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САРСУХАН 

 

Муҳимияти мавзӯи таҳқиқот. Барои ҳар як кишвар таҳқиқ ва таҳлил 

намудани сиѐсати давлатӣ дар самтҳои гуногун ба сифати омили рӯзмарра 

баромад мекунад. Худи сиѐсати давлатӣ бо назардошти гуногунпаҳлу будан 

доираи васеи муносибатҳои давлатию ҷамъиятиро дар бар гирифта, ҷанбаҳои 

назариявию амалӣ ва хусусиятҳои ташаккул ва татбиқи он ҳама вақт ниѐз ба 

таҳқиқ дорад. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлили хусусиятҳои раванди 

ташаккул ва татбиқи сиѐсати давлатӣ дар сатҳи маҳал аҳамияти хоса дошта, 

зарурати воқеист. Бо назардошти мубрамиятҳои мавзӯъ таҳқиқ намудани 

муносибатҳои сиѐсати давлатӣ дар сатҳи маҳал ба миѐн омад. 

Дар ду даҳсолаи охир як қатор санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ, ба мисли Қонуни 

конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

мақомоти худфаъолиятии ҷамъиятӣ», Консепсияи идоракунии рушди маҳал дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва ғ. қабул ва тасдиқ карда 

шуданд, ки онҳо барои пешрафт ва ташаккули минбаъдаи идоракунии маҳаллӣ 

ва худидоракунии маҳаллӣ такони ҷиддӣ бахшиданд. 

Дар натиҷаи ислоҳот, идоракунии маҳаллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

падидаҳои комилан нав чун интихобот, ҳамкориҳои берунаи хориҷӣ, 

худидоракунӣ, худфаъолиятии ҷамъиятӣ ва падидаҳои дигар такмил ѐфта, ба 

раванди муносибатҳои ҷаҳонишавӣ ворид шуд. Бинобар ин, таҳлили муфассали 

илмии хусусиятҳои раванди ташаккулѐбии низоми нави муносибатҳои сиѐсати 

давлатӣ дар сатҳи маҳал бо назардошти падидаҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ муҳим 

арзѐбӣ мегардад. 

Соли 2005 дар Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид гардид, ки «яке аз самтҳои муҳими таъмини 

рушди кишвар ислоҳоти идораи давлатӣ мебошад, ки дар доираи он 
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чорабиниҳои зиѐд ба анҷом расида истодаанд. Вобаста ба ин, Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор карда мешавад, ки дар муддати кӯтоҳ 

Стратегияи ягонаи ислоҳоти идораи давлатиро таҳия намояд. Ислоҳот пеш аз 

ҳама бояд ба танзими идораи давлатӣ, мукаммалгардонии вазифаҳо, такмили 

сохтори вазоратҳо вобаста ба шароити иқтисоди бозорӣ, аз байн бурдани 

вазифаҳои такроршаванда, шаффофияту самаранокии фаъолияти сохторҳо ва 

хизматчиѐни давлатӣ равона гардад»
1
. 

Ин нукта ба таҳия намудани Стратегияи ислоҳоти низоми идоракунии 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон замина гузошт, ки бо Фармони Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 марти соли 2006, №1713 тасдиқ гардид. 

Стратегия муайян намуд, ки мақомоти идоракунии маҳаллӣ дар сатҳи 

вилоят, шаҳр, ноҳия ва ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот амалан дар ҷараѐни таҳияи 

сиѐсати рушди миллӣ иштирок наменамоянд ва дар маҷмӯъ нақши 

иҷрокунандагони қарорҳои мақомоти болоиро ба ҷо меоранду бас. Дар канор 

мондани мақомоти маҳаллӣ аз раванди таҳияи сиѐсат ба сифати қарорҳои 

қабулгардида, иҷрои саривақтии онҳо таъсири манфӣ расонида, ба баланд 

бардоштани масъулият ва устувории натиҷаҳои қарорҳои татбиқгардида 

мусоидат наменамояд. 

Бо назардошти ин, идоракунии маҳаллиро як қатор ислоҳоти назаррас 

пайгирӣ карданд. Соли 2013 бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

сохтори мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон такмил дода шуда
2
, соли 2014 бо Фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон сохтори Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мавриди таҷдид қарор гирифт
3
. Давоми мантиқии ислоҳоти мазкурро рӯйи кор 

                                              
1
 Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 

апрели соли 2005 [Захираи электронӣ] // Реҷаи дастрасӣ: http://president.tj/node/199 (санаи 

муроҷиат: 23.03.2018). 
2
 Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 ноябри соли 2013, №12 «Дар бораи 

такмили сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» [Захираи 

электронӣ] // Реҷаи дастрасӣ: http://president.tj/node/5619 (санаи муроҷиат: 24.03.2018). 
3
 Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 январи соли 2014, №116 «Дар бораи 

таҷдиди сохтори Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» [Захираи электронӣ] 

http://president.tj/node/199
http://president.tj/node/5619
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омадани ду санади муҳими рушд, Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва Барномаи миѐнамуҳлати рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 ташкил доданд, ки мутобиқан 

бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 октябри соли 2016, №392 ва 

қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 

декабри соли 2016, №678 тасдиқ карда шуданд. 

Моҳияти ислоҳоти идоракуниро дар ҳама гуна сатҳ ташаккули низоми 

самараноки идоракунии давлатӣ бо мақсади таъмини банақшагирии стратегӣ ва 

рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ, тақвияти низоми ҳамоҳангсозии сиѐсати 

рушд ва ҷорӣ намудани усулҳои нави идоракунӣ ташкил доданд. 

Ҷиҳати муҳими давраи ислоҳоти идоракунии давлатиро таъсис дода 

шудани мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия - Кумитаи рушди маҳали назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намуд. 

Хусусияти калидии таъсисѐбии Кумитаи мазкур амалисозии фаъолияти 

ҳамоҳангсозӣ мебошад, ки барои татбиқи барномаҳои мухталифи мақсадноки 

рушди миллӣ, бағоят муҳим ба шумор меравад. Дар айни замон амалишавии 

чунин барномаҳо аз ҷониби доираи васеи субъектҳо метавонад такроршавии 

ҳадафҳоро ба вуҷуд оварда, аз мадди назар дур мондани мушкилоти асосиеро, 

ки маҳз ба хотири онҳо барномаҳо қабул шудааст, замина гузорад. 

Чунин вазъ, яъне хароҷоти маблағҳои зиѐди буҷавӣ аз ҳама гуна 

сарчашмаҳои мавҷуда қобили қабул нест. Масалан, барои иҷрои Стратегияи 

рушди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, 118 миллиар-

ду 100 миллион доллар зарур аст
4
. Бинобар ин, бо Низомномаи Кумитаи рушди 

маҳал муқаррар гардидани он, ки Кумита сиѐсати давлатиро дар самти 

идоракунии рушди маҳал, ҳамоҳангсозии масъалаҳои рушди иқтисодию 

иҷтимоии маҳал, мушаххасгардонии вазифаю ваколатҳои байни мақомоти 

марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва 

                                                                                                                                                      
// Реҷаи дастрасӣ: http://www.jumhuriyat.tj/index.php?art_id=12597 (санаи муроҷиат: 

24.03.2018). 
4
 Тибқи андешаи Н. Ҳикматуллозода, вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, [Захираи электронӣ] // Реҷаи дастрасӣ: http://parstoday.com/tg/news/tajikistan-

i8857 (санаи муроҷиат: 24.03.2018). 

http://www.jumhuriyat.tj/index.php?art_id=12597
http://parstoday.com/tg/news/tajikistan-i8857
http://parstoday.com/tg/news/tajikistan-i8857
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деҳот, инчунин ҳамоҳангсозии тадбирҳо оид ба таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои 

маҷмӯи рушди иҷтимоию иқтисодии воҳидҳои маъмурию ҳудудиро татбиқ 

менамояд, метавонад муҳтавои марказии ислоҳоти идоракунии маҳаллиро 

арзѐбӣ намояд
5
. 

Дар ин раванд, ҷиҳати таъмини самаранокии идоракунии маҳаллӣ, як қатор 

барномаҳои мақсадноки рушди иқтисодиву иҷтимоии минтақаҳо, аз ҷумла 

шаҳру ноҳияҳои Хуросон, Рӯшон, Ишкошим, Исфара ва дигарҳо таҳия ва 

тасдиқ гардиданд, ки қисме аз онҳо анҷом пазируфта, қисми дигарашон дар 

давраи амалишавӣ қарор доранд
6
. 

