Иљрои Наќшаи миллї вобаста ба иљрои тавсияњои Кумитаи
Созмони Милали Муттањид оид ба њуќуќи инсон ба маърўзаи дуюми
миллии даврии Љумњурии Тољикистон доир ба татбиќи Паймони
байналмилалї оид ба њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї барои солњои 20142016 дар нимсолаи дуюми соли 2016
Љињати иљрои зербанди 1 банди 1 Наќша кормандони дастгоњи
марказии Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар нимсолаи дуюми соли
2016 дар ќисмҳои њарбии Вазорати мудофиаи Љумҳурии Тоҷикистон,
воқеъ дар ноњияњои Бобољон Ѓафуров ва Деваштичи вилояти Суѓд,
Ишкошими Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон ва Рашт мизњои
мудаввар ва вохўриҳо доир намуданд. Ин вохўрињо бо иштироки
афсарону сарбозон, намояндагони маќомоти њифзи њуќуќ, љомеаи
шањрвандї ва воситањои ахбори омма гузаронида шуданд. Ҳамчунин
барои кормандони раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе,
шуъбаҳои Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияҳои Исмоили Сомонї,
Сино-1, Шоњмансур ва Фирдавсии шаҳри Душанбе дарсҳои омўзишӣ
гузаронида шуд. Дар ин чорабиниҳо ба иштироккунандагон оид ба
Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ, тавсияҳои
Кумитаи Созмони Милали Муттањид оид ба ҳуқуқи инсон вобаста ба
Паймони мазкур маълумот дода шуд. Љињати амалисозии марҳилаи
дуюми Барномаи таълим дар соҳаи ҳуқуқи инсон «Мактаби ҳуқуқи
инсон» таъсис дода шудааст. Дар заминаи мактаби мазкур барои
омўзгорони муассисаҳои таълимї ва такмили ихтисоси назди вазорату
идораҳои давлатї дарсҳои омўзишї ташкил карда шуданд.
Бо маќсади баланд бардоштани сатњи дониш ва малакаи кории
кормандон омўзиши «Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои
шањрвандї ва сиёсї» ва Наќшаи миллї вобаста ба иљрои тавсияњои
Кумитаи Созмони Милали Муттањид оид ба њуќуќи инсон ба маърўзаи
дуюми миллии даврии Љумњурии Тољикистон доир ба татбиќи Паймони
байналмилалї оид ба њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї барои солњои 20142016 гузаронида шуд.
Њамзамон бо ин, дар барномаи семинарњои омўзишии кормандони
дастгоњи судњо масъалаи омўзиши Паймони байналмилалї оид ба
њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї љой дода шуда, вобаста ба ин шахсони
масъул бо маърўзањо баромад намуданд.
Тибќи Барномаи таълим дар соњаи њуќуќи инсон барои солњои 20132020 санадњои универсалии байналмилалї ба забони тоҷикӣ тарљума ва
чоп шуданд.
Вобаста ба иљрои зербанди 1 банди 4 Наќша дар маркази таълимии
Агентии назорати маводи нашъаовар аз 8 то 24 ноябри соли 2016
курсҳои махсуси тайёрии ҳарбию хизматӣ барои кормандони ҷавони
Агентӣ баргузор карда шуданд, ки дар рафти он ба кормандон

муқаррароти
Конститутсияи
Ҷумҳурии
Тоҷикистон,
санадҳои
байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, қонунгузории ҷиноятӣ ва
мурофиавии ҷиноятӣ, инчунин дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор
мавриди омўзиш қарор дода шуданд. Бо ҳайати шахсӣ мунтазам дарсҳои
амалӣ ва суҳбатҳои инфиродӣ гузаронида шуда, дар ин машғулиятҳо оид
ба роҳ надодан ба амалҳои ғайриқонунии таҳқиркунандаи шаъну шараф
ва поймол кардани ҳуқуқҳои инсон, аз ҷумла дастгиршудагон, азобу
шиканҷа зимни пешбурди ҳаракатҳои тафтишотӣ ва таҳқиқ таъкид
гардида, доир ба пешгирии ҳолатҳои номатлуб тавсияҳо дода шуданд.
