Кумитаи иҷроияи Цизби Халқии Демократии Тоҷикистон
дар вилояти Суғд

ҲИЗБИ
ОРМOНҲОИ МИЛЛӢ
Ба истиқболи
25-умин солгарди таъсисжбии
Цизби Халқии Демократии Тоҷикистон

Хуҷанд, 2019

Узви Цизби Халқии Демократк будан цам
ифтихору шараф ва цам масъулияти бузург дар
назди

халқу

Ватан

ва

сарнавишти

ҷомеаи

демократк, дунявк ва цуқуқбунжди Тоҷикистони
социбистиқлоли мо мебошад.
Эмомалк Рацмон

КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ЦИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ
ТОҶИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ СУҒД
ФАРМОИШ
ш.Хуҷанд

аз «11» марти соли 2019

№32

Дар бораи омодагк ва таҷлили
25-солагии таъсисжбии Цизби Халқии Демократии
Тоҷикистон дар вилояти Суғд
Бо мақсади иҷрои дастуру супоришцои Асосгузори сулцу
вацдати миллк - Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон,
Раиси ЦХДТ муцтарам Эмомалк Рацмон ба маҷлиси КИМ ЦХДТ аз 7
феврали соли 2019, бо назардошти нақш ва мақоми цизб дар
ташаккули давлатдории навини кишвари социбистиқлоламон,
тарғиби арзишцои волои истиқлолият ва ғояцои созандаи цизб байни
қишрцои ҷомеа ва сазовор ҷашн гирифтани 25-солагии таъсисжбии
Цизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд:
1. Моци март-декабри соли 2019 ба истиқболи 25-солагии
таъсисжбии Цизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти
Суғд тадбирцои сижск, иҷтимок, созандагиву ободонк, илмиву
фарцангк ва варзишк анҷом дода шаванд.
2. Цайати Ситод ва Нақшаи чорабиницо оид ба омодагк ва
баргузории ҷашни 25-солагии таъсисжбии Цизби Халқии
Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд тасдиқ карда шавад
( замимцои 1,2).

3. Шуъбацои рушди иҷтимок ва робита бо ҷомеа, ташкилк, омор,
назорат ва кор бо кадрцо, кор бо занон, ҷавонон ва Шӯрои
собиқадорони кумитацои иҷроияи ЦХДТ дар вилояти Суғд ва
фаъолону масъулони ташкилотцои цизбк вазифадор карда
шаванд, ки барои дар сатци баланди сижск баргузор намудани
чорабиницои сижсиву илмк, фарцангиву, варзишк чорацои
мушаххас андешанд.
4. Кумитацои иҷроияи ЦХДТ дар шацру ноцияцои вилояти Суғд
иҷрои босамару мақсадноки Нақшаи чорабиницо оид ба
омодагк ва баргузории ҷашни 25-солагии таъсисжбии Цизби
Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғдро ба роц
монанд.
5. Шуъбаи иттилоот ва тацлили Кумитацои иҷроияи ЦХДТ дар
вилоят ва нашрияи вилоятии “Сухани халқ” дар цамкорк бо
дигар воситацои ахбори омма оид ба рафти омодагицо ва
чорабиницои ҷашнк барномацо тация намуда, маводцои ҷолиб
интишор намоянд.
6. Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини Раиси
КИ ЦХДТ дар вилояти Суғд Шарифзода А.А.

ва роцбари

дастгоци КИ ЦХДТ дар вилояти Суғд Исматҷонов Б.Ц. гузошта
шавад.

Раиси КИ ЦХДТ
дар вилояти Суғд

Сатторижн М.А.

Замимаи №1
ба фармоиши №32
аз «11» марти соли 2019
ЦАЙАТИ
Ситоди омодагк ва баргузории ҷашни 25-солагии таъсисжбии Цизби
Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд
1. Сатторижн М.А. – Раиси КИ ЦХДТ дар вилояти Суғд,
раиси ситод;
2. Шарифзода А.А. – муовини Раиси КИ ЦХДТ дар вилояти Суғд,
муовини якуми раиси ситод;
3. Исматҷонов Б.Ц. – роцбари дастгоци КИ ЦХДТ дар вилояти
Суғд, муовини раиси ситод;
4. Ҷамолова Д.И.

- мутахасиси шуъбаи рушди иҷтимок ва робита
бо ҷомеаи КИ ЦХДТ дар вилояти Суғд
котиби ситод.
Аъзо:

5. Ҷалилов А.Р. – мушовир, раиси Шӯрои собиқадорони КИ
ЦХДТ дар вилояти Суғд;
6. Зоцидов Ф.А. – мудири шуъбаи ташкилк, омор, назорат ва кор
бо кадрцои КИ ЦХДТ дар вилояти Суғд;
7. Бобоҷонова М.С. – мудири шуъбаи рушди иҷтимок ва робита
бо ҷомеаи КИ ЦХДТ дар вилояти Суғд;
8. Рацимк Ф.М. – мудири шуъбаи кор бо занони КИ ЦХДТ дар
вилояти Суғд;
9. Саидов Ф.М. – мудири шуъбаи кор бо ҷавонони КИ ЦХДТ дар
вилояти Суғд;
10.

– мудири шуъбаи иттиллот ва тацлили КИ ЦХДТ
дар вилояти Суғд;

11. Қурбонов Қ.У.

– сармуцаррири нашрияи “Сухани халқ”;

12.Маликисломк Н.М.

- раиси КИ ЦХДТ дар шацри Хуҷанд;

13. Мирзоев К.Ш.

– раиси КИ ЦХДТ дар шацри
Истаравшан;

14.Ҷамолижн М.Ғ.

- раиси КИ ЦХДТ дар шацри Гулистон;

15. Шукурзода М.Ҷ.

- раиси КИ ЦХДТ дар шацри Панҷакент;

16. Бобоҷонзода А.

- раиси КИ ЦХДТ дар шацри Конибодом;

17.
18. Ҷалолов М.С.

– раиси КИ ЦХДТ дар шацри Исфара;
– раиси КИ ЦХДТ дар шацри Бӯстон;

19. Боқиев М.Г.

- раиси КИ ЦХДТ дар шацри Истиқлол;

20. Анварзода А.

– раиси КИ ЦХДТ дар ноцияи Б.Ғафуров;

21. Шарифов Т.Т.

- раиси КИ ЦХДТ дар ноцияи Зафаробод;

22. Зижк Б.

– раиси КИ ЦХДТ дар ноцияи Ашт;

23.Зокиров Д.

- раиси КИ ЦХДТ дар ноцияи Мастчоц

24. Исмоилижн К.

- раиси КИ ЦХДТ дар ноцияи Деваштич;

25. Қодирк Р.

- раиси КИ ЦХДТ дар ноцияи Шацристон;

26. Одилзода Р.

- раиси КИ ЦХДТ дар ноцияи Ҷ.Расулов;

27. Насруллоев О.О.

- раиси КИ ЦХДТ дар ноцияи Спитамен;

28. Қобилзода А.

- раиси КИ ЦХДТ дар ноцияи Айнк;

29. Наврӯззода И.

- раиси КИ ЦХДТ дар ноцияи Кӯцистони
Мастчоц.

Роцбари дастгоци
КИ ЦХДТ дар вилояти Суғд

Б. Исматҷонов

Замимаи №2
ба фармоиши №32
аз «11» марти соли 2019
НАҚШАИ
чорабиницо оид ба омодагк ва баргузории 25-солагии таъсисжбии
Цизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд
№

Номгӯйи чорабиницо

Мӯцлати
иҷро

Масъулон

Чорабиницои асоск ва ташкилк
1.
Инъикоси
ҷаражни
баргузории
чорабиницо
бахшида ба 25-умин
солгарди таъсисжбии ЦХДТ

Дар
давоми
сол

Шуъбаи
иттилоот ва
тацлили
КИ ЦХДТ дар
вилоят ва
шацру
ноцияцо

Омода намудани барномаи фарцангк
бахшида ба 25-солагии таъсисжбии
ЦХДТ

Октябрноябр

КИ ЦХДТ дар
вилоят

3.

Омода намудани ҷойи баргузории
чорабинк

Ноябр

КИ ЦХДТ дар
вилоят

4.

Тартиб додани рӯйхати мецмонон Семоцаи
дар ҷашни 25-солагии таъсисжбии чоруми
ЦХДТ
соли 2019

Дастгоци КИ
ЦХДТ дар
вилоят

5.

Гузаронидани
цисоботк-интихоботк

6.

Бо тантана ба истифода додани Нимсолаи
бинои кумитаи иҷроияи ЦХДТ дар
дуюми
шацру ноцияцо
соли 2019

КИ ЦХДТ дар
вилоят ва
шацру
ноцияцо
КИ ЦХДТ дар
вилоят ва
шацру
ноцияцо

2.

Конфронсцои Нимсолаи
дуюми
соли 2019

7.

Омода намудани медали ҷашнии 25- Нимсолаи
солагии ЦХДТ
дуюми
соли 2019

Дастгоци КИ
ЦХДТ дар
вилоят

8.

Супоридани Ҷоизацои
ЦХДТ дар арафаи ҷашн

КИ ЦХДТ дар
вилоят

9.

Нашри китоби ҷашнк оид ба
Нимсолаи
таърихи собиқадорони ЦХДТ дар
дуюми
вилоят
соли 2019

вилоятии

10. Гузаронидани
конференсияи
умумивилоятк бахшида ба 25-умин
солгарди таъсисжбии ЦХДТ
11. Гузаронидани 25 рӯзи ҷавонон тацти
унвони “Номбардори ЦХДТ”

Ноябр

КИ ЦХДТ дар
вилоят,
Шурои
собиқадрони
цизб

Ноябр

КИ ЦХДТ дар
вилоят

Ноябр

Шуъбаи
ҷавонони КИ
ЦХДТ дар
вилоят

12. Ташкили барномаи телевизионк ва Нимсолаи
радиок тацти унвони “Цизби ман –
дуюми
ифтихори ман”
соли 2019
13.

Шуъбаи
иттилоот ва
тацлил

Гузаронидани шанбегии вилоятк

Мунтазам

Дастгоци КИ
ЦХДТ дар
вилоят ва
шацру
ноцияцо

14. Чопи дастур доир ба масъалацои
муцимми цажти ҷомеа ба жрии
ахборотчижн

Марти
соли 2019

КИ ЦХДТ дар
вилоят

15. Гузаронидани
аксияи
хайриявк
барои кӯдакони синдром Даун дар
мавзӯи “Хушбахтии тифлона барои
“кӯдакони хуршедк”

Апрел

КИ ЦХДТ дар
вилоят

16. Гузаронидани рӯзи ягонаи ахбори
сижск оид ба мавзӯъцои “Барномаи
дурнамои ЦХДТ дар амал”, “ЦХДТ
цамсоли Конститутсияи Ҷумцурии
Тоҷикистон”
17. Гузарондани
донишҷӯжни
техникк

спартакиада
литсейцои

байни
касбк-

18. Гузаронидани семинари омӯзишк бо
кормандони воситацои ахбори омма
дар мавзӯи “Усули кор бо шабакацои
иҷтимок”
19. Баргузории чорабинии сижск-фарцангк
тацти унвони “Мақоми бонувони децот
дар рушди ҷомеа” дар шацри
Истаравшан
20. Қабули 100 нафар ҷавонони фаъол
ба узвияти цизб дар майдони
Парчами
давлатии
Ҷумцурии
Тоҷикистон дар маркази вилоят

21. Бахшида ба рӯзи Оила гузаронидани
мацфили тарбиявк дар мавзӯи «Бе ту
царгиз!»