Омӯзиши санадҳои меъѐрии ҳуқуқии амалкунанда оид ба ислоҳоти низоми 

идоракунии давлатӣ нишон медиҳад, ки онҳо ба таври афзалиятнок ҳадафҳои 

иқтисодӣ ва иҷтимоиро пайгирӣ менамоянд. Ба ин далел он аст, ки амалишавии 

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 

имкони ҳалли се афзалияти миллӣ: дастѐбӣ ба истиқлолияти энергетикӣ, 

баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ ва амнияти ғизоиро фароҳам меорад
7
. 

Паҳлуҳои дигари рушди масъалаҳои сиѐсиву ҳуқуқӣ аз майдони фарогирӣ 

берун боқӣ монда, дар ҳамон сатҳе, ки гузаронидани ислоҳоти идоракунии 

маҳаллиро кофӣ бошанд, дахл наменамоянд. 

Самти дигари таҳлили ислоҳоти гузаронидашуда тасдиқ менамояд, ки 

таваҷҷуҳи асосии ин раванд ба ислоҳоти мақомоти марказӣ равона шудааст, 

яъне мақомоти маҳаллиро ба таври зарурӣ фаро нагирифта аст. Таҷрибаи  

мамлакатҳои рушдѐфта, собит месозад, ки ислоҳоти идоракунии давлатӣ дар 

мавриде самаранок буда метавонад, ки агар он ҳамаи сатҳҳои низоми 

идоракунии давлатиро фаро гирад. 

                                              
5
 Низомномаи Кумитаи рушди маҳали назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо 

Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 2015, №491 тасдиқ карда 

шудааст [Захираи электронӣ] // Реҷаи дастрасӣ: http://ldc.tj/page/apps (санаи муроҷиат: 

24.03.2018). 
6
 Барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияҳои Хуросон, Рӯшон, Ишкошим, 

Исфара барои солҳои 2016-2020 ва диг. [Захираи электронӣ] // Реҷаи дастрасӣ: 

http://ldc.tj/page/mobi (санаи муроҷиат: 24.03.2018). 
7
 Суханронии вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон Н. 

Ҳикматуллозода дар ҷараѐни таҳлили ин стратегия [Захираи электронӣ] // Реҷаи дастрасӣ: 

http://parstoday.com/tg/news/tajikistan-i8857 (санаи муроҷиат: 24.03.2018). 

http://ldc.tj/page/apps
http://ldc.tj/page/mobi
http://parstoday.com/tg/news/tajikistan-i8857
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Назарафканӣ ба натиҷаи татбиқи барномаҳои ҳадафноки ислоҳоти 

идоракунии маҳаллӣ, онро муайян менамояд, ки услуби асосии амалишавии 

онҳо бо бахши хусусӣ робита дошта, фаъолнокии марказии ин бахш мушоҳида 

мегардад
8
. Ислоҳоти идоракунии маҳаллӣ асосан ба ин мақсад роҳандозӣ 

гардида, ба беҳтар кардани фазои соҳибкорӣ дар заминаи рушди маҳал 

мусоидат менамояд. 

Сиѐсати давлатӣ дар маҳал самаранокии худро метавонад дар шароити 

комилан озод рӯйи кор оварда, ташаккул ѐбад. «Комилан озод» будани сиѐсати 

давлатӣ дар маҳал дар пасманзари муносибатҳои зудтағйирѐбандаи ҷамъиятӣ 

густариш меѐбад. Сиѐсати давлатӣ дар маҳал маъмулан баробари пайдо шудани 

муносибатҳои нави ҷамъиятӣ шакли қолабии худро ба чунин муносибатҳо му-

тобиқ мегардонад. Масалан, дар шароити муосири рушди ҷомеа ба идоракунӣ 

ворид гардидани падидаҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва такя кардан ба онҳо асоси 

такмили идоракунии маҳаллӣ арзѐбӣ мегардад. 

Дар ин ҷода метавонем ҳамкории давлат ва бахши хусусиро, ки дар асоси 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ»
9
 

мавриди танзим қарор дода мешавад, махсус зикр намоем. 

Намунаи барҷастаи ин ҳамкориро метавон дар фаъолияти ширкати 

«Помир-энерҷӣ» мушоҳида намуд. Хусусияти маҳдудсоз дар самти 

марказонидан ѐ қисман марказонидани ҳокимияти давлатӣ, рушди сиѐсати 

давлатиро дар сатҳи маҳал маҳдуд менамояд ва имкон намедиҳад, ки сиѐсати 

давлатӣ дар маҳал тадриҷан шакли худро тағйир диҳад. Омилҳои фавқуззикр ба 

интихоби мавзӯъ ҳамчун объекти таҳқиқот асос гузоштааст. 

Сатҳи таҳқиқи мавзӯъ. Тибқи таҳқиқоти анҷомгардида сиѐсати давлатӣ 

дар сатҳи маҳал падидаи басо куҳан буда, аз умқи қарнҳо сарчашма мегирад. 

Дар асрҳои миѐна сиѐсати маҳаллӣ то андозае мавзӯи омӯзиши мутафаккирони 

бузурги Шарқро чун Абӯбакри Розӣ, Абӯнасри Форобӣ, Ибни Сино, Муҳаммад 

                                              
8
 Маълумот оид ба нишондодҳои ҳудудию маъмурии вилояту шаҳру ноҳияҳо [Захираи 

электронӣ] // Реҷаи дастрасӣ: http://ldc.tj/page/malumot-oid-ba-nishondodahoi-hududiyu-mamuri 

(санаи муроҷиат: 24.03.2018). 
9
 АМО ҶТ, соли 2012, №12 қ1, мод. 1001. 

http://ldc.tj/page/malumot-oid-ba-nishondodahoi-hududiyu-mamuri
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Ғазолӣ, Атомалики Ҷувайнӣ, Ибни Халдун, Низомулмулк, Унсурулмаолии 

Кайковус, Ҳусайн Воизи Кошифӣ, Аҳмади Дониш ташкил медод. Ин 

мутафаккирон сиѐсати давлатиро дар шахсияти шоҳ ва адлу хирад мавриди 

омӯзиш қарор дода буданд. 

Нуқтаи назари онҳо оид ба сиѐсати давлатӣ ва санъати идоракунӣ дар 

асарҳои безаволи онҳо инъикос гардидааст. Чунончи, А. Форобӣ дар «Ас-

сиѐсат-ал-мадания» ва «Мадинаи фозила», Ибни Халдун дар «Ал-Муқаддима», 

Муҳаммад Ғазолӣ дар «Насиҳат-ул-мулук», Низомулмулк дар «Сиѐсатнома», 

Унсурулмаолии Кайковус дар «Қобуснома», Аҳмади Дониш дар «Наводир-ул-

вақоеъ» ақидаҳои худро роҷеъ ба сиѐсати давлатӣ иброз дошта, тарзи дурусти 

корбасти онро пешниҳод карда буданд. 

Атомалики Ҷувайнӣ усули идоракуниро ба доимӣ ва тағйирѐбанда тасниф 

менамояд, ки усули аввал доимӣ буда, наметавонад тағйир ѐбад. Усули дуюм 

бошад хислати тағйирѐбандаро дошта, мумкин аст аз ҷониби фақеҳон ба 

шароити нави сиѐсӣ мутобиқ карда шавад
10

. 

Қобили зикр аст, ки паҳлуҳои мухталифи раванди ташаккул ва татбиқи 

сиѐсати давлатӣ дар маҳалро як қатор муҳаққиқони муосир ба мисли М. 

Хидирова
11

, А. Маҳмадов
12

, З. Қодиров
13

, О. Каримов
14

, Қ. Бобоев
15

, В. 

                                              
10

 Ниг.: Сотиволдиев Р. Таърихи афкори сиѐсӣ ва ҳуқуқӣ. Душанбе: ЭР-граф, 2011. С. 

180. 
11

 Ниг.: Хидирова М.У. Особенности трансформации политической власти. // Вестник 

Института повышения квалификации государственных служащих Республики Таджикистан. 

