
Рафти иҷрои Наќшаи миллии чорабинињо дар бораи иљрои тавсияњои 

Кумитаи Созмони Милали Муттањид оид ба барњам додани табъиз 

нисбати занон ба маърўзаи даврии муттањидшудаи чорум ва панљуми 

Тољикистон дар нимсолаи якуми соли 2016 

 

Вобаста ба иљрои тавсияи 6 масъалањо оид ба мукаммалгардонии 

ќонунгузорї дар самти рушди ањолї ва амалишавии Њадафњои Рушди 

Устувор, банаќшагирии оила ва баробарии гендерї, баланд бардоштани 

иќтидори парлумон дар тањияи ќонунгузорї, ки ба самти баробарии 

гендерї ва њуќуќу имкониятњои занон, дастрасї ва таъмини 

хизматрасонињои саломатии репродуктивї равона шудаанд, аз љониби 

маќомоти давлатї, аз љумла кумитањои дахлдори Маљлиси Олї мавриди 

баррасию муњокимаронї ќарор дода шуданд. 

Оид ба иљрои тавсияи 8 бо маќсади баланд бардоштани њассосияти 

гендерии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, судяњо ва кормандони 

соњаи тандурустї ва дигар сохторњо аз љониби маќомоти давлатї дар 

якљоягї бо ташкилоти љамъиятии «Љавонони пешсаф» дар доираи 

лоињаи «Пешгирии хушунати оилавї, тундгарої ва ифротгарої» моњи 

июни соли 2016 дар шањри Панљакенти вилояти Суѓд конференсияи 

минтаќавї дар мавзўи «Пешгирии хушунати оилавї, тундгарої ва 

ифротгарої» ташкил карда шуд.  Дар конференсияи мазкур роњбарияти 

маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањри Панљакент, 

намояндагони Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон, 

Кумитаи оид ба корњои дин, танзими анъана ва љашну маросимњои 

миллии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, намояндагони 

прокуратура, суд, маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри 

Панљакент, намояндагони кумитањои кор бо занон ва оила, љавонон, 

варзиш ва сайёњї, оид ба корњои дин, танзими анъана ва љашну 

маросимњои миллї, сабти асноди њолати шањрвандї, раисони љамоатњо, 

раисони шўроњои занони љамоатњо, ходимони дин,  намояндагони 

ташкилотњои љамъиятии шањри Панљакент иштирок намуданд. Дар 

конференсия масъалањои њифзи занон њангоми сар задани низоъњо, 

пешгирии хушунати оилавї њамчун омили сар задани дигар њолатњои 

номатлуб ва хатаровар, аз ќабили шомил гаштан ба њаракатњои 

тундгарову экстремистї, худкушї ва љинояткорї мавриди баррасї ќарор 

дода шуд.  

Дар байни њайати шахсии Вазорати корњои дохилї як ќатор дарсњои 

назариявї ва амалї гузаронида шуд. Дар Академияи Вазорати корњои 

дохилї курси махсус оид ба масъалањои зўроварї дар оила ба наќшаи 



таълимї ворид карда шуда, дар давоми соли тањсили 2015-2016 барои 

њамаи факултетњои Академияи мазкур зиёда аз 300 дарс гузаронида шуд.  

Њамзамон, дар ноњияи Љайњун барои љаласаи зергурўњи корї оид ба 

сиёсати гендерии Вазорати корҳои дохилии Љумҳурии Тољикистон дар 

Маркази захиравии занони «Моњи мунир» љињати иљрои Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи пешгирии зўроварї дар оила» ва 

Барномаи давлатї оид ба пешгирии зўроварї дар оила дар Љумњурии 

Тољикистон барои солњои 2014-2023 семинар-машварат баргузор гардид.  

Дар љаласаи мазкур аъзои зергурўњи корї оид ба сиёсати гендерии 

назди Вазорати корњои дохилї, намояндагони вазорату идораҳо, 

нозирони минтаќавї оид ба пешгирии зўроварї, намояндагони 

ташкилоти љамъиятї, марказњои захиравї, намояндагони маќомоти 

иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Љайњун, намояндагони Маркази 

захиравии занони «Моњи мунир» ва намояндагони дафтари САЊА дар 

Тољикистон иштирок намуда, масъалањои роҳандозии ҳамкориҳои 

мутақобила ва беҳтар кардани кумакҳои соҳавї ба љабрдидагони 

зўровариро баррасї намуданд.  

Бо мақсади баланд бардоштани иттилооти гендерии кормандони 

Вазорати молия моҳи апрели соли 2016 бо иштироки намояндагон аз 

Кумитаи кор бо занон ва оила, Маркази тадқиқоти стратегии назди 

Президенти Љумҳурии Тољикистон, Донишгоҳи миллии Тољикистон, 

Вазорати корҳои дохилї,  маљаллаи «Фирўза», маљаллаи «Бонувони 

Тољикистон», намояндагони дафтари САҲА дар Тољикистон ва СММ-

Занон, ташкилоти љамъиятии «Занони маълумоти олидор»,  телевизиону 

АМИТ «Ховар» вохўрї доир карда шуд. 

Љињати иљрои тавсияи 12 бо маќсади баланд бардоштани 

имкониятњои молиявии Кумитаи кор бо занон ва оила бо зиёд шудани 

воњидњои корї фаъолияти Кумита пурсамар ба роњ монда шуд. Бо 

ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон таљдиди сохтори Кумита амалї 

гашта, як шуъба ва як бахши нав таъсис дода шуд. Шумораи 

кормандони Кумита аз 15 нафар ба 22 нафар расонида шуд. Дар 

вилоятњои Суѓду Хатлон ва шањри Душанбе раёсатњои кор бо занон ва 

оила таъсис дода шуда, дар њама шањру ноњияњое, ки ањолияшон аз 150 

њазор нафар зиёд аст, бахшњо ба шуъба табдил ёфта, дар боќимонда 

бахшњои кор бо занон ва оила як воњиди кории иловагї, љамъ 105 воњиди 

корї зиёд карда шуд. 

Дар самти ташхиси гендерии ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќї  

дар назди Кумитаи кор бо занон ва оила аз њисоби намояндагони 

вазорату идорањо, љомеаи шањрвандї Шўрои экспертї  фаъолият дорад. 

Њамчунин бо фармоиши Агентии хизмати давлатї аз 13 июни соли 2016, 



№99 гурўњи кории гендерии доимоамалкунанда оид ба масъалањои 

њуќуќї ва тањлилї ташкил гардидааст.  

Моњи апрели соли 2016 бо маќсади дар  амал татбиќ намудани 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи пешгирии зўроварї дар 

оила», пешгирии вайроншавии оилањои љавон дар толори дафтари 

САҲА курси омўзишї ва таълимї барои такмили малакаи кормандони 

вазорату идорањо, маќомоти иљроияи њокимияти давлатї ва 

ташкилотњои љамъиятї дар тањияи стратегия ва барномањои соњавї оид 

ба пешгирии зўроварї дар оила ташкил ва гузаронида шуд. 

Семинари омўзишї љињати  баррасии бахши баробарии гендерии  

лоиҳаи «Барномаи миёнамуҳлати рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020» ташкил ва гузаронида шуд. 

Њамчунин тибқи дастури муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 25 апрели соли 2016, №24302(22-7) ва мактуби Кумитаи 

давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатї дар ҳамкорӣ бо Бонки 

ҷаҳонӣ оид ба татбиқи лоиҳаи баланд бардоштани мавқеи соҳибкорї 6 

модули Барномаи омўзишї тањти унвони «Соҳибкории хурд ва миёна-

омили калидии рушди иқтисодӣ» гузаронида шуд. 

