сиёсии Тоҷикистон ҳамқадами 

ҳокимияти давлатӣ ва татбиқгари 

сиёсати пешгирифтаи Сарвари давлат 

мебошад ва ин бартариятро — ҳуқуқи 

иштирок дар ташкилдиҳии 

институтҳои сиёсиро, бо шуҷоат ва 

ғаюрии аҷдодии ҷавонон, ба даст 

овардааст. 

  

1.2 Кӯшишҳои нахустин дар самти 

ташкили низоми идора-кунии сиёсати 

давлатии ҷавонон ва ё соҳаи кор бо 

ҷавонон  

Барои ташаккули низоми идо-

ракунии соҳаи кор бо ҷавонон дар 

шароити гузариш ва дар доираи 

механизми нави ташкилию амалӣ — 

сиёсати давлатии ҷавонон зарур буд, 

ки мақомоти ваколатдори давлатии 

соҳа ташкил ёбад. Нахуст бо Фармони 

Президенти РСС Тоҷикистон аз 9 

феврали соли 1991, №ФП-27 дар 

мамлакат Кумитаи давлатӣ оид ба кор 

бо ҷавонон, тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш таъсис меёбад, аммо 

фаъолияти он дер давом намекунад. 

Дар шароити дигаргуниҳои 

сохтори давлатӣ, аз ҷумла ташак-кул 

of the constitutional form on June 9, 

1993, the authorized state body in the 

field of youth affairs under the Council 

of Ministers of the Republic of Tajikistan 

in a new form — the Committee of youth 

affairs was constructed. It also lasted a 

little time, and could not fulfill its full 

mission because of frequently changes 

in management’s system. 

1.3 Instructions and guidance of the 

Head of the country, His excellency 

Emomali Rahmon to youth in terrible 

state building conditions – in the process 

of enforced Civil War 

Attention and  paternal care of 

Leader of the Nation, His Excellency 

Emomali Rahmon to the youth were 

seen clearly from the early days of 

Independence. Despite of difficulties 

and consecutive arising failures, the 

Head of the country would prefer to 

discuss issues related to youth and youth 

policy. As well with purpose to attract 

the young generation to political activity 

and improve the political and social 

situation in the country on March 17, 

1994 in the framework of the first Youth 

Congress was held the second official 

meeting of the Chairman of the Supreme 

Council of the Republic of Tajikistan, 

Emomali Rahmon with youth 

representatives of the country. 

This event will be held in the 

condition, when public management 

structures were formatting and country 

was afloat the enforced civil war, namely 

society, especially youth had only one 

thing in mind, how to stay alive. But 

regardless of this, with the hope of 

youth guidance to the future, and refer 
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ёфтани сохти конститутсионӣ 9 июни 

соли 1993 мақоми ваколатдори 

давлатии соҳаи кор бо ҷавонон дар 

назди Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар шакли нав — Кумитаи 

корҳои ҷавонон, ташкил меёбад. Ин 

сохтор низ як муҳлати кам фаъолият 

намуда, бинобар зуд зуд тағйир 

ёфтани низоми идоракунӣ, рисолати 

пурраи худро иҷро карда 

наметавонад. 

1.3 Ҳидоятҳо ва роҳнамои-ҳои 

Сарвари мамлакат муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ба ҷавонон дар шароити 

мудҳиши давлатсозӣ — ҷараён 

доштани ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ 

Таваҷҷӯҳ ва ғамхории падаронаи 

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ба ҷавонон аз рӯзҳои аввали 

соҳибистиқлолӣ возеҳу равшан ба 

назар мерасид. Новобаста аз сахтиҳо 

ва нокоми-ҳои пай дар пайи 

пешомада Сарвари мамлакат ба 

баррасии масъалаҳои марбут ба 

ҷавонон ва сиёсати ҷавонон афзалият 

медод. Зимнан, бо мақсади ҷалби 

насли ҷавон ба фаъолнокии сиёсӣ ва 

беҳтар гардонидани вазъи сиёсию 

иҷтимоӣ дар кишвар 17 марти соли 

1994, дар доираи Анҷумани якуми 

ҷавонони Тоҷикистон, мулоқоти 

дуюми расмии Сарвари кишвар, 

Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон бо намояндагони ҷавонони 

ҷумҳурӣ баргузор мегардад. 

Ин ҳамоиш дар шароите баргузор 

мегардад, ки аз як тараф, 

ташаккулёбии сохторҳои идора-кунии 

давлатӣ ҷараён дошт ва аз тарафи 

them for construction of ancestral state, 

achieving full independence, national 

identity and revival of national values, 

talked to them and gave such 

instructions: 

 «Fortunately, youth came together in 
hope to design bright future after 
coping so many difficulties and trials; 

 «Today the primary task of our youth is 
the study of science, craft, new 
specializations and modern 
techniques»; 

 «Youth should learn a lesson from the 
mistakes of the past, in the 
subsequent history they should be 
united,  peaceful and solidarity»; 

 «Our political ideal is a national unity, 
friendship, brotherhood and progress 
of our Motherland»; 

 «Young people are a great power, and 
the future of our republic, a major 
issue of life is impossible without 
their participation and taking into 
account their interests before»; 

 «In all periods — youth are  considered 
as the main creative force»; 

 «Nurek, Sangtuda and Roghun 
hydropower stations will be built with 
young power»; 

 «I am confident that the noble youth 
will manage to pass all challenges, 
make an effort in the enhancement of 
national unity and integrity of the 
country, and make a valuable 
contribution to the progress of the 
independent Tajik society». 

As a result of this meeting, public’s 

attention to the youth increases, 

properly  increases youth interest in 

construction of the new state, the first 
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дигар, мамлакат дар оғуши ҷанги 

таҳмилии шаҳрвандӣ месухт, яъне, 

аксари ҷомеа, бахусус ҷавонон дар 

фикри зинда мондан буданд. Вале 

новобаста аз ин, бо умеди роҳнамоии 

ҷавонон ба фардои нек ва равона-

созии онҳо ба бунёди давлати аҷдодӣ, 

дастёбӣ ба мустақилияти комил, 

ҳувияти миллӣ ва эҳёи арзишҳои 

миллӣ Сарвари ҷумҳурӣ бо ҷавонон 

мулоқот карда, зимнан чунин дастуру 

ҳидоятҳо медиҳанд: 

 «Боиси хушбахтист, ки ҷавонон 
баъди паси сар кардани имтиҳону 
озмоишҳои шадиди зиндагӣ ба 
умеди тарҳрезии ояндаи нек ҷамъ 
омадаанд»; 

 «Вазифаи аввалиндараҷаи ҷав-
онони мо имрӯз омӯзиши илму 
ҳунар, ихтисосҳои нав ва тех-никаи 
ҳозиразамон аст»; 

 «Ҷавонон аз хатогиҳои гу-зашта 
бояд сабақ омӯзанд, дар раванди 
минбаъдаи таърих муттаҳиду 
маттафиқ бошанд, ваҳдату 
якдилиро пеша ку-нанд»; 

 «Идеали сиёсии мо ваҳдати миллӣ, 
муттаҳидию ягонагӣ, дӯстию 
бародарӣ ва пешрафти Ватани 
азизамон мебошад»; 

 «Ҷавонон қувваи бузург ва ояндаи 
ҷумҳурии мо буда, ягон масъалаи 
умдаи зиндагиро бе иштирок ва 
назардошти ман-фиати онҳо пеш 
бурдан номумкин аст»; 

 «Дар ҳама давраҳо нерӯи асосии 
бунёдкор ҷавонон ба ҳисоб 
мераванд»; 

 «ГЭС–и Норак, ГЭС–и Санг-тӯда, 
ГЭС–и Роғун маҳз бо нерӯи ҷавонон 

social clubs and independent youth 

movement’s formation starts. 

The most important thing is that, a 

large part of the instructions of the Head 

of the country has been implemented 

and lead to a good effect. 
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бунёд мегардад»; 
 «Ман аминам, ки ҷавонони бо-нангу 

номуси мо тамоми мушкилиҳоро 
паси сар намуда, дар густариши 
ваҳдати миллӣ ва якпорчагии 
кишвар, дар пешравии ҷомеаи 
соҳибистиқ-лоли тоҷикон саҳми 
арзанда мегузоранд». 

Дар натиҷаи мулоқот таваҷҷуҳи 

ҷомеа ба ҷавонон зиёд мегардад, 

мувофиқан ҳавасмандии ҷавонон 

барои бунёди давлати навин баланд 

гашта, ҳаракатҳои нахустини 

ҷамъиятии ҷавонон, маҳфилҳо ва 

гурӯҳҳои худфаъол ташаккул меёбанд. 

Аз ҳама муҳим он аст, ки то ин 

замон қисми зиёди дастурҳои 

Сарвари мамлакат татбиқи худро 

меёбанд ва самараи нек ба миён 

меоранд.  
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§ 2. Тавсеа ёфтани низоми устувори 

идоракунии сиёсати давлатии ҷавонон 

бо ибтикори Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷик-истон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон [1996 - 2000] 

  

  

2.1 Дастёбӣ ба низоми устувори 

идоракунии соҳаи кор бо ҷавон-он 

Ин давраи ташаккулёбии мунос-

ибатҳо барои ҷавонон, давраи 

қадамҳои устувор, бунёди таҳ-курсии 

асосии сиёсати давлатии ҷавонон — 

низоми идоракунии соҳаи кор бо 

ҷавонон, ба ҳисоб меравад, ки 

пешгузорандаи он маҳз Пешвои 

миллат, Прези-денти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон мебошад. 

Ин марҳилаи ташаккулёбӣ аз 

мулоқоти сеюми расмии Сарвари 

кишвар бо намояндагони ҷавонони 

мамлакат 23 майи соли 1997 ибтидо 

мегирад. Хусусияти хоси ин ҳамоиш 

ба ҷавонон ва Пешвои миллат ба 

натиҷагирӣ аз мулоқоти нахустин ва 

оғози муносибатҳои нави созандагӣ 

бидуни таҳдиду нооромиҳои ҷанги 

шаҳрвандӣ асос меёбад. Дар робита ба 

ин Президенти кишвар муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон чунин иброз 

менамоянд: «Он вақт (зимни 
мулоқоти нахустин) мо бештар дар 
бораи он фикр мекардем, ки чи тавр 

  

  

 

 

  

§ 2. Widening the sustainable system of 

the youth state policy management with 

initiative of the President of the Republic 

of Tajikistan, His Excellency Emomali 

Rahmon [1996 - 2000] 

  

  

2.1 Achieving the sustainable 

management system of youth affairs 

This period of formation of relations for 

youth is accepted as the period of 

sustainable steps, building a 

fundamental basic of the youth state 

policy — the management system of 

youth affairs, which was initiated exactly 

by the Leader of the Nation, the 

President of the Republic of Tajikistan, 

His Excellency, Emomali Rahmon. 

This stage of formation started after 

the third official meeting of the Head of 

the country with representatives of the 

youth of country on May 23, 1997. The 

special feature of this event to the youth 

and the Leader of the Nation resulting 

from the first meeting, and the start of 

the new constructive relationships 

despite the unrest threatened civil war. 

In this regard, the President of country, 

His Excellency, Emomali Rahmon said: 

«That time (during our first meeting) we 
were thinking mostly about how to 
extinguish the fire of nation killing, to 
create in the country the atmosphere of 
confidence and understanding of each 
other, to put a solid foundation for 
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оташи ҷанги миллаткуширо хомӯш 
намуда, дар мамлакат фазои 
эътимоду якдигарфаҳмиро ба вуҷуд 
оварда, барои оштии миллӣ заминаи 
устувор гузорем. Хушбахтона, имрӯз 
раванди расидан ба оштии миллӣ ба 
фарҷоми мантиқии худ расид». Дар 

ин солҳо (охирҳои 90-ум) хатари аз 

байн рафтани миллат ва халқи тоҷик 

дур шуда, ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ 

бо назардошти бадастории ризоият ва 

ҳамдигарфаҳмии тарафҳо ба анҷом 

расида буд. Бинобар ин, мулоқоти 

мазкур мантиқан ба оғози саҳифаи 

нави таърихии давлатдории тоҷикон 

— ташаккулёбии истиқлолияти 

комили давлатӣ рост меомад. 

Нукоти муҳиме, ки Прези-денти 

кишвар зимни мулоқот иб-роз 

доштанд, чунин буд: «Ҷавон-он, ки 70 
фисади аҳолии ҷумҳурианд, нерӯи 
такондиҳанда ва пешбарандаи 
ҷамъият буда, ҳама чиз вобаста ба он 
аст, ки аз ин нерӯи азим чи тавр 
истифода бурда мешавад. Ин нерӯ 
метавонад ҳам созанда бошад ва ҳам 
сӯзанда». Ин таъкид бар он аст, ки 

ояндаи кишвар дар дасти ҷавонон аст, 

маҳз ҳамин қишри аҳолӣ метавонад 

ҳам боиси созгорӣ гардад ва ҳам 

боиси валангорӣ, аммо роҳнамоӣ ва ё 

муосидат ба интихоби роҳи ҳаётӣ ва 

дуруст ба онҳо, ба аҳли калонсол — 

омӯзгорон, хизматчиёни давлатӣ, 

ходимони динӣ, илмӣ ва ғайра 

вобаста мебошад. 

Дар мулоқот масъалаҳои гу-

ногунӣ ҳаётӣ, аз қабили таъ-миноти 

кадрӣ аз ҳисоби ҷавонон (ба ҷавонон 

бовар кардани вазифаҳои масъул), 

national reconciliation. Fortunately, 
today, the process of achievement of the 
national reconciliation has reached its 
logical conclusion. In these years (late 

90s) the risk of loss of the Tajik nation 

and the people was removed, the Civil 

War had finished with the acquisition of 

reconciliation and mutual 

understanding. Therefore, this meeting 

logically comes true with the start of a 

new page of the history of Tajik nation 

statehood — the formation of full state 

independence. 

Important Highlights that the 

President expressed during the meeting 

were like these: «Youth are 70 percent of 
the population of the Republic, the 
shaking and the driving force of society 
and everything related to it, which is 
how this great potential is used. This 
energy can be both constructive and 
harmful». It is noted that the country's 

future is in the hands of youth, exactly  

this category of the population may be a 

matter of both, harmony and 

destruction, but direction or promotion 

the choice of life’s path depends on 

adults — teachers, civil, religious and 

scientific cervants, etc. 

In the meeting were discussed the 

diverse issues, such as staff supply from 

youth (young people believed in 

responsible positions), unemployment, 

refuse to serve in the Armed Forces, 

labor migration to the Russian 

Federation, passiveness of youth in the 

relation to science and so on. 

In connection to the content of the 

meeting and the requirements of the 

transition from the one to the other 
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бекорӣ, саркашӣ аз хизмат дар 

Қувваҳои мусаллаҳ, муҳоҷирати 

меҳнатӣ ба Федератсияи Россия, 

камфаъолии ҷавонон нисбат ба илм 

ва ғайра баррасӣ гардиданд. 

Дар ҳамбастагӣ ба муҳтавои 

мулоқоти мазкур ва талаботи 

марҳилаи гузариш аз як сохт ба сохти 

дигари давлатию ҷамъиятӣ — 

демократӣ Президенти ҷумҳурӣ ба 

ҷавонон чанде дастуру ҳидоятҳо 

медиҳанд ва нисбат ба онҳо анҷом 

додани тадбирҳои муайянро аз ҷомеа, 

мақомоти давлатӣ ва мактабу оила 

талаб менамоянд, аз ҷумла: 

 «Асри ХХI дар минтақаи мо асри 
энергетикаи обӣ, асри Ватани мову 
шумо хоҳад шуд!»; 

 «Зарур аст, ки ҷавонон тафаккури 
нав, фаҳмиши нави муносибатҳои 
истеҳсолиро зудтар ва беҳтар аз худ 
кунанд, зеро қонунҳои нави 
иқтисодиро пеш аз ҳама ҷавонон 
дар амал ҷорӣ карда метавонанд»; 

 «Дар оғози ҳамин аср мо соҳиби 
давлат ва дар анҷоми он соҳиби 
истиқлолият шуда, ҳамчун узви 
баробарҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ арзи 
ҳастӣ намудем»; 

 «Ба асри нав ворид шуда, умедворем, 
ки ҷавонони мо ба суръати тези 
тараққиёти технологии давлатҳои 
пешрафта нигоҳ накарда, фосилаи 
ақибмонии моро аз ин давлатҳо 
кӯтоҳтар мекунанд»; 

 «Мо ба таври табиӣ дар заминаи 
иқтисодиёти озоди бозорӣ, бе ягон 
идеологияи зӯран ба гардани халқ 
боршуда ҷамъияти демократӣ, 
ҳуқуқбунёд ва дунявиро барпо 

structure of a public democracy, the 

President of the country gave to youth 

recent instructions and in connection 

with them required to undertake certain 

measures from the community, 

government agencies, schools and 

family, including: 

 «The XXI century in our country will be 
a hydropower century, the century of 
our Motherland!»; 

 «It is necessary that young people 
study the new thinking, the new 
industrial relations faster and better, 
because only young people can apply 
in practice the new economic laws»; 

 «At the beginning of this century we 
have been the owner of the state ,at 
the end of it, the owner of 
independence, and we are declaring as 
a member of the global community»; 

"In the new century, we hope that our 
youth, despite the rapid pace of 
technological development in the 
developed countries, will shorten the 
distance of our backlog from these 
states"; 

 « On the basis of the free market 
economy, without any forced ideology 
we set up a  democratic, legal and 
secular state»; 

 «For the formation of personality we 
should believe to youth, and transfer 
to them the responsibilityof 
functions»; 

 «Only a  personality can influence to  
the formation and the development of 
another person’s personality»; 

 «Conduct environment can only make 
a moral climate of society healthy, 
integrated and sustainable»; 
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мекунем»; 
 «Барои ташаккули шахсият, ба 

ҷавонон бовар карда, ба онҳо 
вазифаҳои масъулро супоридан 
лозим аст»; 

 «Фақат шахсият қодир аст ба 
ташаккул ва пешрафти шахсияти 
дигар таъсир расонад»; 

 «Фақат муҳити одоб метавонад 
фазои ахлоқии ҷомеаро солим, 
мукаммал ва устувор гардонад»; 

 «Вазифаи қувваҳои солимфикри 
ҷамъият ва созмонҳои гуногуни 
ҷавонон аз он иборат аст, ки маҳз 
ба ҷавонони ҳалим ва баномус такя 
карда, гурӯҳи писару духтарони 
раҳгумзадаро ба тарафи худ ҷалб 
намуда, ба майдони созандагию 
ободӣ, ба сӯи инсондӯстӣ ва 
ватанпарварӣ, ба ҷониби дунёи 
мутамаддин ҳидоят намоянд»; 

 «Фақат насли ҷавони мамлакат 
қодир аст, ки забонҳои хориҷӣ ва 
технологияҳои муосирро аз худ 
карда, усулҳои хоҷагидории 
иқтисодиёти бозориро мукаммал 
омӯхта, корхонаҳои фалаҷгаштаро 
дубора барқарор намуда, фаъол 
гардонад»; 

 «Наврас танҳо вақте ташаккул ёфта, 
ба камол мерасад, ки барои ҳаёти 
худаш ва волидонаш ҷавобгариро 
ҳис намояд. Он ҷавоне, ки дар кори 
пурарзиши ҷомеа иштирок 
надорад, чунин масъулияту 
ҷавобгариро дарк карда 
наметавонад»; 

 «Ҷавон ҳар қадар, ки қувват ва 
дониши худро саховатмандона 
сарфи халқу Ватан намояд, ҳамон 

 «Target sensible forces of society and 
the various youth organizations 
include the fact that it relies on 
tolerant youth and decent group, gone 
way sons and daughters to engage by 
their construction, to the area of multi 
towards humanism and patriotism, to 
be guided by the civilized world»; 

 «Only the young generation of the 
country is able to learn foreign 
languages and modern technologies, 
improved farming methods of the 
market economy, restore and make 
active again the lost and 
disfunctioned enterprises  »; 

 «The teenager  grows up and becomes 

an adult only whenhe/she feels 
responsibility for  own life and  
parents. That young man, who does 
not participate in the valuable work of 
the community, can not be aware of 
such responsibilities and liabilities; 

 «The more a young man will spend his 
power and knowledge to serve the 
population and his homeland, the 
more will become more respectful and 
richer, and will gain prestige among 
people» 

This event for the young generation 

and the administrative structure of the 

historical destiny of the country will also 

evaluate, as in the framework of that the 

Head of the country informed the 

establishment of authorized state bodies 

of youth affairs: «Given the time 
requirements and the implementation of 
the Law of the Republic of Tajikistan 
«On youth state policy» today I have 
signed decrees on the establishment of 
the Committee of youth affairs. We hope 
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қадар бойтару ғанитар шуда, обрӯю 
мартабааш дар байни мардум 
афзунтар мегардад». 

Ин ҳамоиш барои насли ҷавон ва 

сохтори идории мамлакат 

сарнавишти таърихӣ низ арзёбӣ 

мегардад, чун дар ҳошияи он таъсис 

ёфтани мақомоти идора-кунии байни 

ҷавононро, Сарвари кишвар, ба 

ҷавонон чунин муждагонӣ медиҳад: 

«Бо назардошти талаботи замон ва 
амалӣ гардонидани Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи сиёсати 
давлатии ҷавонон» ман имрӯз фар-
монро дар бораи таъсис додани 
Кумитаи кор бо ҷавонон имзо кардам. 
Умедворем, ки ин сохтори давлатӣ аз 
уҳдаи идора кардани фаъолияти 
ҷавонон мебарояд». 

Бо ҳамин, кӯшиши сеюм — 

мақомоти ваколатдори давлатии кор 

бо ҷавонон таъсис меёбад ва маҳз 

дастуру ҳидоятҳо ва пеш-барии 

Пешвои миллат буданд, ки ин саъй 

бобарор анҷом меёбад ва хусусияти 

устуворӣ касб менамояд; дар ҳаёти 

ҷавонони мамлакат саҳифаи нави 

таърихӣ боз мегардад, насли ҷавон 

дар симои Сарвари кишвар 

пуштибони воқеӣ ва парастори 

бевоситаи худро дарёфт мекунад. 

Дар ҳамин давраи татбиқи 

сиёсати давлатии ҷавонон муло-қоти 

чоруми расмии Презиенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон бо намоянда-гони ҷавонони 

мамлакат — ин навбат, бо ҷавонони 

лаёқатманд, доир мегардад (16 майи 

соли 1998). Дар ин мулоқот асосан 

масъалаҳои марбут ба илму маъри-

that this governmental structure will 
manage the youth activities». 

With this third attempt, the 

authorized state bodies for youth affairs 

were created and it was the instructions 

and promotions of the Leader of the 

nation that helped the successful 

outcome; In the life of the country's 

youth a new page of history will open, 

the young generation in front of the 

head of the country will receive direct 

physical support and care. 

In the same period of the 

implementation of the youth state 

policy the fourth official meeting of the 

President of the Republic of Tajikistan, 

His Excellency Emomali Rahmon will be 

held with representatives of the youth of 

the country –this time, with talented 

youth (16 May 1998). In this meeting 

were discussed mainly issues related to 

science and education, support of young 

talent, the role of a young educated 

person in the creation and 

strengthening of the state, the historical 

achievements of the children, 

independence, cultural and historical 

heritage, language, solidarity, unity, 

etc., however, the instructions of the 

Head of the country will be provided 

with the following:  

 «Exactly – educated, talented young 
people in their nation's science and 
power are against the culture of that 
burden, serving as an essential link in 
the chain knowledge from generation 
to generation»; 

 «Talent is like a spring, if the way of it 
won’t be open, the spring will dry 
sooner or later»; 
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фат, дастгирии соҳибистеъ-додони 

ҷавон, нақши фарди ҷавони 

бомаърифат дар бунёд ва таҳкими 

давлат, дастовардҳои таърихии 

фарзандони тоҷик, истиқлолияти 

давлатӣ, мероси фарҳангию таърихӣ, 

забони давлатӣ, муттаҳидӣ, ваҳдат ва 

ғайра баррасӣ, зимнан, чанде дастуру 

ҳидоятҳои Сарвари кишвар бо таври 

зайл ироа мегарданд:  

 «Маҳз ҷавонони соҳибмаърифату 
боистеъдод қудрат доранд, ки бори 
гарони илму фарҳанги миллати 
хешро бар дӯш кашида, ҳамчун 
ҳалқаи зарурӣ дар занҷири 
маърифати аз насл ба насл омада 
хидмат намоянд»;  

 «Истеъдод мисли чашмаест, ки агар 
пеши роҳи онро накушоем, чашма 
дер ё зуд хушк мегардад»; 

 «Маҳз ҷавонони дорои маъри-фати 
олӣ ва тафаккури созан-даву ахлоқи 
ҳамида метавонанд пайванди 
ногусастании наслҳо ва рӯҳи 
абадзиндаи аҷдодони бофарҳанги 
хешро, ки ҳанӯз дар аҳди Сомониён 
соҳиби марказҳои бузурги тамад-
дун ва доираҳои тавонои илмию 
адабӣ буданд, зинда доранд ва асри 
тиллоии миллати худро эҳё 
намоянд»; 

 «Бузургии халқу миллат пеш аз ҳама 
бо он муайян ва маънидод карда 
мешавад, ки вай дар пешрафти 
илму тамаддуни олам чӣ саҳме 
гузоштааст ва ганҷи ба хазинаи ин 
тамаддун воридкардааш чӣ гуна 
арзиш дорад»; 

 «Ҷавонон бояд сабақҳои истиқ-
лолиятро ҳаматарафа омӯзанд, аз 

 «Just youth owning tertiary education 
and creative thinking, behavior may 
have unbreakable ties between 
generations and the eternal spirit 
culture their ancestors, who were still 
in covenant Somoniyon great centers 
of civilization and a strong scientific 
and literary circles, and to revive the 
golden age of their nation»; 

 «The population’s and nation's 
greatness is defined and explained 
primarily by the fact that what kind of 
contribution he made in the progress 
of science and civilization of the world 
and how much  his imported treasure 
to fund this civilization cost »; 

 «Youth must learn thoroughly lessons 
of independence, proud of a healthy 
and inadequate knowledge of policy 
processes, strip sheet back again past 
and modern history of his people and 
homeland, their nationality, their 
language and culture»; 

 «The future is bound to the young 
generation, they should be well 
imagined, that under what kind of 
conditions and what kind of 
governance form there would be 
better to live, create and work»; 

 «The birth of a child – is an enjoyable 
event. for each family In addition, our 
people a few years ago had proud with 
their ability of having many children. 
Children except of to be birthed 
should be in a breadwinner cover, 
modern educating and training»; 

 «We must consider, analyze and study 
the youth state policy in the level of 
the country's national security and 
strategic issues, economic and social 
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равандҳои солиму носолими 
сиёсати имрӯз огоҳ бошанд, 
таърихи гузаштаву ҳозираи халқи 
худро гаштаву баргашта варақ 
зананд ва аз Ватан, миллат, забон 
ва фарҳанги худ ифтихор намоянд»; 

 «Оянда аз насли ҷавон вобаста аст, 
худи онҳо бояд хуб тасаввур карда 
тавонанд, ки дар кадом шароит ва 
чӣ гуна сохти давлатдорӣ зиндагӣ 
ва кору эҷод кардан беҳтар аст»; 

 «Таваллуди фарзанд барои ҳар як 
оила рӯйдоди фараҳбахш аст. Илова 
бар ин, халқи мо чанд сол пештар 
бо оилаҳои серфарзанди худ 
ифтихор ме-кард. Фарзандро ба 
ғайр аз таваллуд кардан, хӯрондану 
пӯшондан боз таълиму тарбияи 
замонавӣ додан зарур аст.»; 

 «Мо бояд сиёсати давлатии 
ҷавононро дар қатори масъалаҳои 
стратегии давлатӣ ва амнияти 
миллии кишвар ҳисобида, авзои 
иҷтимоӣ ва иқти-содии насли 
наврас, аз қабили ҷараёни 
демографӣ ва муҳофизати ҷавонон, 
сатҳи савод-нокии ҳуқуқӣ ва сиёсӣ, 
танзими оила, афзудани иллатҳои 
нашъамандӣ, зӯроварӣ дар байни 
ҷавонон ва ғайраро мавриди 
таҳлилу омӯзиши ҷиддӣ қарор 
диҳем»; 

 «Мо дар куҷое набошем, дар кадом 
ҷанбае заҳмат накашем, бояд 
фаромӯш накунем, ки ободии 
Тоҷикистон, осудагии халқ, сериву 
пурии мулк аз меҳнати ҳалолу 
ҳисси масъулияти ҳар як шаҳрванди 
Тоҷикистон, махсусан ҷавонони бо-
истеъдоду қобилиятнок вобаста 

situation of the younger generation, 
such as demographic and youth 
protection, legal and political literacy, 
family planning, increasing drug 
vices, violence among youth etc.»; 

 «Everywhere, at every work aspect we 
should not forget that the prosperity 
of the people, property abundance of 
labor depends on the lawful 
responsibility of every citizen of 
Tajikistan, especially talented and 
gifted youth». 

This conclusion suggests directions 

that the society has direct connection to 

the intellectual potential of youth and it 

is important that every step will be 

forming a methodical, scientific and 

theoretical basis and practical personnel 

training, incentives for talented and 

gifted students. In fact, exactly there 

were the achievements of thinkers and 

scientists, scholars that today Tajik 

Nation has own state and they are used 

as guide, operation and considering all 

the time. 

In the end of the summit the Head 

of the country has guided on questions 

the development of the Concept of 

Youth Policy, National Youth Program, 

the announcement of the May 23 Youth 

Day and the adoption of measures in the 

field of crime prevention and drug 

abuse, promoting a healthy lifestyle, 

business development, reducing 

unemployment and etc. However until 

today management of youth state policy 

system, becomes stable activity for 

youth development and implementation 

of various state programs and is 

celebrated annually with a valuable 
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аст».  
Аз ин роҳнамоиҳо чунин хулоса 

бармеояд, ки ҷомеа ба нерӯи зеҳнии 

ҷавонон вобастагии бевосита дорад ва 

зарур аст, ки ҳар қадам заминаҳои 

илмию назариявӣ ва методию амалии 

омодасозии кадрӣ, ҳавасманд-

гардонии ҷавонони соҳибистеъ-дод 

ва лаёқатманд ташаккул дода шаванд. 

Дар ҳақиқат, маҳз дастовардҳои 

мутафаккирон ва муҳаққиқону 

олимони гузашта буданд, ки имрӯз 

миллати тоҷик соҳибдавлат гардид ва 

онҳоро ҳамчун дастур, ҳар замон 

мавриди истифода ва корбарӣ қарор 

медиҳад. 

Дар фуроварди ҳамоиш Сарвари 

кишвар доир ба масъалаҳои таҳияи 

консепсия оид ба сиёсати ҷавонон, 

Барномаи мил-лии ҷавонони 

Тоҷикистон, эълон намудани 23 май  

—  Рӯзи ҷавон-они Тоҷикистон ва 

андешидани тадбирҳо дар самти 

пешгирии ҷинояткорӣ ва 

нашъамандӣ, ташаккули тарзи ҳаёти 

солим, рушди соҳибкорӣ, паст 

кардани сатҳи бекорӣ ва ғайра 

дастурҳо медиҳанд. Зимнан, то имрӯз 

низоми идоракунии сиёсати давлатии 

ҷавонон фаъолияти муъта-дил касб 

менамояд, барномаҳои гуногуни 

давлатии ҷавонон таҳия ва татбиқ 

мегарданд ва ҳамасола бо як шукӯҳу 

шаҳомати хоса 23 май ҳамчун Рӯзи 

ҷавонони Тоҷикистон, таҷлил карда 

мешавад. 

2.2 Ташкилёбии сохтори махсуси 

идоракунӣ — мақомоти ваколатдори 

давлатии соҳаи кор бо ҷавонон 

Дар шароити бо тадриҷ ди-

particular celebration on May 23 as the 

Day of Youth. 

2.2 Forming a special governance 

structure — the authorized state bodies 

of youth affairs 

In conditions with gradually 

changing management relations it was 

necessary in Tajikistan that energetic 

and related segment of it — youth 

should be under the government's direct 

view. In this, form May 23, 1997, #727 

was signed the Decree of the President 

of the Republic of Tajikistan «About 

some measures to improve the work 

with youth», accordingly on May 27, 

1997, #240 the Resolution of the 

Government of the Republic of 

Tajikistan «About the establishment of 

the Committee of Youth Affairs under 

the Government of the Republic of 

Tajikistan» and authorized state body of 

youth affairs would established. This 

was the third attempt to establish the 

authorized state body of youth affairs 

and this time it has valued success, 

because up to now this system has 

functioned under the Government of the 

Republic of Tajikistan. 

For the practice and effective 

implementation of the  youth state 

policy the management structure of 

authorized state bodies has been 

determined in the form of vertical / 

vertical (up and down). The same shall 

be established in accordance with 

Regulation of (former) Committee of 

youth affairs under the Government of 

Tajikistan, in the  level of the ABMR, 

regions and the city of Dushanbe 

«Department of youth affairs» and at the 
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гаргуншавии муносибатҳои идора-

кунӣ дар Тоҷикистон зарур буд, ки 

қишри серҳаракат ва ояндасози он — 

ҷавонон зери назари бевоситаи 

Ҳукумат қарор дода шавад. Дар ҳамин 

асно аз 23 майи соли 1997, №727 

Фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи баъзе 

тадбирҳои беҳтар намудани кор бо 

ҷавонон», мувофиқан аз 27 майи соли 

1997, №240 қарори Ҳукумати Ҷумҳу-

рии Тоҷикистон «Дар бораи таъсиси 

Кумитаи кор бо ҷавонони назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба 

тасвиб мерасад ва мақоми 

ваколатдори давлатии кор бо ҷавонон 

таъсис меёбад. Ин кӯшиши сеюми 

ташкили мақомоти давлатии кор бо 

ҷавонон буд ва ин дафъа он бомаром 

арзёбӣ мегардад, зеро ин сохтор, то 

имрӯз дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон амал карда истодааст. 

Барои дар амал ва босифат 

татбиқ намудани сиёсати давлатии 

ҷавонон сохтори идоракунии 

мақомоти ваколатдори давлатии кор 

бо ҷавонон дар шакли амудӣ ё 

вертикалӣ (аз боло ба поён) муайян 

мегардад. Бо ҳамин дар асоси 

Низомномаи (собиқ) Куми-таи кор бо 

ҷавонони назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар сатҳи ВМКБ, вилоятҳо 

ва шаҳри Душанбе «Идораи кор бо 

ҷавон-он» ва дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо 

«Шуъбаи кор бо ҷавонон» таъсис дода 

мешаванд.  

Ҳамин тариқ, сохтори 

идоракунии кор бо ҷавонон ба як 

соҳаи бутун табдил ёфта, иборат аз 

468 нафар хизматчиёни давлатӣ, 72 

district level «Sector of youth affairs». 

Thus, the management structure of 

the youth affairs has become a whole, 

consisting of 468 units / Service (civil 

servants), there were established 72 

units of infrastructure and one national 

apparatus. At the same time, according 

to the leadership instructions of the 

President of the Republic of Tajikistan, 

His Excellency Emomali Rahmon during 

a meeting with representatives of youth 

– May 23, 1997 in direction of the 

effective implementation of youth state 

policy, including the employment of 

youth, the formation of practical 

information and scientific and research 

fields, cultural education of youth and 

support of entrepreneurship there were 

established 4 national infrastructures: 

the Unit of youth labor, the Center of 

information and orientation of youth, 

the Cultural Center of youth "Oriyono" 

and the Young Entrepreneurs Club - . 

2.3 Adoption of the first by – laws 

legislation field of youth affairs  

For implementation of the 

theoretical foundation and legislative 

basis of youth state policy in practice, it 

was necessary to be set up the 

organizational practical mechanism of 

it. According to the fixed procedure, 

each legal document requires the 

preparation and implementation of 

series of by-laws. The basic formation of 

the state youth policy which was  the 

Law of the Republic of Tajikistan «On 

youth State Policy» (1992 edition), puts 

several requirements of regulation of 

relations. 

This Law was adopted in early stage 
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воҳиди зерсохторӣ ва як дастгоҳи 

ҷумҳуриявӣ ташкил мегардад. 

Ҳамзамон, бо назардошти дастуру 

ҳидоятҳои Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон, ки зимни мулоқот бо 

намояндагони ҷавонон — 23 майи 

соли 1997 дар самти татбиқи бо-

самари сиёсати давлатии ҷавонон, аз 

ҷумла бо кор таъминкунии ҷавонон, 

ташаккули заминаҳои иттилоотию 

тадқиқотӣ ва илмию амалӣ, тарбияи 

фарҳангии ҷавон-он ва дастгирии 

соҳибкорӣ қироат шуда буданд, 4 

зерсохтори ҷум-ҳуриявӣ: Биржаи 

меҳнатии ҷаво-нон, Маркази 

иттилоот ва тамо-юли ҷавонон, 

Маркази фарҳангии ҷавонон 

«Ориёно» ва Клуби соҳибкорони 

ҷавон ташкил меёбанд. 

2.3 Ба тасвиб расидани нахустин 

зерсанадҳои қонунгузории соҳаи кор 

бо ҷавонон 

Барои дар амал татбиқ наму-дани 

заминаҳои назариявӣ ва 

қонунгузории сиёсати давлатии 

ҷавонон зарур буд, ки механизми 

ташкилию амалии он роҳандозӣ 

гардад. Тибқи тартиби муқаррар-

гардида ҳар як санади қонунӣ таҳия 

ва амалӣ намудани сил-силаи 

зерсанадҳоро тақозо мена-мояд. 

Асоси ташаккулёбии сиё-сати 

давлатии ҷавононро дар Тоҷикистон, 

ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи сиёсати давлатии 

ҷавонон» (таҳр. 1992) ташкил медод, 

якчанд талаботи бамеъёрдарории 

муносибатҳоро пеш мегузорад. 

Қонуни номбурда дар мар-ҳилаи 

of development, in 1992, but imposed 

due to threats of civil war and frequent 

changes in management structure,so  it 

was impossible to ratify by – laws in the 

same period. Only in the second stage — 

after the establishment of the former 

Committee of youth affairs under the 

Government of the Republic of 

Tajikistan, it would be possible that the 

Youth Law finds its actual course. At this 

moment the first promising by – law of 

this field, the Decree of the President of 

the Republic of Tajikistan «About some 

measures to improve youth affairs» 

would signed from 23 May 1997, #727. It 

is the ratification of this act in the 

direction of implementing the 

requirements of the Law of the Republic 

of Tajikistan «On youth state policy» 

assist to developed and adopted several 

other by – laws acts (hereinafter), that 

they are mainly focused on the 

formation of the management of youth 

affairs field. 

Important and orientation Act for 

this field was considered the «Regulation 

of the Committee of youth affairs under 

the Government of the Republic of 

Tajikistan», which would approved by 

the Resolution of the Government of the 

Republic of Tajikistan from 27.12.1997, 

#569. According to this act, the structure 

of the authorized state bodies of youth 

affairs had determined as: – Central 

office consists of 9 structural unit, 

including 5 Department; Department of 

youth affairs in the MBAR, regions and 

Dushanbe, Sector of youth affairs in all 

68 cities and districts of the republic. 

With the aim of encouraging youth 
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аввали ташаккулёбӣ, соли 1992, қабул 

гардида буд, зимнан, бинобар 

таҳдидҳои ҷанги таҳ-милии 

шаҳрвандӣ ва зуд  –  зуд тағйир 

ёфтани сохтори идоракунӣ, имкони 

дар ҳамон марҳила ба тасвиб 

расонидани зерсанадҳо фароҳам 

набуд. Танҳо дар мар-ҳилаи дуюм, пас 

аз таъсис ёфтани собиқ Кумитаи кор 

бо ҷавонони назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, имконият даст 

медиҳад, ки Қонуни асосии ҷавонон 

маҷрои воқеии худро ёбад. Дар ҳамин 

асно, зерсанади нахустини 

умедбахши соҳа, ин Фармони 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи баъзе тадбирҳои беҳтар 

намудани кор бо ҷавонон» ба ҳисоб 

меравад, ки аз 23 майи соли 1997, 

№727 ба тасвиб мерасад. Маҳз ҳамин 

санад боис мегардад, ки дар доираи 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи сиёсати давлатии ҷавонон», боз 

якчанд санадҳои дигари (зерини) 

зерқонунӣ таҳия ва қабул гарданд ва 

ба ташаккули низоми мутаносибан 

устувори идоракунии соҳаи кор бо 

ҷавонон мусоидат намоянд. 

Санади муҳим ва самтнок барои 

соҳа «Низомномаи Куми-таи кор бо 

ҷавонони назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон»ба ҳисоб мерафт, ки он бо 

қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 27.12.1997, №569 

тасдиқ мегардад. Мутобиқи ин санад 

сохтори мақомоти ваколатдори давл-

атии кор бо ҷавонон муайян мегардад 

— Дастгоҳи марказӣ иборат аз 9 

воҳиди сохторӣ бо назардошти 5 

идора, Идораи кор бо ҷавонон дар 

to the study and public works with the 

Decree of the President of the Republic 

of Tajikistan from 26.02.1998, №949 was 

founded «Scholarship of the President of 

the Republic of Tajikistan for students of 

secondary schools, lyceums, 

gymnasiums, vocational schools, 

technical secondary schools and 

colleges». This scholarship in 100 units 

would be implemented through the open 

competition among youth in all cities 

and districts. Scholarships (in five time 

exposure wages) founded for 9 months 

of the school year, and would be 

provided by the authorized state bodies 

of youth affairs to each person (winner) 

every month. Scholarships difference 

from the typical educational scholarship 

is in the direction of it – public activity 

and the formation of the identity of the 

young person – is based. 

To support young scientists and 

finding new talent, thus contributing to 

the intellectual development and 

research opportunities in condition of 

modern society with the Decree of the 

President of the Republic of Tajikistan 

from 20.03.1998, №967 for young 

scientists in the field of science and 

technical remarkable work has been 

award «Premium named Ismoili Somoni». 

Premium in 6 unit is carried out 

annually through competition among 

young scientists up to 35 years in a 

variety of scientific fields. For each 

winner of the competition with the 

diploma was awarded motivation prize 

in amount $2000. This Premium is 

handed out annually to the winners on 

the eve of the celebration of State 
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ВМКБ, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе, 

Шуъбаи кор бо ҷавонон дар ҳамаи 68 

шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ. 

Бо мақсади ҳавасмандгард-онии 

ҷавонон ба таҳсил ва корҳои 

ҷамъиятӣ бо Фармони Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.02.1998, 

№949 «Стипендияи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

хонандагони мак-табҳои таҳсилоти 

умумӣ, литсейҳо, гимназияҳо, 

омӯзишгоҳҳои касбии техникӣ, 

омӯзишгоҳҳо, техникумҳо ва 

коллеҷҳо» таъсис меёбад. Стипендияи 

мазкур 100 адад буда, тариқи ташкили 

озмуни кӯшод дар байни ҷавонони 

ҳамаи шаҳру ноҳияҳо татбиқ ме-

гардад. Маблағи Стипендия (ба 

миқдори панҷкаратаи ҳадди аққали 

маош) барои 9 моҳи соли таҳсил 

муқаррар гардида, аз ҷониби 

мақомоти ваколатдори давлатии кор 

бо ҷавонон ба ҳар як стипендият, ҳар 

моҳ, таъмин карда мешавад. 

Фарқияти ин Стипендия аз 

стипендияи муқаррарӣ (соҳаи 

маориф) дар дигар будани самти он, 

фаъолнокии ҷамъиятӣ ва ташаккули 

шахсияти фарди ҷавон, асос меёбад. 

Барои дастгирии олимони ҷавон 

ва дарёфти истеъдодҳои нав ва бо ин 

васила мусоидат намудан ба рушди 

нерӯи зеҳнӣ ва имкониятҳои илмию 

тадқиқотии кишвар дар шароити 

ҷомеаи муосир бо Фармони 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

20 марти с. 1998, №967 барои олимони 

ҷавоне, ки дар соҳаи илму техника 

корҳои намоён анҷом додаанд, 

«Ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ» 

independence by the country's 

President, His Excellency Emomali 

Rahmon as a symbol of appreciation for 

the contribution in the field of science 

and youth state policy. 

In order to be held to honor «May 

23, 1997» asthe historic, fateful date, the 

founder of the field of youth affairs and 

strengthening the youth state policy in 

Tajikistan, that in those days the 

President of the Republic of Tajikistan, 

His Excellency Emomali Rahmon was 

met with representatives of the youth of 

republic, and this  date was announced 

«Youth Day», in this was approved the 

Law of the Republic of Tajikistan «On 

amendments to the Law of the Republic 

of Tajikistan «On national holidays of the 

Republic of Tajikistan» from May 22, 

1998. Thereafter annually in honor of 

this historic date will be held across 

different cultural, educational, sports 

and public actions through the country. 

For strengthening the information 

and mass foundation of the youth state 

policy there was approved the Order of 

the President of the Republic of 

Tajikistan «About the financial support 

of the «Tajikistan Youth» newspaper» 

from 14.08.1998, №RP–683. The 

newspaper «Tajikistan Youth» is the 

only youth information platform, 

regularly reports related to the 

manufacturing process of realization of 

the youth state policy and the life and 

activity of youth in the country and 

publishes. 

For the purpose of effective 

implementation of youth state policy 

and implementation of the legislation 
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таъсис меёбад. Ҷоиза 6 адад буда, 

ҳамасола бо ташкили озмун дар байни 

олимони ҷавони то 35 сола дар 

риштаҳои гуногуни илмӣ амалӣ 

гардонида мешавад. Ба ҳар як ғолиби 

озмун дар баробари диплом маблағи 

ҳавасмандгардонӣ дар ҳаҷми 2000 

доллари ИМА тақдим мегардад. 

Ҷоизаи мазкур ҳамасола дар арафаи 

таҷлили Истиқлолияти давлатӣ аз 

ҷониби Президенти мамлакат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун 

рамзи қадрдонӣ барои саҳми муносиб 

дар соҳаи илм ва сиёсати давлатии 

ҷавонон, ба ғолибони озмун супорида 

мешавад. 

Ба хотири гиромидошти «23 май 

соли 1997» ҳамчун санаи таърихӣ, 

тақдирсоз, поягузори соҳаи кор бо 

ҷавонон ва таҳкимбахши сиёсати 

давлатии ҷавонон дар Тоҷикистон, ки 

дар он рӯз мулоқоти расмии 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо 

намояндагони ҷавони ҷумҳурӣ 

баргузор мегардад ва ин сана «Рӯзи 

ҷавонони Тоҷикистон» эълон 

мегардад, Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Оид ба ворид намудани 

илова ба Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи идҳои миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 22 майи 

соли 1998 қабул карда мешавад. Мин-

баъд, ҳамасола бахшида ба ин санаи 

таърихӣ дар саросари ҷумҳурӣ 

чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ, 

маърифатӣ ва варзишию оммавӣ 

баргузор мегарданд. 

Ҷиҳати таҳкими заминаҳои 

иттилоотӣ ва оммавии сиёсати 

normative of the field as a practical 

mechanism there was approved the 

Resolution of the Government of the 

Republic of Tajikistan «About National 

«Youth Program» from 5.10.1998, #400. 

This program from now on will approved 

every three consecutive years, and 

implemented with the inclusion of major 

youth problems at the national level. An 

important feature of the program is 

displayed, that it is at the same time will 

be implemented in all levels of 

governance – regions and cities taking 

into account local conditions. That is, at 

the same time, not one, but an 

overarching 73 program applied to a set 

of youth problems in society. 

In direction of supporting youth 

entrepreneurship and development of 

their activities on there was approved 

the Resolution of the Government of the 

Republic of Tajikistan «About 

Republican program to support young 

entrepreneurs» from 3.02.2000, #57. The 

program has identified as a basis for the 

country's economic development by 

attracting active human resources — 

youth. 

Taking into account the 

strengthening of the formed practical 

basis towards the implementation of the 

youth state policy there was approved 

the Resolution of the Government «On 

the National Program « Youth of Tajikist-

an » for the period (three years) — 2001–

2003. Now the Program was covered the 

second phase of implementation and its 

goal was addressed to improve formed 

tools.  
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давлатии ҷавонон аз 14.08.1998, №РП–

683Фармоиши Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи дастгирии 

молиявии газетаи «Ҷавонони 

Тоҷикистон» ба тасвиб мерасад. 

Ҳафтаномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» 

ягона минбари иттилоотии ҷавонон 

буда, мунтазам хабарҳоро вобаста ба 

ҷараёни татбиқи сиёсати давлатии 

ҷавонон ва ҳаёту фаъолияти онҳо 

коркард ва нашр менамояд. 

Бо мақсади татбиқи босамари 

сиёсати давлатии ҷавонон ва 

амалигардонии меъёрҳои муқар-

рарнамудаи қонунгузории соҳа, ба 

сифати механизми амалӣ, бо қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

5.10.1998, №400 «Барномаи миллии 

«Ҷавонони Тоҷикистон» қабул 

мегардад. Барномаи мазкур минбаъд, 

ҳар се сол, пай дар пай қабул гардида, 

бо фарогирии мушкилоти умдаи 

ҷавонон дар сатҳи ҷумҳурӣ татбиқ 

мегардад. Хусусияти муҳими ин Бар-

нома ба он асос меёбад, ки он дар як 

вақт дар тамоми зинаҳои идоракунӣ, 

вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, бо 

назардошти шароити маҳал дар 

алоҳидагӣ таҳия ва амалӣ мегардад. 

Яъне, дар як вақт на як, балки 73 

Барномаи фарогирандаи маҷмӯи 

мушкилоти ҷавонон дар ҷомеа татбиқ 

мегарданд. 

Дар самти дастгирии соҳиб-

кории ҷавонон ва рушди фаъол-ияти 

онҳо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Оид ба Барномаи 

ҷумҳуриявии дастгирии соҳибкорони 

ҷавони Тоҷикистон» аз 3.02.2000, №57 

ба тасвиб мерасад. Барномаи мазкур 
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ҳамчун замина барои рушди 

иқтисодиёти кишвар тавассути ҷалби 

нерӯҳои пурҳаракати инсонӣ — ҷаво-

нон ба ҳисоб меравад. 

Бо назардошти таҳким бахши-

дани заминаҳои ташаккул-ёфтаи 

амалӣ дар самти татбиқи сиёсати 

давлатии ҷавонон бо қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

30.12.2000, №518 «Барномаи миллии 

«Ҷавонони Тоҷикистон» барои — 

давраи (се соли) оянда — солҳои 

2001–2003 ба тасвиб мерасад. Акнун 

Барнома марҳилаи дуюми татбиқро 

касб менамуд ва ҳадафи он ба такмил 

додани василаҳои фароҳамгардида 

равона гашта буд.  
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§ 3. Барномасозии сиёсати давлатии 

ҷавонон — маҷмӯи хизматрасониҳои 

самтноки иҷтимоӣ барои ҷавонон  

[2001 – 2005] 

  

  

3.1 Таҳия ва амалӣ гардидани барно-

маҳои давлатӣ дар соҳаи кор бо 

ҷавонон 

Соҳаи кор бо ҷавонон яке аз соҳа-ҳое 

мебошад, ки фаъолияти амалии 

тариқи барномасозии муно-сибатҳо 

шуруъ намуда, ба низоми муътадил 

даровардааст. Таҳлил, дарёфти 

мушкилот ва бо ин васила таҳия ва 

татбиқи барномаҳои давлатӣ имкон 

доданд, ки соҳаи кор бо ҷавонон дар 

муҳлати кӯтоҳ мавқеи худро дар 

равандҳои идоракунӣ ишғол намояд. 

Яке аз барномаҳои соҳа — Барно-

маи миллии «Ҷавонони Тоҷикистон», 

ки механизми ама-лии татбиқи 

сиёсати давлатии ҷавонон ба ҳисоб 

меравад, дар ин давраи фаъолият, 

барои солҳои 2001 – 2003 қабул 

мегардад. Маблағгузории Барнома аз 

ҳисоби Буҷети давлатӣ ташкил ёфта, 

он 220 ҳазор сомониро ташкил медод. 

Таркиби Барнома иборат аз соҳаҳои 

афзалиятноки зерин муқаррар 

мегардад: 

1. Тарбияи ватандӯстӣ, сиёсӣ ва 

ахлоқӣ – маънавии ҷавонон; 

2. Дастгирии давлатии ташкилотҳои 

  

  

 

 

  

§ 3. Programing of the youth state policy 

— the complex services  of social 

orientation for youth [2001 – 2005] 

  

  

3.1 Development and implementation of 

government programs in the field of 

youth affairs 

The field of youth affairs is one of the 

fields that had  started its practical 

activity from programming and system 

stabilities. Analysis, problems 

determination and implementation of 

government programs  had been assisted 

to the field of youth affairs to find its 

position in management processes. 

One of the programs of the field — 

the National «Tajikistan’s Youth», 

Program which is a practical mechanism 

for the implementation of youth state 

policy, in this period of activity, is 

admitted for period 2001 – 2003. 

Program of financing was organized 

from the State budget in amount 220 

thousand Somoni. The structure of the 

Program had been identified of the 

following priority areas:  

1. Patriotic,  political and moral 

education of youth; 

2. Governmental support of children and 

adolescents non-governmental 

organizations; 

3. Military-patriotic and physical 

education of youth; 

4. Social health of adolescents and 
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ҷамъиятии кӯдакон ва наврасон; 

3. Тарбияи ҳарбӣ – ватандӯстӣ ва 

ҷисмонии ҷавонон; 

4. Саломатии иҷтимоии наврасон ва 

ҷавонон; 

5. Дастгирии ҷавонони лаёқатманд, 

эҷодкор ва ҷавонони фаъоли 

иҷтимоӣ, хонандагон ва 

донишҷӯён; 

6. Бо кор таъминкунии ҷавонон; 

7. Дастгирии иҷтимоӣ – иқтисодии 

ҷавонон; 

8. Дастгирии соҳибкории ҷавонон; 

9. Ҳамкории байналмилалӣ; 

10. Кадрҳо.    

Ин соҳаҳои афзалиятнок дар як 

вақт, ҳам механизм ва ё василаи 

расидан ба мақсадҳои сиёсати 

давлатии ҷавононро ташкил медод ва 

ҳам маҷмӯи хизматҳои иҷтимоиро 

ҷиҳати ҳалли мушкилоти мубрами 

ҷавонон ифода менамуд.     

Дар ҳамин давраи фаъолият 

Барнома дар марҳилаи сеюм – барои 

солҳои 2004 – 2006 низ (қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

3.07.2003, №294) қабул мегардад. Ин 

навбат 7 соҳаҳои афзалиятноки 

Барнома бо назардошти тағйир 

ёфтани самт ва хусусияти мушкилоти 

ҷавонон ва ташаккули заминаҳои 

идоракунӣ муқаррар карда мешаванд: 

1) Ватандӯстии ҷавонон; 2) 

Ташаббусҳои ҷавонон; 3) Саломатии 

ҷавонон; 4) Мустақилияти иқтисодии 

ҷавонон; 5) Ҷавонони лаёқатманд; 6) 

Ҳамкории байналмилалии ҷавонон; 7) 

Кадрҳо. 

Мутаносибан вазифаҳои Барнома, 

дар марҳилаи сеюм, аз марҳилаҳои 

youth; 

5. Support for young talented, creative 

and socially active youth, 

schoolchildren and students; 

6. Employment of youth; 

7. Social – economic support of youth; 

8. Support for young entrepreneurship; 

9. International cooperation; 

10. Personnel. 

These priority areas at the same 

time are identified as a mechanism or 

tools of achieving of the goals of youth 

state policy and expressed a complex 

social services to address the urgent of 

youth problems. 

In this period the Program will be 

admitted in third phase for 2004 – 2006 

(Resolution of the Government of the 

Republic of Tajikistan from 3.07.2003, 

#294). Next the Program will be 

collected in 7 priorities to include 

changing the direction and specific of 

youth problems and the formation of a 

management bases as: 1) Patriotism of 

youth; 2) Youth initiatives; 3) Youth 

health; 4) The economic independence 

of youth; 5) Talented youth; 6) 

International youth cooperation; 7) 

Personnel. 

Harmoniously the subjects of the 

Program in the third phase had no more 

difference from the previous phase; 

however they are put in the context of 

forming a system of governance in a 

qualitatively new level. At this stage for 

the implementation the Program will be 

financed in amount TJS805 thousand, 

i.e. three times more than the previous 

period. Here, let us not forget that the 

total project financing taking into 
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гузашта фарқияти куллӣ надошта, 

баръакс онҳо дар шароити 

ташкилёбии низоми идоракунӣ дар 

сатҳи сифатан нав пеш гузошта 

мешаванд. Дар ин марҳила барои 

татбиқи Барнома 805 ҳазор сомонӣ, 

яъне, се баробар зиёд аз давраи 

гузашта, маблағ ҷудо карда мешавад. 

Дар ин ҷо набояд фаромӯш кард, ки 

маблағгузории умумии Барнома бо 

назардошти тамоми вилоятҳо ва 

шаҳру ноҳияҳо ҳудудан ду маротиба 

зиёд — 2,4 млн. сомониро ташкил 

медиҳад, яъне, дар байни 4 – 5 сол 

маблағгузории соҳаи кор бо ҷавонон 

аз ҳисоби барномаҳои давлатӣ аз 

ҳазорҳо ба миллионҳо сомонӣ 

расонида мешавад. 

Дар доираи Барнома, муво-фиқи 

соҳаҳои афзалиятнок, чора-биниҳои 

гуногуни хусусияти маърифатӣ, 

фарҳангӣ, иттилоотӣ, иҷтимоӣ, 

тандурустӣ, варзишӣ ва илмию амалӣ 

дошта дар байни ҷавонон татбиқ 

карда мешаванд. Аз ҷумла, озмунҳо 

дар самти тарбияи ватандӯстии ҷаво-

нон, маҳфилҳои ихтиёриёни ҷавон, 

Ҷоиза ва Стипендияи мақоми 

ваколатдори давлатии кор бо ҷавонон 

барои ҷавонони фаъол ва 

соҳибистеъдод, ярмаркаи ҷойҳои 

кории холӣ, озмунҳои гуногуни 

фарҳангӣ байни сарояндагони ҷавон, 

фестивалҳои дӯстии ҷавонон ва ғайра 

мунтазам ташкил ва гузаронида 

мешаванд.  

Дар шароити ташаккулдиҳии 

муносибатҳои сиёсӣ ва иҷтимоии 

маънавӣ барои кишвари тозабунёд 

зарур буд, ки механизмҳои гуногуни 

account all the regions and cities 

increased twice — is TJS 2.4 million, i.e. 

between 4 – 5 years the funding of the 

field of youth affairs from the 

government programs will be increased 

from thousands up to millions Somoni. 

In framework of the Program 

according to the priority spheres will be 

implemented different events in 

educational, cultural, informational, 

social, health, sports, science and 

practical specific among youth. In 

particular, regularly organized and 

conducted the competitions on patriotic 

education, youth clubs, young 

volunteers club, the Premium and 

Scholarship of the authorized state body 

for active and talented youth, vacancy 

jobs score, various cultural competitions 

among young singers, youth friendship 

festivals. 

For the just constructed country in 

conditions of formation of political and 

socio – moral relations there was 

necessary to develop various 

mechanisms of propaganda a sense of 

patriotism in the conscience of society, 

especially youth. As for the Tajikistan 

Young State except of human potential 

(recourses) has not other prosperity, 

including natural — gas, oil, which like 

other  former Soviet Union countries 

could assist to solve the socio–economic 

problems. In this in the framework of 

implementation of youth state policy 

the idea of patriotic education of youth 

within the legislation of the field of 

youth affairs will be selected as priority 

and there was admitted the Resolution 

of the Government of the Republic of 
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талқин додани ҳисси ватандӯстӣ, 

худшиносӣ ва ҳувияти миллӣ дар 

шуури ҷомеа, алалхусус ҷавонон кор-

кард гарданд. Зеро давлати ҷавони 

Тоҷикистон ба ҷуз сармояи (нерӯи) 

инсонӣ аз боигариҳои дигар, аз ҷумла 

табиӣ — нафту газ маҳрум буд, то ин 

ки ба монанди кишварҳои дигари 

собиқ давлати Шӯравӣ мушкил-оти 

иҷтимоӣ–иқтисодии худро, бо сабукӣ, 

бартараф сохта тавонад. Дар ҳамин 

росто, дар самти татбиқи сиёсати 

давлатии ҷавонон, идеяи тарбияи 

ватандӯстии ҷавонон пеш гузошта 

мешавад ва дар доираи қонунгузории 

соҳаи кор бо ҷавонон аз 4.02.2002, 

№29 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи Барномаи 

давлатии тарбияи ватандӯстии 

ҷавонон барои солҳои 2002 – 2005» ба 

тасвиб мерасад. Барномаи 

ватандӯстӣ, бо мақсади фароҳам 

овардани шароити мусоид ҷиҳати 

тарғибу тарбияи ҷавонон, ба чор 

самтҳои зерин равона мегардад: 

I. Ташаккули заминаҳои меъёрӣ–

ҳуқуқии тарбияи ҳарбӣ– ватан-

дӯстии ҷавонон; 

II. Чорабиниҳои ташкилию оммавӣ; 

III. Чорабиниҳои ҳарбӣ–варзишӣ дар 

самти тарбияи ватандӯстии 

ҷавонон; 

IV. Ташаккули асосҳои илмӣ– 

назариявӣ ва методии тарбияи 

ватандӯстии ҷавонон. 

Чӣ тавре аз самтҳои гузошташуда 

бармеояд, Барномаи ватандӯстӣ дар 

давоми се соли банақ-

шагирифташуда, маҷмӯи амалҳои 

хусусияти ҳуқуқӣ, ташкилӣ, оммавӣ, 

Tajikistan «About State program of youth 

patriotic education for 2002 – 2005» from 

4.02.2002, #29. With the aim of creation 

of favorable conditions for educational 

propagading of the patriotic program 

preference will be given to the following 

four directions: 

I. Formation of normative, legal base of 

military–patriotic education of 

youth; 

II. Organizational and public actions; 

III. Military and sport actions in 

direction of patriotic education of 

youth; 

IV. Formation of scientific–theoretical 

and methodological basis for patriotic 

education of youth. 

As it is seen from the selected 

directions, within the Patriotic Program 

during the planned three-year events 

there will be done preference to the 

complex legal, organizational, public, 

sport, scientific and methodical specific 

actions. That is (I.e.) there the purpose  

consisted of  formation of the practical, 

effective, purposeful and educational 

mechanism for the infusion and 

formation of national ideology of 

patriotism, self-awareness and 

appreciation of national values among 

the community as government cartridge 

of steady social relations in direction of 

youth patriotic education. 

Thus, in framework of the Youth’s 

patriotism Program will be implemented 

different educational, cultural, moral, 

massive, military and sport actions, such 

as: «Orien, Somoniyon, Tojikiston», 

«Homii Vatan», «Surudi Sarboz», 

«Sipar», «Vatanparvar» and etc., which 
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варзишӣ, илмӣ ва методӣ доштаро 

пеш мегузорад. Яъне, мақсад аз он 

иборат буд, ки дар самти тарбияи 

ватандӯстии ҷавонон ҳамчун 

фишанги таҳкимбахши муносибатҳои 

иҷтимоии давлат бояд механизми 

амалӣ, таъсирбахш ва ҳадафраси 

маърифатнок, талқиндиҳанда ва та-

шаккулдиҳандаи мафкураи миллии 

ватандӯстӣ, худшиносӣ ва 

арҷгузорандаи арзишҳои миллӣ дар 

байни ҷомеа ташкил ёбад. 

Ҳамин тариқ, дар доираи 

Барномаи ватандӯстии ҷавонон 

ташкили чорабиниҳои гуногуни 

тарбиявӣ, фарҳангӣ–маънавӣ, омма-

вӣ ва ҳарбӣ–варзишӣ, ба монанди: 

«Ориён, Сомониён, Тоҷикистон», 

«Ҳомии Ватан», «Суруди сарбоз», 

«Сипар», «Ватанпарвар» ва ғайра ба 

ҳукми анъана даромада, аз ҷониби 

мақомоти ваколатдори давлатии 

соҳаи кор бо ҷавонон ва мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ дар ҳамкорӣ бо соҳаҳои 

мудофиа, корҳои дохилӣ, ҳифзи 

сарҳадот, ҳолатҳои фавқулодда ва 

дигарон баргузор мегарданд.  

Яке аз дастовардҳои муҳими 

Барномаи ватандӯстии ҷавонон 

зербарномаи «ихтиёрӣ»–и он буд, ки 

барои талқини хизмати ихтиёронаи 

ҷавонон дар сафи Қувваҳои мусаллаҳи 

Тоҷикистон саҳми муносиб 

мегузорад.3.2 Такмили заминаҳои 

қонунгузории сиёсати давлатии ҷаво-

нон  

Барои ҳар як соҳа асоси 

фаъолияти ташкилии ҳуқуқиро 

қонунгузорӣ фароҳам меорад. Барои 

traditionally will be held by the 

authorized state bodies of youth affairs 

and local authorities in cooperation with 

the government sectors of defense, 

internal affairs, border protection, 

emergency and others. 

One of the most important 

achievements of the Program of youth’s 

patriotism was the sub-project 

«voluntary», that was the contribution to 

insisting  of voluntary service of youth 

in the Armed Forces of Tajikistan. 

3.2 Improving the legislation basis 

of the youth state policy 

For each area, the legislation 

provides the basis of legal organizational 

activities. For the field of youth state 

policy the basis of legal activity lied by 

the Law of the Republic of Tajikistan 

«On youth state policy», which was 

adopted in difficult conditions of 

management and public instability, in 

1992. It is understandable that in such 

terrible situation it was impossible to 

develop suitable act with the thoroughly 

analyzed and a comprehensive range of 

vital issues. Accordingly, taking into 

account the regular instructions of the 

President of the Republic of Tajikistan, 

His Excellency Emomali Rahmon (in 

result of previous official meetings with 

youth), the requirements of modern 

society, the formation management 

system of the field of youth state policy, 

the change of the youth problems and 

the establishment of the 

intergovernmental and international 

relations in the field of implementation 

of this vital area, in 2004 there has been 

formed the working group from sectorial 
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соҳаи сиёсати давлатии ҷавонон асоси 

ҳуқуқии фаъолият ба Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

сиёсати давлатии ҷавонон», ки соли 

1992 дар шаро-ити мураккаби 

идоракунӣ ва но-оромии ҷомеа қабул 

гардида буд, асос меёфт. Маълум аст, 

ки дар чунин вазъияти мудҳиш 

таҳияи санади муносиб, ҳаматарафа 

таҳ-лилгардида ва фарогири маҷмӯи 

мушкилоти ҳаётӣ имконнопазир буд. 

Мувофиқан, бо назардошти дастуру 

ҳидоятҳои ҳамвораи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон (дар натиҷа аз 

мулоқотҳои расмии қаблӣ бо 

ҷавонон), талаботи ҷомеаи муосир, 

ташаккул ёфтани низоми идоракунии 

соҳаи сиёсати давлатии ҷавонон, 

тағйирёбии хусусиятҳои мушкилоти 

ҷавонон ва ташкил гардидани 

муносибат-ҳои байнидавлатӣ ва 

байналмил-алӣ дар самти татбиқи ин 

соҳаи муҳими ҳаётӣ, соли 2004 аз 

ҳисоби мутахассисони соҳавӣ гурӯҳи 

корӣ ташкил дода шуда, лоиҳаи 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии 

ҷавонон» дар таҳрири нав таҳия ва аз 

9.06.2004, №1142 тибқи тартиби 

муқарраргардида қабул мегардад. 

