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Низомномаи 

гирифтани тањсилоти миёнаи умумї дар шакли 

ѓоибона 

1.Ќоидањои  умумї 

1. Низомномаи гирифтани тањсилоти миёнаи умумї дар шакли 

ѓоибона дар асоси моддаи 22  Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

санадњои меъёрии њуќуќї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

маориф» ва банди 13  «Низомномаи  намунавии муассисањои тањсилоти 

умумии Љумњурии Тољикистон» тањия гардидааст. 

2. Низомномаи гирифтани таҳсилоти миёнаи умумї дар шакли 
ѓоибона (минбаъд-Низомнома) тартиби гирифтани  тањсилоти миёнаи 
умумї, гузаштан аз  аттестатсияи љориро дар шакли ѓоибона дар зинаи 
сеюми тањсилот  муќаррар мекунад.  

3. Тањсилоти миёнаи умумї дар шакли ѓоибона дар доираи  
барномањои тањсилоти миёнаи умумї, ки Стандарти  давлатии тањсилоти 
миёнаи умумї дар Љумњурии Тољикистон муайян намудааст, ба роњ 
монда мешавад. 

4. Њуќуќи ба тариќи ѓоибона хатм намудани муассисаи тањсилоти 
миёнаи умумиро танњо маќомоти љумњуриявии давлатии соњаи  маориф 
дар асоси талаботи Низомномаи номбурда муайян менамояд. 

5. Тањсилот дар шакли ѓоибона мустаќилона азхуд намудани 
барномањои тањсилоти умумии асосиро бо супоридани аттестатсияи љорї 
ва давлатї (љамъбастї) дар бар мегирад. 

6. Шахсе, ки синну солаш тибќи банди 57-и Низомномаи намунавии 
муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон аз синни мактабї 
гузашта, тањсилоти умумии асосї дорад ва бо сабабњои гуногун 
тањсилоти миёнаи умумї нагирифтааст,  ба мактаби ѓоибона бо тавсияи  
комиссияи вилоятї, шањрї ва ноњиявї ќабул карда мешавад ва баъди 
хатм ба ў њуљљати давлатии  Шањодатнома оид ба тањсилоти  миёнаи 
умумї дода мешавад.  

7. Низомномаи мазкур барои мактабњои ѓоибона, мактабњои 
таълимии  ислоњї ва колонияњои мењнатї, њамчунин барои муассисањои 
таълимии тањсилоти миёнаи умумї намунавї мебошад. 

 8. Муассисаи таълимие, ки дар назди он мактаби ѓоибона ташкил 
карда мешавад, тибќи Низомномаи мазкур ба Оинномаи худ таѓйироту  
иловањо ворид менамоянд.  



10. Муассиса барномањои таълимии тањсилоти миёнаи  умумї, 
њамчунин бо бањисобгирии хусусияту имкониятњо барномањои тањсилоти 
иловагиро  амалї менамояд. 

11. Тањсилоти миёнаи умумї дар шакли ѓоибона  вобаста ба синну 
сол танњо бо  ќарори  комиссияи босалоњияти  љумњуриявї, ки онро  
маќомоти љумњуриявии давлатии идораи маориф муайян менамояд, 
иљозат дода  мешавад.  

12. Ташкил ва гузаронидани дарсњо дар шакли ѓоибона дар  
муассисањои тањсилоти миёнаи умумие, ки  аз аттестатсия ва 
аккредитатсияи давлатї  нагузаштаанд, манъ аст. 

13. Бе риояи тартиби муќарраркардаи маќомоти  давлатї дар соњаи 
маориф таъсис ва ташкил намудани  таълими  ѓоибона   дар муассисањои 
таълимї  ќатъиян манъ аст. 

14.  Мактаби ѓоибона чараёни таълимро дар зинаи сеюми тањсилот -
3 сола ба роњ мемонад. 

