
“Паём	-	меҳвари	пешбаранда	“Паём	-	меҳвари	пешбаранда	
ва	чароғи	раҳнамо”ва	чароғи	раҳнамо”

“Паём	-	меҳвари	пешбаранда	
ва	чароғи	раҳнамо”

Инфографикаи	Паёми	
Президенти	Ҷумҳурии	

Тоҷикистон	ба	Маҷлиси	Олии	
Ҷумҳурии	Тоҷикистон	

аз	26.12.2018	Маводи	омӯзишӣ.

2018

9,1	млн	н.

1990

5,4	млн	н.

+17,3%

+14%

+9,5%

+7,2%

Хуҷанд	2019
11%

11%
11%

7.3%

ММД% 



1

2018

2028

Ба	кор	андохтани	
иншооти	тақдирсози	
аср	қадами	устувору	бузург	
дар	самти	расидан	ба	ҳадафи	
якуми	стратегии	миллӣ	-	
истиқлолияти	энергетикӣ	

НБО “Роғун” 

Ташаббуси	чоруми	ҷаҳонии	Ҷумҳурии	
Тоҷикистон	дар	соҳаи	об	-	«Даҳсолаи	
байналмилалии	амал	«Об	барои	
рушди	устувор,	солҳои	
2018-2028»	22.03.2018	
оғоз	гардид.

Об	

Тоҷикистон Ӯзбекистон

Таҳаввулоти	 таърихи	 дар	 муносибатҳои	 дуҷониба	 Ҳаллу	Таҳаввулоти	 таърихи	 дар	 муносибатҳои	 дуҷониба	 Ҳаллу	
фасли	пурраи	масъалаҳои	ҳалталабу	шиддатноке,	ки	тайи	фасли	пурраи	масъалаҳои	ҳалталабу	шиддатноке,	ки	тайи	
зиёда	аз	20	сол	байни	ду	кишвар	ба	миён	омада	буданд.зиёда	аз	20	сол	байни	ду	кишвар	ба	миён	омада	буданд.

Таҳаввулоти	 таърихи	 дар	 муносибатҳои	 дуҷониба	 Ҳаллу	
фасли	пурраи	масъалаҳои	ҳалталабу	шиддатноке,	ки	тайи	
зиёда	аз	20	сол	байни	ду	кишвар	ба	миён	омада	буданд.

Паём	-	меҳвари	пешбаранда	

Факултети	телекоммуникатсия	ва	ТИ

МДТ	«ДДХ	
ба	номи	академик	Б.Ғафуров»
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ИқтисодиётИқтисодиётИқтисодиёт

ММД 7.3%
Таваррум 5.4%

АҳолӣАҳолӣАҳолӣ

% 

1990 2018

5,4	млн	н.

9,1	млн	н. Нишондиҳандаи	дарозумрӣ	75	сол

Даромадҳои	пулии	аҳолӣ	

Маоши	кормандони	муассисаҳои	
буҷетӣ,	нафақа	ва	стипендия	
баланд	бардошта	шуд

150	150	
ҳазор	ҷойҳои	кории	навҳазор	ҷойҳои	кории	нав

150	
ҳазор	ҷойҳои	кории	нав

Шахсоне,	ки	ба	муҳоҷирати	меҳнатӣ	мераванд,	 кам	гардид25%25%	Шахсоне,	ки	ба	муҳоҷирати	меҳнатӣ	мераванд,	 кам	гардид25%	

11%

Сатҳи	камбизоатӣ	 29,5%

15%

Паём	-	меҳвари	пешбаранда	

Факултети	телекоммуникатсия	ва	ТИ

МДТ	«ДДХ	
ба	номи	академик	Б.Ғафуров»
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Илму	маориф	

Суғуртаи	иҷтимоӣ	
ҳифзи	иҷтимоии	аҳолӣ	

+17,3%

+14%

Тандурустӣ

+9,5%

+7,2%

Фарҳангу	варзиш

Дар	буҷети	соли	2019	нисбат	ба	соли	2018	Дар	буҷети	соли	2019	нисбат	ба	соли	2018	Дар	буҷети	соли	2019	нисбат	ба	соли	2018	

Нерӯгоҳи барқи обии «Сарбанд»Нерӯгоҳи барқи обии «Сарбанд»Нерӯгоҳи барқи обии «Сарбанд»

Нерӯгоҳи барқи обии «Қаи� роқум»Нерӯгоҳи барқи обии «Қаи� роқум»Нерӯгоҳи барқи обии «Қаи� роқум»

Нерӯгоҳи барқи обии «Норак»Нерӯгоҳи барқи обии «Норак»Нерӯгоҳи барқи обии «Норак»

1,31,3 миллиард сомонӣ миллиард сомонӣ1,3 миллиард сомонӣ

1,91,9 миллиард сомонӣ миллиард сомонӣ1,9 миллиард сомонӣ

3,53,5 миллиард сомонӣ миллиард сомонӣ3,5 миллиард сомонӣ

Оғоз мегардадОғоз мегардадОғоз мегардад

ЭнергетикаЭнергетикаЭнергетика

БуҷетБуҷетБуҷет

Паём	-	меҳвари	пешбаранда	

Факултети	телекоммуникатсия	ва	ТИ

МДТ	«ДДХ	
ба	номи	академик	Б.Ғафуров»
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ПешниҳодПешниҳодПешниҳод

											Солҳои	 	манъ	кардани	2019-2020
																тамоми	санҷишҳои	фаъолияти	
																	субъектҳои	соҳибкорӣ	дар	соҳаҳои	
																																																																								истеҳсолӣ.	
										Таъсиси	марказҳои	таълимии	таҳия	ва	
																					пешниҳоди	лоиҳаи	Қонуни	Ҷумҳурии	
										Тоҷикистон	“Дар	бораи	хизматрасониҳои	
																									давлатӣ”,		“300	рӯзи	ислоҳот	оид	ба	
																																	дастгирии	соҳибкорӣ	ва	беҳтар	
																																	намудани	фазои	сармоягузорӣ”

Иқтидорҳои	истеҳсолии	кишвар	Иқтидорҳои	истеҳсолии	кишвар	

+1520	мегаватт+1520	мегаватт
1300	километр	1300	километр	

хатҳои	интиқоли	барқи	баландшиддатхатҳои	интиқоли	барқи	баландшиддат

Иқтидорҳои	истеҳсолии	кишвар	

+1520	мегаватт
1300	километр	

хатҳои	интиқоли	барқи	баландшиддат

Дар	даҳ	соли	охирДар	даҳ	соли	охирДар	даҳ	соли	охир

ЭнергетикаЭнергетикаЭнергетика

Паём	-	меҳвари	пешбаранда	

Факултети	телекоммуникатсия	ва	ТИ

МДТ	«ДДХ	
ба	номи	академик	Б.Ғафуров»
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Сармоягузорӣ

70 лоиҳаи	сармоягузории	давлатӣ	ба	
маблағи	умумии	30 миллиард	сомонӣ

Дар	10	соли	охир	33 миллиард 
сомонӣ	сармояи	мустақими	хориҷӣ

Энергетика,	алоқа

Сохтмон

					Истихроҷу	коркарди	
			канданиҳои	
фоиданок

Бунёди	инфрасохтор

Паём	-	меҳвари	пешбаранда	

Факултети	телекоммуникатсия	ва	ТИ

МДТ	«ДДХ	
ба	номи	академик	Б.Ғафуров»
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	Аз	оғози	сохтмон24	млрд.сомонӣ24	млрд.сомонӣ

	соли	20183.9	млрд.сомонӣ3.9	млрд.сомонӣ

	соли	20194	млрд.сомонӣ4	млрд.сомонӣ

	Аз	оғози	сохтмон24	млрд.сомонӣ

	соли	20183.9	млрд.сомонӣ

	соли	20194	млрд.сомонӣ

Роғун

															НБО	«Тоҷикистон»	иқтидор	1500	киловатт	
						маблағи	умумӣ	 	80	миллион	сомонӣ
(Моҳи	сентябри	соли	2018)

								НБО	“Санобод”	ва	“Себзор”	иқтидори	умумӣ	
	(асосноккунии	техникӣ)211	мегаватт

1.3
миллиард

1.9
миллиард

3.5
миллиард

Сарбанд Қайроқум Норак

оғози	лоиҳаи	минтақавии	КАСА-1000КАСА-1000оғози	лоиҳаи	минтақавии	КАСА-1000

Паём	-	меҳвари	пешбаранда	

Факултети	телекоммуникатсия	ва	ТИ

МДТ	«ДДХ	
ба	номи	академик	Б.Ғафуров»
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           Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойи шашум дар ҷаҳон 
аз рӯи истеҳсоли нерӯи барқи аз лиҳози экологӣ тоза 

530530530
миллион	миллион	миллион	

Зеристгоҳи	барқӣ

СомонӣСомонӣСомонӣ

730730730
миллион	миллион	миллион	

хатҳои	интиқоли	барқи	
	дар	ноҳияҳои	500	–	киловолта

тобеи	ҷумҳурӣ	(“Роғун	–	Душанбе”)

СомонӣСомонӣСомонӣ

730730730
миллион	миллион	миллион	

220	-	киловолтаи	
«Айнӣ	-	Рӯдакӣ»

СомонӣСомонӣСомонӣ

Нақлиёту коммуникатсияНақлиёту коммуникатсияНақлиёту коммуникатсия

Роҳҳои	мошингарди		дорои	аҳаммияти	

байналмилаливу	ҷумҳуриявӣ

2100	2100	
километркилометр

2100	
километр

Роҳҳои	мошингарди	дохилӣ

1000	1000	
километркилометр

1000	
километр

Паём	-	меҳвари	пешбаранда	

Факултети	телекоммуникатсия	ва	ТИ

МДТ	«ДДХ	
ба	номи	академик	Б.Ғафуров»



200
киллометр

Роҳи	дохиливу	
байналмилалӣ		45	пул

Соли	2018	

Дар	соҳаи	нақлиёт	14	лоиҳаи	
давлатии	сармоягузорӣ	ба	маблағи	умумии	

7.57.57.5
миллиардмиллиардмиллиард

СомонӣСомонӣСомонӣ

Амалишавии	ҳадафи	дуюми	стратегӣАмалишавии	ҳадафи	дуюми	стратегӣАмалишавии	ҳадафи	дуюми	стратегӣ

· оҳҳои мошингар· оҳҳои мошингарбунёди шоҳр ди байналмилалӣбунёди шоҳр ди байналмилалӣ

· ани Тоҷикистон бо роҳҳои Ҷумҳурии · ани Тоҷикистон бо роҳҳои Ҷумҳурии пайвастпайваст

  думии Чин, Ҷумҳурии Исломии Афғонистон,   думии Чин, Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, МарМар