Фарқият ва ё тағйироти куллӣ дар 

таҳрири нави Қонун ба он асос 

меёбад, ки акнун объекти 

қонунгузорӣ на танҳо сиёсати давл-

атии ҷавонон, балки ҷавонон низ ба 

ҳисоб гирифта мешаванд. Яъне, 

минбаъд тамоми масъалаҳо бо 

назардошти ду ҷанбаи соҳаи кор бо 

ҷавонон, субъективӣ ва объективӣ, 

specialists and the project of the Law of 

the Republic of Tajikistan «On youth and 

youth state policy» in new edition from 

9.06.2004, #1142 was developed and 

adopted. 

The difference or major changes in 

the new edition of the Law to be based 

on that now the object of the legislation 

is taken into account not only the youth 

state policy but also the youth 

themselves. It means that, all further 

issues will be discussed taking into 

account the two aspects of youth affairs 

– subjective and objective. Or this 

problem/change comes as reinforcement 

of the democratic relations in society, 

which considers the human being as the 

highest value and provides all the 

conditions for his formation and 

development. 

After this, the speed and course of 

relationships in the field of 

implementation of youth state policy 

have been changed and achieved a new 

approach, there were adapted by-laws 

with the requirements of the new 

edition of the Law, the system 

management of youth affairs will be 

improved and the direct participation of 

youth for development and 

implementation of programs and 

suitable projects will be organized. 

One of these projects that is well 

known in the international level is the 

Training Program based on the principle 

of «peer to peer», which will be exactly 

introduced among youth in the same 

period of the implementation of the 

youth state policy in Tajikistan. 

According to the Program «peer to peer» 
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зимни баррасӣ қарор дода мешаванд. 

Зимнан, тағйироти мазкур ҳамчун 

тақвиятдиҳандаи муносибатҳои 

демократӣ дар ҷомеа, ки инсонро 

арзиши олӣ дониста, тамоми 

шароитро барои ташаккулу 

инкишофи ӯ фароҳам меорад, ба амал 

меояд. 

Аз ин баъд, суръат ва самти 

муносибатҳо дар соҳаи амалисозии 

сиёсати давлатии ҷавонон дигар 

шуда, равиши нав касб менамояд, 

санадҳои зерқонунӣ ба талаботи 

таҳрири нави Қонун мутобиқ 

гардонида шуда, низоми идоракунии 

соҳаи кор бо ҷавонон такмил дода 

мешавад ва барои ҷавонон, бо 

иштироки бевоситаи онҳо, барномаҳо 

ва лоиҳаҳои муносиб таҳия ва амалӣ 

карда мешаванд.  

Яке аз чунин лоиҳаҳои дар арсаи 

ҷаҳонӣ маъруфгардида, ин Барномаи 

омӯзиш аз рӯи усули «ҳамсол ба 

ҳамсол» мебошад, ки маҳз дар ҳамин 

давраи татбиқи сиёсати давлатии 

ҷавонон дар Тоҷикистон байни 

ҷавонон ҷорӣ карда мешавад. Тибқи 

Барномаи «ҳамсол ба ҳамсол» 

иштироки бевоситаи шахси ҷавон дар 

татбиқи чораҳои гуногун — ҳалли 

мушкилоти рӯзмара, роҳандозӣ 

мегардад. Ин механизм бо роҳи 

омӯзонидани як гурӯҳ ҷавонон, бо 

малака ва дониши мавзуӣ ва равона 

сохтани онҳо барои паҳн намудани 

ҳамин дониш ва маъ-лумоти 

гирифтаи (омӯхтаи) худ дар байни 

ҳамсолон, ҳамсабақон ва дӯстону 

рафиқон амалӣ мегар-дад.  

Ҳамчунин, дигар лоиҳа ва ё 

the direct participation of the young 

person in the implementation of various 

measures, including solving life 

problems  will be launched. This 

mechanism will be worked by   training 

of group of youth with the thematic 

skills, knowledge  directing them to 

disseminate these knowledge and 

received information among peers, 

colleagues and friends. 

Also, another project or the idea 

that has an international character was 

«volunteer initiatives» (volunteerism), 

which was also formed in the same step 

in the direction of promoting a healthy 

lifestyle among youth. The peculiar 

feature of the «volunteer initiatives» to 

our society is based on the fact that the 

majority of the population is young 

people, whereas active and progressive 

subject of the voluntarism is youth. Also 

Tajik society from early years, was 

humane, friendly and tolerable, that 

these indicators also form the basis of 

volunteering activity. Thus with the aim 

of improving social and moral status of 

the young citizens the project 

«volunteer initiatives» will be 

implemented in Tajikistan. 

3.3 Instructions and guidance of the 

Leader of Nation, the President of the 

Republic of Tajikistan, His Excellency 

Emomali Rahmon in the direction of 

strengthening of the field of youth state 

policy  

On May 21, 2005 will be held the 

next official meeting of the President of 

the Republic of Tajikistan His Excellency 

Emomai Rahmon with representatives of 

youth on such topics like peace and 
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идеяи хусусияти байналмилалӣ дошта 

ин «ташаббусҳои ихтиёрона» 

(волонтёризм) буд, ки он низ, дар 

ҳамин марҳила, дар самти ташаккули 

тарзи ҳаёти солим дар байни ҷавонон 

ташаккул меёбад. Хусусияти хоси 

«ташаббусҳои ихтиёрона» барои 

ҷомеаи мо, ба он асос меёфт, ки 

аксарияти аҳолиро ҷавонон ташкил 

медиҳанд, зимнан, субъекти фаъол ва 

пешқадами идеяи мазкур, ин ҷавонон 

мебошанд. Инчунин, ҷомеаи тоҷик аз 

қадиммуалайём инсондӯст, хайрхоҳ 

ва таҳаммулпазир мебошад, ки ин 

нишондиҳандаҳо низ, асоси фаъол-

ияти ихтиёронаро ташкил медиҳад. 

Ҳамин тариқ, бо мақсади беҳ 

гардонидани вазъи иҷтимоӣ–

маънавии шаҳрвандони ҷавон, лоиҳаи 

«ташаббусҳои ихтиёрона» дар 

Тоҷикистон мавриди амал қарор дода 

мешавад.   

3.3 Дастуру ҳидоятҳои Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷик-

истон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

самти таҳкими соҳаи сиёсати давлатии 

ҷавонон 

21 майи соли 2005 дар фазои 

сулҳу субот ва бо назардошти даст-

овардҳои истиқлолияти давлатӣ, 

таҳким гардидани институтҳои ҷомеа 

ва ваҳдати миллӣ, устувор шудани 

рукнҳои иқтисодию иҷтимоии 

кишвар ва бо мақсади баррасии 

ҷараёни татбиқи сиёсати давлатии 

ҷавонон, инчунин вазъи ҳаёт ва 

мушкилоти фарогирифтаи ҷавонон ва 

бо ин восита вогузор намудани 

вазифаҳо барои солҳои оянда, 

мулоқоти навбатии Президенти 

stability and considering the 

achievements of the national 

independence, the strengthening of 

public institutions and national unity, 

sustainable social and economic pillars 

of the country with aim of discussing the 

implementation of the state youth 

policy process, as well as life situation 

and problems of youth and there by 

assign tasks for the coming years. In the 

framework of the meeting were 

discussed various overarching issues of 

socio–economic, political and cultural 

life of youth, and will be given the 

assignments to the Government, 

ministries, departments, organizations 

and institutions in the direction of the 

effective implementation of the youth 

state policy. 

The Head of the country with the 

great care and attention gives to the 

younger generation and the participants 

of the meeting the following 

instructions: 

 «Youth state policy is the policy that its 
implementation requires the mutual 
activity from different structures of 
government and public affairs »; 

 «Youth policy and the civil service 
policy should be implemented and 
improved in coordination»; 

 «The problems of youth could be 
solved by using their creative 
potential to the benefit of the 
development of the state and society 
by creating the conditions for their 
activity in the country's political, 
economic, social and cultural life»; 

 «Youth play an important role in the 
development of each state and 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон бо намояндагони 

ҷавонони ҷумҳурӣ баргузор мегардад. 

Дар доираи мулоқот масъалаҳои 

гуногуни фарогирандаи ҳаёти 

иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсию 

фарҳангии ҷавонон баррасӣ гардида, 

ба Ҳукумати ҷумҳурӣ, вазорату 

идораҳо ва ташкилоту муассисаҳо, 

дар самти татбиқи босамари сиёсати 

давлатии ҷавон-он, дастуру 

супоришҳо дода мешаванд. 

Сарвари кишвар бо таваҷҷӯҳ ва 

ғамхории беандоза ба насли ҷавон ва 

иштирокдорони мулоқот чунин 

дастуру ҳидоятҳо медиҳанд:  

 «Сиёсати давлатии ҷавонон сиё-
сатест, ки татбиқи он аз сохторҳои 
гуногуни ҳукумат-иву ҷамъиятӣ 
фаъолияти муштаракро тақозо 
менамояд»; 

 «Сиёсати ҷавонон ва сиёсати 
хизмати давлатӣ бояд дар ҳам-
бастагӣ татбиқ ёбанд ва такмил 
дода шаванд»; 

 «Масъалаҳои ҷавононро бо исти-
фодаи нерӯи созандаи онҳо ба 
манфиати рушди давлату ҷомеа бо 
роҳи фароҳам овардани шароит 
ҷиҳати иштироки фаъолонаашон 
дар ҳаёти иқтисодиву сиёсӣ ва 
иҷтимоиву фарҳангии мамлакат 
метавон ҳаллу фасл кард»; 

 «Дар рушду инкишофи ҳар давлат ва 
тақвияти мавқеи байналмилалии 
он ҷавонон ҳамчун нерӯи созанда 
ва пешбарандаи ҷомеа нақши 
бузург доранд»; 

 «Ҷавонон бояд дар корҳои 
созандагиву бунёдкорӣ, аз ҷумла 

strengthening its international 
position as a constructive and leading 
force of society»; 

 «Youth should actively participate in 
constructive activities, including the 
construction of energetic large-
ferrous metallurgy sites, innovating 
initiator, and look for new 
opportunities and methods of 
comprehensive development of our 
state»; 

 «Every young person must think about 
finding his proper place in 
community, he should clearly 
understand that with good work he 
can provide himself not only with 
deserved life, but also ensure the 
development and prosperity of his 
homeland. 

 «The moral and physical development 
of youth and their healthy force is an 
important factor for the state and 
nation»; 

 The basis of the new political and 
cultural consciousness of youth is the 
idea of strengthening national 
independence, unity and national 
self-awareness, a sense of patriotism, 
ensuring total security of the state, 
territorial integrity and national 
interests; 

 «Young people must be informed about 
the political culture and values, so 
that they could guide them to act for 
the benefit of society and Republic of 
Tajikistan»; 

 «Only real patriotic person may in 
sympathetic and honestly protect his 
Homeland with security and 
prosperity»; 
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сохтмони иншоотҳои калони 
энергетикиву металлургияи ранга 
иштирок намуда, ташаббускору 
навовар ва дар ҷустуҷӯи имконияту 
роҳу усулҳои нави тараққиёти 
ҳамаҷонибаи давлатамон бошанд»; 

 «Ҳар як ҷавон бояд дар хусуси дар 
ҷомеа пайдо намудани мавқеи 
сазовори худ андеша карда, ба 
тарви возеҳ дарк намояд, ки бо 
меҳнати ҳалол на танҳо зиндагии 
шоистаи худ, балки рушду ободии 
Ватани хешро таъмин месозад»; 

 «Инкишофи маънавию ҷисмонии 
ҷавонон ва нерӯи солими онҳо 
барои давлату миллат омили 
муҳим аст»; 

 «Асоси тафаккури нави сиёсӣ ва 
фарҳангии ҷавононро ғояи 
таҳкими истиқлолияти давлатӣ, 
ваҳдату худшиносии миллӣ, ҳисси 
ватандӯстиву ватан-парастӣ, 
таъмини амнияти давлату миллат, 
ҳифзи тамом-ияти арзӣ ва 
манфиатҳои умумимиллӣ ташкил 
медиҳад»; 

 «Ҷавонон бояд аз фарҳанги сиёсӣ ва 
арзишҳое бархурдор бошанд, ки 
онҳоро барои ба манфиати ҷомеа 
ва давлати Тоҷикистон фаъолият 
намудан ҳидоят созанд»; 

 «Танҳо шахси воқеан ватан-дӯст 
метавонад дилсӯзона ва бо тамоми 
ҳастӣ ҳифзи амният ва ободии 
Ватани худро таъмин созад»; 

 «Ҷавононе, ки воқеан Ватани худро 
дӯст медоранд ва обод-иву 
тараққиёти онро мехоҳанд, бояд аз 
дастовардҳои илму техникаи 
муосир, аз таҷрибаи ҷаҳонии 

 «Youth who really love their 
Motherland and want its prosperity 
and development,  must be aware of 
the achievements of modern science 
and technology, global promotion of 
economic experience and with own 
initiative  make the efforts in the favor 
of the state and nation»; 

 «To care and develop the intellectual 
and creative potential  of society, to 
create conditions for strengthening 
the knowledge of youth is very 
important issue; 

 «In the conditions of globalization and 
integration of Tajikistan into the 
modern world, we must -- find and 
gradually implement the tools, ways 
and forms of implementation of the 
national idea in the field of economy, 
culture, social policy and security, 
which holds the national character 
and image of our political culture»; 

 «National thinking shapes internal 
processes of the unity of the nation, 
guides youth to self-awareness, gives 
them the spirit of liberty, patriotism 
and national pride»; 

 «Today's young generation and youth 
should be grateful that they live, study 
and work in an independent state, 
that they are the children of a proud 
and civilized nation and have a 
prosperous independent Homeland»; 

 «The present and future of the country 
and the reputation of our state on the 
international community is dependent 
from the healthy outlook, high 
political culture, modern knowledge, 
vocational training, education, culture 
and feelings of patriotism of youth»; 
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пешбурди иқтисодиёт воқиф 
бошанд ва бо ташаббускории худ ба 
манфиати давлату миллати хеш 
кӯшишу талош намоянд»; 

 «Эҳтиёт кардан ва инкишоф додани 
нерӯи зеҳнӣ ва эҷодии ҷомеа, 
муҳайё сохтани шароит барои 
таҳкими заминаи маърифати 
ҷавонон масъалаи хеле муҳим аст»; 

 «Дар шароити глобализатсия ва 
ҳамгироии Тоҷикистон ба ҷаҳони 
муосир мо бояд восита, роҳҳо ва 
шаклҳои татбиқи андешаи 
миллиро дар соҳаи иқтисодиёт 
иҷтимоиёт, фарҳанг, сиёсат ва 
амният, ки хусусияти миллӣ ва 
симои маънавию сиёсии моро 
нигоҳ медорад, пайдо намуда, тад-
риҷан амалӣ созем»; 

 «Андешаи миллӣ равандҳои дохилии 
иттиҳоди миллатро ташаккул дода, 
ҷавононро ба худшиносиву 
худогоҳӣ ҳидоят менамояд, ба онҳо 
рӯҳияи озодихоҳӣ, ватанпарастӣ ва 
ифтихори миллӣ мебахшад»; 

 «Насли наврас ва ҷавонони имрӯза 
бояд аз он шукргузор бошанд, ки 
дар давлати соҳибистиқлол 
зиндагӣ, таҳсил ва кор мекунанд, 
фарзанди миллати сарбаланду 
соҳибтамаддун ва Ватани ободу 
мустақил мебошанд»; 

 «Имрӯзу ояндаи кишвар ва нуфузу 
эътибори давлати мо дар ҷомеаи 
ҷаҳонӣ аз ҷаҳонбинии солим, 
маърифати баланди сиёсӣ, дониши 
замона-вӣ, омодагии касбӣ, 
соҳибмаърифативу соҳибфарҳангӣ 
ва эҳсоси гарми ватандӯстиву худ-
шиносии ҷавонон вобаста аст»; 

 «Formation and strengthening of the 
healthy lifestyles of youth is to be 
considered as one of the serious 
issues. Because health of youth is the 
health of the nation»; 

 «Youth are trustworthy defenders of 
the Motherland, the security of the 
state and nation  and also are the 
source of initiatives and the main 
source of personnels»; 

 «You —the noble and honest youth of 
the Tajik nation, are creators and 
constructors of this culture»; 

 «You — youth must learn consistently 
and find a confidence that the Tajik 
nation is one of the oldest nations of 
the world»; 

 «You — youth should be proud, that 
you are the successors of this history, 
this culture of the most ancient nation 
in the world»; 

 «You — the youth are the successors of 
an ancient history and culture of your 
Homeland, a source of great 
initiatives, the source of new ideas, 
creators of a fate of the present and 
the future of the independent 
Tajikistan»; 

 «Today, the Tajik nation and all of us, 
we strongly believe that you — the 
young people will proudly pay this 
great historical responsibility and 
your solemn duty as a youth»; 

 «Let the youth be as the leading force, 
inspiration of performance and 
struggle, worthy heirs of nation and 
state, and determinants of today and 
the future!». 

Whereas, the instructions and 

directions of the Head of the country 
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 «Ташаккул ва таҳкими тарзи ҳаёти 
солими ҷавонон яке аз масъалаҳои 
ҷиддӣ ба ҳисоб меравад. Чунки 
тандурустии ҷавонон тандурустии 
миллат аст»; 

 «Ҷавонон муҳофизони бoэъти-моди 
Ватан, амнияти давлату миллат, 
сарчашмаи ташаббусҳо ва манбаи 
асосии кадрҳо ҳастанд»; 

 «Шумо — ҷавонони бонангу номуси 
миллати тоҷик офар-анда ва 
созандаи ин фарҳанг мебошед»; 

 «Шумо — ҷавонон бояд пайгирона 
омӯзед ва эътимод пайдо намоед, 
ки миллати тоҷик яке аз халқҳои 
қадимтарини ҷаҳон аст»; 

 «Шумо — ҷавонон бояд ифтихор 
кунед, ки идомадиҳандаи ҳамин 
таърих, ҳамин фарҳанг ва ҳамин 
миллати қадимтарини олам 
мебошед»; 

 «Шумо — ҷавонон идома-диҳандаи 
таъриху фарҳанги қадимаи Ватани 
худ, сарчашмаи ташаббусҳои 
бузург, манбаи ғояҳои нав, 
эҷодкори тақдири имрӯзу ояндаи 
Тоҷикистон соҳибистиқлол мебо-
шед»; 

 «Имрӯз халқи тоҷик ва ҳамаи мо 
боварии комил дорем, ки шумо — 
ҷавонон ин масъулияти бузурги 
таърихӣ ва қарзи пурифтихори 
фарзандии худро сарбаландона адо 
хоҳед кард»; 

 «Бигузор ҷавонон ҳамчун нерӯи 
пешбаранда илҳомбахши кору 
пайкор, ворисони арзандаи 
миллату давлат ва тақдирсози роҳи 
имрӯзу ояндаи Тоҷикистон 
бошанд!». 

serve as a guide, the framework of 

relationships, a symbol of pride and 

loyalty, which are in a permanent use. 

Namely, these instructions lead the 

youth state policy as a priority area in 

the field of social development and the 

various measures to be taken in 

education and culture of a young 

generation. 

In result of this meeting and with 

the Resolution of the Government of the 

Republic of Tajikistan from June 3, 2005, 

#184 approved the Action Plan for the 

implementation of assigned instructions 

and tasks. The plan consists of 54 targets 

and was given with the indication of a 

certain period, that most of them find 

their implementation, including: 

 The number of grants of the 

Government of the Republic of 

Tajikistan for youth NGO in the field 

of education of patriotism will be 

increased from 5 to 6 and its worth 

from TJS 5000 to TJS 10000 

(Resolution of the Government of the 

Republic of Tajikistan from 

10.05.2005, #167). This initiative 

shows that civil society attention has 

increased to the policy of the Head of 

the country in the direction of 

democratization of relationships and 

support for youth»; 

 «The number of the Scholarship of the 

President of the Republic of 

Tajikistan for students of secondary 

schools, lyceums, gymnasiums, 

vocational schools, technical schools 

will be increased from 100 up to 300 

(Decision of the Government of the 

Republic of Tajikistan from 1.08.2005, 
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Зимнан, дастуру ҳидоятҳои 

Сарвари кишвар ҳамчун роҳнамо, 

чаҳорчӯбаи муносибатҳо, рамзи 

ифтихор ва садоқатмандӣ мавриди 

истифодаи доимӣ қарор дода 

мешаванд. Маҳз ҳамин роҳнамоиҳо 

боис мегарданд, ки сиёсати давлатии 

ҷавонон ҳамчун соҳаи афзалиятноки 

давлатӣ дар самти рушди иҷтимоӣ 

эътироф гардад ва тадбирҳои 

гуногуни бонизом баҳри 

маърифатнокӣ ва фарҳангсолории 

насли ҷавон андешида шаванд. 

Дар натиҷаи мулоқоти мазкур бо 

қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 3 июни соли 2005, 

№184 Нақшаи чорабиниҳо ҷиҳати 

иҷрои дастуру супоришҳои 

вогузоршуда ба тасвиб мерасад. 

Нақшаи чорабиниҳо иборат аз 54 

вазифаҳо, бо нишондоди муҳлатҳои 

муайян, тартиб дода шуда буд, ки 

аксари онҳо татбиқи худро меёабнд, 

аз ҷумла: 

 Теъдоди грантҳои Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи 

тарбияи ватанпарастии ҷавонони 

Тоҷикистон аз 5 ба 6 адад ва 

маблағи он аз 5000 то ба 10000 

сомонӣ зиёд карда мешавад 

(қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 10 майи с.2005, 

№167). Ин иқдом имкон медиҳад, 

ки таваҷҷӯҳи ҷомеаи шаҳрвандӣ ба 

сиёсати пешгирифтаи Сарвари 

кишвар дар самти 

демократикунонии муносибатҳо ва 

дастгирии ҷавонон зиёд гардад; 

 Теъдоди Стипендияи Прези-денти 

№283)»; 

 «In aim of expanding the opportunities 

of public access to information and 

spiritual development of citizens in 

the country have been established 

two new television channels «Safina» 

in culture issues and «Bahoriston» for 

the incentive of children and 

adolescents»; 

 «Within the Decree of the President of 

the Republic of Tajikistan from 

31.10.2005, #1625 the size of the 

existing scholarships for students in 

higher education and secondary 

vocational institutions has been 

increased by 100%». 

Also, based on the instructions of 

the President of the country, during this 

period, in Tajikistan will be formed the 

scientific school of youth policy. Some of 

the young researchers will be research 

the specific and processes of the 

formation of the youth state policy in 

theworld and Tajikistan level, and 

thread a royalty of their scientific works 

in the study of political science and 

history.  
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Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

хонандагони мактабҳои таҳсилоти 

умумӣ, литсейҳо, гимназияҳо, 

омӯзишгоҳҳои касбӣ–техникӣ, 

омӯзишгоҳҳо, техникумҳо аз 100 ба 

300 адад расонида мешавад 

(қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикист-он аз 1.08.2005, №283); 

 Бо мақсади васеъ гардонидани 

имкониятҳои дастрасии аҳолӣ ба 

иттилоот ва рушди маънавиёти 

шаҳрвандон, дар мамлакат ду 

шабакаҳои нави телеви-зионӣ 

«Сафина» дар риштаи фарҳанг ва 

«Баҳористон» барои 

ҳавасмандгардонии кӯдакону 

наврасон таъсис дода мешаванд; 

 Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 31 октябри с. 2005, 

№1625 андозаи амалкунандаи 

стипендияҳо барои донишҷӯёни 

муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва 

миёнаи касбӣ 100% зиёд карда 

мешавад. 

Ҳамчунин, бо назардошти дасту-

ру ҳидоятҳои Президенти мамлакат, 

дар ҳамин давра, мактаби илмии 

сиёсати ҷавонон дар Тоҷикистон 

ташаккул меёбад. Чанде аз 

муҳаққиқони ҷавон хусусият ва 

раванду ҷараёнҳои ташаккулёбии 

сиёсати давлатии ҷавононро дар 

ҷаҳон ва Тоҷикистон мавриди 

омӯзиши амиқ қарор дода, дар 

риштаи сиёсатшиносӣ ва таърих 

рисолаҳои илмии худро таълиф 

менамоянд.  
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§ 4. Ислоҳоти идоракунии соҳа – 

ҳамгироии низомҳои кор бо ҷавонон, 

варзиш ва сайёҳӣ [2006– 2010] 

  

  

4.1 Васеъ гардидани ваколат ва 

имкониятҳои соҳаи кор бо ҷавонон бо 

зам шудани соҳаҳои тарбияи ҷисмонӣ, 

варзиш ва сайёҳӣ ба он 

Соли 2006 дар доираи ислоҳоти 

идоракунии давлатӣ барои ҷав-онон 

ва соҳаи сиёсати давлатии ҷавонон 

рӯйдоди таърихӣ рух медиҳад, ба 

сохтори кор бо ҷаво-нон сохторҳои 

варзиш, тарбияи ҷисмонӣ ва сайёҳӣ 

зам мегарданд. Бо Фармони 

Президенти Ҷумҳу-рии Тоҷикистон аз 

7.06.2006 ва қарорҳои Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.06.2006, 

№253 ва аз 28.12.2006, №609 

кумитаҳои кор бо ҷавонон ва тарбияи 

ҷисм-онӣ ва варзиши назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Кумитаи 

ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

табдил дода мешаванд. 

Дар ин ислоҳот бартарият ба 

соҳаи кор бо ҷавонон, ҳамчун низоми 

сиёсӣ ва пуриқтидор, дода мешавад 

ва соҳаҳои дигар ба он ҳамгиро 

мегарданд. Қарори мазкур бори дигар 

собит месозад, ки мақоми олии 

мамлакат ба насли ҷавон таваҷҷӯҳи 

беандоза дошта, ин соҳаро ҳамчун 

соҳаи пешбаранда ва ояндадор 

эътироф менамояд. 

  

  

  

§ 4. Reforming the management of the 

field – integration of the systems of 

youth affairs, sport and tourism [2006– 

2010] 

  

  

4.1 Expansion of the authority and 

opportunities of the field of youth 

affairs with accumulation of the fields 

of physical education, sport and 

tourism to it 

In 2006 in framework of public 

management reform for the youth and 

field of youth state policy occurred 

historic event  – to the structure of 

youth affairs will be added the 

structures of sports, physical education 

and tourism. By the Decree of the 

President of the Republic of Tajikistan 

from 7.06.2006 and according to 

resolutions of the Government of the 

Republic of Tajikistan from 3.06.2006, 

#25 and from 28.12.2006, #609 the 

committees of youth affairs and 

physical education and sport under the 

Government of the Republic of 

Tajikistan will be transformed to the 

Committee of Youth, Sports and 

Tourism under the Government of the 

Republic of Tajikistan. 

In this reform the privileges will be 

given to the field of youth affairs as a 

political system and power, so the 

other sectors would be added to it. This 

decision again proves, that the high 

body of the state has significant 

interest on youth and recognizes these 
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Ин тағйирдиҳӣ имкон медиҳад, 

ки ваколатҳои соҳаи кор бо ҷавонон 

бо фарогирии имконият ва 

масъулиятҳои нав ва иловагии 

хусусияти иҷтимоии иқтисодӣ дошта, 

аз қабили татбиқи сиёсати давлатӣ 

дар самти тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш ва сайёҳӣ, аз ҷумла ташаккули 

тарзи ҳаёти солими ҷавонон, 

муаррифӣ намудани мамлакат дар 

арсаи ҷаҳонӣ, талқин намудани насли 

ҷавон ба баланд бардоштани 

ҷаҳонбинӣ, баҳрамандӣ ва шиносоии 

шаҳрвандони ҷавон аз таърих, 

фарҳанг, тамаддун, арзишҳо ва урфу 

одатҳои миллӣ, зиёд гардад. 

4.2 Низоми идоракунии соҳаи кор 

бо ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ дар 

Тоҷикистон 

Бо назардошти ислоҳоти соҳа дар 

сохтори идоракунӣ тағйироти куллӣ 

ба вуҷуд меояд. Бинобар талаботи 

ислоҳоти давлатии соҳаи идоракунӣ 

дар шароити демо-кратикунонии 

муносибатҳо, аз ҷумла хизмати 

давлатӣ, воҳидҳои сохторӣ ва 

зерсохторӣ, мувофиқан воҳидҳои 

корӣ (хизматчиёни давлатӣ) нисбатан 

кам карда шуда, ба 268 нафар 

расонида мешаванд. Ин амал тақозои 

ҷомеаи муосир буда, бозравонии 

қисми муайяни вазифаҳоро ба ҷомеаи 

шаҳрвандӣ, бахши хусусӣ ва дигар 

сохторҳои ҷамъиятию ғайриҳукуматӣ 

мегузорад. 

Дар умум, бо назардошти 

ислоҳоти идорӣ, низоми соҳаи кор бо 

ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, ки то 

имрӯз амал менамояд, чунин ташкил 

мегардад: 

fields  as the leading and perspective. 

This modification will increase the 

powers of the field of youth affairs with 

a new and additional opportunities of 

socio-economic specific as: - 

implementation of youth state policy 

in the field of physical education and 

tourism, including the healthy 

promotion of youth; representation the 

country at the international arena; 

propaganda among youth to improve 

the ideology; get acquainted with the 

history, culture, civilization, traditions 

and national values and folk traditions. 

4.2 Management system in the  

field of work with youth, sports and 

tourism in Tajikistan 

With regards to reforms of the  

field, there will be appeared major 

changes to the management structure. 

Due to the requirements of public 

management reform in the conditions 

of the democratization of 

relationships, including civil service, 

structural units and infrastructure, 

accordingly the staff (civil servants) 

has been reduced to 268 person. This 

action puts forward a requirement of 

modern society, and entrusting part of 

responsibilities to civil society and 

other public and non-government 

structures. 

In general, the management 

system of youth affairs, sports and 

tourism, which has functioned till to 

our days will be organized in such way: 

А). MANAGEMENT STRUCTURE: 

 Authorized state body of youth 

affairs, sports and tourism, i. e.is  

the Central office, which has been 
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А). СОХТОРИ ИДОРАКУНӢ: 

 Мақоми ваколатдори давлатии 

ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, яъне, 

дастгоҳи марказӣ, ки аз 3 

раёсатҳои соҳавӣ ва шуъбаю 

бахшҳои байнисоҳавӣ ташкил 

меёбад; 

 мақомоти маҳаллии ҷавонон, 

варзиш ва сайёҳӣ — раёсатҳо дар 

сатҳи ВМКБ, вилоятҳо ва шаҳри 

Душанбе ва бахшҳо дар сатҳи 

шаҳру ноҳияҳо (72 сохтор ё воҳид); 

 сохторҳои ҷумҳуриявии мах-

сусгардонидашуда (22 сохтор ё 

воҳиди мустақил) дар шакли 

муассисаҳо ва корхонаҳои воҳ-иди 

давлатӣ; 

 мактабҳои гуногуни варзишӣ ва 

марказҳои ҷавонон дар маҳалҳо 

(150 сохтор ё воҳиди мустақил) дар 

шакли муассисаҳо ва корхонаҳои 

воҳиди давлатӣ. 

Б). НИЗОМИ ҚОНУНГУЗОРӢ: 

 қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи ҷавонон ва сиёсати 

давлатии ҷавонон», «Дар бораи 

фаъолияти волонтёрӣ», «Дар бораи 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш», «Дар 

бораи омодагии варзишӣ», «Дар 

бораи туризм» ва ғ.; 

 «Консепсияи миллии сиёсати 

ҷавонон», «Консепсияи миллии 

инкишофи тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш», «Консепсияи рушди 

туризм»; 

 «Стратегияи рушди сиёсати 

давлатии ҷавонон то соли 2020»; 

 барномаҳои давлатӣ — «Барномаи 

миллии «Ҷавонони Тоҷикистон», 

«Барномаи рушди тарбияи 

organized in 3 thematic department 

and intersection sectors; 

 local bodies of youth affairs, sports 

and tourism — departments at the 

level of GBAR, regions and the city 

of Dushanbe, and sectors at the 

district level (72 structures or units); 

 republican specialized structures (22 

structures or independence units) in 

the form of institutions and state 

unitary enterprises; 

 various sport schools and youth 

centers in the districts  (150 

structures or units) in the form of 

institutions and state unitary 

enterprises. 

LEGISLATION SYSTEM: 

 Laws of Republic of Tajikistan «On 

youth and  youth state policy», 

«About volunteer activity», «About 

physical education and sport», 

«About sport preparation», «About 

tourism» etc.;  

 «National Concept of Youth Policy», 

«National Concept of development 

of physical education and sport», 

«Concept of tourism development»; 

 «Strategy of development of youth 

state policy until 2020»; 

 governmental programs — «National 

program «Tajikistan Youth», 

«Program of development of 

Physical Education and Sport», 

«Football Development Program», 

«Tourism Development Program». 

4.3 Initiatives to expand 

programming in youth state  policy 

In this period of activity as an 

active mechanism for effective 

implementation of the priorities of 
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ҷисмонӣ ва варзиш», «Барномаи 

рушди футбол», «Барномаи рушди 

туризм». 

4.3 Ташаббусҳои тавсеаи барно-

масозии соҳаи сиёсати давлатии 

ҷавонон 

Дар ин давраи фаъолият ҳамчун 

механизми амалӣ, баҳри татбиқи 

босамари афзалиятҳои сиёсати 

давлатии ҷавонон, муно-сибатҳо дар 

самти барномасозии соҳа тавсеа 

меёбанд. Дар тақвият ба ин, зимни 

мулоқот бо намояндагони ҷавон 23 

майи соли 2005 Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дастуру супоришҳои 

мушаххас дода буданд, ки татбиқи 

онҳо таҳия ва қабули якчанд барнома-

ҳои давлатиро тақозо мекард. 

Чун анъана дар панҷсолаи таҳлилӣ 

бо қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 1.11.2006, №485 ва аз 

2.07.2009, №372 «Барномаи миллии 

«Ҷавонони Тоҷикистон», мутаносибан 

барои давраҳои солҳои 2007 – 2009 ва 

солҳои 2010 – 2012 қабул мегардад. 

Барнома дар ҳар ду давра низ бо 

фарқияти начандон зиёд аз рӯи 

соҳаҳои афзалиятноки зерин амалӣ 

гардонида мешавад: 

1. Ташаккули фарҳанги маънавӣ — 

сиёсӣ ва маърифати ҳуқуқии 

ҷавонон; 

2. Саломатии ҷавонон ва рушди 

намудҳои оммавии варзиш ва 

сайёҳӣ; 

3. Ташаббусҳои ҷавонон ва иттиҳод-

ияҳои ҷамъиятии ҷавонон; 

4. Мустақилияти иқтисодии ҷавонон 

ва рушди соҳибкории ҷавонон; 

youth state policy are to expand 

relationships in the direction of the 

programming field. In additionally in 

the same time of meeting of the 

President of the Republic of Tajikistan, 

His Excellency Emomali Rakhmon with 

youth representatives on May 23 2005 

there had been given specific orders 

that their implementation would 

require adoption of several 

governmental programs. 

Traditionally in the five analyzing 

years with the resolutions of the 

Government of the Republic of 

Tajikistan from 1.11.2006, #485 and 

from 2.07.2009, #372 will be  approved 

«National Program «Tajikistan Youth», 

respectively in the period of 2007 – 

2009 and 2010 – 2012. In both periods 

the Program will be implemented with 

a small differences on the following 

priority areas: 

1. Formation of moral - political 

culture and legal education of youth; 

2. Health of youth and development of 

mass sport and tourism; 

3. Youth initiatives and youth 

nongovernmental organizations; 

4. Economic independence of youth 

and development of youth 

entrepreneurship; 

5. Study, refresher training, staff 

retraining and support of talented 

youth; 

6. International youth cooperation; 

7. Provide normative, legal, scientific 

and information of the youth state 

policy. 

The financing of the Program in 

next three years, has been planned 
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5. Омӯзиш, такмили ихтисос, омода-

созии кадрҳо ва дастгирии 

ҷавонони соҳибистеъдод; 

6. Ҳамкории байналмилалии ҷавонон; 

7. Таъмини меъёрӣ–ҳуқуқӣ, илмӣ ва 

иттилоотии сиёсати давлатии 

ҷавонон.   

Маблағи Барнома дар сесолаи 

навбатӣ (2007 – 2009) аз ҳисоби 

Буҷети давлатӣ 2,2 млн. сомонӣ ва аз 

манбаъҳои ғайрибуҷетӣ 3 млн. 

сомонӣ ба нақша гирифта шуда, 

барзиёд, дар ҳаҷми 8 млн. сомонӣ 

амалӣ гардонида мешавад. Яке аз 

муваффақиятҳои афзоиш ёфтани 

маблағгузории соҳаи кор бо ҷавонон, 

дар ин давра, ба он асос меёбад, ки бо 

роҳнамоии бевоситаи Сарвари мамла-

кат Мақоми ваколатдори давлатӣ бо 

якчанд ташкилотҳои байналмилалӣ, 

дар самти ташкили марказҳои 

ҷавонон ва ташаккули тарзи ҳаёти 

солим, ҳамкорӣ менамояд, зимнан, 

маблағҳои зиёди ғайрибуҷетӣ ба соҳа 

ҷалб карда мешаванд. 

Тарбияи ватандӯстӣ, худогоҳӣ, 

худшиносӣ, инсондӯстӣ, таҳам-

мулпазирӣ, фарҳангдӯстӣ ва 

маънавии ҷавонон дар ҳама давру 

замон мадди таваҷҷӯҳи доимӣ қарор 

дошт, зеро маҳз инсони соҳиби хирад 

ва заковати солим метавонад оила, 

маҳал ва Ватани худро аз ҳар гуна 

таъсиру таҳдид-ҳои берунӣ ва бегона 

ҳифз наму-да, арзишҳои меросӣ, 

миллӣ ва фарҳангии ҷомеаро пос 

дорад ва барои равнақи онҳо кӯшишу 

талош варзад. Чуноне, ки Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз ҳамоишҳо 

from the governmental budget – TJS 

2.2 million and from non - budgetary  

sources TJS 3 million, but the amount 

in excess TJS 8 million. One of the 

success in increasing  of financing for 

the field of youth affairs in this period 

based on the fact that with the direct 

support of the Head of country was 

established the authorized state body 

in cooperation with the several 

international organizations Youth 

Centers and made  some actions for 

healthy promotion among youth, 

whereas, a large non-budgetary funds 

will be involved to the field . 

There the education of patriotism, 

self - consciousness, self - knowledge, 

humanity, tolerance, cultural and 

moral respect of youth at all times have 

been in attention, as for only human 

with wise and healthy wisdom is  able 

to protect his family, place and 

Motherland from any external 

influence and strange threats, to save 

the hereditary, national and cultural 

values and to take efforts for their 

prosperity. As the President of the 

Republic of Tajikistan His Excellency 

Emomali Rahmon in one of the 

meetings with the youth said: «The 
present and future of the country and 
the reputation of our state in 
international community is associated 
with the health outlook, high political 
culture, modern knowledge, 
professional readiness, civilization, 
education, and the warmth feeling of 
patriotism self–consciousness of 
youth». 

At this time, the Tajikistan as 
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бо ҷавонон иброз менамоянд: 

«Имрӯзу ояндаи кишвар ва нуфузу 
эътибори давлати мо дар ҷомеаи 
ҷаҳонӣ аз ҷаҳонбинии солим, 
маърифати баланди сиёсӣ, дониши 
замонавӣ, омодагии касбӣ, 
соҳибмаърифативу соҳибфарҳангӣ ва 
эҳсоси гарми ватандӯстиву худ-
шиносии ҷавонон вобаста аст». 

Дар ҳамин асно, Тоҷикистон, ки 

кишвари дар воқеъ ҷавон ба ҳисоб 

мерафт (меравад) беш аз пеш ниёз ба 

азму иродаи қавии аҳолӣ, бахусус 

ҷавонон дошт (дорад). Маҳз ҷавонони 

эҳсоси ватандӯстиашон баланд 

метавон-анд пешбаранда ва 

ҳимоятгари асили кишвар бошанд ва 

ба рушду нумӯи он мусоидат 

намоянд.  

Бо ҳамин мақсад ва таҳкими 

василаҳои сиёсати давлатии ҷав-

онон, дар самти тарбияи ватан-дӯстӣ, 

бо қарори Ҳукумати Ҷум-ҳурии 

Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2005, 

№421 «Барномаи давлатии тарбияи 

ватанпарастии ҷавонони Тоҷикистон 

барои солҳои 2006 – 2010» қабул 

мегардад. Мақсади асосии Барнома ба 

тарбияи маънавию ҷисмонии ҷаво-

нон, инкишофи ҳисси ватанпарастӣ 

ва муҳаббат ба Ватан дар онҳо баҳри 

ҳифзи амният, таҳкими истиқлолият 

ва ободии Ватан, эмин нигоҳ доштани 

ҷавонон аз таъсири таблиғоти ифрот-

гароёна ва оштинопазирии милливу 

мазҳабӣ, пешгирӣ кардани зуҳуроти 

экстремизм ва таассуби динӣ дар 

байни ҷавонон, мусоидат ва тавсеа 

бахшидани эҳсоси худшиносӣ, 

садоқат ба Ватан, нангу номуси миллӣ 

actually the young country more than 

ever need to a strong willingness of the 

population, especially youth. Mostly 

youth with the high sense of patriotism 

could be genuine promoters and 

protectors of the country and assist to 

development and progress of it. 

With the same purpose and 

strengthening of youth state policy in 

direction of patriotism according to 

Resolution of the Government of the 

Republic of Tajikistan from October 31, 

2005, #421 was approved the State 

Program of youth patriotism on 2006 – 

2010. The program’s aim is directed to 

moral and physical education of youth, 

development of patriotic sense and 

love to Homeland, protection  the 

security, strengthening and prosperity 

of the motherland, to protect youth 

from the influence of extremistic  

propaganda and religious and national 

uncompromising, prevention the 

phenomenon of extremism and 

religious fanaticism among youth, to 

promote and expand the sense of self-

awareness, loyalty to the Homeland, 

national honor and creating conditions 

for strengthening the basis of the legal, 

political and cultural education of 

youth. Meanwhile, the Program will be 

implemented with the holding of 

various actions (competitions, 

festivals, design and broadcast through 

the media, workshops) under the name 

of  «Soldiers’ song», «Volunteers», 

«Tribune of youth», 

«Frontier»,”Compatriot” «Protector», 

«Motherland protector» etc. 

Promoting a healthy lifestyle 
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ва муҳайё сохтани шароит барои 

таҳкими заминаи маърифати ҳуқуқӣ, 

сиёсӣ ва фарҳангии ҷавонон, равона 

мегардад. Зимнан, Барномаи мазкур 

бо фарогирии чорабиниҳои гуногун 

(озмунҳо, фестивалҳо, таҳия ва пахши 

барномаҳо тариқи ВАО, давраҳои 

омӯзишӣ ва диг.) бо унвони «Суруди 

сарбоз», «Ихтиёриён», «Минбари 

ҷавонон», «Ватандор»,  «Рисолаи 

таърихӣ», «Марзбон», «Сипар», 

«Ҳомии Ватан» ва ғайра дар сатҳи 

баланд татбиқ мегардад. 

Ташаккули тарзи ҳаёти солим дар 

байни ҷавонон ҳамеша дар таваҷҷӯҳи 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор 

дошт, ки дар яке аз мулоқотҳои расмӣ 

бо намоянда-гони ҷавон чунин иброз 

менамо-янд: «Ташаккул ва таҳкими 
тарзи ҳаёти солими ҷавонон яке аз 
масъалаҳои ҷиддӣ ба ҳисоб мера-вад. 
Чунки тандурустии ҷавонон 
тандурустии миллат аст».  

Дар пайвастагӣ ба ин, ҷиҳати 

беҳтарсозии вазъи саломатии нав-

расон ва ҷавонон тавассути паст 

намудани таъсири рафторҳои 

хавфнок ва одатҳои номатлуб, аз 

қабили муносибатҳои тасодуфии 

шаҳвонӣ, нашъамандӣ, сироятҳои бо 

роҳи алоқаи ҷинсӣ интиқол-шаванда 

ва ВНМО/БПНМ, дар шароити 

Тоҷикистон бори нахуст «Барномаи 

рушди саломатии ҷавонон барои 

солҳои 2006 – 2010» бо қарори 

Ҳукумати Ҷум-ҳурии Тоҷикистон аз 3 

марти соли 2006, №107 қабул 

мегардад. Вобаста ба татбиқи мақсад 

ва вазифаҳои гузошташуда, Барномаи 

among youth has always been with 

favor of the President of the Republic 

of Tajikistan His Excellency Emomali 

Rahmon, that in one of the official 

meetings with young representatives 

stated: «Formation and strengthening 
of healthy promotion of youth is one of 
the most serious issues to consider. 
Because youth's health is the health of 
the nation». 

In connection with it, for 

improving the mode health of 

adolescent and youth by reducing the 

impact of behaviors risk and unwanted 

habits, such as random sexual 

relations, drug abuse, infections 

transferable and HIV/AIDS through 

sexual intercourse in condition of 

Tajikistan the first time will be 

approved the Program for youth health 

development for the years 2006 – 2010 

with the Resolution of the Government 

of the Republic of Tajikistan from 

March 3, 2006, #107. Depending on the 

implementation goals and subjects the 

State Program of youth health 

development establishes the following 

priorities for implementation: 

1. Participation of youth in public 

informational and educational 

actions related to the 

implementation of the strategy 

«Friendly initiatives for youth».  

2. Development of opportunities and 

participation of civil society, 

including activation of local 

communities. 

3. Participation of mass media to the 

informing adolescent and youth on 

issues of HIV/AIDS, sexually 
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давлатии рушди саломатии ҷаво-нон 

афзалиятҳои зеринро барои татбиқ 

муқаррар менамояд.  

1. Иштироки ҷавонон дар чора-

биниҳои маърифатию иттилоотӣ ва 

оммавӣ вобаста ба тат-биқи 

стратегияи «Ташаббусҳои 

хайрхоҳона нисбат ба ҷавонон». 

2. Рушди имкониятҳо ва иштироки 

ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз ҷумла 

фаъолгардонии ҷомеаҳои маҳалӣ. 

3. Иштироки ВАО дар иттилоот-онии 

наврасон ва ҷавонон оид ба 

масъалаҳои ВНМО/БПНМ, 

бемориҳои тавассути алоқаи ҷинсӣ 

гузаранда, нашъамандӣ, одатҳои 

номатлуб, солимии репродуктивӣ 

ва танзими оила. 

4. Ташаккул ва рушди имкониятҳо 

оид ба хизматрасонии хайрхоҳона 

ба наврасон ва ҷавонон аз гурӯҳҳои 

осебпазир (шахсони гирифтори 

ВНМО / БПНМ, нашъамандон, 

оворагардон, муҳоҷирони меҳнатӣ, 

шахсони ба тиҷорати алоқаи ҷинсӣ 

шуғлдошта, наврасон ва ҷавонони 

аз озодӣ маҳрумгардида). 

5. Рушди имкониятҳо дар самти 

тарбияи ҷисмонӣ, варзишию 

оммавӣ ва ҳарбию мудофиавии 

наврасон ва ҷавонон. 

6. Гендер, дастарсии ҷавонзанон ба 

хизматрасонӣ, солимии реп-

родуктивӣ ва танзими оила. 

Ҳамаи ин вазифаҳои гузош-

ташуда бо истифода аз имкониятҳои 

мавҷуда ва дар муҳлатҳои 

муқарраршуда татбиқи бомароми 

худро меёбанд.  

Барномаи мазкур дар шароити 

transmitted diseases, drug abuse, 

unwanted habits, reproductive 

health and family planning. 

4. Formation and development of  

opportunities for friendly services to 

teenagers and youth from vulnerable 

groups (people living with 

HIV/AIDS, drug addicts, migrant 

workers, people engaged in sexual 

business, teenagers and youth who 

are devoid of the freedom ). 

5. Development of opportunities for 

adolescent and youth in direction of 

sports and physical education, public 

and military defense. 

6. Gender, female accesses for the 

services, health productivity and 

regulation of family. 

All these tasks will be implemented 

effectively  with the use of available 

opportunities and in specified time. 

It should be mentioned that this 

Program has no analogue in the CIS, 

and  is considered the first and most 

successful experience in the 

implementation of youth state policy, 

which of course had been achieved 

with the guidance and support of the 

Nation’s Leader. In Tajikistan the 

success of the Program is based on 

fusion, which is rated to the one of the 

best practices and mechanisms to 

attract non-budget sources of 

financing, including  international 

funds. Meanwhile, in the Program 

implementation stage with the style of 

inter-sectorial and multi-sectorial 

cooperation have been involved 

millions Somoni (TJS 22.5 million or $5 

million)  in direction of 
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ИДМ ҳамто надошта, таҷрибаи 

аввалин ва муваффақтарин дар самти 

татбиқи сиёсати дав-латии ҷавонон ба 

шумор меравад, ки он албатта бо 

ҳидоят ва дастгирии Пешвои миллат 

ба даст оварда шуда буд. Барои 

Тоҷикистон муваффақияти Барнома 

ба он асос меёфт, ки он яке аз таҷриба 

ва механизмҳои беҳтарин дар самти 

ҷалби маблағгузории ғайрибуҷетӣ, аз 

ҷумла аз ҳисоби манбаҳо ва ё 

фондҳои байналмилалӣ арзёбӣ 

мегардад. Зимнан, дар марҳилаи 

татбиқи Барнома, бо услуби ҳамкории 

байнисоҳавӣ ва бисёрсоҳавӣ 

миллионҳо сомонӣ (22,5 млн. ё 5 млн. 

долл. ИМА) дар самти татбиқи 

ҷанбаҳои иттилоотию маърифатии 

сиёсати давлатии ҷавонон ҷалб ва 

амалӣ гардонида шуданд, ки барои 

кишвари мо нишондиҳандаи хеле 

муҳим баҳогузорӣ мегардад. 

Дар натиҷаи татбиқи Барнома 

дар шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат ва 

ноҳияи Ёвон 30 марказҳои иттило-

отию маърифатии ҷавонон ва 8 

марказҳои тиббию машваратии 

хайрхоҳона барои ҷавонон таъсис 

дода мешаванд, ки ҳайати марказҳои 

мазкурро асосан ихтиёриёни ҷавон, аз 

ҳисоби хонандагон, донишҷӯён ва 

бекорон ташкил дода, пайваста миёни 

ҳамсолони худ дар самти тарзи ҳаёти 

солим, пешгирии омилҳои номатлуб 

ва тарбияи маънавию ахлоқии 

ҷавонон чорабиниҳои гуногуни 

маърифатию иттилоотӣ амалӣ 

мегардонанд. Дар 51 шаҳру ноҳияҳои 

интихобгардидаи ҷумҳурӣ маҳфилҳои 

ихтиёриёни ҷавон иборат аз 1500 

implementation of informational and 

educational aspects of youth sate 

policy, which evaluates the most 

important indicator for our country. 

In result of implementation of the 

Program in the cities of Dushanbe, 

Vahdat and Yovon will be formed 30 

educational – informational youth 

centers and 8 medical consulting 

centers for the youth; the personal of 

these centers are mostly young 

volunteers from among students and 

the unemployed, who consistently 

implemented among their peers the 

various educational and informational 

actions in direction of a healthy 

lifestyle, prevention of unwanted 

factors and spiritual and moral 

education of youth. In 51 selected 

cities and districts of the country have 

been implemented young volunteers 

Clubs consisting of 1,500 volunteers 

and 150 teachers who conducted a 

regular explanatory actions among 

rural youth on prevention of HIV/AIDS 

and health promoting  based on the 

principle of «peer to peer». Annually 

there has been implemented the 

Monthly Action titled «We youth- 

advocate a healthy lifestyle», the 

republican Marathon titled «Only 

together against AIDS we can success 

the victory», the Mobile theatre in 

topics «War of self–esteem», «Health 

promotion» and other actions, and in 

result of these actions thousands youth 

will covered by relating information. 

At the same time, in this period, 

some measures will be implemented 

resulting from the meeting of the 
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ихтиёрӣ ва 150 омӯзгорон ташкил 

мегарданд, ки мунтазам корҳои 

фаҳмондадиҳиро дар байни ҷавонони 

деҳот оид ба пешгирии ВНМО/БПНМ 

ва ташаккули тарзи ҳаёти солим, аз 

рӯи усули «ҳамсол ба ҳамсол», амалӣ 

мегардонанд. Ҳамасола Амалиёти 

моҳона зери унвони «Мо ҷавонон — 

ҷонибдори тарзи ҳаёти солим», 

Марафони ҷумҳуриявӣ зери унвони 

«Танҳо дар якҷоягӣ бар СПИД ба 

пирӯзӣ муваффақ мешавем», Театри 

сайёр дар мавзӯҳои «Ҷанги нафс» ва 

«Тарзи ҳаёти солим» ва чорабиниҳои 

дигар багузор шуда, ҳазорҳо ҷавонон 

бо маълумоти дахлдор фаро гирифта 

мешаванд. 

Ҳамзамон, дар давраи мазкур, 

дар натиҷаи мулоқоти Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо намоян-

дагони ҷавонони кишвар чанде 

тадбирҳо амалӣ гардонида мешаванд, 

аз ҷумла: 

 Теъдоди қабули донишҷӯён ба 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

тибқи квотаи Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, аз оилаҳои камбизоат 

ва ноҳияҳои дурдасти куҳистон аз 

300 то ба 1000 адад зиёд карда 

мешавад (қарори Ҳукумати Ҷумҳу-

рии Тоҷикистон аз 31.01.2006, №58); 

 Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 15.07.2006, №1574 

«Фонди махсуси Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

дастгирии ҷавонони лаёқатманд», ки 

тибқи он ҷавонон аз ҷониби 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

хориҷи кишвар фиристода 

мешаванд, таъсис меёбад. Дар 

President of the Republic of Tajikistan 

with representatives of youth of 

country, especially: 

 Number of the quota of the President 

of the Republic of Tajikistan for 

admission to high school students 

from poor families and remote 

mountainous districts has been 

increased from 300 up to 1000 units 

(Resolution of the Government of 

the Republic of Tajikistan from 

31.01.2006, #58); 

 Within the Decree of the President of 

the Republic of Tajikistan from 

15.07.2006, #1574 there will be 

formed  «Special Fund of the 

President of the Republic of 

Tajikistan to support talented 

youth», on which the Government of 

the Republic of Tajikistan will  be 

sent youth to the abroad . In 

framework of Youth Fund talented 

youth regularly will be motivated 

and supported abroad.  

 With a purpose of the support of 

young teachers the Resolution of the 

Government of the Republic of 

Tajikistan from 3.05.2006, #197,  

was approved with the purpose that  

young teachers in the local areas 

regular will be supported  with the 

plot of land for the construction of 

housing and other conditions.  
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доираи ин Фонд ҷавонони 

лаёқатманди дар хориҷи кишвар 

таҳсилдошта мунтазам ҳавасманд 

ва дастгирӣ карда мешаванд; 

 Бо мақсади дастгирии омӯзгорони 

ҷавон аз 3.05.2006, №197 қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи муқаррар намудани 

имтиёзҳо ба омӯзгорони ҷавон» ба 

тасвиб мерасад, ки дар асоси он 

омӯзгорони ҷавон дар маҳалҳо 

мунтазам бо қитъаҳои замин барои 

сохтмони манзил ва шароитҳои 

дигар дастгирӣ меёбанд.  
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§ 5. Қадамҳои нахустин дар самти 

рушди устувори соҳаи сиёсати 

давлатии ҷавонон дар Тоҷикистон 

[2011 – 2016] 

  

  

Ин давраи фаъолият ва ё панҷум — ин 

марҳилаи татбиқи сиёсати давлатии 

ҷавононро, дар воқеъ, марҳилаи 

қадамҳои устувор метавон ном 

гирифт, гарчанде вобаста ба 

таъминоти илмии назариявӣ, 

методологӣ ва иттилоотию кадрӣ, 

корҳои хеле зиёди фундаменталӣ 

ҳоло дар пеш аст. 

Яке аз нишондиҳандаҳои асосӣ 

ва муҳими инъикоскунандаи 

устуворгардии сиёсати давлатии 

ҷавонон, ин таваҷҷӯҳи махсус, мумтоз 

ва падаронаи Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба насли 

ҷавон ва ин соҳаи ояндабахш ба ҳисоб 

меравад. Чуноне ки, зимни мулоқот 

бо намояндагони ҷавонони ҷумҳурӣ 

— 23 майи соли 2013 Президенти 

кишвар иброз мена-моянд: «Имрӯз 
ҷавонони мо ҳам-чун нерӯи бузурги 
бунёдгару созандаи мамлакат 
эътироф шудаанд. Аз ин рӯ, мо ҳалли 
мушкилоту масъалаҳои ҳаёти 
наврасону ҷавононро самти стратегӣ 
ва афзалиятноки сиёсати иҷтимоии 

  

  

  

  

  

§ 5. The first steps in direction of 

sustainable development of the field of 

youth state policy in Tajikistan [2011 – 

2016] 

  

  

This period of activity or the fifth stage 

of implementation of the youth state 

policy in fact can be named as the period 

of sustainable steps, although depending 

on the scientific–theoretical, 

methodological, informational and 

personnel support there are more 

fundamental works in perspective. 

One of the basic and important 

indicators which illustrate the stability 

of youth state policy is evaluated the 

special, privileged and fatherly attention 

of the Founder of Peace and National 

Unity — Leader of the Nation, President 

of the Republic of Tajikistan , His 

Excellency Emomali Rahmon  for young 

generation and this perspective field. As 

during the meeting with the 

representatives of the  youth — May 23, 

2013 the President of country has  

noted: «Today, our youth are recognized 
as a great creative and potential 
developers of the country. Therefore, we 
have announced the decision of the vital  
problems and issues of adolescents and 
youth as a strategic and priority of social 
policy of state. Actually determination of 

the youth state policy is one of six 

strategic ways and social policy of the 
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давлат эълон кардаем». Дар ҳақиқат 

муайян шудани сиёсати давлатии 

ҷавонон яке аз шаш самтҳои стратегӣ 

ва афзалиятноки сиёсати иҷтимоии 

давлат, ин дастоварди бузургест дар 

раванди амалӣ намудани ин сиёсати 

муҳими иҷтимоӣ, ки тамоми дарҳоро 

ба рӯи соҳа боз менамояд ва танҳо аз 

субъектҳои он кӯшишу талошҳои 

пайдарпайӣ, ҳамбаста ва муназзамро 

тақозо медорад.    

5.1 Такмили қонунгузории соҳаи 

кор бо ҷавонон ва тағйир ёфтани 

тамоюли барномаҳои давлатӣ дар 

самти татбиқи сиёсати давлатии 

ҷавонон 

Устувории ҳар як фаъолият ва ё 

маҷмӯи амалҳо ба меъёрҳои хос ва 

имкониятҳои ҳуқуқии мутаносибан 

муқарраршуда асос меёбад ва 

эътироф мегардад. Сиёсати давлатии 

ҷавонон маҳз аз қатори ҳамон 

фаъолиятҳо ва ё соҳаҳоест, ки ҳанӯз аз 

солҳои аввали истиқлолияти давлатӣ 

ҳам-чун низоми махсус ва мустақил, 

бо қабул гардидани Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи сиёсати 

давлатии ҷавонон» (аз 13 марти соли 

1992), ташаккул ёфтааст. 

Қонуни мазкур, ки соли 2004 бо 

назардошти талаботи ислоҳоти 

идоракунӣ ва тақозои ҷомеаи муосир 

дар таҳрири нав, бо унвони Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

ҷавонон ва сиёсати давлатии 

ҷавонон», қабул мегардад, то имрӯз, 

ба он ду маротиба — солҳои 2011 ва 

2014, тағйиру иловаҳо ворид карда 

мешаванд.   

Соли 2014 дар асоси Нақшаи 

state; this is a great achievement in the 

process of implementing of social policy 

that will open all doors for the field, and 

only from the subjects of its required 

stage-by-stage, integrated and 

systematic efforts. 

5.1 Improvement of legislation of the 

field of youth affairs and tendency 

changes of governmental programs in 

direction of implementation of the youth 

state policy 

Sustainability of each activity or set 

of actions will be based on specific 

criteria and legal opportunities that are 

established and recognized. Youth state 

policy is recognized exactly as the same 

type of activity or sectors that formed 

yet from the early years of independence 

with the approved of the Law of the 

Republic of Tajikistan «On youth State 

Policy» (March, 13, 1992) as a special 

and independent system. 

This Law takes which into account 

the requirements of management reform 

and demand of modern society, since 

2004 was approved in the new edition 

under the  title: Law of the Republic of 

Tajikistan «On youth and youth state 

policy», and twice: in 2011 and 2014, 

changes and amendments were made to 

it. 

In 2014 according to the Action Plan 

on implementation of the instructions of 

orders of the President of the Republic 

of Tajikistan, which were given  during a 

meeting with the representatives of 

youth of the country on May 23, 2013 

(approved by the Resolution of the 

Government of the Republic of 

Tajikistan on June 12, 2013, #264) and 
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чорабиниҳо оид ба иҷрои дастуру 

супоришҳои Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки зимни мулоқот бо 

намояндагони ҷавонони ҷумҳурӣ 23 

майи соли 2013 баён намуда буданд 

(бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 12 июни соли 2013, 

№264 тасдиқ шудааст) ва бо мақсади 

такмили қонунгузории соҳа, ба 

моддаҳои 1, 3, 4, 9, 14, 21, 28 ва 29 

Қонун тағйиру иловаҳо ворид карда 

мешаванд. Яке аз дастоварди муҳими 

ин тағйиру иловаҳо, муайян 

гардидани муқаррарот вобаста ба 

таъсиси Шӯрои миллии кор бо ҷавонон 

дар назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон маҳсуб мегардад, ки ба он 

ҷавонони кишвар дер интизорӣ 

доштанд. 

Дигар дастоварди таърихӣ ва 

эътимодноки соҳа дар ин давраи 

фаъолият, ин қабули санади дуюми 

заминагузори ҳуқуқӣ — Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

фаъолияти волонтёрӣ» (аз 19.09.2013, 

№1019), ба ҳисоб меравад. Қонуни 

мазкур, пеш аз ҳама, ҳамчун 

эътирофи иқтидорнокии соҳа ба 

ҳисоб меравад ва он дар самти 

татбиқи босамари сиёсати иҷтимоии 

ҷавонон, аз ҷумла тарбияи ҷавонон 

дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хайрхоҳӣ, 

инсондӯстӣ, ҳамқадам будан ба 

ҷомеаи муосир ва аз ҳама муҳим 

фаъолнокии ҷамъиятӣ ва таъминоти 

кадрии соҳа метавонад заминагузор 

бошад. Қонун аз 5 боб ва 18 модда 

иборат буда, асосҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ 

ва иҷтимоии фаъолияти волонтёриро 

муайян карда, муносибатҳои 

with the purpose of improvement of the 

legislation in this  field , some changes 

and amended had been submitted to 

articles 1, 3, 4, 9, 14, 21, 28 and 29 of 

Law. One of the most important 

achievements of these changes and 

amendments were the determination 

related to the establishment of the 

National Council of Youth Affairs under 

the President of the Republic of 

Tajikistan, for which youth of country 

had been waiting for long. 

Other historical and reliable 

achievement of the field in this period is 

considered the Law of the Republic of 

Tajikistan «About volunteer activities» — 

second basic legal document (approve 

from 19.09.2013, #1019). This Law is 

primarily considered as a potential 

recognizer of the field, and it could be a 

fundamental tool in the direction of the 

effective implementation of social youth 

policy, including youth patriotism 

,education, benevolence, humanity, to 

be alongside with modern society, and 

the most important is public activation 

and ensuring staff (personal) to the field. 

This Law consists of 5 chapters and 18 

articles, which defines the legal, 

organizational and social base of 

volunteering and regulated the public 

relations related to the implementation 

of this type of activity. For the  effective 

implementation  and development of 

this Law very important social 

movement was approved Resolution of 

the Government of the Republic of 

Tajikistan from 5.03.2014, #174, and the 

Committee of youth affairs, sports and 

tourism under the Government of the 
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ҷамъиятиро вобаста ба амалишавии 

ин намуди фаъолият танзим 

менамояд. Ҷиҳати татбиқи босамари 

Қонуни мазкур ва рушди ин ҳаркати 

ниҳоят мубрами ҷомеа бо қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

5.03.2014, №174 Кумитаи ҷавонон, 

варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми 

ваколатдори давлатӣ муқаррар карда 

мешавад.  

Волонтёрӣ ё ихтиёрона фаъ-

олиятест, ки на ҳамеша мавриди 

таваҷҷӯҳи доираи васеъ, бахусус 

мақомоти давлатӣ қарор дода мешуд. 

Бисёр кишварҳое ҳастанд, ки то кунун 

фаъолияти волонтёриро расмӣ 

нагардонидаанд, яъне, волонтёр (дар 

он кишварҳо) мақоми хоси ҳуқуқӣ 

пайдо накардааст. Дар фазои 

кишварҳои ИДМ Тоҷикистон нахуст-

ин шуда, чунин санади қонунгузориро 

қабул менамояд (пас аз муҳлати 

муайян чунин қонун дар Федератсияи 

Россия низ қабул мегардад). 

Бо назардошти шароити рушд ва 

тақозои ҷомеаи муосир ба Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

фаъолияти волонтёрӣ» аз 25.12.2015, 

№1268 тағйиру иловаҳо ворид карда 

мешаванд. Нишондиҳандаи муҳими 

ин ташаббус, ба фароҳам гард-идани 

имконият ҷиҳати ҳамоҳангсозӣ, 

таҳкими низоми идоракунӣ, 

дастгирии давлатӣ ва ташаккул 

ёфтани механизми ҳавас-

мандгардонӣ, асос меёбад. 

Дар шароити дигаргуниҳои 

ҷаҳонӣ муқаррар кардани чаҳор-

чӯбаҳо ва меъёрикунонии муно-

Republic of Tajikistan had been 

determined as the authorized state body. 

Volunteering is an activity that has 

not always been in attention to wide 

range, especially government bodies. 

There are many countries which for 

volunteering are not official — legal yet, 

that means that volunteer in those 

countries does not have legal position. 

In the space of CIS countries, Tajikistan 

firstly approved such legislative act 

(after a period this type of Law was 

approved by the Russian Federation 

too). 

With considering the progress 

conditions and requirement of modern 

society there were submitted changes 

and amendments to the Law of the 

Republic of Tajikistan «About volunteer 

activities» from 25.12.2015, #1268. An 

important indicator of this initiative is 

based on the formation of opportunities 

for coordination, strengthening of 

governance system, governmental 

support and the creation of mechanism 

of stimulation. 

In conditions of global changes the 

establishment of restriction and 

standardization of relationships respect 

to certain category of society, especially 

youth who are considered the future 

creators, is demand of time. As 

Tajikistan is a young country, 

fundamentally youth is considered as 

the main power and recourse so for 

society is very important to determinate 

correct aspects and perspectives related 

to activity of youth. 

On this base, taking into account 

messages from the President of the 
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сибатҳо нисбат ба қишрҳои муайяни 

ҷомеа, бахусус ҷавонон, ки ояндаро 

месозанд, тақозои замон мебошад. 