Вобаста ба иљрои тавсияи 14 аз љониби Шўрои экспертии назди 

Кумитаи кор бо занон ва оила ва гурўњи кории байниидоравї масъалаи 

ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи кафолатњои давлатии баробарњуќуќии мардону занон ва 

имкониятњои баробари амалигардонии онњо» мавриди омўзиш ва 

баррасї ќарор дорад. 

Вобаста ба иљрои тавсияи 16 оид ба ташаккули дарки зарурати 

таъмини баробарии имкониятњо дар тафаккури љамъиятї дар њамкорї 

бо дафтари СММ-Занон бо иштироки васеи љомеаи шањрвандї, 

кормандони соњаи дин, фаъолзанон, намояндагони маќомоти 

худидоракунии мањаллї оид ба инъикос намудани љанбањои гуногуни 

мушкилоти занон дар љомеа, ташаккули дарки баробарии мардону занон 

ва имкониятњои баробари онњо дар мавзўи «Васеъ намудани њуќуќ ва 

имкониятњои оилањои тарккардашудаи муњољирони мењнатї дар 

Тољикистон» ва «Баланд бардоштани иќтидори шарикони мањаллї оид 

ба хизматрасонињои самараноки њуќуќї барои занњои дењот дар 

Тољикистон»  семинар-тренингњои омўзишї гузаронида шуд. 

Њамзамон, кормандони маќомоти давлатї дар барномањои 

шабакањои телевизион ва радио дар бораи ањамияти бартарафсозии 

ќолабњо оид ба наќши мардон ва занон дар љомеа, инчунин  бахшида ба 

масъалањои мубрами њаёти занон ва мушкилоти оилањо иштирок 

намуданд.   



Айни замон барои ташвиќу тарѓиби њаёти солим, боло бурдани 

маърифати оиладорї, пешгирии хушунат дар оила, њимояи њуќуќњои 

занону кўдакон дар якљоягї бо ташкилотњои байналмилалї ва шарикони 

рушд маводи тарѓиботї-иттилоотї, ба  монанди буклетњо, китобчањо, 

вараќањо ба чоп расонида шуда, байни ањолї пањн карда шуданд. 

Кормандони маќомоти давлатї дар барномањои телевизионии 

«Мастар», «Нигоњи нав», «Њукм», «Гетинигор», «Артиш», «Оилаи солим 

- љомеаи солим», «Сарнавишт», «Равзанаи умед», «Гирењ», «Фариштаи 

мењр», «Андеша», «Љавонї», «Зан ва замон», барномаи идонаи «Рўзи 

модар», «Њукм», «Бону», «Субњ», «Садои зан», «Дугонањо», «Завќ», 

«Олиња», «Толори оинањо», «Оилаи солим - љомеаи солим», «Андеша», 

«Равзанаи умед», «Гирењ», «Фариштаи мењр», «“Чароѓи хонадон», 

барномањои радиоии «Оила», «Суњбат дар мавзўи рўз»,  инчунин дар 

барномањои «Ахбор», «Навид» ва «Субњ» баромадњо намуданд.  

 Њамчунин дар рўзномаю маљаллањои «Минбари халќ», 

«Љумњурият» ва «Бонувони Тољикистон» дар мавзўъњои  тарбияи 

дурусти фарзанд, оила њамчун макони ташаккули шахсият, илмомўзии 

духтарон, сањми оила дар тањкими суботи љомеа, издивољи хешовандї ва 

ташхиси пешазникоњии издивољкунандагон, пешгирии гароиши љавонон 

ба њизбу њаракатњои ифротгаро, инчунин бегонапарастию таќлидкорї ба 

фарњанги бегона маќолаю мусоњибањо ба табъ расиданд. Гузашта аз он, 

вараќањои иттилоотї байни ањолї оид ба њуќуќњои занон дар оила ва 

љомеа, касалињои гуногуни занона, кўдакона, касалињои сироятии 

гузаранда, оид ба муњољирати мењнатї, њуќуќу уњдадорињои муњољирони 

мењнатї дар муњољират пањн намуда, ба занону љавондухтарон маводи 

санитарї-гигиении занона ва барои кўдакону наврасон ширинињо 

таќдим карда шуданд. Дар љумњурї зиёда аз 30 номгўи барномањо дар 

шабакањои марказї ва минтаќавї оид ба масъалањои хушунати оилавї, 

баробарњуќуќии мардону занон, поймол накардани њуќуќњои занону 

кўдакон мунтазам пахш мегарданд. 

Дар њамкорї бо Маркази буҳронии «Боварї ба фардо» дар 

муассисаи давлатии «Боғи Ирам» оид ба пешгирии зўроварї дар оила ва 

наќши занон ва мардон дар оила чорабинии иттилоотї гузаронида шуд. 

Дар чорабинї доираи васеи намояндагони табақаҳои гуногуни аҳолї 

иштирок намуда, аз маслиҳату машваратҳои ҳуқуқиву равонии ройгон 

бархурдор шуданд. Инчунин ба ањолї маводи иттилоотї дар шакли 

буклетҳо таќсим карда шуд. 

Вобаста ба иљрои тавсияи 18 бо маќсади баланд бардоштани 

иттилоотнокї ва маърифати њуќуќии ањолї оид ба оќибатњои номатлуби 

зўроварї дар оила, аз љумла хушунат нисбати занон, кўдакон ва оилањои 



муњољирони мењнатї маќомоти дахлдори давлатї мунтазам 

чорабинињои  иттилоотї ва маърифатиро байни ќишрњои мухталифи 

љомеа баргузор менамояд. 

Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї љињати иљрои тавсияи  

мазкур дар њамкорї бо маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 

давлатии шањру ноњияњои љумњурї корњои иттилоотї ва 

фањмондадињиро оид ба пешгирии зўроварї дар оила, махсусан нисбат 

ба занону кўдакон дар байни оилањои муњољирони мењнатї ба роњ 

монда, пайваста тавассути воситањои ахбори омма хабару гузоришњо 

инъикос карда мешаванд. Аз љумла, дар нимсолаи аввали соли 2016 бо 

ањолї 710 вохўрї ва суњбатњо бо љалби 59258 нафар гузаронида шуд. 

Бо маќсади татбиќи муќаррароти Консепсияи расонидани ёрии 

њуќуќии ройгон бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 28 ноябри 

соли 2015, №704 дар сохтори Вазорати адлия муассисаи давлатии 

«Маркази ёрии њуќуќї» таъсис дода шуд. 1 марти соли 2016 аз љониби 

маркази мазкур дар ноњияи Бобољон Ѓафурови вилояти Суѓд маросими 

кушодашавии расмии бюрои давлатии њуќуќї баргузор гардид, ки дар 

он намояндагони маќомоти давлатї, љомеаи шањрвандї ва донорњо 

иштирок намуданд. 

Консепсияи зикршуда се намуди ёрии њуќуќии ройгони 

якумдараљаро барои татбиќ муайян намудааст, ки ин намунањо аз 

љониби бюрои давлатии њуќуќї дар шањру ноњияњои зерин таљриба шуда 

истодаанд: - дар ноњияњои Љайњун ва Деваштич аз рўи намунаи 1.1; - дар 

шањри Вањдат ва ноњияи Бобољон Ѓафуров аз рўи намунаи 1.2 ва дар 

шањри Панљакент ва ноњияи Восеъ аз рўи намунаи 2. 

Дар соли 2016 аз тарафи њуќуќшиносони бюрои давлатии њуќуќии 

номбуршуда ба 162 шањрванд маслињати њуќуќї дода шудааст. 