2010. №2; Махмадов А., Хидирова М. Таджикистан: специфика новых угроз стабильности и 

пути их предотвращения//Журнал: Центральная Азия и Кавказ. 2005. №6(42). С.113-119. 
12

 Ниг.: Махмадов А.Н., Хопѐрская Л.Л. Современный Таджикистан: диалектика 

независимости и интеграции (политико-правовой анализ). Душанбе, 2016; Муҳаммад А.Н., 

Анварзода С.А. Такмили сиѐсати давлатӣ дар сатҳи маҳал. // Ахбори Институти фалсафа, 

сиѐсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

2018, №2. С.119-126.; Маҳмадов А. Муқаддимаи идеяи миллӣ. Душанбе: «ЭР-граф», 2013; 

Муҳаммад А. Донишномаи мухтасари сиѐсӣ. Душанбе, 2016; Маҳмадов А. Сиѐсатшиносӣ. 

Душанбе, 2010; Махмадов А.Н., Асадуллаев И.К. Национальный интерес Таджикистана. 

Душанбе, 2009. 137 с. 
13

 Кодиров З.К. Формирование местного самоуправления как социального института в 

Республике Таджикистан. // Автореф. дисс. … канд. философ. наук. Душанбе, 2016. 32 с. 
14

 Ниг.: Каримов О. Политическое состояние Таджикистана в 90-е годы XX в. и в 

начале XXI в. Худжанд, 2007. 209 с. 
15

 Ниг.: Бобоев К.Ф. Политические партии Таджикистана на выборах 2005 года 

(Справочник). Душанбе: Ирфон, 2006; Бобоев К.Ф. Об институционализации гражданского 



9 

Будкин
16

, С. Ниѐзов
17

, К.Каримзода
18

, А. Мамадазимов
19

, А. Сайфиддинов
20

, Г. 

Зокиров
21

, И.А. Пирназаров
22

 В.П. Ляхов
23

 ва дигарон мавриди омӯзиш қарор 

додаанд. Онҳо дар таҳқиқоти илмии худ ба давраи гузариш дар ҷомеа, 

ташаккули ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, иштироки ҳизбҳои сиѐсӣ дар 

ташаккули сиѐсати давлатӣ мароқ зоҳир намуда, баъзе масъалаҳои сиѐсати 

давлатӣ дар маҳалро дар манзари мавзӯи таҳқиқшаванда таҳлил намудаанд. 

Саҳми намояндагони илмҳои дигар, аз ҷумла идоракунии давлатӣ ва 

ҳуқуқи маъмурӣ низ дар таҳлилу баррасии ин мавзӯъ назаррас буда, онро ба 

таври ғайримустақим фаро гирифтааст. Дар ин самт таҳқиқоти Б. Раззоқов
24

, Д. 

Муллоев
25

, Б.С. Аминҷонов
26

, К.Т. Мухторов
27

 М. Мавлонов, А. Якубов
28

 В. 

                                                                                                                                                      
общества Таджикистана в политической сфере. // Вестник Таджикского национального 

университета. Серия гуманитарных наук. 2012. №3/1. С.201-208. 
16

 Будкин В. Государства Центральной Азии: дилеммы власти. // Журнал: Центральная 

Азия и Кавказ. 2006, №5(47). С.149-158. 
17

 Ниѐзов С.О. Политический конфликт и его особенности. // Вестник Таджикского 

государственного национального университета. 2007, №7. С.210-215. 
18

 Каримзода К.М. Худидоракунии маҳаллӣ ва хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. // Маҷаллаи Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 2018, №5. С.279-288. 
19

 Мамадазимов А. Суверенный Таджикистан между мегапроектами современности. // 

http://www.news.tj/ru/news/suverennyi-tadzhikistan-mezhdu-megaproektami-sovremennosti. (Дата 

обращения: 19 января 2016 год). 
20

 Сайфиддинов А.А. Асосҳои ҳуқуқии худидораи маҳаллӣ. Барои раисони мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот. Душанбе, 2008. 160 с. 
21

 Зокиров А. Внутренние и внешние аспекты региональной безопасности Центральной 

Азии. // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Серия философия и право. 2012, 

№2.; Зокиров Г. Истиқлолияти сиѐсӣ. Душанбе, 2006.; Зокиров, Г.Н., Абдулҳақов, М.М. 

Манфиатҳои миллӣ-омили меҳварии рушди давлатдорӣ. Душанбе, 2008. 169 с. 
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 См.: Пирназаров И.А. Становление государственной службы как политико-

социального института (на примере Таджикистана). // Дисс. … канд. полит. наук. Душанбе, 

2006. 159 с. 
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 См.: Ляхов В.П. Государственная политика по формированию местных сообществ и 

местного самоуправления в современных условиях России: политический анализ. // Автореф. 

дисс. … канд. полит. наук. Ростов-на-Дону, 2009. 36 с. 
24

 Раззоков Б.Х. Государственная администрация Таджикистана на рубеже веков. 

Душанбе: Ирфон, 2011; Раззоқов Б.Ҳ. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон - сарвари 

ҳокимияти иҷроия. Душанбе: Ирфон, 2010.; Раззоқов Б.Ҳ. Таъсири ниҳоди президентӣ дар 

Тоҷикистон: аҳамият ва сабақҳо барои рушди давлатдорӣ. // Президенти Ҷумҳурии 
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Темиров
29

, Ғ. Саидов
30

, Л.Э. Губайдуллина
31

, Л.Т. Чихладзе
32

, В. Лугова, С. 

Калашникова, Ж. Таланова
33

, А. Скиперских
34

 ва дигарон ба назар мерасад. 

Онҳо тавонистанд, ки нисбат ба сиѐсати давлатӣ дар маҳал баҳои тахассусӣ 

дода, бо назардошти вазъи кунунӣ ва воқеии он хулосабарорӣ намоянд. 

Объекти таҳқиқоти илмиро хусусиятҳои раванди ташаккул ва татбиқи 

сиѐсати давлатӣ дар сатҳи маҳал бо дарназардошти вазъи кунунии он дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳад. Таҳқиқоти мазкур фарогири ҷанбаҳои 

таърихӣ, яъне тоинқилобӣ, шӯравӣ ва замони муосир мебошад. 

Предмети таҳқиқоти илмиро маҷмӯи омилҳое ташкил медиҳанд, ки ба 

раванди ташаккул ва рушди сиѐсати давлатӣ таъсир расонида метавонанд. Дар 

ин самт таваҷҷуҳи асосӣ ба ҳамон омилҳое дода шудааст, ки онҳо ҷанбаҳои 

дохилӣ ва берунӣ дошта, метавонанд дар ташаккул ва рушди сиѐсати давлатӣ 

дар маҳал ва дар ниҳояти кор ба сиѐсати давлатӣ таъсир расонанд. Ин омилҳо 

ҳамон вақт ба масъалаҳои муҳим табдил ѐфтанд, ки Тоҷикистон ҳамчун узви 

комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба муносибатҳои раванди ногузири ҷаҳонишавӣ 

ворид гардида, бо он қадам ба қадам пеш меравад. Бояд зикр намуд, ки 

                                                                                                                                                      
26

 См.: Аминджанов Б.С. Становление и развитие ораганов местного самоуправления в 

Республике Таджикистан. // Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Москва, 2009. 24 с. 
27

 Мухторов, К.Т. Компетенция органов самоуправления посѐлков и сѐл в Республике 

Таджикистан. Худжанд, изд-во «Андеша», 2011. 244 с. 
28

 Мавлонов, М., Якубов, А. Местные органы власти и местное самоуправление: состояние 

и перспективы. / М. Мавлонов, А. Якубов. - Худжанд, 2004. 219 с. 
29

 Темиров В.Т. Некоторые правовые проблемы организации и деятельности Маджлиса 

народных депутатов. // Сборник докладов. Душанбе, 2015. С 7-18; Темиров В. Т., Фирдавсо-

ва Г.Р. О некоторых вопросах компетенции Маджилиса народных депутатов// Актуальные 

вопросы юриспруденции. Сборник докладов. Душанбе 2018. С 700-709. 
30

 Саидов, Ғ. Асосҳои ҳуқуқӣ-ташкилии фаъолияти мақомоти худидоракунии маҳаллӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2011. 191 с. 
31