Апрел,
июл

КИ ЦХДТ дар
вилоят ва
шацру
ноцияцо

Апрелмай

Шуъбаи
ҷавонони КИ
ЦХДТ дар
вилоят ва
шацру
ноцияцо

Апрел

КИ ЦХДТ дар
вилоят

Апрел

Шуъбаи
занони КИ
ЦХДТ дар
вилоят

Май

Май

22. Гузаронидани конференсияцои илмкназариявк ва мизцои мудаввар доир ба
фаъолгардонии барномацои тақдирМай-июн
сози кишвар цамчун мақсади ЦХДТ
байни занони фаъоли ҷомеа дар мавзӯи
«ЦХДТ цамқадами саодати Ватан»

Шуъбаи
ҷавонони КИ
ЦХДТ дар
вилоят ва
шацру
ноцияцо
Шуъбаи
занони КИ
ЦХДТ дар
вилоят
Шуъбаи
занони КИ
ЦХДТ дар
вилоят

23. Гузаронидани
мацфили
сайжри
илмиву
адабии
“Ганҷи
сухан”
бахшида ба ҷашн дар Ҷамоати
децоти Ворухи шацри Исфара

24. Гузаронидани аксияцо тацти унвони
«Дирафши мост-цизби халқ»

25. Ташкил
намудани
лагери
истироцатк - омӯзишк барои 25
нафар ҷавонони фаъолу пешқадами
цизб

Июн

КИ ЦХДТ дар
вилоят

Июн

Шуъбацои
занон ва
ҷавонони КИ
ЦХДТ дар
вилоят

Июл
август

26. Гузаронидани конференсияи илмкадабк дар мавзӯи “ЦХДТ-рацнамои
ҷавонон”

Июл

27. Гузаронидани
чорабинии
адабкфарцангк дар мавзӯи “Нақши ЦХДТ
дар ташаккули фарцанги сижсии ҷомеа”

Август

28. Гузаронидани
конференсияи илмк
дар мавзӯи
“Цизбе, ки цаммароми
мардум аст”

сентябр

29. Ташкил намудани озмуни «Кошонаи
саодат» байни занону духтарони
ташкилотцои ибтидоии цизбк ва
донишҷӯдухтарони коллеҷи тиббк
30. Таъсиси стипендияи Раиси КИ ЦХДТ
дар вилояти Суғд барои 25 нафар
донишҷӯжни мактабцои олии вилоят

Шуъбаи
ҷавонони КИ
ЦХДТ дар
вилоят
Шуъбацои
занон ва
ҷавонони КИ
ЦХДТ дар
вилоят
Шуъбаи
занони КИ
ЦХДТ дар
вилоят
Шуъбаи
занони КИ
ЦХДТ дар
вилоят

Октябр

Шуъбаи
занони КИ
ЦХДТ дар
вилоят

Ноябр

Шуъбаи
ҷавонони КИ
ЦХДТ дар
вилоят

31. Гузаронидани мусобиқацои варзишк
бахшида ба ҷашн

32. Баргузории
озмуни
боистеъдоди децот” байни
децотцои шацру ноцияцо

Давоми
сол

“Бонуи Нимсолаи
ҷамоату
дуюми
соли 2019

33. Гузаронидани мизи мудаввар бо
занони цунарманд бахшида ба “Соли Нимсолаи
рушди децот, сайжцк ва цунарцои
дуюми
мардумк ”
соли 2019
34. Гузаронидани
озмуни
вилоятии
“Бецтарин кумитаи иҷроияи ЦХДТ”
ва “Ташкилоти ибтидоии бецтарин”

Дар
давоми
сол

35. Омода намудани рӯйхати чецрацои Нимсолаи
шинохта ва собиқадорони ЦХДТ
дуюми
барои арҷгузорк
соли 2019

Шуъбаи
ҷавонони КИ
ЦХДТ дар
вилоят
Шуъбаи
занони КИ
ЦХДТ дар
вилоят
Шуъбаи
занони КИ
ЦХДТ дар
вилоят ва
шацру
ноцияцо
КИ ЦХДТ дар
вилоят ва
шацру
ноцияцо
КИ ЦХДТ дар
вилоят ва
шацру
ноцияцо

36. Озмуни
бецтарин
мавод
дар
нашрияи “Сухани халқ” ва сомонаи
цизб тацти унвони “Децаи ман”
бахшида
ба
солцои
2019-2021
“Солцои рушди децот, сайжцк ва
цунарцои мардумк”

Дар
давоми
сол

КИ ЦХДТ дар
вилоят ва
шацру
ноцияцо

37. Гузаронидани курсцои омузишк тацти
унвони «Сецри сухан» ҷицати тацкими
арзишцои маънавии афкори нек ва
нутқи
суханварии
занону
ҷавондухтарон
ва
дар
ницоди
онцо
парваридани маданияти муошират дар
муцити оила ва ҷомеа

Дар
давоми
сол

Шуъбаи
занони КИ
ЦХДТ дар
вилоят

38. Омода намудани 25 нафар ҷавонони
25-сола барои қабул ба сафи цизб
дар рӯзцои ҷашн

Ноябр

КИ ЦХДТ дар
вилоят ва
шацру
ноцияцо

39. Чопи шумораи ҷашнии нашрияи
“Сухани халқ”

Декабр

КИ ЦХДТ дар
вилоят

40. Аждати собиқадорони
рӯзцои ҷашн

цизб

дар
Декабр

41. Гузаронидани маҷлисцои тантанавк
бахшида ба ҷашн

Декабр

42. Таҷлили
ҷашни
таъсисжбии ЦХДТ

Декабр

25-солагии

КИ ЦХДТ дар
вилоят ва
шацру
ноцияцо
КИ ЦХДТ
шацру
ноцияцо
КИ ЦХДТ дар
вилоят

Ноцияи Айнк
43. Ташкили ситод
оид
ба таҷлили 25-солагии

ба омодагицо
ЦХДТ

44. Тацияи рӯйхати
иншоотцои ҷашнк
бахшида ба 25-умин солгарди ЦХДТ
45. Ташкили озмуни “Децаи бецтарин”,
”Мактаби бецтарин“ ва “Муассисаи
табобатии бецтарин” бахшида ба 25умин солгарди ЦХДТ

Март

Март

КИ ЦХДТ дар
ноция

КИ ЦХДТ дар
ноция

Март

КИ ЦХДТ дар
ноция

46. Ташкил ва гузаронидани конференсияи илмк дар мавзӯи “Цизбе, ки
цаммароми мардум аст”

Август

КИ ЦХДТ дар
ноция

47. Гузаронидани Рӯзи ягонаи ахбор дар
мавзӯъцои “ЦХДТ- цизби созанда ва
бунждкор”,“ЦХДТ-роцнамои
ҷавонон”

Давоми
сол

КИ ЦХДТ дар
ноция

48. Омода
ва
ни шиору овезацо
солагии ЦХДТ

насб
намудабахшида ба 25-

Март

КИ ЦХДТ
дар ноция

49. Гузаронидани мизи мудаввар дар
мавзӯи
“25
соли
созандагию
бунждкорк”

Сентябр

КИ ЦХДТ
дар ноция

50. Гузаронидани мулоқоту вохӯрицо дар
муассисацои
таълимк,
фарцангк,
ташкилоту муассисацо оид ба нақши
ЦХДТ дар таърихи давлатдории навини
кишвар

дар
давоми
сол

КИ ЦХДТ
дар ноция

51. Гузаронидани озмуни иншои
бецтарин дар мавзӯи “Нақши ЦХДТ дар
таърихи давлатдории навини тоҷикон”,
“Цизбе, ки цаммароми мардум аст” дар
ММТУ-цои ноция

Октябр

КИ ЦХДТ
дар ноция

52. Аждати иштирокчижни Ҷанги Бузурги
Ватанк, барқароркунандагони сохти
конститутсионк, шахсони яккаву танцо,
ятиму бепарастор бахшида ба ҷашнцо

Дар
давоми
сол

КИ ЦХДТ
дар ноция

53. Ташкил
ва
гузаронидани
мизи
мудаввар тацти унвони “Бонувон
ҷонибдори ЦХДТ”

Апрел

КИ ЦХДТ
дар ноция

Дар
давоми
сол

КИ ЦХДТ
дар ноция,
шуъбацои кор
бо занон ва
ҷавонон

Сентяброктябр

Шуъбаи
ҷавонон, ТҶҶ
“Созандагони
Ватан”

54. Зижд намудани сафи аъзожни цизб аз
цисоби занони фаъол ва ҷавонони
лажқатманд

55. Ташкил
ва
гузаронидани
озмуни истеъдодцои
ҷавон
тацти
унвони “Ман Ватанро беш аз царвақта
дорам дӯсттар”

56. Маҷлиси тантанавк бахшида ба 25солагии таъсисжбии ЦХДТ, ҷамъбасти
озмунцо ва қадршиносии ғолибон

Ноябрдекабр

КИ ЦХДТ
дар ноция

Ноцияи Ашт
57. Гузаронидани
мулоқоту
вохӯрицо,
сӯцбатцо бо ацолк оид ба тарғиби
дастовардцои назарраси цизбижн тацти
Мунтазам КИ ЦХДТ дар
роцбарии Раиси муаззами ЦХДТ
ноция
муцтарам Эмомалк Рацмон тӯли 25соли фаъолияти густурдаи цизб
58. Омӯзиши асарцои пурарзиши Асосгузори сулцу вацдати миллк - Пешвои
Мунтазам
миллат муцтарам Эмомалк Рацмон дар
байни қишрцои мухталифи ҷомеа

КИ ЦХДТ дар
ноция

59. Баргузор намудани мулоқот дар
ташкилотцои ибтидок бо иштироки
нахустин таъсисдицандагони ЦХДТ дар
ноция

Давоми
сол

Шӯрои
собиқадорони КИ
ЦХДТ дар
ноция

60. Таъсиси гӯшаи махсус оид ба таърихи
таъсисжбии цизб дар назди КИ ЦХДТ
дар ноция

Феврал

Дастгоци КИ
ЦХДТ дар
ноция

61. Гузаронидани чорабиницои ташвиқотию таблиғотк ва маърифатк ҷицати
баланд бардоштани маърифати сижск
ва ба ҷавонон фацмонидани дастовардцои
Цизби
Халқии
Демократии
Тоҷикистон
62. Корбарк оид ба таъсис додани
ташкилотцои ибтидок дар мацалцои
зисти ацолк

Давоми
сол

Давоми
сол

ТҶҶ “Созандагони Ватан”
ва шуъбаи
кор бо
ҷавонони КИ
ЦХДТ дар
ноция
КИ ЦХДТ дар
ноция

63. Баргузор намудани мизи мудаввар дар
мавзӯи «Нақши ЦХДТ дар тарғибу
татбиқи амалии сижсати Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон» бахшида ба
Рӯзи
ҷавонон
дар
Ҷумцурии
Тоҷикистон
64. Гузаронидани корцои тарғиботк оид ба
солцои 2019-2021 “Солцои рушди децот,
сайжцк ва цунарцои мардумк”

Май

КИ ЦХДТ дар
ноция

Давоми
сол

КИ ЦХДТ дар
ноция, ташкилотцои
ибтидок

65. Ташкили мизи мудаввар дар мавзӯи
“Нақши занону духтарони цизбк дар
амалк гардонидани ғояцои Цизби
Халқии Демократии Тоҷикистон”

Июн

66. Ба роц мондани аждат, дидорбинк ва
қадршиносии собиқадорони ЦХДТ

Давоми
сол

Шӯрои
собиқадорон

Мунтазам

ТҶҶ “Созандагони Ватан”
ва шуъбаи
кор бо ҷавонони КИ
ЦХДТ дар
ноция

67.
Расонидани жрии амалк ба корцои
хоҷагии
собиқадорон,
ятимону
барҷомондагон, шахсони яккаву танцо

Шӯрои
собиқадорон,
шуъбаи кор
бо занони КИ
ЦХДТ дар
ноция

68. Гузаронидани маҷлисцои тантанавк дар
ташкилотцои ибтидоии ноция бахшида
ба 25-умин солгарди ташкилжбии ЦХДТ

Ноябрдекабр

КИ ЦХДТ дар
ноция,
ташкилотцои
ибтидок

69. Баргузор намудани Конференсияи
назариявк тацти унвони “Цизби ман –
ифтихори ман!”

Декабр

КИ ЦХДТ дар
ноцияи Ашт

Ноцияи Бобоҷон Ғафуров

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Аждати шахсони барӯманд, собиқадорони цизб, нижзмандону беморон ва
кӯдакони ятиму бепарастор дар арафаи
ҷашнцо ва санацои таърихк
Ташкил ва баргузор намудани рӯзцои
ягонаи ахбори сижск дар КИ ва
ташкилотцои ибтидок
Мизи мудаввар бо иштироки аъзожни
намояндагии ТҶҶ «Созандагони Ватан»
дар партави Пажми Асосгузори сулцу
вацдати миллк - Пешвои миллат, Раиси
ЦХДТ муцтарам Эмомалк Рацмон ба
Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон
Ташкил ва баргузор
намудани
чорабиницои
сижск,
фарцангк
ва
варзишк бахшида 25-солагии ЦХДТ
Бахшида ба Рӯзи Модар ва пешвози 25солагии
ЦХДТ
ташкил
намудани
чорабинии фарцангк-тарбиявк тацти
унвони «Ҷавцари цастк»
Таҷлили иди Наврӯзи байналмилалк ва
ташкил
намудани
чорабиницои
фарцангк бо номи
«Чакомацои
Наврӯзк»
Гузаронидани
чорабинии
варзишк
байни варзишгарони ҷавон аз рӯи
намуди гӯштин барои даржфти ҷоми КИ
ЦХДТ ба муносибати Иди Наврӯзи
байналмилал

Роцандозии аксияцо тацти
77. «Дирафши мост- цизби халқк»

Мунтазам

Цар моц

Март

ТҶҶ
«Созандагони Ватан»,
шуъбаи
таблиғот

Дар
давоми
сол
март

КИ ЦХДТ дар
ноция

Март

Шуъбаи кор
бо занон

Март

Шуъбаи
ҷавонон, ТҶҶ
«Созандагони Ватан»

унвони

Ташкили сажцати сарбозони қисми
низомии цудуди ноция ба ҷойцои
78.
таърихии шацри Хуҷанд ва ноцияи
Бобоҷон Ғафуров

Шуъбаи
таблиғот,
иттилоот ва
кор бо занон
КИ ЦХДТ дар
ноция

Апрел

Апрел

Шуъбаи кор
бо занон

Шуъбаи
ҷавонон,
ТҶҶ
«Созандагони Ватан»
ТҶҶ
«Созандагони Ватан»

ба

Май

Бахшида ба Рӯзи оила гузаронидани
мацфили тарбиявк дар мавзӯи «Оилаоғози фардои мурод»
Ташкил ва гузаронидани мацфили
81. «Маданияти оиладорк» бахшида ба
ҷашни 25- солагии ЦХДТ

Май

Гузаронидани мизи мудаввар бо номи
«ЦХДТ – нерӯи иттифоқу созанда!»