Чун Тоҷикистон ҷавон аст, зимнан 

захира ва қувваи асосиро ҷавонон 

ташкил медиҳанд, барои ҷомеа 

муайян намудани ҷанбаҳои 

мушаххаси фаъолият ва дурнамо 

нисбат ба ҷавонон муҳим арзёбӣ 

мегардад. 

Дар ҳамин радиф, бо назар-

дошти паёмҳои Президенти Ҷум-

ҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ дар ду соли 

охир лоиҳаи Консеп-сияи миллии 

сиёсати ҷавонон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳия гардида, бо қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 

июни соли 2006, №228 қабул карда 

мешавад. Консепсия мақсад, принсип 

ва афзалиятҳои асосии сиёсати дав-

латии ҷавононро муайян менамояд, 

ки мутобиқи он бояд механизмҳои 

меъёрии ҳуқуқии татбиқи сиёсати 

давлатии ҷавонон муайян гардида, 

асосҳои таъмини методологӣ, 

ташкилӣ ва иттилоотии он ташаккул 

дода шавад. 

Илова бар ин, бо мақсади 

такмили заминаи меъёрию ҳуқуқии 

соҳаи сиёсати давлатии ҷавонон дар 

шароити ҷомеаи муосир, бо қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 

июли соли 2014, №424, ба 

«Консепсияи миллии сиёсати ҷавонон 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» тағйиру 

иловаҳо ворид карда мешаванд, ки 

тибқи он, дар фасли IV Консепсия, 

соҳаҳои афзалиятноки сиёсати 

давлатии ҷавонон иборат аз 10 

Republic of Tajikistan His Excellency 

Emomali Rahmon to the Parliament in 

the past two years the «National 

conception of youth policy in the 

Republic of Tajikistan», was approved 

with the Resolution of the Government 

of the Republic of Tajikistan from June 

3, 2006, #228. The Conception 

determines main purpose, principles, 

and priorities of the youth state policy, 

according to which should be 

determined legal mechanisms of 

implementation of the youth state 

policy, and formed the methodological, 

organizational, and informational bases 

of it. 

In addition with a purpose to 

improve the legal and normative bases 

of the field of youth state policy in the 

context of modern society there with the 

Resolution of the Government of the 

Republic of Tajikistan from July 3, 2014, 

#424 were submission changes and 

amendments to the «National 

conception of youth policy in the 

Republic of Tajikistan», according to 

which in section IV of Conception had 

been determinated the priority areas of 

the youth state policy in 10 directions: 

I. Youth participation; 

II. Youth employment; 

III. Healthy promotion; 

IV. Adequate education for youth; 

V. Youth social guaranty; 

VI. Ensure protection of the rights and 

interests of youth; 

VII. Youth economic independence; 

VIII. Youth patriotic upbringing; 

IX. Good behavior and youth cultural; 

X. Scientific, practical and management 
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самтҳои зерин муқаррар мегарданд:  

I. Иштироки ҷавонон; 

II. Шуғлнокии ҷавонон; 

III. Таъмини тарзи ҳаёти солим; 

IV. Таҳсилоти муносиб барои 

ҷавонон; 

V. Таъминоти иҷтимоии ҷавонон; 

VI. Таъмини ҳифзи ҳуқуқ ва манфи-

атҳои ҷавонон; 

VII. Мустақилияти иқтисодии ҷавон-

он; 

VIII. Тарбияи ватандӯстии ҷавонон; 

IX. Ахлоқи ҳамида ва фарҳангдӯстии 

ҷавонон; 

X. Заминаи илмию амалӣ ва идории 

сиёсати давлатии ҷавонон. 

Минбаъд фаъолияти соҳа маҳз 

дар асоси ҳамин соҳаҳои 

муқарраргардида ба амал баро-варда 

мешавад ва мутобиқи онҳо қадами 

нав ва нисбатан устувори татбиқи 

сиёсати давлатии ҷавонон роҳандозӣ 

мегардад. 

Санади дигари муҳими соҳа, ин 

«Стратегияи сиёсати давлатии 

ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то 

соли 2020»мебошад, ки бо қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 

октябри соли 2011, №460 қабул 

гардидааст. Стратегия барои муайян 

намудани мақсад, афзалият ва 

тадбирҳое нигаронида шудааст, ки 

татбиқи онҳо ба ҳалли вазифаҳои 

мубрами рушди иҷтимоию иқтисодии 

Тоҷикистон дар ҷаҳони муосир 

мусоидат менамояд. Зарурати қабули 

ин санад ба 1) таҷрибаи бомароми 

идоракунӣ дар кишварҳои пешрафта 

ва 2) муайян намудани вазифаҳои 

сиёсати давлатии ҷавонон барои 

bases of the youth state policy. 

Subsequently, the activity of field 

will be set up exactly on these selected 

areas and in accordance with them, and 

there will be made new and a relatively 

sustainable steps of implementation of 

the youth state policy. 

Another important document is the 

«Strategy of youth state policy in the 

Republic of Tajikistan until 2020», which 

was approved by the Resolution of the 

Government of the Republic of 

Tajikistan on October 4, 2011, #460. The 

Strategy assists to identify goals, 

priorities and measures of solving the 

urgent tasks of socio-economic 

development in the modern world. The 

necessity for the approvement of this 

document is based on: 1) the experience 

of management in developed countries, 

and 2) to determine the functions of the 

youth state policy for short term and 

medium periods. 

Meanwhile, this Strategy in the 

framework of the field legislation 

defines a set of priority areas and 

subjects, which referred to youth and 

contains their participation in the 

implementation of priority national 

projects. 

At this period of activity  the 

management system, the structure and 

content of the government programs, 

has been changed and realized through 

the relationships and tools 

consolidation. This change is based first 

of all, on demand of public 

management’s system’s reform in the 

conditions of democratization of 

relationships and the progress of social 
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давраҳои кӯтоҳмудат ва миёнамуҳлат 

асос меёбад. 

Зимнан, Стратегияи мазкур дар 

доираи қонунгузории соҳа маҷмӯи 

самтҳои афзалиятнок ва вазифаҳоеро 

муайян мекунад, ки ба ҷавонон 

нигаронида шуда, иштироки онҳоро 

дар татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки 

миллӣ талқин менамояд.  

Дар ин марҳилаи фаъолият 

раванди низоми идоракунӣ, сохтор ва 

муҳтавои барномаҳои давлатӣ тағйир 

ёфта, бо услуби муттаҳидсозии 

муносибатҳо ва василаҳо, роҳандозӣ 

мегарданд. Ин тағйирёбӣ, пеш аз 

ҳама, ба тақозои ислоҳоти давлатии 

низо-ми идоракунӣ дар шароити 

демократикунонии муносибатҳо ва 

равнақ додани принсипҳои иҷтимоӣ 

ва гуманистии татбиқи сиёсати 

давлатии ҷавонон асос меёбад. Дар 

ҳамин росто, се барномаҳои давлатии 

ҷавонон, аз қабили «Барномаи 

миллии «Ҷавонони Тоҷикистон», 

«Барномаи тарбияи ватандӯстии 

ҷавонон» ва «Барномаи рушди салом-

атии ҷавонон» соли 2012 бо якдигар 

тавъам дода шуда, ҳамчун барномаи 

давлатии ягона ва маҷмӯӣ — 

«Барномаи миллии рушди иҷтимоии 

ҷавонони Тоҷикистон» унвон 

мегиранд. 

Боиси зикр аст, ки то ин замон 

барномаҳои давлатии соҳавӣ барои 

солҳои 2010 – 2013 қабулгардида 

татбиқ мегарданд. Чунончи, тибқи 

қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 3.05.2010, №208 

«Барномаи давлатии тарбияи 

ватандӯстии ҷавонони Тоҷикистон 

and humanistic principles of the youth 

state policy. In this regard there were 

unified three national youth programs, 

such as «National program «Tajikistan 

Youth», Program «Youth Patriotism» 

and Program «Youth Health 

Development» in 2012, and as an 

integrated governmental program  was 

titled as «National Program for youth 

social development in the Republic of 

Tajikistan». 

There should be mentioned, that up 

to this time specialized state programs 

for period of 2010 – 2013 have been 

implemented. However, in accordance 

with the Resolutions of the Government 

of the Republic of Tajikistan from 

3.05.2010, #208 the State Program of 

youth patriotism for 2011 – 2013 and 

from 30.10.2010, #561 the Program of 

youth health development in the 

Republic of Tajikistan for 2011 – 2013  

were implemented. 

The first phase of the National 

Program for youth social development in 

the Republic of Tajikistan for 2013-2015 

was approved with the Resolution of the 

Government of the Republic of 

Tajikistan from 2.11.2012, #620. Now, as 

multi-aspect program which aim has 

been changed and specified as: 

«Creating favorable conditions and 
modern opportunities for effective self-
developing, self-activating, upbringing 
and full awareness of youth in the spirit 
of national self-knowledge and 
patriotism, improving the social and 
economic situation, legal provision and 
healthy promotion of youth». Programs 

priority sectors, taking into account the 
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барои солҳои 2011 – 2013» ва аз 

30.10.2010, №561 «Барномаи рушди 

саломатии ҷавонон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2011 – 

2013» амалӣ гардонида мешаванд. 

Давраи аввали Барномаи 

давлатии ҷавонон бо унвони «Бар-

номаи миллии рушди иҷтимоии 

ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2013 – 2015» бо қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

2.11.2012, №620 ба тасвиб мерасад. 

Акнун, бо назардошти бисёрҷанба 

гардидани Барнома, мақсади он тағ-

йир ёфта, чунин муқаррар карда 

мешавад: «Фароҳам овардани 
шароити мусоид ва имконоти муассир 
ҷиҳати худташаккулёбӣ, худ-
амалигардонӣ, тарбия ва маърифат-
нокии комили ҷавонон дар рӯҳияи 
худшиносии миллӣ ва ватандӯстӣ, 
беҳдошти вазъи иҷтимоӣ ва 
иқтисодӣ, таъминоти ҳуқуқӣ ва 
ташаккули тарзи ҳаёти солими 
ҷавонон». Самтҳои афзалиятноки 

Барнома бо назардошти вазъи 

иҷтимоӣ ва талаботи воқеии ҷавонон 

дар шароити ҷомеаи муосир, 

ҳамчунин дар роҳи расидан ба 

ҳадафҳои Барномаи ҷаҳонии рушди 

устувор, татбиқи босамари 

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 

2030 ва Стратегияи сиёсати давлатии 

ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то 

соли 2020, ба таври зайл муқаррар 

мегарданд: 

1. Ташаккули маърифати маънавию 

сиёсӣ ва тарбияи ватандӯстии 

ҷавонон;  

social situation and the real needs of 

youth in condition of modern society, as 

well as the way in achieving the goals of 

Global Sustainable Development 

Program, effective implementation of 

the National Development Strategy for 

the period up to 2030 and the Strategy of 

youth state policy in the Republic of 

Tajikistan until 2020 are determined in 

the following manner: 

1. Formation of moral and political 

education and patriotic upbringing of 

youth; 

2. Development of social opportunities 

and assist to the economic 

independence of youth; 

3. Development of youth health; 

4. Assist to effective education and 

support of creativity of youth; 

5. Development of scientific, methodical 

and informational aspects of youth 

state policy; 

6. Improving the working skills of 

specialists and development of 

international relations. 

Ratification of such a comprehensive 

program for youth is the requirement of 

modern society, and it can contribute an 

appropriate basis for the transition 

conditions and developing process of the 

country and for stability and 

inviolability of the future of the Tajik 

nation and the state. 

For the implementation of the 

Program had been allocated TJS8.06 

million, including from the republican 

budget TJS6.3 million. As a result, in the 

framework of the Program 

implementation has been carried out 

hundreds of projects, 2 million youth 



66 
 

2. Рушди имконоти иҷтимоӣ ва 

мусоидат ба мустақилияти иқти-

содии ҷавонон;  

3. Рушди саломатии ҷавонон; 

4. Мусоидат ба таълими муассир ва 

дастгирии эҷодиёти ҷавонон; 

5. Рушди ҷанбаҳои илмию методӣ ва 

иттилоотии сиёсати давлатии 

ҷавонон;  

6. Такмили малакаҳои кории 

мутахассисон ва рушди муно-

сибатҳои байналмилалӣ. 

Зарурати ба тасвиб расонидани 

чунин як Барномаи маҷмӯӣ барои 

ҷавонон тақозои ҷомеаи муосир буда, 

дар шароити гузариш ва раванди 

тараққиёбии кишвар баҳри устуворӣ 

ва пояндагии ояндаи миллату давлати 

тоҷик асоси муносиб мегузорад. 

Барои татбиқи Барнома, ҳамагӣ 

8,06 млн. сомонӣ, аз ҷумла аз ҳисоби 

буҷети ҷумҳуриявӣ 6,3 млн. сомонӣ 

пешбинӣ ва пурра аз худ карда 

мешавад. Дар натиҷа, дар доираи 

Барнома садҳо лоиҳаҳо амалӣ 

гардонида шуда, ҳудудан 2 млн. 

нафар ҷавонон бо иттилоот, 

маълумот, малака ва таҷрибаи 

алоқаманд фаро гирифта мешаванд, 

ки 40% онро духтарон ташкил 

медиҳанд. Дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо 

бошад, маблағгузории Барнома (72 

барномаҳои маҳаллии рушди иҷти-

моии ҷавонон) ҳудудан 10 млн. 

сомониро ташкил медиҳад. Яъне, 

маблағгузории Барнома дар давраи 

солҳои 2013 – 2015 бо назардошти 

услуби нави татбиқ ҳудуди 18 млн. 

сомониро ташкил дода, дар доираи он 

ҳазорҳо чорабиниҳо дар самти 

will be covered with information, 

knowledge, skills and relevant 

experience, which 40% is made up of 

girls. At the district level, the 

investment of Program (72 local 

programs for social development of 

youth) compiled nearly TJS10 million. 

Namely, programs funding, taking into 

account the new style of territorial 

implementation in the 2013 – 2015 

period compiled TJS18 million, in its 

framework had been held thousands 

actions in the direction of 

implementation of the youth state 

policy. 

The next phase of the «National 

Program of youth social development» 

for 2016 – 2018 also was approved with 

the Resolution of the Government of the 

Republic of Tajikistan from 13.01.2016, 

#4 and for its implementation, which is 

in the process, allocated TJS 8 million. 

Here can be consider the progress of 

the implementation of this achievement 

or the systematic and successful 

mechanism on direction of effective 

realization of youth state policy during 

State Independence period that have 

been received with the support and 

direct instructions of the Founder of 

Peace and National Unity – Leader of the 

Nation, President of the Republic of 

Tajikistan His Excellency Emomali 

Rahmon. 

It should be noted that in this 

section are considered only the direct 

measures to implementation of the field 

of youth state policy or realized 

measures in the field of youth affairs via 

authorized state bodies of youth affairs. 
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татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон 

баргузор мегарданд. 

Марҳилаи навбатии «Барномаи 

миллии рушди иҷтимоии ҷавонон» 

низ, барои солҳои 2016 – 2018, бо 

қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 13.01.2016, №4 қабул 

мегардад ва барои татбиқи он, ки дар 

ҷараён аст      8 млн. сомонӣ маблағ 

пешбинӣ карда мешавад. 

Дар ин ҷо, метавон ҷараёни 

татбиқи ин дастовард ва ё механизми 

бонизом ва муваффақро дар самти 

амалисозии босамари сиёсати 

давлатии ҷавонон дар даврони 

Истиқлолияти давлатӣ, ки бо 

дастгирӣ ва ҳидоятҳои бевоситаи 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — 

Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ба вуқуъ 

пазируфтааст, матраҳ намуд.  

Бояд иброз кард, ки дар ин фасл 

танҳо тадбирҳои бевосита дар самти 

татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон 

андешидашуда ё ин ки дар соҳаи кор 

бо ҷавонон тавассути (асосан) 

мақомоти ваколатдори давлатии кор 

бо ҷавонон амалишуда, оварда шуда-

анд. Дар умум, сатҳи муваффақ-нокии 

ин мехнизмро метавон бо муқоисаи 

ду нишондиҳнда: маблағгузорӣ ва 

афзоиши аҳолӣ (ҷавонон) изҳор 

намуд.  

  

Чӣ тавре аз Ҷадвали боло 

бармеояд, низоми барномарезии 

сиёсати давлатии ҷавонон тариқи 

идоракунии намуди сохтори амудӣ 

(вертикалӣ) муваффақ буда, сол ба сол 

In general the level of success of this 

mechanism can be presented by two 

indicators: financing and growth of the 

population (youth). 

As the Table above shows the 

system of programming of the youth 

state policy management with a vertical 

structure is successful and it is 

strengthening year by year. Here very 

important is that, following the policy of 

implementation of the Program as a 

practical and effective mechanism , in 

local areas are developing the conditions 

and opportunities of the regions, cities 

and districts of republic relative to the 

implementation of youth state policy. 

 

5.2 Next guidance and instructions 

of the President of the Republic of 

Tajikistan, His Excellency Emomali 

Rahmon in direction of strengthening the 

youth state policy 

In the peace atmosphere, stability 

and progress of Tajikistan there was held 

in the city of Dushanbe next official 

meeting of the President of the Republic 

of Tajikistan His Excellency Emomali 

Rahmon with the representatives of 

country’s youth — May 23, 2013. The 

aim of the meeting first of all was to 

meet with the different category of 

youth representatives, analysis of 

achievements in direction of 

implementation of youth state policy, 

summarizing of the contribute of youth 

in progress and development of the 

country, discussing youth daily 

problems and determination of tasks to 

solve them. In comparison to the 

previous meetings this forum passed in 
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устувор гардида истодааст. Дар ин ҷо, 

хеле муҳим он арзёбӣ мегардад, ки 

дар пайравӣ ба стратегияи татбиқи 

Барнома ҳамчун механизми амалӣ ва 

таъсирбахш, шароит ва имкониятҳои 

вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 

вобаста ба амалисозии сиёсати 

давлатии ҷавонон дар маҳал, 

инкишоф ёфта истодаанд.    

5.2 Дастуру ҳидоятҳои навбатии 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти 

таҳкими соҳаи сиёсати давлатии 

ҷавонон  

Дар фазои осоиштагӣ, сулҳу 

субот, устуворӣ ва пешрафти 

Тоҷикистон мулоқоти навбатии 

расмии Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон бо намояндагони ҷавон-они 

мамлакат — 23 майи соли 2013 дар 

шаҳри Душанбе, баргузор мегардад. 

Ҳадаф аз баргузории вохӯрӣ, пеш аз 

ҳама ба дидорбинӣ бо намояндагон ва 

қишрҳои гуногуни ҷавонон, таҳлили 

дастовардҳо дар самти амалисозии 

сиёсати давлатии ҷавонон, 

натиҷагирӣ аз саҳмгузории ҷавонон 

дар пешрафту тараққиёти мамлакат, 

баррасии мушкилоти рӯзмараи 

ҷавонон ва муайян намудани 

вазифаҳо барои ҳалли онҳо, асос 

меёфт. Зеро дар қиёс бо мулоқотҳои 

қаблӣ, ин ҳамоиш «фараҳбахш» ва дар 

рӯҳияи «ифтихормандӣ» доир гардид. 

Ҳар як иштирокчии даъватшуда чун 

вохӯриҳои қаблӣ, кӯшиш ва майли 

арзу шикоят аз мушкилоти худ ба 

Сарвари кишвар надошт, баръакс, 

онҳо саъй мекарданд, ки навбат 

the spirit of «gladdening» and «honor». 

Each participant as in the previous 

meetings had no aim to complain, tend 

to tell their own problems to the Head of 

the country, rather they trying to talk 

about themself achievements, gladness, 

patriotism and care of the Leader of the 

Nation in relation to the young 

generation. Every appearance included 

only thanks, honor, achievement stories 

and abundant development 

opportunities. 

It should be mentioned that during 

this meeting by the Head of the country 

as a sign of progress of science and 

technology and trust in young 

generation the festive gift was presented 

to all participants. This interest will be 

considered not only as souvenir, as well 

as to attract youth to the active position 

in the community, adaptation to the 

requirements of modern society, study 

science and modern technology, being in 

constant search for knowledge, and 

presentation of their ancestral 

Homeland in the global arena. 

Sustainability of this stage of 

implementation of the youth state 

policy based on the fact that, at this 

stage, as well as in 2013, priority in 

direction of social development of the 

country was given to youth and youth 

state policy. Firstly, during the Message 

of the President of the Republic of 

Tajikistan to the Parliament, then at the 

next meeting with representatives of 

youth, the youth state policy is 

considered as one of the six priority areas 

of social development, as the President 

of the Republic of Tajikistan stated 
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гирифта, аз дастовардҳои хеш, 

осудахотирию фараҳбахшӣ, 

саҳмгузорӣ ва мавқеи худ дар ҳаёти 

ҷамъиятӣ ва ғамхориҳои Пешвои 

миллат нисбат ба насли ҷавон, сухан 

гӯянд. Ҳар баромаде, ки имкон ёфт, 

танҳо аз сипос, минатдорӣ, 

ифтихормандӣ, муждагирӣ аз 

дастовардҳо ва имкониятҳои фарохи 

рушд, иборат буд. 

Дар ин ҳамоиш боиси хурсандӣ 

ва ифтихормандии ҷавонон он 

гардид, ки Сарвари кишвар ҳамчун 

нишони пешрафти илму техника ва 

эътимоднокӣ ба насли ҷавон, ба 

тамоми иштирокдорон армуғони 

идона ҳадя кард. Ин таваҷҷӯҳ дар 

баробари армуғон будан, ҳамчунин 

барои ҷалби ҷавонон ба фаъолнокӣ 

дар ҷамъият, мутобиқ будан ба 

талаботи ҷомеаи муосир, аз худ 

кардани илму техника ва технологияи 

ҳозиразамон, дар ҷустуҷӯи доимии 

дониш ва маҳорату малака будан ва 

муаррифӣ намудани Ватани аҷдодии 

хеш дар арсаи ҷаҳонӣ, хос маҳсуб 

мегардид. 

Устувории ин давраи татбиқи 

сиёсати давлатии ҷавонон ба он асос 

меёбад, ки дар ҳамин марҳила, аз 

ҷумла дар соли 2013 ҷавонон ва 

сиёсати давлатии ҷавонон ҳамчун 

афзалият барои рушди иҷтимоии 

давлат эълон карда мешаванд. 

Сараввал, зимни Паёми Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси 

Олӣ, сипас, дар мулоқоти навбатии 

Сарвари кишвар бо намояндагони 

ҷавонони ҷумҳурӣ, сиёсати давлатии 

ҷавонон яке аз шаш соҳаҳои 

during a meeting: «Today our youth is 
recognized as a great founder and 
creator  of the country. In this we 
announced the solution of problems of 
adolescent and youth the strategic and 
priority direction of the state social 
policy». 

Also, another strengthening speech 

of this field in this historical period was 

the strategy «Face to youth», about 

which the President of the country 

during a speech at this meeting said: «I, 
in my speech devoted to 20th annually 
celebration of the Sixteenth Session of 
Supreme Council suggested my 
invitational concept «Face to youth» 
that actually was  the attention to youth 
which  means face to future of the 
country and nation». 

 In fact that is real , in comparison 

with CIS members and regional 

countries, the level of implementation 

of the youth state policy in Tajikistan is 

considered systematic and advanced, 

which is of course due to the direct 

attention of the Nation’s Leader to this 

field of state policy. Meanwhile, many 

provided conditions that reflect this 

progress clearly  are created  various 

services of life, including education, 

health, sports, social security, etc for 

youth. 

One of the other indicators of 

sustainable development of youth state 

policy is that in the process of reforming 

the management structure the country’s 

Government during the evaluation of 

potential of three different fields of 

youth affairs, sports and tourism gives 

exact priority to this field. This position, 
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афзалиятноки рушди иҷтимоии давлат 

эълон мегардад, чуноне ки 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

зимни мулоқот изҳор медорад: 

«Имрӯз ҷавонони мо ҳамчун нерӯи 
бузурги бунёдгару созандаи мамлакат 
эътироф шудаанд. Аз ин рӯ, мо ҳалли 
мушкилоту масъалаҳои ҳаёти навра-
сону ҷавононро самти стратегӣ ва 
афзалиятноки сиёсати иҷтимоии 
давлат эълон кардаем.». 

Ҳамчунин, нукоти дигари 

таҳкимбахши соҳа дар ин давраи 

таърихӣ, ин стратегияи «Рӯ овардан 

ба ҷавонон» мебошад, ки онро 

Президенти мамлакат зимни баромад 

дар мулоқоти мазкур чунин иброз 

менамояд: «Ман дар суханронии худ 
ба ифтихори 20–солагии баргузории 
Иҷлосияи шонздаҳуми Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати «Рӯ 
овардан ба ҷавонон»–ро ба миён 
гузошта будам ва бовар дорам, ки 
воқеан ҳам таваҷҷӯҳ ба ҷавонон 
маънии рӯ овардан ба ояндаи кишвар 
ва миллатро дорад.» 

Дар воқеъ чунин ҳам ҳаст, дар 

муқоиса бо кишварҳои узви ИДМ ва 

минтақа сатҳи татбиқи сиёсати 

давлатии ҷавонон дар Тоҷикистон 

бонизом ва пешрафта арзёбӣ 

мегардад, ки он албатта, мӯҷиби 

таваҷҷӯҳи бевоситаи Пешвои миллат 

ба ин соҳаи сиёсати давлатӣ мебошад. 

Зимнан, шароитҳои зиёди 

фароҳамгардида, ки даркӯшои 

ҷавонон дар самтҳои гуногуни ҳаётӣ, 

аз ҷумла таҳсил, тандурустӣ, варзиш, 

таъминоти иҷтимоӣ ва ғайра мебо-

шанд, ин пешрафтро ба таври возеҳ 

which - in the process of reforming the 
state management structure, only with a 
purpose of development of  sport and 
tourism since 2006 the management of 
this fields has been given to the 
authorized body of youth policy – was 

expressed by the President of the 

country during his meeting with youth, 

once again urges youth and subjects of 

youth state policy have to walk in 

perfect confidence and trust in life and 

activity. 

Thus, country’s Leader during the 

meeting with youth — 21.05.2013 was 

given several instruction and guidance 

to the Government of the Republic of 

Tajikistan, organizations, institutions, 

civil society and parents, some of them 

are: 

 «Our specialists and scientists for a 
discovery, extraction, and production 
of useful fossilized must always be in 
attempt, also assist to create the 
favorable conditions to invent 
technics, technology, and generally 
inventions»; 

 «Currently for a forming of national 
ideology of adolescent and youth, and 
to educate them to direction of 
combatting contradictions of modern 
society there are staying more work in 
front of state structures and bodies, 
parents and population»; 

 «In condition of modern society one of 
the main ways of upbringing of youth 
and to protect them from influence of 
any unwanted factors is their 
engagement for employment»; 

 «In condition of intensive progression 
of science and technics one of the 
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инъикос менамоянд. 

Яке аз нишондиҳандаҳои дигари 

рӯ ба устуворӣ ниҳодани сиёсати 

давлатии ҷавонон дар он зоҳир 

мегардад, ки дар ҷараёни ислоҳоти 

сохтори идоракунӣ Ҳукумати кишвар 

зимни баҳогузории се соҳаҳои 

гуногуни кор бо ҷавонон, варзиш ва 

сайёҳӣ маҳз ба ҳамин сохтор ё ин ки 

соҳа бартарият медиҳад. Ин афзал-

иятро, ки — «Дар раванди ислоҳоти 
сохтори идоракунии давлатӣ маҳз ба 
хотири рушди варзиш ва сайёҳии 
мамлакат аз соли 2006 идораи ин 
соҳаҳо ба уҳдаи мақоми ваколатдори 
сиёсати ҷавонон вогузор гардид.» — 
Президенти мамлакат зимни 

мулоқоти хеш бо ҷавонон иброз 

менамояд, бори дигар ҷавонон ва 

субъектҳои сиёсати давлатии 

ҷавононро барои бо боварӣ ва 

эътимоди комил қадам задан ва пеш 

рафтан дар ҳаёту фаъолият водор 

месозад. 

Ҳамин тариқ, Сарвари мамлакат 

зимни мулоқот — 21 майи соли 2013 

бо ҷавонон ба Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ташкилоту муассисаҳо, 

ҷомеаи шаҳрвандӣ ва волидон як 

қатор дастуру ҳидоятҳоро пеш мегу-

зоранд, ки бархе аз онҳо чунинанд: 

 «Олимону мутахассисони мо бояд 
ҳамеша кӯшиш намоянд, ки барои 
иктишоф ва истих-роҷу коркарди 
канданиҳои фоиданок, инчунин 
ихтироъи техникаву технология ва 
умуман кашфиёту ихтироъкорӣ 
шароити мусоид фароҳам оварда 
шавад»; 

 «Ҷиҳати ташаккули андешаи миллии 

main necessity of economic 
development of the country is to arm 
youth with the modern and scientific 
technic and to create  conditions for 
their active participation in the 
development of youth and state»; 

 «Young generation should be educated 
in the spirit of healthy, suitable and 
fellow traveller of modern world»; 

 «There  should be implemented the 
fruitful and constant system for 
transference of clever pupil from the 
secondary school to the high school 
(university) and to offer a personnel 
with high professional level from the 
high school to the production»; 

 «The State Independence that time will 
be steady and stable when every 
person of society will  value and  
protect it as a great historical 
achievement, and to consider the 
freedom and sovereign as a basis of 
his and future generation of nation’s 
happiness »; 

 «To love one’s Homeland, to be proud 
of it, to be ready to care of it, to value 
its peace, perseverance,  unity and 
independence,to be  thankful of one’s 
Motherland and State are the values 
which should be in everyday’s 
instruction by our youth, that only in 
this situations we can build 
progressive and powerful country»; 

 «The national thinking is to  reinforce 
the individual outlook development 
and guidance the youth to self-
consciousness and self-knowledge»; 

 «Young generation with the deep 
knowledge, wide outlook, 
independent thinking and with high  
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наврасону ҷавонон ва омода 
намудани онҳо дар самти 
муқовимат ба тазодҳои ҷомеаи 
муосир ҳоло дар назди сохтору 
мақомоти давлатӣ, падару модарон 
ва аҳли ҷомеа корҳои зиёде қарор 
доранд»;  

 «Дар шароити ҷомеаи муосир яке аз 
роҳҳои асосии тарбияи ҷавонон ва 
эмин нигоҳ доштани онҳо аз 
таъсири ҳар гуна омилҳои номатлуб 
ба шуғл ҷалб кардани онҳо 
мебошад»; 

 «Дар шароити пешрафти босуръати 
илму техника бо донишҳои 
муосири илмиву техникӣ мусаллаҳ 
гардонидани ҷавонон ва фароҳам 
овардани шароити мусоид барои 
ширкати фаъолонаи онҳо дар пеш-
рафти ҷомеа ва давлат яке аз шарт-
ҳои асосии рушди иқтисодии 
кишвар мебошад»; 

 «Насли ҷавон бояд дар рӯҳияи 
солиму созанда ва ҳамқадами 
ҷаҳони муосир таълиму тарбия 
гирад»; 

 «Бояд низоми самаранок ва 
доимамалкунандаи аз зинаи 
мактаби миёна ба мактаби олӣ 
интиқол додани толибилми босавод 
ва аз мактаби олӣ ба истеҳсолот 
пешкаш намудани кадри дорои 
сатҳи баланди касбӣ ба роҳ монда 
шавад»; 

 «Истиқлолияти давлатӣ ҳамон вақт 
устувору пойдор мегар-дад, ки ҳар 
як фарди ҷомеа ба қадри он расад 
ва ҳамчун дастоварди бузурги 
таърихӣ ҳифз намуда, озодиву 
соҳиб-ихтиёриро асоси хушбахтии 

sense of responsibility should feel 
their duty before  population and 
Motherland and to advance our 
society to welfare and new 
successes»; 

 The national values of the freedom and 
independence of Tajikistan and 
protection of country’s interests 
should be over other interests and 
fundament of patriotic education of 
youth»; 

 «To protect the State, Nation and 
bounder of the country, first of all, is 
your – energetic, brave and patriotic 
youth responsibility»; 

 «You should love the Motherland as 
your mother and soul, appreciate it 
and care as apple of one’s  eye»; 

 «The youth are reliable defender of 
Motherland, security of public and 
society, source of initiatives and 
golden resources of the Nation and 
State»; 

 «The youth are reliable supporters of 
the state in democratic 
transformations and creative actions 
of Tajikistan»; 

 «Our youth as a creative  generation of 
the future of Motherland should be 
always in researching science, 
knowledge, mastering professions 
and modern skills, studying native 
and foreign languages»;  

 «Every youth should know that in 
future it would be possible to advance 
the life and find his/her  place in 
society only with the excellent 
knowledge of native and two foreign 
languages, especially Russian and 
English languages, also modern 
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худ ва наслҳои ояндаи миллат 
шуморад»; 

 «Ватанро дӯст доштан, аз он 
ифтихор кардан, барои ҳимояи он 
омода будан, ба қадри сулҳу субот, 
осудагиву ваҳдат ва истиқлолият 
расидан, шукронаи соҳибватаниву 
соҳибдавлатиро ба ҷо овардан аз 
ҷумлаи арзишҳое мебошанд, ки 
ҷавонони мо бояд онҳоро дастури 
зиндагии ҳаррӯзаи худ қарор 
диҳанд ва итминон дошта бошанд, 
ки танҳо дар ҳамин сурат мо 
метавонем кишвари воқеан ободу 
пешрафта ва тавоно бунёд 
намоем»; 

 «Андешаи миллӣ раванди инкишофи 
ҷаҳонбинии афроди миллатро 
тақвият бахшида, ҷавононро ба 
худшиносиву худогоҳӣ ҳидоят 
месозад»; 

 «Насли ҷавон бо дониши амиқ, 
ҷаҳонбинии фароху андешаи 
мустақил ва бо масъулияти баланди 
шаҳрвандӣ бояд қарзи фарзандии 
хешро дар назди халқу Ватан эҳсос 
намуда, ҷомеаи моро ба пеш — ба 
сӯи ободиву пирӯзиҳои нав барад»; 

 «Арзишҳои умумимиллии Тоҷи-
кистони озоду соҳибистиқлол ва 
ҳифзи манфиатҳои кишвар бояд аз 
ҳамаи манфиатҳои дигар боло ва 
пойдевори тарбияи ватандӯстии 
ҷавонон бошанд»; 

 «Ҳифзи давлату миллат ва марзу 
буми кишвар, пеш аз ҳама, ба 
зиммаи шумо — ҷавонони баору 
ғаюр ва далеру шуҷои Ватан 
вогузор шудааст.»; 

 «Шумо бояд Ватанро ҳамчун модари 

communicational technology»; 
 «The Motherland will be  prosperous, 

obtain honor and glory only by clever 
and professional youth, i.e. educated 
and specialized professioals»; 

 «I see the future of Tajikistan as the 
prosperous, progressive, free and 
democratic country, which will   
become the reason of every 
individual’s pride of society»; 

 «To love and care of this ancestral land, 
to well-organize and charm this 
paradisiacal homeland, to establish 
the powerful and strong Tajik state 
should be faith and honest 
responsibility of every body  of this 
boundary, and who  everywhere 
should have express «I am a Tajik!». I 
am a heir of Ismoili Somoni, Balami, 
Rudaki, Firdausi, Khayom, Hofiz, Ibni 
Sino, Mavlono, Saadi, Kamol, Imom 
Ghazoli, Imom Azam and hundreds 
and thousands wises»; 

 «I am proud of this Motherland, I will 
possess and well-organize it. I will 
give my existence and soul for this 
Motherland and state!»; 

 «Let, the youth of our independent 
country always be a motivated power, 
genuine and worthy heirs of nation 
and state and be a creator of present 
and future of the independent 
Tajikistan!»;   

 «Let, the youth raise up high the flag of 
national unity, peace and strong 
security, creative intention and will, 
and always walking in front of line of 
Motherland’s creators!»; 

 «Let, the youth be in proud with the 
Motherland, nation, language and 
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худ, ҷони худ дӯст доред, ба қадраш 
расед ва онро чун гавҳараки чашм 
ҳифз намоед»; 

 «Ҷавонон муҳофизони боэъти-моди 
Ватан, амнияти давлату ҷомеа, 
сарчашмаи ташаббусҳо ва захираи 
тиллоии миллату дав-лат ҳастанд.»; 

 «Ҷавонон дар дигаргунсозиҳои 
демокративу амалҳои созандаи 
Тоҷикистон такягоҳи боэъти-моди 
давлат мебошанд.»; 

 «Ҷавонони мо чун насли ояндасози 
Ватанамон бояд ҳамеша дар паи 
ҷустуҷӯи илму дониш, азхудкунии 
касбу ҳунарҳои муосир ва омӯзиши 
забони давлативу забонҳои хориҷӣ 
бошанд.»; 

 «Ҳар як ҷавон  бояд огоҳ бошад, ки 
дар оянда танҳо тавассути аъло 
донистани забони давлатӣ ва ду 
забони хориҷӣ, алалхусус забонҳои 
русиву англисӣ, инчунин истифо-
даи технологияҳои муосири 
коммуникатсионӣ пеш бурдани 
зиндагӣ ва дар ҷомеа мавқеъ пайдо 
кардан имконпазир мегардад.»; 

 «Ватанро фақат ҷавонони босаводу 
соҳибкасб, яъне, мутахассисони 
соҳибмаърифату баландихтисос 
обод карда, ба он шаъну шуҳрат 
бахшида метавонанд»; 

 «Ман ояндаи Тоҷикистонро ҳамчун 
як кишвари ободу пеш-рафта ва 
озоду демократӣ мебинам, ки мояи 
ифтихори ҳар як фарди 
ҷомеа бошад»; 

 «Дӯст доштану ҳифз кардани ин 
сарзамини аҷдодӣ, ободу зебо 
гардонидани ватани биҳиштосо, 
нерӯманду пуриқтидор сохтани 

their ancestors; and let the 
independence achievements, 
completeness, security and welfare of 
Tajikistan be the aim of life!».            

  

5.3 Establishment of the supreme 

coordinating body of the field of youth 

affairs — National Council of youth 

affairs under the President of the 

Republic of Tajikistan 

For the field of youth affairs as a 

direct implementer of youth state policy, 

existence of highest authority was a 

long-standing dream, because exactly 

the same indicator in the international 

arena has a preference and the highest 

value in relation to each country.  

Availability of the highest body in 

direction of implementation of youth 

state policy in the  form of the Council, 

the Commission, the Committee and 

others under the country's President or 

head of government, which members 

mainly are from the central/national 

government, is a sign of high attention 

of government and community to youth 

and youth state policy.  Accordingly, in 

some  of countries such body is active; in 

addition the international youth policy 

requires the formation of this kind of 

structure. 

In the same period of activity, to 

the authorized state body with the direct 

guidance of the Leader of the Nation, 

the President of the Republic of 

Tajikistan, His Excellency Emomali 

Rahmon to reach this dream and proud 

achievement became possible.  

Next, in the second half of 2014, 

takeing  into account the experiences of 
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давлати тоҷиконро бояд ҳар як 
фарзанди бонангу номуси ин марзу 
бум вазифаи имониву виҷдонии худ 
шуморад ва дар ҳама ҷой бо 
сарбаландӣ изҳор намояд, ки «Ман 
тоҷикам! Ман вориси Исмоили 
Сомониву Балъамӣ, Рӯдакиву 
Фирдавсӣ, Хайёму Ҳофиз, Ибни 
Синову Мавлоно, Саъдиву Камол, 
Имом Ғазоливу  Имоми Аъзам ва 
садҳову ҳазорон фарзонаҳову 
алломаҳо ҳастам.»; 

 «Ман аз ин ватан ифтихор дорам, 
онро соҳибӣ мекунам ва обод 
месозам. Ман ҳастии худро, ҷони 
худро барои ин миллат, Ватан ва 
давлат мебахшам!»; 

 «Бигзор, ҷавонони кишвари 
соҳибистиқлоли мо ҳамеша нерӯи 
пешбаранда, ворисони асилу 
арзандаи миллату давлат ва 
созандагони имрӯзу фардои 
Тоҷикистони соҳибистиқлол 
бошанд!»; 

 «Бигзор, ҷавонон парчами ваҳдати 
миллӣ, сулҳу амнияти пойдор ва 
азму иродаи созандагиву 
бунёдкориҳоро баланд афрохта, 
доимо дар сафи пеши созандагони 
Ватан қадам гузоранд!»; 

 «Бигзор, ҷавонони мо бо Ватан, 
миллат, забон ва ниёгони 
сарбаланди хеш ифтихор намоянд 
ва ҳифзи дастовардҳои 
истиқлолият, тамомияти арзӣ ва 
амнияту осудагии Тоҷикистони 
азиз мақсаду мароми зиндагии 
онҳо бошад!». 

5.3 Таъсис ёфтани мақоми олии 

ҳамоҳангсозии соҳаи кор бо ҷавонон — 

the developed countries, the 

requirements of institutions, the 

international standards and the 

conditions of the country had been 

developed the draft Regulation of the 

National Council of youth affairs under 

the President of the Republic of 

Tajikistan, and in accordance with 

existence procedure was offered to the 

President of the Republic of Tajikistan. 

Thus, with the Decree of the President of 

the Republic of Tajikistan under the 

President of the Republic of Tajikistan 

from July 18, 2015, #526 there was 

established National Council Youth 

Affairs as a permanent advisory body. 

Members to the National Council are 46 

people, especially from  government 

members, heads of local authorities and 

representatives of youth NGOs. The 

purpose of the National Council is to 

coordinate the activities of public 

authorities, institutions, organizations 

and NGOs for implementation of the 

youth state policy in the Republic of 

Tajikistan. National Council's functions 

include: providing extensive 

information to the President of the 

Republic of Tajikistan on issues related 

to the implementation of youth state 

policy in the country and abroad; 

development and submission of draft 

regulations relating to the field of youth 

affairs; consideration of issues relating 

to the effective implementation of youth 

state policy and adoption of decrees 

related to its development; analysis of 

the situation among youth and take 

measures to eliminate the existing 

problems; preparation of proposals on 
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Шӯрои миллии кор бо ҷавонони назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

i Барои соҳаи кор бо ҷавонон, ки 

татбиқкунандаи бевоситаи сиёсати 

давлатии ҷавонон мебошад, 

мавҷудияти мақоми олӣ орзую 

мароми дерина буд, зеро маҳз ҳамин 

нишондиҳанда дар арсаи ҷаҳонӣ 

афзалият ва баҳои баландтарини 

худро нисбат ба ҳар як кишвар касб 

намудааст. Арзи вуҷуд доштани 

мақоми олӣ дар самти татбиқи 

сиёсати давлатии ҷавонон дар шакли 

Шӯро, Комиссия, Кумита ва ғайра дар 

назди президенти мамлакат ва ё 

раиси ҳукумат, ки ба он асосан аъзои 

ҳукумати миллӣ ё марказӣ шомил 

мебошанд, нишони таваҷҷӯҳи баланд 

ва махсус доштани давлат ва 

ҷамъиятро ба насли ҷавон ва сиёсати 

давлатии ҷавонон инъикос менамояд. 

Мутаносибан, дар қисми муайяни 

кишварҳо чунин мақом амал мекунад, 

дар баробарин ин, сиёсати 

байналмилалии ҷавонон низ 

ташаккул ва роҳандозӣ намудани ин 

намуди сохторро тақозо ва талқин 

менамояд. 

ii Ба соҳаи кор бо ҷавонон, бо 

дастгирӣ ва роҳнамоии бевоситаи 

Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон, муяссар гардид, ки 

маҳз дар ҳамин давраи фаъолият, ба 

ин орзую омол ва дастоварди 

ифтихории худ бирасад.  

iii Дар ин росто, нимаи дуюми 

соли 2014 бо назардошти (таҳлилу 

омӯзиши) таҷрибаҳои кишварҳои 

пешрафта, талаботи ниҳодҳо ва 

the development of international 

cooperation in the field of 

implementation of the youth state 

policy; coordination and advisory work 

to the central authorities, local 

authorities, educational institutions, 

NGOs for the effective activity in 

direction of youth affairs; involvement 

of representatives of international 

organizations to cooperate in the field of 

development of youth policy, including 

the settlement of vital issues of youth 

and others. 

The first session of the National 

Council was held on May 27, 2016 in the 

hall of the National Library. The Leader 

of the Nation, the Chairman of the 

National Council, the President of the 

Republic of Tajikistan, and His 

Excellency Emomali Rahmon about the 

acquisition of the youth state policy the 

higher authority, stated: «To lead the 
National Council by the President of the 
counrty is a supreme example of respect 
and trust of the highest political body of 
the country to the youth». In the 

National Council session  were discussed 

various issues, especially the Chairman 

of the National Council directed 

participants attention to the 

construction of sports halls and 

stadiums, popularization of sport, 

formation of tourism infrastructure, 

creation of new job vacancy through the 

construction of small manufacturing 

enterprises, business centers, business 

incubators, technological stocks, cadre 

supply from among youth, women and 

their involvement in the senior levels of 

government, improve the quality of 
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меъёрҳои байналмилалӣ ва шароиту 

имконоти мамлакат, лоиҳаи 

Низомномаи Шӯрои миллии кор бо 

ҷавонони назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, 

тибқи тартиби муқарраргардида ба 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешниҳод карда мешавад. Зимнан, бо 

Фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 18 июли соли 2015, 

№526 дар назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Шӯрои миллии 

кор бо ҷавонон ҳамчун мақоми 

доимоамал-кунандаи машваратӣ 

таъсис дода мешавад. Ба Шӯро 46 

нафар аъзо мебошанд, аз ҷумла, ба он 

аъзои Ҳукумат, роҳбарони мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ ва намояндагони итти-

ҳодияҳои ҷамъиятии ҷавонон шомил 

гардидаанд. Мақсади Шӯро, 

ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ, муассисаю 

ташкилотҳо ва иттиҳодияҳои 

ҷамъиятӣ ҷиҳати татбиқи сиёсати 

давлатии ҷавонон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, мебошад. Вазифаҳои 

Шӯро бошад, иборатанд аз: пешниҳод 

намудани маълумоти васеъ оид ба 

масъалаҳои марбут ба татбиқи 

сиёсати давлатии ҷавонон дар кишвар 

ва хориҷ аз он ба Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; таҳия ва 

пешниҳод намудани лоиҳаи санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии марбут ба соҳаи кор 

бо ҷавонон; баррасии масъалаҳои 

марбут ба татбиқи самараноки 

сиёсати давлатии ҷавонон ва қабули 

қарорҳои дахлдор вобаста ба рушди 

он; таҳлили вазъият дар байни 

learning in educational institutions, 

crime prevention among adolescents 

and youth, preventing of alien worship 

and attraction of youth to extremist 

movements, to attract youth to  

scientific researches, inventive and 

innovative development projects, and 

respectively were given instructions to 

the officials. 

Thus can be mentioned that  in the 

life of youth, development and 

improvement of their activity and 

individuality has opened the new 

sustainable page – the power and 

highest system which in regular 

considerate everyday problems of young 

citizens at republican, regional and local 

levels. Effective operation of this 

achievement create opportunity for 

youth in short time being compare with 

the conditions of modern society, and in 

line with the progress of oneself peers at 

international level.        

5.4 Some of the analytical and 

scientific recommendations in direction 

of sustainable development of field of 

youth affairs in conditions of modern 

society 

Take into account the instructions 

and guidance of the Founder of Peace 

and National Unity — Leader of the 

Nation, President of the Republic of 

Tajikistan His Excellency Emomali 

Rahmon and conducted analysis, 

scientific and practical researches in 

direction of implementation of youth 

state policy there are with a purpose of 

sustainable development of youth state 

policy recommended to the relevant 

subjects, including authorized bodies of 
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ҷавонон ва андешидани тадбирҳо 

вобаста ба бартараф сохтани 

мушкилоти мавҷуда; омода намудани 

таклифҳо оид ба рушди ҳамкориҳои 

байналмилалӣ дар самти татбиқи 

сиёсати давлатии ҷавонон; бурдани 

корҳои ҳамоҳангсозӣ ва машваратӣ ба 

мақомоти марказӣ, мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ, муассисаҳои таълимӣ, 

ташкилотҳои ғайридавлатӣ барои 

фаъолияти пурсамар дар самти кор бо 

ҷавонон; ҷалб намудани 

намояндагони ташкилотҳои байн-

алмилалӣ барои ҳамкорӣ дар самти 

рушди сиёсати ҷавонон, аз ҷумла ҳал 

намудани масъалаҳои мубрами 

ҳаётии ҷавонон ва ғайра. 

iv Ҷаласаи нахустини Шӯро 27 

майи соли 2016 дар толори Китоб-

хонаи миллии Тоҷикистон баргузор 

мегардад. Пешвои миллат, Раиси 

Шӯро муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

вобаста ба мақоми олиро касб 

намудани соҳаи сиёсати давлатии 

ҷавонон чунин иброз менамояд: «Аз 
ҷониби Президенти мамлакат роҳба-
рӣ намудани Шӯро намунаи олии 
эҳтиром ва эътимоди мақоми олии 
сиёсии кишвар ба ҷавонон мебошад». 

Дар ҷаласаи Шӯро масъалаҳои гуногун 

зимни баррасӣ қарор дода шуданд, аз 

ҷумла Раиси Шӯро таваҷҷӯҳи 

иштирокдоронро, ба бунёди толору 

майдонҳои варзишӣ, оммави-

гардонии варзиш, ташаккули 

инфрасохтори сайёҳӣ, таъсис додани 

ҷойҳои нави корӣ тавассути бунёди 

корхонаҳои хурди истеҳсолӣ, 

марказҳои соҳибкорӣ, 

youth affairs and youth NGOs following 

measures:  

i. Strengthening the theoretical, 

scientific, methodological and 

analytical basis of youth state policy 

through the establishment of the 

system and infrastructure for 

scientific research for the field — the 

institute of scientific research, staff 

training, experience studying and 

professional qualification in the field 

of youth affairs; 

ii. Implementing the new and modern 

initiatives of improving opportunities 

and management resources in 

direction of implementation of youth 

state policy, including establishment 

of grants and social state orders for 

young scientists and researchers, to 

implement the ideas and 

strengthening modern projects of the 

field; 

iii. Improving legislative bases of the 

field of youth affairs and effective 

implementation of it in direction of 

realization of the priorities of youth 

state policy; 

iv. Increasing staff resource and 

strengthening the implementation 

capacity of the field via to use the 

power and opportunities of civil 

society institutions, especially to 

establish orientation partnership and 

cooperation with the youth NGOs, 

supporting and encouraging the 

creation of youth NGOs in rural 

areas; 

v. Formation a reliable mechanism for 

attracting entrepreneurships, 

sponsors and investors for 
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бизнесинкубаторҳо, паркҳои 

технологӣ, таъминоти кадрӣ аз 

ҳисоби ҷавонон, занон ва ҷалби онҳо 

ба зинаҳои роҳбарикунандаи 

мақомоти давлатӣ, баланд 

бардоштани сатҳу сифати дониш дар 

муассисаҳои таълимии касбӣ, 

пешгирии ҷинояткорӣ дар байни 

ноболиғон ва ҷавонон, пешгирии 

бегонапарастӣ ва гаравидани ҷавонон 

ба созмону ҳаракатҳои ифротиву 

террористӣ, ҷалби ҷавонон ба корҳои 

илмӣ, озмоишӣ, ихтироъкорӣ ва 

таҳияи лоиҳаҳои инноватсионӣ, 

равона намуда, мутаносибан ба 

масъулин дастуру супоришҳо 

медиҳанд. 

v Бо ҳамин метавон иброз намуд, 

ки дар ҳаёти ҷавонон, рушду 

такомули фаъолият ва шахсияти онҳо 

саҳифаи нави устувор — низоми 

пуриқтидори олӣ, ки ба таври доимӣ 

мушкилот ва ҳама гуна масъалаҳои 

рӯзмарраи шаҳрвандони ҷавонро дар 

сатҳи ҷумҳурӣ ва ҳам минтақавию 

маҳаллӣ баррасӣ менамояд, ташаккул 

меёбад. Истифодаи босамари ин 

дастовард, имконият медиҳад, ки 

ҷавонон дар муддати наздик ба 

шароити ҷомеаи муосир мутобиқ ва 

ба пешрафти ҳамсолони худ дар арсаи 

ҷаҳонӣ ҳамқадам гарданд. 

vi 5.4 Баъзе тавсияҳои таҳлилӣ ва 

илмию амалӣ дар самти рушди 

устувори соҳаи кор бо ҷавонон дар 

шароити ҷомеаи муосир 

vii Бо дарназардошти дастуру 

ҳидоятҳо ва роҳнамоиҳои Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии 

implementation of youth state policy 

priorities, as well as support of 

initiatives of talented and innovators 

youth; 

vi. Establish the sustainable system of 

ideological education, youth 

patriotism and support their active 

participation in the political and 

spiritual life of the community; 

vii. Establish a school (mechanism) of 

readiness and resourcing of staff from 

among youth and redirect them to 

the different fields of public and 

society administration; 

viii. Revival of student movements in 

the new form of activity — 

implementation of social youth policy 

through the Tajikistan Youth Union; 

ix. Formation and development the 

normative and legal, organizational 

and practical bases of development of 

volunteer activity in the country; 

x. Support any inventive and innovative 

activities of youth, including in 

direction modern production science 

and technology.  
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Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ва таҳлилу тадқиқотҳои 

илмию амалии дар самти татбиқи 

сиёсати давлатии ҷавонон анҷомёфта 

андешидани тадбирҳои зерин, бо 

мақсади рушди устувори сиёсати дав-

латии ҷавонон, ба субъектҳои дахл-

дор, аз ҷумла мақомоти ваколатдори 

давлатии кор бо ҷавонон ва 

иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҷавонон 

тавсия дода мешаванд: 

i. Таҳкими заминаҳои назария-вӣ, 

илмию методологӣ ва таҳлилию 

иттилоотии сиёсати давлатии 

ҷавонон тавассути ташкили низом 

ва инфрасохтори илмии тадқиқотӣ 

барои соҳа — воҳиди (институти) 

илмии тадқиқотӣ, омодасозии 

кадрӣ, таҷрибаомӯзӣ ва такмили 

касбии соҳаи кор бо ҷавонон; 

ii. Татбиқи ташаббусҳои нави муосир 

оид ба такмили имкониятҳо ва 

захираҳои идоракунӣ дар самти 

татбиқи сиёсати давлатии 

ҷавонон, аз ҷумла таъсис додани 

грантҳо ва фармоишҳои иҷтимоии 

давлатӣ барои олимону муҳақ-

қиқони ҷавон ҷиҳати амалисозии 

идеяҳо ва лоиҳаҳои муассиру 

таҳкимбахши соҳа; 

iii. Такмили заминаҳои қонунгузории 

соҳаи кор бо ҷавонон ва татбиқи 

пурсамари он дар самти 

амалисозии афзалиятҳои сиёсати 

давлатии ҷавонон; 

iv. Зиёд намудани захираи кадрӣ ва 

таҳкими иқтидори амалии соҳа бо 

истифода аз нерӯ ва имкониятҳои 

институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз 

ҷумла ба роҳ мондани шарикӣ ва 
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ҳамкориҳои самтнок бо итти-

ҳодияҳои ҷамъиятии ҷавонон, 

дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии 

таъсиси ташкилотҳои ҷамъиятӣ 

дар маҳалҳо (бахусус, деҳотҷойҳо); 

v. Ташаккули механизми муътамади 

ҷалби соҳибкорон, сарпарастон ва 

сармоягузорон ба татбиқи 

афзалиятҳои сиёсати давлатии 

ҷавонон, ҳамчунин дастгирии 

ташаббусҳои ҷавонони болаёқат ва 

навовар; 

vi. Ташкили низоми устувори тарбияи 

идеологӣ, ватандӯстии ҷавонон ва 

таъмини иштироки фаъоли онҳо 

дар ҳаёти сиёсӣ ва маънавии 

ҷомеа; 

vii. Ташкили мактаби (механизми) 

омодасозӣ ва захираи кадрӣ аз 

ҳисоби ҷавонон ва равонасозии 

онҳо ба соҳаҳои гуногуни 

идоракунии давлатӣ ва ҷамъиятӣ; 

viii. Эҳёи ҳаракатҳои хонандагон ва 

донишҷӯён дар шакли нави 

фаъолият — татбиқи сиёсати 

иҷтимоии ҷавонон ба воситаи 

Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон;   

ix. Ташаккул ва рушди заминаҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ ва ташкилию 

амалии рушди фаъолияти 

ихтиёрона дар мамлакат; 

x. Дастгирии ҳама гуна фаъолияти 

ихтироъкорӣ ва инноватсионии 

ҷавонон, аз ҷумла дар самти илму 

техника ва технологияи муосиру 

истеҳсолӣ.  
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БОБИ II. МАОРИФ ВА ҶАВОНОН: 

ШАРОИТҲОИ МУСОИДИ ТАҲСИЛОТ 

  

 § 1. Низоми маорифи Тоҷикистон ва 

ҳамгироии рукнҳои сиёсати давлатии 

ҷавонон ба он  

[1992 – 1995] 

  

  

  

1.1 Ташкилгардии низоми маориф дар 

Тоҷикистон  

Соҳаи маорифи мамлакат, ки ишти-

роккунандагони асосии онро ҷавонон 

ташкил медиҳанд, аз рӯзҳои аввали 

соҳибистиқлолӣ зери пуштибонии 

бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ — Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, ҳам-

чун соҳаи афзалиятноки давлат 

эътироф карда шудааст. 

Дар марҳалаи аввали азнав-созӣ, 

солҳои 1991 – 1992, барои таълиму 

тарбияи ҷавонон 3179 муассисаҳои 

таълимии навъи гуногун фаъолият 

намуда, ҳамагӣ 1,3 млн. нафарро ба 

таҳсил фаро мегирифтанд. 

Таҳрири нахустини Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

маориф» бо қарори Шӯрои олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27.12.1993, 

№899 қабул мегардад, ки он, қонеъ 

гардонидани талаботи шахсро барои 

рушди ҳамаҷониба баҳри амалӣ 

сохтани тамоми истеъдод, баланд 

  

  

CHAPTER II. EDUCATION AND YOUTH: 

SATISFACTORY CONDITIONS OF 

STUDY  

  

§ 1.  Education system of Tajikistan and 

integration of the components of the 

youth state policy into it [1992 – 1995] 

  

  

1.1 Forming of educational system in 

Tajikistan 

The field of education of the country, 

which key participants are considered 

youth from the early days of 

independence as a priority field of the 

state have been under the direct support 

of the Founder of Peace and National 

Unity — Leader of the Nation, President 

of the Republic of Tajikistan, His 

Excellency Emomali Rahmon. 

In the first period of reformation, in 

1991 – 1992, for education of youth were 

functioned only 3179 different types of 

educational institutions with covering 

1.3 million people to study. 

First editing of the Law of the 

Republic of Tajikistan «On education» 

was adopted with the Resolution of the 

Supreme Council of the Republic of 

Tajikistan from 27.12.1993, #899, which 

aim was to satisfy the requirements of 

person for the wide development in full 

implementation of all the talents, 

improving the quality of life and work, 

and in this background to increase the 

economic, cultural and spiritual heritage 

to ensure socio–economic development 

of the Republic of Tajikistan. 
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бардоштани сифати ҳаёту кори худ ва 

дар ин замина афзун намудани 

мероси иқтисодӣ, фарҳангӣ ва 

маънавиро барои таъмини тарақ-

қиёти иҷтимоию иқтисодии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақсад 

мегузошт. 

Мувофиқи қонунгузорӣ дар 

ҷумҳурӣ системаи ягонаи таълимӣ 

амал мекард, ки маълумоти ҳамагонӣ, 

касбӣ ва тайёрии махсуси 

шаҳрвандон, такмили ихтисос ва 

бозомӯзии кадрҳоро таъмин месохт. 

Барои ин вазифа сохторҳои маориф, 

иборат аз муассисаҳои таълимии 

томактабӣ ва маълумоти ҳамагонӣ, 

муассисаҳои махсуси таълиму тарбия, 

берун аз мактабӣ, касбӣ (ибтидоӣ, 

миёнаи махсус, олӣ, комплексҳои 

таълимии истеҳсолӣ ва ғайра), 

муассисаҳои таълимии иловагӣ ва 

хадамоти таълимӣ дар шакли давлатӣ 

ва ғайридавлатӣ, пулакӣ ва бепул, 

тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ, амал 

мекарданд. 

  

  

1.2 Ҷанбаҳои ҳуқуқии ҳамоҳанг-

созии сиёсати даватии ҷавонон нисбат 

ба соҳаи маориф ва илм 

Соҳаи маориф ва илм яке аз 

фишангҳои асосӣ ва пешбарандаи 

сиёсати давлатии ҷавонон буда, ба он 

ҳамчун ташаккулдиҳанда ва 

амалисозандаи заминаҳои назариявӣ, 

методию методологӣ ва 

маърифатнокии насли ҷавон 

афзалият дода шудааст. Чуноне, ки 

Сарвари кишвар зимни мулоқот бо 

намояндагони ҷавонон — 23 майи 

According to the legislation in the 

country  functioned a united educational 

system which will be provided general 

education, professional and specialized 

training of citizens, training and 

retraining of personnel. For this task 

there  functioned specific education 

structures as the pre–school educational 

institutions, secondary education and 

special education institutions, out of 

school sector, vocational institutions 

(primary, secondary, tertiary, industrial 

and educational complexes, etc.), 

additional educational and training 

services in the of governmental and 

non–governmental, paid and free, 

commercial and non–commercial forms. 

  

  

1.2 Legal aspects of coordination of 

youth state policy in relation to the field 

of education and science 

The field of education and science 

is one of the main driving instruments of 

youth state policy, which for has been 

given priority as formation and 

implementation of the theoretical, 

methodological and methodological 

bases, as well as the awareness of the 

young generation. As the Head of the 

country during his meeting with youth 

representatives — May 23, 2013 stated: 

«Young generation should be educated 
in spirit of healthy, creative, and in 
accompany of modern world. We have to 
use modern system for educating of 
young generation.» In this context for 

strengthening of  the educational system 

in the country and creation competitive 

and qualitative conditions there will be 
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соли 2013 изҳор доштанд: «Насли 
ҷавон бояд дар рӯҳияи солиму 
созанда ва ҳамқадами ҷаҳони муосир 
таълиму тарбия гирад. Мо бояд аз 
низоми муосиртарини таҳсил барои 
тарбияи насли наврас истифода 
намоем.». Дар ин росто, барои 

таҳкими низоми таълим дар 

мамлакат ва фароҳам овардани 

шароити рақобатпазир ва сифатнок 

нақши сиёсати давлатии ҷавонон пеш 

гузошта мешавад.  

Боиси зикр аст, ки дар таҷрибаи 

қисми муайяни мамлакатҳо татбиқи 

сиёсати давлатии ҷавонон ба соҳаи 

маориф вогузор карда шудааст, 

гарчанде он худ яке аз (даҳҳо) 

зерсоҳаҳои сиёсати давлатии ҷавонон 

мебошад, яъне, дар асл, имкониятҳои 

соҳаи маориф бинобар маҳдудияти 

ваколатҳо ва иқтидори мантиқии он 

барои татбиқи босамари сиёсати 

давлатии ҷавонон имконнопазир 

мебошад. 

Дар шароити Тоҷикистон бошад, 

ин вазъият баръакс, мантиқан дуруст 

ҷой мегирад, яъне, мақомоти 

ваколатдори давлатии соҳаи кор бо 

ҷавонон дар як вақт вобаста ба 

татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон 

ваколати ҳамоҳангсозии соҳаи мао-

риф ва илмро соҳиб мегардад. 

Мувофиқан дар қонунгузории соҳа ин 

салоҳият ба таври возеҳ оварда 

шудааст, ки «Мақомотиваколатдори 
давлатии кор бо ҷавонон фаъолияти 
вазорату идораҳо, ташкилоту 
муассисаҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ 
ва шӯроҳои ҷавонон, шаҳрвандон, 
дигар шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро дар 

put forward the role of the youth state 

policy. 

It should be noted that in the 

experience of certain countries the 

implementation of youth state policy 

has been imposed to the field of 

education, although it is one of (tens of) 

subsectors of the youth state policy, i. e. 

actually the opportunities of the field of 

education and because of its limited 

powers and logical capacity it is 

impossible for the effective 

implementation of the youth state 

policy. 

This situation is reversion in 

condition of the Tajikistan – logically 

had been considered correct, namely 

authorized state bodies of youth affairs 

at the same time, depending on the 

implementation of the youth state 

policy will mandate to coordinate the 

field of education and science.  

Accordingly in the legislation of the field 

this competence, clearly defines that: 

«Authorized state bodies of youth affairs 
is to coordinate the activity of 
ministries, departments, institutions, 
organizations, public associations and 
youth councils, citizens, other 
individuals and legal entities in the field 
of implementation of the youth state 
policy».  

The main mission of the youth state 

policy in the field of education, is — to 

create conditions and ensure access for 

youth to education, which  is mentioned 

in the Article 18  «Implementing rights 

of youth to study» of the Law of the 

Republic of Tajikistan «On youth and 

youth state policy». In particular, it was 
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соҳаи татбиқи сиёсати давлатии 
ҷавонон ҳамоҳанг мегардонад». 

Рисолати асосии сиёсати 

давлатии ҷавонон дар соҳаи маориф 

— фароҳам овардани шароит барои 

таъмин ва дастрасии ҷавонон ба 

таҳсил — оварда шудааст дар моддаи 

18 «Татбиқи ҳуқуқи ҷавонон ба таҳ-

сил» Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи ҷавонон ва сиёсати 

давлатии ҷавонон». Аз ҷумла, 

муқаррар шудааст, ки: «Давлат барои 
таъмини ҳуқуқу имкониятҳои 
баробари ҷавонон ба таҳсил ҷавон, 
хусусан аз оилаҳои камбизоат ва 
серфарзанд, духтарони деҳот, 
ҷавонони соҳибистеъдодро бо 
тартиби афзалиятнок дастгирӣ 
менамояд.». 

Зимнан, ба мақомоти вако-

латдори соҳаи кор бо ҷавонон 

ҳамоҳангсозии ҷараёни таҳсили 

ҷавонон, сифати таҳсил, дастрасӣ ва 

мутобиқати он ба талаботи ҷавонон, 

таъмини гендерӣ ва ғайра вогузор 

мегардад, ки ин тартиби фаъолият 

самаранокии муносибатҳоро дар 

раванди таҳсил ва татбиқи 

принсипҳои ҷомеаи демократӣ 

марбут ба таҳсилоти ҷавонон таъмин 

месозад.    

  

 

  

  

§ 2. Ташаккулёбии механизмҳои 

ҳавасмандгардонии ҷавонон ба таҳсил 

determined that: «State for ensuring 
equal right and opportunities for youth 
to study, especially those from poor and 
large families, young rural girls, and 
young talents supported in priority 
procedures». 

Meanwhile, to the authorized 

bodies of youth affairs imposed the 

coordination of youth education 

process, quality of education, access and 

relevance to the needs of youth, gender 

provision, etc. that this type of activity 

provides efficiency of interaction in the 

process of studying and implementing 

the principles of a democratic society 

related to the education of youth. 