 См.: Губайдуллина Л.Э. Региональная государственная власть и местное 

самоуправление: вопросы теории и практики. // Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Казань, 

2006.–28 с. 
32

 См.: Чихладзе Л.Т. Местное самоуправление и местное управление в государствах-

участниках содружества независимы х государств: теория, практика и тенденции развития. // 

Автореф. дисс.… док. юрид. наук. Москва, 2013. 52 с. 
33

 Луговой В.И., Калашникова С.А., Таланова Ж.А. Профессионализация 

государственного управления как фактор повышения конкурентоспособности страны в 

условиях глобализации. // Вестник Института повышения квалификации государственных 

служащих Республики Таджикистан. №2, 2005. С. 96. 
34

 См.: Скиперских А.В. Власть и сопротивление в политическом процессе. // Журнал: 

Теории и проблемы политических исследований. Москва, 2014. №5. С.55-67.  
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воридшавӣ ба муносибатҳои раванди ҷаҳонишавӣ ҳам ҷиҳати мусбӣ ва ҳам 

ҷиҳати манфӣ дошта, омода будани сиѐсати давлатиро ба ҳама гуна ташаккули 

муносибатҳои нави сиѐсӣ тақозо менамояд. 

Ҳадафи таҳқиқоти илмиро заминаҳо ва омилҳои таъсиррасонанда ба 

хусусиятҳои раванди ташаккул ва татбиқи сиѐсати давлатӣ дар маҳал ташкил 

медиҳад, ки он дар ду сатҳи асосӣ - назариявӣ ва амалӣ бо дарназардошти 

даъватҳои мавҷудаи замони муосир гузаронида шудааст. Маврид ба зикр аст, 

ки ҳадафҳои таҳқиқоти илмӣ бо назардошти амалияи воқеии мавҷудаи сиѐсати 

давлатӣ дар маҳал, дар шароити истиқлолияти давлатӣ ташаккул ѐфта, дар 

доираи он амалӣ гардидааст. Бинобар ин, ноил гардидан ба ҳадафи 

гузошташуда тавассути ҳалли вазифаҳои зерин дар назар дошта шудааст: 

а) таҳлили заминаҳои назариявӣ ва таърихии хусусиятҳои раванди 

ташаккул ва татбиқи сиѐсати давлатӣ дар маҳал; 

б) муайян кардани усулҳои самараноки амалишавии сиѐсати давлатӣ дар 

маҳал ва илман асоснок намудани онҳо дар асоси муқоисаи назариявӣ-таърихӣ 

ва сиѐсии замони Шӯравӣ ва муосир; 

в) ошкор ва асоснок намудани омилҳои таъсиррасонанда ба ташаккул ва 

рушди сиѐсати давлатӣ дар маҳал дар шароити ҷаҳонишавӣ; 

г) муайян намудани самтҳои асосии сиѐсати давлатӣ дар сатҳи маҳал ва 

пайдо кардани роҳҳои амалисозии самараноки сиѐсати давлатӣ дар маҳал бо 

назардошти ҷалб намудан ва таъсиррасонии доираи васеи шаҳрвандон дар 

маҳалҳои дахлдор; 

д) таҳлили амалияи фаъолияти ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва нақши онҳо 

ҷиҳати татбиқи сиѐсати давлатӣ дар маҳал ва дар ҳамин асос муайян намудани 

шаклҳои нави ҳамкории мақомоти давлатӣ бо ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ; 

е) таҳлили таҷрибаи байналмилалии равандҳои ташаккул ва татбиқи сиѐса-

ти давлатӣ бо дарназардошти стандартҳои байналмилалӣ. 

Асосҳои назариявӣ-методологии таҳқиқоти илмӣ. Дар гузаронидани  

таҳлили хусусиятҳои раванди ташаккул ва татбиқи сиѐсати давлатӣ дар маҳал 
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аз усулҳои таҳлили назариявӣ-таърихӣ, фалсафӣ-сиѐсӣ ва муқоисавӣ-таҳлилӣ 

истифода шудааст. 

Истифодаи ин усулҳо имкон доданд, ки мавзӯи пажӯҳиш бо дарназа-

рдошти таҷрибаи амалияи таърихӣ ва муосир мавриди омӯзиш қарор гирифта, 

равишҳои комилан эътирофшудае муайян карда шаванд, ки дар шароити му-

осири рушди сиѐсати давлатӣ барои истифода дар амалияи мақомоти дахлдори 

давлатӣ пешниҳод карда шаванд. Мутобиқ ба ин дар раванди таҳлили мавзӯи 

таҳқиқоти илмӣ нисбат ба ҷанбаҳои гуногуни сиѐсати давлатӣ дар маҳал муно-

сибати бонизом коргирӣ шуда, равандҳои сиѐсӣ дар алоқамандӣ бо омилҳои 

таъсиррасонанда ба мавзӯъ фаро гирифта шуданд. Бо ин мақсад сарчашмаҳои 

гуногуни илмӣ, аз ҷумла умумисоҳавӣ, соҳавӣ ва махсус ба таври васеъ маври-

ди истифода қарор дода шуданд. 

Навгонии илмии мавзӯи таҳқиқшаванда дар он зоҳир мегардад, ки дар 

он сиѐсати давлатӣ дар маҳал ба таври маҷмӯӣ, дар асоси муттаҳид кардани 

ҷанбаи таърихӣ ва муосири он бо мақсади ояндабинии сиѐсати давлатӣ дар 

маҳал мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. 

Нисбат ба сиѐсати давлатӣ дар маҳал дар чунин сатҳ бори аввал таваҷҷуҳи 

хоса зоҳир гардида, аз нуқтаи назари илм мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор дода 

мешавад. Дар раванди таҳқиқот таваҷҷуҳи асосӣ ба он масъалаҳои сиѐсати 

давлатӣ дар маҳал равона шудааст, ки барои такмили мазмун ва моҳияти сиѐса-

ти давлатӣ дар маҳал ҷиҳати мутобиқ гардонидани он ба талаботи муосир за-

мина мегузорад. 

Навгонии назариявӣ ва амалии таҳқиқоти илмӣ дар бандҳои зерин 

ифода мегарданд: 

1) Асоси сиѐсати идоракунии маҳаллиро консепсияҳо, стратегияҳо ва бар-

номаҳо ташкил медиҳанд, ки ташаккул ва татбиқи сиѐсати давлатии Тоҷики-

стон дар сатҳи маҳал дар заминаи санадҳои мазкур роҳандозӣ шуда истодааст. 

Ин санадҳо ба таври маҷмӯӣ самтҳои рушди маҳалро муайян намуда, пешрафти 

воҳидҳои маъмурию ҳудудиро аз нигоҳи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ботадриҷ таъмин 

менамоянд. Илова ба ин, санадҳои мазкур ҳамон чорабиниҳоеро амалӣ месо-
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занд, ки ба ин ҳадафҳо ҷавобгӯ буда, аз онҳо маншаъ мегиранд. Ин омил асоси 

ислоҳоти идоракунии маҳаллиро тобиши иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дода, татбиқ ва 

ташаккули сиѐсати давлатиро дар маҳал ба ҳамин мазмун муаррифӣ менамояд. 

Ҳарчанд, ки асоси сиѐсати идоракунии маҳаллӣ мушкилоти дар ин самт 

мавҷударо дуруст муайян намудааст, имкон дорад, ки пас аз анҷоми муҳлати 

амали консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои ба ин самт равонашуда низ ин 

мушкилот дар баъзе ҳолатҳо ҳал нагардад. Бинобар ин, барои ташаккул ва 

татбиқи самараноки сиѐсати идоракунии маҳаллӣ қабули санади заминавии 

дигар (хислати сиѐсидошта) мутобиқи матлаб аст. 

2) Барои татбиқи самаранок ва рушди равандҳои сиѐсати идоракунии 

маҳаллӣ хусусияти ояндабинӣ доштани асосҳои ҳуқуқии сиѐсати идоракунии 

маҳаллӣ муҳим аст. Сиѐсати идоракунии маҳаллӣ нисбат ба тағйироти 

бамиѐноянда вокуниши саривақтӣ нишон дода, мутобиқатии худро ба ин 

раванд таъмин менамояд. Дар акси ҳол асосҳои ҳуқуқии сиѐсати идоракунии 

маҳаллӣ метавонанд хусусияти шахшудамондаро пайдо карда, аз муносибатҳои 

нави пайдошаванда қафо монанд. 