Май

79.

Ташкили цафтаи «Поси
муносибати Рӯзи Ғалаба

хотир»

80.

82.

Ташкили мусобиқаи варзишк аз рӯи
намуди футбол байни
дастацои
83. ҷамоатцо барои даржфти ҷоми КИ ЦХДТ
бахшида ба моцвораи ҷавонон ва 25солагии ЦХДТ
Баргузории
вохӯриву
мулоқотцо
84. бахшида ба Рӯзи Вацдати миллк
Баргузор
намудани
мусобиқацои
варзишк аз рӯи намуди шашка, шоцмот
85.
ва тенниси рӯи миз бахшида ба Рӯзи
байналмилалии цифзи кӯдакон
Аждати кӯдакони ятиму бепарастор бо
аъзожни намояндагии ТҶҶ «Созандагони
86.
Ватан» бахшида ба Рӯзи байналмилалии
цифзи кӯдакон
Ташкил ва баргузор намудани семинар
87. оид
ба
фацмонидани
мӯцтавои
«Одобномаи цизбк»

Май

Май

Июн

Июн

Июн

Июл

Шуъбаи
таблиғот,
иттилоот ва
кор бо занон
Шуъбаи
таблиғот,
иттилоот ва
кор бо занон
КИ ЦХДТ дар
ноция,
шуъбаи занон
КИ ЦХДТ дар
ноция,
шуъбаи
таблиғот,
иттилоот ва
кор бо занон
КИ ЦХДТ дар
ноция, ТҶҶ
«Созандагон
и Ватан»
КИ ЦХДТ дар
ноция
КИ ЦХДТ дар
ноция

КИ ЦХДТ дар
ноция

КИ ЦХДТ дар
ноция

Баргузории мизи мудаввар тацти унвони
88. «Нақши ЦХДТ дар таъмини рушди децот
сайжцк ва цунарцои мардумк»
Ташкил намудани озмуни «Цунарманди
89. бецтарин» (дар ин озмун цунармандон
нишони цизбиро кашидадӯзк намуда,
пешкаш мекунанд)
Вохӯрк бо собиқадорони цизб бо
мақсади баланд бардоштани маърифати
90. цизбк байни ҷавонон

91. Баргузории аксияи “Нури Ирфон”

92.

93.

94.

95.

96.

Баргузории чорабинк бахшида ба Иди
касбии кормандони соцаи тиб тацти
унвони “Саломатк- неъмати бебацост!”
Ташкил намудани видеороликцо, аксцо,
ва слайдцо тацти унвони «Цажти цизбии
ман»
Ташкил ва баргузор намудани озмуни
«Мақолаи бецтарин» дар мавзӯи «ЦХДТцизби ташаббускор ва пешбар»
Ташкил ва баргузор намудани рӯзцои
ягонаи ахбори сижск дар мавзӯи «Аз
таърихи ЦХДТ» дар КИ ва
цамаи
ташкилотцои ибтидоии ЦХДТ
Баргузории чорабинии адабк – фарцангк
тацти унвони «Цизби эцжгар ба сулцу
иттицод»
Шацри Бӯстон

Баргузории хонишцои сижск дар
ташкилотцои ибтидок дар мавзӯи
97. «ЦХДТ тацкимгари рушди устувори
иқтисодк
ва
зиндагии
шоистаи
мардум!»

Июл

КИ ЦХДТ дар
ноция

Июл

КИ ЦХДТ дар
ноция

Август

Шӯрои
собиқадорон, шуъбаи
кор бо
ҷавонон
Шуъбацои
кор бо занон,
ҷавонон,
КИ ЦХДТ дар
ноция

Август
Август

Сентябр

КИ ЦХДТ дар
ноция

Октябр

КИ ЦХДТ дар
ноция

Ноябр

Шуъбаи
таблиғот,
иттилоот ва
кор бо занон
КИ ЦХДТ дар
ноция

Декабр

Июл
октябр

КИ ЦХДТ дар
шацр

Ташкил
ва
баргузор
намудани
98. чорабиницои фарцангк тацти унвони
«ЦХДТ-нерӯи иттифоқу созанда!»
Бахшида ба 25-солагии ЦХДТ дар
цамкорк бо ДКМТ ҷицати тацкими
арзишцои маънавии афкори нек ва
нутқу суханварии занону ҷавондухтарон
99.
ва дар ницоди онцо парваридани
маданияти муошират дар оила ва
ҷомеа, гузаронидани курсцои омӯзишк
бо номи «Сецри сухан»
100.

Баргузории аксияцо тацти унвони
«Пайравони Пешвои миллатем!»

Ба роц мондани аждати собиқадорони
цизб ва шахсони нижзманд бахшида ба
101.
25- солагии таъсисжбии ЦХДТ

Дар
давоми
сол
Дар
давоми
сол

КИ ЦХДТ дар
шацр,
ДКМТ
КИ ЦХДТ дар
шацр,
ДКМТ

Дар
давоми
сол

КИ ЦХДТ дар
шацр, ТҶҶ
«Созанда-гони
Ватан»
Кумиҷроияи
шацрк,
Вакилони
Маҷлиси
вакилони
халқи шацр
КИ ЦХДТ дар
шацр

Мартдекабр

Ташкили Конференсияи вилоятк тацти Сентябр
102. унвони «ЦХДТ-цизби мардумк»
Баргузор намудани чорабиницо тацти Сентябр103. унвони «Дурахшон бод, хуршеди октябр
Истиқлолият!»
Зижд намудани аъзои цизб аз цисоби
Дар
104. ҷавонону занони фаъол
давоми
сол
Пешбурди
корцои
таблиғотиву
Дар
ташвиқотк бацри тарғиби дастовардцои давоми
ЦХДТ, ташвиқи цамешагии сижсати
сол
105. бунждкоронаву созандаи ЦХДТ дар
байни ҷомеа

КИ ЦХДТ дар
шацр
КИ ЦХДТ дар
шацр
КИ ЦХДТ
дар шацр

Шацри Гулистон
Баргузории
сӯцбату мулоқотцо бо Мунтазам
КИ ЦХДТ,
табақацои
мухталифи
ҷомеа
дар
раисони
106. корхонаву муассисацо ва мацаллацои
ташкилоти
истиқоматк дар мавзӯи “Цизби содиқ ва
ибтидок
созанда”
Тақвият бахшидани корцои ташвиқотк Мунтазам
КИ ЦХДТ,
дар байни ацли ҷомеа ҷицати амалк
раисони
намудани
Фармони
Президенти
ташкилоти
мамлакат “Дар бораи сазовор пешвоз
ибтидок
107. гирифтани 30 - солагии Истиқлолияти
давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон” ба
хотири баланд бардоштани эцсоси
ватандорк ва ифтихор аз истиқлолияту
озодк
Ташкили чорабиницои “Дарцои кушод”
Май
Шуъбаи кор бо
дар қисмцои низомии цудуди шацр тацти
ҷавонон ва
108. унвони “Сарбози Ватан” бо хонандагони
ТҶҶ
синфцои болок
«Созандагони
Ватан»
Гузаронидани чорабинии фарцангк
Март
КИ ЦХДТ,
бахшида ба “Рӯзи Модар” бо иштироки
раисони
109.
занони фаъоли цизб тацти унвони “Зан ташкилоти
фариштаи зиндагк”
ибтидок
Баргузор
намудани
мусобиқаи
Март
КИ ЦХДТ,
варзишии волейбол байни занон
раисони
110.
ташкилоти
ибтидок
Шуъбацои
кор бо занон
Ташкили
озмуни
“Дастархони
Март
ва ҷавонон,
111.
Наврӯзк” байни ташкилоти ибтидок
раисони
ташкилоти
ибтидок,
Гузаронидани мацфили “Маърифати
Апрел
Шуъбацои
112. зиндагк”
ҷицати
пешгирии
кор бо занон
ҷинояткории занон ва хушунат дар оила
ва ҷавонон

Ташкили мацфили тарбиявк-ахлоқии
“Пайванди муцаббат”

Май

Гузаронидани чорабиницои фарцангк
тацти унвони “Ҷавонон - пайрави
114.
Пешвои миллат”

Май

113.

Гузаронидани мусобиқаи варзишк аз
115. рӯи намуди футбол дар байни ҷавонони
ташкилоти ибтидок

Май

Ташкили мизи мудаввар бацри равнақи
худшиносиву худогоции миллк, цисси
ватандӯстиву ватандории мардум ва
густариш додани фарцанги сулц ва
Июн
116.
тацким бахшидани вацдату ризоияти
миллк цамчун дастоварди нодиртарини
мардуми Тоҷикистон зери шиори
“Вацдати миллк якдилии мардумист”
Гузаронидани
мацфили Август
доимоамалкунандаи
фарцангк
117.
тарбиявк “Дар ҷавонк дор пиронро
азиз!”
Ташкил ва гузаронидани озмуни
“Китобхони
бецтарин”
байни Сентябр
118. хонандагони муассисацои таълимии
шацр
Гузаронидани мулоқоту вохӯрицо оид
ба
омӯзиши
Қонуни
Ҷумцурии
Тоҷикистон
“Дар бораи танзими
119.
анъана ва ҷашну маросим дар
Ҷумцурии Тоҷикистон” тацти унвони
“Танзим - баракати зиндагк”

Сентябр

КИЦХДТ,
раисони
ташкилоти
ибтидок
КИ ЦХДТ,
ТҶҶ
«Созандагони
Ватан»
КИ ЦХДТ,
раисони
ташкилоти
ибтидок, ТҶҶ
«Созандагони
Ватан»

КИ ЦХДТ,
раисони
ташкилоти
ибтидок

КИ ЦХДТ,
раисони
ташкилоти
ибтидок
Шуъбаи кор
бо ҷавонон ва
ТҶҶ
«Созандагони
Ватан»
КИ ЦХДТ дар
шацр,
раисони
ташкилоти
ибтидок

Ташкили чорабинии фарцангк тацти
120. унвони «Забони ман-ҷацони ман»

Октябр

Гузаронидани вохӯрицо байни ҷавонон
121. тацти унвони “Конститутсия-бахтномаи
миллат”

Ноябр

Гузаронидани
мулоқоту
вохӯрицо,
сӯцбату мизцои мудаввар тацти унвони
122.
“Парчамат парафшон бод, Тоҷикистони
азиз!” байни ҷавонон
Гузаронидани мизи мудаввар тацти
унвони “Эмомалк Рацмон – Асосгузори
сулцу Вацдати миллк“ ва намоиши
123.
филми мустанади “Эмомалк Рацмон –
меъмори сулцу Вацдат” байни занону
ҷавонон
Бахшида ба 25-солагии таъсисжбии
ЦХДТ баргузор намудани мулоқоту
124.
вохӯрицо дар мавзӯи «ЦХДТ-цизби
пешбари ҷомеа»

Ноябр

Ноябр

Декабр

КИ ЦХДТ дар
шацр
КИ ЦХДТ дар
шацр,
раисони
ташкилоти
ибтидок
КИ ЦХДТ дар
шацр, шуъбаи
кор бо
ҷавонон
КИ ЦХДТ дар
шацр,
раисони
ташкилоти
ибтидок
КИ ЦХДТ,
раисони
ташкилоти
ибтидок

Ноцияи Деваштич
Ташкили ситод оид ба омодагк ва
гузаронидани
чорабиницо
ба
125.
муносибати 25-солагии таъсисжбии
ЦХДТ
Баргузор намудани намоишцо ҷицати
татбиқи эълон гардидани солцои 2019126.
2021 “Солцои рушди децот, сайжцк ва
цунарцои мардумк»
Гузаронидани маҷлисцои тантанавк
дар кумиҷроияи ноциявк ва ташки127.
лотхои ибтидок

Март

КИ ЦХДТ дар
ноция

Мунтазам

КИ ЦХДТ дар
ноция

Давоми
сол

КИ ЦХДТ дар
ноция,
ташкилот-цои
ибтидок

Тация ва нашр намудани мақолацои Мунтазам
128. ҷашнк дар рӯзномацои цизбк оид ба
25-солагии таъсисжбии ЦХДТ
Ташкил ва гузаронидани чорабиницои
фарцангк-маърифатк бо ҷавонони
129.
цизб
ва
баргузории
консертцои
цунармандони ноция

Дар
давоми
сол

Шуъбаи
таблиғот ва
иттилоот
КИ ЦХДТ дар
ноция, ТҶҶ
«Созандагони
Ватан»

Тацти шиори
«Ба муносибати 25- Мунтазам Шуъбаи кор бо
солагии ЦХДТ» ташкили мусобиқацои
занон ва
130. варзишк байни наврасон ва занону
ҷавонон, ТҶҶ
духтарони ташкилотцои ибтидоии
«Созандагони
цизбк
Ватан»

131.

