
ТАРТИБИ 
бо аттестати аълои универсалї бо медали тилло ва нуќра, 

аттестати аълои равиявї бо медали тилло ва нуќра 
мукофотонидани хатмкардагони муассисањои 

тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон 
 

1. Муќаррароти умумї 
 
1.Тартиби бо аттестати аълои универсалї бо медали тилло ва нуќра, 

аттестати аълои равиявї бо медали тилло ва нуќра мукофотонидани 

хатмкардагони муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон 

(минбаъд Тартиб) дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

маориф», Низомномаи намунавии муассисањои тањсилоти умумии 

Љумњурии Тољикистон, Низомномаи аттестати аълои универсалї бо 

медали тилло ва нуќра, аттестати аълои равиявї бо медали тилло ва нуќра 

тањия гардида, тартиби мукофотонидани хатмкардагони муассисањои 

тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистонро бо аттестати аълои универсалї 

бо медали тилло ва нуќра, аттестати аълои равиявї бо медали тилло ва 

нуќра ба танзим медарорад.  

 
2.Тартиби интихоб ва пешнињод ба аттестати аълои универсалї бо 

медали тилло ва нуќра, аттестати аълои равиявї бо медали тилло ва нуќра 
1. Барои гирифтани аттестати аълои универсалї, аттестати аълои 

равияњои љамъиятї-гуманитарї ва табиї-риёзї бо медали тилло 
хонандагони њамаи намуди муассисањои таълимии тањсилоти умумї, ки 
синфи 9-ро бо бањои «5» (аъло) хатм намудаанд ва соњиби аттестати аъло 
гардида, дар синфњои 10,11 (12) бо бањои «5» (аъло) тањсил намуда, 
имтињонњои синфи 10,11-ро бо бањои «5» (аъло) супорида, дорои рафтори 
намунавианд ва аз санљиши комиссияи раёсат ва шуъбањои маориф 
гузаштаанд, пешнињод карда мешаванд. 

2. Барои гирифтани аттестати аълои универсалї, аттестати аълои 
равияњои љамъиятї-гуманитарї ва табиї-риёзї бо медали нуќра 
хонандагони њамаи намуди муассисањои таълимии тањсилоти умумї, ки 
синфи 9-ро бо бањои «5» (аъло) хатм намудаанд ва соњиби аттестати аъло 
гардида, дорои рафтори намунавианд, лекин аз рўйи на бештар аз 2 фан 
бањои солонаи «4» (хуб) ва аз фанњои дигар бањои љамъбастии «5» (аъло) 
доранд, имтињонњои синфи 10,11-ро бо бањои «5» (аъло) супорида, ва аз 
санљиши комиссияи раёсат ва шуъбањои маориф гузаштаанд, пешнињод 
карда мешаванд. 

3. Бањои љорї ва корњои хаттии довталаби аттестати аълои универсалї 
бо медали тилло, аттестати аълои равияњои љамъиятї-гуманитарї ва табиї-
риёзї бо медали тилло набояд дар соли тањсил аз 3-то зиёд бањои “4” (хуб) 
бошад. 

4. Бањои љорї ва корњои хаттии довталаби аттестати аълои универсалї 
бо медали нуќра, аттестати аълои равияњои љамъиятї-гуманитарї ва табиї-



риёзї бо медали нуќра набояд дар соли тањсил аз 5-то зиёд бањои “4” (хуб) 
бошад. 

5. Бањои дар дафтарњои синф ислоњшуда ба инобат гирифта мешавад. 
6. Номзадии довталабон бо пешнињоди роњбари синф дар Шўрои 

педагогї баррасї гардида, ќарори шўро дар радифи дигар њуљљатњои 
довталаб ба комиссияи ташхисии ноњиявї, шањрї, ки дар назди шуъбаву 
раёсатњои маориф таъсис дода мешавад, ирсол мегардад.  

7.Дар асоси ташхиси комиссияи шањрї (ноњиявї) пас аз баррасї дар 
шўрои шуъба њуљљатњои довталаб бо ќарори шўрои шуъба ба раёсати 
маориф пешнињод карда мешаванд. Комиссияи ташхисии шањру ноњияњои 
тобеи љумњурї њуљљатњои довталабонро бевосита ба комиссияи ташхисии 
Вазорати маориф ва илм пешнињод менамоянд. 