  Ҷумҳурии Қирғизистон,   Ҷумҳурии Қирғизистон, 

·кушода шудани роҳи оҳан ·кушода шудани роҳи оҳан 

·16 гузаргоҳи сарҳадӣ бо Ӯзбекистон·16 гузаргоҳи сарҳадӣ бо Ӯзбекистон

· оҳҳои мошингарбунёди шоҳр ди байналмилалӣ

· ани Тоҷикистон бо роҳҳои Ҷумҳурии пайваст

  думии Чин, Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, Мар

  Ҷумҳурии Қирғизистон, 

·кушода шудани роҳи оҳан 

·16 гузаргоҳи сарҳадӣ бо Ӯзбекистон

8

Паём	-	меҳвари	пешбаранда	

Факултети	телекоммуникатсия	ва	ТИ

МДТ	«ДДХ	
ба	номи	академик	Б.Ғафуров»
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Соҳаи	кишоварзӣСоҳаи	кишоварзӣСоҳаи	кишоварзӣ

барои	пешрафти	соҳаи	кишоварзӣ	ва	ҳифзи	
амнияти	озуқаворӣ	аз	ҳисоби	лоиҳаҳои	

давлатии	сармоягузорӣ	ва	буҷет
121212
миллиардмиллиардмиллиард

СомонӣСомонӣСомонӣ

Маҳсулоти	Маҳсулоти	

кишоварзӣкишоварзӣ

Маҳсулоти	

кишоварзӣ
200020002000 7,4	миллиард7,4	миллиард

сомонӣсомонӣ
7,4	миллиард

сомонӣ 20182018201821,3	миллиард21,3	миллиард
сомонӣсомонӣ

21,3	миллиард
сомонӣ

Ҳамагӣ	Ҳамагӣ	10-12	фоизи	10-12	фоизи	
нахи	пахта	дар	дохили	нахи	пахта	дар	дохили	

кишвар	коркард	мешавад.кишвар	коркард	мешавад.

Ҳамагӣ	10-12	фоизи	
нахи	пахта	дар	дохили	

кишвар	коркард	мешавад.

ВазифаҳоВазифаҳоВазифаҳо

-Самаранок	истифода	бурдани	замин.	
-Ба	гардиши	кишоварзӣ	ворид	намудани	заминҳои	
																																																																																																						бекорхобида.
-Азхудкунии	заминҳои	нав.
-Баланд	бардоштани	ҳосилнокии	зироатҳо.
-Рушди	соҳаи	тухмипарварӣ.
-Зиёд	кардани	масоҳати	гармхонаҳои	доимамалкунанда	ва	
								шумораи	сардхонаҳо	барои	нигоҳдории	меваю	сабзавот.
-Беҳтар	намудани	таъминоти	бозори	истеъмолӣ	бо	
																																																									маҳсулоти	босифати	кишоварзӣ.
-Афзун	намудани	ҳаҷми	содироти	маҳсулоти	он.

Паём	-	меҳвари	пешбаранда	

Факултети	телекоммуникатсия	ва	ТИ

МДТ	«ДДХ	
ба	номи	академик	Б.Ғафуров»
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Дар	 	соли	соҳибистиқлолӣ	Дар	 	соли	соҳибистиқлолӣ	27 190	ҳазор	27 190	ҳазор	
гектар	 заминҳои	 корам	 аз	 гардиши	гектар	 заминҳои	 корам	 аз	 гардиши	
кишоварзӣ	 бароварда	 шуда,	 майдони	кишоварзӣ	 бароварда	 шуда,	 майдони	
заминҳои	 наздиҳавлигӣ	 дар	 кишвар	заминҳои	 наздиҳавлигӣ	 дар	 кишвар	

	гектар,	аз	ҷумла	аз	ҳисоби		гектар,	аз	ҷумла	аз	ҳисоби	135	ҳазор135	ҳазор
заминҳои	 обӣ	 	 гектар	 зиёд	заминҳои	 обӣ	 	 гектар	 зиёд	52	 ҳазор52	 ҳазор
шудааст.шудааст.

Дар	 	соли	соҳибистиқлолӣ	27 190	ҳазор	
гектар	 заминҳои	 корам	 аз	 гардиши	
кишоварзӣ	 бароварда	 шуда,	 майдони	
заминҳои	 наздиҳавлигӣ	 дар	 кишвар	

	гектар,	аз	ҷумла	аз	ҳисоби	135	ҳазор
заминҳои	 обӣ	 	 гектар	 зиёд	52	 ҳазор
шудааст.

																				 лоиҳаи	давлатии	сармоягузорӣ	дар	самти																					 лоиҳаи	давлатии	сармоягузорӣ	дар	самти	17	17	
															обтаъминкунии	аҳолӣ	дар	ҳаҷми																обтаъминкунии	аҳолӣ	дар	ҳаҷми	2,4	миллиард	2,4	миллиард	
											сомонӣ	обёрии	замин	 	ба	маблағи	умумии												сомонӣ	обёрии	замин	 	ба	маблағи	умумии	35	лоиҳа35	лоиҳа
							 	сомонӣ	 	барои								 	сомонӣ	 	барои	5,4	миллиард 80	фоизи	маблағ5,4	миллиард 80	фоизи	маблағ
			рушди	шабакаҳои	обрасонии	маркази				рушди	шабакаҳои	обрасонии	маркази	
шаҳру	ноҳияҳо	шаҳру	ноҳияҳо	