Дар њамкорї бо СММ-Занон ва ташкилоти љамъиятии «Гендер ва 

тараќќиёт»  дар доираи лоињаи «Васеъ намудани њуќуќу имконоти 

оилањои тарккардашудаи муњољирони мењнатї дар Тољикистон» дар 

шањру ноњияњои Тољикобод, Лахш, Сангвор, Фархор ва Кўлоб барои 

баланд бардоштани маърифати њуќуќии оилањои муњољирон, модарони 

яккаву танњо, занони маъюб, модарони кўдакони ятим, мардон ва 

мактаббачагон оид ба ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар самти 

дастгирии табаќањои ниёзманд маъракањои иттилоотї доир гардид.  

Дар суњбату вохўрињо, семинар-машваратњо ва чорабинињои 

иттилоотї намояндагони маќомоти њифзи њуќуќ -  суд, прокуратура, 

корњои дохилї, нозирони минтаќавї, раисони мањаллањо ва шуъбањои 

кор бо занон ва оила ширкат варзиданд.  



Дар ҷамоатҳои деҳоти Унҷӣ, Ҳ.Усмонов ва деҳоти Хистеварз ва 

Овчиқалъачаи ноњияи Б.Ѓафурови вилояти Суѓд бо иштироки 

ҳуқуқшиноси дафтари СММ-Занон дар Осиёи Марказӣ дар доираи 

лоиҳаи «Васеъкунии ҳуқуқ ва имкониятҳои оилаҳои таркшудаи 

муҳоҷирони меҳнатӣ дар Тоҷикистон» семинар доир гардид. Дар 

семинар оилаҳои носолим,  оилањои аз муҳоҷирати меҳнатӣ баргашта ва 

оилаҳое, ки аъзои онњо дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд, ҷалб 

гаштанд. Дар чорабинии мазкур аз љониби коршиносони њуқуқшинос 

оид ба пешгирии зуроварӣ дар оила, пошхӯрии оилаҳои ҷавон, 

масъалаҳои ситонидани алимент ва маскуншавї ба саволҳои 

иштирокчиён ҷавобҳои мушаххас дода шуд. 

Дар ҳамкорӣ бо Лоиҳаи «Пешгирии зӯроварии хонаводагӣ» (PDV) 

Филиали GOPA бо иштироки коршиноси байналмилалӣ аз Ҷумҳурии 

Молдова Наталя Урекяну ҷиҳати ҳамаҷонибаву дуруст иҷро намудани 

талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи пешгирии зӯроварӣ 

дар оила», Барномаи давлатӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2023 барои кормандони 

Кумитаи кор бо занон ва оила, шуъба ва бахшҳои кор бо занон ва оила, 

марказҳои иттилоотию машваратии ноҳияҳои тобеи љумњурї  ва шањри 

Душанбе  семинар-тренинг ташкил ва гузаронида шуд. 

Бо маќсади бештар фаро гирифтани ањолї бо машваратњои њуќуќї 

ва равонии ройгон дар назди Кумитаи кор бо занон ва оила утоќи 

равоншиносон ташкил карда шудааст, ки дар он њамарўза ќабули 

шањрвандон гузаронида мешавад. 

Теъдоди марказњои машваратї-иттилоотии ноњиявї ба 110 адад 

расонида шуд. Дар шаш моњи аввали соли 2016 ба марказњои иттилоотї - 

машваратии  ноњияњо 5162 нафар мурољиат намуданд, ки аз ин теъдод 

5014  нафар занон ва  148-тои онњоро мардон ташкил медињанд. 

Барои таќвияти донишу малакаи хизматчиёни давлатї дар шаш 

моњи аввали соли 2016 кормандони маќомоти давлатї дар курсњои 

такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Донишкадаи давлатии 

идоракунии назди Президенти Љумњурии Тољикистон иштирок намуда, 

соњиби шањодатнома ва гувоњномаи Донишкада гардиданд. 

Барои таќвияти донишу малака ва донишњои гендерии кормандони 

маќомоти дахлдори давлатї сафарњои омўзишї ба давлатњои хориљї, аз 

љумла, ба Љумњурии Молдова, Љумњурии Мардумии Чин, Љумњурии 

Тайланд ва ѓайра  ташкил карда шуд.  

Дар њамкорї бо Лоињаи пешгирии зўроварии хонаводагї (PDV) ва 

ташкилоти ҷамъиятии «Занони маълумоти олидор» китобчаи «Сад 



саволу сад ҷавоб дар бораи зӯроварӣ дар оила» дар њаљми 850 адад, 

буклетҳо дар ҳаҷми 300 адад барои истифода ба иштирокчиён зимни 

баргузории мизњои мудаввар ва семинарҳо дастрас гардонида шуд. 

Бањри таќвият бахшидани корњои ташвиќотию тарѓиботї ва 

иттилоотонию маърифатнокии ањолї дар самти ташаккули муносибати 

тањаммулнопазир оид ба зўроварї дар оила баннерњои тарѓиботї низ 

омода шуда, дар шањри Душанбе насб карда шуд ва роликњои таблиѓотї 

тањти унвони «Зўроварї узр надорад», «Зиндагии осуда аз эњтироми зан 

сар мешавад» ва «Худкушї роњи њал нест» тањия гардида, дар вохўрињо 

пешкаши тамошобинон карда шуд.  

Тибќи Наќшаи амали Барномаи давлатї оид ба пешгирии  зўроварї 

дар оила дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2014-2023 ва љињати 

њамаљонибаву дуруст иљро намудани талаботи он аз љониби маќомоти 

давлатї дар якљоягї бо Лоињаи «Пешгирии зўроварии хонаводагї»  

(PDV)  ҷиҳати муайян намудани нишондиҳандаҳои зўроварї дар оила 

дар маҳаллаҳои Бадахшон, Чехов, Дўстии халқҳои ноҳияи Шоҳмансури  

шањри Душанбе тадқиқоти сотсиологї гузаронида шуд. Натиљањои 

тадќиќоти мазкур айни замон дар сатњи коркард ќарор доранд.  

Судяњо ва кормандони масъули дастгоњи Суди Олї дар барномањои 

телевизионию радиої ва мулоќоту конфронсњо вобаста ба масъалањои 

пешгирии зўроварї дар оила баромадњо намуданд. 

Вобаста ба иљрои тавсияи 20 намояндагони маќомоти дахлдори 

давлатї дар  гурўњњои корї оид ба тањияи таѓйиру иловањо ба 

ќонунгузории соњавї дар самти муќовимат ба савдои одамон вобаста ба 

ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муќовимат ба савдои 

одамон ва расонидани кўмак ба ќурбониёни савдои одамон», тањияи 

лоињаи Низомномаи Маркази муќовимат ба савдои одамон, лоињаи 

ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи Тартиби 

амалї намудани маљмўи тадбирњо дар доираи механизми бозравонии 

ќурбониёни савдои одамон»  ва ѓайрањо иштироки фаъолона намуданд. 

Мувофиќи  Наќша-чорабинии муштараки Кумитаи кор бо занон ва 

оила, вазоратњои маориф ва илм, корњои дохилї, кумитањои оид ба 

корњои дин, танзими анъана ва љашну маросимњои миллї, љавонон, 

варзиш ва сайёњї, телевизион ва радио дар байни ањолї, аз љумла занону 

наврасон ва волидайни кўдакон бо љалби шахсони барўманд ва 

рўзгордида дар шањру ноњияњои љумњурї вохўрињо ва суњбатњои 

инфиродї гузаронида шуд. Дар тамоми вохўрињо, суњбатњо ва њамоишњо 

масъалаи пешгирии савдои одамон ва муњофизат аз одамљаллобон, 

инчунин мавзўъњои «Чї тавр метавонем тўъмаи одамфурўшони ќарни 

XXI нашавем: огоњ шудед, мусаллањ шудед», «Њуќуќ ва ахлоќ» ва 



«Таносуби њуќуќ ва вазифањои шахс дар љомеа» мавриди баррасї ќарор 

дода шуд. Дар суњбатњои инфиродї занону духтарон аз оилањои 

носолим, аз љумла, даст ба худкушизадагон, занони яккаву танњо, 

шавњаргумкардагон ва заноне, ки шавњаронашон дар муњољирати 

мењнатї мебошанд, љалб карда шуданд. Дар рафти чунин мањфилњо ба 

иштирокчиён одоби муошират, муносибати байнињамдигарї аз нуќтаи 

назари равонї, роњандозї намудани буљети оилавї, баланд бардоштани 

маданияти рўзгордорї, расонидани ёрии таъљилии тиббї, њуќуќи зан аз 

нигоњи ќонун ва шариат омўзонида шуд.  