Муассисањои таълимии маќоми љумњуриявидошта (Мактабњои 
Президентї барои хонандагони болаёќат, Мактаби байналмилалии 
Президентї, мактаб-интернатњо) низ њуљљатњои довталабонро бевосита ба 
комиссияи ташхисии Вазорати маориф ва илм пешнињод менамоянд. 

Муассисањои таълимии ѓайридавлатї, хусусї ва дигар литсею 
гимназияњо вобаста ба мавќеи љойгиршавашон њуљљатњои довталабонро ба 
комиссияњои ташхисии шуъбањои маорифи шањру ноњияњо пешнињод 
менамоянд. 

8.Номгўйи њуљљатњои довталаби аттестати аълои универсалї бо 
медали нуќра, аттестати аълои равияњои љамъиятї-гуманитарї ва табиї-
риёзї бо медали нуќра, ки аз љониби муассисаи таълимї тартиб дода шуда, 
аз ташхиси Раёсат ва шуъбањои маориф (барои ноњияњои тобеи љумњурї) 
гузашта, барои иштирок дар санљиши комиссияи Вазорати маориф ва илм 
пешнињод мегарданд, аз инњо иборатанд:  

- аризаи довталаб (бо њусни хатти худаш) барои иштирок дар озмун бо 
нишон додани номи медал ва равияи интихобкарда; 

- тавсиянома аз тарафи маъмурияти муассисаи таълимї; 
- ќарори Шўрои педагогии муассисаи таълимї; 
--ќарори Шўрои шуъбаи маориф љињати тасдиќи ќарори Шўрои 

педагогии муассисаи таълимї ва комиссияи ташхисии шуъба; 
-корњои хаттии санљишии аттестатсия, натиљаи тест ва љавобњои 

шифоњии аттестатсияњои хатм бо таќризи комиссияи аттестатсионии 
муассисаи таълимї; 

-санади ташхисии комиссияи назди шуъбањои маориф (барои шањру 
ноњияњои тобеи љумњурї), раёсати маорифи вилоятњо ва шањри Душанбе; 

-рўйхати бањои солона, љамъбастї ва аттестатсияњои давлатии 
синфњои 10-11, ки бо имзои директор ва муњри муассисаи таълимї тасдиќ 
карда шудааст; 

-нусхаи аслии шањодатнома дар бораи тањсилоти умумии асосї (аъло); 
-дафтарњо (журналњо)-и синфии синфњои 10-11; 
-њуљљатњои тасдиќкунандаи фаъолияти довталаб дар корњои љамъиятї 

ва беруназсинфї ( барандагони стипендияи Президентї, ѓолибони даври 
љумњуриявии Олимпиадаи фаннии мактаббачагон, ѓолибони даври 
љумњуриявии мусобиќањои илмї, дорандагони диплом ё сертификати 



маќоми љумњуриявї ва байналмилалидошта, инчунин намунаи маводи дар 
матбуоти даврї нашргардида). 

9. Њамаи њуљљатњои хатмкардагон аз љониби сардори раёсат, мудирони 
шуъбањои маориф (барои шањру ноњияњои тобеи љумњурї) дар љузвдони 
алоњида баъди як њафтаи анљоми аттестатсияњои хатм ба унвонии 
комиссияи Вазорати маориф ва илм фиристода мешаванд.Дар сурати дар 
муњлати муќаррарї пешнињод нагардидан њуљљатњои довталаб ќабул карда 
намешавад. 

10.Директори муассисаи таълимї мустаќилона њуќуќи пешнињоди 
њуљљатњои довталбони аттестати аълои универсалї бо медали нуќра, 
аттестати аълои равияњои љамъиятї-гуманитарї ва табиї-риёзї бо медали 
нуќраро ба комиссияи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 
надорад. 

11. Комиссияњо оид ба ташхиси њуљљатњои довталабон дар назди 
раёсат (шуъба)- и маорифи вилоятњо, шањру ноњияњо бо фармоиши 
сардорон ва мудирони раёсату шуъбањои маориф ва дар раёсати тањсилоти 
томактабї ва миёнаи умумии Вазорати маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон тибќи фармоиши вазири маориф ва илм таъсис дода мешавад. 