																				 лоиҳаи	давлатии	сармоягузорӣ	дар	самти	17	
															обтаъминкунии	аҳолӣ	дар	ҳаҷми	2,4	миллиард	
											сомонӣ	обёрии	замин	 	ба	маблағи	умумии	35	лоиҳа
							 	сомонӣ	 	барои	5,4	миллиард 80	фоизи	маблағ
			рушди	шабакаҳои	обрасонии	маркази	
шаҳру	ноҳияҳо	

Таъминот бо обТаъминот бо обТаъминот бо об

Соҳаи	кишоварзӣСоҳаи	кишоварзӣСоҳаи	кишоварзӣ

	 	 	 Ба	як	миллиону	 	 	 оила	барои		 	 	Ба	як	миллиону	 	 	 оила	барои	400 ҳазор400 ҳазор
бунёди	 манзилҳои	 истиқоматӣ	 замин	бунёди	 манзилҳои	 истиқоматӣ	 замин	
тақсим	 карда	 дода	 шудааст	 дар	тақсим	 карда	 дода	 шудааст	 дар	

соли	то	замони	истиқлолият	ҳамагӣ	соли	то	замони	истиқлолият	ҳамагӣ	70	70	
	 гектар	 замин	 тақсим	 карда		 гектар	 замин	 тақсим	 карда	77	 ҳазор77	 ҳазор

шуда	буд.шуда	буд.

	 	 	Ба	як	миллиону	 	 	 оила	барои	400 ҳазор
бунёди	 манзилҳои	 истиқоматӣ	 замин	
тақсим	 карда	 дода	 шудааст	 дар	

соли	то	замони	истиқлолият	ҳамагӣ	70	
	 гектар	 замин	 тақсим	 карда	77	 ҳазор

шуда	буд.

Паём	-	меҳвари	пешбаранда	

Факултети	телекоммуникатсия	ва	ТИ

МДТ	«ДДХ	
ба	номи	академик	Б.Ғафуров»
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Солҳои Солҳои 
рушди деҳот, рушди деҳот, 

сайёҳӣ ва ҳунарҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣмардумӣ

Солҳои 
рушди деҳот, 

сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ

2019 - 2021 2019 - 2021 2019 - 2021 
·боз ҳам обод кардани Тоҷикистон
   ·ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ бо роҳи 
         беҳтар намудани инфрасохтор
             ·таъсиси ҷойҳои корӣ 
                  ·таъмин кардани аҳолии деҳот бо оби 
                       босифати ошомиданӣ 
                            ·бунёду таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ
                                  ·рушди инфрасохтори сайёҳӣ 
                                       ва инкишофи ҳунарҳои 
                                           мардумӣ
                                                ·ба талаботи муосир 
                                                 мутобиқ сохтани сатҳи 
                                              хизматрасонӣ
                                         ·баланд бардоштани 
                                    некӯаҳволии мардум дар ҳар як 
                                деҳа ва маҳалли аҳолинишин 
                        ·муаррифии мавзеъҳои нодири сайёҳӣ
                    ·ҳифз, инкишоф ва истифодаи оқилонаи 
                  захираҳои табиӣ, ҳайвоноту наботот ва 
              мероси таърихиву фарҳангӣ
         ·фароҳам овардани шароит барои сайёҳии   
  экологӣ, табобатӣ, варзишию шикор ва кӯҳнавардӣ

Мақсади	асосӣМақсади	асосӣМақсади	асосӣ

Илм	ва	маорифИлм	ва	маорифИлм	ва	маориф

Беш аз  муассисаи таҳсилоти томактабӣ дар се соли оянда 10501050Беш аз  муассисаи таҳсилоти томактабӣ дар се соли оянда 1050

То соли  ба  расонидани фарогирии кӯдаконро ба 2021 30 фоиз2021 30 фоизТо соли  ба  расонидани фарогирии кӯдаконро ба 2021 30 фоиз
   зинаи таҳсилоти томактабӣ

151 73 000151 73 000 муассисаи таҳсилоти умумӣ бо зиёда аз  ҷойи нишаст    151 73 000 муассисаи таҳсилоти умумӣ бо зиёда аз  ҷойи нишаст    
  танҳо дар соли 2018

Паём	-	меҳвари	пешбаранда	

Факултети	телекоммуникатсия	ва	ТИ

МДТ	«ДДХ	
ба	номи	академик	Б.Ғафуров»
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Ду	проблемаи	Ду	проблемаи	
асосии	ҳалталаб:асосии	ҳалталаб:
Ду	проблемаи	

асосии	ҳалталаб:

Норасоии	кадрҳои	соҳибкасби	омӯзгорӣНорасоии	кадрҳои	соҳибкасби	омӯзгорӣ
Баланд	бардоштани	сатҳу	сифати	Баланд	бардоштани	сатҳу	сифати	
		таълим	дар	тамоми	муассисаҳои			таълим	дар	тамоми	муассисаҳои	

		таҳсилоти	кишвар		таҳсилоти	кишвар

Норасоии	кадрҳои	соҳибкасби	омӯзгорӣ
Баланд	бардоштани	сатҳу	сифати	
		таълим	дар	тамоми	муассисаҳои	

