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МУҚАДДИМА 

 

Дар шарҳи мазкур намунаҳои танзими ҳуқуқии татбиқи 

машваратҳои самараноки мақомоти давлатӣ бо ҷомеъа ва иштироки онҳо 

дар идоракунии давлатӣ, тавассути таъсис ва фаъолияти шӯрои ҷамъиятӣ 

баррасӣ карда мешаванд. 

Шӯроҳои ҷамъиятӣ яке аз механизмҳои маъмули иштироки омма 

мебошанд, ки бо ин ё он шакл онҳо дар аксари кишварҳои ҷаҳон мавҷуд 

мебошанд. Аммо дар баъзе давлатҳо, шӯроҳои ҷамъиятӣ қувваи воқеие 

мебошанд, ки ҳамчун овози ягонаи ҷамъиятӣ шаффофияти кори мақомоти 

давлатиро таъмин мекунад, кори мақомоти давлатиро самараноктар 

месозад ва ба иштироки бештари шаҳрвандон дар кори мақомоти 

роҳбарикунанда, хоҳ маҳаллӣ, чӣ миллӣ ё иҷроия мусоидат менамоянд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз аввалин кишварҳое мебошад, ки ҳанӯз 

соли 1996 Шӯрои ҷамъиятии назди Президенти кишварро таъсис додааст. 

Ин иқдом аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 

ба вуқӯъ пайваста ва аз ҷониби ҷомеаи шаҳрвандӣ баҳри барқарор 

кардани сулҳ байни тарафҳои муқовиматкунанда дар вақти низоъҳои 

шаҳрвандӣ дастгирӣ ёфтааст. Шӯрои ҷамъиятӣ як мақоми намояндагӣ, 

экспертӣ-машваратӣ ва ҳамоҳангсозест, ки тарафҳои Созишномаи 

ризоияти ҷамъиятиро дар Тоҷикистон муттаҳид намуда, мутобиқи 

Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, шартномаҳои 

байналмилалии эътирофнамудаи ҷумҳурӣ, Созишномаи ризоияти 

ҷамъиятӣ ва Низомномаи Шӯрои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

фаъолият менамояд. 

Аз ҳамон вақт инҷониб дар Тоҷикистон дар назди мақомотҳои 

давлатӣ, чӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ё ҳам дар сатҳи мақомотҳои маҳаллӣ, 

шӯроҳои мухталиф таъсис дода шуда ва амал мекунанд. Аммо дар сурати 

мавҷуд набудани қонунгузории махсус, ин ташаббусҳо ба рушди устувори 

шӯрои ҷамъиятӣ мусоидат карда наметавонанд, зеро ниҳодҳои 

ғайрирасмӣ, ки мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ аз ҷумла тиҷорат 

ва васоити ахбори умумро муттаҳид мекунанд, ҳамеша ташаббусҳои 

мухталиф, аз ҷумла қонунгузорӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои стратегии кишварро 

муҳокима мекунанд. 

Дар кишварҳои Осиёи Марказӣ заминаи ҳуқуқӣ таҳия намуда, 

қонунҳои махсусро қабул карданд, ки фаъолияти шӯрои ҷамъиятиро 

танзим мекунанд ва ҳар кишвар назарияҳои худро дорад. Ин иттиҳодия аз 

соли 2014 дар Қирғизистон вуҷуд дошта ва он мутамарказонида шуда аст. 

То имрӯз дар ҳар як мақомоти давлатӣ 36 Шӯрои ҷамъиятӣ (ШҶ) таъсис 
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дода шудааст, ки ба ҳайати он намояндагони мақомоти давлатӣ, 

ширкатҳои хусусӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, дигар ташкилотҳои 

ғайритиҷоратӣ ва шаҳрвандон-мутахассисони соҳавӣ шомиланд. Соли 

2015 Раёсат оид ба интихоби аъзои ШҶ ва Шӯрои ҳамоҳангсози ШҶ 

мақомоти давлатӣ таъсис дода шуд. Системаи таҳияшуда узвияти 2-

соларо дар ШҶ пешбинӣ менамояд. Шӯрои ҳамоҳангсозии ШҶ бо 

мақсади (1) ҳамоҳангсозии фаъолияти муштараки тамоми ШҶ, (2) 

ташкили тренингҳо, семинарҳо барои баланд бардоштани қобилият, (3) 

кӯмак ба дигар ШҶ ва (4) таҳлил, таҳқиқот ва таҳлилҳо барои баланд 

бардоштани самаранокии ШҶ таъсис дода шудааст. Ҳама ҳуҷҷатҳои 

дохилии комиссия оид ба интихоби аъзои ШҶ, шӯрои ҳамоҳангсозӣ ва 

ШҶ мақомоти давлатӣ, қарорҳо ва тавсияҳои онҳо ба ҳукумат мунтазам 

нашр карда шуда тавассути шабакаҳои интернет барои ҳама 

истифодабарандагон дастрас мебошанд. 

Фаъолияти ШҶ дар Қазоқистон соли 2016 оғоз ёфтааст. Айни ҳол дар 

назди Ҳукумати Қазоқистон 16  ШҶ мавҷуд аст, ки 303 нафар шахс аъзои 

он мебошанд. Аз рӯи ҳайати худ, Шӯрои ҷамъиятӣ намояндагони 

мақомоти давлатӣ (36%), созмонҳои ғайриҳукуматии ғайритиҷоратӣ 

(36%), илм ва маориф (12%), сохторҳои тиҷоратӣ (8%), васоити ахбори 

омма (3%) ва дигаронро дар бар мегиранд. ШҶ асосан (1) баррасии 

оммавии санадҳои меъёрӣ ва қонунҳои қабулшуда, (2) назорати ҷамъиятӣ 

оид ба иҷрои қарорҳои ҳукумат, (3) муҳокимаҳои оммавии ҷаласаҳои 

давлатӣ ва (4) шунидани ҳисоботи мақомотҳои давлатиро дар бар 

мегирад. Ҳуҷҷатҳо дар бораи шӯроҳои ҷамъиятӣ маълумотро дар бораи 

мақоми онҳо, тартиби таъсисдиҳӣ инчунин ваколатҳои онро дар бар 

мегирад. 

Зарур аст, ки қонуни алоҳида “Дар бораи шӯроҳои ҷамъиятӣ” қабул 

карда шуда ва он мақомоти давлатиро вазифадор намояд, ки шӯрои 

ҷамъиятӣ бо иштироки намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ таъсис дода бо 

онҳо мулоқотҳои нақшавӣ ва ғайринақшавӣ баргузор намоянд, то дар 

онҳо ташаббусҳои гуногун аз ҷумла лоиҳаи қонунҳо, ки ташаббускорони 

он вазорату идораҳои дахлдор мебошанд баррасӣ карда шаванд. 

Маҷмӯъи ин ҳуҷҷатҳои баррасишуда метавонанд барои таҳияи як 

Қонуни шабеҳ дар Тоҷикистон истифода бурда шаванд. 
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1. ШӮРОҲОИ ҶАМЪИЯТӢ ВА НИҲОДҲОИ ҶАМЪИЯТИИ 
НАЗОРАТӢ - ТАҶРИБАИ ТОҶИКИСТОН 

 

30 майи соли 2017 Қонуни  Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" қабул карда шуд. Қонун муайян менамояд, ки 

фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади эътироф, 

риоя ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд амалӣ карда 

мешавад. Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳадаф ва мазмуни қонунҳо, 

санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фаъолияти 

ҳуқуқэҷодкунии тамоми субъектҳои ҳуқуқэҷодкунандаро ташкил 

медиҳанд (моддаи 4). Санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон 

онҳоро эътироф кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошанд, пас аз интишори расмӣ қувваи қонунӣ пайдо карда 

ва амали бевосита доранд. Агар қонунҳои ҷумҳурӣ хилофи санадҳои 

ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон бошанд, меъёрҳои 

санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ (моддаи 10) татбиқ карда мешаванд. 

Фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ дар асоси принсипҳои афкори ҷамъиятӣ1 ва 

шаффофият сурат мегирад. Ошкор ва шаффофияти қабули қонун 

тавассути пешниҳоди иттилоот ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ оид ба 

фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ таъмин карда мешавад. Лоиҳаи санади меъёрии 

ҳуқуқӣ барои муҳокимаи умумиҷамъиятӣ дар васоити ахбори омма ва 

инчунин дар сомонаҳои расмии субъектҳои ваколатдори 

ҳуқуқэҷодкунанда нашр карда мешавад. Шахсони манфиатдори воқеӣ ва 

ҳуқуқӣ метавонанд, ки бо мазмуни ин лоиҳа шинос шаванд. Пешниҳодҳо 

ва эродҳои бадастомада бояд ҳангоми таҳияи лоиҳа аз ҷониби субъекти 

ваколатдори ҳуқуқэҷодкунӣ баррасӣ карда шаванд2. Барои таҳияи лоиҳаи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ гурӯҳҳои корӣ, аз ҷумла бо иштироки 

иттиҳодияҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва муассисаҳои илмӣ таъсис додан 

мумкин аст (моддаи 59).  

Ҳамин тариқ, қонунгузории кишвар имконияти ҷалб кардани 

ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандиро ба раванди қонунгузорӣ пешбинӣ менамояд, 

аммо мақомоти давлатиро вазифадор намекунад, ки иттиҳодияҳои 

ҷомеаи шаҳрвандиро ба гурӯҳҳои корӣ дохил намояд ва / ё лоиҳаи санадҳои 

меъёриро барои муҳокима васеъъ пешниҳод кунад. 

Имрӯзҳо дар назди мақомоти давлатӣ шӯроҳои мухталиф, ҳам 

машваратҳои ҷамъиятӣ ва ҳам экспертӣ мавҷуданд, ки мувофиқи талаботи 

                                                 
1 1 Моддаи 2 Қонуни ҶТ «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» аз 30 майи 2017 сол,№1414 
2 Ниг ҳамон ҷо (дар таҳияи Қонуни ҶТ аз19.07.2019 сол№1632) 
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қонунҳои алоҳида, фармонҳои ҳукумат ё фармонҳои Президент таъсис 

дода мешаванд. 

Масалан Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи Ваколатдор оид 

ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" таъсис додани Шӯрои 

ҳамоҳангсоз ва коршиносонро бо мақсади ҳамоҳангсозии фаъолияти 

мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои 

инсон ва расонидани кӯмаки машваратӣ пешбинӣ менамояд. 

Мутаассифона, Шӯрои ҳамоҳангсозӣ ва коршиносон дар назди 

Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон як мақоми расмӣ ва ғайрифаъол буда дар 

он намояндагии ҷомеаи шаҳрвандӣ кам аст. 

01 апрели соли 2017 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи Комиссияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмини 

иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалии ҳуқуқи инсон» қабул карда шуд, (ки 

он Низомномаи соли 2002-ро иваз карда буд). Мувофиқи Низомнома, 

Комиссия як мақоми доимоамалкунандаи байниидоравии машваратӣ 

мебошад, ки барои ҳамоҳангсозии фаъолияти вазорату идораҳо,... оид ба 

иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи 

ҳуқуқи инсон таъсис дода шудааст. Намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 

ҷаласаҳои Комиссия ба овоздиҳии машваратӣ бо розигии раиси Комиссия 

ҳуқуқи иштирок намуданро доранд.  

Бо мақсади таъмини иштироки васеъи аҳли ҷомеа дар кори 

Комиссия, намояндагии ҷомеаи шаҳрвандӣ дар кори Комиссия метавонад 

давра ба давра иваз карда шавад. Дар ҷаласаҳои Комиссия намояндагони 

дигар мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ ва дигар тарафҳои 

манфиатдор метавонанд бо розигии раиси Комиссия иштирок намоянд.То 

имрӯз намояндагони ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба кори Комиссия 

расман ҷалб карда нашудаанд3. 

Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 декабри соли 

2010, № 968 Низомнома дар бораи Шӯрои миллии мубориза бо коррупсия 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст, ки он як мақоми миллии 

машваратӣ вобаста ба ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва 

ҷомеаи шаҳрвандӣ оид ба татбиқи чораҳои пешгирӣ ва мубориза бо 

коррупсия мебошад. Шӯро бо мақсадҳои зерин таъсис ёфтааст:  

                                                 
3Нигаред ба иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалии ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон: Асосҳо ва тартиботи 

ҳуқуқӣ (Ҳисоботи мониторинги минбаъда).ФҶ”НОТАБЕНЕ”. 

2018с.http://notabene.tj/Doc/Taj/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%

B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81_2019.pdf 

 

http://notabene.tj/Doc/Taj/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81_2019.pdf
http://notabene.tj/Doc/Taj/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81_2019.pdf
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• таҳлил ва баррасии масъалаҳои зиддикоррупсионӣ ва ҳамоҳангсозии 

фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар пешгирӣ ва 

мубориза бар зидди коррупсия;  

• мусоидат дар иҷрои талаботҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мубориза бо коррупсия, Стратегияи 

мубориза бо коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-

2020 ва дигар ҳуҷҷатҳои барномавӣ-миллии зидди коррупсионӣ); 

• мониторинги давлатӣ ва ҷамъиятӣ оид ба пешгирӣ ва самаранок ҳал 

намудани вазифаҳои мақомоти давлатӣ дар мубориза бо коррупсия; 

• ҷалби васеъи ташкилотҳои ғайридавлатӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва 

шаҳрвандон дар мубориза бо коррупсия дар фаъолияти мақомоти давлатӣ 

ва дигар ташкилотҳо. 

19 декабри соли 20074 Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис 

дода шуда фаъолият мекунад, ки он як майдони муколама байни давлат ва 

бахши хусусии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Шӯрои машваратӣ 

ташаккули сиёсати давлатиро дар самти рушди соҳибкорӣ ва беҳтар 

намудани фазои сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ 

менамояд. Ба ғайр аз намояндагони давлат, аъзои ин Шӯро созмонҳои 

байналмилалӣ ва 13 намояндаи бахши хусусӣ мебошанд5. 

 

Шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеъаи шаҳрванди дар 

ислоҳоти милитсия дар назди Вазорати корҳои дохилӣ 11 ноябри соли 

2014 таъсис дода шудааст.  

Шӯро як мақоми машваратӣ-назоратӣ буда, иштироки бевосита  ва 

мустақими шаҳрвандонро дар муҳокимаи пешрафти ислоҳот дар 

марҳилаҳои мухталифи он ташкил намуда, ба Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон интизориҳо ва пешниҳодҳои шаҳрвандонро дар ин мавзӯъ, бо 

назардошти афкори ҷамъиятӣ дар ташаккул ва татбиқи сиёсати давлатӣ 

дар соҳаи ҳамкории милитсия бо ҷомеа, назорати ҷамъиятии ислоҳоти 

милитсияро пешниҳод менамояд.  

Шӯрои ҷамъиятӣ дар асоси иштироки ихтиёрии шаҳрвандон ва 

намояндагони ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар фаъолияти он таъсис дода шуда, инчунин ҳамкориҳои ҷомеаро бо 

милитсия дар таҳияи самтҳои асосии сиёсати давлатӣ дар соҳаи ислоҳоти 

                                                 
4 Указ Президента РТ «О создании Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата в 
при Президенте РТ от 19.12.2007 № 356 
5 Положение О Консультативном Совете по улучшению инвестиционного климата в при Президенте РТ 
от 19.12.2007 № 356.  Часть 2 (Порядок создания консультативного совета) 
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милитсия ва масъалаҳои марбут ба ҳамкории милитсия бо ҷамъият, 

татбиқи принсипҳои ошкорбаёнӣ ва шаффофити милитсия, ҳифзи ҳуқуқу 

озодиҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин менамояд. 