Ҷиҳати пешгирӣ ва роҳ надодан ба ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ ва
шиканҷа, риояи ҳуқуқҳои дастгиршудагон ва таъмини ҳуқуқу озодиҳои
шаҳрвандон фаъолияти хизматии ҳар як раёсат ва шуъба аз ҷониби
сохторҳои дахлдори Агентӣ мавриди санҷиш қарор гирифта, бо онҳо дар
самти мазкур мунтазам корҳои профилактикӣ гузаронида мешавад.
Муќаррароти банди 2 Наќша иљро гардида, бо маќсади таъмини
мутобиќати сохтор ва функсияњои Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон ба
Принсипњои Париж ва андешидани тадбирњо љињати татбиќи тавсияњо
ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Ваколатдор оид ба њуќуќи
инсон дар Љумњурии Тољикистон» 15 марти соли 2016 тағйиру иловаҳои
дахлдор ворид карда шуданд. Тибќи таѓйироти мазкур вазифаи муовини
Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Љумҳурии Тољикистон –
Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кўдак дар ЉумҳурииТољикистон таъсис дода
шуда, баъзе ваколати Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон васеъ ва мушаххас
карда шуданд.
Зербанди 1 банди 3 Наќша пайваста таъмин гардида, масъалаи
бештар ба хизмати давлатї љалб намудани занон зери таваљљуњи
маќомоти дахлдор ќарор дорад. Вобаста ба ин дар Агентии хизмати
давлатї њар семоња тањлили омории соњаи хизмати давлатии шањрвандї
гузаронида шуда, њолати љалби занон ба хизмати давлатї мавриди
омўзиш ќарор дода мешавад.
Мувофиќи тањлилњо ба њолати 1 октябри соли 2016 теъдоди
хизматчиёни давлатии шањрвандї 18978 нафар буда, аз ин шумора 4277
нафар ё 22,5 %-ро занон ташкил медињанд.
Кадрњои роњбарикунанда, ки аз мансабњои сиёсї ва категорияњои
олї, якум, дуюм, сеюм ва чорум иборат мебошанд, 5639 нафар буда, аз
ин шумора 1051 нафар ё 18,6 % занони роњбар мебошанд.
Теъдоди занон дар маќомоти марказї ва сохторњои тобеи онњо 2708
нафар ё 23,2 %, дар маќомоти иљроияи њокимияти давлатї 989 нафар ё
26,6 % ва дар маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот 580 нафар ё 15,9
%-ро ташкил медињад.
Муайян карда шуд, ки теъдоди занон дар Агентии хизмати давлатї
41,8 %, Агентии омор 39,1 %, Вазорати адлия 35,9 %, Кумитаи кор бо
занон ва оила 85,7 %, Кумитаи забон ва истилоњот 57,1 %, Кумитаи
телевизион ва радио 43,3 %, дастгоњи Маљлиси намояндагон 49,1 %,

дастгоњи Суди конститутсионї 35,3 %, Агентии суѓуртаи иљтимої ва
нафаќа 40,6 %, Хадамоти алоќа 49,1 %, Саридораи бойгонї 66,6 %,
маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањрњои Гулистон 49,3 %, Хоруѓ
47,8 %, Истиќлол 47,0 %, Бўстон 45,0 %, Хуљанд 43,5 %, ноњияњои
Шоњмансур 48,4 %, Исмоили Сомонї 44,4 %-ро ташкил медињад.
Њолати иштироки занон дар хизмати давлатї ба њолати 1 январи
соли 2016 дар љаласаи њайати мушовараи Агентии хизмати давлатї 29
феврали соли 2016 мавриди муњокима ќарор гирифта, ба маќомоти
давлатї љињати таќвияти фаъолият оид ба љалби занон ба хизмати
давлатї тавсияњо дода шуд.