		таҳсилоти	кишвар

ВазифаҳоВазифаҳоВазифаҳо

			Тақвият	бахшидани	фаъолияти				Тақвият	бахшидани	фаъолияти	
	курсҳои	такмили	ихтисоси	омӯзгорон		курсҳои	такмили	ихтисоси	омӯзгорон	
				Ҳар	се	сол	як	маротиба	аз					Ҳар	се	сол	як	маротиба	аз	
	аттестатсия	гузаронидани	ҳамаи		аттестатсия	гузаронидани	ҳамаи	
	кормандони	соҳаи	маориф	кормандони	соҳаи	маориф

			Тақвият	бахшидани	фаъолияти	
	курсҳои	такмили	ихтисоси	омӯзгорон	
				Ҳар	се	сол	як	маротиба	аз	
	аттестатсия	гузаронидани	ҳамаи	
	кормандони	соҳаи	маориф

Таҳияи	барномаи	нави	такмили	Таҳияи	барномаи	нави	такмили	
таълими	забонҳои	русӣ	ва	англисиро	таълими	забонҳои	русӣ	ва	англисиро	

барои	давраи	то	соли	барои	давраи	то	соли	2030	2030	

Таҳияи	барномаи	нави	такмили	
таълими	забонҳои	русӣ	ва	англисиро	

барои	давраи	то	соли	2030	

Паём	-	меҳвари	пешбаранда	

Факултети	телекоммуникатсия	ва	ТИ

МДТ	«ДДХ	
ба	номи	академик	Б.Ғафуров»
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ТандурустӣТандурустӣТандурустӣ

«Барномаи	 кафолатҳои	 давлатӣ	 оид	 ба	«Барномаи	 кафолатҳои	 давлатӣ	 оид	 ба	
таъмини	аҳолӣ	бо	кумаки	тиббию	санитарӣ	таъмини	аҳолӣ	бо	кумаки	тиббию	санитарӣ	
дар 	 ноҳияҳои 	 таҷрибавии 	 Ҷумҳурии	дар 	 ноҳияҳои 	 таҷрибавии 	 Ҷумҳурии	
Тоҷикистон	 барои	 солҳои	 2017-2019»	 	 дар	Тоҷикистон	 барои	 солҳои	 2017-2019»	 	 дар	

	 беш	 аз		 беш	 аз	19	 шаҳру	 ноҳия 560	 беморхонаву	19	 шаҳру	 ноҳия 560	 беморхонаву	
марказҳои	 саломатӣмарказҳои	 саломатӣ	 ва	 дигар	 иншооти		 ва	 дигар	 иншооти	
соҳаи	тандурустӣ		дар	се	соли	оянда	соҳаи	тандурустӣ		дар	се	соли	оянда	

«Барномаи	 кафолатҳои	 давлатӣ	 оид	 ба	
таъмини	аҳолӣ	бо	кумаки	тиббию	санитарӣ	
дар 	 ноҳияҳои 	 таҷрибавии 	 Ҷумҳурии	
Тоҷикистон	 барои	 солҳои	 2017-2019»	 	 дар	

	 беш	 аз	19	 шаҳру	 ноҳия 560	 беморхонаву	
марказҳои	 саломатӣ	 ва	 дигар	 иншооти	
соҳаи	тандурустӣ		дар	се	соли	оянда	

					 	нафар	шахсони	маъюб,						 	нафар	шахсони	маъюб,	149	ҳазор149	ҳазор
						аз	ҷумла	 	нафар	маъюбони							аз	ҷумла	 	нафар	маъюбони	15	ҳазор15	ҳазор
													гурӯҳи	якум,	қариб	 нафар														гурӯҳи	якум,	қариб	 нафар	27	ҳазор	27	ҳазор	
																					маъюбони	то																						маъюбони	то	18-сола	ва	71	ҳазор	18-сола	ва	71	ҳазор	
																																																																		нафар	ятимон																																																																		нафар	ятимон

					 	нафар	шахсони	маъюб,	149	ҳазор
						аз	ҷумла	 	нафар	маъюбони	15	ҳазор
													гурӯҳи	якум,	қариб	 нафар	27	ҳазор	
																					маъюбони	то	18-сола	ва	71	ҳазор	
																																																																		нафар	ятимон

Паём	-	меҳвари	пешбаранда	

Факултети	телекоммуникатсия	ва	ТИ

МДТ	«ДДХ	
ба	номи	академик	Б.Ғафуров»
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Эҳё	гардидани	Наврӯз	

Меҳргон Шашмақом

Фалак	

Атласу	адрас

ПешниҳодПешниҳодПешниҳод

Мусиқии	Фалак Ёдгории	таърихии	
Ҳулбук

Ҷашнҳои	
Меҳргону	Сада

Мероси	ғайримоддии	ЮНЕСКО	Шашмақом	ва	Наврӯз.Мероси	ғайримоддии	ЮНЕСКО	Шашмақом	ва	Наврӯз.
Мероси	моддии	ЮНЕСКО	шаҳри	қадимаи	Саразм,	Парки	миллии	ТоҷикистонМероси	моддии	ЮНЕСКО	шаҳри	қадимаи	Саразм,	Парки	миллии	Тоҷикистон

Мероси	ғайримоддии	ЮНЕСКО	Шашмақом	ва	Наврӯз.
Мероси	моддии	ЮНЕСКО	шаҳри	қадимаи	Саразм,	Парки	миллии	Тоҷикистон