Шӯрои ҷамъиятӣ инчунин назорати ҷамъиятӣ аз болои шаффофият ва 

самаранокии истифодаи захираҳои молиявӣ, аз ҷумла буҷа ва маблағҳои 

қарзӣ (фоида, қарз), инчунин маблағҳои суратҳисоби махсус, кӯмаки 

техникӣ ва грантҳои аз ҷониби донорҳо ҷудошударо амалӣ менамояд. 

Рӯйхати номзадҳо ба аъзогии Шӯрои ҷамъиятӣ дар асоси пешниҳодҳои 

ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ ва шахсони ҳуқуқӣ аз ҷониби Ҳамоҳангсози 

Миллии Барномаи ислоҳоти милитсия тартиб дода шуда, барои муҳокима 

дар ҷаласаи навбатии Гурӯҳи корӣ оид ба идоракунии ислоҳоти милитсия 

на камтар аз сӣ рӯз пеш аз ба охир расидани ваколати аъзои қаблӣ 

пешниҳод карда мешавад. Шумораи ҳайати Шӯрои ҷамъиятӣ ҳади аққал 

20 нафар ва на бояд бештар аз 30 нафар бошад. Мӯҳлати ваколати аъзои 

Шӯрои ҷамъиятӣ бояд на камтар аз 2 сол бошад6. 

Ҳамин тариқ, тибқи Конститутсия, Тоҷикистон давлати ҳуқуқбунёд 

ва демократӣ буда пешбини менамояд, ки фикру ақидаи ҷамъият дар 

қабули қарорҳои идоракунӣ ва ташаккули сиёсати давлатӣ дар маҷмӯъ 

таъсири ҳалкунанда дорад. Дар кишвар заминаи ҳуқуқии фаъолияти 

шӯрои ҷамъиятӣ дар назди мақомотҳои давлатӣ вуҷуд надорад. Ниҳодҳои 

ҷамъиятӣ ва машваратӣ, ки дар назди мақомоти гуногуни давлатӣ 

фаъолият мекунанд, бо амри (қарори) роҳбари мақомоти давлатӣ таъсис 

дода шуда, комилан ба система вобаста буда ва дар фаъолияти худ на 

ҳамеша самаранок мебошанд. 

Зарур аст  Қонуни махсус "Дар бораи шӯроҳои ҷамъиятӣ" қабул карда 

шуда он ҳамаи мақомоти давлатиро вазифадор намояд, ки онҳо шӯроҳои 

ҷамъиятиро таъсис диҳанд ва якҷоя тамоми санадҳои муҳим, стратегияҳо 

инчунин лоиҳаҳои қонунҳоро, ки ин мақомоти давлатӣ ташаббус 

мекунанд, муҳокима намоянд. 

 

 

 

 

  

                                                 
6  https://mvd.tj/index.php/ru/postanovlenie-rt/ukazy-prezidenta-respubliki-tadzhikistan/2-uncategorised/11677-

polozhenie-ob-obshchestvennom-sovete-po-sodejstviyu-grazhdanskogo-obshchestva-reforme-militsii-pri-

ministerstve-vnutrennikh-del-respubliki-tadzhikistan 

https://mvd.tj/index.php/ru/postanovlenie-rt/ukazy-prezidenta-respubliki-tadzhikistan/2-uncategorised/11677-polozhenie-ob-obshchestvennom-sovete-po-sodejstviyu-grazhdanskogo-obshchestva-reforme-militsii-pri-ministerstve-vnutrennikh-del-respubliki-tadzhikistan
https://mvd.tj/index.php/ru/postanovlenie-rt/ukazy-prezidenta-respubliki-tadzhikistan/2-uncategorised/11677-polozhenie-ob-obshchestvennom-sovete-po-sodejstviyu-grazhdanskogo-obshchestva-reforme-militsii-pri-ministerstve-vnutrennikh-del-respubliki-tadzhikistan
https://mvd.tj/index.php/ru/postanovlenie-rt/ukazy-prezidenta-respubliki-tadzhikistan/2-uncategorised/11677-polozhenie-ob-obshchestvennom-sovete-po-sodejstviyu-grazhdanskogo-obshchestva-reforme-militsii-pri-ministerstve-vnutrennikh-del-respubliki-tadzhikistan
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2. ШӮРОҲОИ ҶАМЪИЯТӢ-ЗАМИНА БАРОИ МУКОЛАМА 

Яке аз принсипҳои асосии бунёд ва фаъолияти хизмати давлатӣ ин 

принсипи шаффофияти хизмати давлатӣ, дастрасии он ба назорати 

ҷамъиятӣ, огоҳкунии воқеии ҷамъиятӣ дар бораи фаъолияти хизматчиёни 

давлатӣ мебошад. Яке аз шаклҳои татбиқи ин принсип таъсиси Шӯрои 

ҷамъиятӣ дар назди мақомотҳои давлатӣ ва мақомотҳои ҳокимияти 

маҳаллӣ мебошад. 

Дар айни замон бояд дарк намуд, ки танҳо ба сохторҳои бюрократӣ 

такя кардан ғайриимкон аст, зарур аст, ки муколамаи байни мақомоти 

давлатӣ ва маъмурӣ инчунин ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба роҳ монда 

шуда андешаҳои ҷомеа дар фаъолияти худ ба назар гирифта шаванд, ки ин 

бо машварати ҷомеа оид ба масъалаҳои гуногун танҳо тавассути 

мақомоти махсус имконпазир аст. 

Дар ташаккул ва рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ дар мамлакати мо, 

ниҳодҳои он ба монанди Шӯрои ҷамъиятӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва дар 

назди мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аҳамияти махсус доранд. 

Шӯроҳои ҷамъиятӣ - ин сохторҳо бо иштироки аъзоҳои ҷомеъаи 

шаҳрвандӣ, ки сохтори расмии дохилӣ дошта ва мақомоти давлатӣ 

ваколатҳои муайянеро таъин карда бо онҳо дар бораи қабул ва иҷрои 

қарорҳои давлатӣ машварат мекунанд. Ин мақом дар асоси санади 

меъёрии ҳуқуқӣ таъсис дода шуда ва таъсиси он аз ҷониби ҷомеа дастгирӣ 

мешавад. 

Ҳамин тариқ, шӯрои ҷамъиятии як ниҳод дар назди мақомотҳои 

давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ як мақоми 

доимоамалкунандаи машваратӣ ва (ё) машваратӣ мебошад, ки бо 

иштироки васеъи аҳолӣ бо мақсади таъмини ҳамкориҳои байни давлат ва 

ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ҷараёни қабули қарорҳо ва таъмини 

шаффофият ва фаъолияти онҳо таъсис дода мешавад. Асоси ҳуқуқии 

ташкил ва фаъолияти шӯрои ҷамъиятии мақомоти ҳокимияти давлатӣ 

бояд Қонуни алоҳида "Дар бораи шӯроҳои ҷамъиятӣ" бошад. 

 Принсипҳои фаъолияти шӯроҳо 

Принсипҳои ташкил ва фаъолияти шӯрои ҷамъиятӣ дар назди мақомоти 

давлатӣ ва мақомоти маҳаллии ҳокимият метавонанд чунин шакл гиранд: 

 принсипи қонуният - шӯроҳо қатъиян тибқи қонун таъсис дода 

мешаванд ва дар фаъолияти худ Конститутсия ва дигар қонунҳоро 

ба роҳбарӣ мегиранд; 

  Принсипи афзалиятнокии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд - 

ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳимояи онҳо яке аз самтҳои 
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асосии фаъолияти шӯроҳо мебошад; шӯроҳо бо мақсади ба роҳ 

мондани ҳамкориҳои байни ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва 

мақомоти давлатӣ, бо дарназардошти баҳисобгирии иқдомҳои 

шаҳрвандӣ ва пешниҳоди он ба мақомотҳои давлатӣ,  таъсис дода 

мешаванд; 

 принсипи ошкоро ва кушода будан – бо тарзи қонунӣ 

муттаҳидсозии фаъолияти шӯрои ҷамъиятӣ, ҳисоботи мунтазами 

онҳо дар васоити ахбори оммаи гуногун зарур аст, зеро хусусиятҳои 

ташкили шӯроҳо, инчунин баланд бардоштани мақоми онҳо ба 

ногузирии кӯшиши шаффофияти фаъолияти онҳо оварда 

мерасонанд; 

 принсипи ихтиёрӣ - узвият дар шӯро ихтиёрист; 

 принсипи кордонӣ ва салоҳият - дар назар дошта мешавад, ки аъзои 

Шӯро шаҳрвандоне буда метавонанд, ки дар соҳаи мақомоти 

давлатӣ ба таври касбӣ кор кардаанд; 

 принсипи фаврии ҳузур доштан дар шӯро - мӯҳлати ваколати аъзои 

шӯро аз ду то се сол маҳдуд карда шудааст, ки он ба воридшавии 

дигар назарияҳо, ғояҳо ва андешаҳои тоза нигаронида шудааст. 