  

  

 

  

  

§ 2.  Forming the mechanisms of 

motivating of youth on study —    direct 

initiatives of the Head of the country 

[1996 – 2000] 

  

  

2.1 Establishing the scholarships of the 

President of the Republic of Tajikistan 

for talented youth 

One of the mechanisms of stimulation, 

socio–economic and moral support of 

the youth is forming the scholarships of 

the President of the Republic of 

Tajikistan for pupils and students of 

educational institutions of secondary, 

primary and secondary professional 

schools (here in after referred to as the 

«Presidential Scholarship»), which has 

been operated with direct initiative of 
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— ибтикороти бевоситаи Сарвари 

мамлакат [1996 – 2000] 

  

  

2.1 Таъсисёбии стипендияҳои Прези-

денти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

ҷавонони лаёқатманд 

Яке аз механизмҳои ҳавасмандгард-

онӣ, дастгирии иҷтимоию иқтисодӣ 

ва маънавии ҷавонон, ин иқдом 

гардидани Стипендияи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

хонандагон ва донишҷӯёни 

муассисаҳои таълимии таҳсилоти 

ҳамагонӣ, омӯзишгоҳҳои касбии 

ибтидоӣ ва миёна мебошад (минбаъд 

«Стипендияи президентӣ»), ки он бо 

ибтикори бевоситаи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ шудааст. 

Стипендияи президентӣ бо 

мақсади фаъолгардонии насли ҷавони 

кишвар ва иштироки бевосиати онҳо 

дар чорабиниҳои ҷамъиятӣ бо 

Фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 26 феврали соли 1998, 

№949 таъсис дода мешавад. Стипен-

дияи президентӣ, дар ин давраи тат-

биқ, барои хонандагони мактабҳои 

таҳсилоти умумӣ, литсейҳо, 

гимназияҳо, омӯзишгоҳҳои касбӣ–

техникӣ, омӯзишгоҳҳо, техникумҳо ва 

коллеҷҳо бо теъдоди 100 адад 

муқаррар карда шуда, ҳар кадом ба 

андозаи 5 каратаи маоши ҳадди ақал 

пешбинӣ мегардад. Стипендияи 

президентӣ тавассути озмун тибқи 

тартиби муқарраргардида дар байни 

муҳассилини лаёқатманд ташкил 

карда мешавад. Комиссияи озмунӣ 

the President of the Republic of 

Tajikistan, His Excellency Emomali 

Rahmon. 

Presidential Scholarship with a 

purpose to activate the country's young 

generation and their participation in 

public actions was established with the 

Decree of the President of the Republic 

of Tajikistan from February 26, 1998, 

#949.  In this period, Presidential 

Scholarship for students of secondary 

schools, lyceums, gymnasiums, 

vocational schools, students and 

colleges had been established with a 

number of 100 units, and each amount 

would be equal to 5 times of the 

minimum wage. Presidential Scholarship 

will be organized among gifted students 

through competition in framework of 

established directive.  The Commission 

of competition will be established in all 

local, regional, and national levels, the 

final decision to determine suitable 

candidates to the Presidential 

Scholarship, taking into account 

regional and local commission findings 

(protocols) will be adopted in national 

level. 

In following of this initiative of the 

Head of state at the local level by the 

heads of regions, cities and districts and 

heads of institutions, as well as farmers 

have been established hundreds nominal 

scholarships, and thousands of youth 

will be covered by this unique project. 

In general, this initiative will 

become a sustainable mechanism that 

its regular implementation will lead to 

the development and self – 

implementation of youth, improving 
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дар ҳама сатҳҳои ноҳиявӣ, вилоятӣ ва 

ҷумҳуриявӣ ташкил карда шуда, 

қарори ниҳоӣ оид ба сазовор 

гардонидани довталаби муносиб ба 

Стипендияи президентӣ бо 

назардошти хулосаҳои 

(суратҷаласаҳои) комиссияҳои вило-

ятӣ ва маҳаллӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ 

қабул карда мешавад.  

Дар пайравӣ ба ин ташаббуси 

Сарвари давлат дар сатҳи маҳал аз 

ҷониби раисони вилоятҳо, шаҳру 

ноҳияҳо ва роҳбарони ташкилоту 

муассисаҳо, инчунин хоҷагиҳои 

деҳқонӣ садҳо стипендияҳои номӣ 

ташкил карда шуда, ҳазорон ҷавонон 

бо ин лоиҳаи мумтоз фаро гирифта 

мешаванд. 

Дар умум, ин иқдом ба як 

механизми устувор табдил меёбад, ки 

татбиқи мунтазами он ба 

ташаккулёбӣ ва рушди шахсияти 

ҷавонон, такмилдиҳии донишу 

малака ва иштироки фаъолонаи онҳо 

дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсии кишвар, 

боис мегардад. 

2.2 Ташкилёбии Ҷоизаи ба номи 

Исмоили Сомонӣ барои олимони 

ҷавон дар соҳаи илму техника 

Дар асоси дастуру супоришҳои 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни 

мулоқот бо ҷавонони лаёқатманд — 

16.05.1998 ва бо мақсади дастгирии 

олимони ҷавон, инчунин дарёфти 

истеъ-додҳои нав ва мусоидат 

намудан ба амалигардонӣ ва ё 

муаррифии корҳои илмии беҳтарини 

анҷом-додаи онҳо дар шароити 

ҷомеаи муосир Ҷоизаи ба номи 

their knowledge and skills and their 

active participation in public and 

political life of the country. 

2.2 Forming the Premium named 

Ismoili Somoni for young scientists in 

the field of science and technics  

Based on instructions and orders 

given by the President of the Republic of 

Tajikistan His Excellency Emomali 

Rahmon in the meeting with talented 

youth — 16.05.1998 and in a purpose of 

support of young scientists, as well as 

finding new talent and to assist them for 

implementation or presentation ones 

best scientific works in context of 

modern society there had been 

established the Premium named Ismoili 

Somoni (hereinafter referred to as 

«Premium»). The Premium which is 

named in honor of Leader of the first 

Tajik state the king Ismoili Somoni, at 

one time with other state and society 

premiums it occupies a specific position 

and with a national character, and it is 

awarded by the President of the Republic 

of Tajikistan annually to winners in the 

amount of 6 units on the eve of the 

celebration of Independence Day. 

The Premium established with the 

Resolution of the Government of the 

Republic of Tajikistan from August 3, 

1998, #301 and becomes popular among 

young scientists and the public as a 

mechanism of motivation and in socio–

economic and moral specific, and every 

year to achieve it hundreds of young 

scientists make a huge effort. 
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Исмоили Сомонӣ (минбаъд «Ҷоиза») 

таъсис дода мешавад. Ҷоиза, ки ба 

шарафи сарвари (шоҳи) нахуст-

давлати тоҷикон Исмоили Сомонӣ 

таъсис меёбад, дар баробари ҷоизаҳои 

дигари ҷамъиятию давлатӣ мавқеъи 

хосаро ишғол менамояд ва он 

хусусияти миллӣ касб карда, ҳамасола 

дар арафаи ҷашни Истиқлолияти 

давлатӣ ба миқдори 6 адад аз ҷониби 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

ғолибон (ҷоизадорон) тақдим карда 

мешавад.  

Ҷоиза бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 августи 

соли 1998, №301 ташкил меёбад ва 

ҳамчун механизми ҳавасмандсозанда 

ва шавқангезандаи хусусияти 

иҷтимоию иқтисодӣ ва маънавӣ 

дошта дар байни олимони ҷавон ва 

ҷомеа маъруф мегардад ва ҳамасола 

барои дастрасӣ ба он садҳо нафар 

олимони ҷавон талош меварзанд. 

 

  

  

 

 

 

 

§ 3. Механизмҳои устувори таҳсилот: 

шароитҳои муносиби рушд [2001 – 

2005] 

  

  

  

§ 3. The sustainable mechanisms of 

education: the suitable conditions of 

development  

[2001 – 2005] 

  

  

3.1 Establishment of private primary and 

vocational system of education in 

Tajikistan 

For Tajikistan as a new established state, 

along with other sectors, the education 

sector  exactly in this forming period 

starts its sustainable foundation. In this 

process, one of the main issues for the 

state was globalization or coordinating 

educational system  to the international 

requirements and standards. This point 

is very well noted in the speech of the 

President of the Republic of Tajikistan, 

His Excellency Emomali Rahmon during 

his meeting with representatives of the 

country's youth — 23 May 2005 as: «The 
present day and future of the country 
and the reputation of our state in the 
world community depends on healthy 
outlook, high political culture, modern 
knowledge, vacancy training, self–
educational, self-cultural and warm 
patriotic feelings and self–knowledge of 
the youth». 

Taking this into account in 

Tajikistan will start forming of the 

private education system and start the 

organization of private educational 

institutions. First of all these conditions 

will be assisted to the field of education 

to cover more youth with education and 

making relief in the traditional system of 

education. 
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3.1 Ташкил ёфтани низоми таҳсилоти 

хусусӣ ва ибтидоии касбӣ дар 

Тоҷикистон 

Барои Тоҷикистон, ҳамчун давлати 

тозабунёд, дар баробари дигар соҳаҳо 

бахши маориф маҳз дар ҳамин давраи 

ташаккулёбӣ ба поягузории устувор 

шуруъ мекунад. Дар ин раванд, яке аз 

масъалаҳои муҳими дар назди давлат 

истода,ин ҷаҳонишавӣ ва ё мутобиқ 

гардонидани низоми маориф ба 

талабот ва меъёрҳои байналмилалӣ ба 

ҳисоб мерафт. Ин нукта зимни 

суханронии Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дар мулоқот бо намояндагони 

ҷавонони кишвар — 23 майи соли 

2005 чунин инъикос меёбад: «Имрӯзу 
ояндаи кишвар ва нуфузу эътибори 
давлати мо дар ҷомеаи ҷаҳонӣ аз 
ҷаҳонбинии солим, маърифати 
баланди сиёсӣ, дониши замонавӣ, 
омодагии касбӣ, соҳибмаърифативу 
соҳибфарҳангӣ ва эҳсоси гарми ватан-
дӯстиву худшиносии ҷавонон вобаста 
аст».  

Бо назардошти ин нукот дар 

Тоҷикистон низоми таҳсилот, аз 

ҷумла хусусӣ ташаккул меёбад ва 

созмон ёфтани муассисаҳои хусусии 

таълимӣ оғоз мегардад. Ин шароит 

пеш аз ҳама барои соҳаи маориф 

ҷиҳати ҳар чӣ зиёд фаро гирифтани 

ҷавонон бо таълим ва сабукӣ додан ба 

низоми анъанавии таҳсилот мусоидат 

менамояд.  

Таҳсилоти зинаи ибтидоии касбӣ 

барои Тоҷикистон нав набуд, аммо 

тамоюлҳои ислоҳоти соҳаи маориф 

The primary stage of professional 

education was not new for Tajikistan, 

but trends of the education reform in the 

context of the country's sovereignty and 

the principles of market economy 

requires the formation of a sustainable 

system. Meanwhile, the first step in this 

sector was adoption of the Law of 

Republic of Tajikistan «On primary 

education»(2003).  According to present 

Law the primary education system had 

been established consists of: the state 

standard of primary education; 

educational programs of primary 

vocational education; educational 

institutions of primary vocational 

education, regardless of the legal, 

organizational and  ownership form; 

vocational education administration 

authorities, enterprises, institutions and 

organizations (educational — 

experimental farms) subordinated to 

them. 

Primary vocational education in 

Tajikistan prescribed for the period of 

three years, which for youth can have an 

access after getting basic education — 

after graduating from grade 9 and grade 

11.  With the completion of primary 

vocational education institution person 

has an access of employed to any 

organization in practical and production 

work. 

Primary vocational education 

institutions in the territory of Tajikistan, 

permanently more than 20 thousand 

students engaged in training, annually 

outputs around 12 thousand qualified 

graduator or professional worker to the 

labor market. 
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дар шароити соҳибистиқлолии 

кишвар ва принсипҳои иқтисоди 

бозоргонӣ ташаккули низоми 

устуворро тақозо мекард. Зимнан, 

қадами нахуст дар ин самт, бо қабули 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ» 

(2003), гузошта мешавад. Мутобиқи 

Қонуни мазкур низоми таҳсилоти 

ибтидоии касбӣ иборат аз: — 

стандарти давлатии таҳсилоти 

ибтидоии касбӣ; барномаҳои 

таълимии таҳсилоти ибтидоии касбӣ; 

муассисаҳои таълимии таҳсилоти 

ибтидоии касбӣ, новобаста аз шакли 

ташкилию ҳуқуқӣ ва моликият; мақо-

моти идораи таҳсилоти ибтидоии 

касбӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва 

ташкилотҳои (хоҷагиҳои таълимӣ — 

таҷрибавии) тобеи онҳо, ташкил 

меёбад. 

Таҳсилоти ибтидоии касбӣ дар 

Тоҷикистон ба муҳлати се сол 

муқаррар гардида, ба он ҷавонон пас 

аз гирифтани маълумоти асосӣ — 

баъд аз хатми синфи 9 ва синфи 11, 

метавонанд дастёб гарданд. Бо хатм 

кардани муассисаи таҳсилоти 

ибтидоии касбӣ шахс метавонад дар 

дилхоҳ ташкилоту муассисае, ки 

бештар кори амалии истеҳсолӣ дорад, 

машғули фаъолияти меҳнатӣ гардад.  

Муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии 

касбӣ дар ҳудуди Тоҷикистон ба таври 

доимӣ машғули таълими беш аз 20 

ҳазор хонандагон гардида, ҳамасола 

ҳудудан 12 ҳазор шахсони соҳибкасби 

коргариро ба бозори меҳнат ме-

бароранд.   

3.2 Ташаббус гардидани барно-

3.2 Initiative of the state programs 

and investments in the field of education 

In the XXI century, programming 

and projection is one of the typical 

strategic innovations related to the 

principles of democratic governance and 

globalization requirement. These two 

criteria considered most suitable and 

appropriate for the education system of 

the country, and effective 

implementation of youth state policy. 

Thus, in this period there had been 

adopted several concepts and state 

programs of formation for the 

development of education in connection 

with the coverage of youth with modern 

and suitable study. 

The «Program for development of 

exact sciences in the Republic of 

Tajikistan for periods of 2005 – 2008» 

which was adopted in 2003, plays an 

important role in direction of support 

and development of research in the field 

of exact sciences, improvement of  

natural and technical basics for 

experimentation, creating favorable 

conditions for preparing scientific 

personnel and expanding international 

scientific cooperation. 

In this period for the field of 

education  started active attraction of 

international funding. Within 

investment projects will be built 210 

schools and were provided more than 

15,000 units of table and chairs, and 3.4 

million copies of schoolbooks for high 

schools, that were considered as a good 

basis for the development of the sector. 

  

3.3  Guidance and instructions of 
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маҳои давлатӣ ва сармоягузориҳо дар 

соҳаи маориф 

Дар асри XXI барномасозӣ ва 

лоиҳасозӣ яке аз навовариҳои стра-

тегии хос ба принсипҳои демократии 

идоракунӣ ва тақозои ҷаҳонишавӣ ба 

ҳисоб меравад. Ин ду меъёр барои 

соҳаи маорифи мамлакат, зимнан, 

татбиқи босамари сиёсати давлатии 

ҷавонон бисёр муносиб ва мувофиқ 

арзёбӣ мегардид.  

Дар ин росто, дар ҳамин давраи 

ташаккулёбӣ барои рушди соҳаи 

маориф дар робита бо фарогирии 

ҷавонон бо таҳсилоти муосир ва 

муносиб якчанд консепсияҳо ва 

барномаҳои давлатӣ қабул мегарданд.  

«Барномаи рушди илмҳои дақиқ 

дар Ҷумхурии Тоҷикистон дар давраи 

солҳои 2005 – 2008», ки соли 2003 

қабул мегардад, дар самти дастгирӣ 

ва рушди тадқиқот дар соҳаи илмҳои 

дақиқ, таҳкими заминаи моддиву тех-

никӣ барои гузаронидани тадқиқоти 

озмоишӣ, муҳайё кардани шароити 

мусоид барои тарбияи кадрҳои илмӣ 

ва вусъат бахшидани ҳамкориҳои 

байналмилалии илмӣ, нақши муҳим 

мебозад. 

Барои соҳаи маориф, дар (то) 

давраи мазкур, ҷалби маблағҳои 

ташкилотҳои байналмилалӣ ба таври 

фаъол шуруъ мешавад. Дар доираи 

лоиҳаҳои инвеститсионӣ 210 мактаб 

сохта шуда, зиёда аз 15000 адад мизу 

курсӣ ва 3,4 млн. нусха китобҳои 

дарсӣ ба мактабҳои миёна дастрас ва 

тақсим карда мешаванд, ки ба рушди 

соҳа заминаи хуб фароҳам меоранд 

3.3 Дастуру ҳидоятҳои Президен-

the President of the Republic of 

Tajikistan, His Excellency Emomali 

Rahmon in direction of developing 

opportunities and stimulation of youth to 

education  

During this period, the fifth official 

meeting of the President of Tajikistan, 

His Excellency Emomali Rahmon was 

held with representatives of the youth — 

May 21, 2005, and for the effectiveness 

studying of youth there had been 

established the new stimulation 

opportunities. 

In the framework of the meeting 

the Head of the country expressed that: 

«Youth who really love their Motherland 
and want its  prosperity, should be aware 
of achievements of modern science, 
technics and informed of experiences in 
the global economy, and with their own 
initiative make efforts for promotion of 
their nation and state». In fact, this 

period would make the community 

understand, that the bases of progress 

are science and technics, as several 

countries around the world had been 

developed and expanded their economy 

and other opportunities with these 

indicators. 

In this regard, the Head of state 

gave such instructions to the 

participants of the meeting — «To 
protect and develop  the intellectual and 
creative potential of the community, 
creating conditions for strengthening 
youth’s educational basis is a very 
important issue».  

Actually, to the Tajik people the 

conscience has clearly shown its role 

and power. Meanwhile, there was a 
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ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар самти рушди 

имкониятҳо ва ҳавасманд-гардонии 

ҷавонон ба таълим  

Дар ин давра, ки мулоқоти 

панҷуми расмии Президенти Ҷум-

ҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон бо намояндагони ҷавонони 

ҷумҳурӣ — 21 майи соли 2005 доир 

мегардад, ҷиҳати таҳсили бомароми 

ҷавонон имкониятҳои нави 

ҳавасмандгардонӣ фароҳам оварда 

мешаванд. Дар доираи мулоқот 

Сарвари кишвар чунин иброз менамо-

янд: «Ҷавононе, ки воқеан Ватани 
худро дӯст медоранд ва ободиву 
тараққиёти онро мехоҳанд, бояд аз 
дастовардҳои илму техникаи муосир, 
аз таҷрибаи ҷаҳонии пешбурди 
иқтисодиёт воқиф бошанд ва бо 
ташаббускории худ ба манфиати 
давлату миллати хеш кӯшишу талош 
намоянд». Дар воқеъ, давраи мазкур 

ҷомеаро ба он водор месохт, ки асоси 

пешравӣ ва муваффақиятро илму 

техника ташкил медиҳад, чунончи 

чанде аз давлатҳои ҷаҳон маҳз бо 

ҳамин нишондиҳандаҳо пеш мерафт-

анд, иқтисодиёт ва дигар имкон-

иятҳои худро равнақ медоданд.  

Дар ҳамин асно, Сарвари давлат 

— «Эҳтиёт кардан ва инкишоф додани 
нерӯи зеҳнӣ ва эҷодии ҷомеа, муҳайё 
сохтани шароит барои таҳкими 
заминаи маърифати ҷавонон 
масъалаи хеле муҳим аст» — ба 

иштирокдорони мулоқот дастур 

медиҳанд. 
Дар воқеъ, барои халқу миллати 

тоҷик шуур нақш ва қудратмандии 

strong intellectual potential of our 

ancestors that our nation has been 

recognized by the world and evaluates as 

inheritor of rich culture and history. 

Today we are considered as an inheritors 

and continuators of previous thinkers 

and scientists such as A. Rudaki, A. 

Ferdowsi, J.Balkhi, S. Shirazi, A. Sino, U. 

Khayyam, Nizomulmulk and others. In 

proportion owning of this glorious and 

historical mission, leads us to 

appropriate action (response), i.e. in fact 

continue intellectual deserts of our 

ancestors, for which the formation and 

development of intellectual youth 

opportunities, deemed as a very useful 

and valuable way. 

Another instruction of the 

country’s President during mentioned 

meeting was: «Develop-ment of moral 
and culture of youth and their health 
power are important factors for the state 
and nation«. At the same time to create 

favorable conditions for youth including 

motivating them to study and gaining 

knowledge of modern science will be 

conducted some measures. 

One of the modern mechanisms of 

motivation of youth to study is the 

formation of Scholarship of the 

President of the Republic of Tajikistan, 

which was established with the direct 

initiative of the Head of country. During 

this period with the Resolution of the 

Government of the Republic of 

Tajikistan from 1.08.2005, #283 the 

number of Presidential Scholarship for 

pupils and students of educational 

institutions of secondary, primary and 

secondary professional schools is raised 
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худро хеле возеҳ нишон додааст. Маҳз 

нерӯи қавии зеҳнии гузаштагони мо 

буд, ки имрӯз миллати тоҷик шинохти 

рӯи ҷаҳон гардидааст ва онро 

меросдори фарҳанг ва тамаддуну 

таърихи бой арзёбӣ менамоянд. Моро 

имрӯз ҳамчун давомдиҳандагон ва 

соҳибмеросони мутафаккирону 

олимони гузашта, ба монанди А. 

Рӯдакӣ, А. Фирдавсӣ, Ҷ. Балхӣ, С. 

Шерозӣ, А. Сино, У. Хаём, А. Берунӣ, 

Низомулмулк ва даҳҳо дигарон 

мешуморанд. Мутаносибан ба бор 

доштани ин рисолати пурифтихор ва 

таърихӣ моро ба амали (посухи) 

муносиб, яъне, дар воқеъ идома 

додани корнамоиҳои мафкуравии 

гузаштагони худ водор месозад, ки 

барои он ташаккул ва рушди имкон-

иятҳои зеҳнии ҷавонон хеле муфид ва 

роҳи арзандаю муносиб баҳогузорӣ 

мегардад. 

Дастури дигари Президенти 

кишвар зимни мулоқоти болозикр 

чунин буд: «Инкишофи маънавию 
ҷисмонии ҷавонон ва нерӯи солими 
онҳо барои давлату миллат омили 
муҳим аст». Зимнан, барои фароҳам 

овардани шароити мусоид вобаста ба 

маърифатнокии ҷавонон, аз ҷумла 

ҳавасмандгардонии онҳо ҷиҳати 

таҳсил ва аз худ кардани илму 

дониши муосир чанде тадбирҳо 

андешида мешаванд. 

Яке, аз механизми муосири 

ҳавасмандагрдонии ҷавонон ба таҳ-

сил, ки бо ибтикори бевоситаи 

Сарвари мамлакат роҳандозӣ гарди-

дааст, Стипендияи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб 

from 100 to 300 units. Also, the amount 

of the Presidential Scholarship is rise to 

TJA 84 (USD 25) which is supplied for 

each student every month, during the 

nine–month of the study period. 

Respectively, in following of this 

noble initiative, number of scholarships 

of the chairmen of regions, cities and 

districts, organizations and institutions 

has been increased as a special 

scholarship for the activation of young 

generation. 

  

At the same time, with the Decree 

of the President of the Republic of 

Tajikistan from 31.10.2005, #1625 the 

amount of scholarships (official / 

standard) for students of higher 

education and secondary vocational 

institutions had been increased to 100%. 

With a purpose to attract talented 

youth from remote areas, including low-

income families to higher education 

with the Resolution of the Government 

of the Republic of Tajikistan from 

31.01.2005, #58the number of quotas of 

the President of the Republic of 

Tajikistan had been raised to 1,000 units 

annually. 

  

 

  

  
 

 

 

 

§ 4. Social support for young  

specialists and teachers  

[2006 – 2010] 
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меравад. Дар ин давра, бо қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

1.08.2005, №283 теъдоди Стипендияи 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои хонандагони мактабҳои 

таҳсилоти умумӣ, литсейҳо, 

гимназияҳо, омӯзишгоҳҳои касбӣ–

техникӣ, омӯзишгоҳҳо, техникумҳо аз 

100 то ба 300 адад расонида мешавад. 

Маблағи Стипендияи президентӣ низ 

ба маротиб зиёд гардида, ба 84 

сомонӣ (25 долл. ИМА) баробар 

мегардад, ки ҳар моҳ, давоми нуҳ 

моҳи таҳсил, ба ҳар як гирандаи 

стипендия бевосита таъмин карда 

мешавад. 

Мутаносибан, дар пайравӣ ба ин 

ташаббуси наҷиб теъдоди сти-

пендияҳои номии раисони вилоятҳо, 

шаҳру ноҳияҳо ва ташкилоту 

муассисаҳо, ки барои фаъолнокии 

насли ҷавон дар маҳал муқаррар шуда 

буданд, ба маротиб зиёд мегарданд.  

Ҳамзамон, бо Фармони Прези-

денти Ҷумҳурии Тоҷикист-он аз 

31.10.2005, №1625 андозаи 

стипендияҳои амалкунанда (стипен-

дияҳои расмӣ / меъёрӣ) барои 

донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти 

олӣ ва миёнаи касбӣ як баробар — 

100% зиёд карда мешавад. 

Бо мақсади фарогирии ҷавонони 

лаёқатманд аз минтақаҳои дурдаст, аз 

ҷумла оилаҳои камбизоат бо 

таҳсилоти олии касбӣ бо қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

31.01.2005, №58 теъдоди квотаҳои 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои дохил шудан ба муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбии кишвар як 

  

  

4.1 Programing education field and 

development of investment 

opportunities in this course 

During this period, takeing into account 

the results of the last phase in direction 

of development of education there will 

be adopted several normative acts. One 

of such acts is the «National Education 

Concept in the Republic of Tajikistan», 

which was approved with the Resolution 

of the Government of the Republic of 

Tajikistan from on 3.03.2006, #94. 

Present Concept regulated the goals, 

objectives, and content of the national 

education in the new historical period, 

and defined its role and status in the 

formation of personality, and used as a 

tool of improving principles of a 

democratic society, especially the active 

participation of citizens in political life, 

freedom, pluralism, etc. 

In the framework of youth state 

policy have been given priority to social 

support for young specialists (teachers). 

In addition, the President of the 

Republic of Tajikistan  His Excellency 

Emomali Rahmon continuously states 

the support of young specialists, 

including teachers. In this regard with 

the aim of strengthening social 

protection of young specialists of 

educational  sphere and attraction of 

them to effective pedagogical activity 

there was approved Resolution of the 

Government of the Republic of 

Tajikistan from 3.05.2006, #97, 

according to which three following 

benefits determined for youth: 
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баробар зиёд гардида, ҳамасола ба 

1000 адад расонида мешавад.  

 

 

  

§ 4. Дастгирии иҷтимоии мутахассисон 

ва омӯзгорони ҷавон [2006 – 2010] 

  

  

4.1Барномагузории соҳаи маориф ва 

рушди имкониятҳои маблағгузорӣ дар 

ин самт 

Дар ин давра бо назардошти пай-

омадҳои марҳилаи гузашта дар самти 

рушди маориф якчанд санадҳои 

меъёрию нақшавӣ қабул мегарданд. 

Яке аз чунин санадҳо «Консепсияи 

миллии тарбия дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» ба ҳисоб меравад, ки бо 

қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 3.03.2006, №94 қабул 

карда мешавад. Консепсияи мазкур 

мақсаду вазифаҳо ва мазмуни 

тарбияи миллиро дар марҳилаи нави 

таърихӣ ба танзим оварда, нақш ва 

мақоми онро дар ташаккули шахсият 

/ инсони комил муайян мекунад ва 

ҳамчун василаи такмилдиҳандаи 

принсип-ҳои демократии ҷомеа, 

бахусус иштироки фаъоли 

шаҳрвандон дар ҳаёти сиёсӣ, озодии 

сухан, гуногунандешӣ ва ғайра пеш 

гузошта мешавад. 

Дар доираи сиёсати давлатии 

ҷавонон ба дастгирии иҷтимоии 

мутахассисони (омӯзгорони) ҷавон 

афзалият дода мешавад. Дар баробари 

ин, Президенти Ҷумҳурии 

i) allocation of land to build houses 

without a line-up; 

ii) in depend on opportunity allocation 

of land for gardening and growing in 

mountainous districts; 

iii) granting preferential loans for the 

purchase of large dairy cattle or 

construction of 20 family bee. 

This privileges package were  social 

measures, which in the same period in 

many CIS countries did not come on, 

this was initiated only by the Head of the 

country in respect of youth as a sign of 

fatherly patronage. With the aim of 

encouraging youth in education and 

science, with the Resolution of the 

Government of the Republic of 

Tajikistan from April 2, 2009, #208 was 

established International Scholarship of 

the President of the Republic of 

Tajikistan «Durakhshandagon», within 

which every year is allocated certain 

amount of money for education of youth 

abroad. By this scholarship annually 60 

– 70 people are sent for studying and 

retraining abroad. 

With a purpose of providing 

conditions to satisfy the needs of 

citizens,  society and labor market to 

qualitative  education through the 

creation of new institutional 

mechanisms was approved in the field of 

education «State Program of education 

development in the Republic of 

Tajikistan on 2010 – 2015» with the 

Resolution of the Government of the 

Republic of Tajikistan from 29.04.2009, 

#254. One of the program objectives 

directed to improve the methodological 

and personnel support of the field, in 
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Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон пайваста дастгирӣ намудани 

мутахассисони ҷавон, аз ҷумла, 

омӯзгоронро таъкид месозад. Зимнан, 

бо мақсади тақвияти ҳифзи иҷтимоии 

мутахассисони ҷавони соҳаи маориф 

ва ҷалби онҳо ба фаъолияти пурсама-

ри омӯзгорӣ аз 3.05.2006, №197 

қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қабул мегардад, ки 

мутобиқи он барои ҷавонон се 

имтиёзҳои зерин муқаррар карда 

мешаванд: 

i) бенавбат ҷудо кардани қитъаи 

замин барои сохтмони хонаи 

истиқоматӣ; 

ii) дар ноҳияҳои кӯҳистон вобаста ба 

имконияти ноҳияҳо ҷудо кардани 

қитъаи замин барои боғдорӣ ва 

полезкорӣ; 

iii) додани қарзҳои имтиёзнок барои 

хариди чорвои калони шохдори 

ширдеҳ ё бунёди 20 оилаи занбӯри 

асал. 

Бастаи имтиёзҳои иброзгашта 

тадбири иҷтимоие ба ҳисоб мерафт, 

ки дар ҳамин давра дар бисёр 

кишварҳои фазои ИДМ рӯи кор омада 

набуд, ин танҳо бо шарофат ва 

ғамхории падаронаи Сарвари кишвар 

нисбат ба ҷавонон ташаббус карда 

мешавад. 

Бо мақсади ҳавасманд гардони-

дани ҷавонони машғули таҳсилу илм 

бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 2 апрели соли 2009, 

№208 Стипендияи байналмилалии 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дурахшандагон» таъсис меёбад ва ҳар 

сол барои донишомӯзии ҷавонон дар 

which base will be given priority to cover 

the educational institutions  with young 

teachers. An important achievement of 

the Program is that in framework of it 

will put up the first steps of adaptation 

of education system to the international 

standards — transition to multilevel 

model of education of specialists: 

bachelor's, master's and doctorate (Phd). 

Through the Program is pointed: «In 
2008 – 2009 academic year in the 
country 3817 general educational 
institutions have functioned, from which 
3810 units were daytime educational 
institutions, 609 primary schools, 762 
basic schools, 2,203 secondary schools, 
84 gymnasiums, — including 18 non-
state units, – 51 units of lyceums, – 
especially 7 units of these NGOs, the 
private high school – 9 units, 8 schools–
kindergarten and 7 correspondence 
schools. Out of the total number of 
general education institutions, 43 
institutions after the transition to per 
capital funding have been transformed 
into a branch». Thus, in this period there 

have been achieved two strategically 

important indicators: 1) activation of the 

private educational system; and 2) 

decentralization of management system 

and educational institutions, which are 

requirement of the principles of 

democratic governance, creates good 

conditions for competitiveness, 

accordingly to ensure quality and 

healthy competition in education of 

youth. 
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кишварҳои хориҷӣ маблағи муайян 

ҷудо карда мешавад. Тибқи ин 

Стипендия ҳамасола 60 – 70 нафар 

барои омӯзиш ва такмили дониш ба 

хориҷи кишвар фиристода мешаванд.  

Ҷиҳати таъмини шароит барои 

қонеъгардонии эҳтиёҷоти 

шаҳрвандон, аҳли ҷомеа ва талаботи 

бозори меҳнат ба таҳсилоти босифат 

бо роҳи таъсиси механизмҳои нави 

институтсионалии танзим дар соҳаи 

маориф, бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.04.2009, 

№254 «Барномаи давлатии рушди 

маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2010 – 2015» қабул мегардад. 

Яке аз вазифаҳои Барнома ба такмили 

таъминоти методӣ ва кадрии соҳа 

равона мегардад, ки дар заминаи он 

ба фарогирии муассисаҳои таълимӣ 

бо омӯзгорони ҷавон афзалият дода 

мешавад. Дастоварди муҳим он аст, 

ки дар доираи Барнома қадамҳои 

нахустин барои мутобиқнамоии 

низоми маориф ба стандартҳои 

байналмилалӣ — гузариш ба модели 

бисёрзинавии омода сохтани 

мутахассисон: бакалавриат, 

магистратура ва докторантура (шакли 

Phd) гузошта мешаванд. Дар Барнома 

оварда шудааст, ки «Дар  соли таҳсили 
2008 – 2009 дар ҷумҳурӣ – 3817 
муассисаҳои таҳсилоти умумии амал 
мекунанд, ки 3810 адад муассисаҳои 
таҳсилоти умумии рӯзона, аз онҳо 609 
адад муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, 
762 адад муассисаҳои таҳсилоти 
асосӣ, 2203 адад муассисаҳои 
таҳсилоти миёна, 84 адад гимназия, — 
аз ин шумора 18 адад ғайридавлатӣ, – 

4.2 To provide educational 

institutions with computers and 

information technology   

In the first decade of the XXI 

century that was named «Information 

technology  century» for the Tajikistan it 

was very difficult to adapted the 

education system to it, namely, 

computerization, information and 

automation of relationships. Because, 

the economic opportunities of Tajikistan 

were just forming, accordingly to 

achieve this indicator  needed strategic 

program, namely consecutive transition 

to this modern system. 

Meanwhile, by engagement of 

sectoral experts have been developed 

«State Program on  computerization of  

general education institutions of the 

Republic of Tajikistan» in two stages for 

the years of 2008 – 2010 and 2011 – 

2015, which was adopted with the 

Resolutions of the Government of the 

Republic of Tajikistan from 5.03.2008,# 

377 and 2.09.2010, #416. The purpose of 

the Program was identified to 

implement training of new 

informational and communicational 

technology in the general educational 

institution, and in this to increase the 

quality of specialists training with aim 

to satisfy the needs of individual, state, 

and community.  According to the 

Program there will be planned that to 

one computer 15 students should have 

access. But by the Program with 

attraction of additional funding sources 

this indicator was raised to 7 students 

per computer. 

Also, in framework of this Program 
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51 адад литсей, – аз ҷумла 7 адад 
ғайридавлатӣ, – 9 адад макатаби 
хусусӣ, 8 адад мактабкӯдакистон ва 7 
адад муассисаҳои  таҳсилоти ғоибона 
фаъолият менамоянд. Аз миқдори 
умумии муассисаҳои  таҳсилоти 
умумӣ 43 адад муассиса баъд аз 
гузаштан  ба маблағгузории сарикасӣ 
ба филиал табдил дода шудаанд.». 

Яъне, дар ин давра ду нишондиҳандаи 

муҳими стратегӣ: 1) фаъол гардидани 

низоми хусусии таҳсилот ва 2) ғайри-

марказонидани низоми идоракунии 

муассисаҳои таълимӣ, ба даст оварда 

мешаванд, ки ин тақозои принсипҳои 

демократии идоракунӣ буда, шароити 

хуби рақобатпазирӣ, мувофиқан 

таъмини сифат ва рақобати солимро 

дар самти таълими ҷавонон, фароҳам 

меорад. 

  

  

  

  

4.2 Бо компютерҳо ва техно-логи-

яҳои иттилоотӣ таъмин гардидани 

муассисаҳои таълимӣ 

Дар даҳсолаи аввали асри XXI, ки 

ба худ унвони «Асри технологияи 

иттилоотӣ»–ро касб намуда буд, 

барои Тоҷикистон мутобиқ 

гардонидани низоми таҳсилотро ба 

талаботи он, яъне, компютерикунонӣ, 

информатсиякунонӣ ва 

автоматикунонии муносибатҳо хеле 

душвор буд. Зеро Тоҷикистон акнун 

имкониятҳои иқтисодии худро ташак-

кул медод, мувофиқан барои дастёбӣ 

ба ин нишондиҳанда барномаи 

стратегӣ, яъне, пай дар пай гузаштан 

in the educational institutions has been 

started widen development and use of 

websites that provide abundant 

opportunity to access educational 

materials for pupils and students. 

4.3 Construction of new educational 

institutions in the country 

This implementation period of the 

educational aspect of youth state policy 

fits to the results from the second 

decade of State Independence, and it 

appropriate had considered the 

progressive and advanced indicators. 

An important indicator in this 

regard was a special attention of the 

highest authority of the country, which 

with the direct initiative of the President 

of the Republic of Tajikistan, his 

Excellency Emomali Rahmon the year of 

2010 will be announced «The year of 

education and technical culture». In the 

framework of this important moral and 

political campaign there have been 

taken many measures and more 

important innovations to the field of 

science and education. 

518 new education institution have 

been built until 2010, the total number 

of  schools reached 3747 units, including 

540 – elementary schools, 678 - 

obligatory, 2311 – general middle 

schools. In total, in the territory of the 

country 1200 buildings of educational 

institutions were constructed and 

reconstructed and 311 thousand seats 

were provided. 

Also, in this period — in 2010 

number of new form schools, 

gymnasiums and lyceums reached 157 

units, including 89 – gymnasiums (28 – 
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ба ин низоми муосир, лозим буд.  

Зимнан, бо ҷалби мутахассисони 

соҳавӣ чунин барнома бо уновни 

«Барномаи давлатии компю-

теркунонии муассисаҳои таҳсилоти 

умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар ду 

марҳила барои солҳои 2008 – 2010 ва 

2011 – 2015 таҳия гардида, бо 

қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 5.03.2008, №77 ва 

2.09.2010, №416 тасдиқ мегардад. 

Мақсади Барномаи мазкур, ин дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ҷорӣ 

намудани омӯзиши технологияи нави 

иттилоотиву коммуникатсионӣ ва дар 

ин замина баланд бардоштани сифати 

тайёр намудани мутахассисон барои 

қонеъ гардонидани талаботи шахс, 

давлат ва ҷомеа, муқаррар мегардад. 

Тибқи Барнома ба нақша гирифта 

мешавад, ки бояд ба ҳар як компютер 

15 хонанда рост ояд. Аммо Барнома 

бо ҷалби манбаъҳои иловагии 

маблағгузорӣ ин нишондиҳандаро 

барзиёд — ба 7 хонанда як 

компютер—таъмин менамояд. 

Ҳамчунин, дар доираи ин 

Барнома ба таври васеъ таҳия ва 

истифода бурдани сомонаҳои 

интернетӣ дар муассисаҳои таъ-лимӣ 

шуруъ мегардад, ки барои хонандагон 

ва донишҷӯён имкон-ияти фарохи 

дастёбӣ ба маводи таълимиро 

фароҳам меорад.  

4.3 Бунёд гардидани муассисаҳои 

нави таълимӣ дар мамлакат 

Ин давраи татбиқи ҷанбаи 

таълимии сиёсати давлатии ҷавонон 

ба натиҷагирӣ аз даҳсолаи дуюми 

Истиқлолияти давлатӣ рост меояд ва 

private  gymnasiums), 59 – lyceums (6 – 

private lyceums) and 12 - private schools 

with 70030 students. Thus, in this period 

had been applied the practical principles 

of the democratic education system and 

were created appropriate conditions for 

competition and provided  qualitative  

learning opportunities between the 

various entities. 

In period up to 2010 number of 

boarding schools reached to 78 units (in 

1991 – 41 units). The number of 

universities reached to 30 units (in 1991 

– 13 units), respectively for youth in this 

period to study higher education were 

provided expanded conditions. 

Additional education is also formed 

at this period, there 75 non-school 

centers were formed and 30922 people 

had been attracted for education. 

One of the most important 

achievements in this period is the fact 

that the number of Tajik students 

studying abroad reached nearly 5,000 

people (including 2,300 people with the 

governmental quota). Achievement of 

this index related to efforts of the Head 

of the state, that the educational system 

has been accepted in the international 

arena, and both Tajik youth sent abroad 

and foreign youth come to the country 

for taking academic knowledge. Thus, 

for youth are created opportunities 

through a quota of the Government of 

the Republic of Tajikistan, individually 

have access to higher educational 

institutions of foreign countries, and 

explore any profession and skills, which 

of course leads to gladness of society of 

Tajikistan.  
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он, муовфиқан нишондиҳандаҳои 

хусусияти равнақдошта ва 

пешравандагиро касб менамояд. 

Нишондиҳандаи муҳим дар ин 

росто таваҷҷӯҳи хосаи мақоми олии 

мамлакат арзёбӣ мегардад, — бо 

ибтикори бевоситаи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2010 

«Соли маориф ва фарҳанги техникӣ» 

эълон карда мешавад. Дар доираи ин 

маъракаи муҳими сиёсию маънавӣ 

чораҳои зиёд андешида шуда, ба 

соҳаи илму маориф навовариҳои хеле 

муҳим ба бор оварда мешаванд. 

То соли 2010 — 518 муассисаҳои 

нави таълимӣ бунёд гардида, теъдоди 

умумии мактабҳо ба 3747 адад, аз 

ҷумла 540 – ибтидоӣ, 678 – асосӣ, 

2311 – миёнаи умумӣ мерасад. Дар 

умум дар миқёси кишвар 1200 бинои 

муассисаҳои таълимӣ бунёд, таҷдид 

ва аз нав барқарор карда шуда, барои 

311 ҳазор ҷойи нишаст ба истифода 

дода мешаванд. 

Инчунин, дар ҳамин давра, соли 

2010 шумораи муассисаҳои таълимии 

шакли нав, гимназия-ҳо ва литсейҳо 

ба 157 адад, аз ҷумла 89 – гимназия 

(28 – гимназияи хусусӣ), 59 – литсей 

(6 – литсейи хусусӣ) ва 12 – мактаби 

хусусӣ бо фарогирии 70030 нафар 

хонанда мерасад. Яъне, дар ин давра 

принсипҳои демократии фаъолияти 

низоми маориф дар амал татбиқ 

меёбанд ва шароитҳои муносиб барои 

рақобат ва пешниҳоди имкониятҳои 

босифати таълим байни субъектҳои 

гуногун фароҳам оварда мешаванд. 

Дар давраи то соли 2010 шумораи 

  

 

  

  

§ 5. Integration and transition to the 

international system of  education [2011 

– 2016] 

  

  

5.1 Establishing sustainable bases of 

education for youth 

There are the established sustainable 

bases of the field of education, especially 

the educational aspect of youth state 

policy evaluated with several important 

indicators. 

The average duration of education 

in the country compiles 11 years and it is 

planed that it should be extended up to 

another 2 years. 

Financing the field of education has 

been gradually increasing, and in 2016 it 

has reached TJS 3.1 billion, while in 2000 

this number compiled only TJS 41 

million, i.e., there is a very strong 

dynamic. 

The number of educational 

institutions are increasing periodically. 

During the years of the State 

Independence more than 2500 buildings 

were constructed and reconstructed. 

Currently in the country exist 161 new 

form institutions, including 85 

gymnasiums and  65 lyceums. Also there 

were formed 9 presidential schools for 

talented students, which covered 

teenagers and youth with the extensive 

opportunities of education. Today in the 

country are existing 39 highest 

professional education institutions with 
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мактаб–интернатҳо зиёд гардида, ба 

78 адад мерасанд (соли 1991 – 41 адад 

буданд). Шумораи мактабҳои олӣ 

бошад, то 30 адад (соли 1991 - 13 адад) 

расонида мешаванд, мутаносибан 

барои ҷавонон ҷиҳати омӯхтани 

таҳсилоти олии касбӣ шароитҳои 

фарох фароҳам мегарданд. 

Таҳсилоти иловагӣ низ, дар ин 

марҳила ташаккул меёбад. Зимнан, 75 

марказҳои таҳсилоти 

беруназмактабии кӯдакон ташкил 

гардида, 30922 нафарро ба омӯзиш 

фаро мегиранд. 

Яке аз дастовардҳои муҳим дар 

ин давра, он ба шумор мера-вад, ки 

шумораи донишҷӯёни тоҷикистонӣ 

дар хориҷи кишвар ҳудудан ба 5000 

нафар (аз ҷумла, 2300 нафар бо 

квотаҳои давлатӣ) мерасад. Дар 

бадастории ин нишондиҳанда 

талошҳои бевоситаи Сарвари давлат 

буданд, ки низоми маорифи 

Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ 

пазируфта шуда, ҳам ҷавонони 

тоҷикистонӣ ба хориҷи кишвар ва ҳам 

ҷавонони хориҷӣ ба мамлакат барои 

таҳсили донишу касб сафарбар 

мегарданд. Яъне, ба ҷавонон имкон-

ияти ҳам тавассути квотаҳои 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

ҳам мустақим дохил шудан ба 

муассисаҳои таълимии олии касбии 

кишварҳои хориҷ ва омӯхтани касбу 

ҳунарҳои дилхоҳ ташаккул дода 

мешавад, ки албатта, боиси 

фарҳамандии ҷомеаи Тоҷикистон 

мегардад. 

 

covering 170 thousand students. It 

should be pointed  that this proportion 

in 1991 compiled 13 units and covered 

only 70 thousand students. 

In total, today in the educational 

institutions 28.3% of youth involved in 

education and this number annually is 

increased up to 2%. 

There is the attention of the 

Founder of Peace and National Unity — 

Leader of the Nation, President of the 

Republic of Tajikistan, His Excellency 

Emomali Rahmon to the field of 

education, meanwhile coverage of youth 

to continuous education is very high, as 

during a speech dedicated to the 

occasion of Independence Day — 8 

September 25th, 2016 was  expressed: 

«Actually the education in the 
independent period with the support of 
the state and Government is 
transformed to one of the important 
basis of society and has very valuable 
favor for young generation and youth, 
deep influenced into intellect of 
adolescent and youth in development of 
national self-knowledge and self-
consciousness, patriotic feeling and 
cognition of historic mission of Tajik 
population». 

Concerning, the legislation bases of 

the field  will be stable. Wide 

opportunities will be established for 

effective study of youth within the 

adopted laws «On Education» and «On 

higher education and vocational 

education after highest educational 

institutions», as well as other by-laws, as 

«National Strategy on Education 

Development of the Republic of 
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§ 5. Ҳамгироӣ ва гузариш ба низоми 

байналмилалии таҳсил [2011 – 2016] 

  

  

5.1 Фароҳам гардидани заминаҳои 

устувори таҳсилот барои ҷавонон  

Заминаҳои устувори ташаккулёфтаро 

нисбат ба соҳаи маориф, бахусус 

татбиқёбии ҷанбаи таҳсилоти сиёсати 

давлатии ҷавонон бо якчанд 

нишондиҳандаҳои муҳим арзёбӣ 

кардан мумкин аст. 

Давомнокии миёнаи фарзии 

таҳсил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 11 

солро ташкил медиҳад ва тасмим 

гирифта шудааст, ки он дар муҳлатҳои 

наздик то ба 2 соли дигар дароз карда 

шавад. 

Маблағгузории соҳаи маориф бо 

тадриҷ афзоиш ёфта, дар соли 2016 — 

3,1 млрд. сомониро ташкил медиҳад, 

дар ҳоле ки ин рақам дар соли 2000 

ҳамагӣ ба 41 млн. сомонӣ баробар буд, 

яъне, дар ин муносибат динамикаи 

хеле устувор ҷой дорад. 

Теъдоди муассисаҳои таълимӣ 

давра ба давра зиёд гардида истодааст. 

Дар солҳои Истиқлолияти давлатӣ 

беш аз 2500 бинои муассисаи таълимӣ 

бунёд ва азнавсозӣ гардиданд.Айни 

замон дар мамлакат 161 муассисаи 

шакли нав, аз ҷумла 85 гимназия ва 65 

литсей амал менамоянд. Инчунин, 9 

мактаби президентӣ барои 

хонандагони болаёқат бунёд шуда, 

наврасон ва ҷавонон бо имкониятҳои 

Tajikistan up to 2020», «National 

Concept of education in the Republic of 

Tajikistan», «National concept of 

inclusive education for children with 

disabilities in the Republic of Tajikistan 

for 2011 – 2015», «Implementation of 

the Action Plan for education reform for 

2004 – 2009», «Concept of the transition 

to the new system of secondary 

education in the Republic of Tajikistan», 

«State Program for the Development of 

Education of the Republic of Tajikistan 

for 2010 – 2015», «State Program for 

construction, repair and reconstruction 

of schools in private homes, buildings, 

carriages, administrative buildings in 

2008 – 2015», «State program of supply 

the education and science institutions 

with academic rooms and research 

base», State Program for the 

development and publication of 

textbooks for 2007 – 2010», «State 

Program on development of professional 

education in 2008 – 2015», «State 

program on computerization of 

secondary educational institutions of 

the Republic of Tajikistan for 2011 – 

2015» and «State Program of teaching 

and learning Russian and English 

languages for 2001 – 2014». 

5.2 Expansion opportunities of 

youth to teach within the educational 

programs and international technology 

of education in accordance to modular 

credit system 

The fifth period of coverage of 

youth with education comes to the 

active phase of transiting sustainable 

steps of educational system to 

international standards of education, 
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фарохи таҳсил фаро гирифта 

шудаанд. Дар ҳолати имрӯза дар 

кишвар 39 муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ бо фарогирии 170 ҳазор 

нафар фаъолият менамоянд. Боиси 

зикр аст, ки ин таносуб дар соли 1991 

– 13 ададро ташкил медод ва ҳамагӣ 

70 ҳазор нафар донишҷӯро фаро 

мегирифт. 

Дар умум, ба ҳисоби миёна, 

имрӯз, дар муассисаҳои таълимӣ 

28,3% ҷавонон машғули таҳсил 

мебошанд ва он ҳамасола то 2% 

афзоиш дорад. 

Таваҷҷӯҳи Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикист-он 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи 

маориф, зимнан, фарогирии ҷавонон 

бо таҳсилоти муттасил хеле зиёд аст, 

чунончи ҳангоми суханронӣ бахшида 

ба 25–умин солгарди Истиқлолияти 

давлатӣ, 8 сентябри соли 2016, иброз 

менамоянд, ки: «Дар воқеъ, маориф 
дар замони соҳибистиқлолӣ бо 
дастгирии давлат ва Ҳукумат ба як 
рукни муҳими иҷтимоӣ табдил ёфт ва 
дар таълиму тарбияи насли наврас ва 
ҷавонон хизмати басо арзишманд 
намуда, дар густариши худшиносиву 
худогоҳии миллӣ, эҳсоси ватандорӣ 
ва шинохти рисолати таърихии халқи 
сарбаланди тоҷик дар зеҳни нав-
расону ҷавонон таъсири амиқ 
гузошт». 

Дар ин росто, заминаҳои 

қонунгузории соҳа устувор мегарданд. 

Қонунҳои тозақабулгардида «Дар 

бораи маориф» ва «Дар бораи 

таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти 

including the European program 

«Bologna» — two–leveled system of 

higher education (bachelor and master 

degrees). Making this decision for 

Tajikistan as post–Soviet country was 

not easy, because many principles of the 

European program severely differ from  

educational system of Tajikistan and 

other CIS countries’ educational system. 

Tajikistan has accepted this system 

because the fact that European 

educational standards are accepted as 

international standards of education and 

those people, who have received 

education under this system, are  

recognized not only in the country and 

the region, but in more countries of the 

world. In the process of transition to this 

system and the formation of stable bases 

the Head of the country, the President of 

the Republic of Tajikistan, His 

Excellency Emomali Rahmon has made 

several business trips to Europe, held 

meetings with high-ranking people, 

regarding access to this figure signed 

appropriate documents, as well as the 

relevant agreement. 

In this period of formation there 

had been done appropriate reforms of 

the field. The «new education system» in 

accordance of modern society conditions 

is based on the qualifications (not on 

knowledge): the task is to give pupils the 

opportunity to learn basic social 

qualification and skills, such as 

responsibility in decision-making and 

progress in career planning, studying in 

all life, communication ability, the 

professional training complied with the 

labor market needs, access to the 
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касбии баъд аз муассисаи олии 

таълимӣ», инчунин санадҳои 

зерқонунии таҳкимбахш, ба монанди 

«Стратегияи миллии рушди маорифи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020», 

«Консепсияи миллии маориф дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Консепсияи 

миллии таҳсилоти фарогир барои 

кӯдакони дорои имкониятҳои маҳдуд 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2011 – 2015», «Нақшаи татбиқи 

ислоҳоти соҳаи маориф барои солҳои 

2004 – 2009», «Консепсияи гузариш ба 

низоми нави таҳсилоти миёнаи умумӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», 

«Барномаи давлатии рушди маорифи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2010 – 2015», «Барномаи давлатии 

сохтмон, таъмир ва азнавсозии 

мактабҳои дар хонаҳои хусусӣ, 

вагонхонаҳо, биноҳои маъмурӣ 

ҷойгиршуда дар соли 2008 – 2015», 

«Барномаи давлатии таъминоти 

муассисаҳои маориф ва илм бо 

утоқҳои таълимӣ ва заминаи илмию 

таҳқиқотӣ», «Барномаи давлатии 

таҳия ва нашри китобҳои дарсӣ барои 

солҳои 2007 – 2010», «Бар-номаи 

давлатии рушди таҳсилоти касбӣ дар 

солҳои 2008 – 2015», «Барномаи 

давлатии компютеркунонии 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

умумии Ҷумҳурии Тоҷик-истон барои 

солҳои 2011 – 2015» ва «Барномаи 

давлатии омӯзиш ва таълими 

забонҳои русӣ ва англисӣ барои соли 

2001 – 2014», имкониятҳои васеъро 

барои таҳсили босифати ҷавонон 

фароҳам меоранд. 

5.2 Васеъ гардидани имкониятҳои 

necessary knowledge and skills for self-

improvement,  healthy lifestyle skills and 

values of civil society. Respectively until 

2016, all higher and vocational 

professional education institutions have 

been transited to the credit educational 

system and next the entranced students 

are taught only on this new educational 

system. According to the new system of 

education the students in connection of 

learning  the training program are  

relatively independent, and make efforts 

to take the necessary score. There is an 

important indicator that student now 

will pass the exam not to a teacher, but 

to or via a computer — electronic 

program, i.e. the subjective specific of 

the training or testing level of 

knowledge is very low, accordingly there 

has been reduced direct student’s 

dependent with the teacher. 

Another achievement according to 

the international standards of education 

is per capita financing of educational 

institutions, meanwhile, for the purpose 

of effective use of financial resources 

there will be established per capita 

financing system of general education 

institutions. Under this system each 

educational institution becomes 

independent in organizing and 

implementing its own budget, and has 

found competence to create better 

conditions for study with their own 

opportunities. From the other side, this 

event is the requirement of the 

democratization of society — 

decentralization of the educational 

system’s management, which reduce the 

government’s burden, and has given 



105 
 

ҷавонон ба таълим дар робита ба 

барномаҳо ва технологияҳои 

байналмилалии таҳсилот тибқи 

низоми модулию кредитӣ 

Давраи панҷуми фарогирии 

ҷавонон бо таҳсилот ба марҳилаи 

гузариши фаъол ва ё ибтидои қадам-

ҳои устувори низоми маориф оиди 

мутобиқат ба стандартҳои 

байналмилалии таҳсилот, аз ҷумла 

барномаи аврупоии «Болония» — 

низоми дузинагии таҳсилоти олии 

касбӣ (бакалавриат ва магистратура) 

рост меояд. Қабули ин қарор ба 

Тоҷикистон чун кишвари пасошӯравӣ 

осон набуд, зеро принсипҳои зиёди 

барномарезии аврупоии таҳсил аз 

низоми маорифи Тоҷикистон ва 

дигар кишварҳои узви ИДМ ба куллӣ 

фарқ мекард. Аммо бо дар-

назардошти он ки меъёрҳои аврупоии 

таҳсилот ҳамчун меъёрҳои 

байналмилалӣ пазируфта шудаанд ва 

он ки ихтисоси тибқи ин низом 

гирифтаи шахс на танҳо дар мамлакат 

ва минтақа, балки ҳудудан дар 

тамоми кишварҳои ҷаҳон эътироф 

мегардад, Тоҷикистон низоми 

мазкурро қабул мекунад. Дар раванди 

гузариш ба ин низом ва ташаккули 

заминаҳои устувор Сарвари мамла-

кат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон чандин сафарҳои корӣ ба 

Аврупо анҷом дода, бо шахсони 

воломақом вохӯриҳо доир намуда, 

бобати дастёбӣ ба ин нишондиҳанда 

санадҳои мувофиқро, аз ҷумла 

созишномаи дахлдорро ба имзо 

мерасонанд. 

more responsibility to the civil society 

and the direct educational system. At 

the same time, this system allows to 

establish additional independent 

funding  sources for educational 

institutions and improve the financial 

profitability of teachers. 

Thus, as a result of systematic 

reforms all general education schools 

have transited to per capita financing 

and in 2016 for this field the total 

amount of funds from the state budget 

reached TJS 1.8 billion. Furthermore for 

the year 2017 for this field was allocated 

TJS 1.9 billion that for per student is 

provided with TJS 1,109; that is 

evaluated a success to the direction of 

coverage of youth with a qualitative  

education. 

  

5.3 Establishing the modern 

mechanism of entrance and access of 

youth to the educational institutions  

The Founder of Peace and National 

Unity — Leader of the Nation, President 

of the Republic of Tajikistan, His 

Excellency Emomali Rahmon pays high 

attention to quality of educational 

system and adapts it to the requirements 

of modern society, meanwhile, coverage 

of educational institutions with the 

young and talented staff. This point was 

quoted in the speech of Leader of the 

Nation at the meeting devoted to the 

25th anniversary of the State 

independence: «To enter to this period 
has required from the administration of 
state to implement the very important 
task, i.e. to create suitable space for 
development of science and education, 
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Дар ин марҳилаи ташаккулёбӣ, 

ислоҳоти муносиби соҳа пеш гузошта 

мешавад. «Низоми нави маориф» 

мутобиқи тақозои ҷомеаи муосир ба 

салоҳиятнокӣ (на ба дониш) асос 

меёбад: вазифа гузошта мешавад, ки 

бояд ба таълимгирандагон имконияти 

аз худ намудани салоҳияту малакаҳои 

асосии иҷтимоӣ, ба монанди масъул-

иятнокӣ дар қабули қарорҳо ва 

банақшагирии пешравӣ дар касб, 

илмомӯзӣ дар давоми тамоми ҳаёт, 

қобилияти робитавӣ, тайёрии касбии 

ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат; 

дастёбӣ ба донишу малакаи барои 

худтакмилдиҳӣ зарур, малакаи тарзи 

ҳаёти солим ва арзишҳои ҷомеаи 

шаҳрвандӣ, фароҳам оварда шавад. 

Мутаносибан то соли 2016 тамоми 

муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи 

касбӣ ба низоми таҳсилоти кредитӣ 

мегузаранд ва минбаъд донишҷӯёни 

қабулшуда танҳо аз рӯи ҳамин низоми 

таҳсил таълим дода мешаванд. Тибқи 

низоми нави таҳсил донишҷӯ вобаста 

ба аз худ кардани барномаи таълимӣ 

нисбатан мустақил буда, барои 

дастёбӣ ба холҳои зарурӣ талош 

меварзад. Дар ин ҷо нишондиҳандаи 

муҳим он аст, ки донишҷӯ минбаъд на 

ба омӯзгор, балки ба компютер — 

барномаи электронӣ, тариқи санҷиш 

имти-ҳон месупорад, яъне, хусусияти 

субъективии таълим ва ё санҷиши 

сатҳи дониш бо таъсири субъект хеле 

паст, мувофиқан дар ин муносибат 

вобастагии бевоситаи (шахсиятии) 

донишҷӯ ба омӯзгор кам мегардад. 

Дастоварди дигар мутобиқ ба 

меъёрҳои байналмилалии таҳсил, ин 

to include modern technology, to 
educate modern staff and renewing of 
the management structure of the field of 
science and education. With this 
purpose the Government of the country 
has been starting targeted reform of the 
field of education».  

One of the most important 

achievements in this area is making 

accessible, suitable and inclusive 

procedure or the system of entrancing of 

students that will be transformed with 

the direct initiative of the Leader of the 

Nation as a self-active and integrated 

electronic system. Self–activeness 

indicator of this system is based on the 

fact that, hereinafter the entrance exams 

are conducted without effect and the 

direct participation of the subject 

(human) and it is not related to any 

specific rules or requirements of 

educational institutions. The unified 

electronic system is concentrated on the 

integrating, and at the same time 

making examinations and procedures 

available and to establish it through 

computer and Internet informational 

technology. Here the integration system 

is also depends on electronic — internet 

control and ignores any impact of 

human subject, in fact, this achievement  

eliminates all human effects, eliminates 

corruption and injustice conditions, and 

corresponds  to the expression 

«education for all: everyone is able to 

reach students title». 

For the effective implementation of 

this initiative in 2013 in the country has 

been established the National Testing 

Center under the President of the 
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маблағгузории сарикасии муассисаҳои 

таълимӣ ба ҳисоб меравад, зимнан бо 

мақсади истифодаи самараноки 

захираҳои молиявӣ низоми 

маблағгузории сарикасии муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ ҷорӣ карда мешавад. 

Тибқи ин низом ҳар як муассисаи 

таълимӣ дар ташкил ва амалисозии 

буҷети худ мустақил гардида, ба 

фароҳам овардани шароитҳои беҳтари 

таҳсил бо имкониятҳои худӣ салоҳият 

пайдо мекунад. Аз тарафи дигар, ин 

муносибат ҳамчун талаботи 

демократикунонии ҷомеа, — 

ғайримуттамарказонидани 

идоракунии низоми маориф буда, 

сарбории ҳокимияти давлатиро кам 

намуда, масъулияти бешро ба ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ва низоми бевоситаи 

таҳсилот вогузор менамояд. 

Ҳамзамон, ин меъёр имконият 

медиҳад, ки манбаҳои иловагии 

маблағгузории мустақили фаъолияти 

муассисаҳои таълимӣ ташкил ёбанд ва 

сатҳи даромаднокии молиявӣ (пулӣ) 

ва моддии омӯзгорон беҳтар гардад. 

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи 

ислоҳоти муназзам тамоми мактабҳои 

таҳсилоти умумӣ ба маблағгузории 

сарикасӣ мегузаранд ва дар соли 2016 

ҳаҷми умумии маблағ дар ин самт аз 

ҳисоби Буҷети давлатӣ 1,8 млрд. 

сомониро ташкил медиҳад. Барои соли 

2017 бошад, маблағ барои ин самт 1,9 

млрд. сомонӣ пешбинӣ гардида, барои 

як таълимгиранда — 1109 сомониро 

ташкил медиҳад, ки дар самти 

фарогирии ҷавонон бо таҳсилоти 

босифат муваффақияти хуб арзёбӣ 

мегардад.    

Republic of Tajikistan, that had its task : 

organizing and conducting integrated 

admission examination for higher 

educational institutions of the Republic 

of Tajikistan; distribution of applicants 

to higher educational institutions; 

forming monitoring and evaluation of 

education’s quality and participating in 

international programs for student’s 

knowledge assessment. Subsequently, 

all admission examinations to higher 

educational  institutions and vocational 

education will be carried out through the 

same body, proportionally by its 

representatives in locals. 

The activity of National Testing 

Center and its equitable operation was 

determined significant and effective in 

the first experience. Citizens, especially 

the older generation welcomed this 

initiative of Leader of the Nation with 

prosperity, because this event had not 

only moral and educational nature, but 

also made to improve the socio-

economic situation of society and 

strengthen citizens' confidence in the 

field of education management system. 

Another step towards the formation 

of electronic education system 

maintenance was passing the 

intermediate exams through 

informational technology. In this regard, 

the Head of the country during the 

lesson of Peace in Dangara district — 

September 1, 2016, expressed: «In 
condition of high–speed science and 
technical revolution there is  a real 
necessity to the process of study to 
implement the innovation tools and 
equipment via modern educational 
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5.3 Ташкил ёфтани механизми 

муосири дохилшавӣ ва дастрасии 

ҷавонон ба муассисаҳои таълимӣ  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 

— Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ба сифатнок, 

дастрас ва мутобиқ ба талаботи 

ҷомеаи муосир гардонидани низоми 

таҳсилот, зимнан бо кадрҳои ҷавон ва 

болаёқат фаро гирифтани 

муассисаҳои таълимӣ таваҷҷӯҳи 

доимӣ доранд. Ба ин нукта метавон аз 

суханронии Пешвои миллат дар 

ҷаласаи тантанавӣ бахшида ба 25 –

солагии Истиқлолияти давлатӣ чунин 

иқтибос овард: «Ворид гардидан ба ин 
давра дар назди роҳбарияти давлат 
иҷрои вазифаи басо муҳим, яъне, ба 
вуҷуд овардани фазои мусоид барои 
рушди илму маориф, ворид намудани 
технологияҳои муосир, тарбияи 
кадрҳои замони нав ва азнавсозии 
сохтори идораи соҳаи илму маорифро 
ба миён гузошт. Бо ин мақсад, 
Ҳукумати мамлакат ислоҳоти 
мақсадноки соҳаи маорифро оғоз 
намуд.». 

Яке аз дастовардҳои муҳим дар 

ин самт — дастрас, муносиб ва 

фарогир гардонидани тартиб ва ё 

низоми қабули донишҷӯён мебошад, 

ки он бо ибтикор ва ташаббуси 

бевоситаи Пешвои миллат, ба низоми 

худфаъол ва ягонаи электронӣ табдил 

дода мешавад. Нишондиҳандаи худ-

фаъолии ин низом ба он асос меёбад, 

ки минбаъд қабули имтиҳонҳои 

дохилшавӣ бидуни таъсир ва 

иштироки бевоситаи субъект (инсон) 

techniques». 

Today in all levels of education  is 

being conducted the electronization of 

learning process and the most important 

is that this trend will automatically 

effect to increase the role of intellectual 

potential in human life and to rise the 

individuality of personality, which is 

stable dynamic of course can lead to 

improve the intellectual potential of 

state and society.  
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ҷараён мегирад ва ба талабот ва ё ҳар 

гуна қоидаҳои алоҳидаи муассисаҳои 

таълимӣ вобаста намебошад. Низоми 

ягонаи электронӣ бошад, ба мут-

тамарказ, ҳамзамон дастрас гар-

дидани тартиби қабули имтиҳонҳо ва 

ба роҳ мондани он тавассути 

технологияи компютерӣ, иттилоотии 

интернетӣ асос меёбад. Дар ин ҷо 

низоми муттамарказ низ хоси назорат 

ва дастрасии васеи василаҳои элек-

тронӣ — интернетӣ мебошад ва 

таъсири бевосиати ҳама гуна субъекти 

инсониро рад менамояд, яъне, дар 

воқеъ ин дастовард тамоми 

вобастагии инсониро бартараф 

намуда, ҳолатҳои коррупсионӣ ва 

беадолатиро рафъ карда, ба ифодаи 

«таҳсилот барои ҳама: ҳар кас лаёқат 

дорад, соҳиби унвони «донишҷӯй» 

мешавад» мувофиқ мебошад.  