2. Тартиби ќабул ба шакли тањсили ѓоибона 
15. Барои гирифтани тањсилоти миёнаи умумї дар шакли ѓоибона 

шањрвандоне ќабул карда мешаванд, ки ин маълумотро надоранд. 
16. Ќабули хонандагон ба шакли ѓоибонаи тањсилот дар асоси 

њуљљатњои зерин амалї карда мешавад: 
-аризаи шахсї; 
- Шањодатнома дар бораи тањсилоти умумии асосї; 
-маълумотнома аз муассисаи таълимї бо нишон додани соли тањсил; 
-нусхаи шиноснома; 
-маълумотнома аз љои кор (барои онњое, ки кор мекунанд). 

 

3. Ташкили фаъолият  

16. Теъдоди хонандањо дар синфњои ѓоибонаи муассисањои 

тањсилоти миёнаи умумї  на камтар аз 20 нафар, дар муассисањои 

таълимии ноњияњо ва муассисањои ислоњї на камтар аз 15 нафар 

муќаррар карда мешавад.  

17. Ташкили љараёни тањсил дар мактаби ѓоибона дар асоси Наќшаи 

таълимии заминавии муассисањои таълимии ѓоибона дар Љумњурии 

Тољикистон ба низом дароварда мешавад. 

18.  Ташкили љараёни тањсили ѓоибона дар асоси барномаи 

таълимї,љадвали дарсї, ки аз тарафи муассисаи таълимї тањия ва тасдиќ 

мегардад, ба танзим дароварда мешавад.   

19. Хонандагоне, аз омўзгорони фаннї маслињат (консултатсия) 
мегиранд ва дар шакли хаттї кори санљишї пешнињод намуда, њатман аз 
рўи тамоми фанњои таълимї аз санљиш мегузаранд. 

20. Љараёни таълим дар шакли ѓоибонаи тањсилот корњои 
мустаќилонаи  хонандагон, машваратњои гурўњї ва инфиродиро дар бар 
мегирад. 



21. Муассисаи таълимї дар доираи теъдоди умумии соатњои 
таълимї метавонад дар таќсимоти соатњо барои фанњои алоњида, ки 
барои гурўњ  муќаррар гардидааст, таѓйирот ворид намояд. 

Машѓулиятњо дар мактаби ѓоибона аз 1 сентябр то 7 июн давом 
мекунад. Давомнокии соли хониш 34 њафтаро ташкил дода, давомнокии 
таътил 30 рўз ва таътили тобистона на камтар аз 8 њафтаро дар бар 
мегирад.  

22. Муассисаи таълимї тибќи маќсад ва вазифањои оинномавии худ 

метавонад барномањои таълимии иловагиро амалї намуда, 

хизматрасонии тањсилоти иловагиро (дар асоси шартнома) берун аз 

барномањои таълимї ба роњ монад. 

4. Низоми бањодињї, тартиб ва даврњои аттестатсияи љорї 

23.Сифати дониши хонандагон дар мактаби ѓоибона аз рўи тартиби 
5-балла  бањогузорї карда мешавад.   

24. Бањои солона оид ба фанњо ба хонандагон дар асоси чамъбасти 
бањо барои нимсолањои якум ва дуюм гузошта мешавад.   

25. Хонандагоне, ки барномаи таълимиро азхуд менамоянд, ба 
синфи дигар гузаронида мешаванд. Назорати љорї барои гузаронидан ба 
синфи дигар дар шаклњои  зерин – суњбат, дифои реферат, пурсиши 
чамъбастї, аттестатсияњои гузариш ( шифоњї, тестї ва хаттї), сурат 
мегирад. 

26. Хонандагоне, ки аз рўи љамъбасти соли тањсил аз як фан бањои 
ѓайриќаноатбахш доранд, бо ќарори Шўрои педагогї шартан ба синфи 
дигар гузаронида мешаванд. Хонандагони шартан гузаронидашуда 
вазифадоранд, ки дар муњлати аз тарафи Шўрои педагогї 
муќарраршуда, ќарзашонро супоранд. 