Аз љониби маќомоти давлатї бањри тањкими оила ва муносибатњои 

оилавї, пешгирї намудани падидањои номатлуб дар оила, аз љумла 

пешгирии мавриди хариду фурўш гирифтани занону кўдакон корњои 

муайян  иљро карда шуд. 

Тибќи дастури Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии 

Тољикистон аз 14 январи соли 2016, 32/10-2566 ва наќшаи кори Кумитаи 

кор бо занон ва оила љињати иљрои Наќшаи миллии чорабинињо оид ба 

иљрои ќатъномањои №1325 ва №2122 Шўрои амнияти СММ Кумита дар 

ҳамкорї бо дафтари  СММ-Занон дар Тоҷикистон ва њайати гурўњи 

кории байниидоравї вобаста ба масъалањои сулњоварї, низоъњои обї, 

сарњадї, њолатњои фавќулода ва офатњои табиї, истифодаи нерўи занон 

дар масъалаи муќовимат ба пањншавии њаракату равияњои экстремистї, 

пешгирии зўроварї дар оила, хариду фурўши одамон дар шањру 

ноњияњои Шањритуз, Исфара, Хоруѓ, Рашт ва Фархор бо љалби 

намояндагони ноњияњои Бобољон Ѓафуров, Љайњун, Дўстї, Мўъминобод, 

Ш. Шоњин, Шуѓнон, Сангвор  машваратњои судманд доир карда шуд.  

Бо маќсади расонидани кумак ба љабрдидагони хушунат, ятимону 

бепарасторон ва духтарони ноболиѓи мавриди хушунат ва хариду фурўш 

ќароргирифта дар назди Кумитаи кор бо занон ва оила хадамоти 

дастгирии духтарон фаъолият карда истодааст. Дар Кумитаи мазкур 

утоќи равоншинос ва телефони боварї ташкил карда шуд. Њамзамон, 

барои бењтар намудани хизматрасонї ба духтарони хадамот аз тарафи 

СММ-Нуфуси ањолї утоќи варзишї муљањњаз гардонида шуд. 

Вобаста ба иљрои тавсияи 22 бо маќсади таъмини баробарњуќуќии 

шањрвандон, тарбия, интихоб ва љобаљогузории кадрњои баландихтисос 

ва салоњиятнок, инчунин таъмини болоравии касбии хизматчиёни 

давлатї дар маќомоти давлатї ба воситаи технологияњои кадрї, аз 

ќабили озмун, аттестатсия, захираи кадрњо, љойвазкунии (ротатсияи) 

кадрњои роњбарикунанда ва бањодињии фаъолияти хизматчии давлатї 

роњандозї мегардад.  



Дар 6 моњи соли 2016 428 нафар занон дар озмунњо иштирок намуда, 

аз онњо 302 нафарашон ба мансабњои холии маъмурии хизмати давлатї 

тавсия дода шуданд. Аз ин њайат 161 нафар ба маќомоти марказї ва 

сохторњои тобеи онњо ва 141 нафар ба маќомоти иљроияи мањаллии 

њокимияти давлатї ба кор сафарбар карда шудаанд.  

Дар ин давра Агентии хизмати давлатї дар мувофиќа бо маќомоти 

давлатї аз њисоби номзадњои ба талаботи ќонунгузорї мувофиќи 

пешнињоднамудаи онњо 3935 (зан-1088) нафарро ба рўйхати захираи 

кадрњои роњбарикунандаи маќомоти давлатї дохил  намуд, ки аз ин 

њайат дар 6 моњи соли 2016 2 нафар зан ба мансабњои роњбарикунандаи 

маъмурии хизмати давлатї таъин гардид.  

Њамчунин аз натиљаи аттестатсияи хизматчиёни давлатї дар 6 моњи 

соли 2016 (то 1июл) тибќи хулосањои комиссияи аттестатсионї 2516 (зан-

501) нафар ба мансаби ишѓолнамуда мувофиќ бањогузорї карда шуданд. 

Аз ин њайат ба 34 (зан-10) нафар барои ба мансаби баландтар таъин 

намудан, 100 (зан-20) нафар барои дохил кардан ба рўйхати захираи 

кадрњои роњбарикунандаи хизмати давлатї, 86 (зан-27) нафар барои пеш 

аз муњлат додани рутбаи тахассусии навбатї тавсия дода шуд.  

Ба њолати 1 апрели соли 2016 теъдоди хизматчиёни давлатии 

шањрвандї 18960 нафарро ташкил дода, аз ин шумора 4224 ё 22,3 фоизро 

занон ташкил медињанд.  

Кадрњои роњбарикунанда дар мансаби сиёсї ва категорияњои олї, 

якум, дуюм, сеюм ва чорум  5665 нафар буда, аз ин шумора 1040 нафар ё 

18,3 фоиз занони  роњбар мебошанд. 

Дар маќомоти марказї ва сохторњои тобеи онњо 11569 нафар  

хизматчиёни давлатї фаъолият дошта, 2658 нафар ё 22,9 фоизро занон 

ташкил медињанд. 

Дар маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї 3726 нафар 

хизматчиёни давлатї фаъолият дошта, аз ин теъдод 982 нафар ё 26,3 

фоиз занон мебошанд. 

Аз 3665 нафар хизматчиёни давлатии маќомоти худидоракунии 

шањрак ва дењот  584 нафар ё 15,9 фоизро занон ташкил мекунанд.  

Мувофиќи маълумоте, ки њар семоња аз љониби маќомоти давлатї 

ба Агентии хизмати давлатї пешнињод карда мешавад, мониторинги 

њолати иштироки занон дар хизмати давлатии шањрвандї дар алоњидагї  

љамъбаст карда шуда, натиљаи он мунтазам ба Кумитаи кор бо занон ва 

оила барои истифода фиристода мешавад.  

Њолати љалби занон дар маќомоти давлатї мавриди омўзиш ќарор 

гирифта, натиљаи он дар љаласаи њайати мушовараи Агентии хизмати 

давлатї мавриди баррасї ќарор дода шуда, тавсияњои Агентии хизмати 



давлатї барои чораљўї аз 15 марти соли 2016, №08-343 ба маќомоти 

давлатие, ки теъдоди занон кам ба назар мерасанд,ирсол карда шуд.  

Бо маќсади иљрои тавсияи мазкур дар давраи сипаришудаи соли 

2016 дар Донишкадаи идоракунии давлатї 16 курс (3 курси 

азнавтайёркунї, 13 курси такмили ихтисос), аз љумла 8 курси сайёр бо 

иштироки 696 (зан-224) нафар хизматчиёни давлатї  гузаронида шуд.   