Барои татбиқи босамари ин 

ташаббус дар мамлакат соли 2013 дар 

назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Маркази миллии тестӣ 

ташкил меёбад, ки вазифаи он аз: 

ташкил ва гузаронидани имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ ба 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; тақсимоти 

довталабон ба муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ дар асоси натиҷаҳои 

имтиҳонҳо;  ташкили мониторинг ва 

арзёбии сифати таҳсилот ва иштирок 

дар барномаҳои байналмилалии 

арзёбии дониши хонандагон, иборат 

мегардад. Аз ин баъд, тамоми 

имтиҳоноти дохилшавӣ ба 

муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи 

касбӣ тариқи ҳамин ниҳод, 
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мутаносибан намояндагиҳои он дар 

маҳалҳо ба роҳ монда мешавад.  

Маркази миллии тестӣ ва 

фаъолияти хусусиятноки 

боадолатонаи он зимни таҷрибаи 

нахустин возеҳ, назаррас ва 

натиҷабахш мегардад. Шаҳрвандон, 

бахусус насли калонсол аз ин 

ташаббуси Пешвои миллат бо 

фараҳмандӣ истиқбол мегиранд, зеро 

ин амал на танҳо аҳамиятнокии 

маънавию маърифатӣ дошт, балки 

вазъи иҷтимоии иқтисодии ҷомеаро 

низ беҳ гардонид ва аз ҳама муҳим, 

эътимоди шаҳрвандонро ба низоми 

идоракунии соҳаи маориф устувор 

намуд. 

Қадами дигари дар самти 

ташаккули низоми электронии таҳсил 

пешгирифта, ин супоридани санҷишу 

имтиҳонҳои даврию фосилавии 

донишҷӯён тавассути технологияи 

иттилоотӣ мебошад. Дар ин хусус 

Сарвари кишвар зимни дарси сулҳ — 1 

сентябри соли 2016 дар ноҳияи 

Данғара, чунин иброз менамояд: «Дар 
шароити таҳаввулоти босуръати 
илмиву технологӣ зарурати дар 
раванди таълим ҷорӣ кардани 
воситаву таҷҳизоти инноватсионӣ 
амри воқеӣ гардида, ба роҳ мондани 
таълим тавассути воситаҳои муосири 
техникӣ ногузир мебошад.».  

Имрӯзҳо дар тамоми зинаҳои 

таҳсил ботадриҷ электроникунонии 

василаҳои таълим ҷараён дорад ва аз 

ҳама муҳим он ки, ин тамоюл ба 

таври худкор нақши нерӯи зеҳниро 

дар ҳаёти инсон ва ташаккули 

шахсият боло бурда истодааст, ки 
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албатта динамикаи муътадили он 

метавонад ба баланд бардоштани 

иқтидори зеҳнии давлат ва ҷомеа 

боис гардад. 
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БОБИ III. ТАНДУРУСТИИ ҶАВОНОН – 

ҲАДАФИ АФЗАЛИЯТНОКИ СИЁСАТИ 

ИҶТИМОӢ 

  

  

§ 1. Низоми тандурустии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва ҳамгироии рукнҳои 

сиёсати давлатии ҷавонон ба он  

[1992 – 1995] 

  

  

  

1.1 Ташкилгардии низоми тандурустӣ 

дар Тоҷикистон  

Давраи аввали ташаккулёбӣ ҳамчун 

идомаи заминаҳои ҳанӯз аз низоми 

Шӯравӣ боқӣ монда ба роҳ гузошта 

мешавад, чун кишварро ҷанги 

шаҳрвандӣ ва нооромиҳо фаро 

гирифта буд ва амалисозии ислоҳоти 

ҷадиди соҳаи тандурустӣ 

имконнопазир буд. Новобаста аз ин, 

сиёсати давлатии тандурустӣ татбиқ 

меёфт, муассисаҳои тандурустӣ фаъ-

олият менамуданд ва ба беҳтару 

хубтар гардонидани сатҳи 

хизматрасонӣ талош меварзиданд. 

1.2 Ҷанбаҳои ҳуқуқию ҳамоҳанг-

созии сиёсати давлатии ҷавонон 

вобаста ба соҳаи тандурустӣ 

Ҳифзи саломатии ҷавонон яке аз 
самтҳои афзалиятноки сиёсати 

  

  

  

  

  

SECTION III. YOUTH HEALTH 

PROTECTION – SOCIAL POLICY’S 

PRIORITY GOAL 

  

  

  

§ 1. The health protection system of the 

Republic of Tajikistan and integration 

the components of youth state policy 

into it  

[1992 – 1995] 

  

  

  

1.1 Forming the health protection system 

in Tajikistan 

The first period of forming was like 

continuation of bases still remained 

from the Soviet system, because the 

country was covered by civil war, and 

realization of any new reform of the 

health protection system there was 

impossible. Despite of this, the public 

health protection policy has been 

implementing, health institutions were 

activated and tried to improve their 

service level. 

  

1.2 Legal coordination aspects of 

youth state policy in relation to the field 

of health protection 

Youth health care is one of the 
priority directions of the youth state 
policy — established by the legislation of 

the Republic of Tajikistan, accordingly, 
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давлатии ҷавонон ба шумор меравад 

— муқаррар карда шудааст тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

зимнан, ҳамоҳангсозии масъалаи 

мазкур ба зимаи мақомоти 

ваколатдори давлатии кор бо ҷавонон 

вогузор мешавад. Бо ин мақсад тибқи 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи сиёсати давлатии ҷавонон» 

(таҳрири 1992) муайян карда 

мешавад, ки: «Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои мактаббачаҳо ва донишҷӯёни 
муассисаҳои таълимӣ, хизматчиёни 
ҳарбӣ барои истифодаи муассисаҳои 
маданию маърифатӣ ва варзишию 
тандурустӣ бо роҳи муқаррар кардани 
нархҳои имтиёзнок режими афзал-
иятнок таъмин менамояд.». Яъне, 

ҳанӯз дар рӯзҳои аввали ташаккулёбӣ, 

новобаста аз тангдастии молиявӣ, 

таваҷҷӯҳи Ҳукумат ба ҳифзи 

тандурустӣ ва тарзи ҳаёти солими 

ҷавонон равона гардида буд.  

Соли 1991 дар низоми ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ марказҳои минта-

қавии хизматрасонии иҷтимоӣ ба 

пиронсолон ва маъюбони яккаву 

танҳо ташкил гардида, соли 1992 

институти илмию тадқиқотии соҳавӣ 

таъсис меёбад. 

Буҷети соҳаи тандурустӣ, дар ин 

давра (1991), баробар ба 960 ҳазор 

сомониро ташкил ме-диҳад. 

  

 

  

  

the coordination of this issue will be 

assigned to authorized state bodies of 

youth affairs. For this purpose, 

according to the Law of the Republic of 

Tajikistan «On youth state policy» (1992 

edition) determined that: «Republic of 
Tajikistan provides priority regime for 
the pupils and students of educational 
institutions and military servicemen for 
the use of institutions of cultural, 
educational, sport and health protection 
through the establishment of 
preferential prices.» It  means that still 

in the early days of development, 

regardless of the financial difficulties, 

the attention of the Government has 

been directed to the health care and 

healthy lifestyles of youth. 

In 1991 into the population social 

protection system were established 

Regional Centers of social services to 

oldest and invalids, in 1992 there was 

established the sectoral Institution of 

science and research.  

The budget of the field of health 

protection, in this period, made equal 

TJS 960,000.  

  

 

  

  

§ 2. The legal mechanisms of  

improving the youth health  

[1996 – 2000] 

  

  

2.1 Creating legal propaganda and 

practical conditions on prevention of 

specific dangerous diseases among youth 

The start of relative sustainable activity 
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§ 2. Механизмҳои ҳуқуқии беҳ 

гардонидани саломатии ҷавонон 

[1996 – 2000] 

  

  

2.1 Фароҳам гардидани шароит-ҳои 

ҳуқуқии ташвиқотию амалӣ оид ба 

пешгирии бемориҳои махсусан 

хавфнок дар байни ҷавонон 

Оғози фаъолияти нисбатан устувори 

соҳаи тандурустӣ ба ҳамин давра рост 

меояд. Нахуст, чун тартиби 

муқарраршуда Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи 

саломатии аҳолӣ» (1997) қабул карда 

мешавад. Зимнан, низоми 

идоракунии тандурустӣ, принсипҳои 

хизматрасонӣ, заминаҳои ташаккули 

таъминоти доруворӣ, табобати муназ-

зам ва ғайра мутобиқи талаботи 

сиёсати давлатии Тоҷикистон ва 

рукнҳои конститутсионии он 

муқаррар карда мешаванд, яъне, 

низоми ҳуқуқии идории соҳаи 

тандурустӣ дар мамлакат мукаммал 

мегардад. 

Ҳамчунин, бо мақсади татбиқи 

бомаром ва муназзами қонунгузорӣ 

«Стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ то соли 

2005» ва «Барномаи соҳавии ислоҳоти 

нигаҳдории тандурустӣ барои сол-ҳои 

1997 – 2001» қабул карда мешаванд. 

Вобаста ба хизматрасонии даст-

рас ва муносиб ба кӯдакон ва 

наврасон, дар идома ба низоми 

фароҳамбуда, дар беморхонаҳои 

тамоми шаҳру ноҳияҳо шуъбаи 

кӯдакона фаъол мегардад. 

of the field of health protection become 

to this period. The first step as an 

accepted order there was adopted the 

Law of the Republic of Tajikistan «On 

population health care» (1997). 

Meanwhile, health protection 

management system, service’s 

principles, the bases of a regular supply 

of medicines, treatment, etc. were 

determined in the demand for public 

policy and constitutional principles, that 

is, legal administrative system of health 

protection was improving in the 

country. 

Also, with the aim of steadily and 

effective implementation of legislation 

there had been adopted «Strategy of 

Republic of Tajikistan of health care of 

population till 2005» and «Sectoral 

Program on reformation of health 

maintenance for 1997 - 2001». 

In addition to existing system in 

regard to appropriate services to 

children and teenagers in all cities and 

districts hospitals was activated 

children's department. 

2.2 Becoming priority the youth 

health 

In 1998 concerning youth healthy 

lifestyle promotion was adopted the 

«National Program «Youth of Tajikistan» 

and one of the priority areas of it had 

been focused to this direction. 

In framework of this Program the 

local authorized bodies of youth affairs 

in conjunction with the health 

protection structures were conducted 

regular various awareness and 

informational events in the field of 

prevention of dangerous diseases, such 
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2.2 Афзалиятнок гардидани сало-

матии ҷавонон  

Дар самти ташаккули тарзи ҳаёти 

солими ҷавонон соли 1998 «Барномаи 

миллии «Ҷавонони Тоҷикистон» 

қабул мегардад ва яке аз соҳаҳои 

афзалиятноки он ба ҳамин самт 

равона мешавад. 

Дар доираи ин Барнома мақо-

моти маҳаллии кор бо ҷавонон дар 

якҷоягӣ бо сохторҳои тандурустӣ 

мунтазам чорабиниҳои гуногуни 

маърифатнокӣ ва итти-лоотиро дар 

самти пешгирии бемориҳои хавфнок, 

аз қабили нашъамандӣ, ВНМО / 

БПНМ, бемориҳои сироятии ҷинсӣ ва 

ғайра баргузор менамоянд. Чора-

биниҳо, ки хусусияти иттилоотӣ 

доштанд, бештар ба монанди аксияҳо, 

викторинаҳо, вохӯриҳо ва мулоқотҳо 

амалӣ гардонида мешаванд. Яке аз 

қадамҳои муфид дар ин самт, ин 

истифодаи иқтидори ҷамъиятӣ дар 

шакли нав — ихтиёрона (волонтёрӣ) 

ба ҳисоб мерафт, ки бо ин мақсад дар 

шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ маҳфилҳои 

ихтиёрона ташкил ёфта, садҳо 

чорабиниҳо гузаронида мешаванд. 

  

  

§ 3. Фароҳам гардидани  

механизмҳои ташаккули тарзи ҳаёти 

солим дар байни ҷавонон  

[2001 – 2005] 

  

  

3.1 Ташкил ёфтани маҳфилҳои 

ихтиёрона (волонтёрӣ) ва марказҳои 

солимии репродуктивии ҷавонон 

Бо назардошти дастуру ҳидоят-ҳои 

as drug abuse, HIV / AIDS, sexually 

transmitted infections, and so on. 

Events, that had informational nature 

were carried out more such actions, 

quizzes, meetings and negotiations. One 

of the most useful steps in this direction 

was the use of public force in the new 

form of volunteerism, and for this 

purpose there were formed volunteer 

clubs in cities and districts of the 

republic, and carried out hundreds of 

event. 

 

  

  

§ 3. Creating the mechanisms  

of healthy lifestyle promotion among 

youth [2001 – 2005] 

  

  

3.1 Forming Volunteer Clubs and Youth 

Reproductive Health Centers 

Takeing into account the instructions 

and guidance of the President of 

Tajikistan, His Excellency Emomali 

Rahmon in the meeting with 

representatives of youth of the country 

(1998)  in the republic among public and 

international organizations has  become 

very important the youth healthy 

promotion and prevention of specific 

dangerous diseases in their life. 

Meanwhile, the authorized state bodies 

of youth affairs, NGOs «Health», 

«Reproductive health», «Gender and 

Development», «Legal Support of 

Youth», «Red flower», «Careful» etc., and 

several international organizations 

became active in this area and they had  

implemented many  projects in 
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Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, зимни 

мулоқот бо намояндагони ҷавонони 

мамлакат (1998), дар кишвар 

ташаккули тарзи ҳаёти солими 

ҷавонон ва пешгирии бемориҳои 

махсусан хавфнок дар ҳаёти онҳо 

байни ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва 

байналмилалии муқими Тоҷикистон 

аҳамияти хоса касб менамояд. 

Зимнан, мақомоти ваколатдори 

давлатии кор бо ҷавонон, ташкил-

отҳои ҷамъиятии «Саломатӣ», 

«Солимии репродуктивӣ», «Гендер ва 

тараққиёт», «Дастгирии ҳуқуқии 

ҷавонон», «Гули сурх», «Ғамхор» ва 

диг., инчунин, якчанд ташкилотҳои 

байналмилалӣ дар ин самт фаъол 

мегарданд ва лоиҳаҳои зиёди маъри-

фатнокӣ, иттилоотю тарғиботиро 

амалӣ менамоянд. 

Дар шаҳрҳои Душанбе, 

Қурғонтеппа, Кӯлоб ва Хуҷанд дар 

заминаи мақомоти маҳаллии кор бо 

ҷавонон марказҳои солимии 

репродуктивии ҷавонон ташкил 

меёбанд, ки фаъолияти худро дар 

асоси услуби омӯзиши «ҳамсол ба 

ҳамсол» ва ихтиёрона ба роҳ 

мемонанд. Дар ҳамин давра, 

марказҳои мазкур дар байни ҷавонон 

нақши хеле муҳим пайдо мекунанд, 

зеро пайваста барномаҳои гуногуни 

маърифатию шавқангезро бо ҷалби 

фаъолҷавонон амалӣ менамоянд. 

Дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ҳамоҳан-

гии ин самти фаъолият ба Маркази 

ҷумҳуриявии иттилоот ва тамоюли 

ҷавонон вогузор мегардад ва он дар 

ҳамкорӣ бо субъектҳои дахлдор, аз 

education, agitation and information. 

In the cities of Dushanbe, 

Qurghonteppa, Kulob and Khujand were 

formed Youth Reproductive Health 

Centers under the local authorized 

bodies of youth affairs, which operate its 

activity on the basis of style «Peer to 

peer» and volunteerism. In the same 

period, these centers played a very 

important role among youth, as 

implemented a variety of educational 

programs by attracting active youth. 

In the republican level this activity 

will be assigned to the National Center 

of Information and Orientation of Youth 

and this Center in cooperation with 

relevant entities, including international 

organizations held a lot of events among 

youth.  By this organization are formed 

only in the same period, 4 youth centers 

and 40 volunteering Youth Clubs. 

3.2 Design and implementation of 

sectoral programs in the field of 

prevention of drug abuse and HIV / AIDS 

among youth 

The Law of the Republic of 

Tajikistan «On youth and youth state 

policy» determines that: «Authorized 
state bodies of youth affairs, authorized 
governmental local bodies, self-
management of towns and villages with 
the non-governmental organizations in 
that time when diseases are maximum 
broaden, especially dangerous diseases, 
including genital diseases, human 
immunodeficiency virus, acquired 
immune deficiency diseases and 
showered through sexual intercourse 
carrier, drug addiction, alcoholism, and 
other diseases that result in increased 
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ҷумла ташкилотҳои байналмилалӣ 

чорабиниҳои зиёдеро дар байни ҷаво-

нон баргузор менамояд. Ташкилоти 

мазкур, дар ҳамин давра, таъиси 4 

марказҳои ҷавонон ва 40 маҳфилҳои 

ихтиёриёнро ташаббус мекунад ва 

шумораи зиёди ҷавононро бо 

хизматрасонии зарурӣ фаро мегирад. 

3.2 Таҳия ва амалӣ шудани 

барномаи соҳавӣ дар самти пешгирии 

нашъамандӣ ва ВНМО / БПНМ дар 

байни ҷавонон 

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷик-

истон «Дар бораи ҷавонон ва сиёсати 

давлатии ҷавонон» муқаррар шудааст, 

ки: «Мақомоти ваколатдори давлатии 
кор бо ҷавонон, мақомоти маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ, худидоракунии 
шаҳрак ва деҳот якҷоя бо 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ғайри-
тиҷоратӣ ҳангоми аз эътидол гузаш-
тани меъёрҳои ҳадди ниҳоии 
паҳншавии касалиҳои махсусан 
хатарнок, аз ҷумла, бемориҳои узвҳои 
таносул, вируси норасоии масунияти 
одам, бемории пайдошудаи норасоии 
масуният ва бемориҳои ба воситаи 
алоқаи ҷинсӣ гузаранда, нашъамандӣ, 
майзадагӣ, дигар касалиҳо, ки ба 
афзоиши маъюбӣ ва фавти ҷавонон 
сабаб мешаванд, оиди пешгирии 
паҳншавии чунин касалиҳо тадбирҳои 
таъхирнопазир меандешанд. Татбиқи 
тадбирҳои мазкур аз манбаъҳои 
мухталиф тибқи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ 
карда мешавад». Ҳамчунин, 

қонунгузорӣ хизматрасонии тиббиро 

барои кӯдакону наврасон дар ҳамаи 

намудҳои муассисаҳои таълимӣ 

disability and mortality in youth, urgent 
measures will be taken to prevent the 
spread of such diseases. Implementation 
of these measures is funded from various 
sources, according to legislation of 
Republic of Tajikistan.» Also, the 

legislation determines medical advice 

for children and adolescents in all types 

of educational institutions (for free), 

which is a very important indicator of 

the direction of youth support. 

In 2002 in connection of the 

implementation of legislative 

requirements under the Committee of 

youth affairs under the Government of 

the Republic of Tajikistan (former) was 

formed Intersectoral Working Group of 

youth friendly service in the field of 

health with the purpose of development 

the draft of the State Program for youth 

health development. 

Youth friendly service in this 

period had been considered as a new 

creative system which mainly had 

included the aspects of improving of 

youth health. Actually, this mechanism 

is the specific service or social assistance 

that comes out from Europe. In 

Tajikistan it had been imported along 

with a set of international organizations’ 

programs and in conformity of the 

country with the relevant aspects of it to 

the programs and plans of separate 

spheres. 

In this process in the level of 

authorized state bodies of youth affairs 

has been adopted the Plan on preventing 

drug abuse and HIV / AIDS among youth 

for 2002 – 2004 (13.03.2002), in 

accordance with  procedure it had been 
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ройгон (бепул) муқаррар менамояд, 

ки дар самти дастгирии иҷтимоии 

ҷавонон хеле нишондиҳандаи устувор 

ба ҳисоб меравад. 

Дар робита ба амалисозии 

муқаррароти қонунгузорӣ соли 2002 

дар назди Кумитаи кор бо ҷавонони 

назди Ҳукумати Ҷум-ҳурии 

Тоҷикистон (собиқ) Гурӯҳи 

байнисоҳавии хизматрасонии хайр-

хоҳона ба ҷавонон дар соҳаи саломатӣ 

ташкил меёбад, ки мақсади он таҳияи 

лоиҳаи Барномаи давлатии рушди 

саломати ҷавонон муайян шуда буд. 

Хизматрасонии хайрхоҳона ба 

ҷавонон дар ин давра барои 

Тоҷикистон низоми тозаэҷод ба ҳисоб 

рафта, он асосан ҷанбаҳои 

беҳтаркунии вазъи саломатии 

ҷавононро фаро мегирифт. Аслан 

механизми мазкур хоси хизматрасонӣ 

ва ё кӯмаки иҷтимоӣ буда, аз Аврупо 

манша мегирад. Дар Тоҷикистон 

бошад, он дар якҷоягӣ бо барномаҳои 

пешгузоштаи ташкилотҳои байналми-

лалӣ ворид мегардад ва дар 

мутобиқат бо шароити кишвар 

ҷанбаҳои дахлдори он дар барномаҳо 

ва нақшаҳои соҳаҳои алоҳида ҷойгир 

карда мешаванд. 

Дар ин раванд, дар сатҳи 

мақомоти ваколатдори давлатии кор 

бо ҷавонон «Нақшаи амалиёт оид ба 

пешгирии нашъамандӣ ва ВИЧ / СПИД 

дар байни ҷавонон барои солҳои 2002 

– 2004» (аз 13.03.2002) қабул гардида, 

тибқи тартиби муқарраргардида он то 

ба сатҳи тамоми мақомоти маҳаллии 

кор бо ҷавонон, яъне, дар шаҳру 

ноҳияҳо амалӣ гардонида мешавад.  

implemented in the level all local 

authorized bodies of youth affairs — 

cities and districts. 

3.3 Implementation of the 

Education Program on principle of «peer 

to peer» in Tajikistan 

In condition that Tajikistan in the 

international arena in terms of 

population has considered as a young 

country, for it was important forming 

different mechanisms of activating and 

motivating of youth. Meanwhile, 

Educational Program «peer to peer» 

which is one of the suitable mechanisms 

of youth affairs at the international 

level, in this period, has  attracted the 

attention of the officials of the field. 

Implementation of this Education 

Program has been integrated into more 

than 50% of youth organizations and 

had wide spread throughout the country 

in short term. Relatively, this Program 

will be recognized as part of the system 

of development of activities of youth 

organizations, especially public 

associations in the field of healthy 

lifestyles, prevention of dangerous 

diseases among youth, environmental 

protection and so on. 

Methodology «peer to peer», which 

over decades developed in most 

countries of the world has recommended 

itself in Tajikistan positively and up to 

date with the support of the state, public 

and international organizations in 

various cities and districts of the country 

and exists as part of educational, 

informational and promotional program 

among youth, an important part of this 

Program is to attract volunteers – peers 
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3.3 Татбиқ гардидани барномаи 

омӯзишӣ аз рӯи усули «ҳамсол ба 

ҳамсол» дар Тоҷикистон 

Дар шароите, ки Тоҷикистон дар 

арсаи ҷаҳонӣ аз нигоҳи аҳолӣ 

кишвари ҷавон ба ҳисоб мерафт, 

барои он зарур буд, ки механизмҳои 

гуногуни фаъолгардонанда ва 

шавқангезандаи ҷавонон ташаккул 

дода шавад. Зимнан, барномаи 

омӯзишӣ аз рӯи усули «ҳамсол ба 

ҳамсол», ки дар ҳамин давра яке аз 

механизмҳои муносиби кор бо 

ҷавонон дар сатҳи байналмилалӣ 

пазируфта шуда буд, таваҷҷӯҳи 

масъулини соҳаро ҷалб менамояд.  

Татбиқи барномаи омӯзишии 

мазкур дар муҳлати кӯтоҳ, ба ҷузъи 

заминавии фаъолияти зиёда аз 50% 

ташкилотҳои ҷамъиятии ҷавонон 

табдил ёфта, дар ҳудуди ҷумҳурӣ паҳн 

мегардад. Мутаносибан, ин барнома 

ҳамчун қисми низоми рушди 

фаъолияти ташкилотҳои ҷавонон, 

алалхусус иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ 

дар соҳаи тарзи ҳаёти солим, 

пешгирии бемориҳои хавфнок дар 

байни ҷавонон, ҳифзи муҳити зист ва 

ғайра эътироф мегардад. 

Методологияи «ҳамсол ба 

ҳамсол», ки дар тӯли даҳсолаҳо дар 

аксари кишварҳои ҷаҳон коркард 

шудааст, худро дар Тоҷикистон аз 

ҷиҳати мусбӣ тавсия медиҳад ва то 

имрӯз бо дастгирии ташкилотҳои 

давлатӣ, ҷамъиятӣ ва байналмилалӣ 

дар шаҳрҳо ва ноҳияҳои гуногуни 

кишвар, дар доираи барномаҳои 

маърифатӣ, иттилоотӣ ва таблиғотӣ 

дар байни ҷавонон бо назардошти 

to supply identified services. 

Thus, with the principle of «peer to 

peer» in the direction of promoting a 

healthy lifestyle, volunteer 

development, prevention of drug abuse, 

HIV / AIDS, crime and other negative 

phenomena and habits among young 

people across the country thousands of 

actions, were held and to some extent 

this Program helps beneficially impact 

on awareness and behavior of youth. 

  

 

  

  

§ 4. Programing relations —  

directional services on healthy lifestyle 

promotion for youth [2006 – 2010] 

  

  

4.1 Development and implementation of 

state programs in direction of youth 

health development in Tajikistan 

In result of systematic activity of the 

Intersectoral Working Group — field’s 

experts, first time in Tajikistan was 

adopted the «Program of youth health 

development in the Republic of 

Tajikistan for 2006 –2010» (Resolution 

of Government of the Republic of 

Tajikistan from March 3, 2006, #107). 

Program’s goal has determined; to 

improve the health condition of 

adolescents and youth by reducing the 

impact of risky behaviors and unwanted 

habits, such as random sexual relations, 

drug abuse, infections transferable 

through sexual intercourse and HIV / 

AIDS. On the basis of this Program in 

accordance with the determined 
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ҷалби ихтиёриён — ҳамсолон ба 

хизматрасониҳои муайян, татбиқ 

карда мешавад. 

Ҳамин тариқ, бо усули «ҳамсол ба 

ҳамсол» дар сартосари Тоҷикистон 

ҳазорҳо чорабиниҳо дар самти 

ташаккули тарзи ҳаёти солим, рушди 

волонтёрӣ, пешгирии нашъамандӣ, 

ВНМО / БПНМ, ҷинояткорӣ, дигар 

зуҳурот ва одатҳои номатлуб дар 

байни ҷавонон баргузор мегарданд ва 

то андозае ин барномаи омӯзишӣ ба 

сатҳи маърифатнокӣ ва рафтору 

кирдори ҷавонон таъсири 

манфиатбахш мерасонад.  

  

  

§ 4. Барномасозии муносибатҳо — 

хизматрасониҳои самтнок оид ба 

ташаккули тарзи ҳаёти солими 

ҷавонон [2006 – 2010] 

  

  

4.1 Таҳия ва татбиқи барномаҳои дав-

латӣ дар самти рушди саломатии 

ҷавонон дар Тоҷикистон 

Дар натиҷаи фаъолияти муназзами 

гурӯҳи корӣ — мутахассисони соҳа, 

бори аввал дар Тоҷикистон 

«Барномаи рушди саломатии ҷавонон 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2006 –2010» қабул мегардад 

(қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 3 марти соли 2006, 

№107). Мақсади Барномаи мазкур, ин 

беҳ гардонидани вазъи саломатии 

наврасон ва ҷавонон тавассути паст 

намудани таъсири рафторҳои 

хавфнок ва одатҳои номатлуб, аз 

қабили муносибатҳои тасодуфии 

procedure in all cities and districts were 

adopted the local programs of youth 

health development. The necessity of 

adoption of this Program, which was the 

first among CIS countries, is based to 

the instructions and guidance of the 

President of the Republic of Tajikistan, 

His Excellency Emomali Rahmon (under 

the meeting with representatives of 

youth — May 21, 2005), who said: 

«Formation and stabile of the healthy 
life style for youth is consider one of the 
most serious issues. Because young 
people's health is the health of the 
nation.». In this, under the Program as a 

practical mechanism in direction of 

youth healthy promotion several 

subjects were identified and applied. 

4.2 Founding variety self–active 

systems in direction of improving the 

health conditions of youth, Youth 

Volunteers Clubs 

In direction of implementation of 

the health aspect of youth state policy in 

framework of the relevant public 

programs, including the Program of 

youth health development for 2006 – 

2010, were assumed several measures. 

In order to have direct contact with 

youth from affected or vulnerable group 

in Dushanbe, via involving professionals 

of mental-health, health care and law 

enforcement, the  «Confidence Phone of 

services for teenagers and youth» was 

established. To these services the youth 

usually refers with the life problems, 

such as poor relationships with parents, 

conflicts with beloved friend and 

infected with certain diseases. 

To study the experiences of 
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шаҳвонӣ, нашъамандӣ, сироятҳои 

тавассути алоқаи ҷинсӣ 

интиқолшаванда ва ВНМО / БПНМ, 

муқаррар карда мешавад. Дар 

заминаи Барномаи мазкур тибқи 

тартиби муқарраршуда дар сатҳи 

тамоми шаҳру ноҳияҳо барномаҳои 

маҳаллии рушди саломатии ҷавонон 

қабул ва татбиқ карда мешаванд. 

Зарурати қабули ин Барнома, ки дар 

фазои давлатҳои ИДМ нахустин ба 

ҳисоб мерафт, ба дастуру ҳидоятҳои 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон (зимни 

мулоқот бо намояндагони ҷавонон — 

21 майи соли 2005) асос меёбад, ки 

таъкид карда буданд: «Ташаккул ва 
таҳкими тарзи ҳаёти солими ҷавонон 
яке аз масъалаҳои ҷиддӣ ба ҳисоб 
меравад. Чунки тандурустии ҷавонон 
тандурустии миллат аст». Дар ҳамин 

асно, Барнома ҳамчун механизми 

амалӣ якчанд вазифаҳоро муайян ва 

дар самти ташаккули тарзи ҳаёти 

солими ҷавонон татбиқ менамояд. 

4.2 Ташкил ёфтани низомҳои 

гуногуни худфаъол дар самти беҳтар-

гардонии вазъи саломатии ҷавонон, 

маҳфилҳои ихтиёриёни ҷавон 

Дар самти татбиқи ҷанбаи салом-

атии сиёсати давлатии ҷавонон дар 

доираи барномаҳои дахлдори 

давлатӣ, аз ҷумла Барномаи рушди 

саломатии ҷавонон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2006 – 2010 

тадбирҳои зиёд андешида мешаванд.   

Бо мақсади тамоси бевосита 

доштан бо ҷавонони гурӯҳи осебдида 

ва ё осебпазир дар шаҳри Душанбе 

Хадамоти «Телефони боварӣ барои 

countries with the appropriate practice 

have been organized regular visits of 

specialists from ministries, departments 

and public organizations to the 

countries of Iran, Russia, Ukraine, 

Macedonia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and 

so on. 

There among schoolchildren, 

students and teachers were published 

and distributed several materials in 

direction of youth health promotion, as 

methodical, educational books, 

magazines, newspapers, CDs and 

propaganda advocacy stands against 

drug abuse, smoking, overeating, 

taksomani, HIV / AIDS. 

In 2006, with coverage of 11 

thousand students aged 13 – 15 years 

old was conducted sociological research 

on the theme «Understanding and 

outlook of children towards the healthy 

promotion» and as a  result of it have 

been established the educational classes 

on the theme «Healthy promotion» out 

of the educational program. 

In cooperation between 

international organizations and relevant 

government agencies have been 

developed the Project «Sexual and 

reproductive health for youth», and in 

the cities and district of Dushanbe, 

Vahdat and Yovon were established 30 

Informational and Educational Youth 

Centers and 8 Advisory Medical Friendly 

Services of Youth Centers. The 

personnel of these centers mainly 

include young volunteers from the 

students and pupils, and they 

consistently carried out activities among 

their peers in direction of healthy 
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наврасон ва ҷавонон» бо ҷалби 

мутахассисони соҳаи равоншиносӣ, 

тиб ва ҳуқуқ ташкил меёбад. Ҷавонон 

ба ин Хадамот одатан бо мушкилоти 

ҳаётӣ, ба монанди хуб набудани 

муносибат бо волидон, муноқишаҳо 

бо шахси дӯстдошта ва сироят 

гардидан ба бемориҳои муайян 

муроҷиат менамоянд ва бо 

машварати касбӣ таъмин мегарданд. 

Дар самти омӯзиши таҷрибаи 

кишварҳои дорои амалияи дахлдор 

мунтазам сафарҳои хизматии 

мутахассисони вазорату идораҳо ва 

ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба 

мамлакатҳои Эрон, Россия, Украина, 

Македония, Қазоқистон, Қирғизистон 

ва ғайра доир мегарданд. 

Дар байни мактаббачагон, дон-

ишҷӯён ва омӯзгорон як қатор 

чорабиниҳо дар самти ташаккули 

тарзи ҳаёти солим амалӣ гардонида 

мешаванд: дастурҳои методӣ, 

китобҳои таълимӣ, маҷаллаву 

рӯзномаҳо, фиттаҳо ва овезаҳои 

тарғиботиву ташвиқотии зидди 

нашъамандӣ, тамокукашӣ, 

майпарастӣ, таксоманӣ, ВНМО чоп ва 

паҳн карда мешаванд. 

Соли 2006 бо фарогирии 11 ҳазор 

хонандагони синни 13 – 15 сола 

тадқиқоти сотсиологӣ дар мавзӯи 

«Фаҳмиш ва ҷаҳонбинии кӯдакон дар 

самти тарзи ҳаёти солим» гузаронида 

мешавад ва дар натиҷаи он барои ба 

роҳ мондани омӯзиши «Тарзи ҳаёти 

солим» тавассути дарсҳои (соатҳои) 

тарбиявӣ ва машғулиятҳои берун аз 

мактабӣ замина гузошта мешавад.  

Дар ҳамкории байни ташки-

lifestyle promotion, prevention of 

unwanted factors, spiritual and moral 

education of youth. 

In the framework of another 

initiative — the Project «HIV prevention 

among rural youth» in 51 cities and 

districts had been established Youth 

Volunteer Clubs consisting of 1,500 

volunteers and 150 teachers / trainers, 

and  the on principle of «peer to peer» 

were conducted regular explanatory 

events among rural youth on prevention 

of HIV / AIDS and promoting healthy 

life. 

With the aim of moral instruction 

of teenagers in 21 cities and districts 

were displayed dramas of Youth Theater 

named after M. Vohidov «Glutton War» 

and «Healthy Promotion». 

In the framework of the Program of 

youth health development in the 

Republic of Tajikistan for of 2006 - 2010, 

from extrabudgetary resources were 

involved amount of more than USD 5 

million or TJS 22.5 million, which is 

evaluatd as a  good achievement in this 

implementation phase. 

4.3 Forming the method of Youth 

Friendly Services in Tajikistan 

Actually Youth Friendly Services 

has an  international character, and it is 

aimed to create favorable conditions to 

healthy lifestyle promotion for youth. 

This methodology has occurred in 

condition that the risk of various 

diseases among youth would increase 

and because of their connection with 

biological, physiological and social set 

they become the main source of much 

kind of diseases, including the  
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лотҳои байналмилалӣ ва мақомоти 

дахлдори давлатӣ «Лоиҳаи солимии 

шаҳвонӣ ва репродуктивии наврасону 

ҷавонон» таҳия шуда, дар шаҳрҳои 

Душанбе, Ваҳдат ва ноҳияи Ёвон 30 

марказҳои иттилоотию маърифатии 

хайрхоҳона ва 8 марказҳои тиббию 

машваратии хайрхоҳона барои 

ҷавонон таъсис дода мешаванд. 

Ҳайати марказҳои мазкурро асосан 

ихтиёриёни ҷавон аз ҳисоби 

хонандагон ва дониш-ҷӯён ташкил 

медиҳанд, ки онҳо пайваста дар 

байни ҳамсолони худ дар самти тарзи 

ҳаёти солим, пешгирии омилҳои 

номатлуб ва тарбияи маънавию 

ахлоқии ҷавонон чорабиниҳои 

гуногуни маърифатию иттилоотиро 

амалӣ менамоянд.  

Дар доираи дигар иқдом — 

«Лоиҳаи пешгирии ВНМО дар байни 

ҷавонони деҳот» дар 51 шаҳру 

ноҳияҳои ҷумҳурӣ маҳфилҳои 

ихтиёриёни ҷавон иборат аз 1500 

ихтиёрӣ ва 150 омӯзгорон / тренерон 

ташкил мегарданд, ки мунтазам 

корҳои фаҳмондадиҳиро байни 

ҷавонони деҳот оид ба пешгирии 

ВНМО / БПНМ ва ташаккули тарзи 

ҳаёти солим аз рӯи усули «ҳамсол ба 

ҳамсол» анҷом медиҳанд. 

Бо мақсади тарбияи маънавии 

наврасон дар 21 шаҳру ноҳияҳои 

ҷумҳурӣ намоиши театрикунонидаи 

Театри ҷавонони ба номи М. Воҳидов 

дар мавзӯҳои «Ҷанги нафс» ва «Тарзи 

ҳаёти солим» маърази тамошои нав-

расону ҷавонон мегардад. 

Дар доираи Барномаи рушди 

саломатии ҷавонон дар Ҷумҳурии 

infectious diseases. Accordingly, the 

international community comes to the 

conclusion that the way to eliminate this 

risk there  should be paid attention to 

youth and should be conducted among 

the young generation various friendly 

services (philanthropic) efforts. The 

friendly nature of this methodology is 

based on, that the young person is 

vulnerable economic entity, and cannot 

ensure  oneself (in accordance with 

market demand) independently 

diagnosis, treatment and rehabilitation 

or advisory services. 

In this regard, in Tajikistan as well 

as other countries this type of service is 

implemented, and this methodology or 

social service’s system will be paid 

attention in process of development of 

legislations, including in framework of 

the programs of healthy lifestyle 

promotion of youth. Meanwhile, related 

to the implementation of the principles 

of youth friendly services have been 

formed more fields of integration in 

state bodies of youth affairs, health, 

education,  women’s activity, family and 

others, which would be  active in 

implementation of youth healthy life 

promotion. 
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Тоҷикистон барои солҳои 2006 – 2010 

аз манбаъҳои ғайрибуҷетӣ дар ҳаҷми 

беш аз 22 миллион сомонӣ ё 5 

миллион доллари ИМА маблағ ҷалб 

мегардад, ки дар ин марҳилаи татбиқ 

дастоварди хуб арзёбӣ мегардад. 

4.3 Ташаккулёбии методикаи 

хизматрасонии хайрхоҳона ба ҷавонон 

дар Тоҷикистон 

Хизматрасонии хайрхоҳона ба 

ҷавонон асосан хусусияти байнал-

милалӣ дошта, баҳри фароҳам 

овардани шароити мусоид дар самти 

ташаккули тарзи ҳаёти солими 

ҷавонон нигаронида мешавад. Ин 

методика дар шароите рӯи кор меояд, 

ки хавфи гирифторшавии ҷавонон ба 

бемориҳои гуногун зиёд мегардад ва 

онҳо бинобар хосияти биологӣ, физи-

ологӣ ва иҷтимоии худ ба манбаи 

асосии ташаккулдиҳанда ва таҳмил-

диҳандаи ҳар гуна бемориҳо, аз ҷумла 

бемориҳои сироятӣ табдил меёбанд. 

Мувофиқан, ҷомеаи ҷаҳонӣ ба хулосае 

меояд, ки дар роҳи бартараф сохтани 

ин хавф таваҷҷӯҳро ба ҷавонон 

мебояд зиёд намуд ва дар байни 

насли ҷавон тадбирҳои гуногуни 

хайрхоҳона андешид. Хусусияти хайр-

хоҳона касб намудани амалҳо дар 

доираи ин методика ба он асос 

меёбад, ки шахси ҷавон асосан шахси 

эҳтиёҷманд ба имкониятҳои 

иқтисодӣ мебошад, мувофиқан ӯ 

наметавонад ташхис, табобат ва 

офияти худро дар шароити 

пардохтпазир будани 

хизматрасониҳои тиббӣ ва ё маш-

варатӣ мустақилона (тибқи талаботи 

бозор) таъмин созад.  

§ 5. Social basics of promoting healthy 

lifestyle among youth [2011 – 2016] 

  

  

5.1 Forming Youth and Adolescent 

Reproductive Health Centers in the 

selected regions of Tajikistan 

Youth Reproductive Health Centers is 

the phenomena or project, which in 

enhance to the methodology to youth 

friendly services had been experimented 

in cooperation between the Ministry of 

health of the Republic of Tajikistan, 

Committee of youth affairs, sports and 

tourism under the Government of the 

Republic of Tajikistan and international 

organizations in 12 cities and districts. 

Youth Reproductive Health Center has 

been established under the Reproductive 

Health Centers and Skin Dispensers, to 

which tasks has been included free 

medical diagnostic and consulting 

services to youth. Set of services 

includes in consideration  of the needs 

of vulnerable groups, providing 

information on HIV / AIDS, sexually 

transmitted diseases, reproductive 

health care, treatment, support, care, 

confidential consultation, counseling, 

and others. 

Youth Reproductive Health Centers 

with the friendly services at this time 

reached 21 units, and regularly covered 

hundreds of youth from vulnerable 

groups with the of need health services. 

5.2 Establishment of Youth 

Informational and Educational Centers in 

the selected cities and districts (in level 

of communities) 

Actually the effective and targeted 
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Дар ҳамин асно, дар баробари 

дигар кишварҳои рӯ ба таррақӣ дар 

Тоҷикистон ин намуди хизматрасонӣ 

пиёда карда мешавад ва ин падида ва 

ё низоми иҷтимоии хизматрасониро, 

минбаъд, зимни таҳияи чанде аз 

санадҳои қонунгузорӣ ба инобат 

мегиранд, аз ҷумла дар доираи 

барномаҳои соҳаи ташаккули тарзи 

ҳаёти солими ҷавонон. Зимнан, 

вобаста ба татбиқи принсипҳои 

хизматрасонии хайрхоҳона ба 

ҷавонон майдонҳои гуногнуни 

муттаҳидсозанда ва ҳамгироии 

мақомоти давлатии соҳаҳои кор бо 

ҷавонон, тандурустӣ, маориф, занон, 

оила ва ғайра ташкил меёбанд ва дар 

самти ташаккули тарзи ҳаёти солими 

ҷавонон фаъол мегарданд. 

 

  

  

§ 5. Заминаҳои иҷтимоии ташаккули 

тарзи ҳаёти солим дар байни ҷавонон 

[2011 – 2016] 

  

  

5.1 Ташкил ёфтани марказҳои соли-

мии репродуктивии наврасон ва 

ҷавонон дар минтақаҳои интихобии 

Тоҷикистон 

Марказҳои солимии репродуктивии 

ҷавонон падида ва ё лоиҳаест, ки дар 

тақвият ба методикаи хизматрасонии 

хайрхоҳона ба ҷавонон дар ҳамкории 

байни Вазорати тандурустии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи 

services can be organized only in 

suitable conditions. 

For this reason, in framework of 

implementation the Program of youth 

health development in the Republic of 

Tajikistan for 2006-2010, in cooperation 

between authorized state bodies of 

youth affairs and international 

organizations within the Project of 

sexual and reproductive health for youth 

in the cities of Dushanbe, Vahdat and 

Yovon had been established 30 Youth 

Informational and Educational Centers 

in friendly services, which personnel 

included mostly young volunteers from 

schoolchildren and students. Volunteers 

regularly organized various educational 

events among their peers in direction of 

healthy lifestyle promotion, prevention, 

spiritual and moral education of youth. 

Also, in the framework of 

implementation the Program of youth 

health development in the Republic of 

Tajikistan for 2011 -2013 in Dushanbe 

was established the National Center of 

Opportunity for Youth. Activity of the 

Center has mainly focused on 

strengthening the legal, theoretical and 

practical foundation of friendly health 

services for youth, regulate, coordinate 

and support the activities of youth 

organizations, services to youth of 

vulnerable groups and others. 

Under the activities of these 

centers were conducted regular trainings 

of young professionals as a trainer / 

teacher on HIV / AIDS issues, seminars, 

developed and disseminated an 

informational materials on healthy 

lifestyle promotion, organized training 
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ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

ташкилотҳои байналмилалӣ, дар 12 

шаҳру ноҳияҳо, ба таври озмоишӣ 

татбиқ мегардад. Марказҳои солимии 

репродуктивии ҷавонон дар заминаи 

марказҳои солимии репродуктивӣ ва 

диспансерҳои пуст ташкил меёбанд, 

ки вазифаҳои онҳо аз хизматрасонии 

тиббии ташхисӣ ва машваратии 

ройгон ба ҷавонон иборат мегардад. 

Маҷмӯи хизматрасонӣ бо назардошти 

талаботи гурӯҳҳои осебпазир омода 

гардида, маълумотнокӣ оид ба ВНМО 

/ БПНМ, бемориҳои тавассути алоқаи 

ҷинсӣ гузаранда, солимии 

репродуктивӣ, табобат, дастгирӣ, 

нигаҳбонӣ, машварати маҳрамона ва 

ғайраро фаро мегирад. 

Марказҳои солимии 

репродуктивии хайрхоҳона ба 

ҷавонон айни замон ба 21 адад 

расида, ҳамрӯза ба садҳо ҷавонон аз 

гурӯҳҳои осебпазир хизмати ройгон 

мерасонанд.  

5.2 Таъсис ёфтани марказҳои 

иттилоотӣ — маърифатии ҷавонон дар 

шаҳру ноҳияҳои интихобӣ (дар сатҳи 

ҷамоатҳо) 

Воқеъист, ки хизматрасонии 

сифатнок ва суроғавӣ танҳо дар 

ҳолати мавҷуд будани шароити 

муносиб метавонад ташкил гардад. 

Дар ҳамин радиф, дар доираи 

татбиқи Барномаи рушди саломатии 

ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2006 – 2010 зимни 

ҳамкории байни мақомоти 

ваколатдори давлатии кор бо ҷавонон 

ва ташкилотҳои байналмилалӣ дар 

courses for the training of youth from 

vulnerable groups with job skills 

computer science, informational 

technology, sewing, cooking and other 

educational,cultural competitions, and 

the traveling theatre with the 

involvement of youth volunteers. At the 

same time, in the  structure of the 

centers are established circles of culture 

and art, clothing, painting, singing and 

working with informational technology,  

provided  library and dining-related 

conditions, which are offered in free 

access to youth. 

5.4 Becoming as priority the health 

of youth in framework of the state 

programs of youth social development 

In 2012 within the requirement of 

the managing system’s reform several 

existing programs of the field of youth 

state policy were integrated into one 

program — National Program of Youth 

Social Development. Meanwhile, into 

the structure of the National Program 

the goals and objectives of all programs 

have been considered as the priority 

areas, especially one of the priority areas 

- «Youth health development». 

Thus, with the Resolution of the 

Government of the Republic of 

Tajikistan from November 2, 2012, #620 

was adopted «National Program of 

Youth Social Development in the 

Republic of Tajikistan for 2013 –2015» 

(then for 2016 – 2018), and its purpose 

has been determined ,in order  to create 

favorable conditions and influencing 

opportunities for the self-forming, self-

implementing, full awareness and 

education of youth in national self–
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доираи Лоиҳаи солимии шаҳвонӣ ва 

репродуктивии наврасону ҷавонон 

дар шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат ва 

ноҳияи Ёвон 30 марказҳои 

иттилоотию маърифатии хайрхоҳона 

ба ҷавонон таъсис дода мешаванд, ки 

ҳайати онҳоро асосан ихтиёриёни 

ҷавон аз ҳисоби хонандагон ва 

донишҷӯён ташкил медиҳанд. 

Ихтиёриён пайваста миёни 

ҳамсолони худ дар самти тарзи ҳаёти 

солим, пешгирии омилҳои номатлуб 

ва тарби-яи маънавию ахлоқии 

ҷавонон чорабиниҳои гуногуни 

маърифатию иттилоотӣ баргузор 

менамоянд. 

Ҳамчунин, дар доираи татбиқи 

Барномаи рушди саломатии ҷавонон 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2011 – 2013 дар шаҳри 

Душанбе Маркази миллии имконоти 

ҷавонон таъсис дода мешавад. 

Фаъолияти Марказ асосан ба таҳкими 

заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва 

назариявию амалӣ дар самти 

хизматрасонии хайрхоҳона ба 

ҷавонон дар бахши саломатӣ, танзим, 

ҳамоҳангсозӣ ва дастгирии 

фаъолияти ташкилотҳои ҷавонон, 

хизматрасонӣ ба ҷавонони гурӯҳҳои 

осебпазир ва ғайра равона мегардад.  

Дар доираи фаъолияти ин 

марказҳо мунтазам тренингҳои 

омӯзишию омодасозии мутахас-

сисони ҷавон ба ҳайси тренер / 

омӯзгор оид ба масъалаҳои ВНМО / 

БПНМ, семинарҳо амалӣ гардида, 

маводи иттилоотӣ оид ба ташаккули 

тарзи ҳаёти солим твҳия ва паҳн 

карда шуда, давра-ҳои омӯзишӣ оид 

knowledge spirit, patriotism, social and 

economic improvement, legal ensuring 

and healthy lifestyle promotion of 

youth. 

Further, the health aspects of 

youth state policy will be carried out in 

framework of this Program and all the 

mechanisms and experimental systems 

that were previously procured from the 

State Program of Youth Health 

Development, would be conducted in 

framework of the National Program. 

5.5 Some of the important 

achievements in direction of 

development of children’s health, 

physical and sport education of youth 

Care of the health of mother and 

child as priority of social policy is in the 

regular attention of the Government of 

the Republic of Tajikistan. In the period 

of State Independence with the 

establishment of a line sectoral 

institutions, increasing the level of 

medical prevention and health care 

services the indicators of maternal and 

child death is decreased from 2.5 to 3.5 

times. The death of children till 1 year of 

age was decreased from 40.9 (in 1991) to 

16.5 indexes – to 1,000 live-born (in 

2015). Proportionally, the index of 

maternal death was decreased from 97.7 

to 28 – to 1,000 live-born, that is very 

important achievement of the field.           

In additional in the health 

protection system  the National Center 

of Reproductive Health, Republican 

Scientific Pediatric and Surgical Clinic 

Center for Children, Republican Health 

Rehabilitation Centers of Children, 

Centers of Integrate Children Illness, 
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ба таълими ҷавонон аз гурӯҳҳои 

осебпазир бо малакаҳои кор бо 

компютер, технологияҳои иттилоотӣ, 

дузандагӣ, пазандагӣ ва ғайра, озмун-

ҳои маърифатию фарҳангӣ, театрҳои 

сайёр бо ҷалби ҷавонони ихтиёрӣ 

баргузор мегарданд. Ҳамзамон, дар 

сохтори марказҳо маҳфилҳои фарҳанг 

ва эҷодиёт, дӯзандагӣ, актёрӣ ё 

санъаткорӣ, сурудхонӣ ва кор бо 

технологияҳои иттилоотӣ, китобхона 

бо муҷҷаҳаз гардидани шароити 

муносиб ва адабётҳои алоқаманд 

ташкил ёфта, манзури дастраси озоди 

ҷавонон пешниҳод мегардад. 

5.4 Афзалиятнок гардидани 

саломатии ҷавонон дар доираи 

татбиқи барномаҳои давлатии рушди 

иҷтимоии ҷавонон 

Соли 2012 бо тақозои ислоҳ-оти 

низоми идоракунӣ якчанд 

барномаҳои давлатии амалкунандаи 

соҳаи сиёсати давлатии ҷавонон зери 

як барнома — Барномаи миллии 

рушди иҷти-моии ҷавонон, гирд 

оварда мешаванд. Зимнан, дар 

сохтори Барномаи миллӣ рисолат ва 

мақсаду вазифаҳои ҳамаи барномаҳо 

ҳамчун соҳаҳои афзалиятнок 

муқаррар карда мешаванд, аз ҷумла, 

яке аз чунин соҳаҳои афзалиятнок 

«Рушди саломатии ҷавонон»  ном 

мегирад. 

Ҳамин тариқ, бо қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 

ноябри соли 2012, №620 «Барномаи 

миллии рушди иҷтимоии ҷавонон дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2013 –2015» (сипас барои солҳои 2016 

– 2018) қабул мегардад ва мақсади он, 

Department of Surgical of Hart and 

Veins of Children, Department of 

Surgical of Tongue and Face and the 

Department of Children Cancer Illness 

have been established.         

The Founder of Peace and National 

Unity — Leader of the Nation, President 

of the Republic of Tajikistan, His 

Excellency Emomali Rahmon pays more 

attention to physical education of youth 

and development of the field of sport in 

the country. In the  framework of 

instructions and guidance of the 

President of the Republic of Tajikistan 

during  his meeting with the country’s 

sportsmen, which was held in 2010, in 

the field of the country’s sport would 

opened a new sustainable page of 

formation  — there have been built 

thousands of sport’s infrastructures, 

covered more number of young people 

to the different sport sections, and 

increased the participation of sportsmen 

to the international competitions, 

proportionally the sport international 

awards.              

The legal and regulatory basis of 

the field is lied with the number of acts, 

including the Law of the Republic of 

Tajikistan «On physical culture and 

sport», the National Concept of 

development of physical culture and 

sports in the Republic of Tajikistan, the 

Program of development of physical 

culture and sports in the Republic of 

Tajikistan for 2011 – 2015 and Program 

of development of football in the 

Republic of Tajikistan for 2012 – 2016. 

In addition, with a purpose of  

strengthening the activities in the field 
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фароҳам овардани шароити мусоид ва 

имконоти муассир ҷиҳати 

худташаккулёбӣ, худамалигардонӣ, 

тарбия ва маърифатнокии комили 

ҷавонон дар рӯҳияи худшиносии 

миллӣ ва ватандӯстӣ, беҳдошти вазъи 

иҷтимоӣ, иқтисодӣ, таъминоти 

ҳуқуқӣ ва ташаккули тарзи ҳаёти 

солими ҷавонон, муқаррар карда 

мешавад.  

Аз ин баъд ҷанбаҳои салом-атии 

сиёсати давлатии ҷавонон дар доираи 

ҳамин Барнома ба амал бароварда 

мешаванд ва тамоми механизму 

низомҳои ҷории озмоишӣ ва 

таҷрибавии қаблан 

бадастовардашуда, ки аз Барномаи 

давлатии рушди саломатии ҷавонон 

манша мегирифт, дар чаҳорчӯбаи 

Барномаи миллӣ роҳандозӣ 

мегарданд.  

5.5 Чанде аз дастовардҳои муҳим 

дар самти рушди саломатии кӯдакон 

ва тарбияи ҷисмонию варзишии 

ҷавонон 

Ҳифзи саломатии модару кӯдак 

ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати 

иҷтимоӣ доимо мадди назари 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мебошад. Дар давоми солҳои 

Истиқлолияти давлатӣ бо таъсис ва ба 

кор андохтани як қатор муассисаҳои 

соҳавӣ, баланд бардоштани сатҳи 

хизматрасонии тиббию пешгири-

кунанда ва солимгардонӣ нишон-

диҳандаҳои фавти кӯдакон ва 

модарон мутаносибан аз 2,5 то 3,5 

маротиба паст гардид. Фавти 

кӯдакони синни то 1 сола аз 40,9 (дар 

соли 1991) то 16,5 нишондиҳанда – ба 

of physical culture and sports, state 

policy coordination in the field between 

the state and public structures and to 

find the better ways and methods of 

implementation of the policy was 

adopted the Resolution of the 

Government of the Republic of 

Tajikistan from March 3, 2011, #123 and 

established the Council of development 

of physical culture and sports under the 

Government of the Republic of 

Tajikistan. 

Thus, today in the country have  

functioned 8409 sports infrastructures, 

including 111 – stadiums, 6130 – sports 

grounds, 1585 – sports halls, 83 – 

swimming pools and 718 – specialized 

sport’s infrastructures (shooting, 

bowling, fitness and voluntary clubs). 

From these only in the last five years 

have been built 1191 new units of sport’s 

infrastructure, and  1059 infrastructures 

were rehabilitated. In the country has 

activated 111– sport’s professional 

schools, which covered more than 40 

thousand students, including 4630 girls. 

At the same time, in the country are 

functioned hundreds sport’s clubs and 

recreational groups, which covered 612 

thousand people to consistency sport’s 

training and body pump. 

In glory of the State Independence, 

along with other achievements has also 

increased the funding for the sport’s 

field. According to the state budget if in 

2000 for the implementation of public 

cultural and recreation measure (sport) 

was funded TJS 8 million, but in 2016 it 

has increased up to TJS 825 million, 

including more than TJS 220 million 



130 
 

1000 (ҳазор) зиндатаваллуд (дар соли 

2015), паст оварда мешавад. 

Мутаносибан нишондиҳандаи фавти 

модарон аз 97,7 ба 28,0 

нишондиҳанда – ба 100 ҳазор 

зиндатаваллуд, коҳиш меёбад, ки 

дастоварди хеле муҳими соҳа ба ҳисоб 

меравад.  

Дар ҳамин асно, дар низоми 

тандурустӣ Маркази миллии солимии 

репродуктивӣ, Маркази ҷумҳуриявии 

илмию клиникии педиатрӣ ва 

ҷарроҳии кӯдакон, Маркази 

ҷумҳуриявии барқарорсозии 

саломатии кӯдакон, марказ-

ҳои ҳамбастагии бемориҳои кӯдакона, 

шуъбаи ҷарроҳии кӯдаконаи дилу 

рагҳо, шуъбаи ҷарроҳии тармими ҷоғу 

рӯй ва шуъбаи бемориҳои саратони 

кӯдакона таъсис дода мешаванд. 

Дастоварди муҳими дигар ташкил 

ёфтани Маркази ҷумҳуриявии тиббию 

генетикӣ ба ҳисоб меравад, ки 

фаъолияти он ба соҳа имкониятҳои 

фарох фароҳам меорад. 

Тавҷҷӯҳи Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тарбияи 

ҷисмонии ҷавонон, зимнан рушди 

соҳаи варзиш дар мамлакат хеле зиёд 

мебошад. Дар доираи дастуру 

супоришҳои Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон зимни мулоқот бо 

варзишгарони кишвар, ки соли 2010 

доир гардида буд, дар соҳаи варзиши 

мамлакат саҳифаи устувори 

ташаккулёбӣ оғоз мегардад, — ҳазорҳо 

иншооти варзишӣ сохта шуда, 

шумораи зиёди наврасону ҷавонон бо 

directed for the professional sport’s 

field. It means that in the last 15 years 

the funding of sport has been increased 

a hundred times. 

In direction of the formation and 

development of professional sport only 

in 2015 were conducted 101 republican 

and 4 international competitions with 

participation of 9806 sportsmen, 

including 1891 girls. Also, in the same 

year, 293 sportsmen  participated on  60 

international events, which collected to 

the country’s sport’s fund 629 medals, 

including 223 – gold, 178 – silver and 

228 – bronze. 

Unique achievement of the State 

Independence in the field of sport is the 

reached awards from the Olympic Games 

in Beijing – 2008, London – 2012 and 

Rio–Dejenero – 2016. Accordingly, 

Tajikistan has reached 4 medals: 1 – 

gold, 1 – silver and 2 – bronze, and 

between the 190 countries of the world 

the state flag has raised up and the 

national anthem has played all over. In 

particular, there is proud and 

commendable the gold medal of national 

champion Dilshod Nazarov, who has 

shown the realistic culture of his 

ancestors to the world.  

For encouraging prize winners of 

international sport’s competitions there 

was adopted the Decree of the President 

of the Republic of Tajikistan from 

January 9, 2015, #328 «On President's 

Award for Winners of International 

Sport’s Competitions» that for this field 

will open the new pages of  

development. In this regard, from 

December 24, 2015, #AP-652 was 
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машғулиятҳои гуногуни варзишӣ фаро 

гирифта мешаванд, иштироки 

варзишгарон дар мусобиқаҳои 

байналмилалӣ афзоиш ёфта, шумораи 

ҷоизаҳои варзишии байналмилалӣ ба 

маротиб меафзоянд. 

Заминаи меъёриву ҳуқуқии 

соҳаро як қатор санадҳо, аз ҷумла 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш», 

Консепсияи миллии инкишофи 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар 

Ҷумҳурии Тоҷикист-он», Барномаи 

рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2011 – 2015 ва Барномаи 

рушди футбол дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2012 – 2016, 

танзим менамоянд. Илова бар ин, бо 

мақсади тақвияти фаъолият дар соҳаи 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, 

ҳамоҳангсозии сиёсати давлатӣ дар 

соҳа байни мақомоти давлатӣ ва 

сохторҳои ҷамъиятӣ ва дарёфти роҳу 

усулҳои беҳтари татбиқи сиёсат, бо 

қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 3 марти соли 2011, 

№123, Шӯрои рушди тарбияи ҷисмонӣ 

ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таъсис дода мешавад. 

Ҳамин тариқ, дар ҷумҳурӣ дар 

ҳолати имрӯза 8409 иншооти 

варзишӣ, аз ҷумла 111 – варзиш-гоҳ, 

6130 – майдончаи варзишӣ, 1585 – 

толори варзишӣ, 83 – ҳавзи шиноварӣ 

ва 718 – иншооти махсуси варзишӣ 

(тир, боулинг, фитнес ва клубҳои 

ихтиёрӣ) амал менамоянд. Аз ин 

танҳо дар панҷ соли охир 1191 адад 

иншооти варзишӣ аз нав бунёд 

adopted the Decree of the President of 

the Republic of Tajikistan and 21 

winners - sportsmen were encouraged 

with the financing award, in a total 

amount of TJS 673,000.00.  
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гардида, 1059 адади дигар аз таъмиру 

барқарорсозӣ гузаронида шудаанд. 

Дар кишвар 111 – мактабҳои касбии 

варзишӣ фаъолият менамоянд, ки 

беш аз 40 ҳазор хонан-дагон, аз 

ҷумла, 4630 духтаронро фаро 

гирифтаанд. Ҳамзамон, дар мамлакат 

садҳо клубҳои варзишӣ ва гурӯҳҳои 

солимгардонӣ фаъолият дошта, 612 

ҳазор нафарро ба таври мунтазамӣ ба 

машғулияти варзишӣ ва машқи бадан 

ҷалб намудаанд.  

Бо шарофати Истиқлолияти 

давлатӣ, дар баробари дигар даст-

овардҳо, маблағгузории соҳаи варзиш 

зиёд гардида истодааст. Тибқи Буҷети 

давлатӣ агар, дар соли 2000–ум барои 

амали–созии тадбирҳои оммавии 

фарҳангӣ ва солимгардонӣ (варзишӣ) 

8 млн. сомонӣ ҷудо шуда бошад, пас, 

он дар соли 2016 то ба 825 млн. 

сомонӣ, аз ҷумла барои соҳаи 

варзиши касбӣ ба беш аз 220 млн. 

сомонӣ расонида шудааст. Яъне, дар 

байни 15 соли охир маблағгузории ин 

соҳаи фаъолият сад маротиба зиёд 

гардидааст.  

Дар самти ташаккул ва рушди 

варзиши касбӣ танҳо дар соли 2015 – 

101 мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва 4 

мусобиқаи байналмилалӣ бо 

фарогирии 9806 варзишгар, аз ҷумла 

1891 духтарон гузаронида шудааст. 

Ҳамчунин, дар ҳамин сол 293 варзиш-

гарон ба 60 чорабиниҳои сатҳи 

байналмилалӣ сафарбар гардида, ба 

хазинаи варзишии ҷумҳурӣ 629 

медал, аз ҷумла 223 – тилло, 178 – 

нуқра ва 228 – биринҷӣ ворид 

намуданд. 
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Дастоварди беназири даврони 

Истиқлолияти давлатӣ дар соҳаи 

варзиш, ин ҷоизаҳои бадастовардаи 

варзишгарон дар Бозиҳои олимпии 

Пекин – 2008, Лондон – 2012 ва Рио–

деженеро – 2016 ба ҳисоб меравад, ки 

ба шарофати ин 4 медал, 1 – тилло, 1 

– нуқра ва 2 – биринҷӣ, парчами 

давлатӣ дар байни намояндагони беш 

аз 190 давлатҳои ҷаҳон партафишон 

гардида, суруди миллӣ садо додааст. 

Аз ҷумла, медали тиллои гурзпартои 

тоҷик Дилшод Назаров, ки дар воқеъ 

фарҳанги варзишии паҳлавонпарвар 

будани аҷдодии хешро ба ҷаҳониён 

намоён кард, боиси таҳсин аст.  

Баҳри ҳавасманд гардонид-ани 

ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои 

байналмилалии варзишӣ аз 9 январи 

соли 2015, №328 Фармони Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

Ҷоизаи Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ғолибон ва ҷоиза-

дорони мусобиқаҳои байналмилалии 

варзишӣ» ба имзо мерасад, ки барои 

ин соҳа боз дарҳои нави рушдёбиро 

мекушояд. Дар робита ба ин, аз 24 

декабри соли 2015, №АП-652 Амри 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

тасвиб мерасад ва 21 нафар 

варзишгарони ҷоизадор бо 

ҳавасмандии пулӣ, дар ҳаҷми 673000 

сомонӣ, қадрдонӣ карда мешаванд.  
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БОБИ IV. ШУҒЛНОКИИ ҶАВОНОН — 

АСОСИ РУШДИ СИЁСАТИ ИҶТИМОИИ 

ИҚТИСОДӢ 

  

  

§ 1. Ҳидоятҳо ва роҳнамоиҳои 

Сарвари кишвар муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон баҳри бо шуғл фаро 

гирифтани насли ҷавон [1992 – 1995] 

  

1.1 Дастуру супоришҳои Сарвари мам-

лакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид 

ба шуғлнокии ҷавонон 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои 

аввали сарварӣ ба шуғлнокии 

ҷавонон, таълиму тарбияи онҳо дар 

рӯҳияи меҳнатдӯстӣ ва кору заҳмат 

таваҷҷӯҳ доранд. Зимнан, дар яке аз 

мулоқотҳо бо намоядагони ҷавонони 

кишвар иброз менамоянд, ки: «Тафак-
кури нави иқтисодиро дар насли 
наврас аз хурдсолӣ тарбия кардан 
лоизим аст». Ин таъкиди Сарвари 

кишвар ба он асос меёфт, ки 

Тоҷикистон дар ҳоли гузариш аз як 

низом иқтисодӣ ба низоми тамоман 

дигари иқтисодӣ — иқтисоди 

бозоргонӣ қарор дошт, мувофиқан 

лозим мегардид, ки низоми таълиму 

тарбия ҳам дар ҷомеа ва ҳам дар оила 

ба талаботи воқеии муносибатҳо, аз 

ҷумла, бозори меҳнат мутобиқ гардо-

  

  

  

  

  

SECTION IV. YOUTH EMPLOYMENT 

— THE BASE OF SOCIO–ECONOMIC 

POLICY DEVELOPMENT 

  

  

§ 1. The directions and guidance of the 

Head of the country, his Excellency 

Emomali Rahmon for employment of 

young generation [1992 – 1995] 

  

1.1 Instructions and orders of the Head 

of the country, his Excellency Emomali 

Rahmon on youth employment 

The President of the Republic of 

Tajikistan, his Excellency Emomali 

Rahmon from the early days of being 

at the head of  the country has 

attention to the employment of 

youth, training and educating them to 

hard work. Meanwhile, in one of the 

meetings with the representatives of 

country's youth he  has stated that: 

«The new economic thinking in the 
young generation should be educated 
from childhood». This was 

emphasized by the Head of the 

country, because the country was in 

transition condition from one 

economic system to wholly another 

economic system — market economy, 

accordingly, there was necessity that 

the education and upgrading system 

both in society and in the family had 

to be adapted to the requirements of 

real relations, especially to the labor 
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нида шавад. 