27. Хонандаи зинаи тањсилоти миёнаи умумї, ки барномаи соли 
тањсилро аз худ накардааст ва аз ду ва зиёда фан бањои ѓайриќаноатбахш 
дорад, такроран дар синфаш мононда мешавад.  

28. Аттестатсияи давлатии аз синф ба синфгузаронї ва хатми 
мактаби ѓоибона дар асоси фармоиши вазири маорифи Љумњурии 
Тољикистон  ва Дастуруламали аз аттестатсияи давлатї гузаронидани 
хонандагон дар муассисањои тањсилоти  умумии  Љумњурии Тољикистон  
сурат мегирад. . 

29. Хонандаи мактаби  ѓоибона ўњдадор аст: 
 - барои  азбар  намудани  барномањои таълимї тибќи  стандартњои  

давлатии  тањсилот кўшиш намояд ва мунтазам ба дарсњо ширкат варзад; 
 - талаботи Оинномаи муассисаи таълимї, Низомномаи мазкур ва 

ќоидањои тартиботи дохилии  таълимгоњро риоя намояд;  
 -дар муњлати муќарраршуда санљишњо, аттестатсияи давлатї ва 

иљрои дигар супоришњои таълимии аз тарафи омўзгорон ва маъмурияти 
мактаб муайяншударо супорад; 

  - амволи муассисаи  таълимиро  эњтиёт ва њифз намояд; 



 - шаъну шарафи  дигар хонандагон ва кормандонро эњтиром 
намояд; 

  
30. Хонандагоне, ки тартибу ќоидањои дохилимактабиро вайрон 

намуда, рафтори ношоиста нишон медињанд, инчунин ба мактаб зарари 
моддї расонида, талаботи Оинномаи  муассисаи таълимиро риоя 
намекунанд, бо ќарори Шўрои педагогии муассисаи тањсилоти миёнаи 
умумии ѓоибона  хориљ карда мешаванд. 

31. Роњбарии умумии  мактаби ѓоибона аз тарафи директори 
муассисаи таълимии ѓоибона, амалї гардонида мешавад.  

32.  Ба корњои таълиму тарбия  ва методии  муассисаи тањсилоти 
ѓоибона љонишини директор оид ба таълиму тарбия  роњбарї менамояд. 

33.  Шакли асосии худидоракунї дар муассисаи таълимии ѓоибона  
Шўрои педагогии муассисаи таълимї ба њисоб меравад. 

34. Фаъолияти Шўрои педагогї дар самти фаъолияти муассисаи 
таълимии ѓоибона дар  асоси Низомномаи намунавии муассисањои 
тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон, Оинномаи муассисаи таълимї 
ва Низомномаи мазкур ба роњ монда мешавад ва роњбарии бевоситаи 
онро директори муассисаи таълимї амалї мегардонад. 

Шўрои педагогии муассисаи таълимї дар чараёни тањсил њар  моњ 
як маротиба гузаронида шуда, дар њолати зарурат љаласаи ѓайринавбатї 
гузаронида мешавад. 

35. Дар тањияи њуљљатњо,  супоридани шањодатномаи хатми мактаби 
тањсилоти миёнаи умумї, ќонунї будани он директор ва муовини 
директор оид ба мактаби ѓоибона љавобгаранд. 

36. Дахолати маќомоти марбутаи маориф ба љараёни таълим  ва 
хољагидорї ва дигар фаъолияти мактаби ѓоибона танњо дар мавриди 
пешбиникардаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон имконпазир аст.  

5. Коргузорї 

37. Барои њар як гурўњ (синф)-и мактаби ѓоибона дафтар (журнал)-и 
алоњидаи синфї ташкил карда мешавад. 

38. Ќайди дафтарњои синфї аз рўи тартиботи муќаррарї мувофиќи 
Дастурамал оид ба пур кардани дафтар ва наќшаи таълимї амалї карда 
мешавад. Тамоми масъулият барои пур кардани дафтар ба ўњдаи 
роњбари синф, ки бо фармоиши директори мактаб дар аввали соли 
тањсил таъин мегардад, гузошта мешавад. 