3) Идоракунии давлатӣ аз сиѐсати идоракунии маҳаллӣ сарчашма гирифта, 

дар ин росто устуворӣ ва сифати идоракунии давлатӣ ба сатҳу сифати сиѐсати 

идоракунии маҳаллӣ алоқаманд аст. Ҳамчун қоида асосҳои ҳуқуқии сиѐсати 

идоракунии маҳаллӣ дар ҳамбастагӣ бо идоракунии давлатӣ таҳия гардида, 

заминаҳои ҳуқуқии идораи давлатӣ идомаи мантиқии сиѐсати идоракунии 

маҳаллӣ бошанд. Дар ин сурат, аз як тараф ҷанбаҳои меъѐрии ҳуқуқӣ такрор 

намеѐбанд ва аз ҷониби дигар пайдарпайии низоми идоракуниро эҷод 

менамояд, ки албатта ин хусусият кафолати самаранокии муътадил ва 

мунтазами сиѐсати идоракунӣ ба шумор меравад. 

4) Дар ҷараѐни ташаккул ва татбиқи самараноки сиѐсати идоракунии 

маҳаллӣ омилҳоеро муайян кардан мумкин аст, ки махсусиятҳои миллиро фаро 

гирифта, боиси рушди сиѐсати маҳаллӣ мегарданд. Татбиқи дурусти омилҳои 

мазкур, аз ҷониби идоракунии маҳаллӣ қобилияти эҳсоси «озодӣ»-ро ба вуҷуд 

оварда, байни идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ «хатти сурх» мегузорад. 
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Имконияти идоракунии давлатӣ ва идоракунии маҳаллӣ дар доираи «хатти 

сурх»-и ишорагардида маҳдуд шуда, ҳолатҳои рахнашавии он дар мавридҳои 

алоҳида ҷоиз дониста мешавад. Лекин, барои роҳ надодан ба рахнашавии 

беасоси «хатти сурх» бояд, ки дар асосҳои ҳуқуқии сиѐсати идоракунии 

маҳаллӣ заминаҳои ҳуқуқии рахнашавии «хатти сурх» мушаххас номбар шуда, 

шарҳи васеъ маънидод шудани онҳо бартараф карда шавад. Тадбири мазкур 

асоси ташаккул ва татбиқи самараноки идоракунии маҳаллӣ гардида, дар 

шароити ислоҳоти ин муносибатҳо ба мақсад мувофиқ буда, муҳити озод ва 

муосири пешрафти маҳалро муҳайѐ месозад. 

5) Ба раванди ҷаҳонишавии муносибатҳо мавқеи геополитикӣ кучак ѐ 

бузург будани иштирокчии муносибатҳои идоракунӣ аҳамияти комил надошта, 

метавонад онҳоро дер ѐ зуд фаро гирад. Моҳияти ин масъаларо вақт нишон 

медиҳад. Муҳим он аст, ки ин иштирокчӣ ба кадом сифат ба раванди 

ҷаҳонишавӣ ворид мегардад. 

Паст будани сифати муносибатҳои идоракунӣ боиси ба мушкилот дучор 

шудан ва аз ин раванд хориҷ гардидани онҳо мегардад. Дар ин замина, сиѐсати 

идоракунии маҳаллиро зарурат пеш меояд, ки низоми идоракуниро такмил 

дода, онро ба стандартҳои пешниҳодшаванда, ки дурустии онҳо исбот гарди-

дааст мутобиқ гардонад. Дар акси ҳол, ба сиѐсати идоракунии маҳаллӣ ворид 

гардидани омилҳои манфӣ чун коррупсия, сӯиистифодаи ваколатҳои 

ҳокимиятӣ, хусусияти қолабӣ касб кардани муносибатҳои идоракунӣ ва дигар 

омилҳо аз эҳтимол истисно карда намешавад. Бинобар ин, сиѐсати идоракунии 

маҳаллиро зарур аст, ки ҷаҳонишавии муносибатҳоро моҳирона истифода 

намуда, ба манфиати худ мутобиқ гардонидани ин равандро асос гузорад. 

6) Механизми самараноки назорат ва ҳисоботдиҳии мақомоти идоракунии 

маҳаллӣ ва роҳбарони онҳо дар низоми идоракунии маҳаллӣ махсус қайд шуда, 

дар асосҳои ҳуқуқии сиѐсати идоракунии маҳаллӣ пешбинӣ гардидаанд. 

Самаранокии механизми назорат ва ҳисоботдиҳии мақомоти идоракунии 

маҳаллӣ ва роҳбарони онҳо бо он вобаста карда мешавад, ки дар ин самт таҳти 
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мафҳуми механизми самараноки назорат ва ҳисоботдиҳӣ кадом гурӯҳи 

падидаҳои сиѐсӣ-ҳуқуқӣ ба назар гирифта мешаванд. 

Дар шароити муосири ташаккули муносибатҳои идоракунии маҳаллӣ 

ҷавобгарии ҳуқуқии субъектҳои он дар доираи санадҳои меъѐрии ҳуқуқии 

сершумор ба пуррагӣ мавриди танзим қарор дода шудааст. Ҷавобгарии сиѐсии 

онҳо бошад дар нақши дуюмдараҷа қарор дошта, нисбат ба он таваҷҷуҳи зарурӣ 

зоҳир карда намешавад. 

7) Дар Тоҷикистон асосҳои ташаккул ва татбиқи сиѐсати идоракунии 

маҳаллӣ ба таври афзалиятнок дар сатҳи мақомоти марказӣ таҳия шуда, 

татбиқи минбаъдаи он ба зиммаи мақомоти маҳаллӣ вогузор карда мешавад. 

Мушоҳидаҳо ва натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳад, ки мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ аксаран санадҳои меъѐрии ҳуқуқии ба ҳам шабеҳро қабул 

карда, дар доираи ҳамин гуна меъѐрҳои ҳуқуқӣ фаъолият менамоянд. Чунончи, 

метавон ҳолати мазкурро ҳангоми шинос гардидан бо Низомномаи Маҷлиси 

вакилони халқ, дастурамалҳои комиссияҳои доимӣ ва муваққатии онҳо, 

қарорҳои Маҷлиси вакилони халқ дар хусуси муқаррар кардани андозҳо ва 

пардохтҳои маҳаллӣ мушоҳида намуд. 

8) Таҳлили фаъолияти субъектҳои ислоҳоти идоракунии маҳаллӣ собит 

менамояд, ки онҳо на ҳама вақт моҳияти аслии самти фаъолияти худро ба 

сифати мақомоти ҳамоҳангсози ислоҳоти идоракунии маҳаллӣ дуруст дарк 

менамоянд. Дар натиҷа воридгардии субъектҳои ислоҳоти идоракунии маҳаллӣ 

ба ҳудуди салоҳияти мақомоти татбиқкунандаи сиѐсати идоракунии маҳаллӣ 

мушоҳида шуда, дар раванди ин ислоҳот баъзе мушкилиҳо ба назар мерасанд. 

Аз ин ҷо, зарурат ба миѐн омадааст, ки ҳудуди самти фаъолияти мақомоти 

ҳамоҳангсози ислоҳоти идоракунии маҳаллӣ мушаххас муайян карда шуда, 

нақши аслии он дар ин раванд муқаррар карда шавад. 

Ба ҳимоя бандҳои зерин пешниҳод карда мешаванд: 

1) Сиѐсати идоракунии маҳаллӣ, агарчи ҷузъи таркибӣ ва ҷудонашавандаи 

сиѐсати давлатӣ ба шумор меравад, бо он тавъам нест. Маҳал хусусияти ягонаи 

иқлимӣ, ҷуғрофӣ, анъанавӣ ва ғ. надошта, аз нигоҳи пешрафт, рушд ва муноси-
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батҳои анъанавӣ фарқ мекунад. Чунин хусусият сиѐсати давлатиро дар навбати 

худ водор менамояд, ки ҳангоми ташаккули сиѐсати давлатӣ дар маҳал онҳоро 

дар мадди аввал қарор дода, аз он маншаъ гирад. Дар ин раванд хусусиятҳои 

хос ва объективии рушди маҳал бояд ба инобат гирифта шаванд. 