Вобаста ба иљрои зербанди 2 банди 3 Наќшаи мазкур соли 2016 дар
њамкорї бо Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти
Љумњурии Тољикистон 35 курс, аз ќабили 3 курси азнавтайёркунї, 1
курси таљрибаомўзї ва 13 курси такмили ихтисос, аз љумла 18 курси
сайёр бо иштироки 1546 нафар хизматчиёни давлатї баргузор гардид, ки
475 нафар ё 31,0 %и онњоро занњо ташкил медињанд. Аз љумла, курси
такмили ихтисос барои занони роњбар ва дар захираи кадрњобудаи
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї аз рўи барномаи
«Менељменти нави давлатї» дар њаљми 46 соат рўзњои 25-30 апрели соли
2016 бо иштироки 77 нафар занњо ва барои занони лаёќатманди дар
захираи кадрњобудаи маќомоти марказї ва мањаллии њокимияти давлатї
дар мавзўи «Зан- роњбар» дар њаљми 46 соат аз 20 то 25 июн ва 28 то 3
декабри соли 2016 бо љалби 60 нафар занон доир гардид. Инчунин аз 5 то
7 майи соли 2016 курсњои сайёри такмили ихтисос барои мудирони бахш
оид ба ҳуќуќи кўдаки маќомоти иљроияи ҳокимияти давлатии вилояти
Хатлон ва котибони комиссия оид ба њуќуќи кўдаки шањру ноњияњои
њамин вилоят аз рўи барномаи «Татбиќи санадҳои меъёрии ҳуќуќии
байналмилалї ва миллї оид ба ҳуќуќи кўдак» ва барои мутахассисони
пешбари (мутахассисони) шуъбањои (бахшњои) кор бо занон ва оилаи
маќомоти иљроияи ҳокимияти давлатии шањр ва ноњияњои Вилояти
Мухтори Кўњистони Бадахшон, шањри Душанбе ва ноњияњои он, шањру
ноњияњои тобеи љумњурї аз 19 то 21 сентябри соли 2016 аз рўи барномаи
«Таъмини баробарии гендерї дар хизмати давлатї» дар шањри Роѓун
баргузор гардид, ки дар онњо 36 нафар занон иштирок доштанд.
Курси такмили ихтисос аз рўи барномаи «Тартиби тањия ва ќабули
санадњои
меъёрии
њуќуќї
дар
маќомоти
давлатї»
барои
сармутахассисони (мутахассисони пешбари) шуъбањои (бахшњои) њуќуќи
маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатї аз 28 март то 2 апрели
2016 дар Донишкадаи идоракунии давлатї баргузор гардид, ки дар он 42
нафар, аз он љумла 8 нафар зан иштирок карданд. Дар курсњои мазкур
оид ба мавзўъњои њуќуќї, ташаккул ва тарѓиби имиљи зан-сиёсатмадор
ва зан-роњбар низ машѓулиятњо гузаронида мешаванд. Ба курсњои
зикргардида ба њайси лектор 29 нафар мутахассисони варзида аз
маќомоти ќонунгузор, судї, иљроияи марказї ва пажўњишгоњњои
тањќиќотї љињати гузаронидани машѓулият вобаста ба масъалањои
мавриди назар љалб карда шуданд.

Њамчунин ќабули духтарони дорои ќобилияти сарварї тавассути
фаро гирифтан дар магистратурањои донишгоњњои ватанї ва хориљї
амалї карда мешавад. Аз љумла, мувофиќи Созишномаи байни
Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии
Тољикистон ва Бунёди Њаннс Зайдели Олмон оид ба њамкорињо аз 15
майи соли 2009 дар Донишкада барои хизматчиёни давлатї
магистратура бо ихтисоси «Идоракунии давлатї» ташкил карда шуд, ки
ќабули њамасолаи духтарони дорои ќобилияти сарвариро амалї
менамояд. Мутобиќи Созишномаи мазкур давоми солњои 2010-2015
магистратураро 428 нафар хизматчиёни давлатї хатм намуда, аз ин
шумора 139 нафар ё 32,4 %-ро занон ташкил дода, 6 нафари онњо
кормандони маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот мебошанд.