Ташкил кардани «Рӯзи дарцои кушод»
дар қисмцои низомии цудуди ноция

Ташкили озмунцои «Кошонаи саодат»,
«Хонадон», «Кадбону» байни занону
132. духтарони ташкилотцои ибтидоии
цизб ва донишҷӯдухтарони коллеҷи
тиббк ва ММТУ ноция
133.

Баргузор намудани Рӯзцои ЦХДТ дар
ҷамоатцои ноция

Май

КИ ЦХДТ дар
ноция, ТҶҶ
«Созандагони
Ватан»

Апрел –
июн

Шуъбаи кор бо
занони КИ
ЦХДТ дар
ноция

Май

КИ ЦХДТ дар
ноция

Таъмини гурӯццои тарғиботк бо Мунтазам
134. маводцо оид ба таърихи 25- солагии
ЦХДТ

аксияи
«Қацрамонон Мунтазам
135. Баргузории
фаромӯш намешаванд»

шуъбаи
иттилоот ва
таблиғот
КИ ЦХДТ дар
ноция, ТҶҶ
«Созандагони
Ватан»

Баргузор кардани мацфили «Адибони
136. вацдатсаро»

Июн

шуъбаи
иттилоот ва
таблиғот

137.

Доир намудани аксияи «Роц ба сӯи
мактаб!»

Август

КИ ХХДТ дар
ноция

138.

Таҷдид
ва
ҷоннок
намудани
фаъолияти сохторцои цизбк

Августоктябр

КИ ХХДТ дар
ноция

Аждати иштирокчижни Ҷанги Бузурги
Ватанк,
шахсони
яккаву
танцо,
бесаробон, модароне, ки фарзандашон
139.
дар
барқарор
кардани
сохти
конститутсионк ба цалокат расидаанд
ва шахсони нижзманд

Дар
давоми
сол

КИ ХХДТ дар
ноция

Сентябрдекабр

КИ ХХДТ дар
ноция, ТҶҶ
«Созандагони
Ватан»

Баргузор намудани озмуни «Иншои
бецтарин»
байни
хонандагони
синфцои
болоии
МТМУ-цо
ва
140.
донишҷӯжни омӯзишгоцу литсейцои
ноция дар мавзӯи «Цизби пешбари
ҷомеа»
Доир намудани озмуни «Расми
бецтарин»
дар
муассисацои
141. томактабии
ноция
дар
мавзӯи
«Тоҷикистони озоду социбистиқлол –
Ватани мацбуби цамаи мо!»
142.

Ташкил ва гузаронидани вохӯрицо бо
собиқадорони цизб

Ташкили семинарцои омӯзишк бо
мақсади эцжи цунарцои миллк ва бо
143.
кор таъмин кардани занону духтарон

Сентябр,
декабр

КИ ХХДТ дар
ноция, ТҶҶ
«Созандагони
Ватан»

Давоми
сол

КИ ХХДТ дар
ноция

Давоми
сол

Шуъбаи кор бо
занони КИ
ЦХДТ дар
ноция

144.

Қадршиноск кардани собиқадорон ва
фаъолони ЦХДТ

Дар рӯзи
ҷашн

КИ ХХДТ дар
ноция

Август

КИ ХХДТ дар
ноция,
ҷамоати
децоти Яхтан

Ба роц мондани аксия тацти унвони
«ЦХДТ- сарпарасти маънавии омода145. гицо ба 30-солагии Истиқлолияти
Ҷумцурии Тоҷикистон дар ҷамоати
децоти Яхтан»
Баргузории мизцои мудаввар бобати
риоя ва татбиқи қонунцои Ҷумцурии
Тоҷикистон «Дар бораи танзими
146. анъана ва ҷашну маросим дар
Ҷумцурии Тоҷикистон», «Дар бораи
масъулияти
падару
модар
дар
таълиму тарбияи фарзанд»

Сентябр

КИ ХХДТ дар
ноция

Ноцияи Зафаробод
Вусъат бахшидан ба корцои ободонк
147. дар миқжси ноция бахшида ба ҷашни
25-солагии ЦХДТ

Дар
давоми
сол

Тақвият бахшидани корцои тарғибо- Мунтазам
148. тк бо истифода аз услуби нави муосир

КИ ХХДТ дар
ноция
КИ ХХДТ дар
ноция

Вобаста ба амалигардонии дастуру
Дар
супоришцои Раиси муаззами ЦХДТ арафаи
КИ ХХДТ дар
149. муцтарам Эмомалк Рацмон, анҷом
ҷашну
ноция
додани аждати собиқадорони цизб
маросимцо
Баргузор намудани семинар доир ба
омӯзиш ва таблиғу ташвиқи мактаби
бузурги
давлатдорию
сижсии
Асосгузори сулцу вацдати миллк –
150.
Пешвои
миллат,
Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон, Раиси ЦХДТ
муцтарам Эмомалк Рацмон дар байни
ҷомеа

Апрел

КИ ХХДТ дар
ноция

Гузаронидани чорабинии варзишии
ноциявк байни варзишгарони ҷавон
аз рӯи намуди футболи хурд барои
151. даржфти “Ҷом”-и КИ ЦХДТ дар
ноцияи Зафаробод ба муносибати 25солагии ЦХДТ
Бахшида ба 25- солагии ЦХДТ ва Рӯзи
ҷавонони Тоҷикистон баргузор наму152. дани иқдоми (Аксияи) цизбк тацти
унвони «Ҷавонон созандагони Ватан
ва пайравони Пешвои миллатанд»

Май

ТҶҶ
«Созандагони
Ватан»

Май

Вусъат бахшидани тарғиби корцои
ободонию созандагк бахшида ба 30Мунтазам
153. солагии
Истиқлолияти
давлатии
Ҷумцурии Тоҷикистон
Ташкили мулоқот бо иштироки
собиқадорони ЦХДТ ва собиқ раисони
кумитаи иҷроияи ноциявии ЦХДТ
154. байни сокинони ҷамоатцои шацраку
децот доир ба мавзӯи «Заминацои
таъсиси ЦХДТ» дар кишвар
Ташкил намудани мизи мудаввар бо
иштироки ацли зиж ва кормандони
155. соцаи фарцанг тацти унвони «ЦХДТ
зодаи даврони истиқлол ва ифодагари
манфиатцои халқ»
Ташкил ва гузаронидани Фестивалозмун тацти унвони «Цунар бецтар аз
ганҷу симу зар» бо мақсади рушди
156. цунармандк бахшида ба «Солцои 20192021-солцои рушди децот, сайжцк ва
цунарцои мардумк» ва 25-солагии
ЦХДТ

КИ ХХДТ дар
ноция,

Шуъбаи
ҷавонон, ТҶҶ
«Созандагони
Ватан»

КИ ХХДТ дар
ноция

Июн

КИ ХХДТ дар
ноция

Июл

КИ ХХДТ дар
ноция

Октябр

КИ ХХДТ дар
ноция

Гузаронидани Конфронс тацти унвони
157. «ЦХДТ бунждгари ҷомеаи навини
демократк»

Ноябр

КИ ХХДТ дар
ноция

Ташкил ва гузаронидани аксияи
«Мацал ва децотамонро обод мекунем»
158. дар цамаи мацалцои ацолинишини
ноция

Цар рӯзи
шанбеи
охири
моц

КИ ХХДТ дар
ноция

Декабр

КИ ХХДТ дар
ноция

Декабр

КИ ХХДТ дар
ноция

Март

КИ ЦХДТ дар
шацр

Дар
давоми
сол

КИ ЦХДТ дар
шацр, ТҶҶ
«Созандагони
Ватан»

Ташкил
ва
намоиши
асарцои
Асосгузори сулцу вацдати миллк Пешвои
миллат,
Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон, Раиси ЦХДТ
159. муцтарам Эмомалк Рацмон ва осори
адибоне, ки ба цажти ЦХДТ бахшида
шудаанд,
байни
омӯзгорону
муцассилини муассисацои таълимии
ноция
Таҷлили ботантанаи ҷашни 25-солагии
160. ЦХДТ дар ноция

Шацри Истаравшан
Гузаронидани вохӯрицо оид ба тарғибу
ташвиқи Пажми Пешвои миллат ба
Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон
дар
ҷамоати
децоти
Пошкент,
161. Сабристон,
Зарцалол,
кумитаи
мацаллахонацо ва ташкилоту идорацо
бо иштироки вакилони шацрк ва
вакилони Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон
Бурдани корцои фацмондадицк бацри
ихтижран сафарбар шудани ҷавонон ба
162.
сафи Қуввацои Мусаллац

Вохӯрицо дар ҷойцои серодам оид ба
самтцои афзалиятноки цизбк, ташвиқу
тарғиби аксияи цизбк, масъалацои рӯз,
дастовардцои даврони истиқлол, ба
истифода додани агрегати 1-уми НБО Мунтазам
163. “Роғун” ва манфиатбахшии он барои
миллат, мақом ва манзалати Тоҷикистон дар ҷомеаи байналмилалк, тацкими Истиқлолияти давлатк ва Вацдати
миллк, пешгири гароиши сокинон ба
падидацои номатлуб, фарцанги бегона

КИ ЦХДТ дар
шацр

Ташкили аксияи “Барои мудофиаи
Ватан омода бош!” бо иштироки
164. ҷавонон ва собиқадорони цизб дар
қисмцои низомии худуди шацр

КИ ЦХДТ дар
шацр, ТҶҶ
«Созандагони
Ватан»

Май

Сӯцбату мулоқотцо бо хонандагони
синфцои болок ҷицати ташаккули
Май
165.
мафкураи
сижсии
ҷавонон
дар
мавзӯъцои мубрами рӯз
Гузаронидани аксияи “Якҷоя цал
мекунем” бахшида ба “Солцои 2019Мунтазам
2021-солцои
рушди
децот
сайжцк
ва
166.
цунарцои мардумк” дар децот ва пеша
намудани корцои созандагиву ободонк

КИ ЦХДТ дар
шацр

КИ ЦХДТ дар
шацр

Бахшида ба “Солцои 2019-2021 солцои
рушди децот, сайжцк ва цунарцои
167. мардумк”
гузаронидани
озмуни
“Ҷавондухтарони цунарманди деца”

Март
Май

КИ ЦХДТ дар
шацр, Шуъбаи
кор бо занон

Ташкили чорабиницои варзишк, тацти
унвони “Ҷавонон варзишро гарави
168. саломатк медонанд” барои пешбурди
тарзи цажти солим

Март

ТҶҶ
«Созандагони
Ватан»

Чорабинии фарцангк-сижск бахшида
169. ба Рӯзи Модар тацти унвони “Ба номи
як модар”

Март

Шуъбаи кор бо
занон

Бацри эцжи анъанацои миллии нижгон
дар арафаи ҷашни “Наврӯзи Аҷам”
170. гузаронидани
анъанаи
миллии
“Суманак” дар цамаи децацои дурдаст
Баргузор намудани мацфилцои “Бе ту
царгиз” ва, “Оила бақои миллат” дар
171. байни ҷавондухтарон бо иштироки
бонувони барӯманди шацр

Март

КИ ЦХДТ дар
шацр

Март

КИ ЦХДТ дар
шацр, шуъбаи
кор бо занон

Апрел

Ташкили мацфили тарбиявк-ацлоқии
172. “Бецтарин бонуи цизб”

Май

КИ ЦХДТ дар
шацр

Баргузор намудани рӯзцои ягонаи
173. ахбор бо номи “ҷавонон пайравони
Пешвои миллат”

Май

КИ ЦХДТ дар
шацр

Ташкили аксияи табрикоти ЦХДТ дар
кӯдакистонцо ва хонаи кӯдакони шацр
174. бо номи “Дунжи мецр” бахшида ба
рӯзи умумиҷацонии кӯдакон
Ташкили аксияи цизбк бахшида ба
175. иди Вацдати миллк тацти унвони
“Вацдат ягонагии миллат”

Июн

КИ ЦХДТ дар
шацр, ТҶҶ
«Созандагони
Ватан»

Июн

КИ ЦХДТ дар
шацр, шуъбаи
кор бо занон

Июл

КИ ЦХДТ дар
шацр

Гузаронидани аксияи “Роц ба сӯи
177. мактаб”

Август

КИ ЦХДТ дар
шацр

Вохӯрию мулоқотцо, ҷамъомадцои
фарцангию сижск дар ҷамоатцои децот
178. ба пешвози 28-солагии Истиқлолияти
давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон

Сентябр

КИ ЦХДТ дар
шацр, ТҶҶ
«Созандагони
Ватан

Гузаронидани
конфронси
илмкназариявк доир ба фаъолгардонии
тақдирсози
кишвар,
176. барномацои
цамчун мақсади ЦХДТ дар мавзӯи
“ЦХДТ – цамқадами саодати Ватан”

Аждати
оилацои
179. маъюбон

камбизоат

ва Мунтазам

КИ ЦХДТ дар
шацр

Омадагк ба интихоботи соли 2020 ва
Дар
раванди
иҷрои
Барномаи нимсолаи
180.
пешазинтихоботии цизб
дуюм

КИ ЦХДТ дар
шацр

Шацри Истиқлол
181.