12.Комиссия дар муњлатњои муќарраргардида њуљљатњои 
довталабонро, ки дар банди 8- и ин њуљљат нишон дода шудааст, арзёбї 
менамояд. Дар сурати пурра набудани њуљљатњо, тасдиќ нагардидани бањои 
гузоштаи комиссияи аттестатсионии муассисањои таълимї ва мутобиќат 
накардан ба меъёрњои муќарраргардида њуљљатњои пешнињодгардидаи 
довталабон баргардонида шуда, тибќи протоколи комиссия ба расмият 
дароварда мешавад. Ба таври истисно дар сурати пайдо шудани шубња 
санљиши иловагї гузаронида мешавад. 

13.Њуљљатњои довталабон бо санад ќабул карда мешавад ва бо имзои 
шахсони њуљљатсупоранда ва ќабулкунанда ба расмият дароварда мешавад.  

14.Барои гузаронидани санљишњои фаннї бо фармоиши вазири 
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз њисоби олимони шинохта ва 
устодони муассисањои тањсилоти олии кишвар комиссияњои фаннї таъсис 
дода мешавад. 

15.Комиссияњои фаннии Вазорати маориф ва илм натиљаи санљишро 
аз фанњои забон ва адабиёт (вобаста ба забони таълим- иншо), алгебра 
(кори хаттии санљишї) барои довталабони медалњои тилло ва нуќраи 
дониши мукаммал, аз фанњои забон ва адабиёт (вобаста ба забони таълим- 
иншо) барои довталабони медалњои тилло ва нуќраи равияи љамъиятї-
гуманитарї ва алгебра (кори хаттии санљишї) барои довталабони 
медалњои тилло ва нуќраи равияи табиї-риёзї љамъбаст намуда, тибќи 
протоколи маљлиси комиссияи санљишї ба расмият медароранд. 

16. Ба довталабони аттестати аълои универсалї бо медали тиллои 
дониши мукаммал, аттестати аълои равиявї бо медали тилло ки аз 
санљиши фанњои забон ва адабиёт (вобаста ба забони таълим), алгебра 
(кори хаттии санљишї) бањои «5», медали тиллои равияи љамъиятї- 
гуманитарї аз санљиши фанњои забон ва адабиёт (вобаста ба забони 
таълим) бањои «5» ва довталабони медали тиллои равияи табиї-риёзї аз 



алгебра бањои «5» гирифтаанд, љињати идомаи санљиш иљозат дода 
мешаванд. Њангоми холгузорї бањои «5/5» (иншо фанни адабиёт вобаста 
ба забони таълим ва наќли хаттї аз фанни забони давлатї), бањои «5» 
(кори хаттї аз алгебра) 50 хол њисоб карда мешавад. Бањоњои «5/4», «4/5», 
«4/4», (иншо аз фанни адабиёт вобаста ба забони таълим ва наќли хаттї аз 
фанни забони давлатї) ва бањои «4» (кори хаттї аз фанни алгебра) 
таносубан ба 45 ва 40 хол баробар буда, дар ваќти љамъбасти умумии 
холњо ба инобат гирифта мешаванд. 

17. Довталабони аттестати аълои универсалї бо медали медали 
нуќраи дониши мукаммал, аттестати аълои равиявї бо медали нуќра, ки аз 
санљиши фанњои забон ва адабиёт (вобаста ба забони таълим-иншо), 
алгебра (кори хаттии санљишї) бањои «4», медали тиллои равияи љамъиятї- 
гуманитаї аз санљиши фанњои забон ва адабиёт (вобаста ба забони таълим-
иншо) бањои «4» ва довталабони медали нуќраи равияи табиї-риёзї аз 
алгебра бањои «4» мегиранд, барои идомаи санљиш иљозат дода мешавад, 

18. Ба довталабоне, ки дар натиљаи санљиш нишондињандаи паст 
(бањои «2» ва «3») ба даст меоранд, барои идомаи санљиш иљозат дода 
намешаванд.  

19. Довталабони аттестати аълои универсалї бо медали тилло ва 
аттестати аълои равиявї бо медали тилло њангоми аз санљиш нагузаштан 
чун довталаб ба аттестати аълои универсалї бо медали нуќра ва аттестати 
аълои равиявї бо медали нуќра ќабул карда намешаванд. 

20. Довталабони аттестати аълои универсалї бо медалњои тилло ва 
нуќраи дониши мукаммал аз фанњои забон ва адабиёт (вобаста ба забони 
таълим), забони хориљї (вобаста ба забони таълим), забони русї, таърихи 
халќи тољик, асосњои давлат ва њуќуќ, география, алгебра, химия, биология 
ва физика санљиши тестї (аз њар фан 20 саволї) месупоранд. 