ФАРҲАНГФАРҲАНГ

Сада	

Паём	-	меҳвари	пешбаранда	

14

Эҳё	гардидани	Наврӯз	

Меҳргон Шашмақом

Фалак	

Атласу	адрас

Мусиқии	Фалак Ёдгории	таърихии	
Ҳулбук

Ҷашнҳои	
Меҳргону	Сада

соли	2020	ҷашни	яке	аз	ёдгориҳои	бостонии	
кишвар	-	шаҳри	қадимаи	Саразм

ФАРҲАНГФАРҲАНГ

Сада	

Паём	-	меҳвари	пешбаранда	

Факултети	телекоммуникатсия	ва	ТИ

МДТ	«ДДХ	
ба	номи	академик	Б.Ғафуров»
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1991

Дар соҳаи маорифи кишвар азДар соҳаи маорифи кишвар аз  95 95 

  ҳазор нафар кормандон ҳамагӣҳазор нафар кормандон ҳамагӣ 52 %52 %  

занону духтарон ташкил медоданд.занону духтарон ташкил медоданд.

Дар соҳаи маорифи кишвар аз 95 

 ҳазор нафар кормандон ҳамагӣ 52 % 

занону духтарон ташкил медоданд.

2018

70 %70 % 
Ин нишондиҳанда ба 

70 % 
расидааст.

1998

	нафар	кормандон	45 ҳазор45 ҳазор	

	нафар	занону	духтарон25 ҳазор25 ҳазор	

Дар	соҳаи	тандурустӣ:	

	нафар	кормандон	45 ҳазор	

	нафар	занону	духтарон25 ҳазор	

2018

	нафар	кормандон		нафар	кормандон	80	ҳазор80	ҳазор

	нафар	занону	духтарон	нафар	занону	духтарон51	ҳазор51	ҳазор

Дар	соҳаи	тандурустӣ:	

	нафар	кормандон	80	ҳазор

	нафар	занону	духтарон51	ҳазор

2018

	ва	дар	ҳайати	хизматчиёни	1919	фоиз

сохторҳои	 тобеи	 онҳо	 -ро	2525	 фоизфоиз

Дар	 мансабҳои	 роҳбарикунанда	
	ва	дар	ҳайати	хизматчиёни	19	фоиз

давлатии	 мақомоти	 марказӣ	 ва	
сохторҳои	 тобеи	 онҳо	 -ро	25	 фоиз
занону	духтарон

Мақоми	зан	дар	ҷомеаМақоми	зан	дар	ҷомеаМақоми	зан	дар	ҷомеа

Паём	-	меҳвари	пешбаранда	

Факултети	телекоммуникатсия	ва	ТИ

МДТ	«ДДХ	
ба	номи	академик	Б.Ғафуров»
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Варзиш

201720172017 201820182018 20082008
20182018
2008
2018

300	иншоот300	иншоот300	иншоот 230	иншоот230	иншоот230	иншоот 9300	иншоот9300	иншоот9300	иншоот

175	миллион	сомонӣ175	миллион	сомонӣ		

														Танҳо	соли	2017	дар	шаҳру	ноҳияҳои	

						мамлакат	ба	маблағи	

175	миллион	сомонӣ	

Паём	-	меҳвари	пешбаранда	

Факултети	телекоммуникатсия	ва	ТИ

МДТ	«ДДХ	
ба	номи	академик	Б.Ғафуров»
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20	 декабри	 соли	 2018	 Маҷмаи	 умумии	 СММ	 лоиҳаи	20	 декабри	 соли	 2018	 Маҷмаи	 умумии	 СММ	 лоиҳаи	
қатъномаи	 пешниҳоднамудаи	 Тоҷикистонро	 таҳти	қатъномаи	 пешниҳоднамудаи	 Тоҷикистонро	 таҳти	
унвони	унвони	 “Шарҳи	 миёнамуҳлати	 фарогири	 ҷараёни	“Шарҳи	 миёнамуҳлати	 фарогири	 ҷараёни	
татбиқи	 Даҳсолаи	 байналмилалии	 амал	 “Об	 барои	татбиқи	 Даҳсолаи	 байналмилалии	 амал	 “Об	 барои	
рушди	 устувор”,	 солҳои	 2018-2028”рушди	 устувор”,	 солҳои	 2018-2028”	 якдилона	 ва	 бо		 якдилона	 ва	 бо	
ҳаммуаллифии	 -и	узви	созмон	қабул	кард.ҳаммуаллифии	 -и	узви	созмон	қабул	кард.190	кишвар190	кишвар

	 	 	 Баргузории	 ду 	 чорабинии	 муҳими	 ҷаҳонӣ:	 	 	 Баргузории	 ду 	 чорабинии	 муҳими	 ҷаҳонӣ:
	 Конфронси	 Созмони	 Милали	 Муттаҳид	 доир	 ба		 Конфронси	 Созмони	 Милали	 Муттаҳид	 доир	 ба	1.	1.	

	 	 	 	Шарҳи	миёнамуҳлати	фарогири	ҷараёни	татбиқи		 	 	 	Шарҳи	миёнамуҳлати	фарогири	ҷараёни	татбиқи	
	 		 	 Даҳсолаи	 байналмилалии	 амал	 “Об	 барои	 рушди	Даҳсолаи	 байналмилалии	 амал	 “Об	 барои	 рушди	
					устувор”,	солҳои	2018-2028”					устувор”,	солҳои	2018-2028”	аз	22	то	24	марти	2023;	аз	22	то	24	марти	2023;
	 Ҷаласаи	 сатҳи	 баланди	 Маҷмаи	 умумии	 Созмони		 Ҷаласаи	 сатҳи	 баланди	 Маҷмаи	 умумии	 Созмони	2.	2.	