Вобаста ба иљрои зербанди 3 банди 3 Наќша дар њамкорї бо
Донишкадаи идоракунии давлатї дар баробари курсњои такмили
ихтисоси хизматчиёни давлатї дар як ваќт 36 маротиба мизњои мудаввар
ташкил ва гузаронида шуданд, ки масъалаи зикршударо низ дар бар
мегирифтанд. Вобаста ба масъалањои гендерї дар мавзўъњои «Сарварии
занон», «Муносибатњои гендерї дар хизмати давлатї: мушкилот ва
њалли онњо», «Асосњои њуќуќии пешгирии зўроварї нисбати занон ва
кўдакон», «Наќши зан дар хизмати давлатї» ва «Масъалањои гендерї»
модулњои таълимї тањия гардида, дар давоми соли 2016 дар курсњои
такмили ихтисос истифода шуданд. Њамзамон дар заминаи њамкорињои
Агентии хизмати давлатї ва Донишкадаи идоракунии давлатї дар соли
2016 7 семинари омўзишии серўза дар мавзўи «Расмиёти маъмурї дар
Љумњурии Тољикистон» барои хизматчиёни давлатии маќомоти иљроияи
марказї ва мањаллии њокимияти давлатї дар шањрњои Душанбе,
Ќўрѓонтеппа ва Кўлоб баргузор гардида, ба онњо аз љумла 14 нафар
занон љалб карда шуданд.
Мутобиќи наќшаи амали гурўњи кории гендерии доимоамалкунанда
оид ба масъалањои њуќуќї ва тањлилї дар Агентии хизмати давлатї
барои солњои 2016-2018 ташкили омўзиши Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи кафолатњои давлатии баробарњуќуќии мардону
занон ва имкониятњои баробарњуќуќии амалигардонии онњо» ва дигар
санадњои меъёрии њуќуќї барои кормандони Агентии хизмати давлатї
пешбинї гардидааст. Њамчунин тавассути воситањои ахбори омма ба
ањолии кишвар фањмонидани моњияти ќонунњое, ки баробарии мардону
занонро пешбинї менамоянд, дар назар дошта шудааст.
Зербанди 1 банди 4 Наќша иљро гардида, бо маќсади дар амал
татбиќ намудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи пешгирии
зўроварї дар оила», пешгирии вайроншавии оилањои љавон дар њамаи
шањру ноњияњои Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњои
Суѓду Хатлон, шањри Душанбе, шањру ноњияњои тобеи љумњурї
мањфилњо ташкил карда шуда, дар он занону духтарон аз оилањои
носолим, аз љумла даст ба худкушизадагон, занони яккаву танњо, љалб
карда шуданд. Дар чунин мафилњо ба иштирокчиён одоби муошират,
муносибати байнињамдигарї аз нуќтаи назари равонї, масъалањои

роњандозї намудани буљети оилавї, баланд бардоштани маданияти
рўзгордорї, расонидани ёрии таъљилии тиббї, њуќуќи зан аз нигоњи
ќонун ва шариат омўзонида шуд. Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон бо лоињаи «Пешгирии зўроварии
хонаводагї» (PDV) китобчаи «Сад саволу сад љавоб дар бораи зўроварї
дар оила»-ро ба теъдоди 500 адад чоп намуда, барои истифода ба
иштирокчиён зимни баргузории мизњои мудаввар, семинарњо дастрас
гардонид. Инчунин Кумита дар њамкорї бо ташкилоти байналмилалии
СММ-Занон роликњои таблиѓотиро тањти унвони «Зўроварї узр
надорад», «Зиндагии осуда аз эњтироми зан сар мезанад», «Худкушї
роњи њал нест» тањия намуда, дар вохўрињо пешкаши тамошобинон
гардонид.