39. Теъдоди дарсњо дар љадвали машѓулиятњои таълимї бояд ба 
теъдоди соатњои Наќшаи таълимии њар як синф мувофиќат кунад. 

40. Таълим дар синфњои мактаби ѓоибона дар асоси барнома ва 
наќшањои таќвимї, ки барои њар як фанни таълимї аз тарафи омўзгор 
тањия ва аз тарафи директори  мактаб тасдиќ  мешавад, амалї мегардад. 

6. Мабалѓгузории мактабњои ѓоибона 



41. Мактаби ѓоибона дар бинои  муассисаи тањсилоти умумї ё дар 
бинои алоњида фаъолият мекунад. 

42. Фаъолияти мактаби ѓоибона аз њисоби сарчашмањои зерин 
маблаѓгузорї мешавад: 

а) буљети маќомоти иљроияи  мањаллии њокимияти давлатї; 
б) корхонаву ташкилотњо; 
в) падару модарон ва шахсони алоњидаи хайрхоњ; 
г) барномањои давлатї ва ѓайридавлатии рушди соњаи маориф; 
д) расонидани хизматњои иловагии  таълими пулакї. 
43. Пардохти музди мењнати кормандони дар мактаби ѓоибона 

фаъолият дошта, тибќи ќонунгузорииЉумњурии Тољикистон амалї карда 
мешавад.   

44. Њисоботи  муњосибавї дар мактаби ѓоибона тибќи талаботи 
муќарраргардида ба Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон пешнињод 
карда мешавад. 

7. Тартиби барњам додани мактаби ѓоибона 

45. Мактабњои ѓоибона бо ќарори мушовараи Вазорати маорифи 
Љумњурии Тољикистон дар асоси ќарори раисони вилоятњо, шањри 
Душанбе ва шањру ноњияњои тобеи љумњурї дар њолатњои зерин барњам 
дода мешаванд: 

а) њангоми мувофиќат накардан ба меъёрњои муќаррарнамудаи 
Стандарти давлатии тањсилоти миёнаи умумї ва Хадамоти давлатии 
назорат дар соњаи маориф; 

б) мављуд набудани талаботи шањрвандон барои тањсил дар мактаби 

ѓоибона; 

в) мављуд набудани манбаъњои молиявї; 
г) њангоми ќатъ гардидани фаъолияти муассисаи тањсилоти умумї, 

ки дар заминаи он мактаби ѓоибона фаъолият дорад. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Тавзењот 
ба Наќшаи таълимии мактаби ѓоибона 

 
1. Наќшаи таълимии заминавї (базавї) барои муассисањои таълимї, 

ки барномаи миёнаи умумиро дар шакли ѓоибона амалї мекунанд 

(минбаъд- Наќшаи таълимии заминавї) дар асоси Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи маориф», Низомномаи намунавии муассисањои 

тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон, Низомномаи гирифтани 



тањсилоти миёнаи умумї дар шакли   экстернї дар Љумњурии 

Тољикистон (ва   Низомномаи муассисањои тањсилоти миёнаи умумии 

шабонаи Љумњурии Тољикистон тањия гардидааст. 

2. Наќшаи таълимии заминавї (базавї) барои коркарди наќшањои 

таълимии  муассисањи тањсилоти миёнаи умумї, ки барномаи тањсилоти 

асосї ва миёнаи умумиро дар шакли ѓоибона амалї мекунанд, њуљљати 

меъёрии асосї ба њисоб меравад. 

3.Муассисањои таълимї дар доираи теъдоди соатњо, ки Наќшаи 

таълимии заминавї (базавї) муќаррар намудааст, метавонанд 

мустаќилона теъдоди соатњоро барои фанњои таълимї, машѓулиятњои 

инфиродї ва гурўњї, машѓулиятњои интихобї (машѓулиятњои 

факултативї, курсњои элективї) вобаста ба имконият ва ќобилияти 

хонандањо интихоб намоянд.  

