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1. МУҚАДДИМА 
 

 1. Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дарљ гардидааст, ки “Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда, барои 

ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам меорад”. Ҳамзамон, Конститутсия 

таъминоти иҷтимоии њар шахсро дар пиронсолӣ, ҳангоми беморӣ, маъюбӣ, гум кардани қобилияти корї, маҳрум 

шудан аз сарпараст  ва мавридҳои дигаре, ки қонун муайян кардааст, кафолат дода, модару кӯдакро таҳти ҳимоя 

ва ғамхории давлат қарор додааст. Ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, яке аз ҷанбаҳои муҳимтарин ва самти афзалиятноки 

сиёсати иҷтимоии давлат буда, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушд ва густариш додани системаи 

ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, дар доираи имкониятҳои мавҷуда, пайваста кӯшиш дорад. 

 2. Стратегии рушди ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2020  (минбаъд – 

Стратегия) љињати татбиќи њуќуќњои конститутсионии шањрвандон, мутобиқи Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои инкишофи иҷтимоиву иқтисодии Ҷумхурии 

Тоҷикистон», дар асоси Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 (минбаъд - 

СМР-2030), Барномаи миёнамуњлати рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи солњои 2016-2020 (минбаъд - БМР 

2016-2020) бо дарназардошти муќаррароти санадњои ќонунгузории соњаи њифзи иљтимоии ањолї, Барномаи миллии 

тавонбахшии маъюбон барои солњои 2017 – 2020,  Стратегияи давлатии рушди бозори меҳнати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон то соли 2020 ва дигар санадҳои меъёрии њуќуќї, инчунин дар радифи  дастуру супоришҳои Асосгузори 

сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои  миллат, Президенти  Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ки дар Паёмњои 

солњои 2015 ва 2016 ва дигар баромадҳои  Сарвари давлат баён гаштаанд,омода шудааст. 



 Стратегия аввалин хуљљате аст, ки назари маљмуавии Њукумати Љумњурии Тољикистонро нисбати рушди 

минбаъдаи низоми њифзи иљтимоии ањолї инъикос намуда, барои таъмини фаъолияти самаранок ва одилонаи 

низоми мазкур дар кишвар равона гаштааст. 

 3. Сарфи назар аз дастовардҳое, ки дар заминаи раванди ислоњоти соҳаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар 

Тоҷикистон дар даврањои ќаблї ба вуљуд омададанд, шурўъ аз соли 2015 инљониб дар баробари шомил гардидани 

Тољикистон ба марњилаи нави рушди миллї зарурати тањия намудани наќшаи стратегии рушди ҳифзи иҷтимоии 

ањолӣ ба миён омадааст.  

 Системаи ҳифзи иҷтимоӣ, ки дар даврони Иттиҳоди Шуравӣ бо мафњуми “таъминоти иҷтимоӣ” амалї 

гардида, ба таъмини кафолатњои иљтимоии давлатии шањрвандон равона гардида буд, ба воқеиятҳои имрузаи 

ҷомеаи Тољикистон ва низоми молиявии он мувофикат намекунад. Бинобар ин, бо назардошти системаи нави 

муносибатҳои иқтисодӣ, сохтори демографӣ, таъсири раванди номатлуби муҳоҷирати меҳнатӣ ва шуғли аҳолӣ ба 

системаи ҳифзи иҷтимоӣ, хусусиятҳои идорию маъмурии соҳа ва имкониятҳои молиявии ҷумҳурӣ, инчунин 

иқтидори техникӣ ва миқдору сифати захираҳои инсонии соҳа, зарур аст, ки заминаҳои институтсионалї, иќтисодї 

ва маъмурии системаи нави ҳифзи иҷтимоии аҳолї тањия ва амалї карда шавад, ки он дар ниҳояти кор барои фаъол 

гардонидани системаи ҳифзи иҷтимоии  устувор, сифатнок, фарогир ва манфиатбахш мусоидат намуда, дастрасии 

одилонаро ба даромади ҳадди ақал, хизматрасониҳои асосии иҷтимоӣ ва амнияти озуқавиро барои табақањои 

осебпазири ањолї ва оилаҳои камбизоат дар тамоми ҷумҳурӣ таъмин намояд. Қобили қайд аст, ки рушди њифзи 

иљтимоии ањолї бо назардошти тадбирњои СМР-2030 амалӣ гардида, раванди рушди самараноки он бо 

амалишавии барномаҳои дигари амалкунандаи соњањои иҷтимоии давлат зич алоќаманд буда, татбиќи 

стратегияруҳияи анъанавии дастнигарии гурӯҳҳои алоҳидаро аз байн бурда, мувозинати системаи кафолатҳои 

иҷтимоиро ва масъулиятҳои шахсиро пешбинӣ намуда, ба худкифо ва тавонмандсозии шахс ва гурӯҳҳои осебпазир 

дар ҳамагуна марҳилаҳои зиндагиашон равона карда мешавад.  



 4. Аз ин лиҳоз, вазифаҳое, ки дар назди системаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ гузошта мешаванд, аз функсияҳои 

анъанавии он, ки одатан ба паёмадҳои осебпазириҳои иҷтимоиву иқтисодӣ равона шуда буданд, васеътар буда, 

маҷмуи чораҳои давлатӣ ва ғайридавлатиро бо мақсади рафъи камбизоатӣ дарбар мегиранд. Ин чораҳо метавонанд 

дар шакли кӯмакҳои иҷтимоии унвонӣ, таъминоти кафолатњои иљтимоии давлатї ва дигар намудҳои 

хизматрасониҳо барои шањрвандоне, ки дар њолати душвори зиндагї ќарор доранд, бо мақсади (1) дастгирии 

оилањои камбизоат; (2) ҳифзи шањрвандон аз хатар ва натиҷаҳои аз даст додани воситаҳои зиндагонӣ; (3) роҳнамоии 

иљтимоии ањолии ќобили мењнат барои аз банди мушкилоти иљтимої баровардани онњо (4) пешбарии адолати 

иҷтимоӣ ва баробарӣ барои манфиати муштарак, амалӣ гарданд.  

 5. Тадбирҳое, ки дар стратегия ҷой дода шудаанд, дар асоси таҳлили вазъияти соҳаи хифзи иҷтимоӣ ва 

силсилаи машваратҳо бо нињодњои миллию байналмилалӣ ва аъзоёни гурӯҳи корие, ки барои таҳия ҳамин њуљљат 

ташкил шуда буд, таҳия гаштаанд. Дар ҷараёни таҳияи стратегиясанадњои меъёрию њуќуќии байналмилалии марбут 

ба ҳифзи иҷтимоӣ, аз чумла Ҳадафҳо дар соњаи рушди устувор, тавсияҳои Ташкилоти байналмилалии меҳнат 

(ТБМ) оид ба сатҳи ақали ҳифзи иҷтимоӣ аз соли 2012, (№ 202) ва Конвенсияи ТБМ оид ба ҳифзи иҷтимоӣ 

(стандартҳои минималӣ) аз соли 1952 (№102), конвенсияњои СММ “Дар бораи барњамдињии њамагуна шаклњои 

табъиз нисбати занон” ва “Њуқуқи кӯдак” ва монанди инњо ба инобат гирифта шудаанд.  

2. ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИЯТ 
 

 6. Тоҷикистон дар чорроҳаи рушд қарор  дорад. Сиёсати хирадмандонаи  Сарвари давлат дар  даврони 

истиқлолият, дар баробари истиқрори сулху субот имкон дод, ки заминаҳои гузариш аз як низоми сиёсиву иқтисодӣ 

ва иҷтимоиву фарҳангӣ ба низоми комилан нав, ки асоси онро низоми демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ 

ташкил медиҳад, таъмин карда шавад.  



 7.  Ислоҳоти иқтисоди фарогири соҳаҳои нави иқтисодиёт, татбиқи вазифаҳои стратегӣ ва барномавӣ, 

андешидани тадбирҳо оид ба таъмини суботи макроиқтисодӣ имконият дод, ки аз соли 2000 сар карда дар кишвар 

суръати баланди  рушди иқтисодӣ таъмин гардад: дар давраи солҳои 2000-2015 афзоиши миёнаи ҳарсолаи ММД 7.9 

фоизро ташкил дода, суръати баланди барқарорсозии иқтисодиёт ва ноил гардидан ба устуворӣ дар сатҳи 

макроиқтисодӣ ба коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ аз 81 фоиз дар соли 1999 то 31 фоиз дар соли 2016 мусоидат 

намудааст.  

 

Ҷадвали 1. Сатҳи камбизоати вобаста ба солҳо 

 

Манбаъ: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

 8. Тадриҷан беҳтар гаштани некуаҳволии мардуми кишвар, махсусан дар даҳсолаи охир, бо татбиқи 
самараноки Стратегия милии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2015, ки ба тақвият додани 
заминаҳои институтсионалии рушди босубот, ташаккул ва тараққӣ додани соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт ва 
таваҷҷуҳи махсус ба рушди соҳаи иҷтимоӣ равона шуда буд, вобастагии зиҷ дорад. Мувофиқи индекси «Рушди 
инсонї»-и СММ барои соли 2014 Тоҷикистон дар байни 187 кишвар зинаи 133-ро ишғол менамояд ва бо 
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нишондиҳандаи 0.607 аз ҷумлаи кишварҳое мебошад, ки дар сатҳи миёнаи рушди инсонӣ қарор гирифтааст.  Қобили 
зикр аст, ки дар солҳои 2003-2013 ин нишондиҳанда ҳамасола, ба ҳисоби миёна 1.07% зиёд гаштааст.  Ҳамзамон, 
дар давраи солҳои 2000 – 2015 фавти кӯдакони то 5 - сола ва фавти модарон ҳангоми таваллуд ду баробар кам 
гардида, дарозумрии миёнаи шаҳрвандон 73,4 солро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2000 беш аз 5 сол зиёд аст. 
 9. Дар Паёми навбатии Президенти Љумњурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  қайд шудааст, ки дар 7 соли охир даромади буҷети давлатӣ беш аз 4 баробар афзоиш 
ёфтааст, вобаста ба ин, ба маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ диққати махсус дода шуда, ба ин мақсад дар соли 2015 
қариб 8 миллиард сомонӣ равона карда шудааст, ки ин рақам зиёда аз 50 фоизи хароҷоти буҷети давлатиро ташкил 
медиҳад. Ба Ҳукумати мамлакат муяссар гардида аст, ки танҳо дар 5 соли охир музди меҳнати кормандони соҳаҳои 
буҷетӣ, аз ҷумла илму маориф, тандурустиву фарҳанг, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқро аз дуюним 
то се баробар зиёд намояд. 
 10.  Рушди иқтисодиву иҷтимоӣ дар минтақаҳои Тоҷикистон ва дар байни қишрҳои гуногуни аҳолӣ якранг 

нест. Камбизоатӣ дар деҳот нисбат ба шаҳрҳо баландтар буда, оилаҳои серфарзанд, одамони дорои маъюбият, 

пиронсолон аз ҷумлаи гурӯҳҳое мебошанд, ки бештар мубталои камбизоатӣ буда, дастрасии неъматҳои ҷамъиятӣ 

барои онҳо маҳдудтар аст. Тадқиқотҳои солҳои охир нишон медиҳанд, ки бештар аз 40% аҳолии ҷумҳурӣ (тақрибан 

2,3 млн. нафар), ки дар деҳот зиндагӣ мекунанд, рӯ ба рӯи мушкилоти ҷиддии таъминоти озуқавории худ мебошанд, 

дар ҳоле, ки тақрибан 25% кӯдакони то синни 5 сола аз камғизогии хроникӣ азият мекашанд. Яке аз омилҳои асосии 

мушкилоти бехатарии озуқаворӣ, ин маҳдуд будани имкониятҳои хоҷагиҳо барои харидорӣ намудани маҳсулоти 

серғизои озуқаворӣ мебошанд ва тақрибан 10-20% аҳолии ҷумҳурӣ ба чунин мушкилот дучор мебошанд1. 

 11.  Сарфи назар аз тадриљан коҳиш ёфтани камбизоатӣ дар солҳои охир, сатҳи истеъмоли бештар аз 60% 

аҳолии ҷумҳурӣ, аз ҳадди камбизоатӣ на бештар аз 20% мебошад2. Яъне, қариб аз 2/3 ҳиссаи аҳолӣ хеле осебпазир 

                                                           
1(БР СММ, 2013). 
2(Бонки Ҷаҳонӣ, 2014) 



мебошанд ва дар ҳолатҳои душвори зиндагӣ ва омилҳои беруна (таѓйирёбии қурби асъор, кам шудани интиќоли 

маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ ва ғайра) гирифтори камбизоатӣ шуда метавонанд.  

 12.  Вазъияти иҷтимоиву иқтисодии Тоҷикистон дар даҳсолаи охир бо раванди муҳоҷирати меҳнатӣ ва 

ҷараёни интиқоли маблаѓҳои онҳо алоқамандии зич дорад. Солҳои охир, теъдоди муҳоҷирони меҳнатӣ қариб ба як 

миллион нафар (тақрибан 30% аҳолии қобили меҳнат) расида, маблағҳои интиқолдодаи онҳо, ки дар соли 2002 

тақрибан 5% ММД-ро ташкил медод, дар соли 2014 хеле зиёд гашта, ин маблағҳо қариб 47% ММД-ро ташкил 

медоданд. Њарчанд, ки тайи солњои 2015-2016 њаљми интиќоли маблаѓњо коњиш ёфта бошад њам, ба ҳисоби миёна 

35% даромади хонаводањоро интиқолҳои пулии муҳоҷирон ташкил медоданд, ки ин нишондод дар байни оилаҳои 

камбизоат боз хам баландтар мебошад.  

 13. Дар баробари таъсири мусбати раванди муҳоҷирати меҳнатӣ ва беҳтар гаштани некуаҳволии аҳолӣ, ин 

падида паҳлуҳои манфї низ дорад. Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки қариб 80% муҳоҷирон тахассус надоранд ва 

бештар аз 40% онҳо бидуни шартномаи дахлдор кор мекунанд. Ин ҳолат ба сифати неруи инсонии ҷумҳурӣ низ 

таъсири манфӣ мерасонад. Дигар тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки муҳоҷирати меҳнатӣ ба вазъияти руҳиву равонии 

кӯдакон аз оилаҳои муҳоҷирон низ таъсири манфӣ дорад3. Мутаасифона, масъалаи ба инобатгирии дутарафаи 

пардохтҳои ҳифзи иҷтимоӣ аз ҷониби Тоҷикистон ва махсусан Россия ҳалли худро наефта истодааст, бинобар ин 

дар ҳолатҳои ногувори зиндагӣ ва корношоямии муваққатӣ, муҳоҷирони меҳнатие, ки ба Тоҷикистон баргаштаанд, 

аз системаи ҳифзи иҷтимоӣ берун мемонанд ва кӯмаки ягонаи иҷтимоие, ки барои оилаи онҳо дастрас мебошад - 

нафақа бо сабаби маҳрум шудан аз саробон мебошад, ки танҳо пас аз фавт ё ғайб задани саробон ба муддати се сол 

пардохт шуда метавонад. (тибќи пешнињоди АСИН ин љумла хориљ гардида, сархати зерин илова шудааст): 

Яке аз масъалањои муњим дар ин раванд, ки то кунун њалли худро наёфтааст, ин ба суѓуртаи иљтимої љалб 
нагардидани фаъолияти мењнатии муњољирони мењнатї – шањрвандони Љумњурии Тољикистон, ки дар дигар 
давлатњо кору фаъолият менамояд, мањсуб меёбад. Давраи фаъолияти мењнатии муњољирони мењнатие, ки ба ватан 
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бармегарданд, зимни таъминоти нафаќа ба онњо ва дар сурати вафоташон ба аъзои оилаи онњо ба инобат гирифта 
намешавад, зеро механизми интиќоли сањмњои суѓуртавии онњо, ки дар дигар давлатњо ташаккул медињанд, ба 
маќомоти ваколатдори давлатии Љумњурии Тољикистон ё уњдадорињо байни давлатњои интиќолдињанда ва 
ќабулкунандаи муњољирони мењнатї дар масъалаи таъминоти иљтимоии онњо њанўз њалли худро наёфтааст. Дар 
айни замон таъминоти нафаќаи муњољирони мењнатї ва дар сурати вафоташон нафаќа ба аъзои оилаи онњо аз рўи 
њуќуќњои нафаќавии дар Љумњурии Тољикистон бадастовардаашон амалї карда мешавад.  
 14.  Тавре ки маълум аст низоми ҳифзи иҷтимоӣ бо масоили мусоидат ба шуғли аҳолӣ ва таъмини музди 

меҳнати арзанда вобастагии мустақим дорад. Сатҳи шуғли расмӣ ва ғайрирасмии аҳолӣ ба устувории молиявии 

системаи суғуртаи иҷтимоӣ ва фарогирии он таъсир мерасонад. Дар Тоҷикистон, мувофиқи омори расмӣ 

муносибатҳои меҳнатии қариб 50% одамони шуғлдошта расман ба танзим дароварда нашудаанд, ки ин ҳолат 

осебпазирии ин қишри аҳолӣ ва аъзои оилаҳои онҳоро зиёд мекунад. Бояд қайд кард, ки воситаҳои зиндагии 

тақрибан 60% аҳолии Тоҷикистон мустақиман ва ё ғайримустақим бо соҳаи кишоварзӣ вобастагӣ дорад. Мувофиқи 

омори расмӣ, дар ин соҳа маҳсулотнокии меҳнат ва даромадҳои аҳолӣ нисбат ба дигар соҳаҳо пастар буда, ин ҳолат 

воқеияти “коргарони камбизоат”-ро ба вуҷуд овардааст.  

 15.  Гарчанде ки низом ва корбурд дар низоми кунунии ҳифзи иҷтимоӣ дар Тоҷикистон ба рушди иқтисодии 

ҷумҳурӣ дар давраи гузариш ба муносибатҳои нави иқтисодӣ нисбатан мутобиқ мебошад, аммо барои амалӣ 

намудани ҳадафҳои дарозмуддати рушди миллӣ, зарурати ислоҳоти навбатии пайдарпаи ин соҳа ба миён омадааст.  

 

2.1. Таҳлили низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар Тоҷикистон 

2.1.1. Тавсифи умумӣ 
 



 16. Низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар Тоҷикистон асосан аз (1) барномаҳои мусоидат ба шуғли аҳолӣ ва 

таъминоти музди меҳнати арзанда, (2) расонидани кӯмакњои иҷтимоии унвонӣ (3) хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва 

таъмини  кафолатҳои иҷтимоии давлатӣ ва (4) низоми суғуртаи иҷтимоӣ ва таъминоти нафақа иборат мебошад. 

 16. Низоми суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа ба пиронсолон, маъюбон ва ҳангоми аз даст додани саробон (аз даст 

додани даромад дар натиҷаи муддати тўлонӣ ғайри қобили меҳнат будан), инчунин кумакпулиҳо ҳангоми 

корношоямии муваққатӣ, ҳомиладорӣ ва таваллуд, нигоҳубини кўдак, оилавӣ, барои дафн ба аъзои оилаи  

камбизоат ва бекориро, ки аз низоми суғуртаи ҳатмии нафақавӣ, ҳамчун шахси суғурташуда ба қайд гирифта 

шудаанд ва аз музди меҳнат ва даромади онҳо ба мақомоти ваколатдори давлатӣ саҳмҳои суғуртавӣ пардохт карда 

мешаванд.  (Бо пешнињоди АСИН сархати мазкур дар тањрири зерин баён карда шудааст): 

 Низоми суѓуртаи иљтимої ва таъминоти нафаќа ба пиронсолон, маъюбон ва њангоми аз даст додани 
сарпараст (аз даст додани даромад дар натиљаи муддати тўлони ѓайри ќобили мењнат будан), инчунин кўмакпулињо 
њангоми корношоямии муваќќатї, њомиладорї ва таваллуд, нигоњубини кўдак, оилавї, барои дафн ба аъзои оилаи 
камбизоат ва бекориро, ки аз низоми суѓуртаи давлатии иљтимої бармеоянд, пешнињод мекунад. Пардохтњои 
иљтимоии зикршуда барои он шахсоне равона гардидаанд, ки расман фаъолияти мењнатї доранд ё доштанд, дар 
низоми суѓуртаи њатмии нафаќавї њамчун шахси суѓурташуда ба ќайд гирифта шудаанд ва аз музди мењнат ва 
даромади онњо ба маќомоти ваколатдори давлатї сањмњои суѓуртавї пардохт карда мешавад. 
 17. Пардохтҳои зикршуда барои шахсони суғурташуда аз ҳисоби маблағҳои Буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва 
нафақа таъмин карда мешавад. Барои шахсоне, ки собиқаи кории (суғуртавӣ) надоранд ё ин ки собиқаи кории 
(суғуртавии) зарурӣ надоранд, аз ҳисоби маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ  таъминоти нафақаҳои давлатӣ (иҷтимоӣ) 
пешбинӣ карда шудааст.   
 18. Ҷамъоварии саҳмҳои суғуртавӣ (андози иҷтимоӣ) ба ваколати мақомоти андоз вогузор карда шуда, 

Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва зерсохторҳои он дар сатҳи  

мањаллї  соњаи суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаро идора менамоянд.  

Таъмини кумакпулӣ ҳангоми бекорӣ ба шахсони суғурташуда тавассути Барномаи мусоидат ба шуғли аҳолии 

Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.   



 19.  Расонидани кўмакҳои унвонии иҷ тимоӣ  мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи кўмакњои 

унвонии иљтимої” амалї гардида, дар ду намуд: кўмакњои пулї (кўмакпулињо) ва кўмаки моддї (натуравї) барои 

шањрвандон ва оилаҳои камбизоат дар асоси индикаторњои муайянкунии камбизоатии ањолї дар шароитҳои 

муайян, ҷубронпулиҳо ва инчунин аз тадбирњои дастгирии иљтимоии маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 

давлатї ва шахсони эњсонкор иборат мебошад. Дар баробари ин, кўмакпулӣ ба мактаббачагон аз оилаҳои 

камбизоат барои беҳтар кардани давомоти онњо дар мактаб пардохт гардида, љубронпулӣ барои оилаҳои 

камбизоат барои пўшонидани хароҷоти вобаста ба истифодаи ќувваи барқ ва гази таббиӣ равона карда шудаанд. 

Ин тадбирҳо аз тарафи маќомоти ваколатдори давлатї, аз љумла ВТҲИА ва Мақомоти иҷроияи маҳалли 

ҳокимияти давлатӣ амалӣ карда мешаванд. Бо мақсади идоракунии ин барномаҳо дар сатҳи поён, мақомотҳои 

маҳаллии худидоракунии шањраку дењот, шуъбањои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ (ШҲИА) дар сатҳи шањру ноҳияҳо ва 

муассисањои тањсилоти умумии миёна ҷалб карда шудаанд.  

Барои беҳтар намудани самаранокии ин тадбирҳо, механизми таҷрибавии таъин ва пардохти кўмакпулии 

иҷтимоии унвонӣ ( КИУ) ҷорӣ шуда истодааст, ки барои муайян намудани камбизоатии оилаҳо модели арзёбии 

ғайримустақими вазъи моддӣ аз рўи нишондодҳои нисбиро истифода бурда мешавад. Дар айни замон механизми 

нави таъин ва пардохти КИУ ба таври таљрибавї дар 40 шаҳру ноҳияҳо  амалӣ гардида, аз рўи маълумотҳои 

ВТҲИА зиёда аз 15 фоизи ањолї кӯмакпулии иҷ тимоии унвониро мегиранд. Дар назар аст, ки дар сурати 

самаранокии татбиќшавиаш ин механизм метавонад тадриљан дар тамоми шањру ноњияњои љумњурї вусъат дода 

шавад. Дар мавриди вусъатёбии механизми таљрибавї зарурати тањия ва ќабул гардидани Барномаи давлатии 

расонидани кўмакњои иљтимоии унвонї пеш меояд. 

Дастгирии иҷ тимоии ниёзмандон аз љумла, дастгирињои иљтимоии анъанавї низ дар Тољикистон сол то сол 

барќарор гардида, инкишоф ёфта истодааст. Бо ташаббус ва дастуру супоришњои Президенти Љумњурии 

Тољикистон дастгирии моддию маънавии табаќањои осебпазири ањолї, ба хусус оилањое, ки ду ва ё зиёда аъзои 

оилаи маъюб доранд, оилањои камбизоати серфарзанд, пиронсолони яккаву танњои барљомонда, ветеранњои љанг 

ва мењнат хеле назаррас ба роњ монда шуда, мунтазам дар арафаи иду айём ва љашнњои расмии давлатї аз љониби 



њам маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва њам аз љониби шахсони алоњидаи эњсонкор ва саховатпеша 

ба онњо кўмакњои гуногуни иљтимої расонида мешаванд.  

Масъалаи мазкур дар баробари ривољу равнаќ ёфтан,  ба танзими институтсионалї ва меъёрии њуќуќї низ 

ниёз дорад. 

20. Хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар Тоҷикистон ќоидатан  дар се шакл, аз ҷумла хизматрасонии иљтимої дар 

муассисањои будубоши доимї (хона-интернатњо ва муассисањои статсионарї); хизматрасонии иљтимоии муваќќатї 

ва хизматрасонии иљтимої дар хона амалї карда мешаванд. Ин хизматрасонињо асосан ба шањрвандоне, ки дар 

њолати душвори зиндагї ќарор доранд, ба монанди пиронсолони яккаву танњо, маъюбон, кўдакони ятиму 

бесаробонмонда, шахсони бе љои муайяни истиќомат ва монанди инњо пешнињод мегарданд.   Хизматрасониҳои 

иҷтимоӣ дар хона аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тавассути Шўъбаи хизматрасониҳои 

иҷтимоӣ дар хона (ШХИХ) амалӣ карда мешаванд. Доираи фаъолияти онҳо асосан ба одамони пиронсоле 

нигаронида шудаанд, ки яккаву танҳо зиндагонї мекунанд, вале солҳои охир ин хадамот ба ниёзњои маъюбон, ба 

хусус кўдакони маъюб низ таваҷҷуњ медиҳад. Њоло он ки тибќи низомномаи намунавии шўъбањои хизматрасонии 

иљтимої дар хона ва тибќи муќаррароти санадњои меъёрии њуќуќї доираи хизматрасонињои иљтимоии хадамоти 

иљтимої хеле васеъ буда, ба категорияи зиёди ањолии ба њифзи иљтимої ниёзманд бояд хизматњои гуногуни 

иљтимої расонида шаванд.  