Иљрои банди 6 таъмин гардида, ба масъалаи баќайдгирии пурраи
њолатњои зўроварї дар оила, гузаронидани тањќиќи сариваќтї ва
тафтиши пурра, њамаљониба ва холисонаи ин њолатњо ањамияти хоса
дода, бо маќсади ба љавобгарии љиноятї кашидани шахсони гунањгор ва
њифзи њуќуќњои поймолгаштаи љабрдидагон аз љониби Прокуратураи
генералї тадбирњои судманд андешда шуд. Дар ин давра њолатњои љой
доштани хушунатњои оилавї, кирдорњои бадахлоќона ва зўроварї дар
оила аз љониби прокуророни вилоятњо ва шањру ноњияњо мавриди
санљишњои прокурорї ќарор гирифта, бањри бартараф намудани онњо
тадбирњои зарурї андешида шуданд. Дар соли 2016 аз љониби судњо
вобаста ба зўроварї дар оила 70 парванда нисбати 70 нафар бо
баровардани њукми айбдоркунї баррасї карда шудааст, ки аз онњо 3
нафарро ноболиѓон ва 5 нафарро занњо ташкил медињанд.
Вобаста ба иљрои банди 7 Наќша дар назди Кумитаи кор бо занон
ва оилаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон Хадамоти дастгирии
духтарон барои духтарони аз 10 то 18-сола, ки гирифтори зўроварии
шањвонї ва хариду фурўш ќарор дода шудаанд, фаъолият намуда
истодааст. Инчунин дар назди шуъба ва бахшњои кор бо занон ва оилаи
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањру ноњияњои
љумњурї 100 маркази иттилоотї-машваратї фаъолият менамояд, ки ба
мурољиаткунандагон маслињатњои ройгони њуќуќї ва равонї мерасонад.
Дар сатњи љумњурї дар назди ташкилотњои љамъиятї 33 маркази
буњронї ва 3 паноњгоњи муваќќатї фаъолият дорад.
Оид ба иљрои зербанди 1 банд 9 Наќша тадбирњо андешида шуда,
њар як њодисаи фавти гумонбаршуда, айбдоршаванда ё судшавандагон
дар тавќифгоњњои нигоњдории муваќќатї ё тавќифгоњњои тафтишотї
њамчун иттилоот дар бораи љиноят ба ќайд гирифта шуда, аз рўи он дар
муњлати 3 шабонарўз ва дар њолатњои истисної, ки дар ќонун пешбинї
шудаанд, то дањ шабонарўз ќарори мурофиавї дар бораи оѓоз намудани
парвандаи љиноятї ё рад намудан аз оѓози он ќабул карда мешавад.
Тафтиши парвандањои љиноятї оид ба истифодаи шиканља, инчунин
њодисањои фавти шањрвандон ба тобеияти тафтишотии маќомоти
прокуратура мансуб мебошад.

Вобаста ба иљрои банди 13 Наќша бояд ќайд намуд, ки дар соли
2016 ягон аризаву мавод вобаста ба одамрабої мавриди санљиши пешакї
ќарор дода нашуда, парвандаи љиноятї оѓоз ва мавриди тафтиши
пешакї ќарор дода нашудааст. Дар давоми соли 2016 муфаттишони
маќомоти корњои дохилї 2452 нафарро њамчун гумонбаршуда дар содир
намудани љиноят дастгир намуда, нисбати 2416 нафари онњо чораи
пешгирии ба њабс гирифтан интихоб карданд. Дар ин давра зимни
баррасии аризаву мавод ва тафтиши пешакии парвандањои љиноятї ба
њолатњои ѓайриќонунї дастгир намудани шахс, истифодаи зўроварї ва
шиканља, дигар намуди муносибат ва љазои берањмона ѓайриинсонї ва
тањќиркунандаи шаъну шарафи дастгиршуда роњ дода нашудааст.