Тацияи нақшаи чорабинии ҷашнк

Март

Инъикоси маводу мақолацо дар
рӯзномаи
мацаллии
“Навиди Мунтазам
182. Истиқлол” доир ба нақши ЦХДТ дар
сацнаи сижсат ва раванди ободониву
созандагк дар кишвар
Ташкили
мусобиқацои
варзишк Мунтазам
бахшида ба 25-солагии таъсисжбии
183.
ЦХДТ

184.

185.

186.

187.

Ташкил ва гузаронидани мулоқоту
вохӯрк дар муассисацои таълимии
шацр
бахшида
ба
25-солагии
таъсисжбии ЦХДТ доир ба тарғиби
тарзи цажти солим
Ташкили
озмуни
“Дастархони
наврӯзии бецтарин” бахшида ба 25солагии таъсисжбии ЦХДТ
Гузаронидани озмуни иншои бецтарин дар мавзӯъцои “Тоҷикистон –кишвари сайжцк”, “Истиқлолияти Тоҷикистон поянда бод!”, “Истиқло-лият
неъмати бебацост”, “Президенти мо Пешвои мо!”, “Тоҷикистон – Ватани
мацбуби ман!” бахшида ба 25-солагии
таъсисжбии ЦХДТ
Баргузории озмуни расми бецтарин
бахшида ба Дацсолаи байналмилалии
амал “Об барои рушди устувор,
солцои
2018-2028”
дар
мавзӯи
“Тоҷикистон сарчашмаи обцои зулол”

КИ ЦХДТ дар
шацр
КИ ЦХДТ дар
шацр

КИ ЦХДТ дар
шацр, ТҶҶ
“Созандагони
Ватан”

Тибқи
нақша

КИЦХДТ дар
шацр

Март

КИ ЦХДТ дар
шацр

Март,
апрел,
май

КИЦХДТ дар
шацр

Март,
апрел,
май

КИ ЦХДТ дар
шацр

188.

189.

190.

191.

байни
хонандагони
муассисацои
таълимк
Баргузории конференсияцои сижскфарцангк дар мавзӯи “Нақши Раиси
Цизби Халқии Демократии ТоҷикисМай
тон,
Пешвои
миллат
муцтарам
Эмомалк Рацмон дар бунжди давлати
социбистиқлол”
Ташкил
ва
баргузор
намудани
роцпаймок бахшида ба 25-солагии
Ноябр
ЦХДТ,
тацти
унвони
“Ҷавононпайравони Пешвои миллат”
Аждати собиқадорони ҷангу мецнат, Мунтазам
муцофизони сохти конститутсионк ва
бартарафкунандагони
садамаи
Нерӯгоци барқи атомии Чернобил
Ташкили чорабинии
“Ташхиси
Октябр
ройгон”

Ба истифодадиции бинои нави КИ
ЦХДТ дар шацр, ташкил ва баргузор
192. намудани
чорабинии
фарцангии
умумишацрк бахшида ба 25-солагии
ЦХДТ дар Қасри фарцанги шацр
Шацри Исфара

Ноябр

КИ ЦХДТ дар
шацр

КИ ЦХДТ дар
шацр
КИ ЦХДТ дар
шацр, Шӯрои
собиқадорон
КИ ЦХДТ дар
шацр
КИ ЦХДТ дар
шацр,
роцбарони
ташкилотцои
ибтидок

Тацияи барнома, маводи таълимк ва
ҷадвали дарсцои мактаби захираи
кадрцои назди кумитаи иҷроияи
шацрии цизб;
- Интихоби шунавандагон аз цисоби
193. ҷавонони лажқатманд ба мактаби
захираи кадрцо;
- Интихоби омӯзгорон аз цисоби
мутахассисони варзида ба мактаби
захираи кадрцо

Семоцаи
аввали
соли 2019

КИ ЦХДТ дар
шацр

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

Мусоидат ба фаъолияти иттицодияцои динк дар муқовимат ба экстре- Мунтазам
мизм ва терроризм
Ба роц мондани цамкорк бо ҷамъиятцои тоҷикони муқими Русия,
ҷалби
муцоҷирони
корк
ба Мунтазам
фаъолияти цизб ва афзоиши сафи
аъзои цизб аз цисоби онцо
Шарцу тавзец ва татбиқи цадафцои
Пажми
Президенти
Ҷумцурии
Тоҷикистон
муцтарам
Эмомалк Мунтазам
Рацмон ба Маҷлиси Олии Ҷумцурии
Тоҷикистон
Баргузории рӯзи ягонаи ахбори
Цар моц
сижск
Мизцои мудаввар: бахшида ба оғози
Дацсолаи байналмилалии амал “Об
барои рушди устувор 2018-2028”,
Март
“Интихоботи озоду демократк”,
“Танзим
омили
рушд”,
“Ифротгарок вабои аср”
Татбиқи
“Стратегияи
миллии
Аз рӯи
Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба нақшаи
муқовимат
ба
экстремизм
ва муштарак
терроризм барои солцои 2016-2020”
Цамоишцо,
аксияцо,
сӯцбату
мулоқотцо оид ба “Дацсолаи амал
Аз рӯи
об барои рушди устувор солцои
2018-2028”, “30- солагии Истиқлоли- нақшаи
яти давлатии Ҷумцурии Тоҷикис- алоцида
тон”,
“Пешгирии
царакатцои
ифротгаро”
Инъикоси цамаҷонибаи фаъолияти
ташкилотцои ибтидоии цизбк ва Мунтазам
кумитаи иҷроияи ибтидоии ЦХДТ дар
децот дар ВАУ ва сомонацои иҷтимок

КИ ЦХДТ дар
шацр

КИ ЦХДТ дар
шацр

КИ ЦХДТ дар
шацр

КИ ЦХДТ дар
шацр

КИ ЦХДТ дар
шацр

КИ ЦХДТ дар
шацр

КИ ЦХДТ дар
шацр

КИ ЦХДТ дар
шацр

Вокуниши саривақтк ба интиқоду
матолиби муғризонаи цангомаҷӯжн,
ки
дар
расонацои
мустақилу Мунтазам
хабарии
хориҷию
202. васоити
сомонацои интернетк ба нашр
мерасанд
ва
бохабар
сохтани
мардум аз асли воқеаву рӯйдодцо

КИ ЦХДТ дар
шацр

Қабули шацрвандон дар қабулгоци
ҷамъиятк, шиносок аз мушкилоти
интихобкунандагон ва бо воситаи
203. вакилони Маҷлиси вакилони халқи Мунтазам
шацр мавриди барраск қарор додани
онцо

КИ ЦХДТ дар
шацр

Ташкили аксияцо, цамоишцо ва сӯц204. батцо оид ба дастгирии цунарцои мардумк ва эцжи он, заминаи рушди децот

Март

Мулоқоту
вохфрицо
бо
занони
205. хонанишин бобати фаъолгардонии Мунтазам
нақши занон дар ҷамеа

КИ ЦХДТ дар
шацр,
шуъбаи кор бо
занон
КИ ЦХДТ дар
шацр,
шуъбаи кор бо
занон

Ташкил ва баргузории силсила вохӯрицои ҷавондухтарон бо занони фаъол
206. ва модарони барӯманд дар мавзӯъцои Мунтазам
мубрами рӯз

КИ ЦХДТ дар
шацр,
шуъбаи кор бо
занон

Баргузории машварати омфзишк бо
занони
фаъоли
цизбк
бобати
намудани
заминацои Мунтазам
207. мустацкам
равнақи озодонаи занон дар соцацои
саноат, кишоварзк ва қадрдонии онцо

КИ ЦХДТ дар
шацр,
шуъбаи кор бо
занон

Ба роц мондани машваратцо барои
КИ ЦХДТ дар
навхонадорон дар мавзфи “Одоби
208. муоширати
хонаводагк”
дар Мунтазам шацр, шуъбаи
кор бо занон
ташкилотцои цизбк

Тацлили сабаб ва шароитцои ба
хонавайронк
расидани
оилацо
КИ ЦХДТ дар
мусоидаткунанда
ва
таблиғи
шацр, шуъбаи
209. пешгирии ҷудошавии оилацои ҷавон Мунтазам
кор бо занон
дар кумитаи иҷроия ва ташкилотцои
ибтидок
Ташкили
мацфили
тарбиявк
–
210. ахлоқии “Бе ту царгиз!” бахшида ба
Рфзи оила
Мацфили цунарии “Дунжи мецр”
ҷицати ташаккули цунарцои дастк ва
кадбонугии
занони
211. мацорати
хонанишин бахшида ба рфзи цифзи
цуқуқи кфдак
Мацфили тарбиявк - ахлоқии “Бецтарин бонуи цизбк” бахшида ба иди
212.
Вацдати миллк

Май

Дар
арафаи
ҷашн
Дар
арафаи
ҷашн

КИ ЦХДТ дар
шацр, шуъбаи
кор бо занон

КИ ЦХДТ дар
шацр, шуъбаи
кор бо занон

КИ ЦХДТ дар
шацр, шуъбаи
кор бо занон

Тавзеци Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон
КИ ЦХДТ дар
“Дар бораи пешгирии зфроварк дар
шацр, шуъбаи
213. оила” Ҷумцурии Тоҷикистон барои Мунтазам
кор бо занон
солцои 2014-2023
Ташкил ва баргузории чорабиницои
фарцангк бацри равнақи худшиносиву
худогоции миллк, цисси ватандӯстиву
ватандории занон ва бо цар роцу
214. восита густариш додани фарцанги сулц Мунтазам
ва
тацким
бахшидани
вацдату
ризоияти миллк цамчун дастоварди
нодиртарини мардуми Тоҷикистон

КИ ЦХДТ дар
шацр

-Ташкил ва гузаронидани аксия тацти
215. унвони “Модарон олицаи якдонаи
дунж Шумо”;

КИ ЦХДТ дар
шацр,
шуъбаи кор бо

Дар
арафаи
ҷашн

-барномаи телевизионии “Модар-ту
фариштаи заминк”;

занон

-мусобиқаи варзишк байни бонувон;
бахшида ба Рӯзи модар
Таъмини дастрасии духтарон ба
216. тацсил дар муассисацои олии кишвар

Сентябр

Таъмини иштироки занони цизбк дар
озмунцои
Грантцои
Президенти
217. Ҷумцурии Тоҷикистон, Раиси вилоят Мунтазам
ва қарзцои имтижзнок барои занони
маъюб ва аз оилацои муцоҷирон
Ташкили мактаби
“Сижсатмадори
218. ҷавон” аз цисоби занону духтарон
Гузаронидани
озмунцои
«Рӯдакихонк»,
«Шоцномахонк»,
«Сайфхонк», «Фарзонахонк», «Цусни
219. хатти
бецтарин»
дар
байни
хонандагони муассисацои тацсилоти
умумк

КИ ЦХДТ дар
шацр
КИ ЦХДТ дар
шацр, шуъбаи
кор бо занон

Доимк

КИ ЦХДТ дар
шацр,
шуъбаи кор бо
ҷавонон

Давоми
нимсола

КИ ЦХДТ дар
шацр,
ташкилотцои
ибтидок

Ташкил ва гузаронидани даври
Дар
КИ ЦХДТ дар
шацрии
озмуни
«Мутахассиси
ҷавони
нимсолаи
220.
шацр, шуъбаи
бецтарин»
дуюм
кор бо ҷавонон
Дар
КИ ЦХДТ дар
Озмуни шацрии «Техникони наврас»
нимсолаи шацр, шуъбаи
221. дар байни мактаббачагон
дуюм
кор бо ҷавонон
Дар
Ташкил ва гузаронидани озмуни
нимсолаи
222. шацрии «Мураббии бецтарин»
дуюм

КИ ЦХДТ дар
шацр

Ташкили конференсияю семинарцо
дар мавзӯъцои вацдату цамгирок,
223. худшиноск, ватанпарастк ва худогоции
миллк

Давоми
нимсола
дуюм

КИ ЦХДТ дар
шацр

Баргузор намудани форуми ҷавонон
бахшида ба 30-солагии Истиқлолияти
224. давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон тацти
унвони «Истиқлолият - бақои
миллат»

Май

КИ ЦХДТ дар
шацр, шуъбаи
кор бо ҷавонон

Ташкил ва гузаронидани конфронси
минтақавк оид ба тарғиби цунарцои
225. мардумк тацти унвони «Цунар бецтар
аз симу зар»

Давоми
нимсола

КИ ЦХДТ дар
шацр

Бо мақсади сайқал додани мацорати
касбк, эцж ва тарғиби цунарцои миллк,
аз ҷумла атласу адрасбофии дастк, Давоми
либоспфшк,
баланд нимсолаи
226. фарцанги
бардоштани
мақому
завқи
якум
зебоипарастк, баргузор намудани
озмуни «Тарроци бецтарин»
Ташкили
мулоқоту
вохфрицои
собиқадорони
ҷангу
мецнат,
муцофизони сохти конститутсионк,
227. зижижн ва пешқадамони истецсолот бо Мунтазам
ҷавонон оид ба дастовардцои даврони
Истиқлолият

КИ ЦХДТ дар
шацр, шуъбаи
кор бо занон

КИ ЦХДТ дар
шацр

Ташкили озмуни шацрии «Кӯча,
228. мацалла, деца ва шацраки обод»

Дар
давоми
сол

КИ ЦХДТ дар
шацр

Татбиқи чорабиницо бахшида
229. «Соли рушди децот, сайжцк
цунарцои мардумк»

Дар
давоми
сол

КИ ЦХДТ дар
шацр

ба
ва

Шацри Конибодом

230.