Сохтори ҳайати Шӯро 

 

Ҳайати шахсии шӯро, агар он таъсис дода шуда бошад, аз ҷониби 

мақомоти дахлдори давлатӣ ташкил карда мешавад. Ба ҳайати шӯрои 

ҷамъиятӣ мутахассисони мустақили аз мақомотҳои давлатӣ вобаста 

набуда, намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятӣ, аъзоён иттиҳодияҳои 

ғайритиҷоратӣ ва дигар ҷонибҳои манфиатдор шомиланд. Шумораи аъзои 

Шӯро бо низомномаи дахлдори мақомоти давлатӣ муқаррар карда шуда 

метавонад аз 5 то 15 нафар бошад. 

Аъзои шӯрои ҷамъиятӣ шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба 

синни 18 солагӣ расидаанд, инчунин намояндагони иттиҳодияҳои 

ҷамъиятӣ ва дигар ташкилотҳо буда метавонанд. Қонун набояд узвият дар 

шӯрои ҷамъиятии назди мақомоти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии 

маҳаллӣ барои шахсони мансабдори давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

манъ намояд. Дуруст аст, ки дар амал қоидаҳои мазкур ба таъсиси шӯрои 

боэътимод монеъ намешаванд, зеро онҳоро худи онҳо ташкил медиҳанд 

ва имкони воқеъан рад кардани номзадҳои номақбулро доранд. 

Дар ин робита зарур аст шахсоне, ки намояндагони мақомоти 

давлатӣ нестанд, ба шӯрои ҷамъиятӣ интихоб карда шуда ҳамин тавр 

механизмҳои шаффоф барои интихоби мардум ба аъзои Шӯрои ҷамъиятӣ 

эҷод карда мешаванд. 
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Мӯҳлати ваколати аъзои шӯро аз рӯзи баргузории ҷаласаи аввал аз 

рӯи қоида аз ду то се сол аст. Ҷаласаҳо ҳангоми зарурат, вале на камтар аз 

як маротиба дар шаш моҳ гузаронида мешаванд. Қарорҳои шӯро дар 

протокол сабт карда мешаванд. 

Шӯрои ҷамъиятии назди мақомоти давлатӣ дар оғоз ихтиёрӣ ва бо 

таври ройгон фаъолият менамояд. Тибқи қонун, нақши дастгоҳи шӯро ба 

мақоми давлатие, ки дар назди он фаъолият мекунад, вогузор карда 

шудааст. Азбаски шӯроҳо мақомоти маслиҳатӣ ва машваратӣ (дар ҷое 

танҳо машваратӣ) мебошанд, қарорҳои онҳо хусусияти тавсиявӣ доранд. 

Таҳлили қонунгузорӣ дар бораи фаъолияти Шӯроҳои ҷамъиятӣ 

самтҳои зерини фаъолияти онҳоро муайян мекунад: 

 Иштирок дар таҳияи лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, қарорҳои 

идоракунӣ ва дигар қарорҳо. 

 Ҷалби шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар татбиқи сиёсати 

давлатӣ дар соҳаи салоҳияти мақомоти дахлдори давлатӣ. 

 гузарондани ташхиси оммавии лоиҳаҳои қарорҳои роҳбарикунанда, 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии мақомоти дахлдори давлатӣ. 

 Баррасӣ ва дастгирии ташаббуси ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ. 

 Иштирок дар фаъолияти озмунҳо, комиссияҳои атестатсионӣ, 

комиссияҳо оид ба риояи талаботи рафтори касбӣ ва танзими ҳалли 

ихтилофи манфиатҳо. 

 Амалӣ кардани назорати ҷамъиятии фаъолияти мақомоти давлатӣ. 

 

Назорати ҷамъиятӣ, мувофиқи санадҳои меъёрии муқарраршуда, 

фаъолияти субъектҳои назорати ҷамъиятӣ мебошад, ки бо мақсади 

назорати фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, дигар мақомот ва ташкилотҳое, ки 

ваколатҳои ҷудогонаи оммавиро амалӣ мекунанд, инчунин бо мақсади 

санҷиши ҷамъиятӣ, таҳлил ва арзёбии ҷамъиятии санадҳо ва қарорҳои 

қабулнамудаи онҳо амалӣ карда мешавад. 

Тартиби қонунгузорӣ оид ба ташкили шӯроҳои ҷамъиятӣ дар 

кишварҳои мухталифи ИДМ, инчунин таҷрибаи фаъолияти ин шӯроҳои 

амалкунанда аз мавҷудияти як қатор мушкилот, ки ҳадафи асосии 

ташкили ин ниҳоди ҷомеаи шаҳрвандӣ, яъне таъмини робитаи муассир 

байни шаҳрвандон ва давлатро инкор мекунанд, шаҳодат медиҳад. 

Ворид намудани квотаҳо барои намояндагӣ дар шӯрои гурӯҳҳои 

муайяни иҷтимоӣ ва касбӣ: тиҷорат, мақомоти давлатӣ, коршиносони 

мустақил ва намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятӣ ин амали мақсаднок 

мебошад. 
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Инчунин дар бораи маҳдуд кардани узвият ба шумораи муайяни 

шӯроҳо, масалан, ду адад бояд фикр кард, зеро агар онҳо воқеъан кор 

кунанд, пас иштирок дар шумораи зиёди шӯроҳо, махсусан бо 

дарназардошти он, ки ин сарбории иҷтимоӣ мебошад, мушкил аст. 

Ғайр аз ин, шаҳрвандонро ба кори шӯрои ҷамъиятӣ ҷалб кардан зарур 

аст. Тавассути шабакаҳои интернети дар сомонаҳои Шӯрои ҷамъиятӣ ба 

шаҳрвандон имконият диҳанд, ки дар бораи мушкилоти худ нависанд 

онҳоро муҳокима кунанд, ташаббус нишон диҳанд  ва ғайра. Шӯроҳои 

ҷамъиятӣ ин маълумотро барои дохил кардан ба рӯзномаи расмии 

мақомоти давлатӣ пешниҳод мекунанд. Барои он ки шаҳрвандон аз ин 

хатҳои иртибот бо мақомот истифода баранд, фарогирии васеъи ин 

ниҳоди давлатӣ ва муҳимтар аз ҳама, натиҷаҳои воқеии фаъолияти он 

зарур аст. 

