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Лоихаи 

“Дастрасӣ ба адолат”

Ташкилоти Чамъиятии “Маркази омузиш ва

дастгирии ТFД” дар ҳамкории шарикӣ бо Ҳелветас

Свисс Интеркооперейшн дар солхои 2017- 2018 дар

шаш ноҳияхои Ҷумҳурии Тоҷикистон лоихаи

“Дастрасӣ ба адолат” – ро роҳандозӣ менамояд.



“Дастрасӣ ба адолат”

ҲАДАФИ ЛОИХА: Таъсис ва таҳкими платформа баҳри

муҳокимаи масъалаҳои калидии ошкоршуда дар ҷараёни

мониторинги иҷтимоӣ тавассути баргузории муколамаи

ҷамъиятӣ байни сохторҳои давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ

дар самти дастрасӣ ба волоияти қонун ва адолат дар сатҳи

мақомоти маҳаллӣ, ҳамзамон тавонмандсозии иқтидори

ҷонибҳои ҷалбшуда ва тақвияти ҳамоҳангсозии онҳо.



“Дастрасӣ ба адолат”
 1)Таҳия ва татбиқи воситаҳои мониторинги иҷтимоӣ ва тавсифи нақши 

ашхоси ҷалбшуда; 

 2) Тарҳрезӣ ва шиносоӣ бо  платформаи муколамаи ҷамъиятӣ дар заминаи 

усулҳои ҳамоҳангсозӣ- машваратӣ оид ба омӯзиши ҳуқуқӣ ва тарбияи  

шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

маҳаллии ноҳияҳои интихобшуда (минбаъд ҳукуматҳо);

 3) 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 волоияти қонун ва 

адолат  дар сатҳи мақомоти  маҳаллӣ;



“Дастрасӣ ба адолат”

 4) Таъсиси муносибатҳои  созандаю устувор байни мақомоти давлатӣ, 

ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва  шӯрои маҳаллӣ  тавассути баргузории муколамаи 

ҷамъятӣ; 

 5) Баргузории муколамаи ҷамъиятӣ  оид ба масълаҳои дастрасӣ ба волоияти 

қонун ва адолат  дар сатҳи мақомоти маҳаллӣ,  бо истифода аз   усулҳои 

ҳамоҳангсозӣ- машваратӣ оид ба омӯзишӣ ҳуқуқӣ ва тарбияи шаҳрвандии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди мақомоти шаҳрию ноҳиявӣ;

 6)  Тақвиятбахшии савияи дониш ва малакаю иқтидори кормандони 

сохторҳои ҳукуматҳои маҳаллӣ ва намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ барои 

иштирок дар  раванди муколамаи ҷамъиятӣ. 



“Дастрасӣ ба адолат”
 Нақшаи фаъолият:

 Вохӯриҳо бо ҳукуматҳои маҳаллӣ бо мақсади дақиқан ва муфассал   

баррасӣ ва тасдиқ намудани нақшаи ҳамкорӣ байни  ҳукуматҳои 

маҳаллӣ  ва  ташкилоти ҲЕЛВЕТАС;

 Ҷамъоварии иттилооти оморӣ оид ба шӯрои маҳалла ва интихоби  

гурӯҳи кории муайян барои идомаи ҳамкориҳои дуҷониба;

 баргузории омӯзиш дар самти  масъалаҳои мониторинги иҷтимоӣ ва 

масоили марбут ба 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;



“Дастрасӣ ба адолат”
 Нақшаи фаъолият:

 Ҳамкории шарикӣ  бо ташкилоти  Ҳелветас барои 
интихоби масъалаҳои афзалиятнок ва  
мушкилотҳои ҳуқуқии шаҳрвандон барои баррасӣ 
дар сатҳи  муколамаи ҷаъиятӣ;

 Баланд бардоштани иқтидори намояндагони 
кумитаҳои маҳаллаҳо барои тартиб додани аризаҳо, 
мурочиатномахо ва дигар ҳуҷҷатҳо;

 Таъмини маводи иттилоотӣ бо забони оммафаҳм;

 Баргузории муколамаи ҷамъиятӣ дар сатҳи 
мақомоти маҳаллӣ дар шаш ноҳияи ҳадафнок;



Мониторинги ҷамъиятӣ 
чист?
 Мониторинге, ки омӯзиши равандҳо ва

падидаҳои марбут ба ҷомеаро дар бар 

мегирад, мониторинги ҷамъиятӣ мебошад.