2) Сиѐсати самараноки идоракунии маҳаллӣ дар мавриде метавонад татбиқ 

гардад, ки агар иродаи мушаххаси сиѐсӣ ва рушди муносибатҳои алоқаманд ба 

идоракунии маҳаллӣ ба сарчашмаи ягонаи умумӣ вобаста карда шаванд. 

Бинобар ин, дар шароити муосири ислоҳоти идоракунии давлатӣ зарурат ба 

миѐн омадааст, ки низоми ягонаи сиѐсии ислоҳоти идоракунӣ таҳия шуда, дар 

он комилан манфиатҳои миллӣ бо назардошти талаботи воқеии минтақаҳо ва 

афзалиятнокии болоравии сифатии сиѐсати давлатӣ дар маҳал ва 

хизматрасониҳои онҳо инъикос карда шаванд. Бо мақсади бартараф карда 

шудани такрорпазириҳо, пайдарпайии ислоҳот ва самаранокии он бо 

назардошти алоқамандӣ ва вобастагиашон бо ҳамдигар низоми ягонаи сиѐсии 

сиѐсати идоракунии маҳаллӣ қабул карда шавад. 

3) Дар мустаҳкам гардонидани натиҷаи ислоҳоти сиѐсии идоракунии 

маҳаллӣ асосҳои ҳуқуқӣ маҳаки муҳим ба шумор рафта, ҷаҳиши раванди 

муносибатҳоро ба талаботи пешниҳодшаванда таъмин менамоянд. Дар робита 

бо ин, ҳолати мазкур аз асосҳои ҳуқуқии сиѐсати идоракунии маҳаллӣ тақозо 

менамояд, ки аз муносибатҳои амалкунанда ба андозаи як қадам пеш бошанд. 

Асосҳои ҳуқуқии сиѐсати идоракунии маҳаллӣ дар қисмати муайян ба 

вазифаҳои дар назди ташаккули сиѐсати маҳаллӣ вогузоргардида ҷавобгӯ 

набуда, аксаран ҳамон муносибатҳоро ба танзим медароранд, ки онҳо тобиши 

нави сиѐсати идоракуниро доро нестанд. Мутобиқан, ислоҳоти идоракунии 

давлатӣ ҳарчанд ба зинаҳои нави худ ноил шудаанд, асосҳои сиѐсии онҳо 

ҳолати воқеии мавҷударо инъикос намесозанд. 

Пешниҳод карда мешавад, ки асосҳои ҳуқуқии сиѐсати идоракунии 

маҳаллӣ бо назардошти маҳаки сиѐсии муносибатҳои идоракунӣ такмил дода 

шуда, дар ин ҷода таваҷҷуҳи асосӣ ба паҳлуҳои сиѐсии масъала зоҳир карда 
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шавад. Дар акси ҳол, асосҳои ҳуқуқии сиѐсати маҳаллӣ наметавонанд 

такмилѐбии ҳадафҳои вогузоршударо таъмин намоянд. 

4) Мушаххасот асоси пешрафтро ташкил дода, истифодаи номуайянӣ ѐ ба 

таври васеъ маънидод кардани падидаҳои давлатӣ-ҳуқуқиро истисно менамояд. 

Аҳамияти падидаи мазкур дар раванди фаъолияти вазифавии иштирокчиѐни 

сиѐсати идоракунии маҳаллӣ бағоят назаррас буда, сарҳади салоҳияти онҳоро 

дар муносибати байниҳамдигарӣ мушаххас менамояд. 

Дар асоси таҳлили амалия ва назарияи мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот мавҷудияти ин падидаро 

эътироф кардан мушкилиҳои муайянеро ба вуҷуд меорад. Асоси заминавии 

фаъолият ва муносибати байниҳамдигарии онҳоро аксар вақт муқаррароте 

пешбинӣ менамояд, ки имконияти маънидодшавии васеи онҳоро истисно 

намекунад. Ҳолати ба ин монанд мумкин аст дар муносибати байниҳамдигарии 

мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимият низ мушоҳида карда шавад. 

Пешниҳод карда мешавад, ки сарҳади салоҳияти мақомоти марказӣ ва 

маҳаллии ҳокимият, инчунин мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот 

мушаххас муайян карда шуда, имконияти дахолати мақомоти болоӣ ба 

фаъолияти мақомоти поѐнӣ дар асоси мушаххас номбар гардидани асоси чунин 

дахолат, истисно карда шавад. 

5) Бештар ба сиѐсати идоракунии маҳаллӣ ворид гардидани ниҳодҳои 

ҷомеаи шаҳрвандӣ қобили қабул буда, такмили муносибатҳоро замина 

мегузорад. Мутобиқан, болоравии сифатии сиѐсати идоракунии маҳаллӣ 

мушоҳида шуда, бо падидаҳои демократӣ ғанӣ гардидани усули сиѐсии 

идоракунӣ ба миѐн меояд. 

Амалияи сиѐсати идоракунии маҳаллӣ ва муносибати он бо ниҳодҳои 

ҷомеаи шаҳрвандӣ онро собит менамояд, ки иштироки ниҳодҳои ҷомеаи 

шаҳрвандӣ дар раванди идоракунии маҳаллӣ фаъол набуда, муносибати 

байниҳамдигарии онҳо такмилро тақозо менамояд. Фаъолияти ниҳодҳои 

ҷомеаи шаҳрвандӣ бештар дар сатҳи ҷумҳурӣ ҷоннок буда, фаъолнокии онҳо 

дар маҳал кам мушоҳида мегардад. 
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Зарур дониста мешавад, ки барои комил гардонидани фазои холӣ ва ҷиҳати 

фаъол намудани ташаббуси сиѐсии сокинони маҳал, падидаи «петитсия»
35

 ҷорӣ 

карда шавад. Муқаррар шудани падидаи мазкур имкон медиҳад, ки уҳдадории 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ аз рӯйи муроҷиати шаҳрвандон вобаста ба 

масъалаҳои муҳими аҳамияти маҳаллидошта ба вуҷуд оварда шавад. 

6) Давраҳои муайяни таърихӣ собит карданд, ки марказонидашавии 

идоракунии давлатӣ дар марҳилаи аввал ба мақсад мувофиқ буда, барои ба 

маҷрои дахлдор ворид карда шудани он замина мегузорад. Ташаккули 

минбаъдаи идоракунӣ тақозо менамояд, ки муносибатҳои марказонидашуда ба 

таври зинавӣ ба муносибатҳои ғайримарказонидашуда табодул карда шаванд. 

Аз ин рӯ, ба мақсад мувофиқ дониста мешавад, ки идоракунии маҳаллӣ ба 

сифати маҳаки сиѐсати давлатӣ мувоҷеҳи ислоҳоти маъмурӣ гардонида шавад. 

Аҳамияти илмӣ-амалии таҳқиқот. Нуқтаҳои асосии таҳқиқоти илмӣ 

метавонад дар рушди минбаъдаи андешаҳо ва консепсияҳои марбут ба 

масъалаҳои ташаккул ва татбиқи сиѐсати давлатӣ дар маҳал истифода шаванд. 

Маводи таҳқиқоти илмӣ мумкин аст, ки барои хондани маърӯзаҳо ва 

курсҳои махсус барои донишҷӯѐн, магистрантҳо ва аспирантон аз рӯйи 

ихтисоси сиѐсатшиносӣ, идоракунии давлатӣ, идоракунии маҳаллӣ ва фалсафаи 

иҷтимоӣ истифода гарданд. 

Андешаҳо ва тавсияҳои алоҳидаи дар таҳқиқоти илмӣ иброзгардида оид ба 

санадҳои меъѐрии ҳуқуқии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот, мақомоти худфаъолиятии ҷамъиятӣ, дар 

таҳияи консепсияву барномаҳо ва стратегияҳо оид ба ислоҳоти идоракунии 

маҳаллӣ метавон мавриди корбурд қарор дод. 

Апробатсияи таҳқиқоти илмӣ. Нуқтаҳои асосии таҳқиқот дар 

конфронсҳои илмӣ-назариявӣ ва илмӣ-амалӣ, мизҳои мудаввар, семинарҳо ва 

тренингҳои сатҳи гуногун мавриди таҳлил, баррасӣ ва нашр қарор гирифтаанд. 