Мушкилоти дигари самаранокии Шӯрои ҷамъиятӣ баҳогузории 

фаъолияти онҳо мебошад. Айни замон, дар кишварҳои гуногун, кори 

шӯроҳо аз рӯи чунин меъёрҳо, ба монанди шумораи нашрияҳои чопшуда, 

шумораи мактубҳои навишташуда, шумораи маҷлисҳои баргузоршуда ва 

ба монанди гузоришдиҳии бюрократӣ на ин, ки баҳодиҳии таъсир ба 

равандҳои қабули қарорҳо, баҳо дода мешаванд. Муассисаҳои гуногуни 

ҷамъиятӣ таъсис дода шуда, намояндагони ҳукумат бо онҳо мулоқот 

мекунанд, масъалаҳои муҳимро муҳокима менамоянд, иштироки 

фаъолона ва ҳавасмандии худро дар ҳалли масъалаи муайян нишон 

медиҳанд ва дар натиҷа қарорҳое қабул карда мешаванд, ки ба мақомот 

фоидаоваранд. Аён аст, ки чунин вазъ ба афзоиши эътимоди мардум ба 

мақомот мусоидат намекунад. Меъёри асосии арзёбии самаранокии 

шӯрои ҷамъиятӣ бояд аз он иборат бошад, ки то чӣ андоза тавсияҳо барои 

ҳалли мушаххаси ин ва ё он мушкилии ҷомеъа  ба тасмимҳои мақомоти 

дахлдори давлатӣ ё ҳукумати маҳаллӣ таъсир расонидаанд. 
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3. ШӮРОҲОИ ҶАМЪИЯТӢ ҲАМЧУН МЕХАНИЗМИ 
МАШВАРАТИИ ДАВЛАТӢ БО ҶОМЕА. ТАҶРИБАИ ДИГАР 

КИШВАРҲО4.7 

Иштироки ҷомеа дар идоракунии давлатӣ талаботи воқеии давлати 

муосир мебошад. Мувофиқи Конвенсияи Орхус5, "беҳтар намудани 

дастрасӣ ба иттилоот ва иштироки ҷомеа дар раванди қабули қарорҳо 

сифати қабули қарорҳо ва ҷараёни татбиқи онҳоро баланд мебардорад, бо 

баланд шудани сатҳи огоҳии ҷомеа дар бораи... мушкилот мусоидат 

мекунад, ба аҳолӣ имкон медиҳад, ки нигарониҳояшонро баён кунанд ва 

ба мақомоти давлатӣ имкон диҳад, ки ин манфиатҳоро ба назар гиранд." 

...] ”. 

Шӯроҳои ҷамъиятӣ дар ин ё он шакл қариб дар ҳама давлатҳо 

мавҷуданд. Онҳоро бо мақсадҳои гуногун, аз машваратҳои коршиносӣ 

оид ба масъалаҳои экологӣ ё дигар масъалаҳои махсус, иштирок дар 

таҳияи қонунгузорӣ, то иштирок дар таҳияи буҷети давлатӣ ва назорати 

иҷрои он, иҷрои баъзе вазифаҳои давлатӣ, ки аз ҷониби мақоми давлатӣ 

ба зиммаи он гузошта шудааст, ташкил кардан мумкин аст. 

Аммо, дар баъзе ҳолатҳо, шӯроҳои ҷамъиятӣ ба фаъолияти 

мақомоти давлатӣ, ки дар назди онҳо таъсис дода шудаанд, таъсирбахш 

буда ва дар дигар ҳолатҳо, шӯроҳо сохторҳои расмӣ мебошанд. Дар зер мо 

ҳолатҳоеро баррасӣ менамоем, ки фаъолияти Шӯрои ҷамъиятӣ метавонад 

ба рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳамкориҳои намояндагони ҷомеа ва 

мақомот, инчунин баъзе хусусиятҳои ташкили фаъолияти онҳо мусоидат 

намояд. 

 

3.1Манфиати давлатӣ оиди баррасии афкори омма 

 

Барои самаранокии фаъолияти Шӯрои ҷамъиятӣ ба мансабдорони давлатӣ 

зарур аст, ки афкори ҷомеаро ба назар гиранд. Ин гуна таваҷҷӯҳ дар 

машваратҳо бо аҳолӣ, аз ҷумла ақидаи тамоми табақаҳои аҳолӣ оид ба 

доираи васеъи масъалаҳо зоҳир мешавад; шаффофият ва ҳисоботдиҳӣ, 

пешниҳоди маълумот ба шаҳрвандон; чорабиниҳои маърифатӣ ва 

таблиғотӣ, ки ба шаҳрвандон барои дарк намудани масъалаҳои сиёсати 

давлатӣ ва тавсияҳои оқилона заруранд. Нишондиҳандаи асосии 

                                                 
4 Шӯрои ҷамъиятӣ ҳамчун як механизми иштироки ҷамъият дар кори мақомоти давлатӣ. Н.Боржелли, 

В.Брайт саҳ 5. 
5Конвенсия дар бораи дастрасӣ ба иттилоот, иштироки ҷамъият дар қабули қарорҳо ва дастрасӣ ба 

адолат дар масъалаҳои экологӣ ”, Орхус, Дания, 23-25 июни соли 1998; Матни конвенсия бо забони 

русӣ дар ин ҷо дастрас аст: https://www.aarhus.tj/aarhus_convention/ 

https://www.aarhus.tj/aarhus_convention/
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самаранокии машваратҳо, аз ҷумла шӯрои ҷамъиятӣ, ин истифодаи давлат 

аз тавсияҳои дар натиҷаи муҳокима гирифташуда мебошад. 

 

3.2 Нақши шӯрои ҷамъиятӣ ҳамчун як форуми демократӣ барои 

пешбурди манфиатҳои ҷомеа 

 

Шӯроҳои ҷамъиятӣ, алахусус онҳое, ки дар таҳияи қонунгузорӣ, 

нақшаи фаъолияти мақомоти давлатӣ ё буҷаи муассисаи давлатӣ 

шомиланд, аксар вақт форуми пешбарии демократии шаҳрвандон буда 

ашхоси манфиатдор ақидаҳои худро барои таъсир расонидан ба мақомоти 

давлатӣ аз рӯи масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи онҳо қарор гирифта 

истифода мебаранд. Шӯрои ҷамъиятӣ, то ҳадди имкон, манфиатҳои 

мухталифи ҷамъиятро аз рӯи масъалаҳои баррасишаванда намояндагӣ 

мекунад ва намояндагии худро бо манфиатҳои гуногун, аз ҷумла 

мухолифин, дар бар мегирад. Намояндагони мақомоти давлатӣ дар 

муҳокима ширкат меварзанд ва мавқеи тарафҳои гуногунро ба эътибор 

мегиранд. 

Кор дар шӯрои ҷамъиятӣ, чун қоида, ба таври ихтиёрӣ сурат 

мегирад, вақт ва баъзан захираҳои инсониро талаб мекунад. Танҳо 

шахсоне, ки барои ҳалли масъалаҳои муайян манфиати самимӣ дошта ва 

ба қобилияти таъсир расонидан ба қарорҳои ҳукумат тавассути иштироки 

онҳо дар шӯрои ҷамъиятӣ боварӣ доранд, кори шӯроро самаранок карда 

метавонанд. 

 

3.3 Нақши қонунгузорӣ дар таъмини самаранокии Шӯрои ҷамъиятӣ 
 

Масъалаҳои иштироки аҳолӣ дар фаъолияти мақомоти давлатӣ дар 

Конститутсия, қонунҳои маъмурӣ ё кодексҳо, инчунин дар қонунгузории 

махсус оид ба иштироки ҷамъият, масалан дар қонунҳои раъйпурсӣ, 

қоидаҳои кории мақомотҳои давлатӣ, сиёсати ҳукумати маҳаллӣ ва миллӣ 

муайян карда шудаанд. 

Шӯроҳои ҷамъиятӣ асосан бо қарорҳои махсус, амр ё фармоиши 

мақомоти маҳаллӣ ва миллӣ таъсис дода мешаванд. Ҳайати мушаххас, 

вазифаҳо ва тартиби фаъолияти шӯрои ҷамъиятӣ бо санадҳои меъёрии 

дохилӣ, аз ҷумла оиннома, қоидаҳо ё низомномаи шӯро муқаррар карда 

мешаванд. 