	 	 Милали	 Муттаҳид	 ҷиҳати	 мусоидат	 ба	 татбиқи		 	 Милали	 Муттаҳид	 ҷиҳати	 мусоидат	 ба	 татбиқи	
			ҳадафу	вазифаҳои	марбут	ба	захираҳои	об	дар	моҳи				ҳадафу	вазифаҳои	марбут	ба	захираҳои	об	дар	моҳи	
		марти	соли	2021.		марти	соли	2021.

20	 декабри	 соли	 2018	 Маҷмаи	 умумии	 СММ	 лоиҳаи	
қатъномаи	 пешниҳоднамудаи	 Тоҷикистонро	 таҳти	
унвони	 “Шарҳи	 миёнамуҳлати	 фарогири	 ҷараёни	
татбиқи	 Даҳсолаи	 байналмилалии	 амал	 “Об	 барои	
рушди	 устувор”,	 солҳои	 2018-2028”	 якдилона	 ва	 бо	
ҳаммуаллифии	 -и	узви	созмон	қабул	кард.190	кишвар

	 	 	 Баргузории	 ду 	 чорабинии	 муҳими	 ҷаҳонӣ:
	 Конфронси	 Созмони	 Милали	 Муттаҳид	 доир	 ба	1.	

	 	 	 	Шарҳи	миёнамуҳлати	фарогири	ҷараёни	татбиқи	
	 	 Даҳсолаи	 байналмилалии	 амал	 “Об	 барои	 рушди	
					устувор”,	солҳои	2018-2028”	аз	22	то	24	марти	2023;
	 Ҷаласаи	 сатҳи	 баланди	 Маҷмаи	 умумии	 Созмони	2.	

	 	 Милали	 Муттаҳид	 ҷиҳати	 мусоидат	 ба	 татбиқи	
			ҳадафу	вазифаҳои	марбут	ба	захираҳои	об	дар	моҳи	
		марти	соли	2021.

Сиёсати	хориҷӣСиёсати	хориҷӣСиёсати	хориҷӣ

Ҳимояи	манфиатҳои	миллӣҲимояи	манфиатҳои	миллӣ	-	ҳадафи	асосии	сиёсати		-	ҳадафи	асосии	сиёсати	
хориҷӣ	 аҳаммияти	 аввалиндараҷа	 ба	 таҳкими	хориҷӣ	 аҳаммияти	 аввалиндараҷа	 ба	 таҳкими	
робитаҳои	дӯстӣ	ва	рушди	ҳамкориҳои	гуногунҷанба	робитаҳои	дӯстӣ	ва	рушди	ҳамкориҳои	гуногунҷанба	
дар	 минтақаи	 Осиёи	 Марказӣ	 вусъат	 бахшидан	 ба	дар	 минтақаи	 Осиёи	 Марказӣ	 вусъат	 бахшидан	 ба	
ҳамкориҳои	созандаву	дарозмуддати	Тоҷикистон	бо	ҳамкориҳои	созандаву	дарозмуддати	Тоҷикистон	бо	
кишварҳои	минтақа	ва	дигар	шарикони	анъанавӣкишварҳои	минтақа	ва	дигар	шарикони	анъанавӣ

Ҳимояи	манфиатҳои	миллӣ	-	ҳадафи	асосии	сиёсати	
хориҷӣ	 аҳаммияти	 аввалиндараҷа	 ба	 таҳкими	
робитаҳои	дӯстӣ	ва	рушди	ҳамкориҳои	гуногунҷанба	
дар	 минтақаи	 Осиёи	 Марказӣ	 вусъат	 бахшидан	 ба	
ҳамкориҳои	созандаву	дарозмуддати	Тоҷикистон	бо	
кишварҳои	минтақа	ва	дигар	шарикони	анъанавӣ

Ҳамкориҳои	байналмилалӣҲамкориҳои	байналмилалӣҲамкориҳои	байналмилалӣ

Паём	-	меҳвари	пешбаранда	

Факултети	телекоммуникатсия	ва	ТИ

МДТ	«ДДХ	
ба	номи	академик	Б.Ғафуров»
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Ҳифзи	ҳуқуқҲифзи	ҳуқуқҲифзи	ҳуқуқ

ВазифаҳоВазифаҳоВазифаҳо

		
			Таҳия	ва	пешниҳоди	барномаи	нави	ислоҳоти	судиву				Таҳия	ва	пешниҳоди	барномаи	нави	ислоҳоти	судиву	
ҳуқуқиро	барои	солҳои	2019-2021	таҳия	ва	пешниҳоди	ҳуқуқиро	барои	солҳои	2019-2021	таҳия	ва	пешниҳоди	
лоиҳаи	 Қонуни	 Ҷумҳурии	 Тоҷикистон	 	 «Дар	 бораи	лоиҳаи	 Қонуни	 Ҷумҳурии	 Тоҷикистон	 	 «Дар	 бораи	
муқовимат	бо	экстремизм»	дар	таҳрири	нав	таҳия	муқовимат	бо	экстремизм»	дар	таҳрири	нав	таҳия	
ва	 пешниҳод	 лоиҳаи	 Қонуни	 Ҷумҳурии	 Тоҷикистон	ва	 пешниҳод	 лоиҳаи	 Қонуни	 Ҷумҳурии	 Тоҷикистон	
“Дар	бораи	мубориза	барзидди	коррупсия”		назорати	“Дар	бораи	мубориза	барзидди	коррупсия”		назорати	
риояи	 ҳатмии	 Қонуни	 Ҷумҳурии	 Тоҷикистон	риояи	 ҳатмии	 Қонуни	 Ҷумҳурии	 Тоҷикистон	
“Дар	бораи	муроҷиатҳои	шахсони	воқеӣ	ва	ҳуқуқӣ.“Дар	бораи	муроҷиатҳои	шахсони	воқеӣ	ва	ҳуқуқӣ.