 Дар баробари шўъбањои мазкур дар низоми њифзи иљтимоии ањолї бањри расонидани намудњои дигари 

хизматрасонии иљтимої шабакаи муассисањои статсионарї (хона-интернатњо), марказњои минтаќавии 

хизматрасонињои иљтимої ва марказњои хизматрасонии иљтимоии будубоши рўзона фаъолият мебаранд. 

 21. Масъалаҳои алоќаманд ба ҳифзи кўдакон дар сатҳи шањру ноҳияњо, аз ҷониби Комиссия оид ба ҳуқуқи 

кўдак ва шўъбаҳои/бахшҳои ҳуқуқи кўдак (ШҲК), инчунин маќомоти васоят ва парасторї бояд иҷро шаванд. Ин 

сохторҳо асосан бо масъалаҳои васоят ва парасторӣ машғул мебошанд, гарчи дар ваколати онхо вазифаҳои дигари 

марбут ба ҳифзи кӯдакон ҷой дода шудааст. Бояд қайд кард, ки фарзандхонии кўдакон пешбинї карда мешавад, 



аммо  механизми дарёфти кўдакони бесаробонмонда ва пешнињоди онњо ба фарзандхонї хеле мураккаб буда, дар 

баробари ин хизматрасониҳо барои дастгирии оила инкишоф наёфтаанд.  

 22. Хизматрасониҳо барои ноболиғоне, ки қонунвайронкунӣ ва ё қонуншиканӣ содир кардаанд, аз ҷониби 

маќомоти маориф ва шўъбањои корњои дохилї пешниҳод карда мешаванд. Баъзе хизматрасониҳо аз тарафи 

ташкилотхои ғайрињукуматї ва хусусӣ низ расонида мешаванд, ки онњо дар миқёси маҳдуд дар сатњи маҳаллӣ бо 

ҷамоатҳо ва категорияҳои муайяни шахсони мўҳтоҷ кор мекунанд.  

 23. Хизматрасониҳо дар муассисаҳои статсионарӣ  барои баъзе категорияҳои шањрвандони ниёзманд мавҷуд 

мебошанд ва солҳои охир шаклњои алтернативии онњо - марказҳои будубоши рўзона ташкил шудаанд. Тибќи 

усулњои фармоиши иљтимоии давлатї ва бо маќсади љалби нерўи зењнии ташкилотњои љамъиятию ѓайрињукуматї 

ќариб 30 марказҳои будубоши рўзона барои хизматрасонии иљтимої таъсис дода шудаанд, ки дар доираи 

шартномаҳо оид ба хариди хизматҳои иљтимоӣ ва ҳамоҳангии мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

фаъолияти худро пеш мебаранд. Марказҳои мазкур хизматрасониҳои кутоњмуддатро  барои гурӯҳҳои осебпазир, 

аз ҷумла пиронсолон, маъюбон ва кўдакони имконияташон мањдуд расонида, теъдоди истифодабарандагони 

хизматрасониҳои ин марказҳо солона зиёда аз 1000 нафарро дар бар мегирад.   

24. Ба шахсони  дорои маъюбият хизматрасонии иљтимої дар шакли таъминоти онњо бо воситаҳои техникии 

ёрирасон ва тавонбахшї (протезҳо, ортезҳо, аробачањои маъюбї ва ғайра) низ амалї карда мешавад. 

Бо маќсади таъминоти ниёзмандињои маъюбон ба воситањои техникии тавонбахшї дар љумњурї ягона Заводи 

протезию ортопедї дар шањри Душанбе бо филиалњояш дар шањрњои Кўлоб, Хорўѓ ва Хуљанд фаъолият карда 

истодааст. Корхонаи мазкур њанўз солњои 60-70-уми асри гузашта ба истифода дода шуда, дар давоми 20 соли охир 

ягон маротиба таъмиру тармим карда нашудааст. Дар баробари ин, аксарияти дастгоњњои истењсолии он кўњнаву 

фарсуда шуда, худи бинои корхона дар њолати садамавї ќарор дорад. 



Ба наќша гирифта шудааст, ки дар солњои наздик  дар самти хизматрасонии иљтимоии маъюбон шўроњо ё 

шабакањо оид ба тавонбахшӣ  дар сатҳи ҷомеа (ТСЉ), ки мақ садашон кўмак ба инкишофи хизматрасонӣ  дар сатҳи 

ҷомеа барои шахсони имконияташон мањдуд мебошад, ташкил карда шаванд. 

 25. Дар Тоҷикистон дигар намуди хизматрасониҳои иҷтимоӣ низ расонида мешаванд, масалан, хизматрасонӣ 

барои гурўҳҳои мақсадноки муайян, ба монанди шањрвандони гирифтори бемории ВНМО  ва ё сил, зарардидагони 

хушунати оилавї ва ё хариду фурўши одамон, занњои партофташудаи муњољирони мењнатї ва бекорон. 

Дар љараёни амалї намудани њуќуќњои иљтимоии ин гурўњи шањрвандон муассисањои давлатии тандурустї, 

маќомоти мањаллии кумитаи кор бо занон ва оила, шўъбањои корњои дохилї, маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї ва 

дигар сохторњои мањаллии маќомоти марказии њокимияти давлатї ваколатдор карда шудаанд. 

 26. Хизматрасониҳо дар сатҳи љамоатњо (мањалла) ва хизматрасониҳое, ки дар хона расонида мешаванд 

нисбатан камтар паҳн шудаанд (дар ҷойҳои мавҷудбуда  теъдоди хурди истифодабарандагони хизматрасониро 

фаро гирифтаанд), инчунин ин хизматрасониҳо дар баъзе шањру ноҳияҳои алоҳидаи мамлакат тамоман вуҷуд 

надоранд. 

 27. Тањия ва танзими сиёсат дар самти хизматрасониҳои иҷ тимоӣ  дар навбати аввал масъулияти ВТҲИА ва 

Мақомоти иљроияи маҳаллии ҳокимияти давлатї мебошад. Аммо фаъолияти маќомоти мањаллии њифзи иљтимоии 

ањолї дар самти хизматрасониҳои иҷ тимоӣ  бењбудии љиддиро талаб намуда,  маблаѓгузории он нињоят мањдуд 

мебошад.   

 

2.1.2.  Хароҷотҳо, фарогирӣ, сатҳи некуањволї ва раванди ислоњот  

дар низоми ҳифзи иҷтимоии ањолӣ 



 

 28. Аз рўи маълумотҳои расмии Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон4 хароҷотҳо барои 

таъминоти иҷтимоӣ дар Тоҷикистон бештар аз 1,5 млрд. сомонӣ ва ё 4% - и ММД – ро ташкил медиҳад. Ба низоми 

суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа қариб 80% хароҷотҳо дар самти ҳифзи иҷтимоӣ рост меояд ва қисмати пардохтҳои пулӣ 

дар намуди кӯмакҳои иҷтимоӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ мувофиқан 11% ва 2% - и хароҷотҳоро дар маљмўъ 

дарбар мегиранд. Ҳаҷми хароҷотҳои давлатӣ барои ҳифзи иҷтимоии ањолӣ дар Тоҷикистон дар умум хеле кам боқӣ 

мемонад. 

 29.  Сатҳи некуањволии мардуми Тољикистон асосан аз фаъолияти босамари бахшњои воќеии иќтисодиёт, 

масъалањои таъмини ањолии ќобили мењнат бо љойњои кории муносиб ва музди мењнати арзанда алоќаманд буда, 

мутаносибан ба инкишофи низоми суѓуртаи иљтимої ва нафаќа вобастагї дорад. Аз ин рў, дар марњилаи навбатии 

рушди миллї Њукумати Љумњурии Тољикистонро зарур аст, ки бањри барќарор намудан ва рушди соњањои мазкур 

дар иртибот ба таъмини шароити арзандаи зиндагї тадбирњои воќеї ва таъхирнопазир андешад. Дар акси њол, чї 

ќадар ки ба низоми хизматрасонињои иљтимої ва кўмакњои иљтимоии унвонї ањамияти љиддї дода шавад ва 

маблаѓгузории ин соња баланд гардонида шавад, аммо тадбирњои он бањри баланд бардоштани сатњи зисту 

зиндагии мардум самараи дилхоњ нахоњанд дод. 

 30. Дар баробари ин, сатҳи таъминоти иҷтимоӣ (таъин ва пардохти нафаќа ва кўмакпулињои вобаста ба он) 

ва андозаи кўмакпулиҳои иҷтимоӣ дар маҷмуъ паст буда, талаботҳои нафаќахурон ва табақаҳои ниёзмандро пурра 

қонеъ намегардонад. Дар натиља гирандагони чунин кўмакпулињои иљтимої тадриљан ба шумули ањолии 

камбизоат даромада, ба низоми њифзи иљтимоии ањолї сарбории иловагиро ба вуљуд меоранд. 

Дар низоми таъминоти нафақа андозаи нафақаҳои шаҳрвандон аз давомнокии собиқаи корӣ (суғуртавӣ) ва 

саҳмҳои суғуртавии барои онҳо пардохтгардида, ки дар суратҳисобҳои инфиродии онҳо ташаккул ёфтаанд, вобаста 

                                                           
4 Омори расмии буллетенњои иттилоотии АОПЉТ. 



мебошад. Андозаи ҳадди ақали нафақа аз руи синну сол, инчунин андозаи нафақаи заминавӣ, ки нишондиҳанда 

барои ҳисоби ҳадди камтарини нафақаҳо дар низоми нави таъминоти нафақа маҳсуб меёбад, 156 сомониро ташкил 

менамояд (то моњи июли соли 2017).  

 31. Аз рӯи маълумотҳои Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

ҳолати 1 январи соли 2016 теъдоди умумии нафақагирон дар Ҷумҳурӣ 625461 нафарро ташкил намуда, андозаи 

миёнаи нафақаҳои меҳнатӣ ба 248,05 сомонӣ, нафақаҳои суғуртавӣ ба 284,58 сомонӣ, нафақаҳои иҷтимоӣ ба 126,85 

сомонӣ ва дар маҷмуъ андозаи миёнаи нафақа дар ҷумҳурӣ ба 230,0 сомонӣ баробар мебошад.  Муддати пардохти 

кўмакпулӣ аз рўи бекорӣ 3 моҳ муайян карда шудааст ва миқдори ҳармоҳаи кўмакпулӣ бошад дар асоси маоши 

пешина аз рўи ҷадвали камшавандаи 50% - 35% - 30% ҳисоб карда мешавад. Маблағи кӯмакпули иҷтимої унвонї 

одатан хеле кам мебошанд – андозаи чунин кўмакпулӣ тақрибан 100 сомониро дар семоҳа барои як оилаи 

камбизоат ташкил медиҳад. 

 32. Дар бораи ҳаҷм ва андозаи кумакпулиҳои иҷтимоии суғуртавӣ (маълумот аз љониби маќоми ваколатдор 

пурра карда шавад).(бо пешнињоди АСИН ин љумла хориљ карда шуд).. 

 33. Дар бораи вазъи маблаѓгузории соњањои дигари њифзи иљтимоии ањолї, аз љумла дар самти мусоидат ба 

шуѓли ањолї ва танзими муњољирати ањолї, таъсиси љойњои корї ва маблаѓгузории харољот вобаста ба таъмини 

имтиёзњо .... (аз љониби Вазорати молияи ЉТ бояд пурра карда шавад.) 

 34.  Ислоҳоти охирин дар низоми ҳифзи иҷтимоии ањолӣ ба моњият ва фаъолияти соњањои гуногуни ҳифзи 

иҷтимоӣ дар Тоҷикистон таъсир расониданд. Вобаста ба ин, се тағйироти асосиро ёдрас шудан зарур аст: 

- дар натиҷаи ислоҳоти маъмурии низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ки моҳи ноябри соли 2013 гузаронида шуда 

буд, АСИН бевосита ба тобеияти бевоситаи Ҳукумати Љумњурии Тољикистон гузашт;  



- ўҳдадориҳо оид ба расонидани дасгирии иҷтимоии бекорон бошанд ба ваколати муштараки Вазорати 

меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҶТ ва АСИН гузаронида шуданд; 

- масъалањои хизматрасонии иљтимої, таъмини кафолатњои иљтимоии давлатии табаќањои осебпазири ањолї 

ва њифзи сињатии омма зери Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї муттањид гардонида шуданд.  

Ислоҳот дар системаи нафақа аз 1 – уми январи соли 2013, дар таъминоти нафақа принсипи низоми шартӣ – 

захиравиро ворид кардааст. ) (пешнињоди АСИН) 

Низоми њифзи иљтимоии ањолї шурўъ аз соли 2006 ва то соли 2013 як давраи муайяни дигаргунсозињоро аз 

сар гузаронида, дар ин давра заминањои меъёрии њуќуќї ва иќтисодии он хеле устувор гардидааст. Мутаассифона 

дар ин замина ба сохтори институтсионалии он, хусусан ба рушди иќтидори зењнї ва кадрњои роњбарикунандаи он 

ва идоракунии самараноки соња дар сатњи мањаллї ањамияти зарурї дода нашудааст. Баъди таъсисёбии Вазорати 

тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон ва ба ваколатњои ин вазорат вогузор намудани 

масъалањои њифзи иљтимоии ањолї дар сохтори вазорат Агентии давлатии њифзи иљтимоии ањолї таъсис дода шуд. 

Аммо агентии мазкур бо воњидњои зарурии корї таъмин нагардидааст, ки дар натиља сохторњои мањаллии он 

таъсис дода нашуданд. Аз ин рў, дар марњилаи татбиќи стратегияи мазкур зарурати бозбинии сохтори нави 

идоракунии соња зарур мешавад. 

35. Дар заминаи њамин дигаргунињо, ки аз соли 2012-2014 шурўъ шудаанд, баъзе самтњои таркибии низоми 

њифзи иљтимоии ањолї, ба монанди суѓуртаи иљтимої ва нафаќа ва масъалањои мусоидат ба шуѓли ањолї чї дар 

сатњи љумњуриявї ва чї дар сатњи мањаллї агар рушду устувор гардида бошанд њам, аммо соњањои хизматрасонии 

иљтимої, таъмини кафолатњои давлатии иљтимоии шањрвандон ва муњољирати мењнатї, ба хусус институти 

корманди иљтимої њанўз ба ислоњоти институтсионалию кадрї ниёз дошта, маблаѓгузории онњо бењбудиро таќозо 

мекунад. 



 Татбиқи ислоҳот дар соњањои суѓуртаи иљтимої ва таъминоти нафаќа аз 1 – уми январи соли 2013 тавассути 

амалӣ намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ», ки бо принсипҳои 

суғуртавӣ асос ёфта, шурўъ карда шудааст.  

 

2.1.4. Танзими сиёсат ва ташкили идоракунӣ дар системаи  

ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 

 

 36. Ташкили идоракунӣ дар низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар солҳои охир тағйиротҳои муҳимро аз сар 

гузаронид. Вазифаи қабули қарорҳои асосӣ оид ба масъалаҳои гуногуни ҳифзи иҷтимоӣ акнун байни вазоратҳову 

идорањои гуногуне тақсим шудаанд, ки дар сатҳи марказӣ фаъолият менамоянд. Барои таҳия ва татбиқи сиёсати 

давлатӣ дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тољикистон, ки бевосита ба Ҳукумати Тоҷикистон тобеъ мебошад, ваколатдор аст. 

 37. Ҳамзамон, ҷамъоварӣ  кардани андозњои иҷ тимоӣ  аз ҷониби Кумитаи андоз амалӣ  карда мешавад. Байни 

ҷ амъоварии маблағ ҳо ва пардохти суғ уртаи иҷ тимоиву таъминоти нафақ а тақ симоти аниқ  мавҷуд мебошад. 

 38. Уҳдадорӣ барои татбиќи сиёсати давлатї дар самти расонидани кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ аз љониби 

маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти њокимияти марказї анљом дода мешаванд. 

Барномаҳои кўмакҳои пулӣ ва нафақаҳои иҷтимоӣ дар доираи уҳдадориҳои ВТХИА ва АСИН буда, дар робита ба 

Кӯмакҳои уновонии иҷтимоӣ (КИУ) ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ ВТҲИА, ВМ ва Маќомоти иљроияи мањаллии 

њокимияти давлатї масъулият доранд. (пешнињоди АСИН)  



 39. Татбиќи њифзи иљтимоии ањолї  асосан дар доираи ўњдадорињои ВТЊИА, ва маќомоти иљроияи мањаллии 

њокимияти давлатї амалї гардида истодаанд. Ба салоҳияти дигар вазоратҳову идорањои соҳавӣ дар сатҳи марказӣ, 

инчунин масъалаҳои дар самти ҳифзи иҷтимоӣ ва соҳаҳои омехта мавҷудбуда низ дохил мешаванд: ВМИ (сиёсат 

дар соҳаи таҳсилот, муассисаҳои статсионарӣ барои кўдакон ва ҷавонон низ, инчунин хизматрасонӣ дар сатҳи 

мањал барои кўдакони душвортарбия), ВММША (сиёсат дар самти меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ва таҳсилоти 

касбии ибтидоӣ), ВТҲИА (сиёсат дар самти тандурустӣ, муассисаҳои тибби дараҷаи якум, дуюм ва сеюм, тасдиқи 

маъюбӣ ва барқарорсозӣ), ВКД (нигоҳубини кўдакони бекас дар муассисаҳои статсионарӣ), Вазорати адлия 

(ташкили љињатњои њуќуќии масъала ва танзими ќонунгузории соња)) ва Кумитаи кор бо занон ва оила (масъалаҳои 

танзими оила, масъалањои гендерї ва пешгирии зўроварӣ дар оила). 

 40. Бо назардошти тақсимоти ўҳдадориҳо дар системаи ҳифзи иҷ тимоии ањолӣ  њуљљати стратегиии мазкур 

дар соњањои ҳифзи иҷтимоӣ танҳо дар ҳамон ҳолат манфиатбахш (ё худ самаранок) мегардад, ки агар ҳамаи 

ниҳодҳо, аз љумла вазорату идорањои блоки иљтимоии давлат дар коркард ва амалигардии он фаъолона иштирок 

намуда, њамоњангии фаъолиятњо ба роњ монда шаванд. 

 Дар баробари ин, татбиќи воќеї ва сариваќтии дигар стратегияву консепсияњо ва барномањои соњавї, ки дар 

айни замон дар соњањои бозори мењнат, шуѓли ањолї ва муњољират ва дигар самтњои иљтимоии давлатї амал 

мекунанд, барои рушди минбаъдаи њифзи иљтимоии ањолї низ мусоидат хоњанд кард.  

 41. Дар сатҳи вилоятњо, шањру ноњияњо ва худидоракунии маҳаллї идоракунии низоми ҳифзи иҷ тимоӣ  ва 

татбиќи он аз рўи хусусияти функсионалӣ байни якчанд сохторњо тақсим шудаанд. Чунин нињодњо ё зерсохторҳои 

мақомоти марказӣ, ё шўъбаҳои маҳаллӣ ва ё раёсатҳое мебошанд, ки дар сатҳҳои гуногуни низоми идоракунии 

Тоҷикистон дар вилоятҳо, шањрњо, ноҳияҳо ва ҷамоатҳо фаъолият мекунанд. Баъзе аз мақомотҳои давлатӣ, ки дар 

сатҳи поёнии идоракунии давлатӣ фаъолият мекунанд, бо додани кўмакҳои пулӣ машғул мешаванд, масалан, шуъба 

ва бахшҳои хифзи иҷтимоии аҳолӣ, АСИН ва маќомоти шуѓли ањолї, дар њоле, ки баъзе ниҳодҳо бо расонидани 

хизматрасонӣ вобаста карда шудаанд. Ташкилотҳои ғайрињукуматї, иттињодияњои љамъиятї ва созмонҳои 



байналмиллалӣ намудҳои гуногуни хизматрасониҳои иҷтимоиро барои гурўҳҳои гуногуни мақсаднок пешниҳод 

менамоянд.  

 42. Шабакањои муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарї хизматрасонии тиббиро амали менамоянд. 

Дар сохтори муассисањои давлатии тандурустии ВТҲИА миќдори муайяни Комиссияи педагогӣ-психологӣ-тиббӣ 

(ПМПК) таъсис дода шудаанд, ки хизматрасониҳои тиббию иљтимої, педагогї ва машваратиро ба кўдакони 

маъюб ва волидони онҳо роҳандозӣ менамоянд. Мактаб-ннтернатҳо – барои кўдакон, аз ҷумла барои кўдакони 

нобино, ношунаво ва шунавоии сустдошта, кўдакони ятим ва кўдаконе, ки бе парастории волидайн мондаанд, ва 

кўдакони душвортарбия дар сохтори ВМИ фаъолият мекунанд, муассисаҳои статсионарӣ барои маъюбон ва 

пиронсолон бошанд дар сохтори ВТҲИА мебошанд. 

 43. Раванди стратегия бояд ислоњоти куллии њифзи иљтимоиро дар марњилаи татбиќи «Стратегияи миллии 

рушд барои давраи то соли 2030» бояд аз нав дида шуда, пайдарпай васеъ гардонидани барномаҳои гуногуни 

системаи ҳифзи иҷтимоӣ бо мақсади зиёд намудани шомилгардонӣ ва муҳайё намудани дастрасии баробар ба 

даромади кафолатнок (кўмакҳои пулӣ) ва ба хизматрасониҳои асосии иҷтимоиву тиббӣ дар давоми ҳаёти одамон, 

бояд ҳамчун самти афзалиятноки фаъолият дар оянда пиндошта шавад. Дастрасии баробар ба кўмаккулиҳо ва 

хизматрасониҳо дар ҳамаи ноҳияҳои мамлакат вазифаи миёнадаврӣ мебошад, ки дар солҳои наздик ба ин масъала 

таваҷҷуҳи хоса додан лозим мешавад.  

 44. Дар сатҳи марказӣ Комиссияи миллӣ оид ба ҳуқуқи кӯдак таъсис дода шудааст, ки асосан нақши 

ҳамоҳангсозии фаъолиятҳоро оид ба татбиқ намудани ҳукуқи кӯдакон ҳамоҳанг месозад. Дар сатҳи вилоят, шањрњо 

ва ноҳияҳо комисияҳо оид ба ҳукуқи кӯдак таъсис дода шудаанд, ки дар он намояндаи якчанд сохторњо аъзо 

мебошанд. Ин комиссияҳо дар баробари маќомоти васоят ва парасторї салоҳияти қабул кардани қарор дар робита 

ба кӯдакони бепарастор ва ятим дошта, парвандаҳои онҳоро мавриди санҷиш қарор медиҳанд. Дар сатҳи шањр ё 

ноҳия бошад, бахшҳои ҳукуқи кӯдак тавассути кормандони масъул фаъолият мекунанд, ки идоракунии 



парвандаҳои кӯдаконро ба ӯҳда доранд. Қобили зикр аст, ки ин бахшҳо аз лиҳози иқтидор ва таҷрибаи касбӣ 

наҳамавақт ҷавобгӯи талабот мебошанд.  

 Дар баробари он, рушди ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ асосан аз фаъолияти босамари бахши воқеии иқтисодиёт, 

саноаткунонии ҷомеа ва таъсиси ҷойҳои кории устувор бо музди меҳнати арзанда вобастагӣ дорад. 

 

3. ДУРНАМОИ СИСТЕМАИ ҲИФЗИ ИҶТИМОӢ 
 

 45.  Самту фаъолиятҳое, ки дар стратегияи мазкур ба ҳам оварда шудаанд, мавқеъ ва дидгоҳи Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тољикистонро дар такмил ва танзими системаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ муайян месозад. Чораҳои 

пешниҳодгашта ҳамбаста буда, дар атрофи принсипҳои умумибашарии эҳтироми ҳукуқи инсон, адолати иҷтимоӣ, 

шаффофият дар идоракунӣ ва масъулияти иҷтимоии ҳамаи аъзоёни ҷомеа бо таваҷҷуҳи махсус ба иштироку 

тавонмандсозии шахсон ва гурӯҳҳои осебпазир таҳия гаштаанд.  

 46. Ташаккул ва фаъол намудани системаи фарогир, устувор, сифатнок ва манфиатбахши ҳифзи иҷтимоӣ, ки 

дастрасии одилонаро ба даромади ҳадди ақал, хизматрасониҳои асосии иҷтимоӣ ва амнияти озуқавиро дар 

марҳилаҳои пайдарпаи зиндагӣ барои шахсони осебпазир ва оилаҳои камбизоат  дар тамоми ҷумҳурӣ таъмин 

менамояд, дурнамои стратегияро ташкил медињанд. 

Дар баробари ин, дар доираи татбиќи ҳамин стратегия системаи ҳифзи иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то 

ҳадде азнавсозї гардида, ки он кафолатҳои ҳадди ақали таъминоти иҷтимоиро барои ҳар як аъзои ҷамъият дар 

марҳилаҳои пайдарпаи ҳаёташон таъмин карда, вобаста ба имкониятҳои мавҷудбуда тадриљан васеъ карда шаванд. 

Чунончи:   



- Таъминоти иҷтимоии ҳадди ақал кафолати ҳукуқҳои асосии иҷтимоӣ ва иқтисодиро, аз ҷумла дастрасии 

даромади ҳадди ақал, хизматрасонии тиббӣ, ғизо, манзили истиќомат ва таҳсилро дар марҳилаҳои гуногуни 

зиндагӣ дарбар мегирад. Кафолатҳои ҳадди ақал барои ҳама, дар ҳар лаҳзаи мушкили ҳаёт бояд дастрас бошад, 

дар ҳоле ки ин кафолатҳо вобаста ба шароит васеътар карда мешаванд.    

- Системаи ҳифзи иҷтимоӣ бояд манфиатбахш бошад, яъне захираҳои моддиву молӣ, инсониву маъмурӣ 

мақсаднок истифода шуда, хизматрасониҳо ҷавобгўи ниёзи эҳтиёҷмандон бошанд. Ҳамзамон, самаранокии система 

маънои таъминоти манфиати бештарро бо хароҷоти минималӣ дар назар дорад.  

- Дастрасии одилона ба хизматрасониҳои сифатнок хусусияти муҳими системаи ҳифзи иҷтимоӣ мебошад, ки 

он ба тақвият додани қобилият ва имкониятҳои гурӯҳҳои осебпазир ва канормонда таваҷҷуҳ дода, нобаробарӣ ва 

тафриқаро дар ҷомеа ҳадаф мегирад. Хизматрасониҳои сифатнок ба тавонмандсозии ниёзмандон нигаронида 

шуда, ҷавобгуи ниёзҳо мебошад ва ба иҷтимоишавии онҳо мусоидат мекунад.   