Тавре ки дар боло қайд гардид, манфиати шахсони мансабдори 

давлатӣ ба инобат гирифтани афкори ҷомеа омили зарурии самаранокии 

маслиҳат, ҳатто дар ҳолати мавҷуд будани қонунгузории мукаммал зарур 

мебошад. Аммо нақши қонунгузориро набояд нодида гирифт. Агар 
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Шӯрои ҷамъиятӣ дар асоси ҳуҷҷати меъёрии пешрафта таъсис ва 

фаъолият кунад, кори он метавонад самаранок буда ба фаъолияти 

шахсони мансабдори давлатӣ аз ҷумла онҳое, ки манфиати шахсии худро 

барои ба назар гирифтани қарорҳои шӯро дар кори худ надоранд, таъсир 

расонад. Набудани иродаи неки як мансабдор  дар сурати мавҷуд будани 

қонунгузории дахлдор набояд самаранокии кори шӯроро вайрон намояд. 

 

3.4Таркиб ва тартиби ташкили шӯрои ҷамъиятӣ.8 

  
Ҳайати Шӯрои ҷамъиятӣ бевосита аз мақсадҳое, ки он таъсис дода 

шудааст, вобаста аст. Масалан, агар шӯро бо мақсади санҷиш ё назорати 

фаъолияти муайян таъсис дода шуда бошад, мантиқан дуруст аст, ки 

аксарияти аъзои шӯро мутахассис оид ба масъалаҳои дахлдор мебошанд. 

Ҳамин тариқ, Шӯрои Штати Техас (Сouncil for Developmental Disabilities) оиди 

дастгирӣ ва барқарорсозии саломатии ашхоси дорои нуқсонҳои инкишоф 

аз 30 аъзо иборат буда, ҳамчунин ба он аъзоҳои аз тарафи губернатори 

иёлоти Техас дар ИМА таъиншуда, шахсони дорои нуқсонҳои инкишофи 

рушд, волидайн ва парасторони онҳо, инчунин намояндагони ҳар як 

муассисаҳои калоне, ки ба шахсони дорои чунин нуқсонҳо хидмат 

мерасонанд шомиланд. 

Дар зер мо ба таркиби шӯроҳо бо ваколатҳои васеъ, ки дар таҳия ва 

татбиқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти давлатӣ, буҷа, таҳияи 

қонунгузорӣ ва (ё) назорати иҷрои барномаҳои давлатӣ ҷалб карда 

мешаванд диққати бештар медиҳем. Чунин машваратҳо, ҳамчун қоида, 

барои доираи васеъ пешниҳод карда мешавад. 

 

А)Кӣ аъзо будан метавонад?9. 
 

                                                 
6 Барои маълумоти бештар дар бораи фаъолият ва ҳайати Шӯрои давлатии Техас, аз саҳифаи мазкур 

гирифтан мумкин аст. http://www.txddc.state.tx.us/menus/fset_cncl_ovr.asp  
7 Синни ҳадди аққали иштирок дар интихобот 18 сол дар Шӯрои Аврупо (Лихтенштейн - 20 сол) аст. 

Аммо, дар як қатор кишварҳо масъалаи кам кардани маҳдудияти синнусол масалан, дар Норвегия,то 16 

ё 17 сол барои ширкат дар интихобот,  баррасӣ мешавад. Шаҳрвандони Олмон дар баъзе давлатҳо аз 16-

солагӣ ҳуқуқи овоздиҳӣ дар интихоботи маҳаллиро доранд. Ниг. Participation of Citizens in Local Public 

Life, report by the Steering Committee on Local and Regional Democracy (CDLR) prepared with the 

collaboration of Professor Gerry Stoker, adopted by the CDLR at its 25th meeting, 7-9 June 2000/ Local and 

Regional Authorities in Europe, # 72  
8 Дар аксари кишварҳои Аврупо танҳо шаҳрвандон ҳуқуқи овоздиҳӣ доранд. Аммо, мувофиқи 

қонунгузории Аврупо, узви ҳар яке аз 15 давлати ИА ҳуқуқи овоздиҳӣ дар интихоботи маҳаллиро дар 

ҳама давлати узви Иттиҳоди Аврупо, дар маконе, ки ин шахс зиндагӣ мекунад дорад.Ниг. Participation 

of Citizens in Local Public Life, report by the Steering Committee on Local and Regional Democracy (CDLR) 

prepared with the collaboration of Professor Gerry Stoker, adopted by the CDLR at its 25 th meeting, 7-9 June 

2000/ Local and Regional Authorities in Europe, # 72 

http://www.txddc.state.tx.us/menus/fset_cncl_ovr.asp
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Ҳамчун қоида, барои номзадҳо ба аъзои шӯрои ҷамъиятӣ, дар 

қатори дигар талабот, ҳамон талаботи барои интихобкунандагони 

мувофиқ мавҷудбуда татбиқ карда мешавад. Дар бисёр давлатҳо шахсоне, 

ки ба синну соли муайян расида7, одатан 18-сола буда шаҳрвандони 

давлат мебошанд ва  ҳуқуқи овоздиҳӣ доранд. Аммо дар он ҳолатҳое, ки 

вазифаи Шӯрои ҷамъиятӣ кӯмак кардан дар муайян ва ҳалли мушкилоти 

маҳал мебошад, доираи аъзои эҳтимолӣ дар шӯрои ҷамъиятӣ васеъ 

мегардад. 

 Масалан, дар бисёре аз давлатҳои Аврупои Ғарбӣ мушкилоти 

камбизоатӣ, ҷинояткорӣ ва ғайра бо ҳузури ҷамоатҳои бузурги 

муҳоҷирон, ки аъзои онҳо дорои шаҳрвандӣ нестанд ва бо ин сабаб 

ҳуқуқи овоздиҳӣ надоранд, алоқаманд мебошанд. Дар айни замон, бидуни 

иштироки бевоситаи аъзои ин ҷамоатҳо ҳалли ин мушкилот ғайриимкон 

аст. Талабот оид ба истиқомат дар ҳудуди муайян барои муддати муайян 

метавонад нисбат ба талабот барои шаҳрвандӣ асосноктар бошад. 

Дар ҳолатҳое, ки давлат барои ҳалли масъалаҳои вобаста ба ҷавонон 

кӯшиш мекунад, пайрави намудан аз таҷрибаи умумиаврупоӣ оиди коҳиш 

додани синну соли интихобот мақсаднок буда ва баррасии имконияти 

намояндагии ҷавонон дар Шӯрои ҷамъиятӣ пеш аз расидан ба синни 

интихобшуда тавсия дода мешавад. 

 

Б)Таъини аъзоҳо ё интихобот? 

Аъзои Шӯро метавонанд (1) интихоб карда шаванд, (2) аз ҷониби 

мақомоти давлатӣ таъин карда шаванд ва ё (3) бо тариқи огоҳиномавӣ 

аъзои он гарданд. Бисёре аз шӯроҳо ба таври омехта ташкил карда 

мешаванд, баъзе аз онҳоро мақомоти давлатӣ таъин мекунанд ва баъзеи 

онҳо интихоб карда мешаванд. Ба сифати мисол, Шӯрои иштирок дар 

таҳияи муштараки буҷа дар Порто Аллегре мебошад, ки дар он 44 аъзо 

интихоб карда мешаванд, ду нафар аз мақомот ва як аъзо аз калонтарин 

ассотсиатсияҳои шаҳр таъин карда мешаванд. 

 

(1) Интихоботи аъзоҳо 

 
Интихоби аъзоён-ин яке аз роҳҳои маъмули демократии ташкили 

шӯроҳо мебошанд, ки метавонанд намояндагии воқеии манфиатҳои 

ҷомеаро таъмин намуда эътимоди ҷомеаро ба кори шӯро ва ҳавасмандии 

ӯро дар иштирок ба ин кор афзоиш диҳанд. Масалан, системаи узвият дар 

Шӯрои Иштирок оид ба таҳияи муштараки буҷа дар Порто Аллегре 

интихобӣ аст. Аз 48 аъзои Шӯро 44 нафарашон дар Шӯрои машваратӣ 

интихоб мешаванд, ки намояндагони 16 шаҳру ноҳия ва намояндагон 



18 

 

оиди 6 мавзӯи "афзалиятноки" шаҳрро дарбар мегиранд (самтҳои асосии 

сиёсати иҷтимоии муайянкардаи шаҳр). Ғайр аз ин, ду намоянда аз ҷониби 

мақомот (бидуни ҳуқуқи овоздиҳӣ) ва як намоянда аз Иттифоқи 

коргарони маҳалии Порто Аллегре ва Ассотсиатсияи сокинони Порто 

Аллегре таъин карда мешаванд. 