Курсњои такмили ихтисос аз рўи барномањои «Сиёсати хориљии 

Љумњурии Тољикистон: таљрибаи таърихї ва дастовардњои замони 

Истиќлол» дар њаљми 46 соат барои масъулони воњидњои сохтории 

маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатї оид ба муносибатњои 

байналмилалї рўзњои 25-30 январи соли 2016 бо иштироки 56 (зан- 12) 

нафар, «Идоракунии њайат дар замони муосир» дар њаљми 46 соат барои 

сардорони раёсат ва шуъбањои (бахшњои) кор бо кадрњои маќомоти 

иљроияи марказии њокимияти давлатї аз 29 феврал то 5 марти соли 2016 

бо иштироки 44 (зан-12) нафар, «Сиёсати давлатии муќовимат ба 

коррупсия дар Љумњурии Тољикистон» дар њаљми 46 соат барои 

сардорони раёсатњои Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар вилоятњо, 

шањри Душанбе, раёсат, шуъба ва бахшњои Агентї дар шањру ноњияњои 

љумњурї 14-19 марти соли 2016 бо иштироки 58 (зан-10) нафар,  «Тартиби 

тањия ва ќабули санадњои меъёрии њуќуќї дар маќомоти давлатї» дар 

њаљми 46 соат барои сармутахассисони (мутахассисони пешбари) 

шуъбањои (бахшњои) њуќуќи маќомоти иљроияи марказии њокимияти 

давлатї аз 28 то 2 апрели соли 2016 бо иштироки 42 нафар (зан-8),  

«Этикети дипломатї ва ќоидањои ташрифоти давлатї» дар њаљми 46 соат 

барои муовинони якуми роњбарони маќомоти назди Президенти 

Љумњурии Тољикистон, муовинони якуми вазирон, муовинони якуми 

раисони кумитањои давлатї ва муовинони якуми роњбарони идорањои 

назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 11-16 апрели соли 2016 33 нафар 

(зан-6), барои занони роњбар ва дар захираи кадрњобудаи маќомоти 

иљроияи мањаллии њокимияти давлатї аз рўи барномаи «Менељменти 

нави давлатї» дар њаљми 46 соат 25-30 апрели соли 2016  бо иштироки 77 

нафар зан, аз рўи барномаи «Зан- роњбар» аз 20 то 25 июни соли 2016  бо 

иштироки 34 нафар занон баргузор гардиданд.  

Курсњои сайёри такмили ихтисос барои раисон ва котибони 

комиссияи озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии маќомоти 

иљроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз рўи 

барномаи «Технологияи кадрї дар соњаи хизмати давлатии Љумњурии 

Тољикистон» дар њаљми 24 соат  моњи апрели соли  2016 дар шањрњои 

Ќўрѓонтеппа ва Кўлоб  бо иштироки 54 нафар, аз љумла 11 нафар зан, 

курси сайёри такмили ихтисос барои мудирони бахш оид ба ҳуќуќи 



кўдаки маќомоти  иљроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва 

котибони  комиссия оид ба ҳуќуќи кўдаки  шаҳру ноҳияҳои он  аз рўи 

барномаи «Татбиќи санадҳои меъёрии ҳуќуќии байналмилалї ва миллї 

оид ба ҳуќуќи кўдак» дар њаљми 24 соат 5-7 майи соли 2016 дар шањри 

Ќўрѓонтеппа бо иштироки  26 нафар (10 нафар зан),  курси сайёри 

такмили ихтисос барои мутахассисони шуъбањои (бахшњои) кор бо занон 

ва оилаи маќомоти  иљроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва 

шаҳру ноҳияҳои  њудуди он аз рўи барномаи «Таъмини баробарии 

гендерї дар хизмати давлатї» дар њаљми 24 соат аз 12-14 майи соли 2016 

дар шањри Ќўрѓонтеппа бо иштироки  25 нафар зан доир гардиданд. 

Курсњои сайёри азнавтайёркунї барои хизматчиёни давлатии шаҳру 

ноҳияҳои вилояти Хатлон, ки  соли 2015 ба  хизмати давлатї ќабул 

гардидаанд, аз рўи барномаи «Асосњои њуќуќии хизмати давлатии 

Љумњурии Тољикистон» дар њаљми 46 соат 23-28 майи соли 2016 дар 

шањри Ќўрѓонтеппа 53 нафар (10 нафар зан), барои сармутахассисони 

(оид ба омори)  љамоатҳои шањрак ва дењоти шаҳру ноҳияҳои вилояти 

Суѓд аз рўи барномаи «Мубодилаи электронии њуљљатњо дар маќомоти 

давлатї» дар њаљми 24 соат дар шањри Хуљанд бо иштироки 50 нафар (19 

нафар зан), барои хизматчиёни давлатии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суѓд, 

ки соли 2015 ба хизмати давлатї ќабул гардиданд, аз рўи барномаи 

«Асосњои њуќуќии хизмати давлатии Љумњурии Тољикистон» дар њаљми 

46 соат дар шањри Хуљанд  бо иштироки 36 нафар (11 нафар зан) 

баргузор гардиданд.  

Курси азнавтайёркунї  аз рўи барномаи «Асосњои њуќуќии хизмати 

давлатии Љумњурии Тољикистон» дар њаљми 138 соат барои хизматчиёни 

давлатии маќомоти иљроияи марказии  њокимияти давлатї, ки  соли 2015 

ба  хизмати давлатї ќабул гардидаанд, 8-27 феврали соли 2016 дар 

Донишкада баргузор гардид, ки  дар он 87 нафар (13 нафар зан) иштирок 

намуданд. 

Ба масъалаи такмили ихтисос ва бозомўзии занон дар вазорату 

идорањо дар давраи њисоботї диќќати махсус дода шуда, кормандон аз 

њисоби занон ба ин курсњо фаро гирифта шуданд.  

Ташкили шўроњои занон дар вазорату идорањо ва љоннок гаштани 

фаъолияти онњо имкон медињад, ки нишондодњои Стратегияи мазкур 

минбаъд низ амалї карда шаванд.  

Масъалаи баланд бардоштани малакаи кордонии бонувони кишвар, 

омўзиши пайвастаи онњо ва таъмини ширкати онњо дар њаёти сиёсиву 

љамиятии кишвар яке аз вазифањои асосии маќомоти дахлдори давлатї 

ба њисоб меравад. Дар натиљаи амалї гардидани чорањо дар ин самт 

теъдоди занон дар ихтисосњои камёфт низ афзуда истодааст.  



Тањлили ќабули духтарон ба муассисањои олии касбї аз рўи 

ихтисосњои камёфт, аз љумла ихтисосњои информатика, металлургї, 

геологї, муњандисї, дипломат ва менељмент дар донишгоњу 

донишкадањо гузаронида шуда, моњи майи соли 2016  вобаста ба 

масъалаи мазкур ва љалби љавондухтарон ба ихтисосњои камёфт  мизи 

мудаввар ташкил ва гузаронида шуд. 

Љињати омода намудани занону духтарони лаёќатманд ба вазифањои 

роњбарикунанда курси такмили ихтисос аз рўи барномањои «Зан роњбар» 

ва «Менељменти нави давлатї» чун њамасола барои занону духтарони 

маќомоти иљроияи њокимияти давлатї ва вазорату идорањо гузаронида 

мешавад. 

Бо маќсади баланд бардоштани иттилооти гендерии хизматчиёни 

давлатї дар курсњои такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии 

Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон дарсњои «Сиёсати гендерии Љумњурии Тољикистон» ва 

«Имиљи зан-роњбар» ворид карда шудааст. 

Системаи мукаммали тайёркунии кадрњои роњбарикунанда аз 

њисоби занон тайи солњои охир корњои муайян ба анљом расонида шуда 

истодаанд. Аз љумла, оид ба љалби духтарон тариќи квотаи Президенти 

Љумњурии Тољикистон, тањсили онњо дар муассисањои тањсилоти олии 

касбї, љалби онњо ба аспирантура ва дигар  зинањои тањсилоти баъди 

муассисаи олии таълимї, пешбарї ва љалби њарчи бештари занон ба 

корњои роњбарикунанда нишондињандањои хуб ба даст омаданд. Айни 

замон 2608 нафар духтар дар муассисањои тањсилоти олии касбї тањсил 

намуда истодаанд, дар соли тањсили 2015-2016  аз 1312 нафар љавононе, 

ки тибќи квота ќабул гардидаанд, 678 нафари онњоро духтарон  ташкил 

медињанд, инчунин 123 нафар духтарони тибќи квота соњиби маълумоти 

олигашта дар сатњњои гуногуни роњбарї фаъолият намуда истодаанд. 