- Системаи ҳифзи иҷтимоӣ бояд устувор бошад. Ҳаҷми масъулияти молиявӣ дар байни давлат, шахс ва 

корфармоён бояд дар як мувозинат қарор гирад, ки системаи ҳифзи иҷтимоӣ аз ҷиҳати молиявӣ устувор буда, аз 

лиҳози захирањои кадрию молиявї кофӣ бошад. Ҳамзамон, ин пайдарпай васеъ намудани барномаҳои иҷтимоиро 

дар назар дорад. 

47.  Зарур аст, ки кафолатҳои иҷтимоӣ дар марҳилаҳои гуногуни зиндагӣ дастрас буда ба ниёзҳо мувофиқ бошанд. 

Таъсири омилҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, муҳити атроф ва хусусиятҳои шахсии одамон ба осебпазирии онҳо вобаста 

ба мурури замон ва марҳилаҳои гуногуни зиндагӣ тағйир меёбад. Масалан, сабаб ва таъсири камбизоатї барои 

кӯдакон, занон ва пиронсолон гуногун мебошад, бинобар ин низом ва барномаҳои системаи ҳифзи иҷтимоӣ бояд 

бо назардошти вобастагии ниёзҳо бо давраҳои зиндагонӣ таҳия ва амалӣ гардонида шаванд.  

 



3.1. Принсипҳои асосии фаъолияти системаи ҳифзи иҷтимоӣ 
 

3.1.1 Эҳтиром ба ҳукуқи башар ва шаъну шарафи инсонӣ 

 

 48.  Эҳтиром ва эътироф кардани ҳукуқи иљтимоии ҳар як инсон дар ҳолатҳои душвори зиндагонӣ, аз ҷумла 

бекорӣ, беморӣ, маъюбият, бесаробон мондан, пиронсолӣ, камбизоатӣ ва дигар ҳолатҳое, ки некуаҳволии шахс ва 

оилаи ӯро халалдор месозад. Барои таъмини ҳуқуқи ҳар як шахс ва оилаи ӯ ба зиндагонии шоиста тамоми чораҳои 

имконпазир бояд андешида шаванд.  

 

3.1.2      Адолати иҷтимоӣ ва баробарҳукуқӣ 

 

 49.  Ҳар як шахс, новобаста аз хусусиятҳои ҷисмонӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарқиятҳои минтақавӣ, забонӣ, 

этникӣ, эътиқод ва дигар фарқиятҳо ба неъмат ва захираҳои мавҷудбуда, дар баробари дигар аъзоёни ҷомеа ва ба 

андозае, ки дигарон истифода мебаранд, манфиат бурда метавонад. Барои таъмини имкониятњои баробар барои 

ҳар як аъзои ҷамъият чораҳои зарурии пайдарпай бояд андешида шаванд. 

 

3.1.3 Идоракунии шаффоф ва масъулиятнок 

 



 50. Масъулиятнокӣ ва шаффофияти фаъолияти мақомоти давлатӣ, аз ҷумлаи унсурҳои муҳими такмили 

идоракунии давлатӣ, махсусан дар соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба шумор мераванд. Системаи ҳифзи иҷтимоӣ бояд 

ба ҳар як шахс ва ниҳодҳои алоқаманд, хусусан ба ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, шароити дастрас намудани 

маълумоти заруриро таъмин намуда, дар раванди қабул намудани қарорҳои муҳим ба ҷалб ва иштироки онҳо 

мусоидат намояд.  

 

3.1.4 Мувофиқати низоми таъминоти иҷтимоӣ бо дигар низомҳои соҳаи иҷтимоӣ ва иқтисодӣ 

 

 51. Ҳамоҳангсозии низомҳои таъминоти иҷтимоӣ ва хизматрасонии иљтимої бо низомҳои дигари соҳавї, аз 

чумла соҳаи њифзи сињатии омма, шуғли аҳолӣ, маориф, рушди маҳал, рушди иқтисодӣ ва идоркунии давлатӣ 

самаранокии системаи ҳифзи иҷтимоиро тақвият дода, манфиати ду тарафа дорад. Мутобиқат ва мувофиқкунонии 

низомҳо, истифодабарии самаранок ва мақсадноки захираҳои молиявӣ, моддӣ, идоравӣ ва захирахои инсониро 

такмил дода, барои густариш додани соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ мусоидат менамояд. 

 

3.1.5      Робита ва ҳамоҳангӣ байни ниҳодҳое, ки барои хизматрасонии иҷтимоӣ масъулият доранд 

 

 52. Робита ва ҳамоҳангӣ дар байни ниҳодҳои хизматрасони соҳавӣ ва ҳамкориҳои байнисоҳавии ниҳодҳо, 

махсусан дар сатҳи маҳал, манфиатнокии хизматрасониҳоро ба гурӯҳҳои осебпазир тақвият медиҳад. Зарур аст, ки 

заминаи меъёриву ҳукуқӣ, идоравӣ ва методологӣ барои такмил ва васеъ кардани ҳамкориҳо пешбинӣ карда шавад. 

 



3.1.6 Шарикии иҷтимоӣ 

 

 53. Вусъат додани ҳамкориҳо дар доираи системаи ҳифзи иҷтимоӣ бо шарикони иљтимої ва ниҳодҳои ҷомеаи 

шаҳрвандӣ, аз ҷумла Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон ва Иттиҳодияи корфармоёни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва бахши хусусӣ дар таҳия, идоракунӣ ва амалӣ гардонидани 

барномаҳои ҳифзи иҷтимоӣ, дар ҳамбастагӣ бо дигар присипҳои стратегия, омили муҳими баланд бардоштани 

самаранокӣ, фарогирӣ ва сифати хизматрасониҳо буда, ба ҷалби захираҳои иловагӣ мусоидат мекунад.  

 

3.1.7     Масъулияти муштарак 

 

 54. Муваффақияти системаи ҳифзи иҷтимоии фарогир, устувории молиявӣ ва маблағгузории он дар асоси 

масъулияти муштарак, ҳамрайъии шахсони муваффақ ва камбизоат, солим, бемор ва ҷавонону пиронсолон, 

бекорон ва машғулин ва дигар аъзоёни ҷамъият таъмин мегардад. Ҳамзамон, механизмҳои маблағгузории 

барномаҳои ҳифзи иҷтимоӣ бояд бо назардошти манфиат ва мувозинати масъулияти тарафҳо - маблағгузорон ва 

истифодабарандагон  таҳия гарданд. 

 

3.1.8    Тавондмандсозӣ ва иштирок 

 



 55. Тадбирҳо ва барномаҳои ҳифзи иҷтимоӣ дар баробари таъминоти иҷтимоии шахсони осебпазир ба 

тавонмандсозии онҳо низ бояд таваҷҷуҳ диҳад, то ҳарчи зудтар шахсони осебпазир худкифо гашта, мустақилона 

ниёз ва манфиатҳои худ ва оилаашонро таъмин карда тавонанд.  

3.2. Асосҳои консептуалӣ 
 

 56.  Ҳифзи иҷтимоӣ ҳуқуқи ҳар як инсон аст. Ҳар як шахс ва оилаи ӯ, бинобар сабабҳои хусусӣ (масалан 

маъюбият), ҳолат ё ҳодиса (корношоямии муваққатӣ, бесаробон мондан ва ғ.) ва ё дар ягон давраи њаётии худ 

(пиронсолӣ) дар ҳолати осебпазирии иҷтимоиву иқтисодӣ қарор гирифта, ба муддати кутоњ ё зиёд ба њолати 

душвори зиндагї гирифтор мешаванд. Ин мушкилотро танҳо тавассути тањия ва амаликунии барномањои 

минтаќавии иљтимої, аз љумла кӯмакњои иљтимоии унвонӣ ҳал кардан мушкил аст. Дар баробари пардохтҳои пулӣ, 

ки ниёзҳои аввалиндараҷаи шахсони осебпазирро таъмин карда метавонанд, тадбирҳое зарур њастанд, ки қобилият 

ва имкониятњои онҳоро ташаккул дода, омилҳои осебпазирии онҳоро аз байн баранд. Ҳамзамон, чораҳои 

пешгирикунанда зарурат доранд, то одамон ва оилаҳои онњоро дар ҳолатҳои муайян аз осебпазирӣ эмин доранд.  

 57. Осебпазирӣ бо мавҷудияти маҳдудиятҳо, ки дар муҳити иҷтимоӣ, иқтисодӣ, географӣ ҷой доранд, ва ё 

вобаста ба сохтор (инфраструктура) ё урфу одат ва дигар шарту шароит вобаста шуда метавонад, ки имкониятҳои 

шахсон ва гурӯҳҳои муайянро (масалан, маъюбон, занон, кӯдакон, муҳоҷирони меҳнатӣ ва ғайра) маҳдуд месозад, 

фаҳмида мешавад. Маҳдудияти имкониятҳои қишрҳои муайяни аҳолӣ боиси тафриқа ва нобаробариҳо дар ҷамъият 

мегардад, ки ин ҳолат дар ниҳояти кор ба суботи ҷомеа  низ таъсири манфӣ мерасонад.  

 58. Бинобар ин, дар солҳои охир бештари олимон ва коршиносони соҳа дар он ақида ҳастанд, ки системаи 

ҳифзи иҷтимоӣ дар баробари хусусияти “таъминотӣ”-и худ, метавонад ҳамчун механизми пешгирии осебпазирӣ, 

воситаи васеъ намудани имкониятҳои гурӯҳҳои осебпазир ва густариш додани адолати иҷтимоӣ дар ҷомеа баромад 

кунад. Ин бархурд дар Ҳадафҳои рушди устувор баръало низ ҷой дода шудааст.  



 59. Њадаф ва тадбирҳое, ки дар стратегия пешниҳод гаштаанд, маҷмўи чораҳоеро дар бар мегиранд, ки барои 

паст кардани осебпазирии иҷтимоиву иқтисодӣ, пешгирии осбепазириҳо дар марҳилаҳои гуногуни зиндагӣ ва 

таҳкими адолати иҷтимоӣ дар ҷомеа равона карда шудаанд. Барои фаъол гардонидани чунин системаи ҳифзи 

иҷтимоӣ, ҳадафҳои стратегии ҳамбаста муайян шудаанд, ки заминаҳои низомӣ, базаи моддиву техникӣ ва 

захираҳои инсонӣ, устувории молиявӣ, такмили идоракунии система ва ташаккул додани хизматарсониҳоро бунёд 

менамоянд.  

 

4. ҲАДАФҲОИ СТРАТЕГӢ 
 

 60. Дар тўли давраи то соли 2030 њадафњои стратегии давлат дар соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ба хусус дар 

самти таъминоти нафақа, хизматрасониҳои иҷтимоӣ, мусоидат ба шуғли аҳолӣ ва таъмини кафолатҳои иҷтимоии 

давлатӣ ин муҳайё сохтани шароити мусоид ҷиҳати рушди ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар маҷмўъ, баланд бардоштани 

некуаҳволии табақаҳои осебпазири аҳолӣ, оқилона ва самаранок истифода бурдани маблағҳои буҷетӣ ва 

ҳамоҳангии сиёсати давлатӣ дар соҳа ба шумор мераванд. 

Дар заминаи ҳадафҳои стратегӣ низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ такмил ёфта, барои ҳифз ва пешбурди ҳуқуқ 

ва манфиатҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии шахсони алоҳида ва оилаҳои осебпазир дар тамоми ҷумҳурӣ мусоидат 

менамояд. 

 

4.1. Таќвият бахшидани заминањои моддӣ , захираҳои инсонӣ  ва       маблағ гузории соҳаи ҳифзи иҷ тимоии ањолӣ  

барои бартараф намудани осебпазирии иқ тисодӣ  ва иҷ тимоии шахсони алоҳида ва оилаҳо дар тамоми ҷумҳ урї  

 



4.1.1. Натиҷаҳои кӯтоҳмӯҳлат 

 

 61. То охири соли 2017 таҳия ва омода гаштани заминаҳои меъёриву ҳукуқӣ ва барномавии ҳифзи иҷтимоии 

муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо; 

 62. То охири соли 2017 таҳия ва тасдиқ намудани барномаи давлатӣ оид ба ёрии паллиативӣ; 

 63. То охири соли 2017 муайян намудани эҳ тиёҷоти моддӣ , молиявӣ  ва кадрии соҳ аи ҳифзи иҷ тимоӣ  бо 

назардошти ислоҳоти соҳ а ва мувофиқ и натиҷ аҳои миёнамуҳлат ва дарозмуддати ҳ амин стратегия; 

 64. То охири соли 2017 таҳия ва ба тасдиқ  расонидани барнома оид ба ташаккул додани захираҳои меҳнатӣ  

дар соҳаи ҳифзи иҷ тимоии ањолӣ  ва дар заминањои яке аз коллељњои љумњуриявї ташкил намудани таълиму 

тарбияи кадрњо аз рўи ихтисоси “кори иљтимої” (корманди иљтимої); 

 65. То охири соли 2018 мутобиқ намудани қонунҳои соҳањои ҳифзи иҷтимоӣ, аз ҷумла Қонуни ҶТ “Дар бораи 

хизматрасониҳои иҷтимоӣ”, Қонуни ҶТ “Дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон”, Қонуни ҶТ “Дар бораи 

стандартҳои иҷтимоии давлатӣ”, Қонуни ҶТ “Дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон” 

(бо пешнињоди АСИН) ва дигар қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии марбута, бо ҳадаф ва тадбирҳои ҳамин 

наќшаи стратегї; 

 66. То соли 2018 такмил ва мавриди амал қарор додани модели нави суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, ки љавобгўи 

шароити иќтисодї ва иљтимоии Тољикистон бошад; 

 67. То соли 2018 таҳия ва тасдиқ гардидани Консепсия ҳифзи иҷтимоии пиронсолон ва рушди соҳаи 

геронтология дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 



 68. То соли 2018 такмил ёфтани заминаҳои меъериву ҳукуқии суғуртаи њатмии тиббӣ ва таъмини дастрасии 

гурӯҳҳои осебпазир, аз ҷумла такмили стандартҳои намудҳои кўмакҳои тиббию иҷтимоӣ дар доираи Барномаи 

хизматрасонии тиббии суғуртавӣ; 

 69. То соли 2018 таҳия намудани сохтори нави идоракунии сиёсӣ  ва               институтсионалии ҳифзи иҷ тимоии 

аҳолӣ .  

 70. То соли 2018 муайян намудани эҳ тиеҷот ба намуд ва теъдоди хизматрасониҳо  барои гурӯҳ ҳои гуногуни 

осебпазир, бо таваҷ ҷ уҳ  ба кӯ дакони ятим, бепарастор ва маъюб, шахсони дорои маъюбият, занҳо ва духтарони 

осебпазир ва дигар табаќаҳои ањолї, ки ба њифзи иљтимої ниёз доранд; 

 71. То соли 2018 васеъ гаштани фарогирӣ  ва зиёд гаштани андозаи маблағ и кӯмакпулии иҷ тимоии унвонї 

барои оилаҳои бебизоат ва бенаво дар тамоми ҷ умҳурӣ ; 

72. То соли 2018 дар ҳамкорӣ  бо Вазорати маориф ва илм дар яке аз донишгоњњои љумњурї ташкил намудани 

факултети “Кори иҷ тимоӣ” бо мақ сади тайёр намудани кормандони соњаи њифзи иљтимоии ањолї бо тахассуси 

касбии олї ва дар баробари ин, мавриди амал қ арор додани курсҳои бозомузӣ  ва такмили ихтисос барои 

кормандони соҳа, ки тахассуси мувофиқ  надоранд; 

 

4.1.2. Натиҷаҳои миёнамуҳлат 

 

 73. То соли 2019 такмил ёфтани заминаҳои институтсионалӣ барои ҷалби васеъи шарикони иҷтимоӣ дар таҳия 

ва татбиқи барномаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ; 



 74. То соли 2020 мутобиқ намудани низоми соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, бо низомҳои соҳаи тандурустӣ, шуғли аҳолӣ, 

рушди саноат, маориф ва самти идоракунии давлатӣ, бо назардошти тавсияҳои конвенсияи ТБМ №202 ва Ҳадафҳои 

рушди устувор. 

 75. То соли 2019 пай дар пай такмил ёфтани заминаи моддии (таҷҳизотии) ниҳодҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, бо 

таваҷҷуҳи махсус ба ниҳодҳое, ки ба кӯдакон, шахсони дорои маъюбият ва пиронсолон хизмат мерасонанд; 

 76. То соли 2020 пай дар пай вусъат ёфтани маблағгузории соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, бо додани афзалият ба 

барномаҳои вобаста ба пиронсолон,  кӯдакони осебпазир ва шахсони дорои маъюбият, зиёд гаштани ҳиссаи 

шарикони иҷтимоӣ ҳам дар расонидани хизматрасониҳо ва ҳам дар маблағгузории  барномаҳои иҷтимоӣ; 

 77. То соли 2020 маблағгузории соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ барои таъмин намудани кафолатҳои ҳадди ақали 

таъминоти иҷтимоӣ шахсони осебпазир ва идоракунии самараноки системаи ҳифзи иҷтимоӣ мувофиқат мекунад; 

 78. То соли 2020 на камтар аз 60% кормандони соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ сатҳи тахассусии мувофиқро барои иҷрои 

вазифаи худ доро мебошанд; 

 79. То соли 2020 ҳиссаи маблағгузории соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ аз ҷониби шарикони иҷтимоӣ, ҷомеаи шаҳрванди 

ва бахши хусусӣ дар муқоиса бо соли 2016 на камтар аз 50% зиёд мегардад.  

 80. То соли 2020 пай дар пай васеъ гаштани фарогирии гурӯҳҳои канормонда, аз ҷумла муҳоҷирон, 

кормандони соҳаи шуѓли ғайрирасмӣ, кормандони соҳаи кишоварзӣ ва ғайра) ба суғуртаи иҷтимоӣ ва зиёд 

намудани андозаи маблағи нафақа ва дигар пардохтҳои иљтимоии суѓуртавї; 

 81. То соли 2020 таҳия, такмил, ва мавриди амал қарор ёфтани барномаҳои минтаќавии барои ба 

хизматрасонии иљтимої пурра фаро гирифтани гурӯҳҳои алоњидаи осебпазир ва таъмини дастрасии онҳо ба 

хизматрасонињои тиббї, ки андоза ва давомнокии хизматњо ҷавобгўи ниёзҳои авалиндараҷаи онҳо мебошанд; 



 

4.3.1.1. То соли 2020, дар мувофиқат бо Стратегияи давлатии рушди бозори меҳнат то соли 2020, таҳия ва мавриди 
амал қарор ёфтани барномаҳои махсус барои васеъ намудани қобилиятҳои меҳнатӣ ва ба кор таъминкунии 
қишрҳои осебпазири ҷомеа, аз ҷумла муҳоҷирони номуваффақи баргашта, занҳои танҳо ва осебпазир, 
шахсони дорои маъюбият, ҷавонони қаҷрафтор ва дигар гурӯҳҳои осебпазир. 
 

(Бо пешнињоди ВММША хориљ карда шуд) 

 

 82. То соли 2020 ҳар як шањрванд њангоми гирифторї ба ҳолатњои душвори зиндагӣ, аз ҷумла ҳолатҳои 

фавқулодда ва вазъияти буњронї, вобаста ба ниёзњои худ ва вазъи моддию иљтимоиаш, бо маќсади пеш бурдани 

зиндагонии шоиста ба даромади ҳадди ақал ва хизматрасониҳои сифатноки иҷтимоие, ки ба солимгардонӣ, 

барқарорсозӣ ва тавонмандсозии онҳо ва ба ҳадди имкон барои ба ҷомеа ҷалб гаштани онҳо ва худкифо шуданашон 

равона карда шудаанд, дастрасӣ доранд. 

 83. То соли 2020  омода намудани заминаҳои институтсионалӣ  барои ташаккули низоми ҳифзи иҷ тимоии 

фарогир дар мувофиқ ат бо меъерҳои байналмилалӣ , аз чумла њадафњои рушди устувор ва  меъёрҳои Конвенсияи 

ТБМ №202.  

 84. Дар натиљаи дар амал татбиќ гардидани натиљањои кўтоњмуддат ва дарозмуддати банди мазкур заминаи 

моддӣ , захираҳои инсонӣ  ва       маблағ гузории соҳ аи ҳифзи иҷ тимоии ањолӣ  барои бартараф намудани 

осебпазирии иқ тисодӣ  ва иҷ тимоии шахсони алоҳида ва оилаҳо дар тамоми ҷ умҳ урӣ  таќвият дода мешаванд. 

 



4.2. Такмил додани системаи идоракунӣ ва ҳамкориҳо дар бахши иҷтимоии давлат  барои зиёд намудани 

самаранокии фаъолияти системаи ҳифзи иҷтимоии ањолї дар тамоми ҷумҳурӣ 

 

4.2.1. Натиҷаҳои кутоҳмуддат 

 

 85. То охири соли 2017 таҳия ва мавриди амал қарор ёфтани механизми ҳамоҳангсозии пешниҳод намудани 

тадбирњои ҳифзи иҷтимоии ањолї бо назардошти ташкил намудани махзани ягона ва дастрасии ин механизм дар 

сатҳи маҳаллӣ; 

 86. То охири соли 2017 таҳия ва мавриди амал қарор гирифтани механизми ҳамкориҳои байнисоҳавӣ дар сатҳи 

маҳал, барои муаян намудани гурӯҳои осебпазир, банақша гирифтан ва амалӣ намудани тадбирҳои ҳифзи иҷтимоӣ, 

дар ҳамбастагӣ бо дигар сохторњои алоќаманд, ба монанди ниҳодҳои системаи маориф ва тандурустӣ дар сатҳи 

ноҳияҳо ва ҷамоатҳо; 

 87. То соли 2018 мавриди таҳқиқ қарор гирифтани фаъолияти ниҳодҳои системаи ҳифзи иҷтимоӣ дар сатҳи 

мањаллї ва дар ин асос таҳия ва мавриди амал қарор додани сохтори нави идоракунии чорабинињое, ки ҳифзи 

иҷтимоӣ дар сатҳи маќомоти мањаллї равона гардидаанд; 

 88. То соли 2018 ташаккул додани механизми ҷалби шарикони иҷтимоӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бахши хусусӣ 

дар таҳия ва амалӣ гардонидани маљмўи чорабинињои алоќаманд ба соҳањои ҳифзи иҷтимоӣ.  

 

4.2.2. Натиҷаҳои миёнамўњлат 



 

 89. То соли 2019 такмил ва васеъ гаштани фармоишњои иҷтимоӣ ва тақвият додани нақши мақомотҳои 

иљроияи мањаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати банақшагирӣ, маблағгузорӣ, идоракунӣ ва мониторинги 

чорабинињои соњаи ҳифзи иҷтимоӣ; 

 90. То соли 2020 тақвияти ёфтани иқтидори ВТҲИА ҶТ ва сохторҳои дахлдори он ҷиҳати ҷамъоварӣ ва 

таҳлили маълумоти сохаи ҳифзи иҷтимоӣ ва таҳияи намудани барнома ва наќшаҳои амал дар асоси маълумоти 

саҳеҳ; 

 91. То соли 2020 системаи идоракунии соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ дар асоси принсипи шаффофият ва 

масъулиятнокӣ, шарикии иҷтимоӣ ва ҳамоҳангсозии фаъолиятҳои ниҳодҳои соҳаи иҷтимоӣ дар сатҳи шањр, ноҳия 

ва ҷамоат  танзим ёфта, ва табиќи онњо дар на кам аз 50% ноҳияҳои љумҳурӣ мавриди амал қарор гирифтааст. 

 

5. САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОК ВОБАСТА  

БА МАРҲИЛАҲОИ ЗИНДАГӢ 
 

 92. Барои татбиқи чор ҳадафи стратегӣ ва натиҷаҳои чашмдошт, фаъолиятҳо дар атрофи чор самти 

афзалиятнок – наќшаи амали ба ҳам алоқаманд, вобаста ба чор марҳилаи зиндагӣ таҳия карда мешаванд.  

 93. Тадбирҳои таъминотӣ дар шакли нафақаҳои иҷтимоӣ, кӯмакпулӣ ва дигар пардохтҳо, ҳамзамон 

хизматрасониҳое, ки барои таъмин намудани кафолатҳои ҳадди ақали зиндагӣ барои ањолї равона карда 

мешаванд, сурат мегиранд. Ин табдирҳо ба одамоне, ки алакай дар ҳолати душвори зинадагќарор доранданд  ва 

оилањои камбизоат равона карда мешаванд 



 94. Тадбирҳо барои пешгирӣ (пешгирикунанда) хусусияти пешгирии осебпазириҳоро доранд ва мисоли ин 

тадбирҳо суғуртаи иҷтимоӣ ва дигар хизматрасониҳо мебошанд, ки барои аз ҳолати мушкили зиндагӣ баровардан 

ва ё пешгирӣ кардани чунин ҳолат равона шудаанд. 

 95. Тадбирҳо барои пешбарӣ (пешбарикунанда) ба тақвият додани қобилият ва имкониятҳои одамони 

осебпазир равона карда шудаанд. Мисоли чунин чораҳо қарзҳои имтиёзноки хурди мақсаднок, барномаҳои 

касбомузӣ, бокортаъминкунӣ дар ҷойҳои кории бандшуда ва дигар фаъолиятҳо мебошанд, ки одамони осебпазирро 

аз банди камбизоатӣ раҳо медиҳанд. 

 96.  Тадбирҳои табдилдиҳанда ба дастгирии ҳуқуқ ва манфиатҳои гурӯҳҳои осебпазир, пеш бурдани адолати 

иҷтимоӣ дар ҷомеа,  такмили қонунгузорӣ ва шарту шароите, ки ба одамони осебпазир таъсири манфӣ мерасонанд, 

тағйир додани муносибати ҷомеа ба шахс ё гурӯҳҳои осебпазир ва дигар тадбирҳоеро дар бар мегиранд, ки ба 

тағйир додани муносибат ва бархурди ҷомеа нисбат ба одамони осебпазир равона карда шудаанд. 

 97.  Истифода аз усули “Тадбирҳои чоргона” имкон медиҳад, ки системаи ҳифзи иҷтимоии ањолї дар 

баробари вазифаи таъминотии худ, ҳамчун механизми пешгирии камбизоатӣ ва осбепазирӣ ва воситаи таъмин 

намудани адолати иҷимоӣ дар ҷомеа низ баромад кунад.  

