
 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 

 
Ќ А Р О Р 

 
  аз «____» «____» с. 2009                             №______   ш. Душанбе 
 
Оид ба тасдиќи Низомномаи намунавии муассисањои таълимї барои 

хонандагони болаёќат  
 

Мутобиќи моддаи 28 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маориф» Њукумати Љумњурии Тољикистон ќ а р о р м е к у н а д:      

1) Низомномаи намунавии муассисањои махсусгардонидашуда барои 
хонандагони болаѐќат дар Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шавад 
(замима мегардад). 

2) Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо (шањру ноњияњо) љињати 
ташкил ва ба роњ мондани фаъолияти муассисањои таълимї барои 
хонандагони болаѐќат ва бо маќсади тањкими заминањои моддию 
техникї ва технологияи информатсионї бо истифода аз сарчашмањои 
иловагии молиявїва љалби соњибкорону эњсонкорон тадбирњои судманд 
андешанд. 

 
 
Раиси  
Њукумати Љумњурии Тољикистон 

  



Бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон 

аз 28 июли  соли 2009 
№427 тасдиќ шудааст. 

 
Низомномаи 

намунавии муассисањои таълимї  
барои хонандагони болаёќат 

 
1 Муќаррароти умумї 

 
1. Низомномаи мазкур фаъолияти муассисањои махсус- 

гардонидашударо барои хонандагони болаѐќат дар Љумњурии 
Тољикистон(минбаъд-Муассисаи таълимї) ба танзим медарорад.  

2. Муассисаи таълимї тањсили хонандагони болаѐќатро вобаста ба 
равияњои тахассусии интихобнамудаи онњо таъмин менамоянд. Ба 
муассисаи мазкур хонандагони болаѐќате, ки ќобилияти баланди зењнї, 
майлу раѓбати махсус ба соњањои муайяни асосњои илму њунар, истеъдод 
ва њунари баланди эљодї доранд, тариќи озмун ќабул карда мешаванд. 

3. Вазифањои асосии Муассисаи таълимї инњоянд: 
а) ташаккули њамаљонибаи хонандагоне, ки ќобилияти баланди 

зењнї доранд; 
б) ошкор намудан ва инкишоф додани малакаи эљодии хонандагон; 
в)  ташаккули љањонбинии устувори хонандагон дар асоси донишњои 

амиќ ва њаматарафаи илмї; 
г) талими малакаи худомўзї ва фаъолияти илмїю тањќиќотї;  
д) ташаккули заминањо барои интихоби бошууронаи касб; 
е) љори кардани таълими инкишофѐбанда, таълими фардї ва 

тафриќавї, таъмини яклухтї ва муттассилии тањсилот; 
4. Муассисаи таълимї тибќи ќонунгузории амалкунандаи 

Љумњурии Тољикистон таъсис дода мешавад. 
5. Муассисаи таълимї фаъолияти худро дар асоси Конститутсияи 

(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи маориф», амру фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон, 
ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, ќарорњои маќомоти 
љумњуриявии идораи маориф, Низомномаи намунавии мазкур ва 
Оинномаи худ ба роњ мемонанд. 

6. Муассисањои таълимї ба чунин равияњои тахассусї људо 
мешаванд:  

а) гуманитарї-љамъиятї; 
б) техникїю технологї; 
в) табиию риѐзї; 
г) бадеию эстетикї; 
д) варзишї; 
е) мусиќї ва ѓайрањо. 



Гимназия ва литсейњо дар доираи равияњои худ ва ба њам наздик 
амал менамоянд. 

Муассисаи таълимї дорои имкони таъсиси якчанд равияњои 
тахассусї мебошад. 

7. Маќсади Муассисаи таълимї љалби хонандагони болаѐќат барои 
аз худ кардани дастовардњои навтарини илмию техникї, мукаммал ва 
васеъ омўхтани фанњои алоњида, пурра ошної пайдо кардан ба 
технологияи информатсионї ва комуникатсионї, ихтирокорї, инчунин 
омодагии ба озмунњои љумњуриявї ва байналмилалї мебошад.     

8. Усулњои амалигардонии тањсилот дар Муассисаи таълимї 
инњоянд: 

а) ташкили дарсњои гурўњї, факултативї, синфњои касбї, семинар, 
конфиренсия, мизи мудаввар, озмун ва олимпиадањо; 

б) ташкили сексияњои фаннї, студияњои эљодї, клубњои илмї- 
ихтироъкорї ва гурўњои татќиќотї; 

9. Муассисаи таълимї амалї намудани маќсадњои номбаршударо 
дар љараѐни таълим аз њисоби таъмини барномањои таълимї, илмию 
методї, инчунин иштироки мунтазами коллективњои педагогї дар 
корњои таљрибавї таъмин менамоянд. 

10. Муассиси Муассисаи таълимии давлатї барои хонандагони 
болаѐќат Њукумати Љумњурии Тољикистон ва маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии вилоят ва шањру ноњияњо мебошад. 