Вобаста ба занону духтароне, ки бо сабабҳои гуногун аз таҳсил дур 

мондаанд, дар назди Вазорати маориф ва илми Љумҳурии Тољикистон 

муассисаи давлатии тањсилоти миёнаи умумии (ѓоибона) барои наврасон 

ва калонсолон таъсис дода шудааст. Муассисаи мазкур таҳсили 

шаҳрвандонро дар зинаи дуюми таҳсилот (синфҳои 5-9) ва зинаи сеюми 

таҳсилот (синфҳои 10-12) амалї менамояд. Тибќи тартиби 

муќарраргардида дар як сол 2 маротиба (тирамоҳ ва баҳор) ба муддати 1 

моҳ хонандагон ба сессия даъват карда шуда, баъди анљоми соли таҳсил 

дар сифҳои 5-8 ва 10-11 аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидан ва дар 

синфҳои 9, 12 аттестатсияи хатм ба роҳ монда мешавад. Таҳсил дар 

муассисаи мазкур тибќи Стандарти давлатии таҳсилоти умумї дар 

Љумҳурии Тољикистон ба роҳ монда шуда, айни замон 402 нафар 



хонанда, аз љумла 229 нафар занону духтарон ба тањсил фаро гирифта 

шуданд. Дар соли хониши 2014-2015 муассисаи мазкурро 180 нафар хатм 

намуда, айни ҳол 143 нафарашон дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва 

оли касбии љумҳурї таҳсил намуда истодаанд. Дар соли таҳсили 2015-

2016 муассисаи мазкурро баъди синфи 9 87 нафар ва баъди синфи 12 196 

нафар бо мувафаќият хатм намуданд. 

Бо маќсади ташвиќу тарѓиби тањсили духтарон, дастгирии 

донишљўдухтарони лаёќатманд ва њавасмандгардонидани 

донишљўдухтарони фаъолу аълохон онњо бо идрорпулї таъмин карда 

шуданд. Дар назди Кумитаи кор бо занон ва оила Шўрои 

донишљўдухтарон ва дар заминаи он «Мактаби духтарони сарвар» 

таъсис дода шуд. 

Вобаста ба ташаккули дарки зарурати таъмини баробарии 

имкониятњо дар тафаккури љамъиятї бо иштироки васеи љомеаи 

шањрвандї, кормандони соњаи дин, фаъолзанон, намояндагони 

маќомоти худидоракунии мањаллї оид ба инъикос намудани љанбањои 

гуногуни мушкилоти занон дар љомеа, ташаккули дарки баробарии 

мардону занон ва имкониятњои баробари онњо, ањамияти тањсилот на 

танњо барои љавонписарон, њамчунин барои духтарон  семинар-

тренингњои омўзишї, суњбату вохўрињо гузаронида шуд. 

Кормандони маќомоти давлатї дар барномањои шабакањои 

телевизион ва радио дар бораи ањамияти бартарафсозии ќолабњо оид ба 

наќши мардон ва занон дар љомеа, инчунин,  бахшида ба масъалањои 

мубрами њаёти занон, аз љумла тањсили духтарон  иштирок ва баромадњо 

намуданд.   

Айни замон барои ташвиќу тарѓиби њаёти солим, боло бурдани 

маърифати оиладорї, пешгирии хушунат дар оила, њимояи њуќуќњои 

занону кўдакон дар якљоягї бо созмонњои байналмилалї ва шаркони 

рушд маводи тарѓиботї-иттилоотї, ба  монанди буклетњо, китобчањо, 

вараќањо ба чоп расонида шуда, байни ањолї пањн карда шуданд. 

Бо маќсади иљрои тавсияи 26 дар љадвали омории Кумитаи кор бо 

занон ва оила банди алоњида вобаста ба инъикоси омори шуѓли занон 

дар соњањои мухталифи њаёти иљтимоиву иќтисодии кишвар мављуд аст, 

ки дар њисоботњои тањлилї оид ба рушди иљтимоию иќтисодии љумњурї 

нишондодњои гендерї оид ба шуѓли занон дар соњањои гуногун ба 

инобат гирифта мешавад. 

Бо маќсади иљрои ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 

ноябри соли 2015, №645 «Дар бораи таъсис ва људо намудани грантњои 

Президенти Љумњурии Тољикистон барои дастгирии соњибкории занон 

барои солњои 2016-2020»  ва тибќи Ќоидањои људо намудани грантњои 



Президенти Љумњурии Тољикистон дар назди Кумитаи кор бо занон ва 

оила Комиссияи грантї барои соли 2016 аз њисоби намояндагони  

вазорату идорањои дахлдор таъсис дода шуда, баррасии лоињањои грантї 

идома дорад. 

Љињати иљрои тавсияи мазкур дар давоми шашмоњаи аввали соли  

2016 ба маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї 72337 нафар шањрвандон 

мурољиат намуданд, ки 45551 нафари онњо њамчун корљўй ба ќайд 

гирифта шуда, ба 30292 нафар расман маќоми бекорї дода шуд. 

Тавассути татбиќи чорабинињои Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли 

ањолї барои солњои 2016-2017 дар маљмўъ 23739 нафар шањрвандон бо 

љойњои корї таъмин гардиданд. Аз љумла, ба воситаи љойњои кории 

бандшуда (квотањо) 1865 нафар ва тавассути ташкили корњои фардї 2034 

нафар соњиби љойи кор шуданд.  

Дар асоси 167 шартномањои тарафайн бо корхонаву ташкилотњо 

4160 нафар ба корњои љамъиятї ва 12672 нафар аз њисоби маблаѓњои 

буљети барнома дар марказњои таълими касбии маќомоти мењнат ва 

шуѓли ањолї ба омўзиши касбї фаро гирифта шуданд. Ба 5558 нафар 

бинобар аз даст додани љойи кор ба муддати то 3 моњ кумакпулї барои 

бекорї пардохт гардид. Бо маќсади мусоидат барои дарёфти љойи кори 

муносиб ба шањрвандон аз љониби маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї дар 

ин давра 419 ярмаркаи љойњои кории холї ва вазифањои озод гузаронида 

шуда, 3227 нафар корљўён дар ин ярмаркањо соњиби љойи кор гардиданд, 

ба 4835 нафар роњхат барои касбомўзї дода шуд ва 1468 нафар ба иљрои 

корњои љамъиятии музднок сафарбар гардида, бо 19426 нафар 

шањрвандон хизматрасонии касбї  расонида  шуд. Бевосита тавассути 

ташкил ва баргузории ярмаркаи љойњои кории холї 9530 нафар 

шањрвандони бекор ва корљўён ба намудњои гуногуни шуѓл љалб шуданд.  

Дар шашмоњаи аввали соли 2016 аз љониби маќомоти мењнат ва шуѓли 

ањолї дар маљмўъ ба 115832 нафар шањрвандон хизматрасонии иљтимої 

анљом дода шуд. Бо маќсади таъмини иљрои нишондињандањои 

Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон 

барои солњои 2016-2017 тибќи роњхатњои маќомоти  мењнат ва шуѓли 

ањолї 12672 нафар шањрвандони бекор, корљўён ва муњољирони мењнатї 

ба тайёрии касбї сафарбар шуданд, ки 76,8 фоизи наќшаи солонаро 

ташкил менамояд ва дар муќоиса ба њамин давраи соли гузашта (11833 

нафар) 839 нафар зиёд мебошад. 

