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Пресс-релиз  

 

Аз моҳи феврал то моҳи ноябри соли 2018 лоиҳаи таҷрибавии “Дастрасӣ ба адолат” дар 6 ноҳияҳои 

Тоҷикистон роҳандозӣ мешавад: Вахдат, Деваштич, Бобоҷон Ғафуров, Восеъ, Ёвон ва  Спитамен. 

Лоиҳа бо ибтикори Ташкилоти Ҷамъиятии “Маркази омӯзиш ва дастгирии ТЃД” дар ҳамкории 

шарикӣ бо Бахши Ассосиатсияи Ҳелветас Свисс Интеркооперейшн амалӣ мегардад. 

 

ҲАДАФ: Таъсис ва таҳкими  платформа  баҳри муҳокимаи масъалаҳои калидии ошкоршуда дар 

ҷараёни мониторинги иҷтимоӣ тавассути баргузории муколама байни сохторҳои давлатӣ ва ҷомеаи 

шаҳрвандӣ дар самти дастрасӣ ба волояти қонун ва адолат  дар сатҳи мақомоти маҳаллӣ, ҳамзамон 

тавонмандсозии иқтидори ҷонибҳои ҷалбшуда ва тақвияти ҳамоҳангсозии онҳо. 

 

Вазифаҳо дар доираи фаъолият: 

1. Татбиқи воситаҳои мониторинги иҷтимоиии таҳияшуда (соли 2017)  бо дарназардошти тавсияҳои 

ҷамъоатҳо; 

2. Тарҳрезӣ ва шиносоӣ бо  платформаи муколамаи ҷамъиятӣ дар заминаи усулҳои ҳамоҳангсозӣ дар 

ноҳияҳои ҳадафноки қаблӣ (Ваҳдат, Деваштиҷ, Б.Ғафуров) ҳамзамон дар ноҳияҳои (Спитамен, Восеъ 

ва Ёвон) дар сатҳи  мақомоти иҷроияи ҳокимияти маҳаллӣ; 

3. Идома додани фишанги истифодабарии мониторинги иҷтимоӣ ва муколамаи ҷамъиятӣ, дар ноҳияҳои 

ҳадафноки қаблӣ (Деваштиҷ, Б.Ғафуров); 

4. Баланд бардоштани сатҳи иттилоотнокии ҷомеаи шаҳрвандӣ оид ба фаҳмиши мониторинги иҷтимоӣ 

ва муколамаи ҷамъиятӣ, ҳамзамон тартиботи баргузории он бо сохторҳои давлатӣ дар самти дастрасӣ 

ба волояти қонун ва адолат дар сатҳи мақомоти маҳаллӣ; 

5. Баргузории муколамаи ҷамъиятӣ оид ба масълаҳои дастрасӣ ба волоияти қонун ва адолат дар сатҳи 

мақомоти маҳаллӣ, бо истифода аз дастурамалҳои ҳамоҳангсозӣ-машваратӣ оид ба омӯзишӣ ҳуқуқӣ 

ва тарбияи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди мақомоти шаҳрию ноҳиявӣ, бо ҳамин 

васила таъсис додани  муносибатҳои созандаю устувор байни мақомоти давлатӣ ва шӯрои маҳаллӣ 

тавассути баргузории муколамаи ҷамъятӣ; 

6. Тақвиятбахшии савияи дониш ва малакаю иқтидори кормандони сохторҳои ҳукуматҳои маҳаллӣ ва 

намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ барои иштирок дар раванди муколамаи ҷамъиятӣ. 

 Фаъолиятҳои пешбинишуда: 

• Вохӯриҳо бо ҳукуматҳои маҳаллӣ баҳри муҳокимаҳои дақиқ оид ба тасдиқи нақшаи ҳамкорӣ байни 

ҳукуматҳои маҳаллӣ ва ташкилоти ҲЕЛВЕТАС; 

• Барои аъзои Шӯро: баргузории омӯзиш дар самти масъалаҳои мониторинги иҷтимоӣ ва муколамаи 

ҷамъиятӣ; 

• Баланд бардоштани иқтидори кумитаҳо ва шӯрои маҳалла оид ба мониторинги иҷтимоӣ ва равиши 

таҳлил, муайянкунии масъалаҳои марбут ба дастрасӣ ба волоияти қонун ва адолат, инчунин ташаккул 

ва баррасии масъалаҳои мухталифи марбут ба маҳалла дар сатҳи муколамаи ҷамъиятӣ; 

• Ҳамкории шарикӣ бо ташкилоти Ҳелветас барои интихоби масъалаҳои афзалиятнок ва мушкилотҳои 

ҳуқуқии шаҳрвандон барои баррасӣ дар сатҳи муколамаи ҷамъиятӣ; 

• Баланд бардоштани иқтидори намояндагони кумитаҳои маҳаллаҳо барои тартиб додани аризаҳо, 

шикоятномаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳо; 

• Таъмини маводи иттилоотӣ бо забони оммафаҳм; 

• Баргузории муколамаи ҷамъиятӣ дар сатҳи мақомоти маҳаллӣ дар 6 ноҳияи ҳадафнок. 