21. Довталабони аттестати аълои универсалї бо медалњои тилло ва 
нуќраи равияи љамъиятї -гуманитарї аз фанњои забон ва адабиёт (вобаста 
ба забони таълим), забони хориљї (вобаста ба забони таълим), забони 
русї, таърихи халќи тољик, асосњои давлат ва њуќуќ ва география санљиши 
тестї (аз њар фан 20 саволї) месупоранд. 

22. Довталабони аттестати аълои универсалї бо медалњои тилло ва 
нуќраи равияи табиї-риёзї аз фанњои алгебра, геометрия, химия, биология, 
технологияи информатсионї ва физика санљиши тестї (аз њар фан 20 
саволї) месупоранд. 

23. Ба довталабон се намуди супоришњои тестї- пўшида, кушода ва 
мувофиќоварї пешнињод карда мешавад. 

24. Ба њар љавоби дурусти тест як хол муќаррар карда мешавад. 
Довталабони аттестати аълои универсалї бо медали тиллои дониши 
мукаммале, ки аз санљишњои тестї зиёда аз 150 хол, довталабони аттестати 
аълои универсалї бо медали тиллои равияи љамъиятї-гуманитарї ва 
довталабони аттестати аълои универсалї бо медали тиллои равияи табиї-
риёзї, ки зиёда аз 90 холњои имконпазирро ба даст меоранд, бо медали 
тилло сарфароз гардонида мешаванд.  



25. Довталабони аттестати аълои универсалї бо медали нуќраи 
дониши мукаммале, ки аз санљишњои тестї зиёда 120 хол, довталабони 
аттестати аълои универсалї бо медали нуќраи равияњои љамъиятї-
гуманитарї ва табиї-риёзї, ки зиёда аз 80 холњои мављударо ба даст 
меоранд, бо медали нуќра мукофотонида мешаванд.  

26. Комиссияи Вазорати маориф ва илм дар асоси протоколи 
комиссияњои фаннї лоињаи фармоиши вазири маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистонро омода карда, барои баррасї ва тасдиќ пешнињод менамояд. 

27. Барои довталабоне, ки аз натиљаи кори комиссия норозианд, имкон 
дода мешавад, ки дар давоми 3 рўз пас аз анљоми санљиш ба комиссияи 
апеллятсионии Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон мурољиат 
намоянд. 

28. Натиљаи санљиш барои дарёфти аттестати аълои универсалї бо 
медали тилло ва нуќра, аттестати аълои равиявї бо медали тилло ва нуќра 
тибќи фармоиши вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ба 
расмият дароварда шуда, нусхаи ќарор ба раёсатњои маорифи вилоятњо, 
шањри Душанбе ва шуъбањои маорифи шањру ноњияњои тобеи љумњурї 
фиристода мешавад. То гирифтани ќарори мазкур ва фармоиши вазири 
маориф ва илм эълон намудани номи ѓолибон ќатъиян манъ мебошад. 

29. Раёсату шуъбањои маорифи марбута довталабонро бо фармоиши 
вазири маориф ва илм шинос карда, дар маљлиси тантанавї бо иштироки 
падару модарон, намояндаи маќомоти хокимияти давлатии мањаллї ва 
фаъолони ноњия, шањр ва вилоят мукофотњоро месупоранд. 

30. Ному насаби хатмкардагоне, ки сазовори аттестати аълои 
универсалї бо медали тилло ва нуќра, аттестати аълои равиявї бо медали 
тилло ва нуќра мегарданд, дар лавњаи фахрии муассисаи таълимї насб 
карда мешаванд. 

31. Хатмкардагони муассисањои тањсилоти умумї, ки бо сабаби њолати 
саломатиашон аз тарафи комиссияи тиббї-назоратї аз машѓулиятҳои 

тарбияи љисмонї озод карда шудаанд, ба гирифтани медалҳои тилло ва 
нуқра пешниҳод карда мешаванд. 

32. Њуљљатњои пешнињоднамудаи  довталабон (ба истиснои дафтари 
синфї, нусхањои аслии шањодатнома дар бораи тањсилоти умумии асосї ва 
мукофотњо)  ба муддати як сол дар Вазорати маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон нигоњ дошта мешавад. 