Одатан дар таҷрибаи паҳншуда барои ҳар як хоҳишманди 

иштирокчӣ дар Шӯрои ҷамъиятӣ  имконияти пешниҳоди худпешбарӣ 

дода шудааст. Чунин қоида, масалан, дар Шӯрои афзалиятноки 

ш.Дейтон11, ИМА пешниҳод карда мешавад. Мувофиқи тартиби дар 

Кодекси пешбарии интихобот барои шӯроҳои афзалиятноки ш.Дейтон 

пешбинишуда, ҳар кас ҳақ дорад, ки дар интихобот ширкат варзида ҳадди 

аққал 25 имзоҳои интихобкунандагони сабтшударо гирад. Маҷаллаи 

"Говеринг"12 (Идоракунӣ) дар соли 1992  Афзалияти Шӯрои Дейтонро 

"шоҳкори иштироки шаҳрвандон, ки барои таълим додани дигарон чизе 

доранд" номидааст. Бисёр шаҳрҳои дигари Амрико, аз қабили Сан 

Антонио, Денвер, Финикс, Индианаполис ва Ричмонд, таҷрибаи Дейтонро 

гирифта, шӯроҳои шабеҳро ташкил намудаанд. 

 

 (2) Таъин намудани аъзоён аз ҷониби мақомоти давлатӣ 
 

Таъйини аъзоён ҳамчун усули асосии ташкили шӯрои ҷамъиятӣ 

хусусияти шӯрои коршиносон бо ваколатҳои иттилоотӣ ва машваратӣ 

мебошад.  

Масалан Шӯрои маъюбони Дания, ки аз ҷониби Вазорати корҳои 

иҷтимоӣ таъсис дода шудааст бо мақсади таъмини он, ки мақомоти миллӣ 

ба манфиатҳои шахсони дорои маълулият дар банақшагирии иҷтимоӣ ва 

таъмини шароити зиндагии маъюбон диққати ҷиддӣ диҳанд, аз раис ва 14 

нафаре, ки Вазири корҳои иҷтимоӣ таъин мекунад иборат аст. Ҳамин тавр 

ҳафт нафар аъзои Шӯро бо тавсияи Шӯрои ташкилотҳои Даниягии 

маъюбон, як нафар бо тавсияи Ассотсиатсияи Шоҳигарии Дания ва 

боқимонда бо тавсияи ҳукуматҳои маҳаллӣ ё вазирон таъин карда 

мешаванд14. 

 
3.5 Муносибатҳои Шӯрои ҷамъиятӣ бо мақомоти давлатӣ 

 

А)Таносуби намояндагони давлат ва ҷамъият дар дохили шӯро 
 

Таносуби намояндагони давлат аз ҷамъият вобаста ба ҳадафҳои 

шӯро метавонад хеле гуногун бошад. Танзими робитаҳо танҳо дар он вақт 

сурат мегирад, ки ҳадди аққал баъзе аз аъзои шӯро дар натиҷаи 
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интихоботи озод интихоб карда шаванд ё аз ҷониби ташкилотҳои 

ғайридавлатӣ таъин карда шаванд. Агар ҳамаи аъзои шӯро аз ҷониби 

мақомоти давлатӣ таъин карда шаванд, пас оиди тавозуни манфиатҳои 

давлатӣ ва ҷамъиятӣ дар ҳайати шӯро сухан гуфтан душвор аст, ҳатто агар 

дар он ҷо намояндагони бахшҳои гуногун ҳам бошанд10. 

Бисёре аз шӯроҳои самарабахши ҷомеа дар ҳайати худ аксарияти 

аъзоёни аз тарафи мардум интихоб шударо доранд. Мисоли равобити 

муассир дар шӯрои намояндагони ҷамъият ва мансабдорони давлатӣ, ин 

Шӯрои иштироки буҷети Порто Аллегро мебошад. Аз 48 мушовир (+ 48 

нафар муовинҳои онҳо), ки дар кори Шӯро иштирок мекунанд, танҳо 2 

мушовир (ва ду нафар муовинони онҳо) аз ҷониби ҳукумати шаҳр таъин 

карда мешаванд. Ин мушовирон ҳуқуқи баромад кардан дар маҷлисҳои 

Шӯроро дошта, аммо онҳо ҳуқуқи овоздиҳӣ надоранд. Ин маънои бисёре 

дорад, зеро он ба намояндагони мақомоти давлатӣ имкон медиҳад, ки ба 

қарорҳои шӯро бо пешниҳоди дигар иштирокчиёни ҷаласа бо далелҳои 

мақомоти давлатӣ ва маълумоти иловагӣ, ки метавонанд барои қабули 

қарори тахасусӣ муфид бошанд, таъсир расонанд. Мушовирони 

боқимонда бо тартиби муқаррарнамудаи Дастурамали дохилии Шӯро 

барои таҳияи муштараки буҷет барои соли муайян интихоб ё таъин карда 

мешаванд15.  

Вақте ки шахсони мансабдори давлатӣ барои ташкили кори Шӯрои 

ҷамъиятӣ ва мусоидат ба фаъолияти он таъин карда мешаванд, ин 

таҷрибаи маъмул аст. Масалан, Шӯрои ҷамъиятӣ оид ба Тракти Шимолӣ16 

дар Арлингтон минтақаи Вирҷинияи ИМА, аз шахсони мансабдори 

давлатӣ (раис ва муовини раис) иборат буда ӯҳдадориҳои худро дар шӯро 

дар доираи вазифаҳои хизматӣ иҷро мекунанд ва намояндагони 

ассотсиатсияҳо дар ин шаҳр бо ҳавасмандӣ ба ҳалли масъала ва иштирок 

дар корро бо таври ихтиёрӣ амалӣ мекунанд. Вазифаҳои раис ва муовини 

раис иборат аз ташкили маҷлис, интишори протоколҳои ҷаласаҳо дар 

Интернет, огоҳ кардани мардум аз ҷаласаҳои дарпешистода ва ташкили 

кори шӯро мебошанд. Чунин созмон форумро барои ҷомеа пешкаш 

мекунад ва ҳамзамон онро аз масъулияти маъмурӣ озод менамояд. 

Чунин як сохтори Шӯрои ҷамъиятӣ дар назди раиси шаҳри 

Саратови Русия17 низ мавҷуд аст. Аз як тараф, намояндаи ҳама гуна 

ташкилоти ҷамъиятие, ки дар шаҳр фаъолият мекунад ва мутобиқи 

муқарароти мазкур ба қайд гирифта шудааст, метавонад узви шӯрои 

ҷамъиятӣ гардад. Аз ҷониби дигар, кори шӯроро раиси шаҳри Саратов 

роҳбарӣ мекунад ва Шӯро мустақиман қарорҳои худро ба раиси шаҳр 

                                                 
15 Саҳ. 14. Шӯрои иштироки буҷаи Порто Аллегре, Бразилия. 
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мерасонад. Ташкили кор аз ҷониби шахси ваколатдори мақомоти 

шаҳрдорӣ ба амал бароварда мешавад. 

 

Б)Дараҷаи таъсир ба қарори мақомоти давлатӣ 
 

(а) Хусусияти машваратии қарорҳои Шӯрои ҷамъиятӣ 
Одатан, қарорҳои шӯрои ҷамъиятӣ барои мақомоти давлатӣ, ки дар 

назди онҳо таъсис дода мешаванд, хусусияти машваратӣ доранд. Як 

мисоли иштироки самараноки шӯрои машваратӣ дар ҳукумати маҳаллӣ, 

ин шӯрои афзалиятҳои Дейтон дар Огайо, ИМА мебошад. Тавсияҳои 

шӯрои афзалиятнок ҳатмӣ нестанд, аммо аз ҷониби мақомот ба назар 

гирифта мешаванд, зеро онҳо натиҷаҳои омӯзиши эҳтиёҷоти ҳамаи 

қишрҳои аҳолии шаҳрро инъикос карда ба нақшаи кори шаҳр кумак 

мекунанд ва онро барои эҳтиёҷоти воқеии шаҳрвандон инчунин сарфи 

оқилонаи маблағҳо равона месозанд. 