231.

232.

233.

234.

Омода намудани шиору овезацои
ЦХДТ ва насби онцо дар ташкилотцои
ибтидок ва ҷойцои ҷамъиятии цудуди
шацр
Ташкили
мулоқоту
вохфрицо,
хонишцои сижск дар мавзфи “ЦХДТцизби пешбарандаи ҷомеа”
дар
ташкилоту муассисацо
Ташкил намудани курси захиравии
кадрцо аз цисоби ҷавонони фаъоли
шацр
Ташкил ва гузаронидани озмуни
“Мақолаи бецтарин” бацри даржфти
истеъдодцои ҷавон тацти унвони
“ЦХДТ-цизби созанда ва бунждкор”
Ташкили Конференсияи илмк-амалк
дар
мавзфи
“ЦХДТ
цизби
пешбарандаи ҷомеа”
Ташкили аждати собиқадорони цизб

235.
Гузаронидани мизи мудаввар тацти
унвони «Нақши занон дар таъмини
236.
сулцу субот ва вацдати миллк» бо
иштироки вакилони шацрк ва вилоятк
Пацн намудани варақацои таблиғотии
237. ЦХДТ бахшида ба 25 - солагии ЦХДТ
Ташкил намудани як гурфци сайжцк аз
цисоби аъзожни фаъоли цизб, бахшида
238. ба 25-cолагии ЦХДТ ва солцои 20192021 «Солцои рушди децот, сайжцк ва
цунарцои мардумк»
Баргузории рфзцои ТҶҶ «Созандагони
239. Ватан»-и шацр ва дар доираи он ба роц
мондани
чорабиницои
сижск,

Семоцаи
якум

КИ ЦХДТдар
шацр

Давоми
сол

КИ ЦХДТдар
шацр ва гурфци
таблиғотк

Март

КИ ЦХДТ дар
шацр

Апрел

КИ ЦХДТ дар
шацр

Апрел

КИ ЦХДТ дар
шацр

Давоми
сол

КИ ЦХДТ дар
шацр

Июн

КИ ЦХДТ дар
шацр

Дар
давоми
сол

ТҶҶ
«Созандагони
Ватан»

Август

КИ ЦХДТдар
шацр

Октябр

КИ ЦХДТ дар
шацр,
ТҶҶ«Созандаг

фарцангк ва варзишк

они Ватан»

Баргузор
намудани
чорабинии
Декабр
240. оммавк, сижск ва фарцангк бахшида ба
25-солагии таъсисжбии ЦХДТ
Инъикоси
самтцои
мухталифи
фаъолияти ЦХДТ тариқи воситацои Мунтазам
ахбори омма ва вокуниши фаврк
241.
нисбати маводцои танқидии беасос,
бебунжд ва ғаразнок аз шабакацои
интернет ва ВАО
Ноцияи Кӯцистони Мастоц
Сӯцбату вохӯрицои собиқадорони цизб
Дар
242. бо ҷавонон дар ҷамоатцои децоти семоцаи
ноция оид ба таърихи таъсиси ЦХДТ
аввал

КИ ЦХДТ дар
шацр

КИ ЦХДТ дар
шацр

КИ ЦХДТ дар
ноция, Шӯрои
собиқадорон

Гузаронидани мусобиқаи варзишии
футбол
байни ҷавонон
барои
243.
даржфти Ҷоми КИ ЦХДТ дар ноция

май

ТҶҶ “Созандагони Ватан” ва
бахши ҷавонони ноция

Баргузор намудани шанбегицо ва тоза
намудани кӯчаву мацаллацои ноция
244.
бацри сазовор пешвоз гирифтани 25солагии ЦХДТ

Март

КИ ЦХДТ дар
ноция,
ташкилотцои
ибтидок

Озмуни иншои бецтарин дар мавзӯи
“ЦХДТ – цизби созанда”

Март

КИ ЦХДТ дар
ноция

Баргузор намудани мизи мудаввар дар
246. мавзӯи “Ҷавонон – фаъолтарин нерӯ
ва аъзои ЦХДТ”

Апрел

КИ ЦХДТ дар
ноция

Мусобиқаи ноциявк оид ба волейбол
дар байни ҷавонони ноция

Апрел

245.

247.

Бахши
ҷавонон, ТҶҶ
“Созандагони
Ватан”

Чоп ва пацн намудани 3 цазор
248. варақацои иттилоотк оид ба таърих ва
фаъолияти пурсамари ЦХДТ
249.

Май
сентябр

Муайян
ва
қадрдонк
намудани
бецтарин ташкилоти ибтидоии цизбк

Муайян ва қадрдонк намудани узви
250. фаъоли цизб бахшида ба ҷашн

КИ ЦХДТ дар
ноция

Июн

КИ ЦХДТ дар
ноция

Дар
арафаи
ҷашн

КИ ЦХДТ дар
ноция

251.

Озмуни “Бецтарин корцои дастк” дар
байни косибон ва бонувони цунарманд

Июл

КИ ЦХДТ дар
ноция

252.

Баргузор намудани корцои фацмондадицк оид ба фаъолияти 25-солаи ЦХДТ

Август

КИ ЦХДТ дар
ноция

Баргузор намудани суцбату вохӯрицо
оид ба нақши ЦХДТ дар рушди
253.
социбистиқлолии кишвар ва бецтар
намудани сатци зиндагии мардум

Сентябр

Гузаронидани Конференсия доир ба
254. 25-солагии ЦХДТ дар мавзӯи “ЦХДТ
цизби созанда” дар цудуди ноция
255.

256.

Октябр

КИ ЦХДТ дар
ноция,
ташкилот-цои
ибтидок
КИ ЦХДТ дар
ноция

Аждати собиқадорони ЦХДТ дар ноция

Ноябр

КИ ЦХДТ дар
ноция

Маҷлиси тантанавк ва натиҷагирк аз
нақша-чорабинцои ҷашнк

Декабр

КИ ЦХДТ дар
ноция

Ноцияи Мастчоц

257.

Нашри мақолацо оид ба аввалин
аъзои ЦХДТ дар ноция ва инъикоси
Мунтазам
фаъолияти таърихиву пурсамари
цизбижн
дар рӯзномаи ноциявии
“Нигоци халқ”

КИ ЦХДТ дар
ноция

258.

Мусобиқаи варзишии футболи хурд
барои даржфти Ҷоми КИ ЦХДТ дар
ноция байни донишҷӯжн

Март

259.

Озмуни иншои бецтарин дар мавзӯи
“ЦХДТ – цизби ростк, саодат ва
созанда”

ТҶҶ
“Созандагони
Ватан”

260.

Озмуни мақолаи бецтарин дар
мавзӯи “Чаро узви ЦХДТ шудам?”

Март Декабр

КИ ЦХДТ дар
ноция

Рӯзи ягонаи ахбори сижск дар мавзӯи
“ЦХДТ ва пешрафти Тоҷикистон”

Цар моц

Бахши таблиғу
иттилоот,
раисони
ташкилоти
ибтидок

Апрел

КИ ЦХДТ дар
ноция

Мизи гирд дар мавзӯи “Ҷавонон –
фаъолтарин нерӯ ва аъзои ЦХДТ”

Май

Бахши кор бо
занон ва
ҷавонон

264.

Мусобиқаи ноциявк оид ба волейбол
дар байни собиқадорони цизб

Май

Шӯрои
собиқадорон

Июн

265.

Тақдими тӯцфацои хотиравк ба
онцое, ки дар рӯзу соли таъсиси ЦХДТ
ба дунж омадаанд

Бахши таблиғу
иттилоот

Июн

266.

Конфронси ноциявк дар мавзӯи
“Нақши бонувон дар татбиқи ғояцои
ЦХДТ”

Бахши кор бо
занону
ҷавонон

Март

261.

262.

263.

Конференсияи илмк – назриявк дар
мавзӯи “Асосгузори сулцу вацдати
миллк – Пешвои миллат, Президенти
Ҷумцурии
Тоҷикистон,
Раиси
муаззами ЦХДТ муцтарам Эмомалк
Рацмон ва рисолати вацдатофари
ЦХДТ”

Бахши кор бо
занон ва
ҷавонон

267.

Озмуни шеъри бецтарин дар васфи
ЦХДТ

Июн Декабр

Бахши таблиғу иттилоот

Чопи маҷмӯаи мақолацо оид ба ЦХДТ Мунтазам

КИ ЦХДТ дар
ноция

Июл

269.

Тараннуми ЦХДТ дар эҷодижти
адибони Масчоц
дар цамкорк бо
адибони
мацфили
адабии
“Зарафшон”

КИ ЦХДТ дар
ноция

Август

270.

Мусобиқаи варзишк оид ба гуштини
дзюдо бо иштироки варзишгарони
ноция

ТҶҶ
“Созандагони
Ватан”

271.

Аждати собиқ раисони цизб, оилаи
онцо ва тақдими тӯцфацои хотиравк

Сентябр

КИ ЦХДТ дар
ноция

Сентябр

272.

Муайян ва қадрдонк намудани 25
аъзои аввалини ЦХДТ аз ноцияи
Мастчоц

КИ ЦХДТ дар
ноция

273.

Чоп ва пацн намудани 25 цазор
варақацои иттилоотк оид ба таърих
ва фаъолияти пурсамари ЦХДТ

Октябр Декабр

КИ ЦХДТ дар
ноция

намудани
ибтидоии

Октябр

274.

Муайян ва қадрдонк
бецтарин ташкилоти
цизбк

КИ ЦХДТ дар
ноция

Ноябр

275.

Таъсиси мацфили омӯзиши асарцои
Пешвои миллат муцтарам Эмомалк
Рацмон дар назди рӯзномаи “Нигоци
халқ”

КИ ЦХДТ дар
ноция

276.

Муайян ва қадрдонк намудани узви
масъулиятноки цизб

Ноябр

КИ ЦХДТ дар
ноция

268.

Декабр

277.

Конференсияи ноциявк дар мавзӯи
“ЦХДТ ва амалисозии цадафцои
стратегии мамлакат”

Бахши таблиғу
иттилоот

Декабр

278.

Озмуни “Бецтарин корцои дастк” дар
байни
косибон
ва
бонувони
цунарманд

Бахши кор бо
занону ҷавон

279.