Дар ин росто, Сарвари мамлакат 

иброз менамоянд, ки: «Гузариш ба 
иқтисоди бозоргонӣ талаботу 
меъёрҳои хоси худро дорад. Он аз 
баробарҳуқуқии ҳама шаклҳои 
моликият, рақобати 
истеҳсолкунанлдагон ва иқтисоди 
озод ниёз дорад.». Ин маънои онро 

дорад, ки давлат наметавонад 

субъекти иқтисодӣ ва истеҳсолиро 

барои ташкили ҷойҳои кории махсус 

ва ё қонеъ гардонидани талаботи 

бевоситаи (манфиати) шахс маҷбур 

созад. Дар ин ҷо талаботе, ки дар 

назди субъект ё кордиҳанда гузошта 

мешавад, танҳо аз беҳтар гардони-

дани сатҳи истеҳсолот, вазъи 

хизматрасонӣ, таъмини бехатарии 

фаъолият, супоридани андоз ва 

таъмини кафолатҳои иҷтимоии тибқи 

қонунгузорӣ муқарраршуда иборат 

мебошад. Яъне, муносибати байни 

кордиҳанда ва шаҳрванд ва ё корҷӯй 

озод аст: агар ихтисос, малака ва 

сатҳи корчалонии шахс ба талаботи 

бевоситаи кордиҳанда мутобиқат 

намояд, пас, ӯ метавонад соҳиби ҷойи 

кор шавад, агар не пас, ӯро мебояд аз 

рӯи худ кор кунад, касбу ихтисоси 

заруриро омӯзад ва такмил диҳад. 

Сарвари кишвар маҳз аз ҳамин 

вазъ, сарфаҳм нарафтани шаҳрвандон 

аз мазмуну муҳтавои воқеии 

иқтисоди бозоргонӣ, нигаронӣ 

мекунад. Чуноне, ки ҳангоми мулоқот 

бо намоянда-гони ҷавонон (соли 

1994) зикр менамоянд: «Ҳама ба 
якборагӣ худро дар иқтисоди 
бозоргонӣ эълон кардему ба мазмуну 

market. 

In this respect, the Head of the 

country expressed that: «The 
transition to the market economy has 
its own norms and specific 
requirements. It has need for the 
equality of all forms of ownership, 
competition of producers and a free 
economy». This means that the state 

institute cannot  force the economic 

and production’s subjects to create 

specific jobs vacancies or to advance 

the direct requirements (interest) of 

individual. There is the basic require 

from the state only to improve the 

level of production, service’s 

situation, providing activity’s safety, 

taxation and providing social 

guarantees prescribed by legislation. 

That is, the relationship between 

employers and citizens are free: if the 

person's qualifications, skills level 

conforms to the immediate needs of 

employers, so he can receive a job, if 

not then he should improve his 

qualifications. 

The Head of the country namely 

has alerted that citizens are not 

understandable for the contents of 

market economy. As,he  during the 

meeting with representatives of youth 

(1994) stated: «We all have 
proclaimed ourselves in market 
economy, but we do not properly 
understand the content of it ». 

Despite this, in the same period, 

the wages and creating jobs  has 

regularly increased. Teacher’s salaries 

and student’s scholarships were 

provided on time. In addition as social 
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моҳияти он чандон дуруст сарфаҳм 
намеравем».      

Новобаста аз ин вазъият, дар 

ҳамин давра зиёдкунии маош ва 

ташкили ҷойҳои корӣ мунтазам ба 

роҳ монда мешаванд. Маоши 

омӯзгорон ва стипендияи донишҷӯён 

сари вақт таъмин мегарданд. Дар 

баробари ин, ҳамчун дастгирии 

иҷтимоӣ оғоз аз 1 январи соли 1994 ба 

хонандагон ва донишҷӯён ба ҳисоби 

ҳаррӯза 200 сӯм хӯрокпулӣ дода 

мешавад. 

1.2 Вазъи шуғлмандии ҷавонон ва 

тадбирҳо ҷиҳати беҳтарсозии он 

Сатҳи бекорӣ дар ҳамин марҳала 

мутобиқи омори расмӣ 2% (37 ҳазор 

нафар) ба қайд гирифта мешавад. 

Шахсони ҷавоне (15 – 29 сола), ки 

барои ҷустуҷӯи кор худро дар қайд 

гузоштаанд дар соли 1995 ба 17289 

нафар мерасад. 

Новобаста аз тазоду мушк-

илиҳои давраи гузариш танҳо дар 

соли 1995 – 14,1 ҳазор нафар аз 

ҳисоби умумии бекорон бо ҷойи корӣ 

таъмин карда мешаванд. 

Аз ҳисоби умумии дар иқ-

тисодиёт машуғлбудагон 59,7% дар 

мақомоти давлатӣ ва ҳамагӣ 19% дар 

бахши хусусӣ кор мекунанд, яъне, 

вазъият ҳоло ба талаботи иқтисоди 

бозоргонӣ ҷавобгӯй набуд, аммо 

ҷомеа бо эҳсоси пуштибонии амиқ ва 

таъмини зиндагии шоиста дар симои 

Сарвари тозаинтихобгардида — 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, саршори 

кору заҳмат буданд.  

1.3 Ҷанбаҳо ва имтиёзҳои расмии 

support since January 1, 1994 the 

students were given TJS 200 daily. 

1.2  Youth employment situation 

and measures of it’s  improvement  

The unemployment rate in this 

stage was registered according to 

official statistics 2% (37 thousand). 

Number of Youth (ages 15 – 29) who 

were registered for employment 

(finding job) in 1995 reached 17289 

people. 

Despite the harsh transition 

problems only in 1995 – 14.1 

thousand of the total number of 

unemployed were provided with jobs. 

Owing to the total employments 

in the economy 59.7% were working 

in the state and only 19% in the 

private sector, i.e. the situation was 

still not conforming to market 

economy, but the society with a 

feeling of deep support in the image 

of the selected Head — the President 

of the Republic of Tajikistan, His 

Excellency Emomali Rahmon had 

been working hard. 

1.3 Official aspects and privileges 

for youth’s job placement 

According to the legislation for 

youth labor coverage has been 

determined the specific standards. So 

according to article 10 of the Law on 

«Youth State Policy» (1992 edition) 

the state will provide for youth the 

profession selection and professional 

training and through various 

educational institutions will train 

youth for industrial and master 

knowledge and propaganda the 

increase of their degree of 
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бо кор таъминкунии ҷавонон 

Мутобқи қонунгузории Тоҷикист-

он барои ба меҳнат фарогирии 

ҷавонон меъёрҳои махсус муқаррар 

карда мешаванд. Чунончӣ тибқи 

моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи сиёсати 

давлатии ҷавонон» (таҳрири 1992) 

давлат касбинтихобкунӣ ва тайёрии 

касбии ҷавононро ташкил мекунад ва 

ба воситаи муассисаҳои таълимии 

гуногун омӯзиши истеҳсолии 

ҷавонон, устошогирд ва баланд 

бардоштани дараҷаи ихтисоси онҳоро 

дар корхонаҳо бо роҳи ташкили 

системаҳои имтиёзҳо ташвиқ 

мекунад. 

Бисёр меъёри муҳим он ба ҳисоб 

мерафт, ки ба корхонаҳо ва 

ташкилотҳо барои бо кор фаро 

гирифтан ва омӯзиши истеҳ-солии 

ҷавонон ҷудо намудани квота (ҳиссаи 

ҷойи корӣ) муқаррар карда мешавад. 

Ин меъёре буд, ки заминаи устуворро 

баҳри бо шуғл фаро гирифтани 

ҷавонон фароҳам овард ва ҳар фарди 

ҷавон медонист, ки зимни муроҷиат 

ба дилхоҳ ташкилот, дархости ӯ 

албатта баррасӣ карда мешавад. Аз 

назари психологӣ, ин муносибат 

шароитеро ба вуҷуд оварда буд, ки 

боиси дилгармӣ ва хотрҷамъии 

шаҳрвандони ҷавон гардид.  

 

 

  

  

specialization in the enterprises via 

establishment the preferential 

systems . 

The most important norm was  to 

allocate quotas for organizations for 

coverage of youth with job and 

industrial study. This was the norm 

that has based for sustainable youth 

employment and every young person 

has  known that with his request to 

any organization, his application 

definitely would be considered. From 

the psychological treat this relation  

created the conditions, which caused 

the warmth of hearts of young 

citizens. 

  

 

  

  

§ 2. The legal, practical and 

organizational bases employment and 

job placement of youth  

[1996 – 2000] 

  

  

2.1 Initiating the organizational and 

practical units for job placement of 

youth 

In this period of  formation, which is 

called the forming stage of 

management’s structure of the field 

of youth affairs, in continuation to 

implement the practical principles of 

youth state policy and the 

instructions and guidance of the 

President of the Republic of 

Tajikistan, His Excellency Emomali 

Rahmon as a  result of meetings with 

representatives of youth (1997 and 
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§ 2. Заминаҳои ҳуқуқии амалӣ ва 

ташкилии шуғлнокӣ ва бо кор 

таъминкунии ҷавонон  

[1996 – 2000] 

  

  

2.1 Ташаббус гардидани воҳидҳои 

ташкилию амалии бо кор таъмин-

кунии ҷавонон  

Дар ин давраи ташаккулёбӣ, ки 

марҳилаи созмонёбии сохтори 

идории соҳаи кор бо ҷавонон ба ҳисоб 

мерафт, дар идома ба татбиқи 

принсипҳои амалии сиёсати давлатии 

ҷавонон ва дастуру ҳидоятҳои 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

натиҷа аз мулоқотҳо бо намояндагони 

ҷавонон (солҳои 1997 ва 1998), 

қадамҳои нав гузошта мешаванд. 

«Зарур аст, ки ҷавонон тафаккури 
нав, фаҳмиши нави муносибатҳои 
истеҳсолиро зудтар ва беҳтар аз худ 
кунанд, зеро қонунҳои нави 
иқтисодиро пеш аз ҳама ҷавонон дар 
амал ҷорӣ карда метавонанд» — иброз 

менамоянд Сарвари кишвар дар яке 

аз мулоқотҳои худ бо ҷавонон. 

Зимнан, дар ин самт дар сатҳи 

ҷумҳурӣ «Биржаи меҳнатии ҷавонони 

Тоҷикистон» ва «Клуби соҳибкорони 

ҷавони Тоҷикистон» ҳамчун воҳидҳои 

махсусгардонидашуда, мусоидат-

кунанда ба маърифатнокии иқтисодӣ, 

шуғлмандӣ ва бо кор таъмингардии 

ҷавонон ташкил меёбанд. 

Биржаи меҳнатии ҷавонон соли 

1998 таъсис ёфта, дар ҳамкорӣ бо 

1998), new steps were done. 

«It is important that youth faster 
and better should have obtained the 
new thinking, new understanding of 
industrial relations, because the new 
economic laws mainly can be 
practiced by youth»— said the Head of 

the country in one of his meetings 

with young representatives. 

Meanwhile, in this direction at the 

national level have been formed 

«Youth Labor Exchange of Tajikistan» 

and «Young Entrepreneurs Club of 

Tajikistan» as the specialized unites 

for assistance to economic education, 

employment and job placement of 

youth. 

Youth Labor Exchange was 

founded in 1998, in cooperation with 

relevant government and public 

institutions with the aim of providing 

job vacancies to young 

unemployment in the country and 

abroad, promoting educational and 

professional orientation, language 

learning and social protection, 

informing youth on the labor market 

and the requirements of it in 

conditions of modern society has 

directed its activity. In particular, in 

this direction has made measures for 

organizing the job vacancy’s fair, and 

contracting with national and foreign 

organizations and institutions. 

Young Entrepreneurs Club was 

founded in 1998 and operated its 

activity as specialized agency in 

direction of youth economic 

independence, adaptation to the 

requirements of the market economy 
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сохторҳои дахлдори давлатӣ ва 

ҷамъиятӣ бо мақсади таъмини 

ҷавонони бекор бо ҷойҳои корӣ дар 

дохил ва хориҷи кишвар, муосидат ба 

таълим ва тамоюли касбӣ, забономӯзӣ 

ва ҳифзи иҷтимоӣ, иттилоотнокии 

ҷавонон оид ба бозори меҳнат ва 

талаботи он дар шароити ҷомеаи 

муосир ва ғайра фаъолиятро ба роҳ 

мемонад. Аз ҷумла, дар ин самт ба 

ташкили ярмаркаҳои ҷойҳои кори 

холӣ, бастани шартномаҳо бо 

ташкилоту муассисаҳои ватанӣ ва 

хориҷӣ тадбирҳо меандешад. 

Клуби соҳибкорони ҷавон низ, 

соли 1998 таъсис меёбад ва 

фаъолиятро ҳамчун ташкилоти 

ҷумҳуриявии махсусгардонидашуда 

дар самти таъмини муста-қилияти 

иқтисодии ҷавонон, мутобиқат ба 

талаботи иқтисоди бозоргонӣ ва 

дастёбӣ ба барномаҳои молиявӣ ба 

роҳ мемонад. 

Вобаста ба татбиқи соҳаи 

афзалиятноки сиёсати давлатии 

ҷавонон оид ба меҳнат, шуғл ва 

мустақилияти иқтисодии ҷавонон дар 

сохтори мақоми ваколатдори 

давлатии кор бо ҷавонон — Кумитаи 

кор бо ҷавонони назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (собиқ), 

Идораи сиёсати иҷтимоӣ таъсис 

меёбад, ки дар ин самт фаъолияти 

воҳидҳои дахлдорро ҳамоҳанг 

месозад ва барои рушдёбии онҳо 

мусоидат менамояд. 

2.2 Муайян гардидани «шуғлнокӣ 

ва бо кор таъминкунии ҷавонон» 

ҳамчун соҳаи афзалиятноки 

барномаҳои давлатии ҷавонон 

and access of youth to financial state 

programs.  

Depending on the 

implementation of the priorities of 

the field of youth state policy on 

labor, employment and economic 

independence of youth in the 

structure of authorized state body of 

youth affairs — the Committee of 

youth affairs under the Government 

of the Republic of Tajikistan was 

established the Department of Social 

Policy, by which in this direction has 

been organized coordination and 

assistance of relevant units for 

development.  

2.2 Determination of «employ-

ment and job placement for youth» as 

a priority area of youth state programs 

In the period of transition the 

employment and job placement for 

youth has been identified as a priority 

area of youth state policy. 

Accordingly, in the framework of 

implementation of the National 

Program «Youth of Tajikistan», which 

was adopted in the same period, it is 

established as a priority area with the 

title «Promote youth employment, 

economic independence and 

entrepreneurial development among 

youth». 

In this direction, in the 

framework of this Program and 

cooperation with the relevant 

entities, for youth had been regularly  

implemented different events, such as 

round tables, meetings, seminars, 

consultations, job vacancy’s fairs and 

so on. In addition, at the local level 
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Дар шароити гузариш барои 

соҳаи сиёсати давлатии ҷавонон 

шуғлмандӣ ва бо кор таъминкунии 

ҷавонон ҳамчун самти афзалиятнок 

муайян мегардад. Мувофиқан, дар 

доираи татбиқи Барномаи миллии 

«Ҷавонони Тоҷикистон», ки дар 

ҳамин давра қабул мегардад, он 

ҳамчун соҳаи афзалиятнок бо унвони 

«Таъмини шуғлнокӣ, мустақилияти 

иқтисодии ҷавонон ва рушди соҳиб-

корӣ дар байни ҷавонон» муқаррар 

карда мешавад.  

Дар ин самт, дар доираи 

Барномаи мазкур ва ҳамкорӣ бо 

субъектҳои дахлдор, чорабиниҳои 

гуногун, аз қабили мизҳои мудаввар, 

мулоқотҳо, семинарҳо, машваратҳо, 

ярмаркаҳои ҷойҳои кории холӣ ва 

ғайра барои ҷавонон мунтазам амалӣ 

гардонида мешаванд. Дар баробари 

ин, дар сатҳи маҳалҳо (ноҳияҳои 

интихобӣ) бо мақсади дастгирӣ ва бо 

кор таъминкунии ҷавонон хоҷагиҳои 

ёрирасони картошкапарварӣ, замбури 

асалпарварӣ, мурғпарварӣ ва 

ангурпарварӣ амалӣ гардонида 

мешаванд. 

Ҳамчунин, дар самти татбиқи 

сиёсати давлатии ҷавонон барои 

ҷавонони бекор шароитҳои муносиби 

омӯзишӣ ва омодагӣ ҷиҳати дарёфти 

ҷойи кори муносиб, ҳам дар дохил ва 

ҳам дар хориҷи кишвар, фароҳам 

мегарданд. Дар ин бобат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми мулоқот бо 

намояндагони ҷавонони мамлакат — 

23 майи соли 1997 чунин дастур меди-

ҳанд: «Солҳои охир бисёр ҷавонон 

(districts) with a purpose of support 

and job placement of youth were 

established the subsidiary potato 

farms, beehives of beekeeping, 

poultry and viniculture. 

Also, in direction of 

implementation of the youth state 

policy for youth unemployment were 

created optimal learning and training 

conditions to find suitable jobs in an 

inside and outside of the country. In 

this regard, the President of the 

Republic of Tajikistan, His Excellency 

Emomali Rahmon during a meeting 

with representatives of the country's 

youth in May 23, 1997, has given the 

following instructions: «Lately  a lot 
of youth for finding benefit have been 
travelling to Russia and other CIS 
countries .... The Ministry of Labor 
with the relevant ministries of other 
countries should become  seriously 
engaged to the issues of youth job 
placement and sign the contracts for 
the transfer of labor force». 

Accordingly, in order to reduce 

the level of unemployment among 

youth have been signed cooperation 

agreements with the farming subjects 

of the Russian Federation and other 

foreign countries, and thousands of 

youth were attracted to seasonal 

work. This phenomenon  appeared in 

the condition when  to Tajikistan 

from the former Soviet state, except 

two-three-manufacturing objects, has 

remained nothing. At the same time, 

the civil war had been threat and 

barrier to formation of stable social 

and economic bases or work places. 



141 
 

барои дарёфти даромад ба Россия ва 
дигар мамлакатҳот Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил мераванд.... Ин 
вазоратро (Вазорати меҳнатро) лозим 
меояд, ки ба масъалаи бо ҷойи кор 
таъмин намудани ҷавонон ва бастани 
шартномаҳо барои интиқоли қувва-
ҳои корӣ бо вазоратҳои дахлдори 
дигар мамлакатҳо ҷиддӣ машғул 
шавад.».     

Дар ҳамин асно, ҷиҳати паст 

кардани сатҳи бекорӣ дар байни 

ҷавонон бо субъектҳои хоҷагидори 

Федератсияи Россия ва дигар 

кишварҳои хориҷӣ шартномаҳои 

ҳамкорӣ ба имзо расонида шуда, 

ҳазорҳо ҷавонони бешуғл ба корҳои 

мавсимӣ мунтазам фаро гирифта 

мешаванд. Ин зарурат дар шароите ба 

амал омада буд, ки ба Тоҷикистон аз 

собиқ давлати Шӯравӣ, ба ҷуз чанде аз 

объектҳои иқтисодии истеҳсолӣ, чизе 

боқӣ намонда буд. Дар баробари ин, 

ҷанги шаҳрвандӣ барои ташаккули 

заминаҳои устувори иқтисодии 

иҷтимоӣ ва ё ҷойҳои корӣ таҳдид ва 

монеа эҷод мекард. Яъне, шаҳрвандон 

ногузир ҳиҷрати меҳнатиро ихтиёр 

менамоянд, то ин ки ҳам соҳиби ҷойи 

корӣ гарданд ва ҳам вазъи иқтисодии 

иҷтимоии оилаи худро беҳ гардонанд. 

Аз ҷониби давлат бошад, ин вазъият 

ба низом дароварда шуда, 

намояндагиҳои дахлдори мақомоти 

давлатӣ бо мақсади ҳифзи ҳуқуқ ва 

иҷтимоии шаҳрвандон дар хориҷи 

кишвар таъсис дода мешаванд. 

 

Thus, inevitably citizens have been 

chosen the labor migration, that they 

could obtain job place and improve 

the socio-economic status of their 

families. From the states side, this 

situation has been formalized and 

there has been established the 

respective representatives of 

authorized state bodies in the foreign 

countries with the aim of protecting 

the rights and social of citizens. 

 

  

  

§ 3. The system of vocational training 

and employment of youth [2001 – 

2005] 

  

  

3.1 Legal basic about citizen’s 

employment 

With the aim of regulating social 

relations on population employment, 

establishment of the legal, economic, 

social and organizational state policy 

in this area, including state 

guarantees for implementation of 

citizen’s  rights for labor and social 

protection from unemployment in 

conditions of market economy in 2003 

was adopted the Law of the Republic 

of Tajikistan «On assistance to 

population employment». The 

principles that presents by legislation 

as state policy had mainly social 

nature and referred to support of 

citizens. In particular, has established 

that: for all citizens will provided 

equal opportunities for free choice of 

occupation, regardless of nationality, 
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§ 3. Низоми таълими касбӣ ва 

шуғлнокии ҷавонон  

[2001 – 2005] 

  

  

3.1 Заминаи қонунгузорӣ оид ба 

шуғлнокии шаҳрвандон  

Бо мақсади танзими муноси-

батҳои ҷамъиятӣ оид ба шуғли аҳолӣ, 

муқаррар намудани асосҳои ҳуқуқӣ, 

иҷтимоию иқтисодӣ ва ташкилии 

сиёсати давлатӣ дар ин самт, аз 

ҷумла, кафолатҳои давлатӣ дар амалӣ 

гардонидани ҳуқуқҳои шаҳрвандон ба 

меҳнат ва ҳифзи иҷтимоӣ аз бекорӣ 

дар шароити иқтисоди бозорӣ, соли 

2003 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ», 

қабул мегардад. Принсипҳое, ки 

қонунгузорӣ ҳамчун сиёсати давлатӣ 

пеш мегузорад асосан хусусияти 

иҷтимоӣ дошта, барои дастгирии 

шаҳрвандон равона мегардад. Аз 

ҷумла, муқаррар карда мешавад, ки: 

барои ҳамаи шаҳрвандон, қатъи назар 

аз миллат, нажод, ҷинс, забон, 

эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи 

иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулк дар 

интихоби озодонаи машғулият 

имконияти баробар фароҳам оварда 

мешавад; ташаббуси меҳнатӣ ва 

соҳибкории шаҳрвандон, мусоидат 

намудан ба инкишофи қобилияти 

онҳо нисбат ба меҳнати самаранок ва 

эҷодӣ дастгирӣ карда мешавад; ба 

race, sex, language, religion, political 

views, social status, education and 

property; there will be supported the 

labor initiative and entrepreneurship 

of citizens, promote to development 

of their ability in relation to 

productive and creative work; the 

separate groups of population, 

especially needing, who have 

difficulty to social protection and in 

finding job will be promoted to find 

occupation; for unemployment will be 

given social guarantees and 

compensations; for employers, who 

have created new job paces and, if 

they occupied the citizens who need 

to social protection and have 

difficulty in finding of work, will be 

given some privilege. 

Also, according to the legislation 

to people who are gaining job or study  

by the support of state employment 

agencies, are guaranteed with free 

professional orientation, education, 

professional retraining and 

qualification training.  

Namely, legislation ensures 

many wide possibilities for 

employment of citizen, that in future 

will be as a base of regulation and 

development of the system of job 

placement of population. 

Social guarantee and promotion 

for youth employment in the 

framework of realization of youth 

state policy was determined by the 

Law of the Republic of Tajikistan «On 

youth and youth state policy» 

(15.07.2004). In particular, in the 

framework of realization the 
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гурӯҳҳои алоҳидаи аҳолӣ, махсусан 

муҳтоҷон, ки ба ҳифзи иҷтимоӣ ва 

дар ҷустуҷӯи кор душворӣ доранд, 

барои ба машғулият фаро гирифтан 

мусоидат карда мешавад; ба бекорон 

кафолатҳо ва ҷубронҳои иҷтимоӣ 

дода мешавад; ба корфармоёне, ки 

ҷойҳои нави корӣ таъсис медиҳанд ва 

агар, онҳо шаҳрвандонеро фаро 

гиранд, ки ба ҳифзи иҷтимоӣ 

махсусан эҳтиёҷманданд ва дар 

ҷустуҷӯи кор душворӣ мекашанд, 

имтиёзҳо муқаррар карда мешаванд. 

Ҳамчунин, тибқи қонунгузорӣ ба 

шахсоне, ки бо роҳхати мақомоти 

давлатии шуғли аҳолӣ ба кор ё 

омӯзиш равона мегарданд, тамоюли 

ройгони касбӣ, тарбия, бозомӯзии 

касбӣ ва такмили ихтисос кафолат 

дода мешавад.  

Яъне, қонунгузорӣ имконияти 

васеъ ва хеле фарохро барои 

шуғлнокии шаҳрвандон фароҳам 

меорад, ки дар оянда он асоси танзим 

ва рушди низоми бо кор таъминкунии 

аҳолӣ ва ҷавононро фароҳам меорад. 

Кафолати иҷтимоӣ ва мусоидат 

ба шуғли ҷавононро дар доираи 

татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии 

ҷавонон» (15.07.2004) муқаррар мена-

мояд. Аз ҷумла, дар доираи самтҳои 

татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон 

фаро гирифта мешаванд: кафолати 

таҳсили ройгони ҷавонон дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумии асосӣ 

ва махсуси давлатӣ; кафолати 

таъминоти шахсони ятиму 

бепарастор, бо ҷои кор таъмин 

directions of youth state policy are 

included: guarantee for free education 

of youth in basic and special public 

education institutions; guarantee for 

support of orphan people, job 

placement of them; state support for 

youth education in secondary general 

and vocational educational 

institutions; promote the 

employment of young professionals; 

guarantee for right of youth to labor, 

choosing a career and social 

protection. 

In addition, according to this 

Law it is determined that the 

institutions and organizations, 

irrespective of their organizational 

and legal form of ownership in 

accordance with the legislation on 

labor are established the (quota) of 

job places for employment of young 

people. This norm in the  condition of 

market economy became suitable and 

very favorable opportunity for youth 

to obtain a job. 

In general for the youth 

employment, during this period, have 

been created favorable conditions of 

legislation that most of them are 

today in practice. 

3.2 Professional training - youth 

employment 

From the Soviet period we had 

inherited one of the most stable 

systems of education — primary 

professional study, but because of 

some barriers this system for a period 

was inactive, and exactly in current 

period by the support of the Head of 

the country has been revived again as 
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кардани онҳо; дастгирии давлатии 

таҳсили ҷавонон дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 

таҳсилоти касбӣ; мусоидат ба шуғли 

мутахассисони ҷавон; таъмини кафо-

лати ҳуқуқи ҷавонон ба меҳнат, 

интихоби касбу кор ва ҳимояи 

иҷтимоӣ.  

Илова ба ин, тибқи Қонуни 

мазкур муқаррар карда шудааст, ки 

ташкилоту муассисаҳо, сарфи назар аз 

шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва моликият, 

мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар бораи меҳнат барои 

бо кор таъмин намудани ҷавон ҳиссаи 

(квотаи) ҷойҳои корӣ муайян меку-

нанд. Дар шароити иқтисоди 

бозоргонӣ, ин имконияти хеле мусоид 

барои ҷавонон ҷиҳати соҳиб шудан ба 

ҷойи кори муносиб ба ҳисоб меравад. 

Дар умум барои шуғлнокии 

ҷавонон, дар ин давра, шароитҳои 

муносиби қонунгузорӣ фароҳам 

оварда мешаванд, ки имрӯз низ 

қисми зиёди онҳо дар амал қарор 

доранд. 

3.2 Таълими касбии шуғлнокии 

ҷавонон  

Аз давраи Шӯравӣ ба мо яке аз 

низомҳои нисбатан устувори таълим 

— таҳсилоти ибтидоии касбӣ, мерос 

монда буд, аммо банобар тангдастӣ, 

он як муҳлат камфаъол боқӣ мемонад 

ва маҳз дар ҳамин давра, бо пайгирии 

Сарвари кишвар, ҳамчун заминаи 

омодасозии кадрҳои коргарӣ ё 

коргарҷавонон барои фаъолияти 

хоҷагидорӣ, он аз нав эҳё мегардад.  

Боиси зикр аст, ки таҳсилоти 

ибтидоии касбӣ дар шароити иқти-

a base for training of young workers 

for farming. 

It should be noted that primary 

professional education in the 

conditions of market economy is 

considered one of the most important 

competitive tools. Therefore, at this 

stage of implementation of youth 

state policy more attention has been 

directed to this field of socio-

economic base. 

On this point, on April 22, 2003 

was adopted the Law of the Republic 

of Tajikistan «On primary 

professional education», with the 

purpose of determination the legal, 

organizational and economic bases of 

primary professional education, and 

regulation of the activities of subjects 

of educational industrial structures of 

the country which has mission to 

ensure the rights of citizens for 

receiving career training, retraining 

and advanced training of personnel. 

Of course, other professional 

education levels, including higher 

education had being operated, but the 

primary professional education in 

terms of time, money, opportunity of 

conversion of knowledge into practice 

and finding job in condition of the 

labor market of Tajikistan, during this 

period, has an advantage. 

In Tajikistan one of the 

advantages in this area is that with a 

consistent attention of the Head of 

the country the primary professional 

education for youth — people, who 

are attracted to education for  the first 

time, it has been taken  free of charge. 
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соди бозоргонӣ яке аз василаҳои 

муҳими рақобатпазир ба ҳисоб 

меравад. Бинобар ин, дар ин давраи 

татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон 

таваҷҷӯҳи беш ба ҳамин соҳаи 

заминагузори иҷтимоии иқтисодӣ 

равона карда мешавад.  

Дар ҳамин асно, аз 22 апрели 

соли 2003 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷик-

истон «Дар бораи таҳсилоти ибтидоии 

касбӣ» қабул мегардад, ки он бо 

мақсади муайян намудани асосҳои 

ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва иқтисодии 

таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва танзими 

фаъолияти субъектҳои сохторҳои таъ-

лимию истеҳсолии кишвар, ки ба 

таъмини ҳуқуқи шаҳрвандон ҳангоми 

гирифтани касб, тайёр намудан, 

бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси кадрҳо 

равона карда шудаанд, ба амал 

бароварда мешавад. Албатта, зинаҳои 

дигари таҳсилоти касбӣ, аз ҷумла 

таҳсилоти олии касбӣ амал мекар-

данд, аммо таҳсилоти ибтидоии касбӣ 

аз лиҳози вақт, маблағ, имконияти 

табдили дониш ба амалия ва дарёфти 

ҷойи корӣ дар шароити бозори 

меҳнати Тоҷикистон, дар ҳамин давра 

афзалият дошт. 

Дар Тоҷикистон яке аз бартари-

яти дар ин самт роиҷбуда ба он асос 

меёбад, ки бо таваҷҷӯҳи пайвастаи 

Сарвари мамлакат таҳсилоти 

ибтидоии касбӣ барои ҷавонон — 

шахсоне, ки бори аввал таҳсил 

мегиранд, ройгон ме-бошад. Илова 

бар ин, барои ҷавонони ятим 

гирифтани касби дуюм, низ, ройгон 

кафолат дода мешавад. Ин ибтикор ва 

ё дастгирии давлатии иҷтимоӣ 

In addition, for orphan young people 

taking a second profession is also free 

of charge. This initiative or state 

social support allows the stabile and 

dynamic employment of youth, and a 

constant activity of the farming 

system. 

For this important state task 

along with 72 primary professional 

educational institutions will open 3 

other qualified institutions and 

annually more than 14 thousand 

young people will be send to the 

market. 

Also, in condition of 

development of relation the primary 

professional educational system has 

to be reformed. Accordingly with the 

Resolution of the Government of the 

Republic of Tajikistan from October 1, 

2004, #384 was adopted the «State 

concept of reform of the educational 

system and primary professional 

education in Tajikistan». 

3.3 Initiating the fairs for job 

vacancies  

In the  process of  regulation of 

labor relations and ensuring 

employment for young citizens there 

were  some certain barriers 

elimination of which   would need a 

huge financial resource. In particular 

for informing youth about the ways of 

searching for job vacancies, applying  

to employment centers, access to 

information about the requirements 

of employers and etc. On this point 

one of the programs or ideas offered 

by the President of the Republic of 

Tajikistan, His Excellency Emomali 
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имконият медиҳад, ки то андозае 

динамикаи бо кор таъмингардии 

ҷавонон, зимнан, фаъолияти муназ-

зами низоми хоҷагидорӣ муътадил 

боқӣ монад.   

Барои ин вазифаи муҳими 

давлатӣ дар баробари 72 муассисаи 

таҳсилоти ибтидоии касбӣ боз 3 

муассисаи дигар ташкил меёбад ва 

ҳамасола беш аз 14 ҳазор нафар 

ҷавононро соҳибкасб гардонида, ба 

бозори меҳнат мебарорад.  

Инчунин, дар шароити рушди 

муносибатҳо ислоҳоти низоми 

таҳсилоти ибтидоии касбӣ пеш меояд. 

Мувофиқан, бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 октябри 

соли 2004, №384 «Консепсияи 

давлатии ислоҳоти низоми таҳсилот 

ва таълими ибтидоии касбии Ҷумҳу-

рии Тоҷикистон» қабул карда 

мешавад. 

3.3 Ташаббус гардидани ярмарка-

ҳои ҷойҳои кории холӣ 

Дар ҷараёни танзими муно-

сибатҳои меҳнатӣ ва таъмини 

шуғлнокии шаҳравандони ҷавон 

монеаҳои муайяне пеш меоянд, ки 

барои бартараф кардани онҳо 

хароҷоти маблағи зиёд лозим ме-

градад. Аз ҷумла, маълумотнок 

гардонидани ҷавонон оид ба тарзи 

ҷустуҷӯи ҷои кор, муроҷиат ба 

марказҳои шуғли аҳолӣ, дастрасӣ ба 

иттилоот оид ба талаботи кордиҳанда 

ва ғайра. Дар ҳамин масъала, яке аз 

барномаҳо ва ё идеяҳое, ки 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пеш 

мегузоранд,  ин ташкили ярмаркаҳои 

Rahmon was organizing the fairs for 

job vacancies in the centers of cities 

and districts. 

The job vacancies’ fairs have 

been held in every three months. 

Organization of fairs  started from  

Dushanbe - the capital of the 

republic, and then has regularly 

continued in all cities and districts of 

the country. Organization of  fairs is 

the need of epoch, which satisfys the 

requirements of enterprises for 

holding jobs or finding  related units 

in the short term and saves time. 

The job vacancies’ fairs are 

organized in condition and on 

principles of free offers and selection 

that  any enterprise and institution 

has chance to put their vacant jobs to 

the market. 

The fair’s conducting day, place 

and time will be earlier announced 

through Mass media, in which all 

those interested, often unemployed, 

have chance to participate and to 

choose their appropriate job place. To 

person who has found the appropriate 

job place immediately will be 

provided by a way bill and sent for the 

work to the related enterprises or 

organization. 

For example, in accordance with 

the cooperation agreement between 

the Youth Labor Exchange and 

Employment Population Center of 

Dushanbe on October 27 and 

November 11, 2003 was conducted job 

vacancies fair for young unemployed 

of the country, in which 64 state-

owned enterprises and 
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ҷойҳои кории холӣ дар марказҳои 

шаҳру ноҳияҳо ба ҳисоб меравад.  

Ярмаркаҳои ҷойҳои кори холӣ 

ҳар се моҳ баргузор мегарданд. 

Ташкили ярмаркаҳо аз шаҳри 

Душанбе, пойтахти ҷумҳурӣ оғоз 

гардида, сипас дар ҳамаи шаҳру 

ноҳияҳои кишвар мунтазам ташкил 

карда мешаванд. Ташкили ярмаркаҳо 

тақозои замон буда, талаботи 

корхонаҳоро барои ишғоли ҷойҳои 

корӣ, яъне, дарёфти воҳидҳои алоқа-

манд дар муҳлати кӯтоҳ ва сарфаи 

вақт қонеъ мегардонад.  

Ярмаркаҳои ҷойҳои кории холӣ 

дар шароит ва бо принсипҳои 

пешниҳод ва интихоби озод ташкил 

гардида, дар он ҳар як ташкилоту 

корхона имконият пайдо мекунад, ки 

ҷойҳои кори холии худро ба бозор 

гузорад.  

Ярмарка — рӯз, ҷой ва вақти 

баргузории он тавассути ВАО, қаблан 

эълон мегардад, ки дар он тамоми 

хоҳишмандон, аксаран бекорон 

бемамониат иштирок намуда, ҷойи 

кори муносиби худро интихоб 

менамоянд. Ба шахсе, ки ҷойи кори 

мувофиқи худро дарёфт менамояд, 

дарҳол роҳхат дода мешавад ва барои 

кор ба корхона ва ё ташкилоти 

алоқаманд сафарбар мегардад. Мисол, 

мувофиқи шартномаи ҳамкорӣ байни 

Биржаи меҳнатии ҷавонон ва Маркази 

шуғли аҳолии шаҳри Душанбе 27 

октябр ва 11 ноябри соли 2003 

ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ барои 

ҷавонони бешуғли ҷумҳурӣ 

гузаронида мешавад, ки дар он 64 

корхонаҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ 

nongovernmental organizations 

present more than 5410 vacancies. At 

the fair  participated 2900 

unemployed,  216 people   got waybill 

for a job, 43 people for retraining 

courses and 124  were provided  with  

the  paid social work. 

The same procedure will be 

regularly conducted by authorized 

state bodies of labor and public 

employment and youth affairs, and its 

republican and local structures, which 

organize job vacancies fairs including 

thousands of unemployed citizens, 

especially young people ensured with 

job. 

3.4   Instructions of the Head of 

the country on youth employment 

«One of the most serious 
problems in our society is the 
employment of youth», — said the 

President of the Republic of 

Tajikistan, His Excellency Emomali  

Rahmon during an official meeting 

with representatives of youth on May 

21, 2005. Meanwhile, to the members 

of the Government of the Republic of 

Tajikistan and other officials who has 

participated in the meeting were 

given appropriate orders and 

instructions. 

With the attention of the Head of 

the country one of the important 

measures that had been taken in that 

period was the establishment of small 

industrial enterprises. The same 

period (2005) was started the 

construction of energy and non-

ferrous metallurgic enterprise with 

the creation of 50 thousand job 
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зиёда аз 5410 вакансияҳо пешниҳод 

менамоянд. Дар ярмарка 2900 нафар 

корҷӯяндагон иштирок намуда, 216 

нафар бо роҳхат барои ҷойи кор, 43 

нафар барои курсҳои бозомӯзӣ ва 124 

нафар барои корҳои ҷамъиятии музд-

нок таъмин карда мнешаванд. 

Бо ҳамин тартиб мунтазам 

мақомоти ваколатдори давлатии 

муҳоҷират, меҳнат ва шуғли аҳолӣ, 

кор бо ҷавонон ва сохторҳои 

ҷумҳуриявию маҳаллии онҳо 

ярмаркаҳои ҷойи кор гузаронида, 

ҳазорҳо шаҳрвандони бекор, аз ҷумла 

ҷавононро бо шуғл фаро мегиранд. 

3.4 Ҳидоятҳои Сарвари мамлакат 

оид ба шуғлнокии ҷавонон 

«Яке аз проблемаҳои ҷиддие, ки 
дар назди ҷомеаи мо қарор дорад, бо 
кор таъмин кардани ҷавонон 
мебошад», иброз менамоянд 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми 

мулоқот бо намояндагони ҷавонони 

ҷумҳурӣ — 21 майи соли 2005. 

Зимнан, ба аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дигар шахсони масъул, 

ки дар мулоқот ҳузур доштанд, 

дастуру супоришҳои дахлдор дода 

мешавад. 

Бо таваҷҷӯҳи Сарвари мамлакат, 

яке аз тадбирҳои муҳиме, ки дар ин 

давра андешида мешаванд, ин 

ташкили корхонаҳои хурди истеҳсолӣ 

ба ҳисоб меравад. Ҳамин давра (2005) 

сохтмони иншооти энергетикиву ме-

талургияи ранга бо ташкили 50 ҳазор 

ҷойи корӣ оғоз мегардад. Ҳамчунин, 

дастур медиҳанд, ки: «Дар масъалаи 
бо кор таъмин кардани ҷавонон 

places. Also there was instructed that: 

«To the employment problem of 
youth to support the small and 
medium-sized entrepreneurship is 
very important». Accordingly, for the 

development of small and medium-

sized entrepreneurship have been 

reflected certain measures. 

Including, by the Young 

Entrepreneurs Club had been held the 

best commercial project competition 

among university students. In Rogun 

city was  opened the sewing factory 

and youth cafe, in Jirgatal and 

Tojikobod were formed the potato 

handling brigades and in Muminobod 

- the beekeeping farm. 

In the same period, there has 

been started to operate 4 micro-credit 

fund, 6 non-banking financial 

institutions and 5 credit societies 

According to the analysis, in the 

same period, the volume of 

entrepreneurship investment and 

loans have increased, only in 2005 the 

total volume of loans was TJS 55.5 

million, which in compare to 2004 — 

had evaluated more than 40%. 

Number of businessmen debtors are 

represented 12,000 people. 

The Head of the country 

consistently attracts the attention of 

civil society and local government for 

employment of youth. In this regard, 

in the same period, were done some 

measures as ownership of lands, 

providing jobs and land for the 

construction houses for youth, as well 

as to economy of money in wedding 

ceremonies. 
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дастгирии фаъолияти соҳибкории 
хурду миёна хеле муҳим аст». 
Мувофиқан барои рушди соҳибкории 

хурду миёна дар Тоҷикистон 

тадбирҳои муайян андешида 

мешаванд. 

Аз ҷумла, тавассути Клуби 

соҳибкорони ҷавон озмуни беҳтарин 

лоиҳаи тиҷоратӣ дар байни 

донишҷӯёни макотиби олӣ доир 

мегардад. Дар шаҳри Роғун корхонаи 

дӯзандагӣ ва қаҳвахонаи ҷавонон 

кӯшода шуда, дар ноҳияҳои Ҷиргатол 

ва Тоҷикобод бригадаҳои меҳнати 

зарбдори картошкапарварӣ ва дар 

ноҳияи Муъминобод хоҷагии 

ёрирасони занбӯри асалпарварӣ аз 

ҳисоби ҷавонон ташкил карда 

мешаванд.  

Дар ҳамин давра 4 фонди қарзии 

хурд, 6 ташкилоти молиявии 

ғайрибонкӣ ва 5 ҷамъияти қарздиҳӣ 

ба фаъолият шуруъ мекунанд. 

Тибқи таҳлилҳо ҳаҷми маблағ-

гузории соҳибкорӣ ва қарзҳо дар 

ҳамин марҳила рӯ ба афзоиш дошта, 

танҳо, дар соли 2005 ҳаҷми умумии 

қарзҳои додашуда 55,5 млн. сомониро 

ташкил медиҳанд, ки дар муқоиса ба 

соли 2004 — 40% зиёд арзёбӣ 

мегарданд. Шумораи соҳибкорони 

қарзгирифта бошад, 12 ҳазор нафарро 

ташкил медиҳад. 

Сарвари кишвар пайваста 

таваҷҷӯҳи ҷомеаи шаҳрвандӣ ва 

мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатиро барои бо шуғл таъмин 

намудани ҷавонон ҷалб месозад. Дар 

ин росто, дар ҳамин давра, аз худ 

намудани заминҳои бекор-хобида, бо 

  

 

  

  

§ 4. The new and modern mechanisms 

of youth employment — the adult 

education system  

[2006 – 2010] 

  

  

4.1 Development and adoption of state 

programs of youth employment 

This forming stage could be described 

as a period of basic legal system 

formation and new steps in direction 

of population employment, including 

youth. Because, exactly at this stage 

most of the instructions of the 

President of the Republic of 

Tajikistan, His Excellency Emomali 

Rahmon which has given during 

meetings with representatives of the 

country's youth despite of delivery 

suitable employment for youth, were 

found its way of implementation. 

With the resolutions of the 

Government of the Republic of 

Tajikistan respectively were adopted 

from 3.05.2006, #183 the «Concept of 

state policy on population 

employment for 2006 – 2012», from 

30.12.2007, #632 the «Program of 

Assistance Population Employment of 

the Republic of Tajikistan», from 

3.06.2006, #227 the «National Action 

Plan on Education and Vocational 

Education Reform in the Republic of 

Tajikistan» and from 1.11.2006, #485 

and 2.07.2009, #372 the «National 

Program «Youth of Tajikistan» for 
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ҷойи кор ва қитъаи замин барои 

сохтмони манзил таъмин намудани 

ҷавонон, инчунин каммасраф 

гузаронидани туйю маъракаҳо 

тадбирҳо андешида мешаванд. 

 

  

  

§ 4. Механизмҳои нав ва муосири 

шуғлнокии ҷавонон — низоми 

таҳсилоти калонсолон  

[2006 – 2010] 

  

  

4.1 Таҳия ва қабул гардидани бар-

номаҳои давлатии шуғлнокии ҷавонон  

Ин марҳилаи ташаккулёбиро давраи 

заминагузории низоми ҳуқуқӣ ва 

қадамҳои нав дар самти шуғлнокии 

аҳолӣ, аз ҷумла ҷавонон номидан 

мумкин аст. Чунки, маҳз дар ҳамин 

марҳила қисми зиёди дастуру 

супоришҳои Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон, аз ҷумла ҳангоми мулоқотҳо 

бо намояндагони ҷавонони кишвар 

вобаста ба таъмини ҷавонон бо шуғли 

муносиб, роҳи татбиқи худро 

меёбанд. Бо қарорҳои Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.05.2006, 

№183 «Консепсияи сиёсати давлатӣ 

оид ба шуғли аҳолӣ барои солҳои 2006 

– 2012», аз 30.12.2007, №632 

«Барномаи мусоидат ба шуғли аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон», аз 3.06.2006, 

№227 «Нақшаи миллии амалиёт оид 

ба ислоҳоти таълим ва таҳсилоти 

2007 – 2009 and 2010 – 2012». 

As a part of this program will be 

given priority to the issue of 

employment and job placement of 

youth as «Youth employment», 

«Young economic independence and 

the development of youth 

entrepreneurship» etc., accordingly 

had been implemented necessary 

measures.  

In this respect, Youth Labor 

Exchange is one of the subjects in 

providing employment for youth, that 

in cooperation with relevant state and 

public institutions in this direction 

through the organization of job 

vacancies fairs, signing  of 

agreements with national and foreign 

organizations and institutions on 

providing unemployed youth with 

work places inside and outside of the 

country; promoting vocational 

training, language learning and social 

protection of youth, especially to 

youth in the labor migration; 

realization of some measures on 

educating and informing youth on the 

labor market and its requirements in 

condition of modern society. In this 

direction  the Youth Labor Exchange 

had been established in the provinces, 

cities and districts, as well as their 

representatives in the regions of the 

Russian Federation, including 

Moscow, St. Petersburg, 

Yekaterinburg, Irkutsk, which operate 

continuously, ensuring social 

protection of the unemployed youth 

and labor migrants. 

Number of service subjects 
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ибтидоии касбӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон», аз 1.11.2006, №485 ва аз 

2.07.2009, №372 Барномаи миллии 

«Ҷавонони Тоҷикистон» мутаносибан 

барои солҳои 2007 – 2009 ва 2010 – 

2012 қабул мегарданд. 

Дар доираи ин барномаҳо ба 

масъалаи бо шуғл ва ҷойи кор фаро 

гирифтани ҷавонон бо унвони 

«Шуғлнокии ҷавонон», 

«Мустақилияти иқтисодии ҷавонон ва 

рушди соҳибкории ҷавонон» ва ғайра 

афзалият дода мешавад, мувофиқан 

тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ 

мегарданд. 

Биржаи меҳнатии ҷавонон яке аз 

субъектҳои бо шуғл таъминкунандаи 

ҷавонон ба ҳисоб меравад, ки дар 

ҳамкорӣ бо сохторҳои дахлдори 

давлатӣ ва ҷамъиятӣ дар ин самт, 

тариқи ташкили ярмаркаҳои ҷойҳои 

кори холӣ, бастани шартномаҳо бо 

ташкилоту муассисаҳои ватанӣ ва 

хориҷӣ оид ба таъмини ҷавонони 

бекор бо ҷойҳои корӣ ҳам дар дохил 

ва ҳам хориҷи кишвар, муосидат ба 

таълими касбӣ, забономӯзӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии ҷавонон, бахусус ҷавонони 

дар муҳоҷирати меҳнатӣ буда, 

маърифатнок ва иттилоотнок 

гардонидани ҷавонон оид ба бозори 

меҳнат ва талаботи он дар шароити 

ҷомеаи муосир ва ғайра, тадбирҳо 

меандешад. Дар ин ҷода, Биржа дар 

вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои 

интихобӣ, ҳамчунин дар хориҷи 

кишвар — Федератсияи Россия 

(бахусус Москва, Санкт – Петербург, 

Екатеренбург ва Иркутск) намоянда-

гиҳои худро таъсис медиҳад, ки онҳо 

sending youth in organized way to 

labor migration increases. 

Organizing job vacancy fairs, 

which is evaluated as a need of 

modern society and satisfying  the 

needs of enterprises to fill vacant 

jobs, at the same time, finding the 

relevant units in the short term and 

saving time gradually develops. 

Under the subject services, 

including Youth Labor Exchange has 

organized «Permanent information 

center of vacancy jobs» with saving 

around 800 - 1000 job vacancy places. 

In cooperation between 

authorized state bodies and 

international organizations in cities, 

airports and railway stations had been 

established the informational centers. 

In particular, had been printed and 

distributed application forms and 

information booklets about tendency 

of labor migration for informing 

citizens. 

Also, in the framework of the 

state programs in the field of 

employment and social development 

of young people had been regularly 

conducted a wide range of public 

events, educational information and 

moral content, that mainly aimed to 

inform young people  with relevant 

information on employment in the 

country and abroad. 

4.2 Initiating the new system of 

professional education as youth 

employment opportunity development 

One of the most significant 

achievements in independence period 

in Tajikistan is formation of the 
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пайваста дар самти таъмини ҳифзи 

иҷтимоии ҷавонони бекор ва 

муҳоҷирони меҳнатӣ фаъолият 

менамоянд. 

Дар самти мутташаккилона 

сафарбар намудани ҷавонони бекор 

ба муҳоҷирати меҳнатӣ теъдоди 

субъектҳои хизматрасонӣ дар 

мамлакат зиёд мегардад. 

Ташкили ярмаркаҳо, ки тақозои 

ҷомеи муосир арзёбӣ мегарданд ва 

талаботи корхонаҳоро барои пур 

кардани ҷойҳои холии корӣ, зимнан, 

дарёфти воҳидҳои алоқаманд дар 

муҳлати кӯтоҳ ва сарфаи вақт қонеъ 

мегардонанд, бо тадриҷ рушд 

мекунад. 

Дар назди субъектҳои хизмат-

расонӣ, аз ҷумла Биржаи меҳнатии 

ҷавонон «Маркази иттилоотии 

доимоамалкунандаи ҷойҳои кории 

холӣ» бо нигоҳдошти 800 – 1000 

ҷойҳои кории холӣ ташкил меёбад, ки 

дар асоси он мунтазам ҷавонони 

бекор ба шуғлҳои мувофиқ таъмин 

карда мешаванд. 

Дар ҳамкории байни мақомоти 

ваколатдори давлатӣ ва ташкилотҳои 

байналмилалӣ дар шаҳру ноҳияҳо, 

фурудгоҳҳо ва пойгоҳҳои роҳи оҳан 

марказҳо ва нуқтаҳои иттилоотӣ 

ташкил карда мешаванд. Аз ҷумла, 

барои маълумотноксозии 

шаҳрвандони майли муҳоҷирати 

меҳнатӣ дошта варақа ва китобчаҳои 

иттилоотӣ чоп ва паҳн карда 

мешавад.  

Ҳамчунин, дар доираи барнома-

ҳои давлатии самтҳои шуғли аҳолӣ ва 

рушди иҷтимоии ҷавонон мунтазам 

educational system for adult, which 

has established in condition of 

globalization with the direct initiative 

of the President of the Republic of 

Tajikistan, His Excellency Emomali 

Rahmon. 

In this period the relevant state 

bodies have mainly engaged to 

organization of theoretical and 

methodological work, to learn 

experience and prepare the legal 

bases, and there was determined the 

direction of activity or the policy of 

implementation of adult education. In 

result, concluded that the logical 

bases of this system are more specific 

to the field of labor and employment, 

accordingly to establish it under the 

state labor and employment bodies, 

as well as,  international practice, to 

involve civil society in 

implementation of it was evaluated 

response to the purpose. 

Thus, under the vocational 

technical school, i.e. primary 

professional educational institutions,  

first as a project, have been 

established the adult educational 

centers. At the same time, the process 

of this newly formed integrated 

educational system regularly 

explored, and then it has become as a 

full-fledged system (see paragraph 

below). In the exploring phase in 

Dushanbe have been established the 

state agencies of «Adult Education 

Center» and «Modular Training 

Center of Dushanbe», as well as 14 

training centers in the cities and 

districts. Only in 2008 by these 
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чорабиниҳои васеи оммавӣ, 

маърифатӣ ва иттилоотию тарғиботӣ 

гузаронида мешаванд, ки муҳтавои 

онҳо асосан ба мусаллаҳ гардонидани 

ҷавонон бо маълумоти дахлдор оид ба 

шуғлнокӣ дар дохил ва хориҷи 

кишвар равона мегардад. 

4.2 Ташаббус гардидани низоми 

нави таҳсилоти касбӣ ҳамчун василаи 

рушди имкониятҳои шуғлмандии 

ҷавонон  

Яке аз дастовардҳи бисёр 

назарраси даврони соҳибистиқлолӣ, 

ин ташаккул ёфтани низоми 

таҳсилоти калонсолон дар 

Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, ки дар 

шароити ҷаҳонишавӣ ва бо ибтикори 

бевоситаи Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон роҳандозӣ гардидааст.  

Дар ин давараи фаъолият 

мақомоти дахлдори давлатӣ асосан ба 

корҳои ташкилии назариявию 

методологӣ, яъне, омӯзиши таҷрибаю 

омодасозии заминаҳои ҳуқуқӣ 

машғул мегарданд ва самти фаъолият 

ва ё сиёсати амалисозии таҳсилоти 

калонсолонро муайян месозанд. Дар 

натиҷа хулоса карда мешавад, ки 

асосҳои мантиқии низоми мазкури 

фаъолият бештар ба соҳаи меҳнат ва 

шуғл хос мебошад, мувофиқан ташкил 

ва роҳандозӣ намудани он дар 

заминаи мақомоти давлатии меҳнат 

ва шуғли аҳолӣ, инчунин ҷалби ҷомеи 

шаҳрвандӣ дар татбиқи он бо назар-

дошти таҷрибаи ҷаҳонӣ, ба мақсад 

мувофиқ баҳогузорӣ мегардад. 

Ҳамин тариқ, дар заминаи 

омӯзишгоҳҳои касбию техникӣ, яъне, 

centers were educated amount 8.1 

thousand unemployed through the 

training and staff retraining 

programs, which compiled 20% of 

unemployed (officially registered). 

With a purpose of creation  a 

legal, economic, organizational and 

scientific-methodical conditions for 

the successful development of adult’s  

education system to the personal, 

society and the state’s  benefit, as well 

as improving the quality and social 

result in the country by the 

Resolution of the Government of the 

Republic of Tajikistan from 

30.12.2010, #696 was adopted the 

«Program of Adult Professional 

Education in the Republic of 

Tajikistan for 2011–2015». The 

Program has basically  focused on the 

main directions of state policy for the 

development of adult education 

takeing  into account expanding 

opportunities for self-improvement 

and compliance of labor resources to 

socio-economic changes, access to 

information on requirements of 

domestic and foreign labor markets, 

enhancing the competitiveness of 

labor resources and  accordingly 

reduction of poverty rate. 

One of the successes of the field, 

with the adoption of this Program, 

was establishment of budgetary 

funding from relevant ministries and 

agencies for the development of adult 

education system in the country. This 

gives chance for gradually 

development of the financial bases of 

adult’s educational system.   
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муассисаҳои таълимии ибтидоии 

касбӣ сараввал дар шакли лоиҳа 

марказҳои таҳсилоти калонсолон 

ташкил карда мешаванд. Ҳамзамон, 

ҷараёни фаъолияти ин низоми нав-

ташкили таҳсилоти интегратсионӣ 

мунтазам мавриди омӯзиш қарор 

дода мешавад, ки баъдан он ба низо-

ми мукаммали таҳсил табдил меёбад 

(ниг. ба параграфи поён). Дар 

марҳилаи озмоишӣ дар шаҳри 

Душанбе муассисаҳои давлатии 

«Маркази таҳсилоти калонсолон» ва 

«Маркази омӯз-иши модулии ш. 

Душанбе, инчунин 14 марказҳои 

омӯзишӣ дар шаҳру ноҳияҳо ташкил 

меёбанд. Танҳо дар соли 2008 

тавассути ин марказҳо 8,1 ҳазор 

бекорон давраҳои омӯзишии 

омодасозӣ ва аз-навтайёркунии 

кадриро мегузар-анд, ки 20% 

бекоронро (расман 

бақайдгирифташударо) ташкил 

медиҳанд.  

Бо мақсади ташкили шароитҳои 

ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, ташкилӣ ва илмии 

методӣ барои рушди муваффақи 

низоми таҳсилоти касбии калонсолон 

ба манфиати шахсӣ, ҷомеа ва давлат, 

инчунин баланд бардоштани сифат ва 

натиҷанокии иҷтимоӣ дар кишвар 

«Барномаи рушди таълими касбии 

калонсолон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2011 – 2015» таҳия ва бо 

қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷи-

кистон аз 30.12.2010, №696 тасдиқ 

мегардад. Барнома асосан самтҳои 

асосии сиёсати давлатии рушди 

таҳсилоти калонсолонро, бо 

назардошти васеъ гардонидани 

  

 

  

  

§ 5. Strengthening of the system of 

youth’s employment —  

creating the new sustainable job 

places [2011 – 2016] 

  

  

5.1 Forming a stable legislative bases 

and practical opportunities of the field 

of adult’s and youth’s education  

At this stage the legislative basis in 

direction of youth employment, 

education and professional training 

has been sustainably formed. With 

the Resolution of the Government of 

the Republic of Tajikistan from 

2.06.2011, #277 was adopted «State 

Strategy of Labor Market 

Development in the Republic of 

Tajikistan», in the framework of that 

to the youth as social far or non-

mobile category was given priority 

and determined several tasks, 

including: to develop social 

involvement by increasing access of 

youth to qualitative  education and 

employment; to improve the system 

of profitability and service support; to 

create additional educational services 

for youth, especially young 

unemployed and job seekers on 

subjects or specific professions; to 

prepare  youth for the transition from 

education to work, and so on. 

According to the  above mentioned, 

one of the most useful and modern  

opportunity for job placement of 
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имкониятҳо барои худтакмилёбӣ ва 

мутобиқати захираҳои меҳнатӣ ба 

тағйиротҳои иҷтимоии иқтисодӣ, 

дастрасии иттилоот оид ба талаботи 

бозорҳои дохилӣ ва хориҷии меҳнат, 

баланд бардоштани рақобатпазирии 

захираҳои меҳнатӣ, мувофиқан паст 

кардани сатҳи камбизоатӣ, фаро 

мегирад. 

Яке аз муваффақиятҳои соҳа, бо 

қабул гардидани ин Барнома, дар он 

буд, ки барои ташаккули низоми 

таҳсилоти калонсолон дар мамлакат 

маблағгузории буҷетӣ аз ҳисоби вазо-

рату идораҳои дахлдор муқаррар 

карда мешавад. Ин имкон медиҳад, 

ки заминаҳои молиявии низоми 

таҳсилоти калонсолон устувор гардад 

ва бо тадриҷ рушд намояд.  

 

 

  

  

§ 5. Таҳкимёбии низоми бо кор 

таъминкунии ҷавонон — ташкил 

ёфтани ҷойҳои нави устувори корӣ 

[2011 – 2016] 

  

  

5.1 Ташаккул ёфтани заминаи усту-

вори қонунгузорӣ ва имкониятҳои 

амалии соҳаи таҳсилоти калонсолон ва 

ҷавонон 

Дар марҳилаи мазкур заминаи 

қонунгузории самти шуғлнокии 

ҷавонон, таҳсилот ва омодасозии 

касбии онҳо ба таври устувор ташкил 

youth is considered adult education 

system.  During his speech, the 

President of the Republic of 

Tajikistan, His Excellency Emomali 

Rahmon in opening ceremony of the 

National Center for Adult Education 

— March 15, 2012 was stated: «With a 
purpose of formation the modern 
adult’s educational system, which 
included to organize short term 
professional training courses with the 
elements of learning language and 
legal norms of migration were 
established State institutions «Adult’s 
Educational Center of Tajikistan» and 
regional affiliations of it with 
involvement of internal and outward 
funds».  

Thus, starting since 2012, in the 

country gradually has formed the 

adult’s education system. Nowadays 

the number of this type of educational 

institutions  (governmental) has 

reached 75 units and 310thousand 

working personnel exported to the 

market. Also, there has planned to 

expand this personnel training system 

into secondary schools, which, if 

applied will be modernized to one of 

the sustainable education and labor 

market system in Tajikistan. 

One of the successes of the 

adult’s education system in modern 

society is  it’s providing  suitable and 

accessible conditions for citizens, 

including victims, neediest, as well as 

artisans, for who was not possible to 

complete professional education in 

official or who have a good 

professional skill but have not the 
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меёбад. Бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2.06.2011, 

№277 «Стратегияи давлатии рушди 

бозори меҳнат дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» ба тасвиб мерасад, ки 

доираи он ба ҷавонон ҳамчун қишри 

дур ё камфаъоли иҷтимоӣ афзалият 

дода шуда, чанде вазифаҳо муқаррар 

карда мешаванд, аз ҷумла: рушди 

ҷалбгардии иҷтимоӣ тавассути баланд 

бардоштани сатҳи дастрасии ҷавонон 

ба таҳсилот ва шуғли босифат; беҳтар 

гардонидани системаи дастгирии 

даромаднокӣ ва хизматрасонӣ; 

ташкили хизматрасонии таҳсилоти 

иловагӣ барои ҷавонон, бахусус 

ҷавонони бекор ва ҷӯяндаи ҷойи кор 

аз рӯи фанҳо ва ё касбҳои махсус; 

омодасозии ҷавонон барои гузариш аз 

давраи омӯзиш ба меҳнат ва ғайра. 

Чӣ тавре дар боло зикр гардид, 

яке аз имкониятҳои муфид ва 

муосири бо кор таъминкунии ҷавонон 

ин низоми тозафаъоли таҳсилоти 

калонсолон ба ҳисоб меравад. Чуноне, 

ки ҳангоми суханронии худ 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

маросими кӯшодашавии Маркази 

миллии таҳсилоти калонсолон — 15 

марти соли 2012 иброз менамоянд: 
«Бо мақсади ташаккули низоми 
муосири таълими касбии калонсолон, 
ки аз ҷумла ташкили курсҳои 
кӯтоҳмуддати касбомӯзиро бо 
унсурҳои омӯзиши забон ва меъёрҳои 
ҳуқуқии муҳоҷират фаро мегирад, 
Муассисаи давлатии «Маркази 
таълими калонсолони Тоҷикистон» ва 
филиалҳои минтақавии он бо ҷалби 

opportunity to  educate it during 1 – 3 

years. In this theme the Head of the 

country has also stated: «The other 
important issue is the certification of 
citizen’s professional skills. Because 
most of our citizens, including labor 
migrants have good professional 
skills, but they do not have the legal 
document of profession, which will be 
barrier to their official activity in 
future». Namely, adult’s education 

system allows to a person to legalize 

his professional qualification, skills, 

knowledge and education in the 

shortest period via training in the 

adult’s education centers within just 1 

– 3 months or test one’s ability — 

submitting  appropriate documents to 

confirm the compatibility level 

(validation), and to receive state 

certificate form. 

It should be noted that 

regardless of naming «adult» of this 

system most of  the students are 

youth (over 85%), i.e. the concept of 

«adult» has a logical content,which  

prefers not to age, but to the needs of 

individual for the professional 

training and work and life skill 

learning as ability of labor and 

personality. 

Among the CIS countries , 

Tajikistan is one of the first countries  

which  in 2016 has adopted the 

sectoral law,  the Law of the Republic 

of Tajikistan «On Adult’s Education». 

This Law regulates public relations in 

the field of development of adult’s 

education and organizes the 

educational  process in the labor 
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маблағҳои дохиливу беруна таъсис 
дода шудааст».  

Ҳамин тариқ, оғоз аз соли 2012 

дар мамлакат бо тадриҷ низоми 

таҳсилоти калонсолон ба таври 

мукаммал ташаккул меёбад. Дар 

ҳолати имрӯза теъдоди ин навъи 

муассисаҳои таълимӣ (давлатӣ) ба 75 

адад расида, 310 ҳазор кадрҳои 

коргариро ба бозор баровардааст. 

Ҳамчунин, васеъ гардонидани ин 

низоми омодасозии кадрӣ то ба сатҳи 

мактабҳои таҳсилоти умумӣ пешбинӣ 

гардидааст, ки дар сурати татбиқ он 

ба яке аз низомҳои устувори соҳаи 

маориф ва бозори меҳнат дар 

Тоҷикистон табдил меёбад. 

Яке аз муваффақиятҳои низоми 

таҳсилоти калонсолон дар ҷомеаи 

муосир дар он аст, ки он барои 

шаҳрвандон, аз ҷумла осебдидагон, 

муҳтоҷон, инчунин косибон, ки: 

барои онҳо гирифтани маълумоти 

(таҳсилоти) расмии касбӣ имконпазир 

нагардид ва ё малакаи хуби касбӣ 

доранду имконият ё зарурати дар 

муҳлати 1 – 3 сол омӯхтани (таҳсили) 

онро надоранд, шароити муносиб ва 

мувофиқи амалӣ (қонеъ) гардонидани 

ингуна эҳтиёҷотро фароҳам меорад. 

Дар ҳамин мавзуъ низ Сарвари 

кишвар иброз кардааст: «Масъалаи 
муҳими дигар шаҳодатномакунонии 
малакаи касбии шаҳрвандон мебо-
шад. Зеро аксари шаҳрвандони мо, аз 
ҷумла муҳоҷирони меҳнатӣ соҳиби 
малакаи хуби касбӣ мебошанд, вале 
ҳуҷҷати тасдиқ-кунандаи касбият 
надоранд, ки дар оянда ба фаъолияти 
расмии онҳо монеа эҷод мекунад». 

market conditions and the needs of 

citizens to knowledge, skills, labor 

skills and professions. 