 98. Истифодаи мувофиқи “Тадбирҳои чоргона” дар марҳилаи гуногуни зиндагӣ манфиатнокии барномаҳои 

ҳифзи иҷтимоиро зиёд карда, мувофиқатии онҳоро ба ниёзи одамон таъмин менамоянд.  

 

5.1. Тадбирҳо вобаста ба марҳилаҳои зиндагӣ 
 

5.1.1. Давраи ҳомиладорӣ ва овони кӯдакӣ 

 



 99. Дар стратегияи мазкур ба хифзи иҷтимоии модару кӯдак таваҷҷухи хоса дода шудааст. Чораҳои 

пешниҳодшуда ба такмил до дани таъминоти иҷтимоии занон хангоми ҳомиладорӣ,  таваллуд ва нигоҳубини кӯдак, 

аз ҷумла дастрасӣ ба кӯмакпулиҳо ва хизматрасониҳои тиббиву иҷтимоӣ равона карда шудааст.  

 

 100. Стратегия барои таъмин намудани рушду камоли хамаҷонибаи кӯдакони хурдсоли то синни мактабӣ аз 

оилаҳои осебпазир ва камбизоат, кӯдакони ятим ва бепарастор, инчунин барои кӯдакони маъюб, бемориҳои 

музмин ва табобатнашаванда тадбирҳои ба эҳтиёҷоти онҳо муносибро дар доираи имкониятҳои мавҷудбудаи 

моддию молиявї дарбар мегирад.  

 

ВАЗЪИЯТИ КУНУНӢ 

 

 101. Камбизоатӣ ва маҳрумият аз хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар давраи ҳомиладорӣ ва овони кӯдакӣ (то 

синни мактабӣ) ба рушду камоли кӯдак ва ҳаёти минбаъдаи ў таъсири хеле калон дорад. Фазои солими оилавӣ 

барои рушду камоли кӯдак муҳити беҳтарин мебошад. Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки қариб 25% кӯдакони то 

синни 5 - сола дар Тоҷикистон аз камғизогӣ азият мекашанд.  

 102. Гарчи қонунгузории Љумњурии Тоҷикистон таъминоти иҷтимоии модаронро ҳангоми ҳомиладорӣ ва пас 

аз таваллуд кафолат медиҳад, аммо ин кафолатҳо ҳам аз рўи андоза ва ҳам аз лиҳози фарогирї кам мебошанд. 

Барои ҳифзи модар  ва кӯдак се намуди кӯмакпулӣ пешбинӣ гаштааст: 

1. Кӯмакпулиҳо барои ҳомиладорї ва таваллуд; 
2. Кӯмакпулии якдаъфаина ҳангоми таваллуди кӯдак; 
3. Кӯмакпулии ҳармоҳа барои нигоҳубини кӯдак дар давраи рухсатӣ. 



 

 103. Шарт ва тартиби пардохти кумакпулӣ барои ҳомиладорӣ ва таваллуд аз ҷои кор, тибқи Кодекси меҳнати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ» ва дигар санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ сурат мегирад.  Ин кумакпулӣ танҳо ба заноне, ки бо суғуртаи иҷтимоии давлатӣ фаро гирифта 

шуда, фаъолияти расмии мењнатї доранд, татбиқ мегардад.  

 104. Кӯмакпулиҳои якдафъаина ҳангоми таваллуди кӯдак, ба падар ё модар, ё шахсони онҳоро ивазкунанда, 

танҳо як маротиба ба андозаи се нишондиҳанда барои ҳисобҳо барои фарзанди якум, ба андозаи ду нишондиҳанда 

барои ҳисобҳо барои фарзанди дуюм ва ба андозаи як нишондиҳанда барои ҳисобҳо барои фарзандони манбаъда 

таъин мегардад.  

 105. Кӯмакпулии ҳармоҳа барои нигоҳубини кӯдак дар давраи рухсатӣ танҳо ба модар (ё падар) ки аз руи 

шартномаи меҳнатӣ кор мекунанд, ба андозаи 1  нишондиҳанда барои ҳисобҳо ба мудати 1.5 сол пардохт карда 

мешавад. 

 106. Бояд зикр кард, ки аз кӯмакпулиҳои дар боло зикр гардида заноне, ки фаъолияти меҳнатии ғайрирасмӣ 

доранд ва заноне, ки узви хоҷагиҳои дехқонӣ мебошанд, хеле кам истифода мебаранд. То ҳол санадҳои меъёриву 

ҳукукӣ барои ба танзим даровардани пешниҳоди кӯмакпулиҳо барои ҳифзи модару кӯдак барои заноне, ки дар 

ҳоҷагиҳои деҳконӣ кор мекунанд, омода нагаштаанд. Мувофиқи ТҚК соли 2009, аз кӯмакпули ҳармоҳа барои 

нигоҳубини кӯдак танҳо занҳое, ки кор мекунанд, истифода бурдаанд. Сатҳи огоҳии занон дар бораи дастрасии 

кӯмакпулиҳои дар боло зикргашта низ хеле паст мебошад.  

 107. Дастрасӣ ба муасиссаҳои томактабӣ омили муҳими рушду такомули кӯдакон буда, барои бартараф 

намудани осебпазириҳо хеле муҳим мебошад. Таҷрибаи давлатҳои дигар нишон медиҳад, ки бо васеъ намудан ва 

дастрасии ин хизматрасонӣ ба қишрҳои осебпазири аҳолӣ, боиси зиёд гаштани шуғл дар байни занон ва паст 

гаштани камбизоатӣ гаштааст. Дар Тоҷикистон танҳо теъдоди хурди аҳолӣ аз ин хизматрасонӣ истифода мебаранд.  



 108. Бояд қайд кард, ки теъдоди муасиссаҳои томактабӣ дар соли 2009 ба 467 баробар буд, дар ҳоле, ки 

миқдори онҳо дар соли 1991 ба 944 муасисса мерасид. Дастрасии ин хизматрасониҳо махсусан дар деҳот хеле маҳдуд 

мебошад, чунончи дар соли 2009, танҳо 137 муасиссаҳои томактабӣ дар деҳоти Тоҷикистон фаъолият доштанд. 

Мувофиқи маълумотҳои охирин, дар соли 2015 теъдоди муасиссаҳои томактабӣ ба 577 муасисса расида,  88,3 ҳазор 

нафар кӯдак фаро гирифта шудааст. / бояд аз љониби Вазорати маориф ва илми љумњурї такмил дода шавад/. 

 109. Соли 2015 дар муассисаҳои будубоши доимї (статсионарӣ) бештар аз 11 000 кўдакон ҷойгир карда 

шудаанд (синну соли аз 0 то 18 сола). Дар назди ВТҲИА 4 хонаи кўдакон  ва 3 муассисаҳои статсионарӣ барои 

кўдакони маъюб  мавҷуд мебошад. Чор хонаи кўдакон дар сохтори ВТҲИА ба 278 кўдаки то синни чорсола хизмат 

мерасонанд. Аз рўи маълумотҳои таҳлилї маълум мегардад, ки атрофи 90% - и кўдакони дар ин муассиса 

ҷойгиршуда як волидайн доранд ва танҳо 3% - и онҳо ятимони кулл мебошанд. Дар бисёр мавридҳо кўдакон аз 

сабаби вазъи иқтисодии волидайн ба чунин хонаҳо ҷойгир карда мешаванд. Маълумотҳои мавҷуда нишон 

медиҳанд, ки аз 90% зиёди кўдакон дар хонаи кўдакон зиёда аз як сол меистанд, тахминан 28% - и онҳо бошанд 

зиёда аз се сол. Вазъи инфрасохтор ва заминаи техникӣ дар хонаҳои кўдакон гуногун мебошад. Дар ин муасиссаҳо 

корбарӣ ва нақшаҳои фардии нигоҳубин номунтазам гузаронида мешаванд. 

 110. Феълан, хизматрасониҳои алтернативии нигоҳубини оилавӣ хеле суст тараққӣ кардаанд. Дар оғози соли 

2015 тақрибан 1000 кўдак ба васояту парасторӣ дода шуда буд, миқдори кўдакони фарзандхоншуда бошад 684 

нафарро ташкил медиҳад. Васоят ва арзёбии салоҳиятнок ва баҳодиҳи вазъияти оилаҳову кўдакон дар мамлакат 

хеле суст инкишоф ёфтааст.   

 

5.3. Тадбирҳои усули чоргона 

 



 111. Барои амалї гардидани њадафњои стратегии давлатї дар самти њифзи иљтимоии модару кўдак татбиќи 

бомароми чорабинињо бо усусли “Тадбирњои чоргона” пешбинї карда мешаванд. 

 

а) Усули якум: Тадбирҳои таъминотӣ  

 

- пай дар пай васеъ намудан, фарогирӣ ва дастрасии кӯмакҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла КИУ ва кӯмакпулии 

якдаъфаина барои занони ҳомиладор, хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва тиббӣ ба занони ҳомиладор, ки дар шароити 

вазнини зиндагӣ қарор гирифтаанд; 

- дар мувофиқат бо тадбирњои давлатӣ дар соњањои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии одамони дорои маъюбият 

дар Тоҷикистон таъмини дастрасии кӯдакони дорои маъюбият ва оилаҳои онхо ба барномаҳои тавонбахшӣ, 

хизматрасонихои иҷтимоиву тиббӣ вобаста ба ниёз ва манфиатҳои беҳтарини кӯдакони дорои маъюбият, махсусан 

дар мувофиқат бо дигар чораҳои давлатӣ, пай дар пай васеъ намудани дастрасии хизматарсониҳои паллиативӣ 

барои кӯдакон дар тамоми ҷумҳурӣ; 

- пай дар пай васеъ намудани хизматрасониҳо барои таъмини муҳити оилавӣ барои кӯдакони ятим ва 

бепарастор, аз чумла хизматрасониҳо дар шакли оилаҳои фостерӣ, парасторӣ ва дигар моделҳои хизматрасоние, 

ки мувофиқи манфиатҳои бехтарини кӯдак мебошанд; 

- такмил додани сифати хизматрасониҳо дар муасиссаҳои статсионарӣ (буду боши дарозмуддат) барои 

кӯдакони  синну соли томактабӣ ва истифодашавии онҳо бо назардошти манфиатҳои беҳтаририни кӯдак (ҳамчун 

чораи ниҳоӣ ва ба муҳлати кутоҳтарин то пайдо намудани шароити оилавӣ (алтернативӣ) барои кӯдак); 



- пай дар пай васеъ намудани имконияти дастрасї ба манзили иҷтимоӣ барои модарони танҳо ва камбизоат 

ва дигар гурӯҳҳои осебпазир, ки ниёзи манзил дошта дорои кӯдакони хурдсол мебошанд; 

- таъсис ва пањн намудани системаи хизматрасониҳои иҷтимоӣ барои кӯдакон, ки ба маҳали зисти онҳо наздик 

мебошанд. 

 

б) Усули дуюм: Тадбирҳои пешгирикунанда 

 

- пай дар пай зиёд намудани андоза ва фарогирии кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ барои занони ҳомиладор ва кӯдак, 

аз ҷумла кӯмакпулӣ барои ҳомиладорӣ ва таваллуд, инчунин кӯмакпулии ҳармоҳа барои нигоҳубини кӯдак, сарфи 

назар аз фаъолияти меҳнатии расмӣ ва ё ғайрирасмӣ доштани занони гурӯҳи зикргашта; 

- зиёд намудани теъдод ва дастрасии муасиссисаҳои томактабӣ барои кӯдакон аз оилаҳои камбизоат ва дигар 

гурӯҳҳои осбепазир, аз ҷумла кӯдакони дорои маъюбият, кӯдакони гурезаҳо ва муҳоҷирон ва дигар қишрҳои 

осебпазири ҷамъият; 

- баланд бардоштани сатҳи огоҳии оилаҳои ҷавон, махсусан занон оид ба мавҷудият ва дастрасии кӯмакҳои 

иҷтимоӣ ҳангоми ҳомиладорӣ, таваллуд ва барои нигоҳубини кӯдак; 

- тақвият додани фаъолияти машваратҳои равониву тиббӣ ва педагогӣ (ПМПК) барои волидайн ва васеъ 

намудани дастрасии ин хизматрасониҳо дар тамоми ҷумҳурӣ; 

- тавассути барномаҳои махсус ва дар ҳамоҳангӣ бо дигар барномаҳои давлатӣ, мунтазам васеъ намудани 

дастрасии ғизои солим барои занони хомиладор ва модарони ширмакон ва оилаҳои камбизоат, ки кӯдакони  синни 

томактабӣ доранд; 



- такмил додани системаи ҳифзи иҷтимоии кӯдаконе, ки яке аз волидони худро гум кардаанд, аз ҷумла 

кӯдакони муҳоҷирони меҳнатие, ки муддати дароз ба оилаҳои худ кӯмак намерасонанд ва пешгирӣ намудани ба 

интернатҳо ҷойгир кардани онҳо тавассути барномаҳои махсуси дастгирии оилаҳои осебпазир бо дарназардошти 

фаро гирифтани онҳо бо барномаҳои дастгирии иҷтимоӣ (кӯмакпулӣ, хизматрасониҳои иҷтимоӣ, омузиши касбӣ 

ва дигар намуди дастгирӣ). 

 

в) Усули сеюм: Тадбирҳои пешбарикунанда 

 

- васеъ намудани доираи истифодабарандагони хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар хона, аз ҷумла 

хизматрасониҳои машваратӣ, боравонӣ, ҳуқуқӣ ва роњнамоии иҷтимоӣ, ташхиси бармаҳал ва дигар 

хизматрасониҳо, ки пай дар пай барои тамоми аҳолӣ дастрас мегардад; 

- васеъ намудани фарогирии суғуртаи иҷтимоӣ дар байни занон, махсусан занони худишғол ва ба корҳои 

ғайрирасмӣ машѓулбуда; 

- таҳия ва амалӣ гардонидани барномаҳои оилаи солим ва пешбарии арзишҳои суннатие, ки ба 

солимгардонии оила мусоидат менамоянд; 

- таҳия ва мавриди амал қарор додани барномаҳои махсус барои рушди даромад ва дороиҳои оилаҳои ҷавон, 

махсусан дар дењот; 

- баланд бардоштани огоҳии мардум оид ба таъсири мусбати муҳити солими оилавӣ ба рушду такомули кӯдак 

ва имкониятҳои мавҷудбудаи ҳифзи иҷтимоӣ барои пешгирии бе зарурат ҷой додани кӯдакон, махсусан то синни 3 

сола дар муасиссаҳои будубоши доимӣ. 



 

г) Усули чорум: Тадбирҳои табдилдиҳанда 

 

- такмил додани заминаи меъёриву хуқуқӣ барои таъмин намудани андозаи муносиби кӯмакпулиҳо, тањия ва 

тасдиќи меъёрҳои (стандартҳои) хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва  фарогирии гурӯҳҳои осебпазир (занони танҳои 

дорои кӯдакони хурдсол, занони ҳомиладор ва ширмакон, кӯдакони бепарастори хурдсол, стандартҳо оид ба 

мудохилаи бармаҳал, хизматрасониҳои фостерӣ, нигоҳубини кӯдакони дорои маъюбияти ақлонӣ дар муасиссаҳои 

будубоши доимӣ, тавонбахшӣ дар сатҳи маҳал ва ғайра; 

- такмил додани заминаҳои ҳуқуқӣ барои осон намудани фарзандхонӣ ва парасторӣ ва коркарди механизмҳои 

ташвиқи парасторӣ ва фарзандхонӣ, махсусан кӯдакони бепарастори дорои маъюбият; 

- гузаронидани тадқиқотҳои даврӣ барои муайян намудани теъдоди гурӯҳҳои осебпазири зикргашта ва 

омўхтани сабабҳои осебпазирии онхо ва истифодаи маълумоти саҳеҳ барои таҳия ва такмили низоми сохаи ҳифзи 

иҷтимоии гурӯҳҳои номбурда; 

- њамоҳанг сохтани низомҳои дигар соҳаҳо бо принсипҳо, ҳадафњо ва тадбирҳои ҳамин стратегия дар робита 

бо гурӯҳҳои номбаршуда. 

 

ЗАРФИЯТҲО / ИҚТИДОР 

 



 112. Вобаста ба банди мазкур љињати баланд бардоштани иќтидори соњањои алоќаманд чорабинињои асосї аз 

инњо иборатанд: 

- дар асоси омузиши эҳтиёҷоти бозори мехнат дар соҳаи ҳифзи иҷтимоии занони ҳомиладор, кӯдакони 

хурдсол ва оилаҳои онҳо, дар ҳамоҳангӣ бо дигар вазорату хадамот ва шарикони иҷтимоӣ ба нақша гирифтани 

омодасозии мутахассисони соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ; 

- дар ҳамкорӣ бо маќомоти ваколатдори давлатї марвиди таҳия ва тасдиқ қарор додани Барномаи давлатӣ 

оид ба ташаккул додани захираҳои кадрї дар соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ; 

- таҳия ва мувофиқ намудани меъёрҳои тахассусӣ ва руйхати салоҳиятҳои касбӣ барои кормандони иҷтимоӣ 

ва ёварони иҷтимоӣ;  

- дар асоси санҷиши зарфиятҳои кормандони фаъоли соҳа ва дар мувофиқат бо барномаи ташаккул додани 

захираҳои меҳнатии соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, омода намудани барномаҳои бозомузӣ ва такмили ихтисоси кормандони 

соҳањои ҳифзи иҷтимоӣ; 

- дар асоси санҷиши эҳтиёҷот дар мувофиқат бо талаботҳои меъёрии шарту шароити моддиву техникии 

муасиссаҳои хизматрасон, пай дар пай такмил додани заминаи моддиву техникии ин муасиссаҳо; 

- пайдарпай зиёд намудани маблағгузории самти ҳифзи модар ва кӯдак, барномаҳое, ки ба ташвиқи 

фарзандхонӣ ва парастории кӯдакон равона карда шудаанд, аз чумла моделҳои нави нигоҳубини кӯдакони 

бепарастор ва ятим дар муҳити оилавӣ; 

- мунтазам зиёд намудани маоши кормандони соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ. 

 

5.1.2. Давраи синну соли мактабӣ 



 
Вазъияти кунунӣ 

 

 113.  Дар тобеияти ВМИ 12 намуди мактаб – интернатҳо  мавҷуд мебошанд. Барои ятимон 22 мактаб – 

интернатҳо (6270 кўдак) ва 18 мактаб – интернатҳои махсусгардонидашуда барои кўдаконе, ки мушкилоти биноӣ 

ва шунавоӣ доранд, мавҷуд мебошад (2811 кўдак). 114. Аз рўи маълумотҳои ВМИ барои соли 2015 ба муассисаҳои 

таҳсилотии Љумњурии Тоҷикистон зиёда аз 140 000 кўдак аз оилаҳои камбизоат ворид шуданд, ки 5,7% - и онҳо дар 

мактаб–интернатҳо ва тақрибан 1%-ашон дар мактаб–интернатҳои махсусгардонидашуда барои кўдакони маъюб 

таҳсил намудаанд. 4973 кўдакони маъюб ба муассисаҳои таҳсилотӣ ворид гаштанд, ки бисёре аз онҳо (63%) дар 

мактабҳои миёнаи умумӣ ва 28,3%-ашон дар мактаб – интернатҳои махсусгардонидашуда барои кўдакони маъюб 

таҳсил намудаанд. Дар тобеияти ВМИ инчунин мактабҳои пўшидаи махсус барои кўдакони душвортарбия мавҷуд 

мебошанд. 

 115. Дар 4 муассисаҳои статсионарӣ барои кўдакони маъюб  зери тобеияти ВТҲИА, 377 кўдакон ҷойгир карда 

шудааст. Тақрибан 40% кўдакони аз синни 11 то 15 сола буда, 18% - и онҳоро кўдакони аз 18 сола боло ташкил 

медиҳад. Ҳамагӣ 9% - и кўдакон ятимони кулл мебошанд. 64% - и кўдаконе, ки дар ин ҷо зиндагонӣ мекунанд, 

мушкилоти инкишофи зеҳнӣ доранд ва 29% - ашон маъюбияти ҷисмонӣ доранд. Ҳоло дар мамлакат танҳо як хона 

интернат барои кўдакони аз 4 то 7 сола мавҷуд мебошад. 

 116.  Тадқиқоти соли 2014 нишон медаҳад, ки яке аз омилҳои асосии ба интернатҳо равон кардани кӯдакон ин 

мушкилиҳои иқтисодии оила мебошад, дар ҳоле, ки танҳо теъдоди хурди бошандандагони муасиссаҳои интернатӣ 

ятими кулл мебошанд (3-5% аз теъдоди умумӣ).  

 117.  Тақрибан 600 – 700 кўдакон ҳар сол ҳуқуқвайронкунӣ содир менамоянд ва ҳар сол нисбати 400 – 500 

ноболиғон судҳо ҳукмҳои айбдоркунанда мебароранд. Хадамоти кор бо ноболиғоне, ки ҳуқуқвайронкунӣ содир 



кардаанд, кор мекунад, дар заминаи Марказҳои таҳсилоти иловагӣ, ки зерсохтори ВМИ мебошанд, фаъолият 

мекунанд. Дар сохтори ВА муассисаҳои тарбиявӣ барои ноболиѓони маҳкумшудаи 14 сола ва аз он боло, мавҷуд 

мебошанд. Духтарони маҳкумшуда ба муассисаи ислоҳии занона, ки дар шањри Норак ҷойгир шудааст, фиристода 

мешаванд. 

 118.  Теъдоди кӯдаконе, ки ба корҳои вазнин ҷалб гаштаанд низ ба мушоњида мерасанд. Кӯдакони вилгард 

(кўча, хиёбонї) дар шаҳрҳои калон низ дида мешаванд, гарчи дар бораи теъдоди онҳо маълумоти саҳеҳ мавҷуд 

намебошад.  

 119.  Ххушунат ва зуроварӣ нисбат ба кӯдакон низ ба ќайд гирифта шуда, ин падида аз ҷониби қисмати зиёди 

калонсолон ва хам кӯдакон рўй дода шудааст. Мувофиқи маълумоти дастрас, сатҳи издивоҷи бармаҳал дар 

Тоҷикистон, дар муқоиса бо дигар кишварҳои минтақаи Осиёи Миёна ва Аврупои Шарқӣ нисбатан баландтар 

мебошад.     

 

Тадбирҳои таъминотӣ 

 

- васеъ намудани фарогирї ва ҳаҷми кўмакпулии иҷтимоӣ ба оилаҳои камбизоате, ки кӯдакони мактабхон 

доранд ва мутобиқати кӯмакпулиҳо ба вазъияти оила, аз ҷумла теъдоди кӯдакон дар оила. Ворид намудани 

механизмҳои махсус барои дастгирии ҷавондухтарон аз оилаҳои камбизоат барои давом додани тахсил пас аз 

хатми таҳсилоти асосӣ; 

- васеъ намудани хизматрасониҳо барои кӯдакони ятим ва бепарастор, аз ҷумла парасторӣ ва дигар намудҳои 

нигохубини кӯдакон дар муҳити оилавӣ ва ба муҳити оилавӣ наздик; 



- такмил додани сифати ҳизматрасониҳо дар муасиссаҳои будубоши доимӣ ва ҷойгир намудани кӯдакон дар 

чунин муасиссаҳо чун чораи истисної ва ба муддати кутоҳтарин; 

- мутобиқи консепсияи таҳсилоти инклюзивӣ ва “Барномаи миллии тавонбахшї маъюбон барои солхои 2017-

2020” таъмин намудани дастрасии кӯмак ва хизматрасониҳо барои оилаҳое, ки кӯдакони маъюби синну соли 

мактабӣ доранд; 

- пайдарпай такмил ва васеъ намудани таъмини ҳурок барои хонандагони мактаб, махсусан дар деҳоти 

Точикистон барои кӯдакон аз оилаҳои камбизоат; 

- таъсис додани марказҳои хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар шаҳрҳои калон (таълимӣ, тиббӣ, равонӣ, кори 

иҷтимоӣ, машварати ҳуқуқӣ, ҳобгоҳи муваққатӣ ва ғайраҳо) барои гурӯҳҳои махсусан осебпазири кӯдакон, аз чумла 

кӯдакони оворагард (кўча), кӯдаконе, ки ба зуроварӣ дучор шудаанд, махсусан духтарон. 

 

Чораҳои пешгирикунанда 

 

- такмил додани системаи ҳифзи иҷтимоии кӯдаконе, ки яке аз волидони худро гум кардаанд, аз ҷумла 

кӯдакони муҳоҷирони меҳнатие, ки муддати дароз ба оилаҳои худ кӯмак намерасонанд ва пешгирӣ намудани ба 

интернатҳо ҷойгир кардани онҳо тавассути барномаҳои махсуси дастгирии оилаҳои осебпазир ва дигар 

барномаҳои иҷтимоӣ (кӯмакпулӣ, хизматрасониҳои иҷтимоӣ, омузиши касбӣ ва дигар намуди дастгирӣ); 

- дар ҳамоҳангӣ бо Стратегияи давлатии рушди бозори меҳнати ҶТ то соли 2020 дар доираи Барномањои 

маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї васеъ намудани имкониятҳои шуғли оилаҳои осебпазир, аз ҷумла занҳои танҳо, 



ки фарзандони мактабхон доранд, бо таваҷҷухи махсус ба худишғолии онҳо ва ҷалби онҳо ба тиҷорати хурду миёна 

тавассути грантҳо ва қарзҳои хурди имтиезнок; 

- баланд бардоштани сатҳи огоҳии мардум дар робита ба таъсири манфии дур мондани кӯдакон аз оила ва 

таъсири мусбати фазои солими оилавӣ ба рушду камоли кӯдакон; 

- васеъ намудани хизматрасониҳои иҷтимоӣ -педагогї (аз љумла тиббӣ, кори иҷтимоӣ, равонӣ) дар мактабҳои 

миёна; 

- тақвият додани системаи хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар хона ва хизматрасониҳо дар сатҳи маҳал, бо мақсади 

пешгирӣ намудани ба муасиссаҳои будубоши доимӣ равон намудани кӯдакони маъюби синну соли мактабӣ; 

- мунтазам мусоидат намудан барои таъсис додани телефони боварии ройгони серақама барои муроҷиат ва 

машварат ҳангоми ҳолатҳои зуроварӣ ва дигар ҳолатҳое, ки ба кӯдакон хатар эҷод менамоянд. 