Маҷлиси тантанавк ва натиҷагирк аз
нақша – чорабинцои ҷашнк

Декабр

КИ ЦХДТ дар
ноция

Шацри Панҷакент
Омфзиши
таърихи
таъсисжбк, Мунтазам
даврацои инкишоф ва ацамияти давоми
280.
таърихии ЦХДТ дар рушди босуботи
сол
Тоҷикистон

Шуъбаи
тарғибот ва
иттилоот

Ташкили
машғулиятцои
хониши
281. сижск
дар ташкилотцои ибтидоии
цизбк тибқи нақшаи алоцида

Цар моц

Шуъбаи
тарғибот ва
иттилоот

Ташкили
конфронси
илмк
бо
иштироки донишҷӯжн ва устодони
Донишкадаи омфзгории Тоҷикистон
282.
дар мавзӯи «ЦХДТ- цизби созандаю
бунждкор» бахшида ба 25 - солагии
таъсисжбии ЦХДТ

Апрел

КИ ҲХДТ дар
шаҳр

Нашри маводцо аз цажту фаъолият, Мунтазам
ташаббускорицои фаъолони ЦХДТ, давоми
283. раисони ташкилотцои ибтидоии цизбк
сол
дар рфзномацои цизбии ҷумцуриявк,
вилоятк ва шацрк

КИ ҲХДТ дар
шаҳр

Ташкил ва гузаронидани озмуни
цизбии
«Тарғиботчии
бецтарини
284.
цизбк»,
«Ташкилоти
ибтидоии
бецтарин» ва « Бецтарин аъзои цизб»

КИ ҲХДТ дар
шаҳр

То моци
декабр

Ташкили
озмунцои
цунармандк,
кадбонугк, мусобиқацои варзишк,
285.
боздид аз қисмцои царбк, сажцатцои
дохилк тибқи нақшаи алоцида

Давоми
сол

Мулоқоту сӯцбатцо бо донишҷӯжн ва
устодони
Донишкадаи
омфзгорк,
Коллеҷцои
тиббк
ва
омфзгорк,
286.
Литсейи касбк – техникии шацр оид ба Мунтазам
таърихи ташкилжбк ва ҷойгоци ЦХДТ
дар цажти сижсии ҷомеа
Ташкили мулоқоту сӯцбатцо дар
ташкилотцои
ибтидок,
ҷомеацои
Мунтазам
287. мецнатк
бо
мақсади
пешгирии
шомилшавк ба цизбу царакатцои
ифротгаро
Омфзиши
таҷрибаи
пешқадами
288. собиқадорони цизб ва ҷалби ҷавонону
бонувони фаъол ба сафи ЦХДТ

Дар
давоми
сол

Бецтар намудани фаъолияти цизбк Мунтазам
бобати мустацкам намудани робита бо
давоми
289. ҷомеа ҷицати баланд бардоштани
сол
нуфуз ва эътибори цизб дар байни
ацолк
Омода намудани маводи тарғиботк,
буклетцо, варақацо оид ба таърихи
290.
таъсисжбк ва фаъолияти кумитаи
иҷроияи ЦХДТ дар шацр

То моци
декабр

Расонидани
жрии
методк
ба Мунтазам
ташкилотцои ибтидок оид ба бецтар давоми
291.
намудани коргузорк ва ба роц
сол
мондани кори цизбк

Шуъбаҳои
кумиати
иҷроия шаҳр

Шуъбаҳои кор
бо ҷавонон ва
занон

Шуъбаҳои кор
бо занон ва
ҷавонон
Шуъбаҳои
ташкилӣ,
ҷавонон ва
занон
КИ ҲХДР дар
шаҳр

Шуъбаҳои
тарғибот,
ҷавонон ва
занон
Шуъбаи
ташкилӣ,
тарғибот,
коргузорӣ ва
омор

Ҷалб
намудани
ташкилотцои
ибтидоии цизбк, фаъолони цизб,
292. социбкорон ба иҷрои цадафцои
«Солцои рушди децот, сайжцк ва
цунарцои мардумк»

Давоми
сол

КИ ҲХДТ дар
шаҳр

Мусоидат ва цамкорк бо мақомоти
иҷроияи цокимияти давлатии шацр
293.
ҷицати сохтмони бинои маъмурии
кумитаи иҷроияи шацрк

Давоми
сол

КИ ҲХДТ дар
шаҳр

Мусоидат ва сацмгузорк дар иҷрои
нақшацои
мақомоти
иҷроияи
цокимияти давлатии шацр ҷицати
294. сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30солагии
Истиқлолияти
давлатии
Ҷумцурии
Тоҷикистон
ва
5500солагии бостоншацри Саразм

Давоми
сол

КИ ҲХДТ дар
шаҳр

Ташкил ва гузаронидани мулоқоту
вохӯрицо дар ташкилотцои ибтидоии
цизбк ва ташкилоту муасссисацо оид
ба
тацкими
андешаи
миллк,
295.
худогоциву худшиноск, ватандӯстк дар
доираи
ғояи «Тоҷикистони озоду
социбистиқлол- Ватани мацбуби цамаи
мо»

Давоми
сол

КИ ҲХДТ дар
шаҳр,
ташкилотҳои
ибтидоӣ

Ташкил ва гузаронидани маҷлисцои
тантанавк бахшида ба 25- умин
296.
солгарди таъсисжбии ЦХДТ дар
ташкилотцои ибтидоии цизбк

Ноябр
декабр

КИ ҲХДТ дар
шаҳр,
ташкилотҳои
ибтидоӣ

Декабр

КИ ҲХДТ дар
шаҳр

Ташкил
ва
баргузор
намудани
297. маҷлиси тантанавк бахшида ба 25солагии таъсисжбии ЦХДТ

Ноцияи Спитамен

298.

Мулоқоту вохӯрицо тацти
«ЦХДТ – цизби пешбаранда»

299. Мусобиқаи волейбол
наврасону ҷавонон

дар

унвони

байни

Дар
КИ ЦХДТ дар
давоми сол
шацр,
ташкилотцои
ибтидок

Март

Ташкили мацфили “Хушдилон ва
300. цозирҷавобон” дар байни МТМУ-цои
Март- май
ноция
Гузаронидани
301. ҷавон»

озмуни

ТҶҶ
“Созандагони
Ватан”

Март

ТҶҶ
“Созандагони Ватан”

байни

Март

ТҶҶ
“Созандагони
Ватан”

Ташкил
ва
баргузор
намудани
303. чорабинии варзишии тенниси рӯйи
миз

Март

ТҶҶ
“Созандагони
Ватан”

Конфронси илмк-назариявк тацти
унвони «Цизби Халқии Демократии
304.
Тоҷикистон нерӯи пешбари ҷомеаи
муосир»

Апрел

КИ ЦХДТ дар
шацр

Мунтазам

КИ ЦХДТ дар
ноция

Озмуни
бозицои
302. наврасону ҷавонон

305.

306.

Корцои созандагию
қаламрави ноция

«Рассомони

КИ ЦХДТ дар
шацр,
ташкилотцои
ибтидок

миллк

ободкорк

дар

Аждати
собиқадорони
цизб, Мунатазам
камбизоату бепарасторон ва ятимону
маъюбон

КИ ЦХДТ
дар ноция,
вакилон,
ташкилотцои
ибтидок

307.

Чорабинии фарцангк тацти унвони
«Цизби ман – ифтихори ман!»

Ташкил ва баргузор
намудани
мусобиқаи варзишии намуди футбол
308. барои даржфти «Ҷом”-и КИ ЦХДТ дар
ноция

Июн

Июл

КИ ЦХДТ дар
ноция
КИ ЦХДТ
дар ноция,
ТҶҶ
“Созандагони Ватан”

Мизи мудаввар, чорабинии варзишк,
мулоқот бо собиқадорони ЦХДТ

Август

КИ ЦХДТ
дар ноция,
ташкилоти
ибтидок

Чорабинии фархангк тацти унвони
«Цизби созанда»

Сентябр

КИ ЦХДТ
дар ноция

Конференсияи илмк - назарияк тацти
унвони “Цизби рацнамои миллат“

Ноябр

КИ ЦХДТ
дар ноция,
ташкилоти
ибтидок

Ташкил ва баргузор намудани аксия
312. тацти унвони «Цизби ман - ифтихори
ман!»

Декабр

КИ ЦХДТ
дар ноция

309.

310.

311.

Шацри Хуҷанд
Бо истифода аз гурӯццои ташвиқотию
тарғиботк, занону ҷавонон баргузор
313. намудани вохӯрицо дар ташкилотцои
ибтидок оид ба нақш ва мақоми ЦХДТ
дар ҷомеа
Мунтазам гузаронидани мулоқоту
вохӯрицо дар ташкилотцои ибтидок ва
корхонаю муассисацои шацри Хуҷанд
314.
ҷицати таблиғу ташвиқи Пажми
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон ба
Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон

Доимк

Доимк

КИ ЦХДТ дар
шацр

КИ ЦХДТ дар
шацр

315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

Расонидани кӯмак ба мӯцтоҷон ва
ятимону бепарасторон, гузаронидани
чорабиницои хайриявк дар арафаи
идцои миллк
Тақвият бахшидани корцои ташвиқотк
дар ҷомеа ҷицати амалк намудани
Фармони Президенти мамлакат «Дар
бораи ҷашни 30 – солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон»
ба хотири баланд бардоштани эцсоси
ватандорк,
цуввияти
миллк
ва
ифтихор аз истиқлолияту озодк
Бурдани корцои фахмондадицк дар
байни ацолии шацри Хуҷанд оид ба
татбиқи
Қонунцои
Ҷумцурии
Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти
падару модар дар таълиму тарбияи
фарзанд», «Дар бораи танзими анъана
ва ҷашну маросим дар Ҷумцурии
Тоҷикистон» ва талқин намудани
маданияти сарфаю сариштакорк
Мусоидат намудан дар бунжди боғу
гулгаштцо ва ҷойцои сайру истироцати
оммавк,
коргоццои
дӯзандагк,
таъмири роццо, шинонидани ницолцо
ва дигар корцои ободонк ба истиқболи
ҷашни
30-солагии
Истиқлолияти
давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон
Ба роц мондани тация ва чопи
саривақтии вокунишцо тариқи расонацо ва ж сомонаи интернетк нисбати
маводцои беасоси танқидк ва ғаразнок
Дар арафаи «Иди модар» ташкили
вохӯрицо бо занони барӯманд ва
собиқадорон дар макони зисташон
Омода намудани дастурамалцо оид ба
фаъолияти ташкилотцои ибтидок,
комиссияи кор бо занону ҷавонон,

Дар
арафаи
идцо
Давоми
сол

КИ ЦХДТ дар
шацр,
вакилони
халқ
Шуъбацои КИ
ЦХДТ дар
шацр,
ташкилотцои
ибтидок

Мунтазам

Шуъбацои
таблиғот ва
тацлил, кор бо
занону
ҷавонон

Давоми
сол

Шуъбацои КИ
ЦХДТ дар
шацр,
ташкилотцои
ибтидок

Доимк

Гуруццои
ташвиқотию
тарғиботк

Март

Шуъбаи кор
бо занон

Март

КИ ЦХДТ дар
шацр

царакати аъзои цизб ва бурдани
корцои ташвиқотию тарғиботк
Ташкил намудани шанбегицо дар
миқжси шацр бо иштироки аъзожни
322. ҷавони цизб

Цар цафта
рӯзи
шанбе

Баргузор намудани мизи мудаввар
дар байни 22 кумитаи мацаллацои
323.
шацри Хуҷанд оид ба ибрози ақидацои
худ дар бораи ЦХДТ
Ташкили чорабинии “Файзи рӯзгор”
324. бо занони цунарманд

Апрел

Апрел

Омода намудани фиттацо доир ба
325. фаъолияти кумитаи иҷроияи ЦХДТ
Апрел
дар шацр
Ташкили мубоцисаи сижсии занон дар
мавзӯи “Мавқеи занон дар вацдати
326.
Май – июн
цажти осоиштаи кишвар” аз нигоци
ҷомеаи имрӯза
Ташкил ва гузаронидани вохӯрицо бо
ҷавонон бахшида ба 74-солагии Ғалаба
327. дар Ҷанги Бузурги Ватанк дар
Май
донишгоццои олии шацри Хуҷанд
Ташкили мусобиқаи варзишк аз рӯи
намуди
волейбол
дар
байни
328. донишҷӯдухтарони коллеҷи тиббк ва
коллеҷи омӯзгорк бахшида ба Рӯзи
ҷавонони Тоҷикистон
Гузаронидани Конференсияи илмк –
329. адабк дар мавзӯи «Мо, ҷавонон бо
Пешвои миллатем»

Май

Май

ТҶҶ
«Созандагони
Ватан»,
шуъбаи кор
бо ҷавонон
Шуъбацои
КИ ЦХДТ дар
шацр
Шуъбаи кор
бо занон
Шуъбацои
КИ ЦХДТ дар
шацр
Шуъбаи кор
бо занон
ТҶҶ
«Созандагони
Ватан»,
шуъбаи кор
бо ҷавонон
ТҶҶ
«Созандагони
Ватан»,
шуъбаи кор
бо ҷавонон
ТҶҶ
«Созандагони
Ватан»

Баргузор намудани мацфили адабк
дар мавзӯи “ЦХДТ – цизби мардумк»
330.
бахшида ба “Солцои рушди децот,
сайжцк ва цунарцои мардумк”.

331.

332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

339.

340.