4.Асоси ташкили љараёни таълим дар шакли тањсилоти ѓоибона 

кори мустаќилонаи хонандањо ба њисоб меравад. 

5.Муассисаи таълимї  гурўњњои шакли тањсилоти ѓоибонаро 

њангоми дар синф мављуд будани на камтар аз 9 нафар хонанда амалї 

карда метавонад. 

6. Хонандагоне, ки имконияти дар машѓулиятњо иштирок карданро 

надоранд, аз омўзгорони фаннї маслињат (консултатсия) мегиранд ва 

дар шакли хаттї кори санљишї пешнињод намуда, њатман аз рўи тамоми 

фанњои таълимї аз санљиш мегузаранд. Омўзгорони муассисањои 

таълимї оид ба тамоми фанњои таълимї супориш омода менамоянд. 

Муњлати пешнињод намудани супоришњои иљрошуда вобаста аз љадвали 

таќвимии таълимии солона, ки аз тарафи муассисаи таълимї тањия 

шудааст, муќаррар карда мешавад. 

7.Барои тафтиши як кори хаттии санљишї ё ќабули санљиши 
шифоњї 1/3 соати академї људо карда мешавад. 

8.Муассисаи таълимї оид ба мундариља ва миќдори маводи 
таълимиро барои мустаќилона азхуд намудани  хонандагон, оид ба 
мундариља, шакл ва миќдори корњои санљишї барои тамоми фанњои 
таълимї мустаќилона ќарор мекунад (кори санљишї барои як фанни 
таълимї давоми соли тањсил на бояд аз 4-то зиёд бошад). 

9.Машѓулиятњои таълимии хонандагон дар шакли ѓоибонаи 
тањсилот метавонад дар шакли сессионї гузарад ё баробар дар давоми 
њафта таќсим шавад: 

а) Давомнокии тамоми сессияњо 36 рўз, 228 соати академиро барои 
њар як синф ташкил медињад. Теъдоди сессия ва ваќти баргузории онњоро 
Шўрои педагогии муассисаи таълимї бо ба њисоб гирифтани шароит ва 
хоњиши хонандагон муќаррар мекунад. 

б) Дар давраи сессияњо машѓулиятњои инфиродї ва гурўњї оид ба 
фанњои таълимї, аз љумла, машваратњо ва корњои санљишї, лабораторї 



ва амалї, машѓулиятњои интихобї (машѓулиятњои факултативї, курсњои 
элективї) гузаронида мешавад. 

 

 

Наќшаи  

Таълимии заминавї (базавї)  барои муассисањои таълимї, ки 

тањсилоти асосї ва миёнаи умумиро дар шакли ѓоибона амалї мекунанд 

(таќсимоти баробари машѓулиятњо дар давоми њафта) 

 

 

 
Фанњои таълимї 

Синфњо 

10 11 12  
Забони модарї 1 1 1 
Адабиёт 2 2 2 
Забони русї  1 1 1 
Забони хориљї 1 1 1 
Алифбои ниёгон    
Таърихи халќи тољик 0,5 0,5 0,5 
Таърихи умумї 0,5 0,5 0,5 
Асосњои давлат ва њуќуќ    
Њуќуќи инсон 0,5 0,5 0,5 
Математика    
Алгебра 2 2 2 
Геометрия 1 1 1 
Химия 0,5 0,5 0,5 
Физика 0,5 0,5 0,5 
Биология 0,5 0,5 0,5 

Экология  0,5 0,5 0,5 
География 0,5 0,5 0,5 
Санъати тасвирї    
Мусиќї     
Наќша    
Технология (Таълими мењнат) 0,5 0,5 0,5 
Технологияи информатсионї 0,5 0,5 0,5 
Љамъ 13 3 13 

Бахши мактабї (машваратњо, 
машѓулиятњои инфиродї ё 
гурўњї, машѓулиятњои 
интихобї) 

1 1

1 

1 

Теъдоди умумии соатњо дар 1 

њафта 

14 14 14 

 



 