 

Тадбирҳои пешбарикунанда 

 

- дар ҳамоҳангӣ бо Стратегияи давлатии рушди бозори меҳнати ҶТ то соли 2020 амалӣ сохтани барномаҳои 

алоҳида бо мақсадӣ ба шуғли пурмаҳсул ҷалб намудани волидайн, махсусан занони танҳое, ки кӯдаконашон дар 

мактаб интернатҳо ҷойгир карда шудаанд; 

- љиҳати ҳифзи иҷтимоии модароне, ки кудаки то синни 18 сола ё шахси дорои маъюбиятро нигохубин 

мекунад, таҳия намудани механизми пардохти ҷубронпулиҳо (кўмакпулињо). 



- таҳия ва мавриди амал қарор додани барномаҳои махсус барои омузиши касбии наврасони дорои маъюбият 

ва васеъ намудани имкониятҳои шуғли расмии онҳо; 

- рушди системаи хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар доираи системаи таҳсилоти иловагии ВМИ, ҳамчун чораи 

алтернативӣ ба ҷои ҷазо барои кӯдаконе, ки қонувайронкунӣ содир намудаанд; 

- таҳия ва мавриди амал қарор додани барномаҳои махсус, инчунин бо ҷойҳои корӣ таъмин намудани 

хатмкунандагони мактаб-интернатҳо, ки ба иҷтимоишавӣ ва худкифо шудани онҳо мусоидат менамоянд; 

- тавассути квотакунии ҷойҳои корӣ, бо ҷойи кор таъмин намудани табақаҳои аз ҷиҳати иҷтимої осебпазири 

аҳолӣ, махсусан занони осебпазир дар корхонаву идораҳо новобаста аз шакли моликият.  

 

Тадбирҳои табдилдиҳанда 

 

- таҳия ва мавриди амал қарор додани низом ва тартиби ба муасиссаҳои будубоши доимї равона кардани 

кӯдакон, дар асоси санҷиш ва баҳодиҳии ҳамаҷонибаи парванда ва боздиди он на дертар аз се моҳ пас аз ба 

муасиссаи будубоши доимӣ /мактаб-интернат равона шудани кӯдакон; 

- таҳия ва мавриди амал қарор додани стандартҳои нави хизматрасониҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони 

оворагард ва дигар гурӯҳҳои кӯдакони осебпазир; 

- омода намудани заминаи меъёриву ҳукуқӣ барои ворид намудани телефони боварии ройгон барои ҳолатҳои 

зуроварӣ нисбат ба кӯдакон; 



- боздид ва мутобиқатии меъёрҳои муаянсозии осебпазирӣ барои гирифтани ќумакпулии иҷтимоии унвонӣ, 

бо назардошти эҳтиёҷоти оилаҳое, ки кӯдакони онҳо дар интернатҳо ҷойгир карда шудаанд ва ё чунин хатар вуҷуд 

дорад; 

- љалб намудани шарикони иҷтимоӣ ба амалӣ гардонидани барномаҳои иҷтимоӣ; 

- тақвият додани ҳамкорӣ бо намояндагони дин (рўњониён) ва тољикони бурунмарзии соњибкор дар пешгирӣ 

ва пешбарии ҳукуқ ва манфиатҳои гурӯҳҳои осебпазир ва барои ҷалби ҷомеа дар ҳалли мушкилотҳои иҷтимоии 

маҳали худ; 

- тақвият ва ташвиқи иштироки шарикони рушд (созмонњои байналмилалии муќими Тољикистон) дар ҷараени 

банақшагирӣ ва амалӣ намудани барномаҳои иҷтимоӣ дар сатҳи маҳал. 

 

Зарфиятҳо/иқтидор 

 

- муайян намудани сатҳи тахассусии кормандони соҳа, махсусан кормандони бахшҳои ҳукуқи кӯдак дар 

шањрњо (ноҳияҳо), кормандони мактаб-интернатҳо ва муасиссаҳои будубоши доимӣ ва пайдарпай амалӣ намудани 

барномаи такмили ихтисоси кормандони соҳа; 

- омода намудани махзани ягонаи кормандони салоҳиятдори соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, ки ба шахсон ва гуруҳҳои 

осебпазир хизмат мерасонанд. 

- пайдарпай такмил додани заминаи моддиву техникии муасиссаҳои будубоши доимӣ барои кӯдакон бо 

назардошти ниёз ва манфиатҳои беҳтарини кӯдаконе, ки дар онҷо ҷойгир карда шудаанд; 



- аз лиҳози самаранокӣ, мавриди санҷиш қарор додани моделҳои гуногуни хизматрасониҳои иҷтимоӣ барои 

кӯдакони маъюб, ятим, бепарастор, оворагард, душвортарбия, ба меҳнати вазнин ҷалбгашта ва дигар гурӯҳҳои 

осебпазир ва дар ин асос васеъ намудани маблағгузории хизматрасониҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони осебпазир ва 

оилаҳои онҳо; 

- пайдарпай зиёд намудани сатҳи музди мењнати кормандони соҳањои иљтимоиёти кишвар; 

- муайян намудани манбаъҳои алтернативии маблағгузории соҳа, махсусан пайдо намудани роҳҳои ҷалби 

сармояњои хориљї ва грантњои шарикони рушд дар амалӣ намудани барномаҳои иҷтимоӣ. 

- омода ва ворид намудани усулҳои мувофиқи кори иҷтимоӣ барои тақвият додани самаранокии 

хизматарсониҳои иҷтимоӣ, бо таваҷҷуҳи махсус ба пешбурди технологияи бозрвонии истифодабарандагони 

кўмаки иљтимої ва кейс-менечмент. 

 

5.1.3. Давраи синну соли ќобили мењнат 

 

Вазъияти кунунӣ 

 

 120. Тибқи маълумоти Тадқиқоти қувваи кории соли 2009 (ТҚК-и соли 2009) шумораи аҳолии аз ҷиҳати 

иқтисодӣ фаъол (аз ҷумла муҳоҷирони меҳнатӣ) дар мукоиса бо соли 2004-ум 1,2 фоиз кам гардида, 2617,6 ҳазор 

нафарро ташкил додааст. Ҳамзамон, миқдори қиёсии шумораи аҳолии синни 15-75-сола аз 66,5 то 55,0 фоиз паст 

гардидааст. 



 121. Паст гардидани сатҳи фаъолнокии иктисодии аҳолӣ дар ҳама минтақаҳои Тоҷикистон, аз рўи ҳама синну 

сол, ҳам дар байни мардон ва њам дар байни занон ба мушоҳида мерасад. Дар маҷмўъ, шумораи аҳолии аз ҷиҳати 

иқтисодӣ фаъоле, ки дар шаҳрҳо зиндагӣ мекунанд, дар соли 2009 дар муқоиса бо соли 2004-ум 3,9 фоиз паст гардид 

ва дар соли 2009-ум 51,2 фоизро ташкил дода, дар деҳот бошад – 13,7 фоиз паст гардида, 57,3 фоизро ташкил дод. 

Ин нишондод дар байни мардон – 5,6 фоиз паст гардида, 72,2 фоиз, дар байни занон – 16,4 фоиз паст гардида, 39,1 

фоизро ташкил дод. Тибқи дурнамо, то соли 2020 бозори меҳнат аз ҳисоби афзоиши табиии аҳолии қобили меҳнат 

ва шумораи аҳолии синни қобили меҳнат 1,3 миллион нафар зиёд мешавад. Вале, интизорӣ меравад, ки 

коэффитсиенти таваллуд тадриҷан паст мегардад ва шумораи кўдакон ва ҳиссаи онҳо дар сохтори ањолӣ кам 

мешавад, ҳиссаи шахсони синни аз 65 калонтар зиёд мегардад.  

 122. Коршиносони соҳавї бозори меҳнати ҷумҳуриро "сеҷузъа" мешуморанд, ки он бо ҳиссаҳои баробар: аз 

шуғли расмӣ, шуғли ғайрирасмӣ ва муњољирати меҳнатї иборат мебошанд. Бинобар ин, номуназзамии фаоълиятњо 

дар бозори мењнати Тољикистон мушкилоти муайянеро дар низоми суѓуртаи иљтимоии аолї ва ба хусус таъминоти 

иҷтимоии шахсони ба муносибатҳои меҳнатӣ дар бахши ғайрирасмии иқтисодиёт воридшаванда ва муҳоҷирони 

меҳнатиро ба миён меоварад. 

 123. Тибқи маълумоти ТҚК-и соли 2009 бе дарназардошти соҳаи кишоварзӣ, дар бахши ғайрирасмӣ 49 фоизи 

(428,6 ҳазор нафар) ањолии ќобили мењнат машғули кор буданд. Бо дарназардошти шуғли ғайрирасмӣ дар бахши 

расмӣ – бе бастани шартномаи меҳнатии хаттӣ, бе пардохтҳои иҷтимоӣ шуғли ғайрирасмӣ 53,8 фоизро (470,6 ҳазор 

нафар) ташкил менамояд. Бо дарназардошти соҳаи кишоварзӣ ин нишондод хеле зиёд мегардад. Зиёда аз 77 фоизи 

аҳолии дар бахши ғайрирасмӣ машғули кор буда, дар заминаи фаъолияти инфиродӣ амал мекунанд.  

 124. Сабабҳои машғули кор набудани аҳолӣ аз рўи нишонаҳои гендерӣ низ фарқ мекунанд. Сабабҳои асосии 

машғули кор набудани занон нигоҳубини хона (пешбурди хоҷагии оилавӣ ва нигоњубини кўдакон) мебошад, ки ин 

тақрибан 47,5 фоизи занони машғули кор набудаи синни 15-58-сола ва 13,8 фоизи занони тахсилкунандаро дар бар 

мегирад. Дар байни мардон чунин табақаи аҳолии ғайрифаъол мутобиқан 34,7 фоизро ташкил медиҳанд. 



 125. Бо назардошти тамоюли масоили демографӣ дар даҳсолаи наздик сарбории демографӣ (таносуби аҳолии 

аз ҷиҳати иқтисодї фаъол (15-65) ва аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ ғайрифаъол (0-14 ва аз 65 боло) зиёд мегардад, ки 

ин бо назардошти хусусиятҳои бозори сеҷузъаи Тоҷикистон, устувории системаи амалкунандаи ҳифзи иҷтимоиро 

халалдор месозад. 

 

Ҷадвали 2. Шумораи қиёсии аҳолии қобили меҳнат дар давраи ҳисоботӣ ва дурнамо барои соли 2020 

 

Нишонди- 
ҳандаҳо 

2005 2006 2007 2008 2009 2020 Аҳолӣ дар 
соли 2020 

бо % 

Ҳамагӣ аҳолӣ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 +28,1 

а
з 

љ
у

м
л

а
: 

аз синни 
қобили меҳнат 
хурдтар (0-14) 

37,1 36,4 35,9 35,6 35,0 33,6 +23,0 

қобили меҳнат 57,6 58,4 58,9 59,3 59,9 60,3 +28,5 

аз синни 
қобили меҳнат 
калонтар 

5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 6,1 +59,7 

   Манбаъ: Стратегияи давлатии рушди бозори меҳнат то соли 2020.  

 

Тадбирҳои таъминотӣ 

 



 - омўзиш ва тањлили таҷрибаи давлатҳои дигар (аз љумла љумњурињои Молдова, Ўзбекистон ва Ќирѓизистон) 

барои ба роҳ мондани суғуртаи иҷтимоии муҳоҷирони меҳнатӣ; 

- пайдарпай зиёд намудани андоза ва давомнокии пардохтхои иҷтимоӣ барои гуруњњои осебпазир тавассути 

механизми кӯмакпулиҳои иљтимоии унвонӣ; 

- таъмин намудани дастрасии хизматрасониҳои иҷтимоии мувофиқ барои наврасоне, ки ба муносибатњои 

гуногуни мењнатї ҷалб гаштаанд; 

- таъмин намудани дастрасии хизматрасониҳо иҷтимоӣ ба занони ќобили мењнат, аз ҷумла барои занон ва 

ҷавондухтароне, ки ба хушунат ё ќурбонии савдои одамон дучор шудаанд; 

- таъминоти шуѓли муносиб ва дастрасии хизматрасонињои иљтимої ба занони партофташудаи муњољирони 

мењнатї.  

 

Тадбирҳои пешгирикунанда 

 

5.1.2.1.1.Таҳия ва татбиқ намудани барномаҳои махсус барои бо кор таъмин намудани муҳоҷирони меҳнатие, ки 
минбаъд ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафта наметавонанд; (бо пешнињоди ВММША хориљ карда шуд) 

- ташвиқ ва дастгирии барномаҳои махсуси омузишӣ ва дастгирии соҳибкорӣ барои вусъат додани худишғолӣ 

дар байни ҷавонони бекор ва заноне, ки дар бозори меҳнат рақобатпазир нестанд, аз љумла занони муњољирони 

осебпазир; 

- васеъ намудани фарогирӣ ва намудҳои шаклњои ќарздињии хурди имтиёзнок ва мусоидат ба шуѓли ањолї 

дар сатҳи маҳал барои пешгирии осебпазирии оилаҳо ва шахсони алоҳида; 



- мусоидат намудан барои пай дар пай ҷорӣ намудани суғуртаи њатмии тиббӣ дар низоми ҳифзи иҷтимоӣ, 

махсусан барои  кормандони бахши давлатї, кооперативї, корхонањои муштарак, љамъиятњои сањњомї ва хољагињои 

фермерию дењќонї дар ҷумҳурӣ. 

 

Тадбирҳои пешбарикунанда 

 

 Дар мувофиқат бо Стратегияи давлатии рушди бозори мехнат то соли 2020, пешбинӣ намудани тадбирҳои иловагӣ 

барои баланд бардоштани шуғл ва ташвик ва тарғиби омузиши касбии гурӯҳҳои осебпазир, махсусан модарони 

танҳо, одамони дорои маъюбият, муҳоҷирони баргашта, гурезаҳо ва дигар; (бо пешнињоди ВММША хориљ карда 

шудааст) 

- амалӣ намудани барномаҳои махсус барои иҷтимоишавӣ ва бо кор таъмин намудани хатмкунандагони 

мактаб - интернатҳо, ки таҳсилоти худро дар мактабҳои олї давом дода наметавонанд; 

- баланд бардоштани сатҳи огоҳии шахсони синну соли меҳнатӣ оид ба ҳукуқ ва кафолатҳои давлатие, ки ба 

онҳо равона гардидаанд. 

 

Тадбирҳои табдилдиҳанда 

 



- такмил додани заминаи меъериву хуқуқї барои васеъ намудани фарогирӣ ва андозањои нафақа ва 

кӯмакпулиҳо барои оилаҳо ва шахсони синну соли меҳнатӣ, ки дар ҳолати душворї зиндагӣ ё бекорї қарор 

гирифтаанд; 

- сафарбар намудани шарикони иҷтимоӣ барои пешбарии эътироф ва тасвиби конвенсияҳои ТБМ №№202 ва 

102. 

 

Зарфиятҳо 

 

- такмили ихтисос барои кормандони маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї барои тақвият додани қобилиятҳои 

онҳо дар роҳандозии гурӯҳҳои осебпазир, аз чумла маъюбон; 

- такмил додани заминаи моддиву техникии муасиссаҳои омўзиши калонсолон барои фаро гирифтани 

шахсони дорои маъюбият; 

- ташкил кардани системаи фаъоли хизматрасониҳо барои бекорон (муваққатан бекор, корљўяндагон), аз 

ҷумла роҳнамоии касбӣ, омўзиши касбӣ, омодасозии касбӣ, бозомузӣ, такмили ихтисос, роҳандозӣ барои 

худишғолӣ ва дигар намуди хизматрасониҳо бо таваҷҷуҳи махсус ба муҳоҷирони меҳнатие, ки ба ҷойҳои кории худ 

баргашта наметавонанд; 

- пайдарпай зиёд намудани маблағгузории барномаҳои соҳањои ҳифзи иҷтимоӣ, аз чумла барномаи мусоидат 

ба шуѓли ањолї барои оилаҳо ва шахсони осебпазири синну соли корӣ. 

 



5.1.4. Давраи пиронсолӣ 

 

Вазъияти кунунӣ 

 

 126. Масъалањои њифзи иљтимоии пиронсолон дар баробари масъалањои хизматрасонии иљтимоии табаќањои 

осебпазири ањолї яке аз тадбирњои муњими љомеа мањсуб мебошад. Дар Љумњурии Тољикистон ба масъалаи мазкур 

ањамияти хоса дода мешавад. Асосњои меъёрии њуќуќии њифзи иљтимоии шањрвандони куњансол тибќи 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон, ќонунњои Љумњурии Тољикистон 

«Дар бораи хизматрасонии иљтимої», «Дар бораи ветеранњо» ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї амалї карда 

мешаванд. 

 127. Дар низмои њифзи иљтимоии ањолї бањри дар амал татбиќ намудани муќакррароти ќонунгузории соњавї 

як ќатор муассисањо ва хадамоти иљтимої амал мекунанд, ки муассисањои будубоши доимї, марказњои 

хизматрасонии иљтимої ба пиронсолону маъюбон ва шўъбањои хизматрасонии иљтимої дар хонаи маќомоти 

иљроияи њокимияти давлатии шањру ноњияњо аз ќабили онњо мебошанд. 

 128. Мутобиќи омори расмии кишвар дар айни замон дар љумњурї зиёда аз  436 њазор шањрвандони калонтар 

аз синнусоли мењнатї ба ќайд гирифта шудаанд, ки дар маљмўъ зиёда аз 5% ањолии кишварро ташкил медињанд. 

Дар баробари ин, шумораи умумии нафаќахўрон дар љумњурї зиёда аз 620 њазорро ташкил медињад, ки аз он 390 

њазорашон аз рўи пиронсолї нафаќа мегиранд. Андозаи миёнаи нафаќа аз рўи синну сол дар як моњ 234,76 сомонї 

мебошад.  

 129. Мардон ва заноне, ки собиқаи мењнатӣ (суғуртавӣ) надоранд ё собиқаи кориашон (суғуртавиашон) барои 

таъини нафақаҳои меҳнатӣ (суғуртавӣ) кофӣ намебошад, ҳангоми расидан ба синни 58-солагӣ занон ва ба синни 63-



солагӣ мардон ба нафақаи иҷтимоӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ ҷумҳуриявӣ ҳуқуқ доранд. Шахсони пиронсоли 

камбизоат ҳуқуқ ба гирифтани ҷубронпулӣ барои пардохти маблағи нерўи барқ ё ин ки дар шароитњои муайян ба 

КИУ низ доранд. Ѓайр аз ин, ШХИХ дар 40 шањру ноњияњо ва 6 Маркази хизматрасонии иљтимої барои 

пиронсолону маъюбон намудњои гуногуни хизмати иљтимоиро амалӣ менамоянд. Дар мамлакат якчанд марказњои 

хизматрасонии нигоњубини рўзона ва муассисањои статсионарӣ барои пиронсолон низ мавҷуд мебошанд. Дар 

таҷриба онњо ба гурўњњои гуногуни ањолӣ, аз љумла ба пиронслон хизмат мерасонанд. 

 130. Ќайд намудан зарур аст, ки дар љумњурї дарозумрии эњтимолї низ рў ба афзоиш дошта, дар соли 2015 он 

73,6 солро ташкил медод (аз љумла дарозумрии  мардон 71,8 ва дарозумрии занон – 75,6). Афзоиши дарозумрии 

эњтимолии шањрвандон пеш аз њама ба пешрафту траќќиёти соњаи тандурустии кишвар вобаста мебошад. Аз 

тарафи дигар, афзоиши дарозумрии ањолї – ин натиљаи афзоиши сатњи зиндагї ва некуањволии мардум ба шумор 

меравад. 

 

Тадбирҳои таъминотӣ 

 

- таъмин намудани дастрасии нафақа ва кӯмакҳои иҷтимоии унвонї барои шахсоне, ки аз синни қобили 

меҳнат калон мебошанд; 

- таъмин намудани дастрасии ёрии паллиативӣ барои пиронсолони дорои бемориҳои табобатнашаванда ва 

музмин; 

- таъсис намудани хизматрасонихои махсус, аз чумла марказҳои рўзонаи хизматрасониҳои фароѓати ва 

маишї, манзили муваққатӣ ва доимӣ ва дигар намуди хизматрасониҳо барои пиронсолони осебпазир; 

- васеъ намудани хизматрасониҳои иҷтимои дар хона барои пиронсолон ва такмил додани сифати онҳо; 



- пиёда гардонидани таҷрибаи хизматарсониҳои инфиродӣ, ќарздињии инфиродӣ, дар шакли пардохтҳои 

мустаќим, ки ба баҳрабарандагон имконияти мутобиқ сохтани хизматрасониҳоро ба ниёзҳои инфиродии худ, 

фароҳам меоварад ва васеъ намудани хизматрасониҳои ёварони иҷтимоӣ ба нафароне, ки мустақилона ҳаракат 

карда наметавонанд.  

- таъмин намудани дастрасии хизматрасониҳои тиббии ройгон ба пиронсолони осебпазир. 

- таҳия намудани барномаи давлатӣ оид ба њифзи иљтимоии пиронсолон. 

 

Тадбирҳои пешгирикунанда 

 

- пайдарпай зиёд намудани андозаи нафақа ва кӯмакпулиҳо барои пиронсолон; 

- таҳия ва амалӣ намудани барномаҳои махсус барои ҷалби пиронсолон ба ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии ҷомеа; 

- тақвият додани хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар хона бо мақсади пешгирии осебпазириҳои иҷтимоиву 

иқтисодии пиронсолон. 

 

Тадбирхои пешбарикунанда 

 

- таҳия ва амалӣ гардонидани барномаҳои махсус барои пиронсолон барои худкифо ва фаъол гардонидани 

онҳо; 



- љалби пиронсолон дар амалӣ намудани барномаҳои иҷтимоӣ дар сатҳи маҳал, чорабиниҳо ва дигар 

фаъолияту маъракаҳои мувофиқ. 

 

Тадбирҳои табдилдиҳанда 

 

- такмил додани заминаҳои меъёриву ҳукуқи барои амалӣ намудани фаъолиятҳои муайяни иҷтимоӣ тавассути 

масҷидҳо, бо ворид намудани воҳидҳои кории кормандони иҷтимоӣ дар сатњи љамоату шањракњо бо мақсади ҷалби 

пиронсолон дар фаъолиятҳои иҷтимоӣ дар сатҳи маҳал; 

- љалби пиронсолон дар фаъолиятҳое, ки барои баланд бардоштани сатҳи огоҳии мардуми маҳал оид ба 

масъалаҳои гуногуни иҷтимоӣ равона карда шудаанд; 

- ворид намудани фанни “Геронтология” дар кафедраҳои кори иҷтимоӣ. 

Зарфиятҳо 

 

- тақвият додани зарфиятњои кормандони соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ барои кор бо одамони пиронсол; 

- тақвият додани заминаи моддии муасиссаҳои будубоши доимӣ барои пиронсолон; 

- пайдарпай зиёд намудани маблағгузории барномаҳо, ки ба пиронсолон алоќамандӣ доранд. 

 

6. МАСОИЛИ ФАРОГИР 



 

6.1. Маъюбї ва бемориҳои музмин 

 

 131. Тибќи омори расмї дар Љумњурии Тољикистон зиёда аз 150 000  одамон ҳамчун маъюб ба қайд гирифта 

шудаанд, аз ҷумлаи онњо 25 500 нафари онњоро кўдакони синну соли то 18 - сола ташкил медињад.  Мувофиқи 

баҳогузории мутахассисон шумораи воқеии маъюбон  нисбатан зиёд аст.  Хадамоти давлатии ташхиси тиббию 

иҷтимоӣ (ХДТТИ) – мақомоте аст, ки дар гузаронидани муоина ва экспертизаи тиббию мењнатї барои муайян 

кардани маъюбият ӯҳдадор аст, ки он барои гирифтани нафақа аз рӯи маъюбӣ шарти зарурӣ мебошад.   

 132. Тибќи Дастурамали ташхиси тиббию иљтимої маъюбї дар љумњурї ба се гурўњ дараљабандї гардида, 

њамзамон ба дараљаи коршоямии инсон бањо дода шуда, вобаста ба дараҷаи қобили меҳнат будан эҳтиёҷоти 

маъюбон дар доираи барномањои тавонбахшии инфиродии маъюбон муайян карда мешаванд. Дар мамлакат ҳанӯз 

таснифоти МКФ ҷорӣ карда нашудааст. маќомоти ваколатдор ташхис ва муоинаро мегузаронад ва 

хизаматрасониҳои кӯтоҳмуддати барқарорсозиро барои маъюбон, аз љумла кӯдакони маъюб пешниҳод мекунанд.  

 133. Мувофиқи маълумотҳои ВТЊИА ЉТ дар соли 2016 тақрибан   3500 нафар одамони маъюб дар 

муассисаҳои статсионарӣ зиндагӣ мекунанд ва боз ба 6000 нафари дигар њамасола дар марказҳои хизматрасонии 

нигоҳобини рӯзона  хизмат расонида мешаванд.  Хадамоти иљтимої, ки фаъолияти онҳо аз ҳисоби буҷаҳои давлатї 

маблағгузорӣ карда мешаванд, якчанд кӯмакҳоро дар хона ва дар муассисањои иљтимої барои одамони маъюб 

пешниҳод менамоянд.  

 134. Зинаи аввалияи ташхиси тиббию иљтимої барои муайян намудани маъюбият дар сатњи муассисањои 

кўмаки аввалияи тиббию санитарї (КАТС) амалї карда мешаванд. Дар назди тамоми Марказњои саломатї 

Комиссияњои тиббию машваратї (ВКК) амал менамоянд, ки баъд аз чорабинињои тиббию табобатї шахрвандонро 

барои муайян намудани маъюбияти онњо ба ХДТТИ ва ё Пажўњишгоњи экспертизаи тиббию иљтимої ва 



тавонбахшии маъюбон мефиристанд. Зимнан пажўњишгоњи мазкур ягона муассисаи илмию тадќиќотї дар самти 

тавонбахшии тиббию иљтимоии маъюбон ба шумор меравад.  