 

б)Хусусияти ҳатмии қарорҳои шӯрои ҷамъиятӣ 

Яке аз намунаҳои мусбӣ, ки дар он шӯрои ҷамъиятӣ метавонад ба 

қарорҳои мақомоти давлатӣ таъсир расонад ин Кумитаҳои Назорати 

Боливия мебошанд, ки барои нигоҳ доштани иртибот байни созмонҳои ба 

ном ҳудудии шаҳрвандон таъсис дода шудаанд19. Ба онҳо шаҳрвандони 

минтақаҳои деҳот ва маҳаллӣ бо ҳамсоягии шаҳрҳо ва ҳукуматҳо дохил 

шуда назорати истифодаи захираҳои коммуналиро амалӣ менамоянд. 

Кумитаҳо бояд аз "намояндагони ҳар як шаҳрак ё минтақа иборат бошанд 

ва бояд аз ҷониби ташкилотҳои дахлдори ҳудудии шаҳрвандон интихоб 

шаванд."Агар Кумита истифодаи захираҳои мақомоти иҷроияро дар 

ихтиёри маъмурияти давлатӣ рад кунад, Кумита дар ин бора ба мақомоти 

ҳокимият хабар медиҳад, ки метавонад аз мақомоти маҳаллӣ (мақомоти 

иҷроия) ислоҳи вазъро талаб кунад ва агар ҳокимияти иҷроия ба ин 

мувофиқат накунад, мақомот бояд «дар назди Сенати Миллӣ оиди 

ноӯҳдабароӣ арз намояд». 

 

3.6 Маблағгузории кори шӯроҳои ҷамъиятӣ 

 

Шӯроҳои ҷамъиятӣ асосан аз ҷониби мақоме, ки онро таъсис 

медиҳад ё мақоме, ки барои дастгирии он Шӯрои ҷамъиятӣ таъсис дода 

шудааст, маблағгузорӣ карда мешаванд. Масалан, мақомоти Порто 

Аллегро "инфрасохтор ва шароити зарурӣ барои фаъолияти мӯътадили 

Шӯро, шароити мусоид бо вентилятсия ва санитарияро, ки ҳадди аққал 

барои 100 нафар пешбинӣ шудааст, системаи садо, ки ба мушовирон ва 
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Раёсат имконияти алоқаи телефони намуданро дошта бошанд, таъмин 

менамояд. Ғайр аз он, ӯ ба мушовирон курсҳои тахассусии техникӣ дар 

бахши давлатӣ, машваратҳо ва ҳама маълумоти зарурӣ дар бораи буҷети 

маҳаллиро пешниҳод менамояд..."20 

Аъзоёне, ки ба ҳайати шӯро интихоб шудаанд ва ё аз ҷониби 

ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ таъин карда шудаанд, чун қоида, 

ваколатҳояшонро ройгон иҷро мекунанд. Масалан, аъзои Шӯрои 

машваратии ҷамъиятии назди раиси шаҳри Саратов дар Ф.Россия21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Саҳифа 15. Низомномаи дохилии мақомот оиди тадқиқи муштараки буҷет барои солҳои 2001-2002. 
21 Бо қарори №187 раиси шаҳри Саратов аз 6 марти соли 2002 дар бораи Шӯрои машваратии ҷамъиятии раиси шаҳр - роҳбари 

иҷроияи шаҳр. 
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4. ШӮРОҲОИ ҶАМЪИЯТӢ ҲАМЧУН ЯК МЕХАНИЗМИ НАЗОРАТИИ 
ҶАМЪИЯТӢ 

Назорати ҷамъиятӣ воситаи таъсирбахши идоракунии давлатӣ, 

шаффофӣ ва шаффофияти мақомоти давлатӣ, истифодаи самараноки 

маблағҳои буҷетӣ, баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои давлатӣ 

ва мубориза бо коррупсия мебошад. Назорати ҷамъиятӣ метавонад яке аз 

ваколатҳои Шӯрои ҷамъиятӣ гардад. 

Хусусияти фарқкунандаи шӯрои ҷамъиятӣ дар он аст, ки он 

иштироки шаҳрвандон ва муҳокимаи кушоди масъалаҳои рӯзмарра бо 

назардошти афкори ҷомеаро дар назар дорад. ШҶ ҳамчун як ниҳоди 

назорати ҷамъиятӣ дар сатҳҳои гуногун дар кишварҳои мухталиф ҷорӣ 

карда мешавад. 

Дар Малайзия ва Сингапур, ниҳодҳои назорати ҷамъиятӣ  афкори 

ҷомеаро сабт мекунанд, рӯҳияи шаҳрвандонро пайгирӣ мекунанд ва 

хоҳишҳои онҳоро ба назар мегиранд. Дар як қатор давлатҳо (ИМА ва 

кишварҳои Аврупо) дар доираи таъмини назорати ҷамъиятӣ санадҳои 

меъёрии ҳуқуқиро дар бораи дастрасӣ ба иттилоот, назорат аз ҷониби 

шаҳрвандон, ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ, шӯроҳо ва кумитаҳои назди 

мақомоти давлатӣ қабул мекунанд. 

Таҷрибаи Аврупои Шарқӣ нишон медиҳад, ки барномаи "Шарикии 

Шарқӣ" ИА соли 2009 дар оғози ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 

кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ замина гузошт. Ҳамин тавр соли 

2009, ШҶ дар системаи ҳукуматҳо ва парлумонҳои Гурҷистон, Беларус, 

Украина ва Арманистон таъсис дода шуд. Аммо на дар ҳар яке аз ин 

кишварҳо, Шӯрои Ҷаъмиятӣ аз ҷониби ҳукумат ба таври васеъ паҳн ва 

дастгирӣ карда шудаанд. ШҶ дар Гурҷистон асосан хусусияти 

машваратию иттилоотӣ доранд ва ҳар моҳ барои муҳокима кардани 

мушкилот асосан дар соҳаи ҳуқуқи интихоботӣ ҷамъ меоянд. 

Таҳлили таҷрибаи кишварҳои ҳамсоя дар бораи фаъолияти ШҶ 

ҳамчун як воситаи назорати ҷамъиятро омӯхта, ба чунин хулоса омада 

метавонем, ки ин як механизми алтернативии назорати иҷрои қарорҳои 

ҳукумат мебошад. Гузашта аз ин, ШҶ механизми муассиртарин барои 

ҷалби шаҳрвандон ва муколамаи бевосита бо мардум дар Тоҷикистон 

мебошад. 
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5. ТАВСИЯҲО: 
Дар асоси гуфтаҳои боло, бо назардошти он, ки дар Тоҷикистон 

таҷрибаи ташкили шӯроҳои ҷамъиятӣ кайҳо боз мавҷуд буда, аммо 

қонуни махсусе, ки бояд фаъолияти онҳоро танзим намояд вуҷуд надорад, 

зарур аст: 

1. Қонуни алоҳида "Дар бораи шӯроҳои ҷамъиятӣ" қабул карда шавад. 

2. Ҳангоми таҳияи қонуни мазкур таҷрибаи мусбии дигар кишварҳо 

оиди ташкили заминаи доимии муколамаи мақомотҳои давлатӣ ва 

ҷомеаи шаҳрвандӣ ба назар гирифта шавад. 

3. Ташкили муҳокимаи васеъи лоиҳаи қонун бо тарафҳои манфиатдор. 

4. Ба Шӯроҳо оиди гузаронидани назорати ҷамъиятӣ бо ҷалб намудани 

дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ҷомеаи экспертӣ дар самтҳои 

гуногун ваколат дода шаванд. 