Ҳадафи (объекти) мониторинги иҷтимоӣ 

 Равандҳои иҷтимоӣ ва падидаҳои он, ки 

барои беҳтарсозии хусусияти рушди 

иқтисодӣ, вазъи иҷтимоӣ, пешрафти вазъи 

иҷтимоиёти кишвар мусоидат менамояд. 



Муколамаи ҷамъиятӣ чист?

 Муколамаи ҷамъиятӣ – муҳокимаи тадриҷан 
бонизоми ҷамъиятӣ буда, ҳадафи аслии он 
тарҳрезии усулҳои нави рафтор ва тарзҳои 
ҷадиди муносибат буда, баҳри беҳтар кардани
вазъи мавҷуда равона шуда, имконпазирии
гузариши зинаҳои инкишофро ба таври 
мутаносибан нав фароҳам меорад.

 Муколамаи ҷамъиятӣ – намунаи
муносибатест, ки дар он мақомоти ҳокимияти 
давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ҳам омада, 
роҳҳои беҳтар кардани вазъи мавҷударо ва ҳалли 
масъалаҳои ҷойдоштаро мавриди муҳокимаи ду
ҷониб қарор медиҳанд. 



Натиҷаҳои мониторинги иҷтимоӣ дар 

ноҳияи Деваштич                                     

вобаста ба соли 2017 –ум.
 Тақрибан 240 нафар ё 60 % пурсишшудагон аз ёрии 

ҳуқуқии гирифташуда изҳори қаноатмандӣ намуданд ва 
иброз доштанд, ки маркази ҳуқуқиро ба дигарон тавсия 
карда метавонанд.

 Аз 400 нафар ба маркази ҳуқуқи муроҷиаткардагон 207 
нафар ё 51% қайд намуданд, ки мушкилоти онҳо ҳалли 
худро ёфт.

 Мушкилот ҳал шуд:

 Тавассути муроҷиат ба суд - 55 нафар

 Тавассути муроҷиат ба сохторҳои давлатӣ - 60 нафар

 Машварати шифоҳӣ (даҳонӣ) – 63 нафар

 Дигар – 29 нафар

 Мушкилот ҳал нашуд - 178 нафар.



Натичахои  мониторинги иҷтимоӣ дар ноҳияи 

Деваштич вобаста ба соли 2017 

Соли 2017 –ум 400 нафар аҳолӣ дар пурсиш иштирок 
намуданд: ҷамоатҳои Ғазантарак, И.Сомони .

Номгӯи мушкилоти асосие, ки барои ҳалли онҳо 
аҳолӣ ба маркази ҳуқуқӣ муроҷиат намуд:

 Норасоии оби нӯшокӣ дар дехахои ҷамоатҳо

 Таъмири роххо ва наклиёти мусофиркашон байни 
дехахо ва чамоатхо

 Ҷанҷоли оилавӣ, вайроншавии оилаҳои ҷавон, 
маскуншавӣ

 Ситонидани алимент аз шавҳар; кӯмакпулӣ ва 
нафакапулӣ барои фарзандон ва шахсони маъюб

 Гирифтани китъаи наздиҳавлигӣ, саҳми замин ва 
сертификат ва ғайраҳо.



Натичахои муколамаи чамъиятии соли 2017 пас 

аз як соли фаъолияти лоиха

дар чамоати И.Сомони.
 Дар чамоати дехоти И. Сомони тарики хашар ва бо дастгирии МИХД 

ва ташкилотхои башардустона таъмири хатти оби нушокии дехаи
Хучахо ба масофаи 12 км амали гардонида шуда, ба истифода дода
шуд.





Дастовардхои фаъолияти дастачамона дар 

чамоати И. Сомони

 Соли чори кисми асосии рохи автомобилгарди байнинохияви аз маркази нохия то чамоати

И.Сомони ба масофаи 36 км аз таъмир бароварда шуда мумфарш гардонида шуд.



Аз байн рафтани аризахои шахрвандон оиди вайрон

кардани акди никох.

 Тарзи дуруст ба расмият даровардани ва таъсис

додани хочагихои дехкони инфироди хуччатхо оиди

гирифтани китъаи замини наздихавлиги ва

сертификати замин . Соли 2017 – 68 адад хочагихои

дехконии инфироди таъсис дода шуда буд. Соли 2018 

баъди тачдид шумораи хочагихои дехконии

инфироди ба 248 адад расид.

 Дар дехахои Калъаи Хочи, Сурхобча,Шохон ва

Качровут дар умум – 12,5 км хатти оби полези ва

нушоки ба истифода дода шуд.



Фаъолият лоиха дар чамоати

Исмоили Сомони