Takeing  into account the 

instructions and guidance of the 

Founder of Peace and National Unity 

— Leader of the Nation, the President 

of the Republic of Tajikistan, His 

Excellency Emomali Rahmon in 

direction of progress, changes and 

reforms of the state management 

from July 23, 2016, in a new edition 

was adopted the Labor Code of the 

Republic of Tajikistan. This 

legislation along with other social 

groups also gives priority to youth due 

the development and regulation of 

labor relations. In particular, in 

accordance with Article 303 of the 

Labor Code — «to establish a set of 
extra privileges and advantages to 
organizations, employers (owners), 
that organize additional jobs and use 
for that from the labor of invalids, 
women, youth, including teenagers» 
— the employer will be encouraged 

for attracting youth to work, 

meanwhile creating favorable suitable 

conditions for them. 

Also, in this period of activity 

had been adopted the «State Program 

of Promotion of  Population 

Employment for 2016 – 2017» and 

«Program of Professional’s Itinerary 

Development for 2016 – 2020» which 

create a suitable bases for the 

sustainable development of the field. 

In 2016 one of the most 

important phenomena was the 

adoption of «National Development 
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Яъне, низоми таҳсилоти калонсолон 

ба шахс имкон медиҳад, ки дар муҳ-

лати кӯтоҳтарин дараҷаи касбӣ, 

малака ва донишу маълумотнокии 

худро ба расмиёт дарорад, бо 

гузаштани омӯзиш дар марказҳои 

таҳсилоти калонсолон дар муҳлати 

ҳамагӣ 1 – 3 моҳ ва ё имтиҳони 

қобилияти худ —пешниҳоди 

ҳуҷҷатҳои дахлдор барои тасдиқи 

мутобиқати сатҳи касбӣ (валидатсия), 

соҳиби шаҳодатномаи намунаи 

давлатӣ гардад. 

Боиси зикр аст, ки новобаста аз 

унвони «калонсол»-ро дошт-ани ин 

низом, таълимгиранда-гони он аслан 

ҷавонон (беш аз 85%) мебошанд, яъне, 

мафҳуми «калонсол» мазмуни нисбӣ 

дошта, на ба синну сол, балки ба эҳти-

ёҷоти шахс ба таълими касбӣ ва 

омӯхтани малакаҳои корию ҳаётӣ 

ҳамчун қобили меҳнат ва шахсият 

асоснок мегардад. 

Дар қиёс ба кишварҳои ИДМ, 

Тоҷикистон яке аз аввалинҳо шуда, 

қонуни соҳавиро, яъне, Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

таҳсилоти калонсолон» соли 2016 

қабул менамояд.Қонуни мазкур муно-

сибатҳои ҷамъиятиро дар самти 

рушди таҳсилоти калонсолон ва 

ташкили раванди таълим дар 

шароити бозори меҳнат ва талаб-оти 

шаҳрвандон ба дониш, мала-ка, 

маҳорат ва касбҳои меҳнатӣ ба 

танзим медарорад. 

Бо назардошти дастуру ҳидоят-

ҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 

— Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикист-он муҳтарам 

Strategy for the period up to 2030». It 

should be pointed , that the Strategy 

as well as other causes, takes into 

consideration the international 

responsibilities of the Republic of 

Tajikistan on the Agenda of XXI 

Century and the Goals of Sustainable 

Development, which were approved at 

the 70th Session of the UN General 

Assembly in September 2015. The 

main goal of the National Strategy is 

long-term development of Tajikistan 

via increasing the level of population 

living in the country on the basis of 

sustainable economic development. 

Meanwhile the development strategic 

goals for the next 15 years include: 1) 

ensuring energetic independence and 

effective use of energetic power; 2) 

leaving from communication deadlock 

and become a transitory republic; 3) 

ensuring food security and 

accessibility of population to healthy 

food; 4) enlarging productive 

employment. 

As it will be known, the fourth 

strategic goal of the country depends 

on population employment. In 

connection to this, namely to achieve 

«productive employment» in  the 

framework of the National Strategy,  

is contemplated  implementation of 

several measures, including: 

expanding the short employment 

programs, taking into account the 

needs and interests of men and 

women, youth, invalids and other 

social groups; supporting 

development of primary and 

professional education systems, 
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Эмомалӣ Раҳмон дар самти пешрафт 

ва тағйироту ислоҳоти идоракунии 

давлатӣ Кодекси меҳнати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 23 июли соли 2016 дар 

таҳрири нав қабул мегардад. Дар 

қонунгузории мазкур дар баробари 

гурӯҳҳои дигари иҷти-моӣ ба ҷавонон 

низ, вобаста ба танзим ва рушди 

муносибатҳои меҳнатӣ, афзалият 

дода мешавад. Аз ҷумла, мутобиқи 

моддаи 303 Кодекси меҳнат — 

«муқаррар намудани имтиёзҳо ва 
афзалият-ҳои иловагӣ ба ташкилотҳо, 
корфармоёне (соҳибмулконе), ки ҷой-
ҳои кории иловагӣ ташкил намуда, аз 
меҳнати маъюбон, занон, ҷавонон, аз 
ҷумла наврасон истифода 
менамоянд» — кор-диҳанда барои 

ҷалби ҷавонон ба фаъолияти меҳнатӣ, 

зимнан, фароҳам овардани 

шароитҳои мусоид ба онҳо ҳавасманд 

гардо-нида мешавад. 

Ҳамчунин, дар ин давраи 

фаъолият «Барномаи давлатии мусо-

идат ба шуғли аҳолӣ барои солҳои 

2016 – 2017» ва «Барномаи рушди 

роҳнамоии касбӣ барои солҳои 2016 – 

2020» қабул мегарданд, ки барои 

рушди устувори соҳа заминаҳои 

мусоид фароҳам меоранд. 

Дар соли 2016 яке аз рӯй-додҳои 

муҳим, ин қабул гарди-дани 

«Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 

2030» ба ҳисоб меравад. Бояд зикр 

кард, ки Стратегия, дар баробари 

дигар асосҳо, уҳдадориҳои 

байналмилалии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба Рӯзномаи асри XXI 

ва Ҳадафҳои рушди устуворро, ки дар 

which was coordinated with the 

country's economic development 

(streng-thening material and 

technical basis, communication with 

enterprises and organizations — 

future employers of graduates, youth 

development and increasing the 

effectiveness of professional 

counseling, organizing regional 

competitions on specialties — World 

Skills Tajikistan); support of small 

and medium entrepreneurship with 

creation of  jobs in innovative fields of 

high technology in the social sphere, 

including with regard to opportunities 

of youth and women; formation of 

sustainable mechanisms to ensure 

access to youth / graduates of 

educational institutions to the 

systems of  employmentpromotion  

and job’s search. 

Thus, as it comes from targets 

and measures, in all matters relating 

to employment most attention is 

directed to youth, meanwhile, to the 

effective implementation of youth 

state policy in Tajikistan, which leads 

to gladness. 

5.2 Creating new opportunities of 

job placement for youth  

Certainly, in this period of 

formation the new activity 

mechanisms are appeared and with 

use of the existing resources take a 

new form. As such, in Tajikistan with 

the regular efforts of the Founder of 

Peace and National Unity — Leader of 

the Nation, the President of the 

Republic of Tajikistan, His Excellency 

Emomali Rahmon more measures are 
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ҷаласаи 70–уми Ассамблеяи 

Генералии СММ (моҳи сентябри соли 

2015) тасдиқ шудаанд, ба инобат 

мегирад. Стратегияи миллии рушди 

дарозмуҳлати Тоҷикистонро тавассути 

баланд бардоштани сатҳи зиндагии 

мардуми кишвар дар асоси таъмини 

рушди устувори иқтисодӣ ҳадаф 

мегузорад. Зимнан, ҳадафҳои 

стратегии рушди Тоҷикистон барои 15 

соли оянда иборат мегарданд, аз: 1) 

таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва 

истифодаи самарабахши нерӯи барқ; 

2) аз бунбасти коммуникатсионӣ 

баромада, ба кишвари транзитӣ 

табдил ёфтан; 3) таъмин намудани 

амнияти озуқаворӣ ва дастрасии 

аҳолӣ ба ғизои хушсифат; 4) 

вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсул. 

Чӣ тавре маълум мегардад, 

ҳадафи чоруми стратегии кишвар ба 

шуғлнокии аҳолӣ вобаста карда 

мешавад. Дар ҳамбастагӣ ба ин, яъне, 

расидан ба «шуғли пурмаҳсул» дар 

доираи Стратегияи миллӣ амалӣ 

намудани якчанд тадбирҳо 

мушаххасан пешбинӣ мегарданд, аз 

ҷумла: васеъ гардонидани 

барномаҳои шуғли кӯтоҳмуҳлат бо 

назардошти талабот ва манфиатҳои 

мардон ва занон, ҷавонон, шахсони 

маъюб ва дигар гурӯҳҳои иҷтимоӣ; 

дастгирии рушди низоми таҳсилоти 

ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, ки бо 

самтҳои афзалиятноки рушди 

иқтисодиёти кишвар ҳамоҳанг сохта 

шудааст (таҳкими заминаи моддию 

техникӣ, алоқа бо корхона ва 

ташкилотҳо — корфармоёни ояндаи 

хатмкунандагон, рушд ва баланд 

being taken in the direction of 

employment of citizens, including 

youth, who are the most active 

segment of society. 

Only last two years (2015 – 2016) 

in the territory of the country have 

been established several industrial 

regions, including two factories  for 

oil manufacture with productional 

potential around 2 million ton, three 

factories for cement manufacture 

with productional potential around 3 

million ton, several factories for 

textile with productional potential 

150 million meter square cotton 

material, three chemical factories on 

manufacture of color metals with 

productional potential of 1.4 ton gold, 

two metallurgic factories with 

productional potential of 50 thousand 

ton zinc, 50 thousand ton lead and 

400 thousand ton color metal, which 

in one’s turn creating thousands job 

places.   

For example, some enterprises, 

including industrial, which only in 

2016 with the participation of Leader 

of the Nation, the President of the 

Republic of Tajikistan, His Excellency 

Emomali Rahmon have been opened, 

can be mentioned. 

 March 23, 2016 in the B. Ghafurov 

district the great regional cement 

joint company  «Huaksin Ghaur 

Sugdcement» was opened. The 

«Huaksin Ghaur Sugdcement»’s  

potential is 3300 ton of annual 

production of quality cement, and 

which has employed 1300 person 

with constant job. 
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бардоштани самаранокии низоми 

машварати касбии ҷавонон, ташкили 

низоми озмунҳои минтақавӣ аз рӯи 

ихтисосҳои корӣ — World Skills 

Tajikistan); дастгирии соҳибкории 

хурд ва миёна барои ташкил 

намудани шуғл дар соҳаҳои 

инноватсионии аз ҷиҳати технологӣ 

баланд дар соҳаи иҷтимоӣ, аз ҷумла 

бо назардошти имкониятҳои ҷавонон 

ва занон; ташаккул додани 

механизмҳои устувори таъмини 

дастрасии ҷавонон / хатмкунандагони 

муассисаҳои таълимӣ ба низомҳои 

мусоидат ба шуғл ё ҷустуҷӯи кор. 

Ҳамин тариқ, чӣ тавре аз ҳадаф 

ва тадбирҳои пешбинишуда маълум 

мегардад, дар ҳама масъалаҳои 

марбут ба шуғлнокӣ таваҷҷӯҳи беш ба 

ҷавонон, зимнан, татбиқи босамари 

сиёсати давлатии ҷавонон дар 

Тоҷикистон дода мешавад, ки албатта 

боиси фараҳмандист.   

5.2 Фароҳам гардидани имкон-

иятҳои нави бо кор таъмингардии 

ҷавонон  

Муссалам аст, ки дар ин давраи 

ташаккулёбӣ механизмҳои нави 

фаъолият ба вуҷуд омада, бо 

истифода аз захираҳои мавҷуда дар 

шакли сифатан нав такмил дода 

мешаванд. Чунончӣ, дар Тоҷикистон 

бо талошҳои пайгиронаи Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои мил-

лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷик-

истон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

самти бо шуғл таъмин намудани 

шаҳрвандон, аз ҷумла ҷавонон, ки аз 

ҳама қишри пурҳаракати ҷомеаро 

ташкил медиҳанд, тадбирҳои зиёд 

 May 12, 2016 in the Tursunzoda city  

started implementation of the 

Project of the regional line of 

electricity power transfer CASA — 

1000. This Project has included to 

build more than 1342 km the 

transfer constant and changing high 

power lines, the substations of 

power conversion, and the use of 

the newest apparatuses of constant 

power, which implementation will 

take thousands job places and the 

wide opportunities of economy 

development. 

 June 4, 2016 in the Vahdat city the 

color metal facture and the satiating 

ore facture of «Pokrud» with 900 

new job places were opened. At the 

opening ceremony was noted that: 

«with a purpose of industry 
development in Vahdat city this 
year four industry’s factory have to 
start their activity with investing 
more than TJS 650 million, and 
which will  cover more than 2000 
citizens by permanent job places». 

Namely, only in 2016 in one region 

through the starting activity 

factures were established around 

3000 job places.  

 August 24, 2016  the railway 

Dushanbe-Qurghonteppa-Kulob 

was opened, which has taken 

hundreds person in permanent job 

and will achieve more funding 

benefit to economy of society. In 

this point — In the same time of 
starting the activity of today’s 
railway the distance of road will 
make only 119 km and transferring 



162 
 

андешида шуда истодаанд.  

Танҳо дар ду соли охир (2015 – 

2016) дар ҳудуди ҷумҳурӣ якчанд 

минтақаҳои саноатӣ, аз ҷумла ду 

корхонаи коркарди нафт бо иқтидори 

қариб 2 миллион тонна, се корхонаи 

сементбарорӣ бо иқтидори беш аз 3 

миллион тонна, корхонаҳои бофанда-

гӣ бо иқтидори коркарди 52 ҳазор 

тонна нахи пахта ва истеҳсоли 150 

миллион метри мураббаъ матои 

пахтагин,  се корхонаи саноати кимиё 

оид ба коркарди металлҳои ранга бо 

иқтидори истеҳсоли 1400 килограмм 

тилло, ду корхонаи бузурги 

металлургӣ бо иқтидори 50 ҳазор 

тонна руҳ, 50 ҳазор тонна сурб ва 400 

ҳазор тонна метали ранга бунёд 

гардидаанд, ки дар навбати худ 

ҳазорҳо ҷойи корӣ ташкил ёфтаанд. 

Барои мисол, чанде аз корхона-

ҳои истеҳсолӣ, аз ҷумла саноатӣ, ки 

танҳо дар соли 2016 бо иштироки 

бевостаи Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон кушода шудаанд, 

метавон ёдовар гардид. 

 23 марти соли 2016 дар ноҳияи 

Бобоҷон Ғафуров корхонаи бузурги 

сементбарории вилоят «Хуаксин 

Ғаюр Суғдсемент» кушода мешавад. 

Корхона дар як шабонарӯз 3300 

тонна сементи хушсифат истеҳсол 

менамояд, ки беш аз 1300 нафарро 

бо кори доимӣ фаро гирифтааст. 

 12 майи соли 2016 (шаҳри 

Турсунзода) ба татбиқи Лоиҳаи 

минтақавии интиқоли нерӯи барқи 

CASA — 1000 оғоз бахшида 

мешавад. Ин Лоиҳа бунёди зиёда аз 

one ton of load will be cost around 
TJS 37, that in relation to previous 
route is cheaper in TJS 115 — stated 

the Leader of the Nation in the 

opening ceremony of this railway. 

 August 24, 2016 in the Yovon 

district the large factory «Jungtsay 

Mohirsement» with the annual 

production capacity of one million 

200 thousand cement was opened, 

and which has covered 800 

specialists and workers with 

constant job. 

 August 31, 2016 in the Dangara 

district the Set of textile (LTD) 

«Juntay – Dangara Sin – Silu 

textile» was opened. The facture has 

3 full design cycles of cotton with 

the capacity of production of textile 

in 52 thousand ton cotton thread, 

production of weaving in 150 

million meter square cotton 

material, coloring of 10 thousand 

ton string and in the end cycle — 

sewing it will able to produce one 

million unit of stock-produced. In 

2016 the factory has covered 600 

people in constant job place and 

after activating the other parts of 

factory this indicator will be raised 

up to 6000 people.             

 September 5, 2016 in the Yovon 

district three factories of production 

of cryolite, fluorine aluminum and 

sulfate acid with the annual 

production capacity of 12 thousand 

tone cryolite, 18 thousand tone 

fluorine aluminum and 130 

thousand tone sulfate acid  started 

their activity, and which have 
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1342 километр хатҳои интиқоли 

барқи баландшиддати ҷараёни 

доимӣ ва тағйирёбанда, 

зеристгоҳҳои табдили шиддат, 

истифодаи таҷҳизоти навтарини 

ҷараёни доимиро фаро мегирад, ки 

татбиқи он ҳазорҳо ҷойи нави корӣ 

ва имконияти фарохи рушди 

иқтисодиётро ба миён меорад. 

 4 июни соли 2016 дар шаҳри Ваҳдат 

корхонаи металлҳои ранга ва 

корхонаи ғанигардонии маъдани 

«Покрӯд» бо 900 ҷойи нави корӣ ба 

фаъолият шуруъ мекунад. Дар 

маросими кушодашавӣ иброз 

мегардад, ки «бо мақсади рушди 
соҳаи саноат дар шаҳри Ваҳдат соли 
ҷорӣ чор корхонаи саноатӣ бо 
сармоягузории беш аз 650 миллион 
сомонӣ бояд ба фаъолият оғоз 
намояд, ки аз ин ҳисоб зиёда аз 
2000 нафар шаҳрвандон бо ҷойҳои 
кори доимӣ таъмин мегарданд». 

Яъне, танҳо дар соли 2016 дар як 

минтақа аз ҳисоби оғози фаъолияти 

корхонаҳои истеҳсолӣ ҳудуди 3000 

ҷойи корӣ ташкил мегардад. 

 24 августи соли 2016 роҳи оҳани 

Душанбе – Қӯрғонтеппа – Кӯлоб 

кушода мешавад, ки ин иншоот 

садҳо нафарро бо ҷойи кори доимӣ 

фаро гирифта, ба иқтисодиёти 

ҷомеа метавонад даромади зиёди 

молӣ ба бор орад. Дар ҳамин ҷодда 

— Баробари ба фаъолият шурӯъ 
намудани роҳи оҳани имрӯза 
масофаи роҳ ҳамагӣ 119 километр-
ро ташкил карда, интиқоли як 
тонна бор тақрибан 37 сомониро 
ташкил хоҳад дод, ки нисбат ба 

covered 500 people with constant 

job. 

 October 29, 2016 the channel of the 

Vakhsh River was redirected, there 

has been started the construction of 

the dam of the «Rogun» 

hydroelectric power station with 

height of 335 meters — the highest 

barrier (with clay and stone) in the 

world. It should be noted that this 

hydroelectric power station with a 

capacity of 3,600 megawatts (more 

than 17 billion kilowatts / hour) is 

considered the biggest hydroelectric 

power station (in near future). In 

the construction of the «Rogun» 

station 15 thousand people have 

been working. The main contractor 

of the construction of the dam was 

selected the Italian company «Salini 

Impre  – Jilo», who has great 

experience in such projects. 

 November 5, 2016 in the city of 

Hissor the metallurgical factory  

started to operate. The capacity of 

this factory is production of 200 

thousand ton ore, and it  has 750 

people with constant job. 

Thus, with the thank-fullness 

should be mentioned that for youth 

jobs placement more measures are 

realized,every day which effective 

implementation reflects the socio-

economic aspect of the youth state 

policy. 

In general, the ratio of youth 

unemployment and the dynamics of 

the creation of job vacancies in 

Tajikistan regardless of economic 

conditions, assessed stable. For 
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хатсайри пешина қариб 115 сомонӣ 
арзон ме-бошад. — иброз 

менамоянд, Пешвои миллат 

ҳангоми сухан-ронии худ дар 

маросими кушодашавии роҳи оҳани 

мазкур. 

 24 августи соли 2016 дар ноҳияи 

Ёвон корхонаи бузурги «Ҷунгтсай 

Моҳирсемент» бо иқтидори солонаи 

истеҳсолии як миллиону 200 ҳазор 

тонна семент ва бо фарогирии 800 

нафар мутахассисону коргарон бо 

ҷойи кори доимӣ кушода мешавад.  

 31 августи соли 2016 Маҷмааи 

нассоҷии Ҷамъияти саҳҳомии 

«Ҷунтай – Данғара Син – Силу 

текстил» дар ноҳияи Данғара 

ифтитоҳ мегардад. Корхона дорои 3 

даври пурраи коркарди пахта буда, 

дар он истеҳсолоти ресандагӣ, бо 

коркарди беш аз 52 ҳазор тонна 

нахи пахта, бофандагӣ бо истеҳсоли 

зиёда аз 150 миллион метри мураб-

баъ матои пахтагин, рангуборкунии 

10 ҳазор тонна ришта ва даври 

ниҳоӣ — дӯзандагӣ бо истеҳсоли як 

миллион дона маҳсулоти тайёри 

дӯзандагӣ, пешбинӣ гардидааст. 

Дар соли 2016 дар корхона 600 

нафар бо ҷойи кори доимӣ фаро 

гирифта шуда, дар ояндаи наздик 

бо ба кор андохтани дигар қисмҳои 

корхона, ин таносуб то ба 6000 

нафар расонида мешавад. 

 5 сентябри соли 2016 дар ноҳияи 

Ёвон се корхонаҳои истеҳсолоти 

криолит, алюминийи фтордор ва 

кислотаи сулфат бо иқтидори 

солонаи истеҳсоли 12 ҳазор тонна 

криолит, 18 ҳазор тонна алюминии 

instance, according to the official data 

if in 1996 the unemployment rate 

(officially registered) was 27.3 

thousand people and new 

(established) jobs vacancy was 7.4 

thousand places, but it in 2015, 

respectively was 30.8 thousand people 

and were formed 205 thousand job 

vacancies, namely the efforts to 

improve the social situation in 

proportion to the real situation 

exceeded dozens of times. 

  

  

As it is seen from the Table 2 

since 2001 the state measures in the 

direction of promoting youth 

employment have been rated, 

however proportionally the 

unemployment situation among 

youth remains relatively stable. Here 

comes some reasons about the level of 

job creation and unemployment rate. 

In this regard, there are two social 

natural factors: 

1) During the analysis had been taken 

into account only the official data, 

the number of unemployed 

registered in the appropriate state 

bodies and proportionally the new 

vacancies of job. However not all 

unemployed people has registered 

themselves, as well as labor 

migration trends contribute to this 

inequality; 

2) Every year the population grows by 

2% or make up around 180 

thousand people, which increases 

the requirement to creation of  new 

job places. Accordingly, this factor 



165 
 

фтордор ва 130 ҳазор тонна кисло-

таи сулфат ба фаъолият оғоз 

менамоянд. Дар корхонаҳо 500 

нафар бо ҷойи кори доимӣ фаро 

гирифта мешаванд. 

 29 октябри соли 2016 маҷрои дарёи 

Вахш иваз карда шуда, ба сохтмони 

сарбанди Нерӯгоҳи барқи обии 

«Роғун» бо баландии 335 метр — 

баландтарин садди заминӣ (гиливу 

сангӣ) дар ҷаҳон, оғоз бахшида 

мешавад. Боиси зикр аст, ки нерӯ-

гоҳи мазкур бо иқтидори 3600 

мегаватт (беш аз 17 миллиард 

киловатт / соат) калонтарин 

нерӯгоҳи барқи обӣ ба ҳисоб 

меравад (дар ояндаи наздик). Дар 

корҳои сохтмонии нерӯгоҳи «Роғун» 

15 ҳазор нафар машғули кор 

мебошанд. Пудратчии асосии 

бунёди сарбанд — ширкати «Салини 

Импре – ҷило»–и Итолиёӣ интихоб 

мегардад, ки дар ин гуна лоиҳаҳо 

таҷрибаи калон дорад. 

 5 ноябри соли 2016 дар шаҳри Ҳисор 

Комбинати металлурги тоҷик ба 

фаъолият шуруъ мекунад. 

Иқтидори корхонаи мазкур дар як 

сол коркарди 200 ҳазор тонна 

маъданро ташкил дода, дар он беш 

аз 750 нафар бо ҷойи кори доимӣ 

таъмин мегарданд. 

Ҳамин тариқ, бо шукргузорӣ 

метавон иброз намуд, ки барои бо 

ҷойи корӣ фаро гирифтани ҷавонон 

ҳамарӯза тадбирҳои зиёде амалӣ 

гардонида шуда истодаанд, ки 

татбиқи босамари ҷанбаи иҷтимоии 

иқтисодии сиёсати давлатии 

ҷавононро инъикос менамояд. 

contributes to the natural growth 

rate of unemployment, regardless 

of the implemented measures. 

Accordingly, the state actions are 

increasing which is illustrated by 

improvement of socio-economic 

situation of the community. In a 

comparison between 2001 – 2016 

years the GDP in 79 and the state 

budget in 63 times have been 

increased, the poverty level has been 

reduced from 83% to 31%, and 

Tajikistan is rise up to the second 

stage of development — developing 

country. 

Since 2006 within the «State 

Program on employment of 

population» as an instrument of 

confrontation to unemployment there 

has been initiated the new 

mechanism — financial support for 

youth entrepreneurship. In the last 

five years to this direction has been 

allocated TJS 6 million, only in 2015 

this ratio compiled TJS 1.3 million, 

and it (amount of money) is being 

gradually increased.  

Of course, these achievements of 

the independence period, first of all, 

have based to the support and 

constant attention of the Founder of 

Peace and National Unity — Leader of 

the Nation, the President of the 

Republic of Tajikistan, His Excellency 

Emomali  Rahmon to country’s young 

generation. Meanwhile, this indicator  

illustrates the sustainable economic 

and social assurance system of the 

field of youth state policy, that 

gradually  solves the youth 
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Умуман таносуби бекории 

ҷавонон ва динамикаи ташкил ёфтани 

ҷойҳои корӣ дар шароити 

Тоҷикистон, новобаста аз танг-

дастиҳои иқтисодӣ, муътадил баҳо-

гузорӣ мегардад. Чунончӣ тибқи 

маълумоти расмӣ, агар дар соли 1996 

сатҳи бекорӣ (расман ба қайд гирифта 

шуда) 27,3 ҳазор нафар ва ҷойи нави 

корӣ (ташкилшуда) 7,4 ҳазор ҷой 

бошад, пас, он дар соли 2015 

мутаносибан 30,8 ҳазор нафар ва 205 

ҳазор ҷойи кориро ташкил медиҳад, 

яъне, талошҳо баҳри беҳгардонии 

вазъи иҷтимоӣ дар таносуб ба вазъи 

воқеӣ даҳҳо маротиба зиёд амалӣ 

гардида истодаанд. 

Чӣ тавре аз Ҷадвали 2 дида 

мешавад оғоз аз соли 2001 инҷониб 

тадбирҳои давлатӣ дар самти бо кор 

фарогирии ҷавонон ҷаҳиш ёфта, 

суръати нав касб менамоянд, дар ҳоле 

ки мутаносибан вазъи бекорӣ дар 

байни ҷавонон муътадил боқӣ 

мемонад. Албатта, дар инҷо сабаби 

номувофиқии ин нишондиҳандаҳо, — 

афзоиши сатҳи ташкили ҷойҳои корӣ, 

аммо паст нагардидани сатҳи бекорӣ 

дар байни ҷавонон, – ба омилҳои хоси 

табиии иҷтимоӣ асос меёбанд, аз 

ҷумла:  

1) Зимни таҳлил танҳо маълумоти 

расмӣ, — шумораи бекорони дар 

мақомоти дахлдори давлатӣ 

бақайдгирифташуда, мутаносибан 

ҷойҳои нави корӣ, — ба инобат 

гирифта шудааст. Аммо на ҳамаи 

бекорон худро дар қайди давлатӣ 

мегузоранд, ҳамчунин тамоюли 

муҳоҷирати меҳнатӣ ба ин 

employment issues.  
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нобаробарӣ мусоидат менамояд; 

2) Ҳамасола афзоишёбии аҳолӣ, яъне, 

таваллуд 2% ва ё ҳудуди 180 ҳазор 

нафарро ташкил медиҳад, ки 

талаботро ба ташкили ҷойҳои нави 

корӣ меафзояд. Мувофиқан ин 

омил ба афзоишёбии табиии сатҳи 

бекорӣ, новобаста аз тадбирҳои 

андешидашуда, боис мегардад. 

Зимнан, тадбирҳои давлатӣ зиёд 

гардида истодааст, ки инъикос-

кунандаи он, ин беҳ гардидани вазъи 

иҷтимоию иқтисодии ҷомеа мебошад. 

Дар муқоисаи байни солҳои 2001 – 

2016 ММД —79 ва Буҷети давлатӣ – 63 

маротиба афзоиш ёфта, сатҳи кам-

бизоатӣ аз 83% то 31% коҳиш дода 

шуда, Тоҷикистон ба зинаи дуюми 

рушд — мамлакати рӯ ба инкишоф, 

бароварда мешавад.  

Аз соли 2006 инҷониб дар доираи 

«Барномаи давлатии шуғли аҳолӣ» 

ҳамчун василаи муқовимат ба бекорӣ 

механизми нав — дастгирии 

молиявии фаъолияти соҳибкории 

ҷавонон, ташаббус карда мешавад. 

Дар панҷ соли охир дар ин самт 

ҳудуди      6 млн. сомонӣ ҷудо шуда, 

танҳо дар соли 2015 ин таносуб 1,3 

млн. сомониро ташкил додааст ва он 

(ҳаҷми маблағ) бо тадриҷ зиёд шуда 

истодааст.  

Албатта, ин дастовардҳои 

даврони истиқлолият пеш аз ҳама ба 

дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи пайвастаи 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — 

Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ба насли ҷавони 

кишвар, дар роҳи беҳ гардонидани 
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вазъи иҷтимоии онҳо, асос меёбад. 

Зимнан, ин нишондиҳанда низоми 

устувори бахши таъминоти иҷтимоӣ 

ва иқтисодии соҳаи сиёсати давлатии 

ҷавононро инъикос менамояд, ки бо 

тадриҷ масъалаҳои шуғлнокии 

ҷавонон ҳал гардида, рӯ ба беҳбудӣ 

ниҳодааст. 
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БОБИ V. ҶОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ ВА 

ҶАВОНОН: РАВАНДҲОИ СИЁСИЮ 

ИҶТИМОӢ 

  

  

§ 1. Институтҳои нахустини ҷомеаи 

шаҳрвандӣ (ташкилотҳои ҷамъиятӣ 

ва ҳизбҳои сиёсӣ) дар шароити 

демократикунонии ҷомеа [1992 – 

1995] 

  

  

1.1 Таъсисёбии нахустин иттиҳодия-

ҳои ҷамъиятии ҷавонон 

Аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ 

саҳми ташкилотҳои ҷавонон дар 

бунёди ҷомеаи демократӣ ва миллӣ 

хос мебошад. Дар даврони Шӯравӣ, ки 

идоракунии сохти коммунистиро 

дошт, фаъолияти ҷамъиятии ҷавонон, 

муттамарказ, зери ҳамоҳангии танҳо 

як сохтор — Иттифоқи Умумишӯра-

вии Ленинии Коммунистии Ҷавонон, 

ба роҳ монда шуда буд. Мутаносибан, 

ин сиёсатро дар кишварҳои тобеи 

давлати Шӯравӣ, аз ҷумла Тоҷикистон 

Иттифоқи Ленинии Коммунистии 

Ҷавонони Тоҷикистон (ИЛКҶТ) татбиқ 

менамуд. Аммо, саҳми бузурги ин 

ниҳод дар бадастории соҳибистиқло-

лии кишвар ба он асос меёбад, ки 

новобаста аз принсипҳои тобеият ва 

ихтилофоти идеологӣ, ИЛКҶТ 

  

  

  

  

  

CHAPTER V. CIVIL  

SOCIETY AND YOUTH: THE POLITICAL 

AND SOCIAL TENDENCIES 

  

  

§ 1. The first institutes of civil society 

(non–government organizations and 

political parties) in conditions of the 

democratization of society [1992 – 1995] 

  

  

1.1 Establishing the first youth non–

government organizations 

The youth organizations have been 

specific contributing to the build of 

democratic society since the first days of 

independence.  

In period of Soviet Union, which had a 

communistic management structure, the 

public activity of youth was centralized 

by the one structure — All Union Lenin 

Young Communist League. Accordingly, 

this policy in the countries under the 

Soviet Union, including Tajikistan was 

implemented by the Tajikistan’s Lenin 

Young Communist League (TLYCL). 

However, the great endowment of this 

unite to achievement of the country’s 

independence based on, that regardless 

of subordination principles and 

ideological contradiction, the TLYCL 

had supported a transition of Tajikistan 

to other —democratic management 
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гузариши Тоҷикистонро ба сохти 

дигари идоракунӣ — демократӣ 

дастгирӣ намуда, ташаккулдиҳии 

сиёсати давлатии ҷавононро пеш 

мегузорад.  

Зимнан, ИЛКҶТ анҷумани ХХVI–

и худро даъват намуда (18.09.1990), 

азнавсозии фаъолиятро дар шароити 

ноустувори ҷамъиятӣ ва буҳрони 

системаи иҷтимоию иқтисодӣ, 

ҳамчунин таҳияи лоиҳаи Қонун «Дар 

бораи ҷавонон», баррасӣ менамояд. 

Мутобиқан, 27 декабри соли 1990 

пленуми Шӯрои Кумитаи Марказии 

ИЛКҶТ лоиҳаи Қонун «Дар бораи 

ҷавонон»–ро ба Шӯрои Олии РСС 

Тоҷикистон пешниҳод менамояд, 

сипас, он моҳи марти соли 1992 бо 

унвони «Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи сиёсати 

давлатии ҷавонон» қабул мегардад. 

Ҳамчунин, дар натиҷаи ҳамоиши 

мазкур, чун минбаъд амал намудани 

ИЛКҶТ дар шакли аслӣ имконнопазир 

буд, ба сифати ворис, яъне, давомди-

ҳандаи фаъолияти ИЛКҶТ, аммо дар 

шакли нав — Иттифоқи ҷавонони 

Тоҷикистон (аз 12 октябри соли 1991) 

ташкил меёбад.  

Ташкилоти нахустини ҷамъиятии 

ҷумҳуриявии «Иттифоқи ҷавонони 

Тоҷикистон» (ИҶТ) ҳадафи худро 

ҳамчун, иштирок дар тарбияи насли 

наврас; мусо-идат ба пешрафту 

тараққиёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва 

иҷтимоии кишвар, пешгирии 

зиддиятҳо ва ихтилофоти сиёсии 

дохилӣ, бедории ҳисси баланди 

худшиносии миллӣ ва номуси 

ватандории ҷавонон, таҳкими сулҳу 

structure, and maintained a formation of 

the youth state policy. 

Meanwhile, the TLYCL was invited 

its XXVI congress (18.09.1990) and 

considered the issues about activity’s 

renovation in unstable public condition 

and socio-economic system crisis, 

including development of the project of 

Law «On Youth». Accordingly, on 

December 17, 1990 the Law «On Youth» 

was offered to the Supreme Council of 

RSS Tajikistan by the Plenum Council of 

the Central Committee of USSR, later on 

March 1992 it was adopted such «Law of 

the Republic of Tajikistan «On Youth 

State Policy». Also, in result of this 

meeting, as far as the henceforward 

function of TLYCL in actual form was 

impossible, for heir —follower of 

TLYCL’s mission but in a new form was 

established the Youth Union of 

Tajikistan (from October 12, 1991).  

The first republican public 

organization «Tajikistan’s Youth Union» 

(TYU) has been determining its mission 

such: to participate in education of 

young generation; promotion to 

political, economic and social progress 

and development of the country, 

prevention of internal political 

oppositions and confrontations, existing 

the high self-knowledge and patriotic 

feeling of youth, strengthening the 

national’s peace and unity, to build of 

democratic society, protection of the 

Tajikistan’s independence and present it 

to the civilized world. TYU has been 

contributing to the implementation of 

youth state policy since first days of 

activity, and activating the youth to the 
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ваҳдати миллӣ, бунёди ҷомеаи демо-

кратӣ, ҳифзи истиқлолияти Тоҷикист-

он ва муаррифии он дар ҷаҳони 

мутамаддин, муқаррар менамояд. 

ИҶТ аз рӯзҳои аввали фаъолият саҳми 

худро дар татбиқи сиёсати давлатии 

ҷавонон мегузорад ва ҷавононро 

барои бунёди давлати демократӣ, 

ҳуқуқбунёд ва дунявӣ, зимнан, 

дастгирии сиёсати пешгирифтаи 

Сарвари мамлакат муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон фаъол мегардонад. Сарвари 

кишвар сипоси худро ба ҷавонони 

ҷумҳурӣ ҳангоми баргузории ҷаласаи 

Шӯрои марказии ИҶТ чунин иброз 

менамоянд: «Ҳукумати қонунии 
Тоҷикистон аз рӯзҳои аввалини 
фаъолияти худ тамоми ҷидду 
ҷаҳдашро ба дастгирии ҷавонони 
ғаюру далери Ватан равона кард. Мо 
корнамоиҳои беҳамтои ҷавононамон-
ро дар барқарор кардани адолату 
ҳақиқат ва ҳукумати қонунӣ ҳеҷ гоҳ 
фаромӯш намекунем ва ба 
қаҳрамониҳои бемисли онҳо ҳамду 
сано мехонем».  

Дар ин марҳилаи таърихӣ яке аз 

дастовардҳои арзишманд он ба ҳисоб 

меравад, ки насли ҷавони кишвар 

ҳамроҳии худро бо Сарвари мамлакат 

изҳор медорад ва новобаста аз 

вазъияти ногувор мулоқоти нахустини 

расмии Роҳбари мамлакат —Раиси 

Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо 

намоядагони ҷавонони ҷумҳурӣ дар 

70–умин рӯзи сарварӣ — 2 феврали 

соли 1993 баргузор мегардад. Дар 

натиҷаи мулоқот «Муроҷиатнома ба 

ҷавонони Тоҷикистон» қабул карда 

build of democratic, right-build and 

secular state, whereas supporting the 

predecessor policy of the Head of the 

country, His Excellency Emomali 

Rahmon. The county’s Head was 

thanked to youth during conducting the 

session of the Central Council of TYU 

such: «The legal Government of 
Tajikistan was directing all its gravity to 
supporting energetic and brave youth 
since first days of its activity. The 
incomparable feats of our youth to 
establish of justice and truth and legal 
government will have never been 
forgotten and for their unprecedented 
heroism    will be praised by us». 

In this historic period one of the 

best achievements is, that the country’s 

young people were expressed 

themselves accompany with the Head of 

the country and there was conducted the 

first official meeting of the Head of the 

country — the Chairman of the Supreme 

Council of the Republic of Tajikistan, His 

Excellency Emomali Rahmon with 

representatives of country’s youth in 

70th day of managing — February 2, 

1993, regardless of troubled situation. 

The «Appeal to youth of Tajikistan» was 

admitted in result of the meeting that 

included such: «The state should have 
trust that its young citizens will support 
it. In this regard we have invited all TYU 
organizations to continue its activity 
and have active participation in the 
implementation of Law of the Republic 
of Tajikistan «On Youth State Policy». 

Concurrently, different youth 

organizations, as the Scout union, 

Association of young creators, 
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мешавад, ки дар он чунин омада буд 
«Давлат бояд боварӣ дошта бошад, ки 
шаҳрвандони ҷавонаш онро дастгирӣ 
менамоянд. Бинобар ин мо ба давом 
додани фаъолияти тамоми 
ташкилотҳои ИҶТ, иштироки 
фаъолонаи онҳо дар иҷрои Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
сиёсати давлатии ҷавонон» даъват 
менамоем».  

Ҳамзамон, дар ин давра ҳамчун 

тақозои ҷомеаи демократӣ дар 

Тоҷикистон ташкилотҳои гуногуни 

ҷамъиятии ҷавонон, аз қабили 

Иттифоқи скаутҳо, Ассотсиатсияи 

ҷавонони эҷодкор, Ассотсиатсияи 

ҳуқуқдонҳои ҷавон, Маркази 

экологҳои ҷавон ва ғайра ташкил 

меёбанд, ки ҳар кадом мақсаду 

вазифаҳои хоси худро доштанд.  

1.2 Таъсисёбии ҳизбҳои сиёсӣ дар 

Тоҷикистон ва сохторҳои кор бо 

ҷавонони онҳо 

Тоҷикистон бо назардошти 

принсипҳои демократии идорӣ сохти 

идоракунии бисёрҳизбӣ дошта, 

ғояҳои сиёсӣ ва ташаббусҳои 

одамонро дар ташкили воҳидҳои 

мустақили сиёсӣ дастгирӣ менамояд, 

зимнан, гурӯҳи муайяни одамон 

имкон доранд, ки бо ташкили ҳизби 

сиёсӣ дар идораи сиёсии давлат 

иштирок намоянд. 

Мутобиқи Конститутсия «Дар 
Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси 
равияҳои гуногуни сиёсӣ ва 
мафкуравӣ инкишоф меёбад. Итти-
ҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ 
дар доираи Конститутсия ва қонунҳо 
таъсис меёбанд ва амал мекунанд». 

Association of young layers, Center of 

young ecologies and etc. has been 

established as demands of the 

democratic society in this period, that 

each one has had its specific goal and 

tasks.        

  

1.2 Establishing the political parties 

in Tajikistan and their structures of 

youth affairs 

Take into account the democratic 

management principles Tajikistan has a 

multi-political management structure 

and supports the political ideas and 

initiatives of people in organizing the 

political independence units, 

accordingly, certain group of people 

have opportunity to participate in 

political management of the state. 

In accordance with the 

Constitution «Public life in Tajikistan is 
developed on the basis of different 
political and ideological customs. The 
public unites and political parties are 
established and functioned in framework 
of the Constitution and legislations». 
Namely, the activity of every social and 

political movement in the country is 

liberal, and they in condition of 

conformance they activity and goals to 

the current legislation, will extensively 

support by the Government. Such as, the 

President of the Republic of Tajikistan, 

His Excellency Emomali Rahmon in one 

of the himself speeches has stated: «The 
Constitution has been changed the 
fundamental bases of the governmental 
structure and political system, and 
exchanged the authoritarian 
management system to the political 
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Яъне, фаъолияти ҳама гуна 

ҳаракатҳои ҷамъиятию сиёсӣ дар 

кишвар озод буда, аз ҷониби Ҳукумат 

дар сурати мутобиқат намудани фаъ-

олият ва ҳадафҳои онҳо ба қонун-

гузории ҷорӣ, ҳамаҷониба дастгирӣ 

карда мешаванд. Чунончи, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз 

суханрониҳои худ иброз менамоянд: 

«Конститутсия заминаҳои асосии 
сохтори давлатӣ ва низоми сиёсиро 
тағйир дода, низоми идоракунии 
авторитариро ба рақобати озоди 
сиёсӣ ва муколама иваз намуд ва дар 
Тоҷикистон барои густариши ҷомеаи 
шаҳрвандӣ шароити мусоид фароҳам 
овард». 

Дар робита ба ин, дар шароити 

демократикунонии ҷомеа дар 

Тоҷикистон ҳизбҳои сиёсӣ пайдо 

мегарданд. Айни замон дар 

Тоҷикистон 7 ҳизбҳои сиёсӣ амал 

мекунанд, аммо дар ин давра — 

марҳилаи ташаккулёбӣ, ҳамагӣ чор 

ҳизбҳои зерин ташкил дода 

мешаванд: 

1. Ҳизби демократии Тоҷикистон — 10 

августи соли 1990 ташкил ёфтааст; 

2. Ҳизби (мамнуи) наҳзати Исломи 

Тоҷикистон — 26 октябри соли 1991 

таъсис ёфта. 29 сентябри соли 2015 

бинобар хиёнат ба давлат (кӯшиши 

вайрон намудани сохти консти-

тутсионӣ) ҳизби террористӣ эълон 

карда шуда, фаъолияташ бо қарори 

Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар ҳудуди Тоҷикистон манъ карда 

мешавад; 

3. Ҳизби коммунистии Тоҷикистон — 4 

freedom and discussion, and created the 
suitable conditions for development of 
civil society in Tajikistan». 

In this connection, in condition of 

the democratization of society the 

political parties have appeared in 

Tajikistan. At present 7 political parties 

have been functioning in Tajikistan, but 

only 4 following parties was established 

in this period – forming stage: 

1. Democratic Party of Tajikistan — 

established on August 10, 1990; 

2. Revival Islamic (forbidden) Party of 

Tajikistan — established of October 26, 

1991. It has been announced a 

terroristic party and its activity was 

forbidden in territory of Tajikistan 

with the Resolution of the Supreme 

Court of the Republic of Tajikistan 

from September 29, 2015 because of 

betrayal to the state (attempted to 

break the constitutional structure); 

3. Communistic Party of Tajikistan — 

established on September 4, 1991; 

4. People’s – Democratic Party of 

Tajikistan — established on December 

10, 1994. At present this Party is in the 

lead and it managing by Emomali 

Rahmon — the President of the 

Republic of Tajikistan. 

All of political parties has been 

contribution to the forming of the 

independence state of Tajikistan, 

however the People’s – Democratic 

Party of Tajikistan with the leadership 

of, His Excellency Emomali Rahmon is 

really the founder of unitary, sovereign, 

secular, right–build, democratic state 

and quiet, peaceful and stable society, 

because since first days of governing to 
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сентябри соли 1991 ташкил 

ёфтааст; 

4. Ҳизби халқӣ – демократии Тоҷик-

истон — 10 декабри соли 

1994ташкил ёфтааст. Айни замон 

он, ҳизби пешбар буда, онро 

Эмомалӣ Раҳмон — Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарӣ 

менамояд. 

Дар ташаккули давлати соҳиб-

истиқлоли Тоҷикистон ҳамаи ҳизбҳои 

сиёсӣ саҳм мегузоранд, аммо Ҳизби 

халқӣ – демократии Тоҷикистон, бо 

раҳбарии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 

бунёдгари дар воқеъ давлати воҳид, 

соҳибихтиёр, дунявӣ, ҳуқуқбунёд, 

демократӣ ва ҷомеаи орому осоишта 

ва босубот ба ҳисоб меравад, чун аз 

рӯзҳои аввали ба сари ҳокимият 

омадан, овардани сулҳу ваҳдат ва 

зиндагии осоиштаву устуворро 

ҳадафи асосии худ қарор медиҳад. 

Аз рӯзҳои нахусти ташкилёбӣ 

ҳизбҳои сиёсӣ, бо назардошти ба 

иқтидор ва нерӯи дар воқеъ 

пурҳаракат ва устувор соҳиб будани 

насли ҷавон, дар сохторҳои худ бахши 

кор бо ҷавонон таъсис медиҳанд ва 

ҳамкориро бо дигар ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ ва давлатии ҷавонон 

густурда ба роҳ мемонанд. 

  

 

  

  

 

 

conquer peace, unity and stable life was 

the main goal of it. 

The political parties since the first 

days of forming, take into account a 

realistic potential and a power of young 

generation has established the Sector of 

youth affairs in itself structure and 

intensive cooperated with the other 

youth public and state organizations. 

 

  

  

§ 2. The legal and organizational bases of 

civil society and social support of youth 

[1996 – 2000]  

 

  

2.1 Forming the legislation bases of 

activity of the public association and 

political parties in Tajikistan    

The Government in condition forming 

the new political management relations, 

on the one hand and appearing the 

problems and more barriers in 

development of this relations, on the 

other hand, had obliged that with 

purpose of the regulation and 

stabilization of actions to design 

appropriate legislations. Whereas, in 

1998 the Law of the Republic of 

Tajikistan «On political parties» was 

adopted and within it determined that: 

«Political party — is the public 
association which main subject is to 
participate in political life of society 
through formation of political will of 
citizen and also to give commands via 
itself representatives». Also, the political 

party can established by citizen of the 

Republic of Tajikistan, freely, in 
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§ 2. Заминаҳои ҳуқуқию ташкилии 

ҷомеаи шаҳрвандӣ ва дастгирии 

иҷтимоии ҷавонон [1996 – 2000] 

  

  

2.1 Ташаккул ёфтани заминаҳои 

қонунгузории фаъолияти иттиҳод-

ияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ дар 

Тоҷикистон 

Дар шароити ташкил ёфтани муно-

сибатҳои нави сиёсии идоракунӣ, аз 

як тараф ва пайдо гардидани 

мушкилот ва монеаҳои зиёд дар 

рушди ин муносибатҳо, аз тарафи 

дигар, Ҳукумат водор гардид, ки бо 

мақсади танзим ва таҳкими амалҳо, 

қонунгузории дахлдорро коркард 

намояд. Зимнан, соли 1998 Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

ҳизбҳои сиёсӣ» қабул мегардад ва 

мутобиқи он муқаррар карда меша-

вад, ки «Ҳизби сиёсӣ — иттиҳодияи 
ҷамъиятиест, ки вазифаи асосиаш 
иштирок дар ҳаёти сиёсии ҷомеа ба 
воситаи ташаккул додани иродаи 
сиёсии шаҳрвандон ва инчунин ба 
амал баровардани ҳокимият ба воси-
таи намояндагони худ мебошад». 
Ҳамчунин, тибқи қонунгузорӣ ҳизби 

сиёсӣ метавонад аз тарафи 

шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон 

озодона, бидуни ҳеҷ як иҷозат дар 

анҷумани (конференсия, маҷлиси) 

муассисон таъсис дода шуда, дар он 

оиннома қабул мегардад ва мақомоти 

роҳбарикунандаи ҳизб ташкил карда 

мешавад. 

Ин санади ҳуқуқӣ мавқеи Тоҷик-

истонро дар арсаи ҷаҳонӣ вобаста ба 

framework of legislation, without any 

permission through the congress 

(conference, meeting) of founders, in 

which will admitted the code and 

administrative of the party. 

By this act the status of the 

Tajikistan at the level of world according 

to development the democratic political 

space of society will be sustainable. 

Accordingly the interest of citizens to 

participate in political management of 

the country has been increased that in 

result, in this period, there has been 

established two political parties again — 

the Socialistic Party of Tajikistan from 

June 15, 1996 and the Social – 

Democratic Party of Tajikistan from 

March 18, 1998.  

The legislatives bases of public 

associations also, as active institute of 

civil society have been created at this 

period. With a aim of regulation the 
public relations and the relations bound 
to them, which arise from an 
implementation of the constitutional 
right of citizen of the Republic of 
Tajikistan to the union, also 
establishment, activity, reorganization 
and liquidation of public associations 

was adopted the Law the Republic of 

Tajikistan «On public association» from 

May 23, 1998 (present it updated in new 

addition). This Law also, promotes to 

democratic intuitions of Tajikistan to be 

establishment in new quality and 

sustainable form and have active 

participate to the build of the social, 

rightful and independence state. 

Whereas, this opportunity has been 

promoted to engagement the additional 
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рушди фазои сиёсии демократии 

ҷомеа устувор мегардонад. 

Мувофиқан ҳавасмандии шаҳрвандон 

барои иштирок дар идоракунии 

сиёсии мамлакат зиёд мегардад, ки 

дар натиҷа дар ҳамин давра боз ду 

ҳизби дигар — Ҳизби сотсиалистии 

Тоҷикистон аз 15 июни соли 1996 ва 

Ҳизби сотсиал – демократии 

Тоҷикистон аз 18 марти 1998, ташкил 

меёбанд. 

Заминаҳои ҳуқуқии иттиҳод-

ияҳои ҷамъиятӣ низ, ҳамчун 

институти фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ, 

дар ҳамин давраи ташаккулёбии 

муносибатҳо фароҳам мегарданд. Бо 

мақсади танзими муносибатҳои 
ҷамъиятӣ ва муносибатҳои ба онҳо 
(иттиҳодияҳо) вобаста, ки аз 
амалигадонии ҳуқуқи 
конститутсионии шаҳрвандони 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
муттаҳидшавӣ, инчунин таъсис, 
фаъолият, азнавташкилкунӣ ва 
барҳамдиҳии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ 
ба миён меоянд, аз 23 майи соли 1998 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» ба 

тасвиб мерасад (ҳоло дар таҳрири нав 

қабул шудааст). Ин Қонун низ имкон 

медиҳад, ки институтҳои демократии 

Тоҷикистон дар шакли сифатан нав ва 

устувор ташкил ёбанд ва дар бунёди 

давлати соҳибихтиёр, ҳуқуқбунёд ва 

иҷтимоӣ фаъолона ширкат варзанд. 

Зимнан, имконияти мазкур ба ҷалб 

гардидани фондҳои (маблағгузории) 

иловагӣ ба рушди иҷтимоиёти 

кишвар аз ҳисоби ташкилотҳои 

байналмилалӣ боис гардид. 

investments fundsto social development 

of the country at the expense of 

international organizations.             

Every public association during 

establishment has been directly and 

indirectly covered the issues depends to 

the life and activity of youth, which 

tendency assisted to forming the 

practical bases for youth policy. 

Also, in this period, different youth 

and adolescent public organization has 

been established, which as active subject 

will be put basis to implementation of 

youth state policy in the next period. 

Proportionally, the President of the 

Republic of Tajikistan was stated: «The 
Youth Union, Council of young scientific 
and specialists, Scout association, 
TLYCL, Young creative company, Young 
layers company, Young ecology’s center 
in set 16 youth and indolence’s 
organizations have activated. The 
republican administrative bodies 
aspiring that the youth organization in 
aim to welfare of motherland, stabile of 
peace, effective economic reform in the 
life will be fruitful cooperated with the 
appropriate governmental structures». 
The youth associations take into account 

the guidance of the Head of the country 

have had implemented more measures, 

including in direction youth job 

placement, legal and political education, 

promotion life style of youth and etc. in 

cooperation with the state agencies.  

The Public Counsel of Tajikistan — 

is the representative, expertise, 

consultative and coordinative body for 

consolidate the participants of the 

Peace’s Agreement of society of 
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Ҳар як иттиҳодияи ҷамъиятӣ, 

ҳангоми таъсисёбӣ, масъалаҳои 

марбут ба ҳаёт ва фаъолияти 

ҷавононро бавосита ва бевосита фаро 

мегирифтанд, ки ин тамоюл ба 

ташаккулёбии заминаҳои амалии 

сиёсати ҷавонон мусоидат менамуд. 

Ҳамчунин, дар ҳамин давра 

ташкилотҳои гуногуни ҷамъиятии 

наврасону ҷавонон ташкил меёбанд, 

ки дар давраи оянда барои татбиқи 

сиёсати давлатии ҷавонон ҳамчун 

субъекти фаъол замина мегузоранд. 

Мутаносибан, Президенти кишвар 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни 

мулоқот бо намояндагони ҷавонони 

ҷумҳурӣ чунин иброз менамоянд: 

«Иттифоқи ҷавонони, шӯрои олимон 
ва мутахассисони ҷавон, иттифоқи 
скаутҳо, ЛКСМ, ҷамъияти ҷавонони 
эҷодкор, ҷамъияти ҳуқуқдонҳои 
ҷавон, маркази экологҳои ҷавон дар 
маҷмӯъ 16 созмони ҷавонон ва 
наврасон фаъолият мекунанд. 
Мақомоти роҳбарии ҷумҳурӣ 
орзуманди он аст, ки созмонҳои 
ҷавонон ба сохторҳои марбутаи 
давлатӣ ба хотири ободии ватан, 
таҳкими сулҳу салоҳ, пурсамар ба ҳаёт 
ҷорӣ намудани ислоҳоти иқтисодӣ 
самаранок ҳамкорӣ намоянд». Бо 

назардошти ин ва дар доираи дастуру 

супоришҳои Сарвари мамлакат 

иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҷавонон 

дар ҳамкорӣ бо мақомоти давлатӣ 

тадбирҳои зиёдеро амалӣ 

мегардонанд, аз ҷумла, дар самти бо 

кор фарогирии ҷавонон, маърифати 

ҳуқуқӣ ва сиёсӣ, ташаккули тарзи 

ҳаёти солим ва ғайра. 

Tajikistan, which activate according to 

the Constitution and laws of the 

Republic of Tajikistan, international 

agreements which has been ratification 

by side of the Republic of Tajikistan, the 

Peace’s Agreement of society of 

Tajikistan and itself Regulation. The 

Tajikistan’s Public Counsel was 

established on March 9, 1996 in 

framework of the Peace’s Agreement of 

society of Tajikistan. The main tasks of 

Public Counsel are determined such: to 

organize regular negotiations of 

different public and political powers for 

achievement balance of interests and 

ideas; to implement the expert opinions, 

analyze of social, political and economy 

situation, changes and evolutions of 

society; development programs, 

concepts and proposals which toward to 

achievement the peace and agreements 

of society in Tajikistan; to look and 

establish a new forms of cooperation of 

the participants of the Peace’s 

Agreement of society of Tajikistan. The 

Caiman of the Public Counsel — is the 

President of the Republic of Tajikistan. 

2.2 Priority of social support of 

young people in framework of 

implementation of the state programs in 

field of youth affairs 

In 1998 in direction of effective 

implementation of youth state policy 

was adopted the «National Program 

«Youth of Tajikistan» for 1999 – 2000. 

This Program was identified unique 

practical financial mechanism of 

implementation of youth state policy, 

accordingly, there should be to specify 

the priority areas. 
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Дар сатҳи ҷумҳурӣ яке аз 

ниҳодҳои муҳими ҷамъиятӣ, ки 

манфиатҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва 

иттиҳодияҳои ҷмаъиятиро дар 

алоҳидагӣ муаррифӣ менамояд ва 

пеш мебарад, ин Шӯрои ҷамъиятии 

Тоҷикистон мебошад. 

Шӯрои ҷамъиятии Тоҷикистон — 

мақоми намояндагӣ, экс-пертию 

машваратӣ ва ҳамоҳангсоз буда, 

иштирокчиёни Аҳдномаи ризоияти 

ҷомеаи Тоҷикистонро, ки мутобиқи 

Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, аҳдномаҳои 

байналхалқии аз ҷониби Ҷумҳурии 

Тоҷикистон эътирофшуда, Аҳдномаи 

ризоияти ҷомеаи Тоҷикистон ва 

Низомномаи хеш амал мекунад, 

муттаҳид месозад. Шӯрои ҷамъиятӣ 

ҳамчун нерӯи муттаҳидкунандаи 

ҷомеаи шаҳрвандӣ 9 марти соли 1996 

дар асоси Аҳдномаи ризоияти ҷомеаи 

Тоҷикистон таъсис ёфтааст. 

Вазифаҳои асосии Шӯрои ҷамъиятӣ, 

ин таъмини гуфтушуниди доимии 

қувваҳои гуногуни ҷамъиятию сиёсӣ 

барои ба даст овардани тавозуни ман-

фиату ақидаҳо; амалӣ намудани 

хулосаҳои экспертӣ, таҳлили вазъ-

ияти иҷтимоӣ, сиёсию иқтисодии 

ҷомеа ва тағйироту таҳаввулоте, ки 

дар он рӯй медиҳад; таҳияи 

барномаҳо, консепсия ва 

пешниҳодоте, ки барои ноил шудан ба 

сулҳу ризоияти ҷомеа дар Тоҷикистон 

равона карда шудаанд; ҷустуҷӯ ва 

барқарор намудани шаклҳои нави 

ҳамкории иштирокчиёни Аҳднома ва 

дигар тарафҳои манфиатдор дар 

татбиқи Аҳдномаи ризоияти ҷомеа, 

In this, 6 priority areas were 

selected in framework of the Program 

and the second priority area named as 

«State support of youth public and non-

government organizations», namely, in 

first steps of implementation of youth 

state policy to the public association for 

their active and direct participation in 

improvement of life and activity of 

youth by Government has been giving 

preference.  

By this attention the new subjects 

of youth affairs have been established, 

youth participation in straightening civil 

society has took regularly characteristic, 

and more multi-topic actions were 

realized among youth and adolescent. 

  

  

  

 

  

  

§ 3. The modern mechanisms  

of activating the youth (NGO) public 

organizations 

[2001 – 2005] 

  

  

In this historical period, in situation of 

forming the political system of the 

country two more political parties — the 

Economic Reforming Party of Tajikistan 

from November 9, 2005 and the Agrarian 

Party of Tajikistan from November 15, 

2005 were established, and the number 

of political parties in Tajikistan reached 

7, whereas the political resistances 

conditions have been widened. 

Establishing these two parties is 
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мебошанд. Раиси Шӯрои ҷамъиятӣ — 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мебошад.    

2.2 Афзалиятнокии дастгирии 

иҷтимоии шахсони ҷавон дар доираи 

татбиқи барномаҳои давлатии соҳаи 

кор бо ҷавонон 

Дар самти татбиқи босамари 

сиёсати давлатии ҷавонон дар 

Тоҷикистон соли 1998 «Барномаи 

миллии «Ҷавонони Тоҷикистон» 

барои солҳои 1999 – 2000» қабул 

мегардад. Барнома дар ин давра, 

ягона механизми амалии молиявии 

татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон ба 

ҳисоб мерафт, мувофиқан зарур буд, 

ки соҳаҳо ва ё ҷанбаҳои афзалиятнок 

муқаррар карда шаванд.  

Ҳамин тариқ, дар доираи 

Барнома 6 соҳаи афзалиятнок 

интихоб карда мешавад, соҳаи 

афзалиятноки дуюм ҳамчун 

«Дастгирии давлатии ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ ва ғайриҳукуматии 

наврасон ва ҷавонон» унвон мегирад, 

яъне, ҳанӯз аз қадамҳои нахустин ва 

нисбатан устувори татбиқи сиёсати 

давлатии ҷавонон Ҳукумат ба 

иштироки бевосита ва фаъоли 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар 

беҳгардонии ҳаёту фаъолияти 

ҷавонон афзалият медиҳад. 

Ин таваҷҷӯҳ имкон медиҳад, ки 

субъектҳои нави кор бо ҷавонон 

ташкил меёбанд, иштироки ҷавонон 

дар таҳкими ҷомеаи шаҳрвандӣ 

хусусияти муназзамӣ касб менамояд 

ва чорабиниҳои зиёди гуногунмазмун 

дар байни ҷавонон ва наврасон амалӣ 

гардонида мешаванд. 

motivated as requirement of the 

democratic society, on the one hand, 

and the need of the development of 

socio-economic and agrarian 

opportunities of the country, on the 

other hand.  

3.1 Establishing the multi-activity 

public organizations of youth and 

adolescent    

In this stage of implementation of 

youth state policy the National Program 

of youth was adopted for period of 2001 

– 2003 and 2004 – 2006, and the priority 

area of the Program named as «State 

support of youth public and non-

government organizations» will be 

continued whereas, while it other 

priority areas were changed. 

Varied public initiatives had been 

demand within implementation of youth 

state policy; however three puzzles have 

stayed in the front: 1) the technical and 

personnel capacity of public association 

was weak; 2) also their number was a 

few; 3) the public organizations were 

oriented to the funds (grants) of 

international organizations.  

Proportionally, there was decided 

to establish different type of youth 

movements, including specialized youth 

organizations with a purpose to direct 

service for youth. In this the forming 

youth centers and volunteer clubs was 

processing. Namely, now the public 

tasks of youth state policy has been 

conducting by three type of association: 

public organizations, youth centers and 

volunteer clubs or young volunteers. 

There was allocated the fund 

(finance) to youth organizations for 
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§ 3. Механизмҳои муосири  

фаъолгардонии ташкилотҳои ҷамъ-

иятии (ТҒҲ) ҷавонон  

[2001 – 2005] 

  

  

Дар шароити ба ташаккулёбии уст-

увор рӯй ниҳодани низоми сиёсии 

мамлакат, дар ин марҳилаи таърихӣ, 

боз ду ҳизби дигари сиёсӣ — Ҳизби 

ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон аз 9 

ноябри соли 2005 ва Ҳизби аграрии 

Тоҷикистон аз 15 ноябри соли 2005, 

ташкил меёбанд ва сафи ҳизбҳои 

сиёсӣ дар Тоҷикистон ба 7 адад 

мерасад, зимнан, шароитҳо барои 

муқовиматҳои сиёсӣ дар Тоҷикистони 

муосир фарохтар мегарданд. 

Ташкилёбии ин ду ҳизб, агар аз як 

тараф ба тақозои ҷомеаи демократӣ 

асос ёбад, аз тарафи дигар ба зарурати 

рушди имкониятҳои иқтисодии иҷти-

моӣ ва хоҷагидории кишвар сабабнок 

мегардад. 

3.1 Созмонёбии ташкилотҳои 

гуногунфаъолияти ҷамъиятии наврас-

он ва ҷавонон 

Дар ин марҳалаи татбиқёбии 

сиёсати давлатии ҷавонон Барномаи 

миллии ҷавонон барои давраи солҳои 

2001 – 2003 ва 2004 – 2006 қабул 

мегардад ва татбиқи соҳаи 

афзалиятноки Барнома бо унвони 

«Дастгирии давлатии ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ ва ғайриҳукуматии 

наврасон ва ҷавонон» идома меёбад, 

гарчанде соҳаҳои дигари 

implementation of different actions, 

including supporting the projects of 

youth centers in Dangara, Nurobod, 

Rasht, Temurmalic, Maschoh, Jirgatol 

districts in framework of this Program at 

the expense of governmental budget. 

Additional, the projects of public 

organizations such «Haft Paikar», 

«National association of public 

organizations», «Youth union of 

Tajikistan», «Commission of Комиссия 

оид ба кор бо juvenile affairs»and 

etc.were supported (funded) through 

authorized state bodies of youth affairs.           

3.2 Initiating the grants of the 

Government of the Republic of Tajikistan 

for youth public association in direction 

patriotic education of youth 

The grants of the Government of 

the Republic of Tajikistan for youth 

public association in direction patriotic 

education of youth, in this period of 

implementation of youth state policy, 

have been established with a purpose of 

increasing the citizen’s responsibility of 

youth and their education in the spirit of 

patriotism, national self–knowledge and 

self–consciousness, and implemented in 

amount 5 unit every year via 

competition, each TJS 5,000.00. 

This initiative, first of all, has been 

formed as a mechanism of development 

of the public association opportunities, 

which one of the active institutes of civil 

society. 

In addition, special attention will 

be attracted to supporting youth public 

organizations in direction youth 

patriotism in framework of the meeting 

of the President of the Republic of 
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афзалиятноки он тағйир дода 

мешаванд. 

Татбиқи сиёсати давлатии 

ҷавонон амалисозии ташаббусҳои 

гуногуни ҷамъиятиро тақозо мекард, 

аммо дар пеш се муаммо меистод: 1) 

иқтидори кадрию техникии 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ намерасид; 

2) теъдоди онҳо низ кам буд; 3) 

ташкилотҳои ҷамъиятӣ бештар ба 

амалисозии грантҳои ташкилотҳои 

байналмилалӣ моил буданд.  

Мутаносибан қарор дода шуд, ки 

шаклҳои гуногуни ҳаракатҳои 

ҷамъиятии ҷавонон, аз ҷумла 

ташкилотҳои махсусгардонидашудаи 

ҷавонон ташкил гарданд, то ин ки 

хизматрасонӣ ба ҷавонон бевосита ба 

роҳ монда шавад. Бо ҳамин васила 

дар саросари кишвар ташкилдиҳии 

марказҳои ҷавонон ва маҳфилҳои 

ихтиёриёни ҷавон ҷараён мегирад. 