33. Хатмкардагони дар санљиш ѓолибомада бо пешниҳоди раёсат ва 
шуъбаҳои маориф бо ифтихорномањои маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї, Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, раёсату 
шуъбањои маорифи вилоят, шањр, ноњия ва муассисаи таълимї ќадр карда 
мешаванд. 

3. Имтиёз барои дорандагони аттестати аълои универсалї бо медали 
тилло ва нуќра, аттестати аълои равиявї бо медали тилло ва нуќра 

Хонандагоне, ки муассисањои таълимии тањсилоти миёнаи умумиро бо 
аттестати аълои универсалї бо медали тилло ва аттестати аълои 
универсалї бо медали нуќра хатм менамоянд, ба дилхоњ ихтисоси 



муассисањои тањсилоти олии касбї бо Тавсияномаи Вазорати маориф ва 
илми Љумњурии Тољикистон ба тариќи суњбат ќабул карда мешаванд 
Хонандагоне, ки муассисањои таълимии тањсилоти миёнаи умумиро бо 
аттестати аълои равияи љамъиятї- гуманитарї бо медали тилло ва нуќра, 
аттестати аълои равияи табиї-риёзї бо  медали тилло ва нуќра хатм 
менамоянд, ба муассисањои тањсилоти олии касбї дар сурати мувофиќат 
кардани равия  ба ихтисос бо Тавсияномаи Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон ба тариќи суњбат ќабул карда мешаванд. 
Хонандагоне, ки муассисањои таълимии тањсилоти миёнаи умумиро бо 
аттестати аълои равияи љамъиятї- гуманитарї бо медали тилло ва нуќра, 
аттестати аълои равияи табиї-риёзї бо  медали тилло ва нуќра хатм 
менамоянд ва аз имтиёзи пешнињодшуда даст мекашанд, дар сурати хоњиш 
доштан дар имтињонњои марказонидашудаи дохилшавї мувофиќи тартиби 
умумї (бе гирифтани имтиёз) ширкат менамоянд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ЌАРОРИ 

МУШОВАРАИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

__________________________________________________________ 

 

аз «__» ________ 2014                        №___                                                 ш. Душанбе 

 
Дар бораи тасдиќи Тартиби бо аттестати аълои универсалї бо медали 

тилло ва нуќра, аттестати аълои равиявї бо медали тилло ва нуќра 
мукофотонидани хатмкардагони муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии 
Тољикистон 

Љаласаи мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 
пешнињоди раёсати тањсилоти томактабї ва миёнаи умумї «Дар бораи 
тасдиќи Тартиби бо аттестати аълои универсалї бо медали тилло ва нуќра, 
аттестати аълои равиявї бо медали тилло ва нуќра мукофотонидани 
хатмкардагони муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон»-ро 
баррасї намуда, 

 
ќ а р о р м е к у н а д: 

 
1.Тартиби бо аттестати аълои универсалї бо медали тилло ва нуќра, 

аттестати аълои равиявї бо медали тилло ва нуќра мукофотонидани 
хатмкардагони муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон 
тасдиќ карда шавад (замима мегардад). 

2.Сардорони раёсати маорифи Вилояти Мухтори Кўњистони 
Бадахшон, вилоятњои Суѓду Хатлон, шањри Душанбе ва мудирони 
шуъбањои маорифи шањру ноњияњои тобеи љумњурї вазифадор карда 
шаванд, ки њуљљатњои доталабони аттестати аълои универсалї бо медали 
тилло ва нуќра, аттестати аълои равиявї бо медали тилло ва нуќраро 
мутобиќи талаботи Тартиби мазкур ба роњ монанд: 

3. Ба сармуњаррири њафтаномаи “Омўзгор” (Н.Нуралиев) супорида 
шавад, ки Тартиби мазкурро дар шумораи навбатии њафтанома нашр 
намояд. 

4.Ба раёсати тањсилоти томактабї ва миёнаи умумї (Алиев А.А.) 
супорида шавад, ки озмуни довталабони аттестати аълои универсалї бо 
медали тилло ва нуќра, аттестати аълои равиявї бо медали тилло ва 
нуќраро тибќи талаботи Тартиби мазкур ба роњ монад. 

5.Назорати иљрои ќарори мазкур ба зиммаи муовини вазири маориф 
ва илм Т.Мањмадова гузошта шавад. 

 
Раиси мушовара, 
вазир                                                                          Нуриддин Саид 


