
 

 

 

     

Гузориш аз чорабини бахшида ба “рӯзи умумиҷаҳонии	пасандоз” дар 
доираи лоиҳаи “Васеъ намудани имкониятҳои оилаҳои мондашудаи 
муҳоҷирон барои беҳтар намудани натиҷаҳои муҳоҷират дар вилояти 

Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон”  

               Дар санаи 26 ва 27 - октябр бо ташаббуси Бонки Миллии Чумхурии 
Точикистон, кормандони СБМ ва дастгирии ташкилотҳои ҷамъиятии “Ахтари 
бахт” ва “Майрам” бахшида ба  Рӯзи Умумиҷахонии Пасандоз, ки ҳамасола  
31 – октябр қайд карда мешавад,  дар чаҳорчубаи лоиҳаи “Васеъ намудани 
ҳуқуқ ва имкониятҳои оилаҳои муҳоҷирон барои беҳтар намудани натиҷаҳои 
муҳоҷират дар вилояти Хатлони Тоҷикистон” дар шаҳри Кулоб ва ноҳияи  
Дустӣ чорабинӣ ташкил карда шуд. Чорабинии мазкур барои 50 - нафар 
занони осебпазири баҳрабарандагони лоиҳа, ки аз деҳаю ҷамоатҳои дурдасти 
шаҳри Кулоб ва ноҳияи Дустӣ, ки дар ҷаласаҳои иттилоотӣ ва тренингҳои 
“Саводнокии молиявӣ” фаъолона иштирок намуда буданд, даъват гардида 
буданд. Инчунин дар чорабинӣ намояндаҳои бахши Бонки Милли  дар шаҳри 
Бохтар - Ғаффорзода Муҳаммадсаид ва Куганзода Файзалӣ дар Дустӣ, 
намояндаҳои ҳукуматҳои шаҳри Кулоб ва ноҳияи Дустӣ, кормандони СБМ 
иштирок доштанд. Чорабинӣ бо тартиби муайян аз рӯи барномаи пешакӣ 
таҳиягардида оғоз карда шуд. Пас аз сухани шодбошӣ ҳамаи меҳмонон бо 
навбат сухан карда аз ташкил намудани чунин чорабинӣ миёни занони 
осебпазир дар ноҳияи Дӯстӣ изҳори миннатдорӣ намуданд. Пеш аз оғози он 
шартҳои ҷавоб ба саволҳои  викторина ба ҳозирин фаҳмонда дода шуд ва 
қисми аввали он оғоз гардид. Саволҳои қисми аввал оиди санҷиши донишҳои 
андӯхтаи занон оид ба саводнокии молиявӣ буда,  қисми дуюми он ба 
масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ,  зӯроварии хонаводагӣ ва баробарии 
гендерӣ вобаста буданд. Викторина хело шавқовар гузашта қисми зиёди занон 
фаъол буда  ба саволҳо ҷавобҳои пурра  медоданд. Аъзоёни комиссияи 
баҳодиҳанда аз ҳисоби кормандони Бонки миллӣ  ва СБМ буда холҳои 
иштирокчиёни викторинаро баҳогузорӣ менамуданд. Ҳангоми ҷамъбасти  
викторина маълум гардид, ки ҷойҳои аввалинро се нафар занон дар шаҳри 



Кулоб ва се нафари занон дар ноҳияи Дустӣ соҳиб гардидаанд. Ба ғолибони 
викторина тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд.  

Сипас аз ҷониби Майер Александр аз СБМ бахшида ба “рӯзи 
умумиҷаҳонии пасандоз” - 31 октябр ба иштирокчиёни чорабинӣ навор 
намоиш дода шуда  баъдан дар атрофи он мубоҳиса ташкил гардид, ки ҳозирин 
фикру мулоҳизаҳои  худро оид ба намоиш изҳор намуданд.  

Викторинаи мазкур барои занони осебпазир муфид будани саводнокии 
молиявиро нишон дод. Ин чорабинӣ исбот намуд, ки занон аз омӯзиш ба амал 
оғоз намуда истодаанд. Занони осебпазир, ки аз натиҷаҳои муҳоҷират осеб 
дида буданд, дарк намуданд, ки бояд пасандоз дошта бошанд ва дар зарурият 
аз касе мӯҳтоҷ набошанд.     

Занҳо иттилоъ доданд, ки онҳо маълумотҳои дар омӯзиши саводнокии 
молиявӣ гирифтаашонро дар ҳаёти худ истифода мебаранд. Ин имконият дод, 
ки хароҷоти зиёдатиро кам карда, ба замми ин ҷамъ кардани пасандоз шуруъ 
кунанд. 

Баргузории чунин чорабинӣ исботи он аст, ки занони  баҳрабарандаи 
лоиҳа  донишҳои  аз худ намударо ба дигар занон мерасонанд, чунки 
донистани  масъалаҳои молиявӣ,  муҳоҷират, гендер ва зӯроварӣ дар оила ба 
пешравии  занон дар  ҷомеъа  ва дигар намудани  зиндагониашон мусоидат 
хоҳад кард.   

 

 

 

 

 



 
Маросими ифтитоҳи чорабинии “Рузи умумиҷаҳонии пасандоз”, шаҳри 
Кулоб 

 

 
Иштирокчиёни фаъол дар рафти чорабинии “Рузи умумиҷаҳонии пасандоз”, 

ноҳияи Дустӣ 
. 