Тавассути худмаблаѓгузорї 29614 нафар ба тайёрии касбї фаро 

гирифта шуда, малакањои касбии 20663 нафар бо шањодатномањо тасдиќ 

гардиданд, ки дар маљмўъ раванди тайёрии касбї тавассути роњхатњои 



маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї, худмаблаѓгузорї ва 

шањодатномакунонии малакањои касбї 62919 нафарро ташкил медињад.  

Дар давраи њисоботї бевосита дар муассисањои таълими касбии 

маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї аз њисоби маблаѓњои барнома 12301 

нафар ба тайёрии касбї љалб шуданд, ки нисбати дурнамои барнома 74,6 

фоизро ташкил медињад. 

Тавассути худмаблаѓгузорї аз љониби муассисањои таълими касбии 

система 8144 нафар ба тайёрии касбї фаро гирифта шуда, малакањои 

касбии 7345 нафар бо шањодатномањо тасдиќ гардиданд. Њамчунин дар 

њамкорї бо дигар ташкилоту муассисањо 271 нафар ба тайёрии касбї 

љалб шуданд, ки дар маљмўъ 28061 нафарро ташкил медињад.  

Бо маќсади тањким бахшидан ба фаъолият дар љодаи рушди 

њунарњои мардумї дар аксар минтаќањои љумњурї марказњои таълимї-

истењсолї ташкил карда шуданд.  Дар вилояти Суѓд бо маќсади омўзиши 

касбї адрас ва атласбофї 152-то чунин марказњо таъсис дода шудааст, ки 

бо 440 адад дастгоњњо муљањњаз мебошанд ва дар давраи њисоботї дар ин 

марказњои таълимї-истењсоли 21056 метр адрас ва атлас истењсол шуда, 

9228 метри ин мањсулот ба фурўш рафтааст. Танњо дар њамин марказњо 

аз њисоби занону духтарони хонашин 232 њунарманд аз њисоби 

хатмкардагон ба кор таъмин шуда 1185 нафар ба омўзиш љалб карда 

шуданд. Дар вилояти Хатлон бо маќсади омўзиши касбї адрас ва 

атласбофї дар ноњияњои А.Љомї ва Восеъ 2  марказ таъсис дода шудааст, 

ки бо 8 адад дастгоњњо муљањњаз мебошанд. Дар ин марказњо 75 нафар 

занону духтарони хонашин ба омўзиш фаро гирифта шуданд. Бо маќсади 

рушди њунарњои мардумї ва дастгирии ин раванд дар давраи њисоботї 

ба Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон 10 адад дастгоњњои 

адрасбофї ва масолењ барои бофтани 1000 метр адрас дастрас карда шуд. 

Дастгоњњои адрасбофї барои ноњияњои Ванљ, Рўшон, Роштќалъа, 

Шуѓнон ва Мурѓоб пешбинї шудаанд, ки дар ин ноњияњо занону 

духтарон бояд ба омўзиши ин њунар фаро гирифта шаванд. 

Оид ба дастгирии ташаббусњои соњибкории занон ва љавонон 

ањамияти хоса дода шуда, тайи нимсолаи якуми соли 2016 ба 1163 нафар 

занон дар њаљми 3 миллиону 453 њазору 787 сомонї ва ба 763 нафар 

љавонон  ба  андозаи 2 миллиону 270 њазору 322 сомонї кумаки молиявї 

пардохт гардид. Аз љониби шањрвандон 5 миллиону 980 њазору 843 

сомонї аз ќарзњои имтиёзноки додашуда баргардонида шуд.  

Барои баланд бардоштани донишњои њуќуќї ва тахассусии занон ва 

духтарони дењот оид ба дастрасї ба адолати судї ва тањсилот, инчунин 

фаъол намудани малакаи соњибкории онњо Кумитаи кор бо занон ва 

оила дар якљоягї бо Лигаи занони њуќуќшиноси Тољикистон мизи 



мудавварро дар мавзўи «Роњњои њамкорї бо созмонњои љамъиятї дар 

бењбуд гардонидани имкониятњои иќтисодии занон дар дењот» баргузор 

намуд, ки аз омўзиши мазкур зиёда 100 нафар занони дењот бархурдор 

гардиданд. 

Дар якљоягї  бо ташкилоти байналмилалии «Наљоти кўдакон» дар 

доираи лоињаи «Тавоної ва дороии зан» чорабинї бо иштироки васеи 

намояндагони ташкилоти байналмилалї ва љамъиятї баргузор гашта, 

дар он зиёда аз 80 нафар гурўњњои занон аз шањру ноњияњои љумњурї 

иштирок намуданд. Маќсад аз гузаронидани чорабинии мазкур фаъол 

гардонидани гурўњњои фаъолзанон дар дењот мањсуб меёбад.  

Моњи апрели соли 2016 бо мақсади мусоидати фаъолияти 

соҳибкорони љумҳуриҳои Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, 

Ўзбекистон ва Афғонистон таҳти унвони «Занони соҳибкори Осиёи 

Марказї: таљриба, мушкилот ва дурнамои инкишоф» бо иштироки 

ташкилоти байналмилалї, муассисаҳои таълимї, занҳои фаъоли 

соҳибкор, занони роҳбари муассисаҳои хусусї, кормандони бонкҳо, 

хољагиҳои деҳқонї, намояндагони ҳамаи соҳаҳои соҳибкорї мизи 

мудаввар баргузор гардид. Ҳадаф аз баргузории чорабинї баррасии 

мушкилоти соҳибкорон ва тақвият бахшидан ба ҳалли онҳо, мубодилаи 

таҷриба, баррасии масъалаҳои ҳалталаб ва дурнамои фаъолияти 

соҳибкории занон дар Љумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои ҳамсоя буд. 

Дар шаҳри Кўлоб даври якуми озмуни ҷумҳуриявии «Бонуи 

соҳибкори сол» барои дарёфти ҷоизаи «Фараҳ - 2016» ифтитоҳ ёфт. Дар 

кори озмун бонувони соҳибкор ва тоҷирони шаҳр иштирок намуда, 

фаъолияти тиҷоратӣ ва соҳибкории худро муаррифӣ намуданд. 

Чорабинии мазкур баҳри баланд бардоштани мақому манзалати зан дар 

љомеа, рушди фаъолияти соҳибкории бонувон ва паҳн намудани 

таҷрибаи пешқадами соҳибкорӣ равона карда шудааст. Баргузории 

озмуни «Фарањ – 2016» дар дигар шањру навоњии љумњурї низ дар назар 

аст. 

Љињати таъмини иштироки занон дар њалли масъалањои оби 

ошомиданї ва санитария барои тањияи дастурамали «Гендер ва об» 

гурўњи корї аз њисоби намояндагони вазорату идорањои дахлдор  таъсис 

дода шуд. 

Дар доираи Лоиҳаи Созмони Байналмилалии Меҳнат (СБМ) 

тренинги омӯзишӣ дар мавзӯи «Бизнеси худро оғоз намо» љињати оѓози 

фаъолияти соњибкорї барои 30 нафар занони бекори шаҳри Душанбе 

баргузор карда шуд. 



Вобаста ба иљрои тавсияи 28 дар масъалањои ташкили њамкорињо 

дар самти дастрасии бештари занон ба хизматрасонињо корњои муайян 

роњандозї шуданд. Дар доираи Барномаи Иттиҳоди Аврупо оид ба 

пешгирии паҳншавии нашъамандї дар Осиёи Марказї (КАДАП-6) дар 

њамкорї бо муассисаи давлатии «Маркази миллии мониторинг ва 

пешгирии нашъамандї»-и Вазорати тандурустї ва ҳифзи иљтимоии 

аҳолии Љумҳурии Тоҷикистон бо ширкати коршиносони хориљї оид ба 

пешгирии паҳншавии нашъамандӣ байни ањолї, ҳамоҳангсозии 

фаъолият дар самти пешгирии нашъамандӣ ва ҳамкории байнисоҳавї 

семинари омӯзишӣ баргузор гардид. Дар семинар намояндагони 

вазорату идораҳо, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 

шаҳри Душанбе ва ҷомеи шаҳрвандӣ иштирок намуданд.   