 135. ШХИХ на дар ҳамаи ноҳияҳо вуҷуд дорад. Як заводи протезию ортопедии миллӣ вуҷуд дорад, ки он 

протезҳо ва дигар воситаҳои ёрирасонро барои маъюбон истеҳсол мекунад. Пажўњишгоњи экспертизаи тиббию 

иљтимої ва тавонбахшии маъюбон табобати амбулаторӣ ва статсионариро барои ба шумораи маҳдуди маъюбони 

бемор пешниҳод мекунад. Марказњои миллию љумњуриявии тавонбахшии маъюбон барои маъюбони калонсол ва 

кӯдакон нигоҳубини дарозмуддатро бо шароити статсионарӣ, хизматрасониҳои нигоҳобини рӯзона ва курсҳои 

кӯтоҳмуддатро барои кӯдакони маъюб ва волидайни онҳо пешниҳод менамоянд.   

 136. Тадбирҳои дахлдор оид ба тавонбахшии тиббию иљтимоии маъюбон дар доираи Барномаи миллии 

тавонбахшии маъюбон барои солҳои 2017-2020 пешниҳод карда мешаванд, ки бо ќарори дахлдори Њукумати 

Љумњурии Тољикистон аз 28 октябри соли 2016, №455 тасдиќ гардидааст. 

 

6.2. Ҳифзи иҷтимоии ањолӣ дар холатҳои фавқулодда  

ва вазъиятњои буњронї 

 

 137.  Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми офатҳои табиӣ ва дигар ҳолатҳои фавқулодда, аз ҷумла 

заминларза, селу обхезӣ, хушксолӣ, буҳронҳои молиявию иқтисодӣ, ки метавонанд ба вазъияти иҷтимоии одамон 

таъсири манфӣ расонанд, хеле осебпазиранд. Иқтидори сохторҳои давлатӣ барои бартараф намудани таъсири 

чунин ҳолатҳо нисбатан маҳдуд буда, қобилияти хонаводаҳо ҷиҳати истиқрори вазъияти худ низ заиф мебошад.  



 138. Қобили зикр аст, ки мувофиқи маълумоти Бонки миллии Тоҷикистон дар нимаи аввали соли 2015 ҳаҷми 

интиқолҳои пулии муҳоҷирони меҳнатӣ бо ҳисоби доллари ИМА ба 32%, дар муқоиса бо шашмоҳаи соли 2014  

камтар шудааст. Гарчи бо ҳисоби сомонӣ, мувофиқи ҳисоботи Бонки умумиҷаҳонӣ коҳиш мутаносибан камтар 

буда 18% ташкил медиҳад, дар ҳар сурат таъсири манфии он ба даромадҳои аҳолӣ хеле зиед аст. Дар маљмўъ коҳиш 

ёфтани интиқолҳои пулӣ, маҳдуд будани имкониятҳои меҳнати арзанда дар дохили ҷумҳурӣ ва баланд шудани 

нархи наво ва мањсулоти истеъмолї дар бозори дохилӣ, ба суст шудани тамоюли коҳиши камбизоатӣ боис 

мегардад. Дар баробари ин, набудани механизми ягонаи давлатї оид бюа њифзи иљтимоии ањолии осебпазир дар 

вазъиятњои фавќулодда, инчунин, маҳдудияти барномаҳои мақсадноки ҳифзи иҷтимоӣ дар ин самт, осебпазирии 

шахсони алоҳида, хусусан занон, кӯдакон,  пиронсолони танҳо,  шахсони маъюб , хонаводаҳои камбизоат  ва 

минтақаҳои алоҳидаро ҳангоми буҳронҳои иқтисодӣ ва офатҳои табиӣ хеле зиёд мекунад.  

Тадбирҳо 

 

- таъминоти фаврии хизматрасониҳои махсусгардонидашудаи иҷтимоӣ, аз ҷумла тиббї, руњиву равонӣ, 

манзилњои муваќќатии дастрас ва ғайра барои оилаҳо ва шахсоне, ки ҳангоми офатҳои табиї ва дигар холатҳои 

фавқулодда ҷабр дидаанд; 

- омўзонидан ва омода сохтани гурўњи мутахасиссон барои баҳодиҳї ва расонидани кӯмакњои тиббию 

иљтимої ва равонӣ барои ҷабрдидагон аз ҳолатҳои фавқулодда, махсусан кӯдакон; 

- омода сохтани воситаҳои омодасозии аҳолӣ оид ба рафтор дар ҳолатҳои фавқулодда; 

- такмил додани ҳамкориҳои байнисоҳавӣ барои самаранокии расонидани кӯмакҳо барои ҷабрдидагон; 

- тањия ва мавриди амал ќарор додани барномаи давлатї оид ба њифзи иљтимоии ањолии осебпазир дар 

њолатњои фавќулодда бо љалби шарикони рушд ва созмонњои дигари байналмилалї. 



 

6.3. Масоили гендерӣ дар доираи ҳифзи иҷтимоии ањолї 

 

 139. Камбизоатӣ дар Тоҷикистон асосан симои занона дорад. Дар баробари дастовардҳои назаррас дар 

таъмин ва пешбарии ҳукуқи занон ва духтарон дар Тоҷикистон, мутаасифона, то ҳол ҷинс омили осебпазирии 

иқтисодиву иҷтимоии одамон мегардад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз солҳои аввали истиқлолият ба 

масъалаи вусъат додани мақоми зан дар ҷомеа, фарогирии духтарон бо таҳсил, зуроварӣ ва хушунат нисбат ба 

занон, имкониятҳои баробар дар идоракунӣ, таъмини ҳукуқҳои баробари иқтисодӣ ва дигар ҷанбаҳои муҳими хаёти 

итҷимоиву иқтисодї чораҳои назаррас ва барномаҳои мушаххас ба амал баровардааст ва ҳамеша дар ин самт 

фаъолият дорад.  

 140. Ҳамзамон, тадқиқотҳои солҳои охир нишон медиҳанд, ки дар баъзе самтҳо, махсусан дар самти пешгирии 

осебпазирии иҷтимоиву иқтисодӣ ташвишҳои зиеде боқӣ мондаанд, аз ҷумла масъалаи зуруоварӣ ва хушунат 

нисбати занон ва духтарон то ҳол хеле зиёд ҷой дорад. Мувофиқи пурсиши тиббиву демографии соли 2014 (DHS 

2014), то ҳол қариб аз 2/3 ҳиссаи одамон, аз ҷумла худи занон боварӣ доранд, ки дар ҳолатҳои муайян нисбати зан 

ҷазои ҷисмонӣ ҷоиз аст. Ҳамзамон, солҳои охир падидаи нав – партофтани оилаҳои худ аз ҷониби муҳоҷирони 

меҳнатӣ дида мешавад. Хусусан дар деҳоти Тоҷикистон занҳои дорои фарзандони ноболиғ, бе ҷои кори расмӣ ва 

манбаи даромади муайян, дар ҳолати вобастагӣ ва дастнигаронӣ аз хешу ақрабои худ ва ё шавҳараш қарор гирифта, 

бо ҳаргуна мушкилот осебпазир мегарданд.  

 141. Солҳои охир, тамоюли зиёдшавии муҳоҷирати меҳнатии занон низ ба назар мерасад. Тибқи маълумоти 

Хадамоти муҳоҷирати назди ВММША-и Ҷумҳурии Тоҷикистон теъдоди умумии муҳоҷирон дар соли 2015-ум зиёда 

аз 87700 нафарро ташкил намуд, ки аз онҳо 124007 нафарро занон ташкил медиҳанд, ки ин рақам зиёда аз 14,1 

фоизро ташкил медиҳад ва аз шумораи умумии занони дар соли 2015 муҳоҷиратнамуда 14297 нафар ё ки 12 фоизро 



духтарони то 18-сола ташкил мекард. Бо назардошти оне, ки теъдоди зиёди муҳоҷирон дар корҳои вазнин ва 

ғайрирасмӣ фаъолият мекунанд, тахмин кардан мумкин аст, ки ин ҳолат ба занон таъсири боз ҳам вазнинтар дорад.  

 142. Чӣ тавре ки маълумотҳои оморӣ шаҳодат медиҳанд, дар соли 2015 шумораи хоҷагиҳои деҳқонии 

сарварашон занон 7,8% шумораи умумии хоҷагиҳои деҳқониро ташкил дод. Ҳамзамон, бештари кормандони соҳаи 

кишоварзӣ занон мебошанд ва дар ҳолатҳои буҳрони иқтисодӣ бештар осебпазиранд. 

  

Тадбирҳо 

 

- тақвият додани усул ва чораҳои муайян намудани осебпазириҳо, ки ба хусусиятҳои гендерӣ таваҷҷуҳ 

медиҳад; 

- муайян намудани омилҳои институтсионалӣ, ки ба осебпазирии духтарон ва занон сабабгор мешаванд ва 

дар ин асос ворид намудани чораҳои мувофиқ дар барномаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ;  

- баланд бардоштани сатҳи тахассусии кормандони соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ҷиҳати ба назар гирифтани 

хусусиятҳои гендерии истифодабарандагони барномаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ; 

- баланд бардоштани дониш ва малакаҳо, инчунин мавриди татбиқ қарор додани усул ва воситаҳо барои 

ворид сохтани тарҳрезӣ, банақшагирии молиявӣ ва мониторинги барномаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, ки ба масоили 

гендерӣ таваҷҷуҳ медињад; 

- вусъат додани ҳамкориҳо дар доираи шарикии иљтимої ва љалби созмонњои байналмилалї дар қисмати 

амалӣ намудани барномаҳои давлатие, ки ба масоили гендерӣ равона карда шудаанд ва ба ҳифзи иҷтимоии занон 

ва духтарон алоқамандӣ доранд.  



 

6.4. Идоракунӣ ва ҳамкориҳо 

 

Функсияҳо ва сохтор 

 

 143. Њангоми таҳияи наќшаи амал оид ба татбиќи стратегияи мазкур пешбинї намудани ислоҳоти соҳаи 

идоракунии системаи ҳифзи иҷтимоӣ зарур буда, зимнан ба инобат гирифтани чорабинињои зерин муњим арзёбї 

мегардад: 

- ташаккул ва вусъат додани хизматрасонии иљтимої тавассути усули “Равзанаи ягона” ва механизми 

бозравонии эњтиёљмандон, инчунин, пайдарпай пахн намудани он дар тамоми шањру ноҳияҳои ҷумҳурӣ; 

- такмил додани системаи пешгирии ба муасисаҳои будубоши доимӣ ва мактаб - интернатҳо равона кардани 

кӯдакони осебпазир; 

- такмил додани системаи бозбинии парвандаҳои кӯдаконе, ки ба муасиссахои будубоши доимӣ равона карда 

шудаанд; 

- баррасї ва пешбинї намудани тадбирњо оид ба мудохилаи бармаҳал ва пешгирикунанда дар сатҳи маҳал, 

аз љумла тақвият бахшидани иқтидори ҷамоатҳо ва васеъ кардани хизматрасониҳо оид ба мудохилаи бармањали 

ошкорсозии нуќсонњои модарзодї ва беморињое, ки метьавонанд ба маъюбї ва ё беморињои музмин оварда 

расонанд, дар сатҳи маҳал аз ҷониби мутахасиссон; 



- дастрасии хизматрасониҳои тиббии иҷтимоӣ ба оилаҳои камбизоат тавассути сохторҳои маҳаллии 

тандурустї ва маориф, аз чумла мактабҳо ва марказҳои тиббӣ; 

- пайдарпай васеъ намудани нақши мақомоти иљроияи маҳалии њокимияти давлатї ва худидоракунии љамоату 

шањракњо дар ташаккул ва амалӣ гардонидани низоми ҳифзи иҷтимоии ањолӣ; 

- тақвият додани зарфиятҳои мақомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар таъмини хизматрасониҳои 

иҷтимоӣ. / Бо назардошт тадбирњое ки дар Стратегияи миллии рушд барои соли 2030 дарљ гардидаанд, такмил дода шавад) 

 

7. ҶАМЪОВАРӢ ВА ТАҲЛИЛИ МАЪЛУМОТ 
 

- ташаккул ва фаъол гардонидани воситаҳо барои муаян намудани осебпазириҳо ва маҳрумият; 

- мавриди санҷиш ва боздид қарор додани нишондиҳандаҳои мавҷудбудаи соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ барои ба роҳ 

мондани ҷамъоварии маълумоти саҳеҳ дар сатҳи миллӣ, таҳлил ва баррасии онњо; 

- ташкил намудани Реестри ягонаи иттилоотї дар соњаи њифзи иљтимоии ањолї ва мутаносибан таъсис додани 

Маркази иттилоотии алоҳида дар назди ВТҲИА барои ҷамоварӣ ва таҳлили маълумотњо; 

 

8. МОНИТОРИНГ ВА АРЗЁБӢ 
 

 144. Бо маќсади иљрои самаранок ва сариваќтии стратегияи мазкур дар сатњи љумњурї зарурати ташкил 

намудани гурӯҳи корӣ барои гузаронидани мониторинг ва арзёбї зарур буда, аз љониби дигар маќомоти 



ваколатдори давлатї бо љалби иттињодияњои љамъиятї ва шарикони рушд метавонанд мунтазам мониторинг ва 

арзёбии стартегияро анљом дињанд. 

 145. Дар давраи татбиќи стратегияи мазкур аз љониби маќоми ваколатдор усул ва воситаҳои мониторинг ва 

арзёбї тањия гардида, мунтазам арзёбиҳои даврӣ ва боздиди нақшаи амал ва афзалиятҳо гузаронида мешаванд. 

 146. Омода намудани замина ва гузаронидани машваратҳо дар мавзўъњои алоқаманд дар асоси маълумотњои 

мониторинг ва арзебӣ низ яке аз тадбирњои муњим ба шумор мераванд. 

 147. Дар баробари ин, њамасола дар иртибот ба татбиќи СМР-2030 натиљањои амалишавии чорабинињои 

Стратегия дар мувофиќа бо вазорату идорањои дахлдор мавриди муњокима ќарор додашуда, љињати рушди 

минбаъдаи соњањои њифзи иљтимоии ањолї ќарорњои дахлдор тањия ва пешнињод карда мешавад. 

 

9. МЕХАНИЗМИ АМАЛИШАВИИ   СТРАТЕГИЯ 

 

 148. Бо маќсади иљрои стратегияи мазкур аз љониби маќоми ваколатдор дар якљоягї бо вазорату идорањо бо 

љалби иттињодияњои љамъиятї, љомеаи шањрвандї ва шарикони рушд  барномаи ва наќшањои амалишавии њамин 

стратегия тањия гардида, тасдиќ карда мешаванд. 

 149. Тадбирњои амалишаванда вобаста ба маќсад ва вазифањои рушди соњаи хифзи иљтимоии ањолї дар 

иртибот ба вазъи молиявию иќтисодии кишвар дар доираи буљети пешбининамудаи давлатї ва љалби маблаѓњои 

ѓайрибуљетї, аз љумла сармояњои хориљї, грантњо ва дигар кўмакњои моддию техникии шарикони рушд анљом дода 

мешаванд. 



 150. Њамасола оид ба љараёни иљрои стратегия конференсияи илмию амалї (саммит) баргузор гардида, дар 

он њисоботу маълумотномањои маќоми ваколатдор ва дигар иљрокунандагони масъул шунида мешаванд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чорабинињо вабаста ба марҳилаҳои 

зиндагӣ  

Масъулон Муҳлат Манбаи 

маблағ гузорӣ  
Пайомадҳо 

1. Такмил додани низом ва тартиби корие, ки барои ҳифз ва пешбурди ҳ уқуқ  ва манфиатҳ ои иҷтимоӣ  ва 

иқтисодии шахсони алоҳида ва оилаҳ ои осебпазир дар тамоми ҷумҳурӣ  мусоидат менамояд 

1.1 То соли 2020 њамоњанг намудани низоми соҳаи ҳифзи иҷ тимоӣ , бо фаъолиятњо (барномањои) соҳањои 

тандурустӣ , муњољират ва шуғ ли аҳолӣ , суѓуртаи иљтимої ва нафаќа, рушди иқ тисодӣ , аз љумла саноат ва 

кишоварзї, маориф ва самти идоракунии давлатӣ  дар сатњи мањаллї, бо назардошти тавсияҳои “Ҳадафҳои 
рушди устувор” 

Даврони ҳомиладорӣ , кӯ дакӣ  ва синну соли мактабӣ  
1.1.1. Такмил додани заминаи меъёрии 

хуқ уқ ӣ  барои таъмин намудани 
ВТҲИА, ВА, 
ВММША, 

2019-
2019 

Буљети 
МИМЊД, 

 

Замимаи 1 
Ба ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон  

«Дар бораи тасдиќи Cтратегияи рушди  
њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон 

барои солњои 2019-2020» 
Чорабинињо  

оид ба иљрои Стратегияи рушди ҳифзи иҷ тимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон   
барои солњои 2019 - 2020 



андозаи муносиби кӯмакпулиҳо, 

таснифот ва стандартҳои 

хизматрасониҳои иҷ тимоӣ  

гурӯ ҳ ҳои осебпазир  

ВМ, АСИН, 
МИМЊД 
ЮНИСЕФ, 
БРСММ, 
ТБМ 

Шарикони 
рушд, аз 
љумла 
БРСММ  

• То охири соли 2019 

таҳ ия ва марвиди амал 

қ арор ёфтани  

заминаҳ ои меъёриву 

ҳ укуқ ӣ  ва барномавии 

ҳ ифзи иҷтимоии 

муҳ оҷ ирони меҳ натӣ  

ва аъзои оилаҳ ои онҳ о  
 

• То охири соли 2019 
гузаронидани тањлилњо 

ва таҳ ия намудани 
пешнињодњо  оид ба ёрии 

паллиативӣ  дар низоми 
тандурусти ва  
хизматрасонињои 
иљтимої 

 

• То соли 2019 такмил ва 

мавриди амал қ арор 
ёфтани системаи нави 

суғ уртаи иҷтимоӣ  ва 

нафақ а  
 

• То охири соли 2019 

таҳ ия ва мавриди амал 

қ арор ёфтани 
Барномаи дастгирипи 

1.1.2. Такмил додани заминаҳои ҳ уқ уқ ӣ  
барои содда гардонидани 

фарзандхонӣ  ва парасторӣ , 

коркарди механизмҳои ташвиқ и 

парасторӣ  ва фарзандхонӣ , 

махсусан кӯдакони бепарастори 
дорои маъюбият 

1.1.3. Таҳия ва мавриди амал қ арор 

додани стандартҳои нави 

хизматрасониҳои иҷ тимоӣ  оид ба 

намудҳои хизматрасониҳо барои 

кӯдакони ятим ва бепарастор, 

инчунин хизматрасониҳо барои 

кӯдакони оворагард (беназорат) ва 

дигар гурӯ ҳҳои кӯдакони 

осебпазир, аз ҷ умла стандартҳо 

оид ба мудохилаи бармаҳ ал, 

хизматрасониҳои фостерӣ , 

нигоҳубини кӯдакони дорои 

маъюбияти ақ лонӣ  дар 

муасиссаҳои будубоши доимӣ , 

тавонбахшї дар сатҳи маҳал, 

хизматрасониҳои иҷ тимоӣ  барои 

гирифторони ВНМО ва ғ айра  

ВТҲИА,  
ВМИ, ДМТ 
ЮНИСЕФ, 
БРСММ,  

2019-
2019  

ВТҲИА, 
МИМЊД, 
Шарикони 
рушд, аз 
љумла 
ИА, БРСММ, 
ЮНИСЕФ 



1.1.4. Таҳия ва мавриди амал қ арор 

додани ќоидањои ба муасиссаҳои 
будубоши доимї равона кардани 

кӯдакони осебпазир 

ВТҲИА, 
ВМИ, 
МИМЊД, 
ЮНИСЕФ 

2019 ВТҲИА,  
МИМЊД, 
ЮНИСЕФ 

иҷтимоии кўдакони 
ятиму бесаробонмонда  

 

• То соли 2019 такмил 

ёфтани заминаҳ ои 

меъёриу ҳ укуқ ии 

кӯ макҳ ои иҷтимоии 

унвонӣ  барои гурӯ ҳ ҳ ои 

осебпазир, аз ҷ умла 

такмили стандартҳ ои 

намудҳ ои 

хизматрасониҳ ои 

иҷтимоӣ   
 

• То охири соли 2020 

мутобиқ  гаштани 

қ онунҳ ои соҳ аи ҳ ифзи 

иҷтимоӣ , аз ҷ умла 

Қонуни ҶТ “Дар бораи 

хизматрасониҳ ои 

иҷтимоӣ”, Қонуни ҶТ 

“Дар бораи ҳ ифзи 

иҷтимоии маъюбон”, 

Қонуни ҶТ “Дар бораи 

фармоиши иҷтимоии 

давлатӣ”, Қонуни ҶТ 

“Дар бораи нафақ ањои 

1.1.5. Танзим додани таҳ қ иқот ва 

арзёбиҳои даврӣ  барои муайян 

сохтани миқ ёс, тамоюл (динамика) 

ва сабабҳои осебпазириҳои 

кӯдакон ва 

волидайн/сарпарастони онҳо бо 

назардошти хусусиятҳои 

демографӣ , аз чумла гендерӣ , 

омилҳои иқ тисодӣ  ва муҳитӣ  ва 

мавриди истифода қ арор додани 

маълумот аз ҷониби масъулин  

ВТҲИА, 
ВМИ, 
ККЗО, 
АИЉТ 
ЮНИСЕФ, 
БРСММ 

2019-
2020 

ВТҲИА, 
ВМИ, ККЗО, 
АИЉТ, 
ЮНИСЕФ, 
БРСММ 

1.1.6. Таъмин намудани ҳ амоҳангии 

фаъолиятҳо оид ба татбиќи 
Наќшаи стратегї бо дигар барнома 

ва стратегияҳои соҳ авӣ , аз чумла 

бо “Ҳадафҳои рушди устувор” то 
соли 2030 

ВТҲИА, 
ВРИС 

Доимї ВТҲИА 

1.1.7. Гузаронидани фаъолиятҳои 

мақ саднок барои баланд 

бардоштани сатҳи огоҳии аҳолӣ  
ва аз байн бурдани муносибати 

табъйизомез, ки ҳ укуқ  ва 

манфиатҳои кӯдаконро дар сатҳи 

мањаллї ва ҷ амъиятӣ  маҳдуд 

ВТҲИА,  
КТР, ВКД, 
АИ ЉТ, 
МИМЊД, 
шарикони 
рушд, аз 
љумла 

Давра 
ба 
давра 
то соли 
2020 

ВТҲИА,  КТР, 
ВКД, АИ ЉТ, 
МИМЊД, 
шарикони 
рушд, аз 
љумла 



месозанд, таҳия ва мавриди амал 

қ арор додани фаъолиятҳои 

тањлилї ва назоратї ҷиҳ ати ҷалби 
намояндагони њифзи њуќуќ ва дин 

дар пешбурди ҳуқ уқ и кӯдакон ва 
занони осебпазир  

ЮНИСЕФ, 
БРСММ  

ЮНИСЕФ, 
БРСММ 

суѓуртавї ва давлатї 

дар Ҷумҳ урии 

Тоҷ икистон” ва дигар 

қ онунҳ о ва санадҳ ои 

меъёрии ҳ уқ уқ ии 

марбута, бо ҳ адаф ва 

тадбирҳ ои ҳ амин 
Наќшаи стратегї 

 

• То соли 2019 такмил 

ёфтани заминаҳ ои 

инстутсионалӣ  барои 

ҷ алби васеъи шарикони 

иҷтимоӣ , ҷ омеаи 

шаҳ рвандї ва бахши 

хусусӣ  дар таҳ ия ва 

татбиқ и чорабинињои 

соҳ аи ҳ ифзи иҷтимоӣ  
 
 

1.1.8. Мавриди санҷиш қ арор додан ва 
пайдарпай аз байн бурдани 

мамониятҳои институтсионалӣ  

барои ҷ алби васеъи ҷомеаи 

шаҳрвандӣ , аз чумла шарикони 

иҷ тимоӣ  ва бахши хусусӣ  дар 

таҳия, амалӣ  гардонидан ва 

арзёбии барномаҳои иҷ тимоӣ  дар 

робита бо кӯдакон  

ВТҲИА, 
ВМИ, ВА, 
МИМЊД, 
ЮНИСЕФ 

2019-
2020 

ВТҲИА, 
ВМИ, 
МИМЊД, 
ЮНИСЕФ 

1.1.9. Амалӣ  намудани фаъолиятҳои 

мақ саднок дар байни кӯдакон ва 

волидайн/сарпарастони онҳо, 

ҷиҳ ати баланд бардоштани сатҳи 

огоҳ ӣ  ва тақ вият додани мавқ еи 

шаҳрвандии онҳо  

ВМИ, 

ВТҲИА, 
ККЗО, 
МИМЊД,  
шарикони 
рушд  

Доимї ВМИ, 

ВТҲИА, 
ККЗО, 
МИМЊД,  
шарикони 
рушд 

1.1.10. Тақ вият додани заминаҳои 

меъёрии ҳукуқ ӣ  дар робита ба 
телефони боварии ройгони 

серақ ама барои кӯдакон ва занони 
осебпазир  

ККЗО, ВМИ 
ЮНИСЕФ 

2019-
2019 

ККЗО, ВМИ 
ЮНИСЕФ 

Даврони синну соли мењнатї  



1.1.11. Тақ вият додани заминаҳои 

меъёрии ҳукуқ ӣ , ҷиҳати 

таъминоти ҳифзи иҷ тимоии 

муҳоҷирони меҳнатӣ  ва аъзои 

оилаҳои онҳо бо назардошти 

таҷрибаи дигар давлатҳо дар 

минтақ а 

ВММША 

ВТҲИА, 
ККЗО,  
АСИН, 
МИМЊД, 
Шарикони 
рушд, аз 
љумла ТБМ 
(муњољират) 

2019-
2019 

ВММША 

ВТҲИА, 
ККЗО,  
АСИН, 
МИМЊД, 
Шарикони 
рушд, аз 
љумла ТБМ 

• заминаҳ ои меъёрии 

ҳ укуқ ӣ  ҷ иҳ ати 

таъминоти ҳ ифзи 

иҷтимоии муҳ оҷ ирони 

меҳ натӣ  ва аъзои 

оилаҳ ои онҳ о бо 

назардошти таҷ рибаи 

дигар давлатҳ о дар 

минтақ а таќвият 
ёфтаанд 
 
 

• барои таҳ ия ва баррасӣ  

намудани механизмҳ ои 
институтсионалии 

тақ вияти коршоямии 

гурӯ ҳ ҳ ои осебпазир, 
махсусан одамони 
маъюб, занон ва 

муҳ оҷ ирони меҳ натие, 

ки номуваффақ  
баргаштаанд таљрибаи 
пешќадами љањонї 
омўхта шуда, санадњои 
дахлдори ќонунгузорї 
такмил дода шудаанд 

1.1.12. Мавриди таҳлил қ арор додан ва 

таҳия намудани механизми 

таъминоти аҳолии осебпазир ба 

даромади ҳ адди ақ али 
кафолатдодашуда 

ВТҲИА, 
ВМ, 
ВММША,  

АСИН,  БҶ,  

2016-
2019 

ВТҲИА,  БҶ, 
АСИН 

1.1.13. Мавриди санҷиш қ арор додани 

таҷрибаи пешқ адам  барои таҳия ва 

баррасӣ  намудани механизмҳои 

институтсионалии тақ вияти 

коршоямии гурӯҳ ҳои осебпазир, 
махсусан одамони маъюб, занон ва 

муҳоҷирони меҳнатие, ки 

номуваффақ  баргаштаанд  

ВТҲИА,  
ВММША 

2019- ВТҲИА 

1.1.14. Мавриди санҷиш қ арор додан ва 
такмил додани заминаи 

институтсионалӣ  барои бо корҳои 

ҷ амъиятӣ  ҷ алб намудани гурӯ ҳ ҳои 
осебпазир  

ВММША 
МИМЊД 

2019-
2019 

 ВММША, 
МИМЊД 



1.1.15. Ташкил намудани гурӯ ҳи корӣ  ва 

машваратҳо оид ба конвенсияи 

ТБМ Тавсияҳои ҳ адди ақ али 

соҳ аи ҳифзи иҷ тимоӣ  аз соли 2012 
(№202) 

ВТҲИА, 
ВММША,  
Федератсияи 
ииттифоќњо
и касаба, 
Иттињодияи 
корфармоён, 
ТБМ 

2016-
2019 

ТБМ,  

ВТҲИА 

 

• гурӯ ҳ и корӣ  ва 
муколамаи иљтимої оид 
ба конвенсияи ТБМ 

Тавсияҳ ои ҳ адди ақ али 

соҳ аи ҳ ифзи иҷтимоӣ  
аз соли 2012 (№202) 
ташкил гардида, 
машваратњои миллї 
мунтазам гузаронида 
шуданд 

 

• Нақши масҷ идҳ о ва 
рўњониёни кишвар 

ҳ амчун ниҳ оди 
љамъиятии шањрвандї 
барои бартараф 
намудани 

осебпазириҳ ои одамони 

калонсол бо роҳ и 

омодасозии захираҳ ои 

инсонӣ  (кормандони 
рўњонї) назаррас 
гардонида шудааст 

 
 
 
 

1.1.16. Таҳия ва мувофиқ  намудани 

меъёрҳои тахассусӣ  ва руйхати 

салоҳиятҳои касбӣ  барои 

кормандони иҷ тимоӣ  ва ёварони 

иҷ тимоӣ   

ВТҲИА 2016-
2019 

ВТҲИА, 
дигар 
шарикон  

1.1.17. Таҳия ва мавриди амал қ арор 

додани тадбирњои зарурї ҷиҳати 

фаъолнокии калонсолон дар ҳ аёти 

иҷ тимоиву иқ тисодии ҷомеа  

ВТҲИА 2019-
2019 

ВТҲИА, 
Шарикони 
рушд 

1.1.18. Такмил додани заминаҳои 

институтсионалӣ  барои тақ вият 

додани нақши масҷидҳо ҳ амчун 

ниҳоди ичтимоӣ  барои бартараф 

намудани осебпазириҳои одамони 

калонсол бо роҳи омодасозии 

масҷидҳо аз захираҳои инсонӣ  

(кормандони иҷ тимоӣ ). 