	
			Таҳия	ва	пешниҳоди	барномаи	нави	ислоҳоти	судиву	
ҳуқуқиро	барои	солҳои	2019-2021	таҳия	ва	пешниҳоди	
лоиҳаи	 Қонуни	 Ҷумҳурии	 Тоҷикистон	 	 «Дар	 бораи	
муқовимат	бо	экстремизм»	дар	таҳрири	нав	таҳия	
ва	 пешниҳод	 лоиҳаи	 Қонуни	 Ҷумҳурии	 Тоҷикистон	
“Дар	бораи	мубориза	барзидди	коррупсия”		назорати	
риояи	 ҳатмии	 Қонуни	 Ҷумҳурии	 Тоҷикистон	
“Дар	бораи	муроҷиатҳои	шахсони	воқеӣ	ва	ҳуқуқӣ.

Паём	-	меҳвари	пешбаранда	Паём	-	меҳвари	пешбаранда	

Факултети	телекоммуникатсия	ва	ТИ

			Таҳияи	Барномаи	нави	таълим	ва	тарбияи	ҳуқуқии				Таҳияи	Барномаи	нави	таълим	ва	тарбияи	ҳуқуқии	
шаҳрвандон.шаҳрвандон.
			Таҳияи	Барномаи	нави	таълим	ва	тарбияи	ҳуқуқии	
шаҳрвандон.

МДТ	«ДДХ	
ба	номи	академик	Б.Ғафуров»
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Ҷашни	бузурги	миллӣ

	ҷашни	бузурги	30–солагии	
истиқлолияти	давлатии	
Ҷумҳурии	Тоҷикистон

Вазифаҳо:

Соли	2021Соли	2021Соли	2021

Боз	ҳам	бештар	заҳмат	кашем,	ба	халқи	
азизамон	 содиқонаву	 самимона	 ва	 бо	
виҷдони	 пок	 хизмат	 кунем,	 нақшаҳои	
бунёдкоронаи	 худро	 сари	 вақт	 ва	
бо	сифати	баланд	ба	анҷом	расонем	бояд	
ташаббускор	бошем

Паём	-	меҳвари	пешбаранда	Паём	-	меҳвари	пешбаранда	

Факултети	телекоммуникатсия	ва	ТИ

МДТ	«ДДХ	
ба	номи	академик	Б.Ғафуров»



		
	 	 	 Мо	 бояд	 аз	 истиқлолияту	 озодӣ	 ва		 	 	 Мо	 бояд	 аз	 истиқлолияту	 озодӣ	 ва	
соҳибватаниву	 соҳибдавлатӣ	 шукрона	соҳибватаниву	 соҳибдавлатӣ	 шукрона	
кунем,	 шукронаи	 Ватани	 соҳибихтиёру	кунем,	 шукронаи	 Ватани	 соҳибихтиёру	
маҳбубамонро	 ба	 ҷо	 орем,	 онро	 сидқан	маҳбубамонро	 ба	 ҷо	 орем,	 онро	 сидқан	
дӯст	 дорем,	 ба	 давлати	 соҳибистиқлоламон	дӯст	 дорем,	 ба	 давлати	 соҳибистиқлоламон	
содиқ	 бошем,	 ҳамаи	 саъю	 талоши	 худро	 ба	содиқ	 бошем,	 ҳамаи	 саъю	 талоши	 худро	 ба	
хотири	 пешрафтаву	 нерӯманд	 гардонидани	хотири	 пешрафтаву	 нерӯманд	 гардонидани	
он	ва	дар	арсаи		байналмилалӣ	боз	ҳам	баланд	он	ва	дар	арсаи		байналмилалӣ	боз	ҳам	баланд	
бардоштани	 нуфузу	 эътибори	 Тоҷикистони	бардоштани	 нуфузу	 эътибори	 Тоҷикистони	
азизамон	равона	кунем.азизамон	равона	кунем.

	
	 	 	 Мо	 бояд	 аз	 истиқлолияту	 озодӣ	 ва	
соҳибватаниву	 соҳибдавлатӣ	 шукрона	
кунем,	 шукронаи	 Ватани	 соҳибихтиёру	
маҳбубамонро	 ба	 ҷо	 орем,	 онро	 сидқан	
дӯст	 дорем,	 ба	 давлати	 соҳибистиқлоламон	
содиқ	 бошем,	 ҳамаи	 саъю	 талоши	 худро	 ба	
хотири	 пешрафтаву	 нерӯманд	 гардонидани	
он	ва	дар	арсаи		байналмилалӣ	боз	ҳам	баланд	
бардоштани	 нуфузу	 эътибори	 Тоҷикистони	
азизамон	равона	кунем.
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Паём	-	меҳвари	пешбаранда	Паём	-	меҳвари	пешбаранда	 МДТ	«ДДХ	
ба	номи	академик	Б.Ғафуров»

Факултети	телекоммуникатсия	ва	ТИ
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