Љињати иљрои банди 16 Наќша тибќи фармони Прокурори
генералии Љумњурии Тољикистон аз 15 феврали соли 2016, №30 «Дар
бораи пурзўр намудани назорати прокурорї оид ба риояи њуќуќу
озодињои инсон ва шањрванд дар љараёни пешбурди тањќиќ, тафтиши
пешакї ва ба амал баровардани адолати судї» Сарпрокурори њарбї,
прокурорњои Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри
Душанбе, наќлиёти Тољикистон, назорати иљрои ќонунњо дар
муассисањои ислоњї ва љазои љиноятї, шањру ноњияњо ва
махсусгардонидашуда вазифадоранд, ки назорати прокурориро љихати
иљрои бечунучарои ќонунњо дар њама марњилањои пешбурди тањќиќ ва
тафтиш, инчунин мурофиаи судї бо парвандањои љиноятї ба таври
дахлдор таъмин намуда, назорати риояи њуќуќ, озодињои инсон ва
шањрвандро њамчун самти афзалиятноки фаъолияти худ ќарор дињанд.
Дар асоси талаботи ин фармон онњо уњдадоранд, ки бо маќсади таъмини
њуќуќњои конститутсионии шањрвандон мунтазам дар тавќифгоњњои
нигоњдории муваќќатї, хонањои ќабулу таќсимкунї, мањбасњои њарбї ва
њангоми мављуд будани маълумоти боэътимоди фаврї дар њуљрањои
кории кормандони маќомоти њифзи њуќуќ на камтар аз як маротиба дар
муддати 5 шабонарўз ташриф оварда, асоснокии дастгиркунии
шањрвандон ва риояи њуќуќњои онњоро, аз љумла вобаста ба дастрасї ба
њимоятгар, муоинаи тиббї ва хабардоркунии хешовандон аз
дастгиркунии шахс мавриди санљиш ќарор дињанд.
Вобаста ба зербандњои 1 ва 2 банди 25 Наќша пайваста тадбирњои
зарурї андешида мешаванд. Ба њолати 1 октябри соли 2016 аз шумораи
умумии хизматчиёни давлатї 17493 нафар ё 92,1 % тољикон, 48 нафари ё
0,2 % русњо, 1237 нафар ё 6,5 % ўзбекон, 170 нафар ё 0,8 % ќирѓизон ва 30
нафар ё 0,1 % дигар миллатњо мебошанд.
Дар маќомоти марказї ва сохторњои тобеи онњо тољикон 10967
нафар ё 94,2 %, русњо 42 нафар ё 0,3 %, ўзбекон 547 нафар ё 4,9 %,
ќирѓизон 56 нафар ё 0,4 %, дигар миллатњо 23 нафар ё 0,2 % мебошанд.
Дар маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї тољикон 3451
нафар ё 93,0 %, русњо 6 нафар ё 0,1 %, ўзбекон 200 нафар ё 5,3 %,
ќирѓизон 49 нафар ё 1,3 %, дигар миллатњо 3 нафар ё 0,1 % ва дар
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот тољикон 3075 нафар ё 84,6 %,

ўзбекон 490 нафар ё 13,4 %, ќирѓизон 65 нафар ё 1,7 %, дигар миллатњо 4
нафар ё 0,1 % кор мекунанд.
Дар мансабњои роњбарикунандаи маќомоти марказї ва сохторњои
тобеи онњо њамагї 3015 нафар, аз љумла тољикон 2898 нафар ё 96,1 %,
русњо 6 нафар ё 0,2 %, ўзбекон 97 нафар ё 3,2 %, ќирѓизон 9 нафар ё 0,3 %,
дигар миллатњо 5 нафар ё 0,1 % мебошанд.
Дар мансабњои роњбарикунандаи маќомоти иљроияи њокимияти
давлатї њамагї 1432 нафар, аз љумла тољикон 1337 нафар ё 93,3 %, русњо
3 нафар ё 0,2 %, ўзбекон 69 нафар ё 4,8 %, ќирѓизон 22 нафар ё 1,5 %,
дигар миллатњо 1 нафар ё 0,1 % мебошанд.
Дар мансабњои роњбарикунандаи маќомоти худидоракунии шањрак
ва дењот њамагї 1192 нафар, аз љумла тољикон 1029 нафар ё 86,3 %,
ўзбекон 139 нафар ё 11,6 %, ќирѓизон 22 нафар ё 1,8 %, дигар миллатњо 2
нафар ё 0,1 %-ро ташкил медињанд.