Муассиси муассисањои таълимии ѓайридавлатї барои хонандагони 
болаѐќат ташкилотњои ѓайридавлатї ва шахсони алоњида шуда 
метавонанд.  

Муассисаи таълимї барои инкишофи њамаљонибаи хонанда заминаи 
хуби моддї- техникї ва имконияти ба даст овардани дониши фаровонро 
муњайѐ месозанд. 

Муассисаи таълимї дар назди падару модарон, ањли љомеа ва 
маќомоти соњаи маориф барои амалї намудани њуќуќњои 
конститутсионии шахс ба гирифтани тањсилот, интихоби шакли таълим 
мутобиќи хусусиятњои синнусолї, равонию физиологии кўдакон, сифати 
таълим ва тарбия тибќи маќсад ва вазифањои ба миѐн гузоштаи 
муассисањои мазкур, дар сатњи баланд таъмин намудани тањсилот аз рўи 
стандарти давлатии муайяншуда масъул аст.   

11. Иљозатномадињї, аттестатсия ва аккредитатсияи давлатии 
муассисањои махсусгардонидашуда бо тартиби муќаррарнамудаи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амалї мешавад. 

 
2 Ќабул ба Муассисаи таълимї 

 
12. Ба Муассисаи таълимї хонандагон аз синфи 5 (дар сурати мављуд 

будани заминаи моддї- техникї аз синфи 1) дар асоси озмун, аз рўи 
хулосањои ташхиси пурраи психологию тиббї, мутобиќати сатњи умумии 
инкишофи зењнї ва ќобилиятњои махсус ќабул карда мешаванд.  

 Озмун барои ќабули хонандагон дар се давр гузаронида мешавад: 



а) даври якум - тибқи ташхиси психологї; 
б) даври дуюм - аз рўи натиљањои имтињонњои фанни забони 

модарї ва математика (хаттї); 
в) даври сеюм - аз рўи натиљањои имтињонњои забони модарї ва 

адабиѐт, таърих, забони хориљї ва фанни равияи интихобшуда; 
Ѓолибони олимпиадањои фаннии љумњуриявї ва озмунњои 

байналмилалї ба Муассисаи таълимї бе озмун ќабул карда мешаванд. 
13. Тартиби ќабул, интиќол ва хатми хонандагон дар асоси 

Оинномаи муассиса, ки аз љониби маќомоти љумњуриявии идораи 
маориф тасдиќ шудааст, муайян карда мешавад.  

14. Дар назди Муассисаи таълимї хобгоњ таъсис дода мешавад. 
Хонандагоне, ки дур аз мањали љойгиршавии муассисањои мазкур 
зиндагї мекунанд, бо хобгоњ ва хўроки севаќта таъмин карда мешаванд. 

15. Имтињонњои гузариш ва хатм тибќи тартиби муќаррарнамудаи 
маќомоти љумњуриявии идораи маориф гузаронида мешаванд. 

16. Ба хатмкунандагони Муассисаи таълимї шањодатномаи намунаи 
муќарраршуда дар бораи хатми тањсилоти умумии асосї, миѐнаи умумї, 
инчунин шањодатнома дар бораи гирифтани касб, ки дар давоми тањсил 
аз худ кардаанд, бо нишон додани номи Муассисаи таълимї дода 
мешавад. 

 
3 Фаъолияти таълимї ва тарбиявї 

 
17. Дар Муассисаи таълимї љараѐни таълим аз рўи зинаи тањсилоти 

асосї (мўњлати тањсил 5 сол) ва тањсилоти миѐнаи умумї (мўњлати тањсил 
2 сол) тибқи наќшаю барномањои таълимии фардии тасдиќкардаи 
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон, ки талаботи асосии 
Стандарти тањсилоти умумиро таъмин менамоянд, ташкил карда 
мешавад. Дар сурати мављуд будани заминаи моддї- техникї ва захираи 
кадрї таълим аз рўи зинаи аввал- ибтидої (синфњои 1-4) иљозат дода 
мешавад.  

 Наќшаи таълимии Муассисаи таълимї аз маљмўъи фанњо ва 
курсњои тањсилоти ибтидоии касбии равияи интихобшуда иборат буда, 
ташаккули зењнї, ахлоќї ва умумикасбии шахсро таъмин менамояд.  

18. Таълим дар зинањои Муассисаи таълимї чунин љараѐн мегирад:  

 асоси стратегии зинаи аввали таълим дар муассисањои мазкур 
таълими инкишофї буда, барои бедор намудани қобилияти 
инфиродии хонандагон, ташаккули малакаи аввалияи эљодї равона 
карда мешавад;  

 зинаи дуюми таълим барои таъмини тањсилоти бунѐдии универсалї, 
рушди мањорату малакањои махсус аз рўи фанњои алоњидаи равиявї 
дар асоси стратегияи пурзўр кардани мазмуни тањсилот, корњои 
мустаќилона, низоми таълими инфиродї замина фароњам меоварад;  

 зинаи сеюми таълим барои таъмини њамаљонибаи тањсилоти 
такягоњї, тањкими равияњо, интихоби дурусти касб, муайян кардани 



тахассус ва аз худ кардани маълумоти муосир шароит фароњам 
меорад.  
19. Шумораи хонандагон дар синфхонањои Муассисаи таълимї 

вобаста ба шароит барои ташкили љараѐни таълим 25 нафар муќаррар 
карда мешавад.  