ВТҲИА, 
Кумитаи дин  
МИМЊД 

2019-
2019 

ВТҲИА, КД, 
МИМЊД 



1.1.19. Таҳия ва пешниҳод намудани 

тағ йироту иловаҳо дар 

қ онунгузории миллӣ  вобаста ба 

татбиқи тадбирҳои ҳ амин Наќшаи 
стратегї  

ВТҲИА, 
МО, ВА  

2019-
2020 

ВТҲИА • Геронтология њамчун 
яке аз соњањои муњими 
њифзи сињатии омма ва 
хизматрасонии 
иљтимої рушд намуда,  

ва таҳ силоти он дар 

мактабҳ ои олӣ  љорї 
гардидааст 

1.1.20. Тақ вият додани рушди самти 

геронтология ва таҳ силоти он дар 

мактабҳои олӣ  

ВТҲИА, 
ВМИ, ДМТ 

2019-
2019 

ДМТ, 
ДДТТ 

Тақвият додани заминаи моддӣ, захираҳ ои инсонӣ  ва маблағ гузории соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ  барои бартараф 

намудани осебпазирии иқтисодӣ  ва иҷтимоии шахсони алоҳида ва оилаҳо дар тамоми ҷумҳурӣ . 

1.2. То соли 2020 пайдарпай вусъат додани маблағ гузории соҳ аи ҳифзи иҷ тимоӣ , бо додани 

афзалият ба барномаҳои вобаста ба кӯдакони осебпазир ва шахсони дорои маъюбият, зиёд гаштани 

ҳиссаи шарикони иҷ тимоӣ  ҳам дар расонидани хизматрасониҳо ва ҳ ам дар маблағ гузории  

барномаҳои иҷ тимоӣ  

1.2.1. Муайян намудани сатҳи 

тахассусии кормандони соҳавї, 

мувофиқ и меъёрҳои тасдиқшуда ё 

меъёрҳои байналмилалии 

мувофиқ , махсусан кормандони 

бахшҳои ҳукуқи кӯдак дар 

ноҳияҳо, кормандони мактаб 

интернатҳо ва муасиссаҳои 

будубоши доимӣ  ва пайдарпай 

амалӣ  намудани барномаи 
такмили ихтисоси кормандони 

соҳ авї дар ҳамкорӣ  ва мувофиқ а 

бо дигар вазорату ниҳодҳои 

алоқ аманд 

ВТҲИА,  
ЮНИСЕФ, 
БРСММ, 
ИА 

2019-
2019 

ВТҲИА,  
ЮНИСЕФ, 
БРСММ, ИА 

• То охири соли 2019 
муайян гаштани 

эҳ тиёҷ оти моддӣ , 

молиявӣ  ва кадрии 

соҳ аи ҳ ифзи иҷтимоӣ  
бо назардошти 

ислоҳ оти минбаъдаи 

соҳ а  
 

• То соли 2019 дар 

ҳ амкорӣ  бо Вазорати 

маориф ва илм таҳ ия ва 

мавриди амал қ арор 



1.2.2. Дар мувофиқ а бо фаъолияти 2.1.1. 

таҳия ва мавриди амал қ арор 
додани барномаи бозомузии 

кормандони соҳа ва дар ҳамкорӣ  

бо ВМИ, ташкил намудани колеҷи 

кори иҷ тимоӣ  бо тахасусси касбии 
миёнаи махсус 

ВТҲИА, 
ВМИ, ИА 

2019-
2019 

ВТҲИА, 
ВМИ, 
Шарикони 
рушд  

гирифтани курсҳ ои 

бозомузӣ  ва такмили 
ихтисос барои 

кормандони соҳ аи 

ҳ ифзи иҷтимоӣ , бо 

таваҷ ҷ уҳ и махсус ба 
омода сохтани 
кормандони кори 

иҷтимоии дорои  
тахассуси касбии олӣ  
ва миёна  

 

• То соли 2019 пайдарпай 
такмил ёфтани 
заминаи моддии 

(таҷ ҳ изот) маќомоти 

мањаллии ҳ ифзи 

иҷтимоӣ , бо 

таваҷ ҷ уҳ и махсус ба 

ниҳ одҳ ое, ки ба 

кӯ дакон, шахсони дорои 
маъюбият ва 
пиронсолон хизмат 
мерасонанд  

 
 

1.2.3. Пайдарпай такмил додани заминаи 

моддиву техникии муасиссаҳои 

будубоши доимӣ  барои кӯдакон бо 

назардошти ниёз ва манфиатҳои 

беҳ тарини кӯдаконе, ки дар ин 

муассисањо ҷойгир карда шудаанд 

МТХИА, 
ВМИ, 
ЮНИСЕФ, 
БРСММ, 
ИА 
 

2016-
2020 

1.2.4. Пайдарпай зиёд намудани 

маблағ гузории самти ҳифзи модар 

ва кӯдак, барномаҳое, ки ба 

ташвиқ и фарзандхонӣ  ва 

парастории кӯдакон равона карда 

шудаанд, аз чумла моделҳои нави 

нигоҳубини кӯдакони бепарастор 

ва ятим дар муҳити оилавӣ  

ВТҲИА, 
ВМ, ВМИ, 
Ваколатдор 
оид ба 
њуќуќи 
инсон, 
ЮНИСЕФ 
  

2019-
2020 

ВТҲИА, 
ВМ, 
ЮНИСЕФ  

1.2.5. Муайян намудани роҳ ҳои 

алтернативии маблағ гузории 

соҳ аи ҳифзи иҷ тимоӣ  бо 

таваҷ ҷуҳ  ба ҷ алби ҷомеаи 

шаҳрвандӣ , шарикони иҷ тимоӣ  ва 

бахши хусусӣ  дар амалӣ  намудани 

барномаҳои иҷ тимоӣ   

ВТҲИА, 
Кумиати 
сармоягузор
ї, 
Шарикони 
рушд 

2019-
2020 

ВТҲИА 
Кумиати 
сармоягузорї, 
Шарикони 
рушд 



1.2.6. Тақ вият додани базаи модиву 

техникӣ  ва методии марказҳои 
омузиши калонсолон барои васеъ 

намудани фарогири гурӯ ҳ ҳои 
осебпазир 

ВММША, 
ВМ, 

ВТҲИА 

2019-
2020 

ВМ, 
ВММША,  
Шарикони 
рушд 

1.2.7. Тақ вият додани малакаҳои 

кормандони маќомоти шуғ ли 

аҳолӣ  ҷиҳати самаранокии кори 

онҳо бо гурӯ ҳ ҳои осебпазир  

ВММША, 
МИМЊД 

2019-
2020 

ВММША, 
МИМЊД 

1.2.8. Пайдарпай баланд бардоштани 

маоши кормандони соҳаи ҳифзи 

иҷ тимоӣ   

ВТҲИА, 
ВМ, ВРИС 

2019-
2020 

ВТҲИА, ВМ 

1.2.9. Тақ вият додани базаи моддиву 

техникии муассисаҳои будубоши 

доимӣ  барои пиронсолон 

ВТҲИА,  
ВМ, 

2019-
2020 

ВТҲИА, ВМ, 
шарикони 
рушд 

2. Дастрасии васеъ ба хизматрасониҳои иҷтимоӣ, даромадњои њадди аќал ва амнияти озуқаворї барои 

тамоми шахсон ва оилаҳ ои ниёзманд дар давоми марҳилаҳои гуногунӣ  зиндагӣ  

2.1. То соли 2020 ҳ ар як шахс дар ҳолати мушкили зиндагӣ  ќарордошта, аз ҷумла барои пеш 

бурдани зиндагонии шоиста, бо даромади ҳадди ақ ал ва хизматрасониҳои сифатноки иҷ тимоие, ки ба 

солимгардонӣ , барқ арорсозӣ  ва тавонмандсозии онҳо ва ба ҳ адди имкон барои ба ҷомеа ҷалб 

гаштани онҳо ва худкифо шуданашон равона карда шудаанд, дастрасӣ  доранд 

Даврони ҳомиладорӣ , кӯ дакӣ  ва синну соли мактабӣ  

2.1.1. Дар мувофиқ а бо фаъолияти 1.1.1. 
пайдарпай васеъ намудан, 

таъмини фарогирӣ  ва дастрасии 

кӯмакҳои унвонии иҷ тимоӣ , аз 

ҷ умла кӯмакпулии якдаъфаина, 

хизматрасониҳои иҷ тимоӣ  ва 

ВТҲИА, 
ВМ,  АСИН, 
БРСММ, 

ТБМ, БҶ 

2019-
2020 

ВТҲИА, ВМ, 
АСИН, 
БРСММ 

 

• То охири соли 2019 
муайян гаштани 

эҳ тиёҷ от ба намуд ва 
теъдоди 

хизматрасониҳ о  барои 



тиббӣ  ба занони ҳомиладор, ки 

дар шароити душвори зиндагӣ  

қ арор гирифтаанд 

гурӯ ҳ ҳ ои осебпазир, бо 

таваҷ ҷ уҳ  ба кӯ дакони 
осебпазир, шахсони 

дорои маъюбият, занҳ о 
ва духтарони осебпазир 

ва дигар табаќаҳ ое, ки 
ниёзи бештар  доранд  

 

• То соли 2019 васеъ 

намудани фарогирии 
кӯ маки иҷтимоии 

унвонӣ  барои оилаҳ ои 
осебпазир дар тамоми 

ҷ умҳ урӣ  
 

• То соли 2019 пайдарпай 
васеъ намудани 

суғ уртаи иҷтимоӣ  ва  

фарогирии гурӯ ҳ ҳ ои 

канормонда, аз ҷ умла 

муҳ оҷ ирони мењнатї, 
кормандони бахшњои 

шуѓли ғ айрирасмӣ , 

кормандони соҳ аи 

кишоварзӣ  ва ғ айра) ва 
зиёд намудани андозаи 

маблағ и нафақ а ва дигар 

пардохтҳ ои иљтимої 

2.1.2. Дар мувофиқ а бо барномаи 
миллии тавонбахшии маъюбон 
барои солхои 2019-2020 таъмини 

дастрасии кӯдакони дорои 

маъюбият ва оилаҳои онхо ба 

хизматрасонихои иҷ тимоиву 

тиббӣ  вобаста ба ниёз ва 

манфиатҳои беҳ тарини кӯдакони 

маъюб, махсусан дар мувофиқ а бо 

дигар барномаҳои давлатӣ  

ВТҲИА, 
ВМ, АСИН, 
ЮНИСЕФ, 
БРСММ 

2019-
2020 

ВТҲИА, 
АСИН, 
ЮНИСЕФ, 
БРСММ 

2.1.3. Пайдарай васеъ намудани 

дастрасии хизматарсониҳои 

паллиативӣ  барои кӯдакон дар 

тамоми ҷумҳ урӣ  

ВТҲИА, 
дигар 
шарикон  

2019-
2020 

ВТҲИА, 
дигар 
шарикон  

2.1.4. Пайдарпай васеъ намудани 

хизматрасониҳо барои таъмини 

муҳити оилавӣ  барои кӯдакони 
ятим ва бепарастор, аз чумла 

хизматрасониҳо дар шакли 

оилаҳои фостерӣ , парасторӣ  ва 

дигар моделҳои хизматрасоние, ки 

мувофиқ и ниез мебошад.   

ВТҲИА, 
ВМ, АСИН, 
ЮНИСЕФ 

2019-
2020 

ВТҲИА, ВМ, 
АСИН, 
ЮНИСЕФ 

2.1.5. Пайдарпай такмил ва васеъ 

намудани таъмини ҳ урок барои 
хонандагони мактабњо, махсусан 

ВТҲИА,  
ВМИ, WFP 

2019-
2020 

ВТҲИА,  
ВМИ, WFP 



дар деҳоти Точикистон барои 

кӯдакон аз оилаҳои камбизоат  

мувофиқ и меъёри ҳ адди 

ақ али зиндагӣ   
 

• То соли 2020 таҳ ия, 
такмил ва мавриди амал 

қ арор додани тадбирњо 
барои пурра фаро 

гирифтани гурӯ ҳ ҳ ои 
осебпазир ва таъмини 

дастрасии онҳ о ба 

нафақ а, кӯ макпулӣ  ва 

дигар пардохтҳ о, ки бо 

андоза ва давомнокӣ  

ҷ авобгўи ниёзҳ ои 

авалиндараҷ аи онҳ о 
мебошанд  

 

• То соли 2020 дар доираи  
Стратегияи давлатии 

рушди бозори меҳ нат то 

соли 2020 таҳ ия ва 

мавриди амал қ арор 
додани тадбирњои 
махсус барои васеъ 

намудани қ обилиятҳ ои 

меҳ натӣ  ва ба кор 
таъминкунии 

табаќаҳ ои осебпазири 

2.1.6. Таъсис додани марказҳои 

хизматрасониҳои иҷ тимоӣ  дар 

шаҳрҳои калон барои гурӯ ҳ ҳои 

махсусан осебпазири кӯдакон, 
махсусан духтарон 

ВТҲИА, 
ВМ. 
МИМХД, 
ИА, ТБМ 

2019-
2020 

ВТҲИА,  
дигар 
шарикон  

2.1.7. Таъмин намудани дастрасии 
маълумот дар робита ба 

чорабинињои соҳ ањои ҳифзи 

иҷ тимоии ањолӣ  ва тандурустӣ  

барои занони осбепазир ва оилаҳои 

осебпазире, ки кӯдакони хурдсол 
доранд 

ВТҲИА 2019-
2020 

ВТҲИА, 
Шарикони 
рушд 

2.1.8. Тақ вият додан ва васеъ намудани 

системаи хизматрасониҳои 

иҷ тимоӣ  дар хона ва 

хизматрасониҳо дар сатҳи маҳал, 

бо мақ сади пешгирӣ  намудани ба 

муасиссаҳои будубоши доимӣ  

равон намудани кӯдакон, аз ҷумла 

кӯдакони дорои маъюбият  

ВТҲИА, 
ВМИ, 
МИМЊД,  
ЮНИСЕФ, 
БР СММ 

2019-
2020 

ВТҲИА, 
ВМИ, 
ЮНИСЕФ,  
БР СММ 

2.1.9. Дар ҳ амкорӣ  бо дигар Вазорату 

мақомотҳои дахлдор, мусоидат 
намудан барои пайдарпай ворид 
намудани телефони боварии 

ройгони серақ ама барои муроҷиат 

ва машварат ҳангоми ҳолатҳои 

ВТХИА, 
Кумитаи кор 
бо занон ва 
оила, ВМИ, 
МИМХД, 
ЮНИСЕФ  

2019-
2020 

 



зуроварӣ  ва дигар ҳолатҳое, ки ба 

кӯдакон хатар эҷод менамоянд.  

ҷ омеа, аз ҷ умла 

муҳ оҷ ирони 

номуваффақ и баргашта, 

занҳ ои танҳ о, шахсони 
дорои маъюбият, 

ҷ авонон ва дигар 

гурӯ ҳ ҳ ои осебпазир  
 
 

2.1.10.  Таҳия ва мавриди амал қ арор 

додани хизматрасониҳои махсус 

барои иҷ тимоишавии 
хатмкунандагони мактаб-

интернатҳо ва фориғ шудагони 

дигар муасиссаҳои будубош барои 

кӯдакон  

ВТҲИА,  
ВМИ, ВРИС 

доимї ВТҲИА, 
ВМИ, 
МИМЊД, 
Шарикони 
рушд 

2.1.11. Такмил додани системаи 

хизматрасониҳо дар доираи 

марказҳои таҳ силоти иловагӣ  ба 

кӯдаконе, ки бо қ онун дар 

мухолифат мебошанд (кӯдакони 
душвортарбия) 

ВМИ, 

ВТҲИА, 
ВММША, 
ВА, ВКД, 
МИМЊД, 
ЮНИСЕФ 

доимї ВМИ, 

ВТҲИА, 
МИМЊД, 
ЮНИСЕФ 
дигар 
шариокни 
рушд 

2.1.12. Мутобиқ и стратегияњо, 
консепсияњо, аз љумла Барномаи 
миллии тавонбахшї барои солхои 
2019-2020 таъмин намудани 

дастрасии кӯмак ва 

хизматрасониҳо барои оилаҳое, ки 

кӯдакони маъюби синну соли 

мактабӣ  доранд. 

ВТҲИА,  
ВМИ, 
МИМЊД, 
ТУТ, 
ЮНИСЕФ, 
дигар 
шарикон  

2019-
2020 

ВТҲИА,  
ВМИ, 
МИМЊД, 
ЮНИСЕФ, 
дигар 
шарикон  



2.1.13. Дар ҳамоҳангӣ  бо Барномаи 
миллии тавонбахшї барои солхои 

2019-2020 таҳия ва мавриди амал 

қ арор додани тадбирњои махсус 
барои омўзиши касбии наврасони 
дорои маъюбият ва васеъ намудани 

имкониятҳои шуғ ли расмии онҳо 

ВММША, 

ВТҲИА, 
ВМИ, 
МИМЊД,  

2019-
2020 

ВММША,ВТ

ҲИА, ВМИ, 
МИМЊД, 
шарикони 
рушд 

Даврони синну соли мењнатї ва пиронсолӣ 
2.1.14. Таҳия ба татбиқ  намудани 

барномаҳои махсус барои бо кор 

таъмин намудани муҳоҷирони 

меҳнатие, ки минбаъд ба 

муҳоҷирати меҳнатӣ  рафта 
наметавонанд 

ВММША, 
МИМЊД 

2019-
2020 

ВММША, 
МИМЊД, 
шарикони 
рушд 

• Барномаҳ ои дахлдор 
барои бо кор таъмин 

намудани муҳ оҷ ирони 

меҳ натие, ки минбаъд 

ба муҳ оҷ ирати 

меҳ натӣ  рафта 
наметавонанд, 
њамчунин оид ба 
масъалањои таъмини 
суѓуртаи иљтимоии 
онњо тањия ва мавриди 
амал ќарор дода 
шудаанд 

• Нишондињандањо ва 
натиљањои 
интизоршавандаи 
Стратегияи давлатии 

рушди бозори меҳ нати 

2.1.15. Васеъ намудани доираи 

хизматрасониҳо барои духтарон ва 

занон, ки ба њамагуна зуроварӣ  

дучор шудаанд, аз ҷ умла такмил ва 

ташкил намудани паноҳ гоҳ , 

хизматрасониҳои равонӣ , кӯмаки 

ҳ укуқ ӣ  ва дигар хизматњо 

мувофиқ и ниези онҳо  

ВТҲИА, 
ККЗО, 
МИМЊД, 
СММ Занон, 
дигар 
шарикони 
рушд  

2019-
2020 

ВТҲИА, 
ККЗО, 
МИМЊД, 
СММ Занон, 
дигар 
шарикон  

2.1.16. Ворид намудани тағ йироту 

иловаҳо дар низоми соҳ аи 

суѓуртаи иҷ тимої барои фаро 

гирифтани муҳоҷирони мењнатї 

бо суғ уртаи иҷ тимоӣ   

АСИН , 

ВТҲИА, 
ВМ, 
ВММША, 
 

2019-
2020 

АСИН  



2.1.17. Тақ вият додани имкониятҳои 

корёбии муҳоҷирони меҳнатие, ки 

минбаъд ба муҳоҷират рафта 
наметавонанд  

ВММША, 
МИМЊД 

доимї ВММША, 
МИМЊД, 
шарикони 
рушд 

ҶТ то соли 2020 амалї 
шудаанд 

 

• То соли 2020 тадбирњои 
махсус барои 
касбомўзии наврасони 
дорои маъюбият ва 
васеъ намудани 

имкониятҳ ои шуғ ли 

расмии онҳ о тибќи  
Барномаи миллии 
тавонбахшии маъюбон 
барои солхои 2019-2020 

таҳ ия ва мавриди амал 

қ арор дода шудаанд 
 

 
 

• То соли 2020 

хизматрасониҳ ои 
иљтимої барои 

пиронсолон, аз ҷ умла 
таъсис додани 

марказҳ ои 
хизматрасонии рўзона, 
тадбирњо оид ба 
фаъолгардонии 

иҷтимоии пиронсолон 

2.1.18. Дар ҳ амоҳангӣ  бо Стратегияи 

давлатии рушди бозори меҳнати 

ҶТ то соли 2020 васеъ намудани 

имкониятҳои шуғ ли оилаҳои 

осебпазир, аз ҷ умла занҳои танҳо, 
ки фарзандони мактабхон доранд, 

ҷ авонони аз таҳ сил дурмонда, 

муҳоҷирони номуваффақ  
(осебпазир) ва дигар табаќањои 

осебпазир, бо таваҷ ҷ ўњи махсус ба 

худишғ олии онҳо ва ҷалби онҳо 

ба тиҷорати хурду миёна тавассути 

грантҳо ва қ арзҳои хурди 
имтиезнок  

ВММША, 
ККЗО, 
МИМЊД, 
ТБМ 

2019-
2020 

ВММША, 
МИМЊД, 
ТБМ ва дигар 
шарикони 
рушд 

2.1.19. Амалї намудани барномаҳои 

махсус ҷиҳати ҷалби гурӯ ҳҳои 

осебпазир ба корҳои муздноки 

ҷ амъиятӣ   

ВММША, 

МИМЊД 

2019-
2020 

ВММША, 
МИМЊД  

2.1.20. Дар ҳ амоҳангӣ  бо Стратегияи 

давлатии рушди бозори меҳнати 

ҶТ то соли 2020 амалӣ  сохтани 

тадбирҳои алоҳида бо мақ садӣ  ба 

шуғ ли муносиб ҷ алб намудани 
волидайни камбизоат, махсусан 

ВММША, 
ВМИ, 

МИМЊД 

2019-
2020 

ВММША, 
ВМИ,  
МИМЊД 



занони танҳое, ки кӯдаконашон 

дар мактаб - интернатҳо ҷойгир 
карда шудаанд 

 

ва дигар чорабинињо 

мувофиқ и ниёзи онҳ о 
амалї гардиданд 

 
 2.1.21. Дар ҳамоҳангӣ  бо Барномаи 

миллии тавонбахшии маъюбон 

барои солхои 2019-2020 таҳия ва 

мавриди амал қ арор додани 
тадбирњои махсус барои 
касбомўзии наврасони дорои 
маъюбият ва васеъ намудани 