Яъне, акнун вазифаҳои ҷамъиятии 

сиёсати ҷавонон аз ҷониби се намуди 

иттиҳодияҳо: ташкилотҳои ҷамъиятӣ, 

марказҳои ҷавонон ва маҳфилҳои 

ихтириёриён ва ё волонтёрониҷавон 

амалӣ гардонида мешаванд. 

Дар доираи Барномаи мазкур аз 

ҳисоби буҷети давлатӣ ба 

ташкилотҳои ҷавонон барои амали-

созии чорабиниҳои гуногун маблағ 

ҷудо карда мешавад, аз ҷумла барои 

дастгирии лоиҳаҳои марказҳои 

ҷавонон дар ноҳияҳои Данғара, 

Нуробод, Рашт, Темурмалик, Мастчоҳ, 

Ҷиргатол (собиқ) ва ғайра. Ҳамчунин, 

лоиҳаҳои ташкилотҳои ҷамъиятии 

«Ҳафт пайкар», «Ассотсиатсияи 

миллии ташкилотҳои ҷамъиятӣ», 

Tajikistan, His Excellency Emomali 

Rahmon with  representatives of youth 

— May 21, 2005 and in result the 

number of the grants of the Government 

of the Republic of Tajikistan for youth 

public association in direction patriotic 

education of youth has been increased 

from 5 up to 6 and the amount of it from 

TJS 5,000.00 up to TJS 10,000.00. 

This is the first initiative and 

sustainable mechanism in CIS region, 

which has had no alternative. In 

addition, in this period, the capacity of 

the state budget was weak, but 

regardless of it the Head of the country 

will be paid more attention to youth and 

activating of their self-established 

association and allocated certain funds 

to realization of initiatives in direction 

of development civil society.  

3.3 Establishing the Association of 

Youth Organizations of Tajikistan 

The Association of Youth 

Organizations of Tajikistan (AYOT) 

under the (former) Committee of youth 

affairs under the Government of the 

Republic of Tajikistan was established in 

2003 in process of development of civil 

society and with the aim of forming the 

suitable basis to activating and wide 

participation of public youth association 

in implementation of youth state policy. 

The activity of AYOT in way of 

implementation of identified goal has 

been determining in form of 

consultative, advisable and coordinative 

unit in public basic. 

This initiative also, based on the 

result of the republican research about 

«mapping of youth services», which was 



182 
 

«Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон», 

«Комиссия оид ба кор бо ноболиғон» 

ва диг. тавассути мақомоти 

ваколатдори давлатии кор бо ҷавонон 

дастгирии молиявӣ меёбанд.   

3.2 Ташаббус гардидани грантҳои 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҷавонон дар 

самти тарбияи ватандӯстии ҷавонон 

Бо мақсади баланд бардоштани 

масъулияти шаҳрвандии ҷавонон ва 

тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстӣ, 

худшиносии миллӣ ва худогоҳӣ, дар 

ҳамин давраи татбиқи сиёсати 

давлатии ҷавонон, грантҳои Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таш-

килотҳои ҷамъиятии ҷавонон таъсис 

дода мешаванд ва ҳамасола дар ҳаҷми 

5 адад, ҳар кадом бо арзиши 5 ҳазор 

сомонӣ, тариқи озмун татбиқ 

мегарданд.  

Ин ташаббус, пеш аз ҳама, ба 

сифати механизми рушди имкон-оти 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ки яке аз 

институтҳои фаъоли ҷомеаи 

шаҳрвандӣ мебошанд, равона 

мегардад. 

Дар баробари ин, зимни муло-

қоти Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомлаӣ 

Раҳмон бо намояндагони ҷавон — 21 

майи соли 2005 ба дастгирии 

ташкилотҳои ҷамъиятии ҷавонон дар 

самти тарбияи ватандӯстии ҷавонон 

таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда 

мешавад ва дар натиҷа бо қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  аз 10 

майи соли 2005, №167 теъдоди 

грантҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои иттиҳодияҳои 

conducted in cooperation between the 

authorized state body of youth affairs 

and international organizations of 

Tajikistan. One of the reasons of low-

activity of youth and low services level 

among them was substantiated by the 

research the weak capacity of youth 

organizations, including not enough 

number of public organizations in local 

areas / places. Whereas, as way of 

decision of this problem – one of the 

tools has been selected to establish a 

national consultative association of 

youth, which accordingly find itself in 

AYOT. 

AYOT for interactive 

communication and be informed about 

the situation of youth organization at 

republican level has been initiating 

conduction annually Republican Forum 

of youth organization and the first 

Republican Forum of youth organization 

of Tajikistan was held in 2003 in 

Dushanbe with participation of 50 

leaders of public and state youth 

organizations. The administration and 

secretary of AYOT were selected through 

tis Forum, also there was determined the 

legal and organizational form of AYOT, 

including the procedure of membership 

to it. 

The AYOT has been starting its 

activity with 20 member — youth 

organizations, conducted regular 

meetings, discussed and considerate the 

main problems of youth and youth 

organizations.  

4.4 Straightening the legal 

opportunities of participation of public 

association in implementation of youth 
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ҷамъиятӣ дар соҳаи тарбияи 

ватандӯстии ҷавонони Тоҷикистон аз 

5 ба 6 адад ва маблағи он аз 5000 то ба 

10000 сомонӣ зиёд карда мешавад. 

Дар фазои ИДМ, бахусус минтақа, 

ин аввалин иқдом ва устувортарин 

механизме ба ҳисоб мерафт, ки ҳамто 

надошт. Илова бар ин, дар ҳамин 

марҳила имконияти буҷети давлатӣ 

заиф буд, аммо ба ин нигоҳ накарда, 

Сарвари кишвар ба ҷавонон ва 

фаъолият доштани иттиҳодияҳои 

худташкили онҳо таваҷҷӯҳ мекунад ва 

маблағҳои муайянро барои пешбурди 

ташаббусҳо дар самти рушди ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ҷудо менамояд.  

3.3 Таъсис ёфтани Иттиҳодияи 

ташкилотҳои ҷавонони Тоҷикистон 

Соли 2003 дар раванди рушди 

ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бо мақсади 

ташаккули заминаҳои мусоид вобаста 

ба фаъолгардонӣ ва иштироки васеи 

иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҷавонон 

дар татбиқи сиёсати давлатии 

ҷавонон дар назди Кумитаи кор бо 

ҷавонони назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (собиқ) Иттиҳодияи таш-

килотҳои ҷавонони Тоҷикистон 

(ИТҶТ) таъсис дода мешавад. 

Фаъолияти ИТҶТ дар роҳи татбиқи 

ҳадафи гузошташуда дар асоси 

ҷамъиятӣ ва дар шакли воҳиди 

машваратии тавсиявӣ ва ҳамоҳангсоз 

муқаррар карда мешавад. 

Иқдом шудани ташаббуси мазкур 

ҳамчунин, ба натиҷаи тадқиқоти 

умумиҷумҳуриявии «харитасозии 

хизматрасониҳои ҷавонон», ки дар 

ҳамкории мақоми ваколадори 

давлатии кор бо ҷавонон бо 

state policy 

In 2004 the special attention, in 

process of development of the draft of 

Law of the Republic of Tajikistan «On 

youth and youth state policy» in new 

edition, was directed to the situation, 

opportunities and capacity of public 

youth association, and there was 

normed the specific chapter named 

«Public youth association» with the 

three article. 

According to this Law the state 

supporting public youth association will 

be determined as priority, including 

there has been normed that the state 

governmental bodies and the state 

governmental local bodies has 

responsibility to promote 

organizational, legal and financial 

support for public youth association in 

realization of its code tasks. This norm 

evaluated very important and timely and 

has motivated population and youth to 

establish multi-sector youth 

organizations and to improve activity in 

this direction.  

Also, there was determined that 

«The state will support the public youth 
association which is implemented the 
programs in development social policy 
and patriotic education of youth». Here 

will be given priority to active 

participation of public association in 

implementation social policy of youth 

and patriotic education of them because 

these issues are very important for our 

young country.        
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ташкилотҳои алоқаманди 

байналмилалии муқими Тоҷикистон 

баргузор мегарад, асос меёбад. 

Тадқиқот яке аз сабабҳои камфаъолии 

ҷавонон ва паст будани сатҳи 

хизматрасониро дар байни онҳо ба 

заиф будани иқтидори ташкилотҳои 

ҷавонон, аз ҷумла ниҳоят кам будани 

теъдоди ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар 

маҳалҳо, асоснок месозад. Зимнан, 

барои ҳал намудани ин мушкилот ба 

сифати яке аз василаҳо ташкил 

намудани иттиҳодияи 

умумиҷумҳуриявии машваратии 

ҷавонон пеш гузошта мешавад, ки он 

мувофиқан дар симои ИТҶТ ташкил 

меёбад.  

Ба сифати робитаи мутақобила ва 

огоҳ будан аз вазъияти ташкилотҳои 

ҷавонон дар сатҳи ҷумҳурӣ ИТҶТ 

баргузории Форуми солонаи 

ҷумҳуриявии ташкилотҳои ҷавононро 

иқдом мегирад ва Форуми нахустини 

ташкилотҳои ҷавонони Тоҷикистон 

соли 2003 дар шаҳри Душанбе бо 

иштироки сарварони зиёда аз 50 

ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва давлатии 

кор бо ҷавонон баргузор мегардад. 

Дар ҳамин Форум роҳбарият ва 

котибот интихоб шуда, шакли 

ҳуқуқию ташкилии ИТҶТ, инчунин 

тартиби узвият ба он баррасӣ ва 

муқаррар мегарданд.  

ИТҶТ бо фарогирии 20 ташкил-

отҳои ҷавонон ба сифати аъзо 

фаъолияти худро оғоз намуда, мун-

тазам маҷлисҳо доир мекунад ва 

масъалаҳои мубрами фаъолияти 

ташкилотҳои ҷавонон ва ҷавононро 

баррасӣ менамояд. 

  

  

§ 4. Creating the legal and normative 

conditions in implementation of social 

policy  

[2006 – 2010] 

  

  

4.2 Forming the legislative on 

implementation of State Social Order 

One of (another) promotional 

achievements for development of civil 

society institute, in process of 

democratization of community, is the 

forming the legislative base on 

implementation of State Social Order, 

i.e. the suitable opportunity of 

participation of public association in 

implementation of social policy — 

realization of the state orders with social 

specific. 

The Law of the Republic of 

Tajikistan «On State Social Order» was 

adopted in this process in 2008, which 

directed (aimed): to effective and 

productive use of attracting and budget 

funds; to solve social problems; to assist 

improvement of life situation of 

citizens; also to attract to this activity 

natural an legal person, regardless of 

their property, organizational and legal 

form; and to wide category of 

population. Within this act the State 

Social Order determined, as a legal and 

an economic form of realization of social 

programs and projects, which directed to 

solving the social problems at the 
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4.4 Такмили имкониятҳои ҳуқу-

қии иштироки иттиҳодияҳои 

ҷамъиятӣ дар татбиқи сиёсати 

давлатии ҷавонон 

Соли 2004 дар ҷараёни таҳия ва 

қабули лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи ҷаво-нон ва 

сиёсати давлатии ҷавонон» дар 

таҳрири нав, ба вазъият, имкониятҳо 

ва иқтидорнокии иттиҳодияҳои 

ҷамъиятии ҷавонон таваҷҷӯҳи махсус 

зоҳир гардида, барои рушди 

муносибатҳо дар ин самт дар лоиҳа 

боби махсус бо унвони «Иттиҳодияҳои 

ҷамъиятии ҷавонон» ва 3 модда 

меъёргузорӣ мешавад. 

Тибқи муқаррароти Қонуни 

мазкур дастгирии давлатии иттиҳод-

ияҳои ҷамъиятии ҷавонон мушаххас 

оварда мешавад, аз ҷумла мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

вазифадор мешаванд, ки 

иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҷавононро 

барои иҷрои вазифаҳои оинномави-

яшон аз нигоҳи ташкилию ҳуқуқӣ ва 

молиявӣ дастгирӣ намоянд. Ин 

муқаррароти бисёр муҳим ва 

саривақтӣ ба ҳисоб рафта, аҳли ҷомеа 

ва ҷавононро барои таъсиси 

ташкилотҳои гуногунсоҳаи ҷавонон 

ва рушди фаъолият дар ин самт 

ҳавасманд мегардонад. 

Ҳамчунин, муқаррар карда 

мешавад, ки «Давлат иттиҳодия-ҳои 
ҷамъиятии ҷавононро, ки дар рушди 
сиёсати иҷтимоӣ ва тарбияи 
ватандӯстии ҷавонон барномаҳо 
амалӣ мекунанд, дастгирӣ 
менамояд». Дар инҷо иштироки 

national and local levels, and which 

funded at the expense state budget, also 

attracting funds via signature of contract 

between state social customer and 

executor of it. 

This initiative is the next 

sustainable step that has been 

establishing by the Leader of the Nation, 

the President of the Republic of 

Tajikistan, His Excellency Emomali 

Rahmon in way of building the 

democratic society. 

According to this Law, in future 

every adopting by-law in form of 

program should take into consideration 

the implementation of State Social 

Order. As for this initiative is such a tool 

of close cooperation and partnership 

between institutes if civil society and 

state bodies, and it promote for effective 

activity of social subjects and improving 

the methods and ways of state social 

services.  

4.3 Implementing the difference 

projects and grants in direction 

realization of social problems of youth 

In this period of implementation of 

youth state policy, the projects of public 

organizations as «Nakukor», «Triumf», 

«Nidoi duston», «Nuri irfon»and others 

in direction development of youth 

entrepreneurship, promotion of youth 

health life style and learning life skill 

were supported in framework of the 

National Program of youth of Tajikistan 

for 2007 – 2009 and in realization of the 

priority area «Youth initiatives and 

public youth association». 

Also, the instruments of 

implementation of the grants of the 
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фаъоли иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ба 

татбиқи сиёсати иҷтимоии ҷавонон ва 

тарбияи ватандӯстии онҳо ҷалб карда 

мешавад, зеро масъалаҳои мазкур 

барои кишвари ҷавони мо хеле 

мубрам арзёбӣ мегарданд.  

  

 

 § 4. Фароҳам гардидани шароитҳои 

ҳуқуқии меъёрӣ дар татбиқи сиёсати 

иҷтимоӣ  

[2006 – 2010] 

  

  

4.2 Ташаккул ёфтани қонунгузорӣ оид 

ба татбиқи фармоиши иҷтимоии 

давлатӣ 

Дар ҷараёни демократикунонии 

ҷомеа яке аз дастовардҳои дигари 

мусоидаткунанда барои рушди 

институти ҷомеаи шаҳрвандӣ, ин 

ташаккул ёфтани заминаи 

қонунгузорӣ оид ба фармоиши 

иҷтимоии давлатӣ, яъне, имконияти 

мусоиди иштироки иттиҳодияҳои 

ҷамъиятӣ дар татбиқи сиёсати 

иҷтимоӣ — амалигардонии 

фармоишҳои хусусияти иҷти-

моидоштаи давлатӣ, ба ҳисоб 

меравад.  

Дар ҳамин раванд соли 2008 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи фармоиши иҷтимоии давлатӣ» 

ба тасвиб мерасад, ки он: барои 

(ҳадафи он) таъмини самарабахш ва 

мақсаднок истифода бурдани 

маблағҳои буҷетӣ ва ҷалбшаванда; 

Government of the Republic of 

Tajikistan for youth public association in 

direction patriotic education of youth, 

which was established in 2005, have 

developed dynamically. 

These strategic mechanisms 

promoted to annually increase the 

number of the subjects of youth state 

policy owing to public association and 

assist to steady of capacity of covering 

youth with the modern social, moral, 

creative cultural, educational and 

educational services. 

One of the visual achievements is 

the development and realization of 

different assistance projects to 

organizing and widening the set of 

public youth association, in this period, 

such as, the President of the Republic of 

Tajikistan, His Excellency Emomali 

Rahmon while he was met with youth 

representatives of the country — May 

21, 2005, stated: «The organization and 
association of youth and adolescent 
could have valuable role in 
implementation of youth state policy». 

In connection with it, there were 

designed and realized several projects of 

social and moral property with using the 

available resources and in cooperation 

between governmental executive state 

bodies and international organizations 

of Tajikistan. 

The Project of establishment the 

Centers of reproductive health of youth 

and adolescent. The Centers of 

reproductive health of youth and 

adolescent have been establishing with 

the aim of increasing informational level 

of youth on issues of family regulation 
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ҳалли масъалаҳои дорои аҳамияти 

иҷтимоӣ; мусоидат баҳри 

беҳгардонии вазъи зиндагии 

шаҳрвандон; инчунин ҷиҳати ба ин 

кор ҷалб намудани шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқӣ, новобаста аз шакли моликият 

ва ташкилию ҳуқуқиашон ва 

табақаҳои васеи аҳолӣ, равона карда 

мешавад. Тибқи ҳамин санад 

фармоиши иҷтимоии давлатӣ — 

ҳамчун шакли ҳуқуқию иқтисодии 

иҷрои барнома ва лоиҳаи иҷтимоӣ, ки 

барои ҳалли масъалаҳои иҷтимоии 

сатҳи ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ равона 

гардида, аз ҳисоби маблағи буҷети 

давлатӣ, инчунин маблағи ҷалбшав-

анда бо роҳи бастани шартномаи 

байни фармоишгари иҷтимоии 

давлатӣ ва иҷрокунандаи он таъмин 

карда мешавад, муқаррар мегардад. 

Ин ташаббус қадами навбатии 

устуворе ба ҳисоб меравад, ки дар 

роҳи бунёди ҷомеаи демократӣ бо 

ибтикори Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ 

гардидааст. 

Мувофиқ ба талаботи Қонуни 

мазкур, минбаъд ҳар санади 

зерқонунии дар шакли барнома 

қабулшаванда татбиқи фармоиши 

иҷтимоии давлатиро ба инобат 

мегирад. Зеро иқдоми мазкур ба 

сифати василаи ҳамкории зич ва 

шарикии байни институтҳои ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ва мақомоти давлатӣ 

баромад намуда, барои фаъолияти 

пурмаҳсули субъектҳои иҷтимоӣ ва 

такмили тарзу услуби хизматрасонии 

иҷтимоии давлатӣ мусоидат 

and reproductive health in cities of 

Dushanbe, Qurghonteppa and Kulob. 

The Project of prevention HIV and 

AIDS among rural youth. The Clubs of 

young volunteers have been establishing 

with the aim of decreasing the risk of 

HIV and AIDS via straightening and 

using the accepted methods in 

implementation of educational and 

informational actions, that was directed 

to increase the level of information, 

knowledge, skills and changing the 

behavior of youth in 51 cities and 

districts with covering more than 600 

volunteers from among active youth. 

Volunteers with the method of «peer to 

peer» had regular conducted many 

actions among youth and adolescent in 

direction of promotion healthy life style. 

The Project of establishment the 

National Center of opportunities of 

youth. The National Centers of 

opportunities of youth have been 

establishing with the aim of 

straightening the normative, legal, 

theoretical and practical basis of youth 

friendly services in directions of health, 

regulation, coordination and support of 

activity of youth organizations and 

services for vulnerable groups, 

information and confidential services to 

youth at national level in Dushanbe. 

According the determined aim the 

structure of Center consist of the small 

and large training and meeting hall, 

library, information and computer 

center, hot line service, group of 

trainers, cultural and creative club, 

sector of management and coordination. 

The Project «Creative suitable 
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менамояд. 

4.3 Роҳандозӣ гардидани лоиҳаҳо 

ва грантҳои гуногунҷанба дар самти 

татбиқи масъалаҳои иҷтимоии 

ҷавонон  

Дар ин давраи татбиқи сиёсати 

давлатии ҷавонон дар доираи 

Барномаи миллии ҷавонони 

Тоҷикистон барои солҳои 2007 – 2009 

ва амалисозии соҳаи афзалиятноки 

«Ташаббусҳои ҷавонон ва 

иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҷавонон» 

лоиҳаҳои ташкилотҳои ҷамъиятӣ, аз 

қабили «Накукор», «Триумф», «Нидои 

дӯстон», «Нури ирфон» ва ғайра дар 

самти рушди соҳибкории ҷавонон, 

ташаккули тарзи ҳаёти солим ва омӯ-

зиши малакаҳои ҳаётӣ ба таври 

муташаккилона дастгирӣ меёбанд. 

Ҳамчунин, василаҳои татбиқи 

грантҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои иттиҳодияҳои 

ҷамъиятии ҷавонон дар соҳаи 

тарбияи ватандӯстии ҷавонон, ки 

соли 2005 ташкил ёфта буданд, бо 

тадриҷ рушд меёбанд. 

Ин механизмҳои стратегӣ 

имконият медиҳанд, ки сафи субъ-

ектҳои сиёсати давлатии ҷавонон аз 

ҳисоби иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ 

ҳамасола зиёд гардида, иқтидори 

фарогирии ҷавонон бо 

хизматрасониҳои муосири иҷтимоии 

маънавӣ, фарҳангии эҷодӣ ва 

маърифатию иттилоотӣ устувор 

гардад. 

Яке аз дастовардҳои назаррас дар 

ин давра, ин таҳия ва амалисозии 

лоиҳаҳои гуногуни мусоидаткунанда 

ба ташкил ва васеъ гардонидани 

conditions for development of socio-

economic opportunities of youth of 

Tajikistan». The Youth Centers, in 

framework of the Project, have been 

establishing with the aim of 

improvement social and economic 

opportunities of youth, learning 

computer skills, language and 

professions in three regions of the 

country — cities of Isfara (Jamoat 

Chorkuh, Hisor (Jamoat Durbat) and 

Dangara. In these centers have been 

establishing more services such: the 

courses of language, computer and 

sewing skills learning, the cabinet of 

psychological and right consultations in 

the field of entrepreneurship, practical 

training of young entrepreneurships and 

unemployment in the factories and 

institutions. 

  

 

 

§ 5. Widening the participation 

opportunities of public organizations 

(NGOs) in implementation of youth state 

policy  

[2011 – 2016] 

  

  

5.1 Determining the State Social Order as 

a  priority area of the state programs of 

youth affairs   

In continue to a policy of programing 

relations in direction to effective 

implementation of youth state policy 

was adopted the «National Program of 

youth social development» in two stages 

for 2013 – 2015 and 2016 – 2018 with 

the aim of  creating the  suitable 
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шабакаи иттиҳодияҳои ҷамъиятии 

ҷавонон ба ҳисоб меравад, чунончи 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни 

мулоқот бо намояндагони ҷавонони 

ҷумҳурӣ — 21 майи соли 2005 чунин 

дастур медиҳанд: «Дар татбиқи 
сиёсати давлатии ҷавонон созмону 
иттиҳодияҳои ҷавонону наврасон 
метавонанд нақши арзанда дошта 
бошанд.». 

Дар ҳамин росто, бо истифода аз 

захираҳои мавҷуда ва дар ҳамкории 

байни мақомоти ҳокимияти иҷроияи 

давлатӣ ва ташкилотҳои 

байналмилалии муқими Тоҷикистон 

якчанд лоиҳаҳои хусусияти иҷтимоии 

маънавидошта таҳия ва амалӣ 

гадонида мешаванд. 

Лоиҳаи таъсиси марказҳои соли-

мии репродуктивии наврасон ва 

ҷавонон. Бо мақсади баланд 

бардоштани сатҳи маълумотнокии 

ҷавонон оид ба масъалаҳои танзими 

оила ва солимии репродуктивӣ дар 

шаҳрҳои Душанбе, Қурғонтеппа ва 

Кӯлоб марказҳои солимии репродук-

тивии наврасон ва ҷавонон таъсис 

дода мешаванд. 

Лоиҳаи пешгирии ВНМО ва БПНМ 

миёни ҷавонони деҳот. Бо мақсади 

паст кардани хавфи ВНОМ ва БПНМ 

бо роҳи устуворгардонӣ ва истифодаи 

усулҳои қабулгардида дар амали-

гардонии чорабиниҳои маърифатии 

иттилоотӣ, ки ба баланд гардонидани 

сатҳи маълумотнокӣ, дониш, малака 

ва тағйир додани рафтори ҷавонон 

равона шудааст, дар 51 шаҳру 

ноҳияҳои ҷумҳурӣ маҳфилҳои 

condition and affective opportunity for 

self-forming, self-implementation and 

education of youth in spirit of national 

self-knowledge and patriotism, to 

improve social and economic situation, 

to provide legal and promotion healthy 

life style for youth. Traditionally, the 

Program considerate the situation of 

social life of youth and consists of six 

priority areas, which one of «Develop-

ment of social opportunities of youth 

and promote to economic independence 

of youth» has been directing to 

activating the public association and 

specialized youth organization in 

implementation of youth state policy 

through realization of State Social 

Orders.  

Actually, the youth public 

association is one of the organizational 

institutions in implementation of youth 

state policy that their developed and 

straightened capacity will assist to 

comprehensively improvement the life 

of youth, political and cultural 

education, economic independence, 

self-forming and self-knowledge of 

young people. The basic or logical tasks 

of public association is promote to 

citizens and other specialized 

institutions for stabilizing the relations, 

removing everyday problems, 

adaptation to condition of modern 

society, development of life basis, 

activating in political and social life of 

state and community, respecting to 

national values etc. 

In this regard, in framework of the 

National Program of youth social 

development has been determined the 
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волонтёрони ҷавон бо фарогирии беш 

аз 600 ихтиёрӣ аз ҳисоби ҷавонони 

фаъоли минтақаҳо, ташкил меёбанд. 

Ихтиёриён мунтазам бо услуби 

омӯзиши «ҳамсол ба ҳамсол» дар 

байни наврасон ва ҷавонон дар самти 

ташаккули тарзи ҳаёти солим 

чорабиниҳо мегузаронанд.    

Лоиҳа оид ба таъсиси Маркази 

миллии имконоти ҷавонон. Бомақсади 

таҳкими заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ 

ва назариявию амалӣ дар самти 

хизматрасонии хайрхоҳона ба 

ҷавонон дар бахши саломатӣ, танзим, 

ҳамоҳангсозӣ ва дастгирии 

фаъолияти ташкилотҳои ҷавонон ва 

хизматрасонӣ ба гурӯҳҳои осебпазир, 

хизматрасонии иттилоотӣ ва марҳам-

она ба ҷавонон дар сатҳи ҷумҳурӣ дар 

шаҳри Душанбе Маркази миллии 

имконоти ҷавонон таъсис дода 

мешавад. Сохтори Марказ барои 

расидан ба ҳадафи гузошташуда аз 

толори хурд ва калони омӯзишӣ ва 

маҷлисӣ, китобхона, маркази иттило-

отӣ – компютерӣ, хадамоти телефони 

боварӣ, гурӯҳи тренерон, маҳфили 

эҷодӣ – фарҳангӣ ва бахши идорӣ – 

ҳамоҳангсозӣ, иборат мегардад. 

Лоиҳаи «Фароҳам овардани 

шароити мусоид барои рушди 

имкониятҳои иҷтимоӣ–иқтисодии 

ҷавонони Тоҷикистон». Бо мақсади 

беҳтар намудани имконияти 

иҷтимоию иқтисодии ҷавонон, 

омӯзиши малакаи комп-ютерӣ, забон 

ва касбу ҳунар дар се минтақаҳои 

кишвар — ҷамоати Чоркуҳи шаҳри 

Исфара, ҷамоати Дурбати ноҳияи 

Ҳисор ва маркази ноҳияи Данғара, 

priority subarea of «To support the 

projects of youth organizations of 

Tajikistan and youth centers in 

framework of implementation of the Law 

of the Republic of Tajikistan «On State 

Social Order». According to this subarea 

more than 50 projects of youth centers 

and public organizations were funded at 

the expense of the state budget during 

2013 – 2016, and thousands youth were 

covered by appropriate social, cultural, 

moral and educational services. For 

example, in framework of this Program 

only in one year (2013) were supported 

several public organizations, as 

«SHOTO», «Samar», «Creating youth», 

«New generation of Tajikistan», «Unite 

of youth», «Development of Shurobod», 

«Zuhal», «Amal — plus», «Sayor», 

«Mehan», «Western women», 

«Progressive youth» ва «Youth initiators 

of Tajikistan». 

In general, till 20% of fund of the 

National Program of youth social 

development has been allocated to 

support of the projects of youth public 

association, i.e. for implementation of 

State Social Order that evaluated very 

important indicator in condition of 

decentralization of management 

system, including development of civil 

society.        

5.2 Straightening the activity of the 

Association of youth organizations of 

Tajikistan 

The Association of youth 

organizations of Tajikistan (AYOT) has 

been established in framework of 

instructions and guidance of the 

Founder of Peace and National Unity — 
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марказҳои ҷавонон таъсис дода 

мешаванд. Дар марказҳои мазкур 

курсҳои омӯзиши забонҳо, 

компютер, дӯзандагӣ, утоқҳои 

маслиҳатҳои равонӣ ва ҳуқуқӣ дар 

соҳаи соҳибкорӣ; ташкили 

таҷрибаомӯзии соҳибкорони ҷавон 

ва ҷавонони бекор дар корхонаю 

муассисаҳо ва ғайра ташкил карда 

мешаванд. 

 

  

  

§ 5. Васеъ гардидани имкониятҳои 

иштироки ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар 

татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон 

[2011 – 2016] 

  

  

5.1 Муайян гардидани фармоиши 

иҷтимоии давлатӣ ҳамчун соҳаи 

афзалиятноки барномаҳои давлатии 

кор бо ҷавонон 

Дар идома ба сиёсати барномарезии 

муносибатҳо дар самти татбиқи 

босамари сиёсати давлатии ҷавонон 

бо мақсади фароҳам овардани 

шароити мусоид ва имконоти муассир 

ҷиҳати худташаккулёбӣ, 

худамалигардонӣ, тарбия ва 

маърифатнокии ҷавонон дар рӯҳияи 

худшиносии миллӣ ва ватандӯстӣ, беҳ 

гардонидани вазъи иҷтимоӣ ва 

иқтисодӣ, таъминоти ҳуқуқӣ ва 

ташаккули тарзи ҳаёти солими 

ҷавонон «Барномаи миллии рушди 

иҷтимоии ҷавонон» дар ду марҳила 

барои солҳои 2013 – 2015 ва 2016 – 

2018 қабул мегардад. Барнома, чун 

анъана, бо назардошти вазъи ҳаёти 

Leader of the Nation, President of the 

Republic of Tajikistan, His Excellency 

Emomali Rahmon as a modern and 

worthy achievement of the period of 

independence in course of 

implementation of the principles of 

democratic society and management’s 

reform of the fields of youth state policy. 

Whereas, the Head of the country during 

the meeting with representatives of 

youth — May 23, 2013 stated that: «In 
the modern world one of the conditions 
of reaching the sustainable development 
of the state and community is to be in 
face to the problem of youth and to use 
their intellectual and physical 
opportunities». 

AYOT is the independent, 

consolidation of youth movements 

organizations, which activity focused on 

creation the conditions and formation 

the system of coordination, support and 

mutual useful cooperation of youth 

organizations. The main tasks of the 

AYOT are to assist participation of youth 

organizations in development of public 

and state institutes, to create suitable 

condition for development and stability 

of youth organizations and their active 

participation in design and realization of 

target programs of the field of youth 

state policy, to form the normative and 

legal bases, to involve the state 

institutes, especially state local 

executive bodies on implementation of 

important social programs via public 

organizations. 

Till now, starting from 2003, six 

Forums of youth organizations were 

conducted and more problems of activity 
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иҷтимоии ҷавонон иборат аз шаш 

соҳаҳои афзалиятнок тартиб дода 

мешавад, ки яке аз онҳо ба «Рушди 

имконоти иҷтимоӣ ва мусоидат ба 

мустақилияти иқтисодии ҷавонон», 

зимнан, ба фаъол гардонидани 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва 

ташкилотҳои махсусгардонидашудаи 

ҷавонон дар самти татбиқи сиёсати 

давлатии ҷавонон тавассути амалисо-

зии фармоишҳои иҷтимоии давлатӣ 

равона мегардад. 

Аслан иттиҳодияҳои ҷамъиятии 

ҷавонон, яке аз институтҳои 

муташаккил дар татбиқи сиёсати 

давлатии ҷавонон ба шумор 

мераванд, ки рушди фаъолият ва 

устуворгардонии иқтидори онҳо ба 

инкишофи ҳаматарафаи ҳаёти 

ҷавонон, маърифати сиёсӣ, фарҳангӣ, 

мустақилияти иқтисодӣ, 

худташаккулёбӣ ва худшиносии 

наврасон ва ҷавонон мусоидат 

менамояд. Вазифаҳои асосӣ ва ё 

мантиқии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, 

ин мусоидат ба шаҳрвандон ва дигар 

институтҳои махсусгардонидашуда 

барои ба эътидол овардани 

муносибатҳо, бартараф сохтани 

мушкилоти рӯзмара, мутобиқат ба 

шароити ҷомеаи муосир, рушди 

рукнҳои ҳаётӣ, фаъолнокӣ дар ҳаёти 

сиёсии иқтисодии давлат ва ҷомеа, 

эҳтиром гузоштан ба муқаддасоти 

миллӣ ва ғайра мебошад. 

Дар ҳамин асно, дар доираи 

Барномаи миллии рушди иҷтимоии 

ҷавонон зерсоҳаи афзалиятнок бо 

унвони «Дастгирии лоиҳаҳои 

ташкилотҳои ҷавонони Тоҷикистон, аз 

and life of youth (in framework of 

available resources) were considered and 

realized. 

It should be point that AYOT is the 

advisory public entity, namely whit out 

juridical person / status, so it has not an 

independence property system. The 

management system of AYOT according 

to Regulation is it organizational organ 

— Secretariat, which is selected owing to 

members / organization. The supreme 

organ of AYOT is it Counsel, which have 

the right of adoption the management / 

administrative decisions between the 

annually Session / Forum of AYOT. The 

Head of Counsel and the Secretariat of 

AYOT are selected every year in process 

of annually Session with participation of 

all members of AYOT. 

The present day 146 youth 

organizations are the member of         

AYOT and they have active contribution 

to implementation of youth state policy, 

including to increase civil 

responsibilities of youth, activating for 

their participation in social and political 

life of the country, education of them in 

spirit of patriotism, self–knowledge and 

self–consciousness and to have respect 

to the national and international values.     
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ҷумла иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва 

марказҳои ҷавонон дар доираи 

татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи фармоиши иҷтимоии 

давлатӣ» муқаррар карда мешавад. 

Мутобиқи ин зерсоҳа дар давоми 

солҳои 2013 – 2016беш аз 50 лоиҳаҳои 

марказҳо ва ташкилотҳои ҷамъиятии 

ҷавонон аз ҳисоби буҷети давлатӣ 

маблағгузорӣ гардида, ҳазорҳо 

ҷавонон бо хизматрасонии 

алоқаманди иҷтимоӣ, маънавӣ ва 

фарҳангию маърифатӣ фаро гирифта 

мешаванд. Мисол, дар доираи Барно-

маи мазкур танҳо дар як сол (2013) 

ташкилотҳои ҷамъиятии «ШОТО», 

«Самар», «Ҷавонони созанда», «Насли 

нави Тоҷикистон», «Ваҳдати 

ҷавонон», «Рушди Шӯрообод», 

«Зуҳал», «Амал — плюс», «Сайёр», 

«Меҳан», «Зан-они шарқ», «Ҷавонони 

раванди рушд» ва «Ҷавонони ташаб-

бускори Тоҷикистон» дастгирӣ меё-

банд. 

Дар умум, барои татбиқи фармо-

иши иҷтимоии давлатӣ дар давраи 

мазкур, яъне, дастгирии лоиҳаҳои 

иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҷавонон то 

20% маблағи Барномаи миллии рушди 

иҷтимоии ҷавонон ҷудо карда 

мешавад, ки дар шароити ғайри-

муттамарказгардонии низоми идо-

ракунӣ, аз ҷумла рушди ҷомеаи 

шаҳрвандӣ нишондиҳандаи муҳим 

арзёбӣ мегардад.    

  

5.2 Такмил ёфтани фаъолияти 

Иттиҳодияи ташкилотҳои ҷавонони 

Тоҷикистон 

Иттиҳодияи ташкилотҳои ҷаво-
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нони Тоҷикистон (ИТҶТ) ҳамчун 

дастоварди муосир ва муносиби 

даврони истиқлолият дар раванди 

татбиқи принсипҳои ҷомеаи 

демократӣ ва ислоҳоти идоракунии 

соҳаи сиёсати давлатии ҷавонон дар 

доираи дастуру ҳидоятҳои бевоситаи 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — 

Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ташкил ёфтааст. 

Зимнан, дар мулоқоти худ бо 

намояндагони ҷавонони ҷумҳурӣ — 

23 майи соли 2013 Сарвари кишвар 

иброз менамоянд: «Дар ҷаҳони муо-
сир рӯ овардан ба масъалаи ҷавонон 
ва истифода аз имкониятҳои зеҳниву 
ҷисмонии онҳо яке аз шартҳои ноил 
шудан ба инкишофи устувори давлат  
ва ҷомеа мебошад».  

ИТҶТ созмони мустақили мут-

таҳидкунандаи ҳаракатҳои (таш-

килотҳои) ҷавонон буда, барои 

фароҳам овардани шароит ва 

ташаккули системаи ҳамоҳангсозӣ, 

дастгирӣ ва ҳамкории мутақобилан 

судманди ташкилотҳои ҷавонон 

равона гардидааст. Вазифаҳои асосии 

ИТҶТ, ин таъмини иштироки 

ташкилотҳои кор бо ҷавонон дар 

рушди институтҳои ҷамъият ва 

давлат, фароҳам овардани шароити 

мусоид барои рушд ва устувории таш-

килотҳои ҷавонон ва иштироки 

фаъоли онҳо дар таҳия ва татбиқи 

барномаҳои мақсадноки соҳаи 

сиёсати давлатии ҷавонон, ташаккули 

заминаҳои меъёрию ҳуқуқӣ, ҷалби 

институтҳои давлатӣ, бахусус 

мақомоти иҷроияи маҳаллии 
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ҳокимияти давлатӣ оид ба 

амалисозии барномаҳои муҳими 

иҷтимоӣ тавассути ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ мебошад. 

То имрӯз, оғоз аз соли 2003, шаш 

Форумҳои ташкилотҳои ҷавонон 

баргузор гардида, масъалаҳои зиёди 

марбут ба ҳаёту фаъолияти ҷавонон 

зимни баррасӣ ва амалисозӣ (дар 

доираи имкониятҳои мавҷуда) қарор 

дода шудаанд. 

Боиси зикр аст, ки ИТҶТ сохтори 

ҷамъиятии машваратӣ муқаррар 

шудааст, яъне, бе мақоми шахси 

ҳуқуқӣ буда, низоми мустақили молу 

мулкӣ надорад. Фаъолияти 

идоракунии ИТҶТ–ро мутобиқи 

Низомнома мақоми ташкилии он — 

Котибот, ки аз ҳисоби ташкилотҳои 

аъзо интихоб мегардад, пеш мебарад. 

Мақоми олии ИТҶТ бошад, Шӯрои 

ИТҶТ ба ҳисоб меравад, ки он дар 

байни анҷуманҳои солона ҳуқуқи 

қабули қарорҳои идоракуниро соҳиб 

мебошад. Раиси Шӯро ва Котиботи 

ИТҶТ ҳар сол ҳангоми Анҷумани 

солона, ки бо иштироки намояндагии 

ҳамаи аъзои он баргузор мегардад, 

интихоб карда мешаванд. 

Дар ҳолати имрӯза ба ИТҶТ 146 

ташкилотҳои ҷавонон аъзо мебошанд 

ва дар татбиқи сиёсати ҷавонон, аз 

ҷумла баланд бардоштани 

масъулияти шаҳрвандии ҷавонон, 

фаъолгардонии онҳо барои иштирок 

дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсии кишвар, 

тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстӣ, 

худшиносӣ, худогоҳӣ ва эҳтиром 

гузоштан ба арзишҳои миллию 

умумибашарӣ, саҳми фаъол доранд.  
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БОБИ VI. НИШОНДИҲАНДАҲОИ 

УСТУВОРИ ИҚТИСОДИЮ СИЁСИИ 

РУШДИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ 

ҶАВОНОН: МАБЛАҒГУЗОРИИ 

ДАВЛАТӢ ВА ИБТИКОРИ НАВБАТИИ 

ПЕШВОИ МИЛЛАТ НИСБАТ БА 

ҶАВОНОН 

  

 

  

§ 1. Нишондиҳандаҳои асосии татбиқи 

сиёсати давлатии ҷавонон  

  

Барои ҷомеа сиёсати давлатии ҷаво-

нон ҳамчун низоми тозабунёд ва 

муосир ба ҳисоб меравад, зимнан, 

нақш ва аҳамиятнокии он барои 

давлат дар сурате ба таври возеҳ 

инъикос (манзур) мегардад, ки агар 

аҳли ҷомеа мунтазам ба таҳлилу 

омӯзиш ва арзёбии он майл дошта, 

машғул бошанд. Дар ин росто, 

албатта, ба сифати муаррификунанда 

василаҳои асоснок, сабабангез ва 

далелдор, арқоми оморӣ ва 

нишондиҳандаҳои асосии татбиқи 

соҳаи сиёсати давлатии ҷавонон 

баромад менамоянд, ки инъи-

коскунандаи вазъияти воқеӣ мебо-

шанд. 

Нишондиҳандаҳои асосии тат-

  

  

  

  

  

CHAPTER VI. 

THE SUSTAINABLE ECONOMIC AND 

POLITICAL INDICATORS OF 

DEVELOPMENT OF THE YOUTH STATE 

POLICY: GOVERNMENTAL FINANCING 

AND NEXT INITIATIVE OF THE 

LEADER OF THE NATION 

CONCERNING YOUTH 

  

 

§ 1. The basic indicators of 

implementation of the youth state policy  

  

The youth state policy for society is the 

new-created and modern system, 

whereas, its role and value for the state 

will be reflected obviously at that time , 

when whole of society  will regularly has 

a bent to analyze, learn and evaluation 

of it. In this case , of course as 

introduction - valid, reasonable and 

factual instruments those actually 

reflecting the realistic situation are the 

statistic figures and basic indicators of 

implementation of the field of youth 

state policy. 

The basic indicators of 

implementation of youth state policy, at 

present, are divided in two groups: 

contents or compound and financial. 
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биқи сиёсати давлатии ҷавонон, дар 

айни замон, ба ду гурӯҳ ҷудо 

мешаванд: мазмунӣ ё таркибӣ ва 

молиявӣ. Нишондиҳандаҳои мазмунӣ 

ё таркибии сиёсати давлатии ҷавонон 

мутобиқи Консепсияи миллии 

сиёсати ҷавонон дар Тоҷикистон аз 10 

соҳаҳои афзалиятнок (самтҳои 

фаъолият) ва ҳудудан 52 воҳидҳои 

оморӣ иборат мебошанд. Нишонди-

ҳандаҳои молиявӣ бошанд, мутобиқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки 

ҳар сол қабул карда мешавад, аз чор 

воҳидҳо ё соҳаҳои зерини заминавӣ 

ва робитавии (бевосита 

ташкилдиҳандаи) сиёсати давлатии 

ҷавонон ташкил ёфтаанд:  

1) «маориф ва илм» ва ё «таҳсилоти 

ҷавонон»; 

2) «тандурустӣ» ва ё «саломатӣ ва 

осудаҳолии ҷавонон»; 

3) «ҳифзи иҷтимоӣ ва шуғлнокӣ» ва ё 

«таъминоти иҷтимоии ҷавонон»; 

4) «чорабиниҳои фарҳангӣ–оммавӣ» 

ва ё «ташаккулёбӣ ва иштироки 

ҷавонон».         

Ҳамин тариқ, аз рӯи ни-

шондиҳандаҳои мазмунӣ ё таркибӣ 

дар боло маълумоти зиёде дар шакли 

дастовардҳои соҳаи сиёсати давлатии 

ҷавонон ба таври возеҳ оварда 

шуданд, ки такрори онҳо зарур арзёбӣ 

намегардад. Яъне, дар ин ҷо танҳо 

нишондиҳандаҳои молиявӣ ва ё 

маблағгузории сиёсати давлатии 

ҷавонон дар даврони соҳибистиқ-

лолии кишвар манзури хонанда 

Contents or compound indicators of 

youth state policy according to National 

Conception of youth policy in Tajikistan 

consist of 10 priority areas (directions of 

activity) and 52 statistic units. However, 

the financial indicators according to the 

legislation of the Republic of Tajikistan, 

including Law of the Republic of 

Tajikistan «On State Budget of the 

Republic of Tajikistan», which are 

adopted every year, consist of four units 

or foundation and connections of youth 

state policy,  follow: 

1) «education and science»and / 

or«youth education»; 

2) «health protection»and / or«youth 

health and welfare»; 

3) «social protection and 

employment»and / or «social ensuring 

of youth»; 

4) «cultural massive actions» and / 

or«formation and youth 

participation». 

Thus, more information about the 

contents or compound indicators  have 

imported above clearly need not 

repeatedly to be mentioned. That 

means, here only the financial indicators 

of youth state policy will be presented to 

a visibly to readers. 

1.2 Financing of the youth state 

policy 

 Financing of the youth state policy 

with support and high attention of the 

Founder of Peace and National Unity — 

Leader of the Nation, President of the 

Republic of Tajikistan, His Excellency 

Emomali Rahmon has a dynamic growth 

character, and since 2007 till now this 

correlation has been steeply rising, its 
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пешниҳод карда мешаванд. 

1.2 Маблағгузории сиёсати дав-

латии ҷавонон  

Бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи доимии 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — 

Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон маблағгузории 

сиёсати давлатии ҷавонон хусусияти 

динамикӣ ё афзоишёбии ботадриҷ 

касб намуда, аз соли 2007 инҷониб ин 

таносуб якуякбора ҷаҳиш ёфта, ба 

маротиб зиёд мегардад. Чунончӣ, ҳаҷ-

ми маблағи умумии ҷудошуда барои 

соҳаи сиёсати давлатии ҷавонон, агар 

соли 2001 – 10,4 миллион сомонӣ ва 

соли 2007 – 81,2 миллион сомониро 

ташкил медод, пас, он дар соли 2016 

ба 1,9 миллиард сомонӣ мерасад, 

яъне, дар байни 9 сол 24 маротиба 

зиёд мегардад (Ҷадвали 3). 

Илова бар ин, барои соли 2017 

маблағгузории татбиқи соҳаи сиёсати 

давлатии ҷавонон ҷамъ 2,1 миллиард 

сомонӣ, яъне, 200 миллион сомонӣ 

бештар нисбат ба соли гузашта 

пешбинӣ шудааст, ки 11% – и буҷети 

давлатиро ташкил медиҳад. Яъне, ин 

нишондиҳанда — дастовард аҳамият-

нокии соҳаи сиёсати давлатии 

ҷавонон ва афзалиятнок будани 

татбиқи онро барои давлат арзёбӣ 

менамояд.     

Аз рӯи соҳаҳои дахлдори 

фаъолият низ маблағгузории сиёсати 

давлатии ҷавонон рӯ ба афзоиш 

ниҳодааст. Мебояд иброз намуд, ки 

ин соҳаҳои фаъолият дар навбати 

хеш, ҳамчун зесохт-орҳои сиёсати 

давлатии ҷавонон маҳсуб мегарданд. 

growth to time. Such as, if the amount of 

realized fund for the field of youth state 

policy in 2001 was TJS 10.4 million and 

in 2007 - TJS 81.2 million, but it in 2016 

it reached to TJS 1.9 billon, namely, 

between 9 years it has been increased 24 

times (Table 3). 

In addition, financing of the field 

of youth state policy in 2017 is planed 

amount TJS 1.9 billon, i.e. TSJ 200 

million more than last year, and it is 

11% of the State Budget. Namely, this 

achievement indicator  evaluated the 

significance of youth state policy a and 

its implementation as a priority of / for 

the state. 

On appropriate areas also the 

youth state policy financing has 

increasing. It should be pointed that 

these areas dedicated as subsectors of 

youth state policy. 

More financing observed to the 

subsector «education and science»and / 

or«youth’s education». This rate if in 

2002 was TJS 7 million, after between 15 

years it has been rising to TJS 1.5 billion, 

which more 226 time. This trend 

concerning to others subsectors also has 

dynamic characteristic of rising. Such as, 

financing of subsector «health 

protection»and / or«youth health and 

welfare» has increased in 226 times, the 

subsector «social protection and 

employment»and / or «social ensuring of 

youth» has increased in 272 times and 

financing of subsector «cultural massive 

actions» and / or«formation and youth 

participation» has increased in 101 

times  between 15 analyzing years 

(Table 4).                
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Маблағгузории беш дар 

зерсохтори «маориф ва илм» ва ё 

«таҳсилоти ҷавонон» ба назар мера-

сад. Ин таносуб, агар дар соли 2001 – 7 

млн. сомониро ташкил медод, пас дар 

байни 15 сол то ба 1,5 млрд. сомонӣ 

расонида шудааст, ки 226 маротиба 

зиёд мебошад. Ин тамоюл нисбат ба 

дигар зерсохторҳои сиёсати давлатии 

ҷавонон низ хусусияти динамикӣ ва 

устувор касб намудааст. Чунончӣ, дар 

байни 15 соли таҳлилӣ маблағгузории 

зерсохтори «тандурустӣ» ва ё «салом-

атӣ ва осудаҳолии ҷавонон» – 226 

маротиба, «ҳифзи иҷтимоӣ ва 

шуғлнокӣ» ва ё «таъминоти иҷтимоии 

ҷавонон» – 272, «чорабиниҳои 

фарҳангӣ – оммавӣ» ва ё 

«ташаккулёбӣ ва иштироки ҷавонон» 

– 101 маротиба зиёд гардидаанд 

(Ҷадвали 4).  
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§ 2. ЭЪЛОН ГАРДИДАНИ СОЛИ 2017 

«СОЛИ ҶАВОНОН» 

  

  

Дар ин марҳилаи татбиқ (2011 – 2016) 

яке аз дастовардҳои арзишманд, 

муносиб, ояндадор, мумтоз ва 

аҳамиятноки таърихӣ барои ҷавонони 

мамлакат ва соҳаи сиёсати давлатии 

ҷавонон, ин ҳадяи Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, — эълон 

намудани соли 2017 «Соли ҷавонон», 

арзёбӣ мегардад, зеро ин нахустин 

иқдоми хусусияти байналми-

лалидошта ва сатҳи баландест, ки дар 

Тоҷикистон ба насли ҷавон 

нигаронида мешавад.  

Дар умум, эълон гардидани соли 

2017 – ро ҳамчун Соли ҷавонон ба 

панҷ сабабнокӣ ва ё далел асоснок 

кардан мумкин аст. 

Якум, — воқеӣ ва ё рисолати 

созандагию бунёдкорӣдоштани насли 

ҷавон. Чӣ таваре зимни Паёми хеш ба 

Маҷлиси Олӣ Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз 

менамо-янд: «Бо назардошти саҳми 
ҷавонон дар рушди ҷомеа ва ишти-
роки фаъолонаи онҳо дар ҳаёти 
сиёсию иқтисодии мамлакат пеш-
ниҳод менамоям, ки соли 2017 дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Соли ҷавонон 
эълон карда шавад», дар воқеъ 

ҷавонон аз рӯзҳои аввали 

Истиқлолияти давлатӣ дар ташаккул 

 

§ 2. ANNOUNCING THE YEAR OF 2017 

THE «YEAR OF YOUTH» 

  

  

In this implementation period (2011 – 

2016) one of the valuable, 

corresponding, perspective, excellent 

and historical  significant achievements 

for youth of the country in the field of 

youth state policy is evaluated the gift of 

the Founder of Peace and National Unity 

— Leader of the Nation, President of the 

Republic of Tajikistan, His Excellency 

Emomali Rahmon, — dedicating  the 

year of 2017 the «Year of youth», such 

as, this is the first initiative with 

international characteristic and the 

highest level that in Tajikistan directed 

to young generation. 

Generally, the announced of the 

2017 as the «Year of youth» based on 

five motives and / or arguments.        

First, — the young generation  

really has creating and foundering 

mission. As the Leader of the Nation, the 

President of the Republic of Tajikistan, 

His Excellency Emomali Rahmon has 

stated in his Massage to the Majlisi Oli 

(Parliament) of the Republic of 

Tajikistan: «Take into consideration the 
contribution of youth to development of 
society and their active participation in 
political and economic life of the 
country I will offer to announce the 2017 
the «Year of youth», actually youth with 

its participation in the foundation and 

development of socio-economic, 

cultural and political relations, 
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ва рушди муносибатҳои иҷтимоиву 

иқтисодӣ ва фарҳангиву сиёсӣ, аз 

ҷумла соҳибистиқлолии мамлакат ва 

ваҳдати миллӣ бо иштироки бевосита 

ва бавоситаи худ саҳм гузоштаанд. 

Дар ин росто, рисолати асосии насли 

ҷавон ба он асос меёбад, ки онҳо дар 

ҳама ниҳодҳо, ҳам дар сафи Қувваҳои 

муссаллаҳ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 

маориф, тандурустӣ ва ҳам хоҷагии 

халқ ҳамчун қувваи ҳаракатдиҳанда 

аксариятро ташкил медиҳанд, 

мувофиқан дар тамоми дастовардҳои 

кишвар саҳмгузор ба ҳисоб мераванд. 

Дуюм, — омма, аксарияти аҳоли-

ро ҷавонон ташкил медиҳанд. Зимнан, 

Сарвари кишвар дар доираи Паём 

(2016) вобаста ба татбиқи сиёсати 

давлатии ҷавонон ва иқтидорнокии 

насли ҷавони кишвар иброз 

мекунанд, ки «Татбиқи босамари 
сиёсати давлатии ҷавонон аз рӯзҳои 
нахустини соҳибистиқлолӣ дар меҳ-
вари фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон қарор дорад. Аксарияти 
аҳолии Тоҷикистонро ҷавонон 
ташкил медиҳанд, ки онҳо 
давомдиҳандаи кору фаъолияти насли 
калонсол, нерӯи созанда ва иқтидори 
воқеии пешрафти ҷомеа, хулоса, оян-
даи миллат ва давлат мебошанд». Дар 

ҳақиқат имрӯз 70% аҳолии 

Тоҷикистонро шахсони то 30 сола 

ташкил медиҳанд, мутаносибан, 

синну соли миёна дар мамлакат — 25 

сол муайян мегардад, ки хеле ҷавон 

будани аҳли ҷомеаро инъикос 

менамояд. Ҷавонон (14 – 30 сола) низ, 

ки 35% аҳолиро ташкил медиҳанд, 

барои давлат дар татбиқи ҳамагуна 

including independence of the country 

and national unity have been 

contributing since first days of the State 

Independence. In this regard, the main 

mission of young generation based on 

the fact that in all entities, including 

National Army, law–enforcement 

bodies, sectors of education, health 

protection and national economy  they 

are mass and have movements power, 

accordingly they have participated in all 

achievements of the country.            

Second, — the youths make mass, 

majority of population. Whereas, the 

Head of the country during the Message 

(2016) in connection of implementation 

of youth state policy and power of the 

country’s young generation expressed 

that: «Effective implementation of youth 
state policy in axis of the activity of the 
Government of the Republic of 
Tajikistan since the first days of 
Independence. Majority of Tajikistan’s 
population is youth that they are the 
follower of the work and activity of the 
older generation, the creative power and 
realistic potential of the society 
progress,in  resume, they are the future 
of the Nation and the State». In reality, 

today 70% of Tajikistan’s population are 

people under age of 30, proportionally, 

the middle age in the country is 

identifed 25 that is reflects the youngest 

age of  society. Youth (under ages 14 – 

30), who 35% of population,  are 

evaluated the power and priority of 

human resources for the 

implementationof  of every orientational 

tasks of the state. 

Third, — the youths are 
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вазифаҳои самтнок қувва ва захираи 

пуриқтидор ва афзалиятноки инсонӣ 

ба ҳисоб мераванд.   

Сеюм, — ҷавонон дар рушди 

иҷтимоии иқтисодии ҷомеа сарвати 

асосӣ ва афзалиятнок мебошанд. Дар 

Тоҷикистон тибқи таҳлилҳо тақрибан 

55% аҳолии қобили меҳнат ва 80% 

шаҳрвандони дар иқтисодиёт 

машғулро ҷавонон ташкил медиҳанд. 

Мутаносибан, ҷавонон ҳамчун захира 

ва қувваи асосии меҳнатӣ — сармояи 

афзалиятноки инсонӣ дар иқти-

содиёти кишвар арзёбӣ мегарданд. 

Дар ин ҷо ҷавонон ва ё сиёсати 

давлатии ҷавонон, дар шароити 

иқтисоди бозоргонӣ, метавонад ба 

сифати яке аз манбаъҳои муътамади 

такмилдиҳанда ва таъминкунандаи 

рушди устувори иқтисодиёт ва иҷти-

моиёти мамлакат, мавриди истифо-

даи пурсамари он(ҳо), нақш дошта 

бошанд.  

Чорум, — оянда ва тақдири 

ҷомеа,ин рисолати аслии ҷавонон ба 

шумор меравад. Шахси ҷавон худ ба 

худ пулеро ташкил медиҳад, ки 

пайвандгар ва ё гузаргоҳи имрӯзу 

оянда мебошад. Чуноне ки, 

Президенти мамлакат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон зимни мулоқот бо 

намояндагони ҷавонони ҷумҳурӣ — 

23 майи соли 2005 иброз менамоянд: 

«Бигузор ҷавонон ҳамчун нерӯи 
пешбаранда, илҳомбахши кору 
пайкор, ворисони арзандаи миллату 
давлат ва тақдирсози роҳи имрӯзу 
ояндаи Тоҷикистон бошанд!». Дар 

воқеъ, ояндаи ҳар як миллату давлат 

ва ҷамъияту ақаллият дар дасти 

fundamental capital and priority in 

socio-economic development of society. 

According to analyzes around55% of 

capable population and 80% of occupied 

in economics citizens in Tajikistan are 

youth. Proportionally, the youth are 

evaluated as major labor resource and 

power — priority of human capital in the 

economy of the country. Here, the youth 

or youth state policy, in condition of 

market economy and in case of their 

productive using, can be determined as 

one of the reliable improvement and 

promoted sources for the economic and 

social.sustainable development of the 

country’s  

Fourth — the future and fortune of 

society is original mission of youth. 

Young person in himself is a bridge, a  

connector or a passage of present and 

future. As the President of the Republic 

of Tajikistan, His Excellency Emomali 

Rahmon during the meeting with the 

representatives of county’s youth — May 

23, 2005  stated: «Let youth be as 
motivated power, inspiring work and 
battle, valuable heirs of the Nation and 
the State, and fortune builders of 
present and future of Tajikistan!». 
Actually, the future of every nation, 

state, community and minority is in  the 

hand of youth, whereas, the building of  

glorious and productive future can build 

today depends in continually and 

connecting attention to full education 

and upgrading of youth. 

In addition, take into account the 

policy «Face to youth» and with 

continually support and care of the 

Leader of Nation, today, in the country 
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ҷавонон мебошад, зимнан, бо 

таваҷҷӯҳи ҳамвора ва пайваста ба 

таълиму тарбияи комили ҷавонон 

метавон ояндаи нек ва пурмаҳсули 

худро имрӯз бунёд кард. 

Илова бар ин, бо дарназардошти 

сиёсати «Рӯ овардан ба ҷавонон», бо 

пуштибонӣ ва дастгирии ҳамвораи 

Пешвои миллат, имрӯз, дар мамлакат 

стратегияи ҷавоникунии кадрӣ зимни 

татбиқ қарор дода шудааст. Чунончӣ, 

ҷавонони то синни 35 – сола дар 

байни хизматчиёни давлатӣ ҳудудан 

50% ва дар ҳайати кадрҳои 

роҳбарикунанда 23%–ро ташкил 

медиҳад. Яъне, дар ҳама сатҳҳои 

идоракунӣ, аз ҷумла ҳокимияти 

давлатии иҷроия ва қонунгузор 

иштирок ва намояндагии ҷавонон 

бомаром дастгирӣ ёфта истодааст. 

Мисол, дар сафи вакилони Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар даъвати 

панҷум, ки ҳамаги 63 нафар 

мебошанд, 2 нафар вакили ҷавон ва 4 

нафар вакилон — таҷрибадорони 

соҳаи кор бо ҷавонон (Сафарзода Б. А, 

Миралиён Қ. А., Шарифӣ Ф. Б., 

Акрамзода Б. И., Исмоилзода З. М.), 

яъне, шахсони мактаби «кор бо 

ҷавонон» (дар давраи Истиқлолияти 

давлатӣ) ё «сиёсати давлатии 

ҷавонон»–ро гузашта адои хизмат 

карда, беихтиёр ва фаъолона дар 

ҷараёни татбиқи ҳуқуқи ташаббусҳои 

қонунгузории худ аз ҳуқуқу 

манфиатҳои ҷавонон дифоъ намуда 

истодаанд.         

Панҷум, — ду ҷанбаи таърихӣ 

доштани Соли ҷавонон.         

is implemented the strategy of 

rejuvenate of the personnel. Such as, 

around 50% state servicemen and 23% 

administrative personnel are youth 

under age of 35. Namely, participating 

and representing  of youth is supporting 

in the all of managing level, including in 

the executive state authority and also in 

legislative. For example, as deputy of the 

Majlisi Namoyandagon Majlisi Oli 

(Parliament) of the Republic of 

Tajikistan have energetic activity 2 

young deputies and 4 deputies — 

experienced of the field of youth affairs, 

from total 63 members (Safarzoda B. A., 

Miraliyon Q. A., Sharifi F. B., Akramzoda 

B. I., Ismoilzoda Z. M.), i.e. people, who 

have graduated the school of «Youth 

affairs» or «Youth state policy», in the 

period of, independence are works in 

supreme legislative authority and of 

course, supports the interests of youth 

during theirs professional activity – 

implementation of the right of 

legislation initiative.                        

Fifth — the Year of youth have two 

historic aspects.  

1) The 2017 becomes 25th year of 

the formation of youth state policy. 

Since first days of Independence the 

young generation of the country  with 

the Government has been  building 

independence, democratic,  sovereign 

and secular state. In 2017 from the date 

of adoption of  the Law of the Republic 

of Tajikistan «On youth state policy», i.e. 

the official forming of youth state policy 

will be passed 25 years. 2) The 

systematic and stable activity of the 

authorized state body of youth affairs — 
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1) 25–умин солгарди ташак-

кулёбии сиёсати давлатии ҷавонон ба 

соли 2017 рост меояд. Насли ҷавони 

кишвар ҳанӯз аз рӯзҳои аввали 

мустақилияти кишвар дар бунёди 

давлати соҳибистиқлол, демократӣ, 

ҳуқуқбунёд ва дунявӣ бо ташаккул ва 

амалӣ намудани самти махсуси 

фаъолият — сиёсати давлатии 

ҷавонон, ҳамқадами Ҳукумат 

мебошад. Соли 2017 аз санаи қабули 

Қонуни нахустини соҳаи кор бо ҷаво-

нон «Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи сиёсати давлатии 

ҷавонон», яъне, ташаккулёбии 

(расмии) сиёсати давлатии ҷавононро 

25 сол пур мешавад. 2) Фаъолияти 

бонизом ва устувори мақомоти 

ваколатдори соҳаи кор бо ҷавонон — 

собиқ Кумитаи кор бо ҷавонони назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё 

Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷик-

истонро дар соли 2017 — 20 сол пур 

мешавад. Дар ин давраҳои таърихӣ бо 

пуштибонӣ ва дастгирии доимии 

Пешвои миллат — Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар самти татбиқи 

сиёсати давлатии ҷавонон 

дастовардҳои хеле зиёдро тавонистем 

ноил гардем; шароитҳои мусоид ва 

муносиби рушду такомулёбӣ барои 

ҳар як фарди ҷавон фароҳам оварда 

шудаанд, ки боиси ифтихор ва 

фарҳамандӣ мебошад.  

Аз ин рӯ, соли 2017–ро метавон 

дар асл Соли ҷавонон, таҷлили 25–

умин солагрди ташаккулёбии сиёсати 

давлатии ҷавонон ва 20–умин 

former Committee of youth affairs under 

the Government of the Republic of 

Tajikistan or Committee of youth affairs, 

sport and tourism under the 

Government of the Republic of 

Tajikistan will celebrate  the 20th 

anniversary . In these historic periods 

with the continuous support of the 

Leader of Nation — the President of the 

Republic of Tajikistan, His Excellency 

Emomali Rahmon in direction of 

implementation of youth state policy we 

have reached more achievements; there 

were created the suitable conditions for 

development and improvement every 

young individual that cause of our proud 

and wise. 

In this regard, the year of 2017 

really can be named the Year of youth 

because of 25th anniversary of the 

forming of the youth state policy and 

20th anniversary of the stable activity of 

authorized state bodies of youth affairs. 

This historic valued, fundamental 

and perspective initiative is more 

suitable  chance and broad opportunity 

to the subjects of youth state policy that 

to present the significant, role and really 

mission for the society, governmental 

and public structures, whereas, to 

strengthen the institutional, scientific, 

research, informational, practical, 

financial and property potential of field. 

In response to the consistently 

diligences and permanently to be with 

youth of the Leader of the Nation, the 

President of the Republic of Tajikistan, 

His Excellency Emomali Rahmon, the 

young generation of the country, 

especially the talented and capable youth 
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солгради фаъолияти мақомоти 

ваколатдори давлатии соҳаи кор бо 

ҷавонон номид. 

Ин иқдоми арзишманди таърихӣ, 

бунёдгузор ва ояндасоз, бисёр 

фурсати муносиб ва имконияти 

фарохест барои субъектҳои сиёсати 

давлатии ҷавонон, то ин ки 

аҳамиятнокӣ, нақш ва рисолати 

воқеии сиёсати давлатии ҷавононро 

ба аҳли ҷомеа ва сохторҳои давлатию 

ҷамъиятӣ муаррифӣ намоянд, 

зимнан, иқтидори институтсионалӣ, 

илмии тадқиқотӣ, иттилоотию амалӣ 

ва молиявию модии соҳаро пурзур 

созанд.  

Ҷавобан барои талошҳои пай-

гирона ва ҳамвора бо ҷавонон будани 

Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомали Раҳмон, насли ҷавони 

кишвар, бахусус ҷавонони 

соҳибистеъдоду лаёқатмандро мебояд 

тамоми нерӯ ва тавоноии худро баҳри 

рушди устувори Ватани хеш — 

Тоҷикистон, татбиқи босамари 

дастуруҳидоятҳо ва сиёсати 

пешгирифтаи Сарвари давлат, пос 

доштани таъриху, тамаддун ва 

арзишҳои миллӣ, дастовардҳои давраи 

Истиқлолияти давлатӣ ва Ваҳдати 

мил-лию суботу осудагии ҷомеа раво-

на карда, зимнан, ба наслҳои дигар 

онҳоро мерос гузоранд.  

  

 

  

  

  

  

should all of  power and potency direct to 

sustainable development of own 

Motherland — Tajikistan, effectively  

implement  instructions, guidance and 

policy course of the Head of the country, 

to care history, civilization and national 

values, achievements of independence 

period, national unity, society peaceful 

and welfare, whereas, to put them to 

legacy to the next generation.                      
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