Аз ҷумла дар мавзӯъҳои «Мафҳум ва моҳияти сиѐсати давлатӣ» (Конференсияи 

III-юми Душанбегии байналмилалии илмию-амалӣ дар шаҳри Душанбе, 10-11 
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ноябри соли 2011. С.79-83), семинари илмию амалии «Худидоракунии маҳаллӣ 

дар Олмон ва асосҳои иқтисодии худидоракунии маҳаллӣ» (Душанбе, 2012), 

«Нақши ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ташаккул ва рушди худидоракунии маҳаллӣ» 

(Конференсияи илмию амалии байналмилалӣ дар мавзӯи «Танзими давлатии 

иқтисодиѐт ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти субъектҳои 

хоҷагидор», шаҳри Душанбе, 2016) ва ғ. Натиҷаҳои илмӣ ва илмию таълимии 

рисола дар раванди курсҳои такмили ихтисоси хизматчиѐни давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мавриди истифода қарор гирифтаанд. 

Инчунин, мазмуни асосии таҳқиқоти илмӣ дар маҷаллаҳои аз ҷониби 

комиссияҳои олии аттестатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи 

Россия тақризшаванда, дар шакли мақолаҳо нашр шудаанд. Чунончи, дар 

мавзӯъҳои «Идоракунии давлатӣ ва ҳокимияти давлатӣ: мафҳум, моҳият ва 

таносуби онҳо» (Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон №3(67), 2011. С. 208-

211.) ISSN2074-1847, «Ҳамкории ҳокимияти қонунгузор ва иҷроия дар 

ташаккул ва татбиқи сиѐсати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Паѐми 

Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ №1 (44), 2012. С. 

70-78) ISSN2219-5408, «Идоракунии самараноки давлатӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» (Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон №3/8(101), 2012. С.135-

140) ISSN2074-1847, «Татбиқи сиѐсати давлатии Тоҷикистон дар сатҳи маҳал ва 

дурнамои рушди он» (Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон №2/3, 2017. С. 

280-286.) ISSN2413-5151, «Суннатҳои таърихии идоракунии маҳаллӣ дар Осиѐи 

Марказӣ дар нимаи дуюми асри XIX ва асри XX» (Паѐми Маркази тадқиқоти 

стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Тоҷикистон ва ҷаҳони 

имрӯз»), №4 (59), 2017. С.180-194.) ISSN2075-9584 ва «Такмили сиѐсати 

давлатӣ дар сатҳи маҳал» (Ахбори Институти фалсафа, сиѐсатшиносӣ ва ҳуқуқи 

ба номи А. Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон), №2. 2018, 

С.119-126.) ISSN 0235-005Х. 

Дар маҷаллаҳои илмии дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон низ мақолаҳо нашр 

шудаанд. Аз ҷумла дар мавзӯъҳои «Ҳокимияти қонунгузор ва нақши он дар 

низоми идоракунии давлатии Тоҷикистон» (Паѐми Донишкадаи такмили 
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ихтисоси хизматчиѐни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, №4, 2010. С.12-18.) 

ISSN2079-6919, ҳисоботи таҳлилӣ «Ҷанбаҳои гендерӣ дар барномаҳои рушди 

маҳал» (Қӯрғонтеппа, 2015) ва «Ислоҳоти сиѐсати давлатии Тоҷикистон дар 

сатҳи маҳал: мушкилот ва дурнамо» (Ахбори Суди конститутсионии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (маҷаллаи илмию иттилоотӣ), №2, 2017. С. 43-49.). 

Сохтори рисолаи номзадӣ. Рисолаи номзадӣ аз сарсухан, ду боб, шаш 

зербоб, хулоса ва рӯйхати сарчашма ва адабиѐти истифодашуда иборат 

мебошад. Дар сарсухан дар хусуси муҳимияти мавзӯи таҳқиқот, ҷанбаҳои 

илмию назариявии таҳқиқ ва ҳадафҳои муаллиф маълумот дода мешавад. 

Боби аввали рисолаи номзадӣ «Ҷанбаҳои назариявӣ-таърихии ташаккул ва 

рушди сиѐсати давлатӣ дар сатҳи маҳал» унвон гирифта, аз ду зербоб иборат 

аст. Дар зербоби якум дар хусуси ҷанбаҳои назариявӣ ва таърихӣ сиѐсати 

давлатӣ дар сатҳи маҳал маълумот дода мешавад. Дар зербоби дуюм ташаккул 

ва рушди сиѐсати давлатӣ дар сатҳи маҳал дар замони истиқлолияти давлатӣ 

мавриди баррасӣ қарор дода шудаст. 

Дар боби дуюми рисолаи номзадӣ, ки «Таҳлили самтҳои асосии сиѐсати 

давлатӣ дар сатҳи маҳал» номгузорӣ шудааст, масъалаҳои татбиқи сиѐсати 

самараноки давлатӣ дар сатҳи маҳал, мушкилот ва дурнамо ислоҳоти сиѐсати 

давлатӣ дар сатҳи маҳал, нақши ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ташаккул ва рушди 

сиѐсати давлатӣ дар сатҳи маҳал ва такмили татбиқи сиѐсати давлатӣ дар сатҳи 

маҳал дар чаҳор зербоб мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст.  

Натиҷагириҳои муаллиф аз таҳқиқот дар хулоса ба таври возеҳ ва 

эътимодбахш оварда шуда, рӯйхати сарчашма ва адабиѐти истифодашуда зикр 

гардиданд. 



 

БОБИ 1. ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВӢ-ТАЪРИХИИ ТАШАККУЛ ВА 

РУШДИ СИЁСАТИ ДАВЛАТӢ ДАР САТҲИ МАҲАЛ 

 

1.1.Сиёсати давлатӣ дар сатҳи маҳал: ҷанбаҳои назариявӣ ва таърихӣ 

 

Омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ ва таърихии низоми идоракунии маҳал, ки 

тавассути он болоравии иқтисодӣ ва зиндагии шоистаи аҳолӣ таъмин мегардад, 

дар марҳилаи муосири ислоҳоти соҳаи идоракунии кишвар аҳамияти калони 

илмиро фаро мегирад. Бо ин мақсад, сиѐсати давлатӣ тавассути коркард ва дар 

амал татбиқ намудани ҷанбаҳои мухталифи он, аз қабили сиѐсати дохилӣ, 

хориҷӣ ва ғ. ба амал бароварда мешавад. Тавре ки Л. Губайдуллина қайд 

менамояд, «Ин масоил дар доираи самтҳои зиѐди илмӣ, ки ин ѐ он ҷанбаҳои 

зуҳуроти мазкурро дар асоси муқобилгузории онҳо бо ин ѐ он шаклҳои 

зоҳиршавӣ мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор медиҳанд, таҳлил мегарданд»
36

. 

Аз ин рӯ, мавҷудияти самтҳои мухталифи сиѐсати давлатӣ додани афзалиятро 

ба намуди алоҳидаи он ифода карда наметавонад. Бинобар ин, ҳама гуна самти 

сиѐсати давлатӣ дар низоми муносибатҳои сиѐсӣ барои ин ѐ он давлат мавқеи 

калидӣ дошта, он муносибати давлатро нисбат ба ин соҳа муайян менамояд. 

Барои таҳқиқоти илмии мавзӯи пажуҳиш дар зербоби мазкур раванди 

ташаккулѐбии низоми муносибатҳои сиѐсати маҳаллӣ бо назардошти таҷрибаи 

таърихӣ дар сатҳи – назариявӣ ва амалӣ пешниҳод ва баррасӣ гардидааст. 

Гурӯҳи муҳаққиқон ба он андешаанд, ки назарияи сисѐсат ба мавқеи 

комилан эътирофгашта равона шудааст, яъне ки он метавонад вақту ҳолати 

худро муайян созад, вале дар амал татбиқи худро наѐбад. Назарияи сиѐсат роҳи 

дурусти амалисозии ғояро нишон дода, ба оянда рӯ меоварад. Бо вуҷуди ин, он 

метавонад асоси ташаккулѐбии назарияи воқеӣ гардад. 
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Илми сиѐсӣ ва назарияи сиѐсӣ пайвастагии омилҳои иҷтимоиро дорад. 