Њангоми омўзиши забони тољикї, забони русї, асосњои касбу њунар, 
инчунин дар ваќти гузаронидани машѓулиятњои лаборатории фанњои 
тахассусї хонандагон ба ду гурўњ људо карда мешаванд. Дар дарсњои 
забони хориљї, технологияи информатсионї ва коммуникатсионї 
бошад, дар сурати 25 нафар будан хонандагон новобаста аз фанњои 
тахассусї ба се гурўњ људо карда мешаванд. 

Бо маќсади омўзиши амиќ бо хоњиши хонандагон гурўњњои омўзиши 
бардавом ташкил карда мешавад. 

Барои машѓулиятњои инфиродї ба ин гурўњњо омўзгорони 
мактабњои олї (олимони соњавї), муаллимони навовару эљодкор даъват 
карда мешаванд. Ба ин омўзгорон ба андозаи 0,25 сарборї (ставка) 
музди мењнат муайян карда мешавад. Њаљми умумии дарсњои ба ин шакл 
муайянгардида набояд аз 1500 соат дар як сол зиѐд бошад. 

20. Љараѐни таълиму тарбия дар Муассисаи таълимї бо назардошти 
вазъи саломатии хонандагон амалї карда мешавад.  

Њар сол хонандагон аз муоинаи тиббї гузаронида мешаванд. 
21. Омўзиши барномањои таълимии Муассисаи таълимї бо 

супоридани имтињонњои фосилавии аз синф ба синфгузаронї ва 
хатмкунї ба анљом мерасад. 

Шароит ва тартиби гузаронидани имтињонњоро дар мувофиќа бо 
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон муассис (муассисон) муайян 
карда, дар Оиннома дарљ менамояд. 

        
4 Идораи Муассисаи таълимї 

 
22. Идоракунии Муассисаи таълимї мутобиќи ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон дар асоси Низомномаи мазкур амалї карда 
мешаванд. 

Шакли асосии худидоракунї дар Муассисаи таълимї Шўрои 
педагогї мебошад. Шўрои педагогї дар доираи вазифањое, ки дар 
Низомномаи намунавии муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии 
Тољикистон нишон дода шудаанд, фаъолият менамояд. 

Муассисаи таълимиро директор, ки онро муассис ба вазифа таъйин 
ва аз вазифа озод мекунад, роњбарї менамояд. 

Вазифањои директор, муовинони директор ва дигар њайати 
кормандон дар Оинномаи Муассисаи таълимї дарљ мегардад. 

   
 
 
 
 
 



5. Маблаѓгузорї ва таъмини 
њуќуќии фаъолияти Муассисаи таълимї 

 
23. Маблаѓгузории Муассисаи таълимї тибќи тартиби 

муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба амал 
бароварда мешавад. 

24. Манбаъњои маблаѓгузории Муассисаи таълимї аз маблаѓњои 
људокардаи Буљети давлатї, грантњо, маблаѓњои ихтиѐрї аз шахсони 
њуќуќї ва воќеї, манбањои ѓайрибуљетї, аз он љумла хизматрасонии 
пулакии таълим ва дигар намудњои фаъолияте, ки ќонунгузории 
амалкунанда пешбинї намудааст, иборат мебошад. 

25. Музди мењнати роњбарон, омўзгорон, мураббиѐн ва дигар 
кормандони Муассисаи таълимї дар доираи ќонунњои амалкунандаи 
Љумњурии Тољикистон муќаррар карда мешавад. 

26. Ба маоши вазифавии директор 25%, љонишинони директор ва 
омўзгорони фанњои равиявї 15% ва ба музди мењнати дигар кормандон 
10% иловапулї муќаррар карда мешавад. 

27. Муассисаи таълимї шахси њуќуќии мустаќил буда, дорои номи 
худ, мўњр, суратњисоб ва дигар њисобњое, ки ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон муќаррар кардааст, мебошад. 

 
6 Њамкории байналмилалии Муассисаи таълимї 

    
28. Муассисаи таълимї њуќуќ дорад: 
а) оид ба масъалањои тањсилот, илм ва фарњанг дар фаъолияти 

байналмилалї иштирок намоянд; 
б) бо муассисањои тањсилоти умумї, тањсилоти ибтидої, миѐна ва 

олии касбї, фондњои тањсилотї ва дигар муассисањои тањсилотию илмии 
хориљї дар бораи њамкорї, табодули муаллимон ва хонандагон 
созишнома банданд; 

 
7 Аз нав ташкил ва барњам додани 

 Муассисаи таълимї 
 

29.  Аз нав ташкил ва барњам додани Муассисаи таълимї тибқи 
тартиби муқаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба роњ 
монда мешавад. 