Гузаронидани мизи мудаввар дар
мавзӯи “Ин қадар бошад
азизу
мӯътабар Модар - Падар” бахшида ба
Рӯзи миллии маъбон ва кӯцансолон
Ташкил ва гузаронидани чорабинии
фарцангк бо ятимони кулл бахшида ба
Рӯзи муцофизати кӯдакон
Гузаронидани мизи мудаввар бо
аъзожни цизб доир ба нақши ЦХДТ дар
тацкими сулцу вацдати миллк
Баргузории вохӯрк бо бошандагони
хонаи пиронсолони шацри Хуҷанд
бахшида ба Рӯзи миллии маъюбон ва
кӯцансолон,
ташкили
барномаи
фарцангк
Ташкили фото – албом оид ба
фаъолияти кумитаи иҷроияи ЦХДТ
дар шацри Хуҷанд
Ташкили филми мустанад оид ба
фаъолияти ЦХДТ ва пахши он дар
ВАО
Гузаронидани Конференсияи илмк –
назариявк дар мавзӯи «Нақш ва
мақоми ЦХДТ дар таъмини рушди
босуботи иқтисодк”
Ташкили
аксия
дар
кумитацои
иҷроияи
ибтидок
ва
баргузор
намудани барномаи фарцангк
Тация ва пешкаш намудани мақолацо
дар рӯзномацои цизбии “Минбари
халқ», «Сухани халқ» ва «Шафақ»
Супоридани идрорпулии ЦХДТ дар
остонаи Рӯзи Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон
ба
донишҷӯжни

Май

Шуъбацои
КИ ЦХДТ дар
шацр

Июн

Шуъбаи кор
бо занон

Июн

Шуъбацои
КИ ЦХДТ дар
шацр

Июн

КИ ЦХДТ
дар шацр

Июн

КИ ЦХДТ
дар шацр

То моци
декабр

КИ ЦХДТ
дар шацр

Ноябрдекабр

Шуъбаи
таблиғоту
иттилоот

Ноябр

КИ ЦХДТ дар
шацр

Ноябр

КИ ЦХДТ дар
шацр

Мунтазам

КИ ЦХДТ
дар шацр

Ноябр

КИ ЦХДТ
дар шацр

муассисацои тацсилоти касбии олк ва
мижнаи
махсус,
хонандагони
муассисацои
тацсилоти
мижнаи
умумии шацр

Ноцияи Ҷаббор Расулов

341.

342.

343.

344.

345.

346.

Тарғибу ташвиқи Пажми Асосгузори
сулцу вацдати миллк – Пешвои
миллат
Президенти
Ҷумцурии
Тоҷикистон
муцтарам
Эмомалк
Рацмон ба Маҷлиси Олии Ҷумцурии
Тоҷикистон
Бо мақсади рушди қобилияти зецнктацлилии ҷавонон ташкил кардани
мусобиқаи ноциявии «Шоцмот-2019»
ва тенниси рӯи мизк бахшида ба
Солцои 2019-2021 «Солцои рушди
децот, сайжцк ва цунарцои мардумк»
ва 25 – солагии ташкилжбии Цизби
Халқии Демократии Тоҷикистон»
Роцандозии вохӯриву мулоқотцо дар
мавзӯъцои «25 соли фаъолияти
пурсамари ЦХДТ», «Тозагии социл»,
«Об манбаи цажт» ва Дацсолаи
байналмилалии амал “Об барои
рушти устувор, солцои 2018-2028 ”
Гузаронидани чорабиницои ташвиқотию таблиғотк ва маърифатк бо
ҷавонон ҷицати баланд бардоштани
маърифати сижск ва фацмонидани
дастовардцои ҷацонии Тоҷикистон
Гузаронидани чорабиницои варзишк
тацти унвони «Ҷавонон ҷонибдори
тарзи цажти солим»
Гузаронидани
шанбегицо
бо
иштироки аъзожни цизб аз цисоби
ҷавонон зери шиори «1300 рӯзи
мецнати зарбдор» бахшида ба 30 –

Дар
КИ ЦХДТ дар
давоми сол
ноция

Семоцаи
аввали
соли 2019

ТҶҶ
«Созандагони Ватан»,
шуъбаи кор
бо ҷавонон

Дар
КИ ЦХДТ дар
давоми сол
ноция

ТҶҶ
«СозандаДар
гони Ватан»,
давоми сол
ташкилотцои
ибтидок
ТҶҶ
Дар
«Созандагони
давоми сол
Ватан»
Мунтазам

КИ ЦХДТ дар
ноция

347.

348.

349.

350.

351.

352.

353.

солагии Истиқлолияти давлатии
Ҷумцурии Тоҷикистон ва 25 – солагии
ташкилжбии ЦХДТ
Ташкил ва гузаронидани чорабиницои сижск – оммавк дар мавзӯъцои
Дар
КИ ЦХДТ
«ЦХДТ-сарпарасти маънавии Роғун» давоми сол
дар ноция
ва «25-солагии ташкилжбии ЦХДТ»
Вокуниши фаврк ба маводцои интиКИ ЦХДТ дар
қодии бебунжд дар шабакацои Мунтазам
ноция
интернет ва ВАО
Гузаронидани конференсияцои илмкШуъбаи кор
назариявк доир ба фаъолгардонии
бо занони КИ
барномацои
тақдирсози
кишвар
Дар
ЦХДТ дар
цамчун мақсади ЦХДТ байни занони давоми сол
ноция
фаъоли ҷомеа (олимазанцо) дар
мавзӯи «ЦХДТ нерӯи пешбари ҷомеа»
Бо мақсади тацким бахшидан ба
умумияти ғоявк ва рафоқати цизбк,
Шуъбаи кор
интизоми бошуурона ва баробарбо занони КИ
цуқуқии
цамаи
аъзои
цизб
Дар
ЦХДТ дар
гузаронидани чорабинии оммавк бо давоми сол
ноция
номи «ЦХДТ – нерӯи иттифоқу
созанда!» бо иштироки бонувон ва
ҷавондухтарони фаъоли цизб
Шуъбацои КИ
Ба роц мондани корцои тарғиботию
ЦХДТ дар
фацмондадицк
оид ба истифоданоция, ТҶҶ
диции агрегати Нерӯгоци барқии Мунтазам
«Созандагони
обии «Роғун» дар ташкилотцову
Ватан»
муассисацои ноция
Боздид ва кӯмак ба оилацое, ки ду ва
ж зижд кӯдаки маъюб доранд дар
арафаи Рӯзи 1 июн – Рӯзи цимояи
цуқуқи кӯдак
Ташкил
ва
баргузории
мизи
мудаввар
дар
мавзӯи
«Нақши
Вацдати миллк дар ташаккули цисси
ватандӯстии ҷавонон» бахшида ба

Июн

КИ ЦХДТ дар
ноция

Июн

КИ ЦХДТ дар
ноция,
ТҶҶ
«Созандагони

Рӯзи Вацдати миллк

Ватан»

354.

Баргузор намудани мизи мудаввар
дар мавзӯи «ЦХДТ – цизби мардумк
ва амалисозандаи ормонцои халқ»

Июл

355.

Ташкил ва гузаронидани мусобиқацои варзишк, аз ҷумла футбол ва
волейбол дар байни ҷавонони ноция
барои даржфти «Ҷом”-и КИ ЦХДТ
дар ноция

Август

356.

Гузаронидани аксияи «Роц ба сӯи
мактаб» бахшида ба оғози соли нави
хониши
2018-2019
ва
ҷалби
ҷавондухтарон ба зинаи сеюми
тацсил

Август

357.

358.

КИ ЦХДТ дар
ноция,
ТҶҶ
«Созандагони
Ватан»
Шуъбаи кор
бо ҷавонони
КИ ЦХДТ дар
ноция, ТҶҶ
«Созандагони
Ватан»
КИ ЦХДТ
дар ноция

Шуъбаи кор
Бахшида ба ҷашни 25 – солагии
бо занони
ташкилжбии ЦХДТ дар цамкорк бо Дар ду моц
КИ ЦХДТ дар
муассисацои ноция ташкил намудани
як
ноция,
мацфили
омӯзишк-маърифатии маротиба
ташкилот-цои
«Маданияти оиладорк»
ибтидок
Дар сатци баланд ташкил ва
баргузор намудани аксияцои цизбк,
гузаронидани
сӯцбату
вохӯрицо,
мизцои мудаввар бо иштироки
ҷавонону занон, собиқадорон ва
Шуъбацои
фаъолони ЦХДТ доир ба масъалацои
КИ ЦХДТ дар
Дар
ҷалби ҷавонон барои хизмат дар сафи
ноция,
давоми сол
Қуввацои
Мусаллаци
Ҷумцурии
ташкилотцои
Тоҷикисон, иштироки фаъолона дар
ибтидок
корцои
ободонию
созандагк,
пешгирии ҷавонон аз гароиш ба
цизбу царакатцои ифротк, сӯиқасд ба
ҷони худ, пешгирк аз касалицои

сироятк (гепатит А-В, ВНМО)
дигар масъалацои доғи рӯз

359.

360.

361.

362.

ва

Баргузории мизи мудаввар тацти
унвони «Президенти ман - ифтихори
ман!» бахшида ба Рӯзи Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон
Баргузор
намудани
мулоқоту
вохӯрицо ба муносибати 25-умин
солгарди ташкилжбии Цизби Халқии
Демократии Тоҷикистон
Амалк намудани дастуру супоришцои Асосгузори сулцу вацдати
миллк- Пешвои миллат, Раиси Цизби
Халқии Демократии Тоҷикистон
Эмомалк Рацмон дар маҷлиси васеи
КИМ ЦХДТ, ки санаи 7 феврали соли
2019 бажн гардиданд
Ташкил ва дар сатци баланд баргузор
намудани чорабинии тантанавк ба
муносибати
25-умин
солгарди
ташкилжбии
Цизби
Халқии
Демократии Тоҷикистон

Ноябр

Шуъбаи кор
бо ҷавонон,
ТҶҶ
«Созандагони
Ватан»

Декабр

Шуъбацои
КИ ЦХДТ дар
ноция

Мунтазам

Шуъбацои
КИ ЦХДТ дар
ноция

Декабр

КИ ЦХДТ дар
ноция

Ноцияи Шацристон

363.

364.

Гузаронидани
тарғибу
ташвиқи
Пажми Асосгузори сулцу вацдати
миллк - Пешвои миллат, Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон муцтарам
Эмомалк Рацмон ба Маҷлиси Олии
Ҷумцурии Тоҷикистон ва цадафцои
созандаи ЦХДТ
Гузаронидани маҷлиси Ражсат оид ба
сазовор ҷашн гирифтани 25-солагии
таъсисжбии
Цизби
Халқии
Демократии Тоҷикистон

Мунтазам

КИ ЦХДТ дар
ноция

Март

КИ ЦХДТ
дар ноция

365.

366.

Ташкил намудани 25 ҷоиза бахшида
ба 25-солагии
таъсисжбии Цизби
Халқии Демократии Тоҷикистон дар
цошияи иҷрои қарори ҷаласаи КИМ
ЦХДТ:
–раиси мацаллаи бецтарин;
–цунарманди бецтарин;
–омӯзгори бецтарин;
–китобхони бецтарин;
–табиби бецтарин;
–цамшираи бецтарин;
–кишоварзи бецтарин;
–мутахассиси бецтарини бонк;
–рӯзноманигори бецтарин;
–социбкори бецтарин;
–аъзои бецтарини ЦХДТ дар ноция;
–донишҷӯи бецтарин;
–нозири минтақавии бецтарин;
–мутахассиси бецтарини андоз;
–мутахассиси бецтарини барқ;
–мутахассиси бецтарини соцаи об;
–мутахассиси бецтарини молия;
–мутахассиси бецтарини соцаи
коммуналк;
–мутахассиси бецтарини идораи роц;
–ошхонаи бецтарин;
–сартарошхонаи бецтарин;
–мутахассиси бецтарини идораи
ҷангал;
–бойтори бецтарин;
–тарбиятчии бецтарин.
Гузаронидани вохӯрицои бо занон
ва ҷавонони ноция оид ба дастовардцои ЦХДТ

Ноябр

Мунтазам

Ражсат
КИ ЦХДТ дар
ноция
ташкилот-цои
ибтидок

КИ ЦХДТ
дар ноция

367.

368.

369.

370.

Аждати собикадорони цизб, ҷангу
мецнат, маъюбон ва эцтижҷмандон

Дар
арафаи
ҷашн

Гузаронидани мизи мудаввар дар
мавзӯи «25 соли пурсамари ЦХДТ»
Ҷамъомадцои идона дар цамаи
ташкилотцои ибтидок оид ба сазовор
ҷашн
гирифтани
25-солагии
таъсисжбии
Цизби
Халқии
Демократии Тоҷикистон
Гузаронидани маҷлиси тантанавк
бахшида ба 25-солагии таъсисжбии
Цизби
Халқии
Демократии
Тоҷикистон

Сентябр
Ноябр

Декабр

КИ ЦХДТ
дар ноция
КИ ЦХДТ
дар ноция
КИ ЦХДТ
дар ноция,
ташкилот-цои
ибтидок
КИ ЦХДТ
дар ноция

Роцбари дастгоци
КИ ЦХДТдар вилояти Суғд

Б.Исматҷонов

Зери назари Раиси КИ ЦХДТ дар вилояти Суғд
Сатторижн Матлубахон Амонзода
Мараттиб ва муцаррир
Шарифзода Аминҷон Абдуғаффорк
Муовини Раиси КИ ЦХДТ дар вилояти Суғд
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