Бо маќсади огоњонии бештари ањолї аз оќибатњои офатњои табиї, 

пешгирии талафоти љониву моддї бо иштироки намояндагони маќомоти 

мухталифи кишвар семинар – машғулият оид ба масъалаҳои мудофиаи 

гражданї, пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои табиї баргузор 

гардид. 

Љаласаи њамоњангсозї оид ба масъалањои бемории сил дар минтаќаи 

Кўлоби вилояти Хатлон бо иштироки кормандони маќомоти давлатї, аз 

љумла  намояндагони маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияњои 

Темурмалик, Фархор, Балљувон ва Данѓара  баргузор гардид. 

Дар ноњияи Рўдакї дар якљоягӣ бо ташкилоти љамъиятии «Лигаи 

занони ҳуқуқшиноси Љумҳурии Тољикистон»  мизи мудаввар дар мавзўи 

«Ҳуқуқи инсон дар соҳаи ҳифзи саломатї» бо ҷалби табибон, нозирони 

минтақавї, фаъолзанон ва занҳои хонанишин бо иштироки зиёда аз 200 

нафар зан баргузор гардид. 

Кормандони маќомоти давлатї љињати дуруст ба роњ мондани 

муносибатњои оилавї, танзими оила, гигиенаи шахсии зан то таваллуд ва 

баъди он дар байни падару модарон ва љавонон машварати њуќуќї бо 

навхонадорон дар шањру ноњияњои љумњурї баргузор намуданд. Аз 

тарафи мутахассисони соњаи тандурустї дар якљоягї бо намояндагони 

вазорату идорањои дахлдор як ќатор чорабинињои ташвиќотию 

тарѓиботї дар муассисањои таълимии тањсилоти олии кишвар 

гузаронида шуд. Дар зиёда аз 8 муассисањои тандурустї њуљрањои кумаки 

псхологї ба љабрдидагони хариду фурўши одамон, зўроварї ва табъиз 

таъсис дода шуда, айни замон мавриди хизматрасонї ќарор доранд. 

Дар давоми соли 2015 дар маљмўъ 3306 нафар ва дар 6 моњи соли 

2016 бошад 1448 нафар кормандони маќомоти њифзи њуќуќ аз ташхиси 

ВНМО гузаронида шуданд. 



Дар њамкорї бо СММ-Занон ва Маркази исломии Љумњурии 

Тољикистон нашри иловагии китобчаи «Муњољирати мењнатии бехавф ва 

пешгирї аз беморињои сироятї» таъмин гардида, зимни чорабинињо ва 

суњбату вохўрињо байни ањолї таќсим карда шуд. 

Бо маќсади  дастгирии занони маъюб ва мубталои ВНМО як ќатор 

чорабинињо роњандозї карда шуд. Дар тамоми вохўрињо бо њамаи 

ќишрњои ањолї, алалхусус бо гурўњњои осебпазир оид ба мавзўи 

пешгирии бемории ВНМО бо љалби мутахассисони соња суњбатњо ва 

машваратњо гузаронида шуд. 

Дар доираи  барномаи лоиҳаи «Даъвати занони мубталои ВНМО ба 

муносибати хайрхоҳона» дар ҳамкорї бо ташкилоти ҷамъиятии 

«Хуршед» бо иштироки намояндагони сохторҳои марбута ва 

ташкилотҳои маблағгузор, пизишкони амрози занона, кормандони 

Кумитаи кор бо занон ва оила, намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятии 

маҳаллӣ ва рӯзноманигорон дар мавзӯи «Омилҳои гендерӣ дар самти 

коҳиш додани масоили хушунат ва табъиз нисбати занони мубталои 

ВНМО» мизи мудаввар  баргузор карда шуд. Ҳадафи асосии мизи 

мудаввар муҳокимаи масъалаҳои коҳиш додани ҳодисаҳои табъиз ва 

тамғагузорӣ нисбати занони мубталои ВНМО бо назардошти омилҳои 

гендерӣ вобаста ба ВНМО ва табобати беморињои тариќи алоќаи љинсї 

гузаранда бо истифода аз усулҳои равонкунии занони мубталои ВНМО 

ба мавшарати тиббию равонї ва ҳуќуқї мавриди таваљљуҳи 

иштирокдорон қарор гирифт.  

Вобаста ба иљрои тавсияи 32 љаласаи њамоњангсозї оид ба 

масъалањои бемории сил дар минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон бо 

иштироки васеи намояндагони маќомоти давлатї ташкил ва гузаронида 

шуд. 

Тибќи Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии Љумњури 

Тољикистон барои солњои 2016-2017, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии 

Тољикистон аз 28 ноябри соли 2015, №709 тасдиќ гардидааст, барои 

њимояи махсуси шањрвандони дорои имконияташон мањдуд бо љойњои 

кори доимї таъмин намудани онњо пешбинї гардидааст. Дар њамин 

раванд, тайи  нимсолаи якуми соли 2016 1865 нафар  шањрвандони ба 

њимояи махсуси иљтимої ниёздошта бо љойҳои кории аз тарафи 

маќомоти иљроияи маҳаллии ҳокимияти давлатї бандшуда (квота) бо 

кор таъмин гардиданд, ки ин ба 68,3 фоизи наќшаи солонаи барнома 

баробар буда, аз ин теъдод 909 нафарро (48,7%) занон ташкил медињанд. 

Аз љумла, дар ВМКБ 84 нафар, вилояти Суѓд 457 нафар, вилояти Хатлон 

639 нафар, шањри Душанбе 296 нафар ва ноњияњои тобеи љумњурї 389 

нафар шањрвандони бекор тавассути квота ба кор таъмин гардиданд. 



Вобаста ба иљрои тавсияи 34 оид ба масъалаи баланд бардоштани 

масъулияти кормандони нотариат бо маќсади пешгирии сўиистифода 

њангоми барасмиятдарории моликияти муштараки аъзои оила Вазорати 

адлия ахбор дод, ки дар ваќти тасдиќи шартномањои аз соњибї соќит 

намудани молу мулки ѓайриманќул ва дигар амалиёти нотариалї 

талаботи ќонунгузорї вобаста ба розигии њамсар риоя карда мешавад. 

Масъалаи иљрои њалномањои судї вобаста ба рўёнидани алимент аз 

шахсони ќасдан аз пардохти алимент саркашикунанда, ки берун аз 

њудуди Љумњурии Тољикистон ќарор доранд, дар ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон танзим ёфтааст. Њамчунин Вазорати адлия 

низомномаи иљрои ќарори иљрочии суд вобаста ба муваќќатан мањдуд 

намудани баромада рафтани ќарздор аз њудуди Љумњурии Тољикистон ва 

њамоњангсозии фаъолияти маќомоти дахлдорро тањия намуда истодааст. 

Вобаста ба иљрои тавсияи 36 дар наќшањои миллии амал оид ба 

иљрои Стратегияи миллии фаъолгардонии наќши занон дар Љумњурии 

Тољикистон муќаррароти Эъломияи Пекин инъикос гардида, раванди 

татбиќи муќаррароти Эъломияи мазкур тањти таваљљуњи доимї ќарор 

дорад. 

Вобаста ба иљрои тавсияи 37 лоињаи Барномаи миёнамуњлати рушди 

иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020 

тањия гардид. 