имкониятҳои шуғ ли расмии онҳо 

ВММША, 

ВТҲИА, 
МИМЊД 

2019-
2020 

ВММША, 

ВТҲИА, 

МИМЊД 

2.1.22. Амалӣ  намудани тадбирњои махсус 

барои иҷ тимоишавӣ  ва корёбии  

фориғ шудагони мактаб - 

интернатҳо ва муасиссаҳои 

будубоши доимӣ  

ВММША, 
ВМИ, 

ВТҲИА, 

МИМЊД 

2019-
2020 

ВММША, 
ВМИ, 

ВТҲИА, 
МИМЊД 
 

2.1.23. Васеъ намудани доираи 

хизматрасониҳои паллиативӣ  
барои пиронсолони ниёзманд 

ВТҲИА 2019-
2020 

ВТҲИА, 
шарикони 
рушд  

2.1.24. Ташкил намудани 

хизматрасониҳои иљтимої барои 

пиронсолон, аз ҷ умла таъсис 

додани марказҳои хизматрасонии 
рўзона, тадбирњо оид ба 

фаъолгардонии иҷ тимоии 
пиронсолон ва дигар чорабинињо 

мувофиқ и ниёзи онҳо  

ВТҲИА, 
МИМЊД 

2019-
2020 

ВТҲИА, 
МИМЊД, 
Шарикони 
рушд 



2.1.25. Вусъат бахшидан ва баланд 
бардоштани сифати 

хизматрасониҳои иҷ тимоӣ  дар 
хона барои пиронсолон  

ВТҲИА, 
МИМЊД 

2019-
2020 

ВТҲИА, 
МИМЊД, 
Шарикони 
рушд 

2.1.26. Тадриљан зиёд намудани 

андозањои нафақ а ва дигар 

кӯмакпулиҳо барои пиронслон  

ВМ, АСИН, 

ВТҲИА 

2019-
2020 

ВМ, АСИН, 
МИМЊД 

2.1.27. Ҷалб намудани пиронсолон ва 

иттињодияњои љамъиятї дар амалӣ  

намудани барномаҳои иҷ тимоӣ   

ВТҲИА, 
МИМЊД 

2019-
2020 

ВТҲИА, 
МИМЊД 

3. Такмил додани системаи идоракунӣ  ва ҳамкориҳ о дар бахши иҷтимої барои зиёд намудани самаранокии 

фаъолияти системаи ҳифзи иҷтимоии шахсони алоҳида ва оилаҳои осебпазир дар тамоми ҷумҳурӣ 

3.1. То соли 2020  системаи идоракунии соҳ аи ҳифзи иҷ тимоии ањолӣ  дар асоси принсипњои 

шаффофият ва масъулиятнокӣ , шарикии иҷ тимоӣ  ва ҳ амоҳангсозии фаъолиятҳои ниҳодҳои бахши 

иҷ тимоӣ  дар сатҳи мањал  танзим ёфта, дар  аксар шањру ноҳияҳои Ҷумҳ урӣ  мавриди амал қ арор 
гирифта мешавад 

3.1.1. Мавриди тањлил ќарор додани 
низоми маъмурию идоракунии 

системаи ҳифзи иҷ тимоии ањолӣ  
дар сатњи мањаллї ва дар сурати 
зарурат пешнињод намудани 
тадбирњо оид ба дигаргунсозињои 
маъмурию идоракунии соњаи мазкур  

ВТЊИА, 
Кумитаи 
рушди 
мањал, 
МИМЊД 

2019-
2020 

ВТЊИА, 
МИМЊД, 
Шарикони 
рушд 

 

• То охири  соли 2019 

таҳ ия ва мавриди амал 

қ арор додани 
механизми 

ҳ амоҳ ангсозии 

пешниҳ оди 
хизматрасонињои 

иҷтимоӣ  ва дигар 
намудњои 

3.1.2. Тањия ва мунтазам љорї намудани 

хизматрасониҳои иҷ тимоӣ  
тавассути модели “Равзанаи ягона”  

ВТҲИА, 
Кумитаи 
рушди 
мањал, 

2019-
2020 

ВТЊИА, 
МИМЊД, 
Шарикони 
рушд 



МИМЊД,  
Шарикони 
рушд 

хизматрасонӣ  бо 
назардошти танзими 

махзани ягона ва 
дастрасии ин механизм 

дар сатҳ и маҳ ал дар 
шањру ноњияњои  

таҷ рибавӣ   
 

• То охири соли 2019 

таҳ ия ва мавриди амал 

қ арор додани 

ҳ амкориҳ ои 

байнисоҳ авӣ  дар сатҳ и 

маҳ ал, барои муайян 

намудани гурӯ ҳ ои 

осебпазир, ба нақша 

гирифтан ва амалӣ  
намудани чорабинињои 

ҳ ифзи иҷтимоӣ , дар 

ҳ амбастагӣ  бо 
маќомоти маориф, 

тандурустӣ , њифзи 
њуќуќ ва  комиссияњои 
њуќуќи кўдак дар сатҳ и 
мањал  

3.1.3. Ташаккул додани меъёри ҳ амкорӣ  

ва ҳамоҳ ангии байнисоҳавӣ  ва 

дохилисоҳавӣ  барои банақшагирӣ  

ва амалӣ  гардонидани тадбирњои 

иҷ тимоӣ  дар сатҳи миллӣ  ва 

маҳаллӣ  

ВТҲИА, ВМ, 
ВРИС, 
БРСММ 
   

2019 ВТҲИА, 
ВРИС, 
МИМЊД, 
БРСММ ва 
дигар 
шарикони 
рушд 

3.1.4. Ташаккул додани механизми 
пешгирикунандаи ба муассисањои 

будубоши доимї (интернатҳо) 

равона кардани кӯдакон 

ВТҲИА, 
ВМИ, 
Ваколатдор 
оид ба 
њуќуќи 
инсон, 
ЮНИСЕФ  

2019-
2020 

ВТҲИА, 
ВМИ, 
ЮНИСЕФ ва 
дигар 
шарикони 
рушд 

3.1.5. Тањияи механизми боздиди 

парвандаҳои кӯдаконе, ки ба 
мактаб - интернатњо ва дигар 

муассисаҳои будубоши доимї 
равона карда мешаванд 

ВТҲИА, 
ВМИ,  
МИМЊД, 
ЮНИСЕФ 

2019-
2020 

ВТҲИА, 
ВМИ,  
МИМЊД, 
ЮНИСЕФ  

3.1.6. Љалби шарикони иҷ тимоӣ , љомеи 

шаҳрвандї ва дигар ниҳодҳои 

алоқ аманд дар таҳия ва татбиқ и 

барномаҳои соҳ аи ҳифзи иҷ тимоӣ  

ВТҲИА,  
ВРИС, 
МИМЊД 

доимї ВТҲИА, 
МИМЊД 



3.1.7. Тақ вият додани десентрализатсияи 

банақшагирӣ  ва татбиқ и 

барномаҳои ҳифзи иҷ тимоӣ   

ВТҲИА, ВМ, 
ВРИС, 
Кумитаи 
рушди 
мањал, 
БРСММ 

2016-
2020 

ВТҲИА, 
БРСММ 

 

• То соли 2019 мавриди 

таҳ қ иқ  қ арор додани 

фаъолияти ниҳ одҳ ои 

системаи ҳ ифзи 

иҷтимоӣ  дар сатҳ и 
мањаллї ва дар ин асос 

таҳ ия ва мавриди амал 

қ арор додани сохтори 
нави идоракунии 

системаи ҳ ифзи 

иҷтимоӣ  дар сатҳ и 
мањаллї 

 

• То соли 2020 такмил 
додани механизми  

фармоишоти иҷтимоӣ  
љињати љалби бахши 

хусусї ва тақ вият 

додани нақш ва мавќеи 

мақ омоти иљроияи 

мањаллии ҳ окимияти 

давлатӣ  бо 
дарназардошти 

масоили банақшагирӣ , 

маблағ гузорӣ , 

идоракунӣ  ва 
мониторинги 

3.1.8. Тақвият додани иқтидори маќомоти 
маҳалӣ оид ба банақшагирӣ ва 
мониторинги барномаҳои соҳаи 
ҳифзи иҷтимоӣ дар сатҳи маҳал 

ВТҲИА, 
Кумиати 
рушди 
мањал, 
МИМЊД, 
БРСММ,  

2019-
2020 

ВТҲИА,  
МИМЊД, 
БРСММ ва 
дигар 
шарикони 
рушд 



барномаҳ ои 

(тадбирњои) иҷтимоӣ  
 

4. Масоили муштарак ва фарогир 

4.1. Маъюбият ва бемориҳои музмин 

4.1.1. Таъмин намудани ҳ амоњангӣ  ва 

мувофиқ аи чорабинињои Наќшаи 
стратегї бо чорабинињои 
“Барномаи миллии тавонбахшии 

маъюбон барои солҳои 2019-2020” 

ВТҲИА, 
вазорату 
идорањои 
масъул, 
МИМЊД 

2019-
2020 

ВТҲИА, 
вазорату 
идорањои 
масъул, 
МИМЊД, 
ТУТ ва дигар 
шарикони 
рушд 

• Дар тамоми давраи 
амали наќша таъмин 

гаштани ҳ амоҳ ангии 
амалишавии 
чорабинињои он бо 
“Барномаи миллии 
тавонбахшии маъюбон 

барои солҳ ои 2019-
2020” 
 

• То соли 2020 
Конвенсияи СММ “Оид 

ба ҳ укуқ и маъюбон” ба 
имзо мерасад 
  

• То соли 2020 дастрасии 

ҷ ойҳ ои ҷ амъиятӣ  ва 
муассисањои 
тањсилотї барои 

одамони маъюб беҳ тар 
гардида, маърифати 
њуќуќии онњо нисбатан 

4.1.2. Таваҷҷ уҳи хоса додан ба 

ташаккулёбии таҳ силоти 
инклюзивї дар муассисањои 

томактабӣ , мактаби миёна, 

мактабҳои миёнаи касбӣ  ва олӣ  

ВМИ, 
ВММША, 

ВТҲИА 

доимї ВМИ, 
ВММША, 

ВТҲИА 

4.1.3. Сафарбар намудани тамоми 

кушишҳо барои ба имзо 
расонидани конвенсияи СММ 

“Оид ба ҳуқ уқ ҳои маъюбон” 

ВТҲИА,  
ВА, ВКХ 
 

2019-
2019 

ВТҲИА, 
Шарикони 
рушд 

4.1.4. Гузаронидани фаъолиятҳи 

мақ саднок оид ба баланд 

бардоштани сатҳи огоҳии ањолї 

оид ба ҳ укуқ ҳои шахсони маъюб, 

хусусан кӯдакон барои паст 

намудани осебпазириҳо ва тақ вият 

Ваколатдор 
оид ба 
њуќуќи 
инсон, 
МИМЊД, 

доимї Ваколатдор 
оид ба њуќуќи 
инсон, 
МИМЊД, 
Иттињодияњо
и љамъиятї, 



додани мавқ еи иҷ тимоиву 

иқ тисодии онҳо дар ҷомеа  
 

Иттињодияњ
ои љамъиятї 
ТУТ, 
ЮНИСЕФ 

ТУТ, 
ЮНИСЕФ 

баланд бардошта 
мешавад 

4.1.5. Тадриљан таъмин намудани 

дастрасии маъюбон ба бино ва 
иншооти љамъиятӣ , маданию 
фарњангї ва дигар иншооти 
дахлдор  

Кумитаи 
меъморї ва 
сохтмон, 
ВТЊИА,  
МИМЊД, 
Иттињодияњ
ои љамъиятї 

2019-
2020 

Кумитаи 
меъморї ва 
сохтмон, 
МИМЊД, 
Шарикони 
рушд 

4.2.  Ҳифзи иҷтимоӣ  дар ҳ олатҳои фавқулодда ва бўњронї 

4.2.1. Таъмин намудани дастрасии 

хизматрасониҳои тиббӣ , равонӣ , 

ҷойи зисти мувақ қ атӣ , ғ изо ва 

дигар хизматрасониҳо барои 

одамони осебпазир ва оилаҳои 

камбизоат дар ҳолатҳои 

фавқ улодда ва бўњронї 

КҲФМГ, 

ВТҲИА, 
АСИН,  
МИМЊД, 
ЮНИСЕФ,  
БРСММ, БУ  

2019-
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КҲФМГ, 

ВТҲИА, ВМ, 
АСИН,  
МИМЊД, 
ЮНИСЕФ,  
БРСММ, ИА, 
БУ ва дигар 

• То охири соли 2019 
тањияи механизми 
дахлдор барои 
бартараф намудани 

осебпазириҳ ои шахсони 

алоҳ ида ва оилаҳ ои 
камбизоат дар 

ҳ олатҳ ои фавқ улодда 
ва бўњронї 
 

• То охири соли 2020 

ниҳ одҳ ои дахлдор дар 

сатҳ и маҳ ал ва сатҳ и 

миллӣ  ҷ иҳ ати пешгирӣ  
ва бартараф намудани 

4.2.2. Таҳия намудани стандартҳои 

хизматрасонӣ  ҳангоми ҳолатҳои 

фавқ улодда дар мувофика бо 

стандартҳои байналмилалӣ   

ВТҲИА,  
КЊФМГ, 
ИА ва дигар 
шарикони 
рушд 

2019 

4.2.3. Омўзонидан ва омода намудани 

гурўњи мутахассисон барои баҳо 

додани саривақ тии вазъияти 

КҲФМГ, 

ВТҲИА, 
АСИН,  
МИМЊД, 

2019-
2020 



одамони осебпазир ҳангоми 

ҳолатҳои фавқ улодда ва бўњронї 

ЮНИСЕФ,  
БРСММ, 
ИА, БУ  

шарикони 
рушд 
 

таъсири офатҳ ои 
табиї ва бўњрон дорои 

дониш ва малакаҳ ои 

зарурӣ , захираҳ ои 

инсонї ва техникӣ  
мебошанд 

4.2.4. Тақ вият додани ҳ амоҳангӣ  ва 

ҳ амкориҳо дар байни ниҳодҳои 

гуногун дар ҳолатҳои фавқ улодда 
ва бўњронї  

КЊФМГ, 
МИМЊД, 
 

доимї 

4.3. Масоили гендерӣ  дар доираи ҳифзи иҷтимоии ањолї 

4.3.1. Тақ вият додани усул ва чораҳои 

муайян намудани осебпазириҳо, ки 

ба хусусиятҳои гендерӣ  таваҷҷ уҳ  

медиҳ ад 

ККЗО, 

ВТҲИА, 
Шарикони 
рушд 

2019-
2020 

ККЗО, 

ВТҲИА,  
МИМЊД, 
Шарикони 
рушд  

• То охири соли 2019 усул 

ва воситаҳ ои зарурӣ  
барои муайян намудани 

хусусиятҳ ои гендерии 

осебпазириҳ ои 

иҷтимоиву иқтисодӣ  
муайян гашта, аз 

ҷ ониби ВТҲИА ва 

дигар мақ омоти 
дахлдор истифода 
мешаванд 
  

• То соли 2019, омилҳ ои 
институтсионалии 

осебпазириҳ ои 

иҷтимоиву иқтисодии 
занон ва духтарон 
илман муайян гашта, 

чораҳ ои мувофиқ  ба 

4.3.2. Муайян намудани омилҳои асосие, 
ки ба осебпазирии духтарон ва 
занон сабабгор мешаванд ва дар ин 

асос амалї  намудани чораҳои 

мувофиқ и иќтисодию иҷ тимоӣ   

ККЗО, 

ВТҲИА, 
Шарикони 
рушд  

2019-
2019 

ККЗО, 

ВТҲИА, 
МИМЊД, 
шарикони 
рушд 

4.3.3. Баланд бардоштани сатҳи 

тахассусии кормандони соҳ аи 

ҳифзи иҷ тимоӣ  ҷиҳ ати ба назар 

гирифтани хусусиятҳои гендерии 

баҳрабарандагони барномаҳои 

соҳ аи ҳифзи иҷ тимоӣ  

ВТҲИА, 
ВМИ, 
ККЗО, 
шарикони 
рушд 

2019-
2019 

ВТҲИА, 
ВМИ, ККЗО, 
шарикони 
рушд 

4.3.4. Баланд бардоштани дониш ва 

малакаҳо, инчунин мавриди 

татбиқ  қ арор додани усул ва 

воситаҳо барои ворид сохтани 

ВТҲИА, 
ККЗО, 
шарикони 
рушд 

2019-
2019 

ВТҲИА, 
ККЗО, 
шарикони 
рушд 



тарҳрезӣ , банақшагирии молиявӣ  

ва мониторинги барномаҳои 

соҳ аи ҳифзи иҷ тимоӣ , ки ба 

масоили гендерӣ  таваҷ ҷуҳ  
медињад  

нақша гирифта 
мешаванд.  

• То соли 2020, амалӣ  
гаштани барнома ва 

лоиҳ аҳ ои махсус 

ҷ иҳ ати пешгирӣ  ва 
бартараф намудани 
хусусияти гендерии 

осебпазириҳ ои 

иҷтимоиву иқтисодӣ , 

бо  таваҷ ҷ уҳ  ба 

қ ишрҳ ои муаян, ба 

мисли занҳ ои 

муҳ оҷ ироне, ки 

бетаваҷ ҷ уҳ  мондаанд, 

духтарон ва занҳ ои 

гурезаҳ о  

4.3.5. Вусъат додани ҳ амкориҳои 
Кумитаи кор бо занон ва оилаи 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар қ исмати амалӣ  

намудани барномаҳои давлатие, 

ки ба масоили гендерӣ  равона 

карда шудаанд ва ба ҳифзи 

иҷ тимоии занон ва духтарон 

алоқ амандӣ  доранд  

ККЗО, 

ВТҲИА,  
МИМЊД, 
шарикони 
рушд 

доимї ККЗО, 

ВТҲИА, 
МИМЊД, 
шарикони 
рушд  

4.4. Идоракунӣ  ва ҳамкориҳ о, мудохилаи бармаҳал ва ҳамкорӣ  бо шарикони иҷтимоӣ ,  

ҷомеаи шахрвандї ва бахши хусусӣ 

4.4.1. Тақ вият додани иқ тидори 
маќомоти худидоракунии шањраку 

ҷ амоатҳо ва васеъ кардани 

хизматрасониҳои иљтимої дар 

сатҳи маҳал аз ҷониби 
мутахасиссон 

ВТЊИА, 
ВРИС, 
Кумитаи 
рушди 
мањал, 
МИМЊД 

доимї ВТЊИА, 
ВРИС, 
Кумитаи 
рушди мањал, 
МИМЊД, 
Шарикони 
рушд 

• Иқтидори маќомоти 
худидоракунии 

шањраку ҷ амоатҳ о 
таќвият ёфта ва 

хизматрасониҳ ои 

иљтимої дар сатҳ и 

маҳ ал васеъ карда 
мешаванд 4.4.2. Тадриљан ворид намудани 

воҳидҳои кории корманди 

ВТЊИА, 
ВМ, 

2019-
2020 

ВМ, 
МИМЊД, 



иҷ тимоӣ  дар сохторҳои мақомоту 

хадамоте, ки дар сатҳи маҳал бо 

аҳолӣ  кор бурда, дар пешгирии 

осебпазириҳо иштирок карда 
метавонанд 

Кумитаи 
рушди 
мањал, 
БРСММ 

БРСММ ва 
дигар 
шарикони 
рушд 

• Дар сохторҳ ои 

мақ омоту хадамоте, 

ки дар сатҳ и маҳ ал бо 

аҳ олӣ  кор бурда, дар 

пешгирии осебпазириҳ о 
иштирок карда 
метавонанд, тадриљан 
вобаста ба 
имкониятњои молиявию 
зењнии мањал воњидњои 
кории корманди 
иљтимої фаъолият 
мебаранд 

• Механизмҳ ои 
самараноки дастгирии 

шарикони иҷтимоӣ , 

ҷ омеаи шаҳ рвандӣ  ва 

бахши хусусӣ  
тавассути додани 

имтиёзҳ о аз андозҳ о 
баррасї карда 
мешаванд 

4.4.3. Тавсеа додани шартномаҳои 

хариди хизматрасонињои иҷ тимоӣ  
бо иттињодияњои љамъиятї 

ВТЊИА,  
МИМЊД, 
ИА 

2019-
2020 

ВТҲИА, ВМ, 
МИМЊД, 
ИА 

4.4.4. Пешбарии масъулияти муштараки 

иҷ тимоӣ   
ВТҲИА, 
шарикони 
иљтимої 

доимї ВТХИА, 
Шарикони 
рушд 

4.4.5. Ташвиқ  намудани шарикони 

иҷ тимоӣ , ҷомеаи шаҳрвандӣ  ва 

бахши хусусӣ  тавассути додани 

имтиёзҳо аз андозҳо ва дигар 

механизмҳои самараноки дастгирї 

ВТЊИА, 
ВМ, 
Кумитаи 
андоз 

доимї ВМ, Кумитаи 
андоз, 
МИМЊД, 
Шарикони 
рушд 

4.4.6. Тадриљан васеъ намудани нақши 

мақомоти иљроияи маҳалии 
њокимияти давлатї дар ташаккул 

ва амалӣ  гардонидани низоми 

ҳифзи иҷ тимоӣ  

ВТЊИА, 
Кумитаи 
рушди 
мањал, 
МИМЊД, 
Шарикони 
рушд 

доимї ВТЊИА, 
Кумитаи 
рушди мањал, 
МИМЊД, 
Шарикони 
рушд 

4.4.7. Тақ вият додани зарфиятҳои 

мақомоти иљроияи маҳалии 
њокимияти давлатї 
дар самти таъмини 

хизматрасониҳои иҷ тимоӣ   

ВТЊИА, 
Кумитаи 
рушди 
мањал, 
МИМЊД, 

доимї ВТЊИА, 
Кумитаи 
рушди мањал, 
МИМЊД, 



Шарикони 
рушд 

Шарикони 
рушд 

5. Ҷамъоварии маълумот ва таҳлили он 

5.1.1. Тањия ва мавриди амал қ арор 

додани воситаҳои мувофиқ  барои 
муайян намудани камбизоатии 
шањрвандон (оилањо)  

ВТҲИА, 
ВРИС, 
Агентии 
омор, 
БУ, 
ЮНИСЕФ 

2019-
2019 

ВТҲИА, 
ВРИС, 
Агентии 
омор, 
БУ, 
ЮНИСЕФ 

 

• То соли 2020 иқтидори 

ВТХИА ва ниҳ одҳ ои 

дахлдори он аз лиҳ ози 

идоракунӣ  ва 
истифодабарии 

маълумот дар қ абули 

қ арорҳ о ва таҳ ияи 

низом тақ вият 
ёфтааст  

 

5.1.2. Арзебии нишондиҳандаҳои 

кунунии соҳаи ҳифзи иҷ тимоӣ , 

боздид ва мутобиқ  сохтани онҳо 

ба ниёзҳои соҳ а  

ВТҲИА, 
ЮНИСЕФ,  
БРСММ 

2019-
2019 

ВТҲИА, 
ЮНИСЕФ,  
БРСММ 

5.1.3. Баррасии масъалаи имконияти 

ворид сохтани Индекси ҳифзи 

иҷ тимоӣ   

ВТҲИА, 
ВРИС, 
Агентии 
омор, дигар 
шарикони 
рушд 

2019 ВТҲИА, 
ВРИС, 
Агентии 
омор, 
Шарикони 
рушд  

5.1.4. Ташкил намудани муассисаи 

(зерсохтори) алоҳида дар сохтори 

ВТҲИА барои ҷ амъоварии 

мунтазам ва ҳ амаҷонибаи 

маълумотњо, таҳлили онњо ва 

тақ вият додани нақши воҳиди 
мазкур  

ВТҲИА, 
ВМ, 
ЮНИСЕФ,  
БРСММ, БУ 

2019 ВТҲИА, ВМ, 
ЮНИСЕФ,  
БРСММ, БУ 

5.1.5. Ташаккул додани махзани ягонаи 
маълумотњо (Фењристи иттилоотї) 

ВТҲИА, 
ВМ, 

2019-
2020 

ВТҲИА, ВМ, 



оид ба њифзи иљтимоии ањолї, 

инчунин, такмил додани 
истифодабарии маълумот ва 

таҷрибаи илман асоснок дар соҳаи 

ҳифзи иҷ тимоӣ  

Агентии 
омор, 
БРСММ, 
БУ, ИА 

Агентии 
омор, 
БРСММ, БУ, 
ИА 

5.1.6. Таъмин намудани таҳия ва паҳн 

намудани мақолаҳои илмӣ  ва 

дигар маълумот дар соҳ аи ҳифзи 

иҷ тимоӣ . Таъсис додани маљаллаи 
илмию оммавии “Њифзи иљтимої” 

ВТҲИА, 
ВФ, АИЉТ 

2019 ВТҲИА, 
шарикони 
рушд 

5.1.7. Тањия ва амалї намудани 

механизми баҳодиҳии фаъолияти 

ниҳодҳои системаи ҳифзи 

иҷ тимоӣ  аз ҷониби шаҳрвандон 

ва баҳрабарандагони он  

ВТҲИА, 
Шарикони 
рушд 

2019-
2020 

ВТҲИА, 
Шарикони 
рушд 

6. Мониторинг ва арзёбӣ 

6.1.1. Таҳия ва мавриди амал қ арор 
додани тартиби баргузории 
мониторинги мунтазами Наќшаи 

стратегї бо муайян сохтани нақш 

ва мақоми ниҳоди ваколатдор ва 

дигар мақ омоти дахллор  

ВТҲИА, 
ИА ва дигар 
шарикони 
рушд 

2018-
2019 

ВТҲИА,  
ИА ва дигар 
шарикони 
рушд 

• Њамасола дар моњи 
ноябр ё декабр 
натиљањои 
мониторинг ва арзёбии 
Наќша дар љаласаи 
муштараки васеи 
ВТЊИА бо љалби 
вазорату идорањои 
масъул ва шарикони 
рушд баррасї ва 

6.1.2. Тақ вият додани иқ тидори 

воҳидҳои масъул барои 

мониторинги ҳамин Наќша 

ВТҲИА, 
ИА ва дигар 
шарикони 
рушд 

доимї ВТҲИА,  
ИА ва дигар 
шарикони 
рушд 



6.1.3. Гузаронидани санҷишҳои 

ҳ арсолаи Наќшаи стратегї ва 

арзёбии натиҷ аҳои он  

ВТҲИА бо 
љалби 
вазорату 
идорањои 
масъул ва 
шарикони 
рушд 

Њар сол Аз њисоби 
маблаѓгузори
и вазорату 
идорањои 
масъул ва 
шарикони 
рушд 

муњокима карда 
мешаванд 

6.1.4. Паҳн намудани бозёфтҳои 

арзёбиҳо ва баррасиҳои солона ба 

атрофи алоқ аманд ба воситаи 

возуриву конфронсҳо ва дигар 

воситаҳои ахбори омма  

ВТҲИА 2019-
2020 

ВТҲИА 

 