Илми сиѐсӣ бо ҷомеаи муайян ва давру замон пайваста аст, амалияи сиѐсӣ 

бошад, таҷрибаи тӯлонии таърихӣ ва анъанаю ақидаҳоро дар бар мегирад. Илми 

сиѐсӣ ва назарияи сиѐсӣ дар мавзӯи таҳқиқот фарқ мекунад. Назария 

бархӯрдҳое, ки дар аососи мубоҳисаи байни манфиатҳои гурӯҳии ҷомеа ва 

ақидаи онҳо ба амал меояд, баррасӣ менамояд. Илми сиѐсӣ бошад равандҳои 

сиѐсӣ ва фаъолияти институтҳои сиѐсиро оқилона шарҳ медиҳад. 

Новобаста ба фарқиятҳо илм ва назария хусусиятҳои умумӣ доранд. Ҳар 

яки онҳо баҳогузории таҷрибаи гузашта ва дурустии ғояҳои фалсафӣ-назариявӣ 

дода, амалҳои беназири сиѐсиро дар динамика баррасӣ намуда; равандҳои 

муосирро тафсир карда, аз нуқтаи назари намунаҳои маъмулӣ ва таҷрибаи 

ҳолатҳои мувофиқ баҳодиҳӣ менамояд; рушди равандҳои иҷтимоӣ-сиѐсиро 

пешгӯӣ намуда, вобаста ба мавқеи комилан эътирофгашта ва ақидаҳои 

субъективӣ, «коэффисиенти иштибоҳ»-ро дар дурнамо ба инобат мегирад
37

.  

Аз ин ҷо, ба сифати яке аз мавзӯъҳои марказии илм ва назарияи сиѐсӣ 

идоракунии маҳаллӣ эътироф гардидааст, ки нисбат ба он дар шароити муосир 

таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда мешавад, Зеро он яке аз самтҳои ҳаѐтан муҳим 

дар сиѐсати давлатӣ маҳсуб ѐфта, тибқи стратегияи аз ҷониби давлат 

қабулшуда, амалӣ гардонида мешавад. Вобаста ба ин, зери мафҳуми сиѐсати 

давлатӣ одатан ҳамон самти сиѐсати давлатӣ фаҳмида мешавад, ки он барои 

таъмини рушди давлат ва зиндагии шоистаи шаҳрвандон мусоидат менамояд. 

Ба таври дигар, сиѐсати давлатӣ фаъолияте мебошад, ки манфиати давлатро на 

фақат дар сатҳи марказ, балки дар маҳал ва муносибати субъектҳои сиѐсати 

маҳаллиро нисбат ба давлат муайян ва татбиқ месозад. 

Сиѐсати маҳаллӣ қисми таркибии сиѐсати давлатӣ буда, амалҳои 

ҳадафноки давлатро дар худ таҷассум менамояд, ки он барои амалӣ шудани 

фаъолияти мутавозини маҳалҳо ва таъмини рушди самаранокии онҳо равона 

мегардад. 
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Сиѐсати давлатӣ аз неруҳои гуногуни мавҷудаи ҷамъиятӣ, ки барои ноил 

шудан ба ҳадафҳои худ кӯшиш ба харҷ медиҳанд ва ба манфиатҳои гурӯҳҳои 

дигари иҷтимоӣ таъсир мерасонанд, сарчашма гирифта, дар давраҳои гуногуни 

рушд ва пешрафт мазмунан тағйир меѐбад. Ба ин сиѐсат, пеш аз ҳама, ҳамон 

омилҳое таъсиргузор ҳастанд, ки онҳо дар ҷомеа ҳамчун омили ҳукмрон ба 

ҳисоб мераванд. 

Барои роҳандозӣ намудани ислоҳоти фарогири тамоми соҳаҳои хоҷагии 

халқ, аз ҷумла сиѐсати идоракунии маҳаллӣ, қабули Эъломияи истиқлолияти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи ҳуқуқӣ гузошт. Эъломия ҳокимияти давлатиро 

ба се шоха - қонунгузор, иҷроия ва судӣ таҷзия намуда, мустақилияти 

ҷумҳуриро дар ҳалли ҳама гуна масоили сиѐсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ 

пешбинӣ кард. 

Дар асоси моддаи 16 Эъломия, сиѐсати дохилӣ ва хориҷии мамлакат тибқи 

муқаррароти меъѐрҳои байналмилалӣ муайян ва эътироф гардида, ба ин васила 

ба таври нав ташкил шудани сиѐсати давлатӣ дар соҳаҳои мухталифи 

идоракунӣ, аз ҷумла дар сатҳи маҳал заминагузорӣ гардид. 

Бояд ба ин нукта ишора кард, ки халқи тоҷик тӯли садсолаҳо дар ҷомеаи 

феодалӣ ва ҳукмронии сулолаҳои гуногун умр ба сар мебурд, ки идоракунии 

маҳаллӣ тибқи нишондодҳои аркони шариати ислом ба роҳ монда мешуд. 

Масалан, дар низоми идоракунии давлатии аморати Бухоро қозикалон масъули 

амалисозии адолати судӣ; қушбегӣ масъул дар соҳаҳои андоз, молия, амният, 

ҳарбӣ, таъмини фаъолияти дарбор; бекҳо ҳокимони вилоятҳо ва дар зинаи 

поѐнтар аз бекҳо оқсақолон амал мекарданд. 

Бекҳо аз рӯйи салоҳият ҳамасола ба хазинаи амир ворид гардидани 

миқдори муайяни молиѐт ва туҳфаро таъмин мекарданд. Аммо дастгоҳи 

идоракунии онҳо дар бисѐр маврид на аз ҳисоби хазина, балки аз ҳисоби 

молиѐти ситонидашуда пардохт мегардид. 

Чунин усули ташкили идоракунии маҳаллӣ, ки берун аз таваҷҷуҳи амир 

қарор дошт, на танҳо ба рушди минбаъдаи минтақаҳои гуногуни аморат 

таъсиргузор буд, инчунин дар аксарияти маврид ба заифшавии пояҳои 
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давлатдории он боис мегардид. Ҳамин гуна сиѐсат дар аморат то инқилоби 

сентябри соли 1920 ва ташкил ѐфтани ҶХШ Бухоро дар моҳи октябри ҳамон 

сол идома ѐфт. 

Зоҳир нашудани таваҷҷуҳи ҷиддӣ ба низоми идоракунии маҳаллӣ аз 

ҷониби амир, ба он боис шуд, ки шахсони алоҳидаи мансабдори сатҳҳои 

мухталиф, ҳангоми амалисозии ваколатҳои мансабӣ на манфиати давлат, балки 

манфиати шахсиро дар мадди аввал гузоранд. Чунин муносибат дар бисѐр 

маврид боиси коста гардидани нуфузи дастгоҳи идоракунии марказӣ ва 

маҳаллӣ дар байни аҳолӣ мешуд. 

Беназоратӣ байни ҳокимияти марказӣ ба он оварда расонид, ки дар 

мавриди қабули қарорҳо бештар манфиати шахсони алоҳида ба инобат гирифта 

шуда, ба инкишофи бархӯрди манфиатҳо сабабгор шуд. 

С. Михайлов дуруст қайд менамояд, ки «...манфиат қувваи ҳаракатдиҳанда 

ва инкишофдиҳандаи ҷамъият ба шумор меравад, ки рушди иқтисодиѐт, 

тақсимот ба табақаҳои муайяни иҷтимоӣ, ки ҳар яке манфиатҳои ба худ хосро 

доранд, боиси мубориза барои ҳаѐт, барои ҳифзи манфиатҳои гурӯҳӣ 

мегардад»
38

. 

И. Буриев дар муайян намудани мафҳуми манфиат ду категория - 

категорияи манфиат ва талаботро аз ҳам ҷудо намуда, фарқияти байни онҳоро 

муайян кардааст. Ба ақидаи муаллиф, манфиат хоси инсон буда, ҷанбаи 

иҷтимоӣ дорад ва бо талаботи худи инсон алоқаманд мебошад. Аммо, талабот 

бошад, бештар хусусияти иқтисодӣ дошта, мутаносибан муносибати инсонро 

нисбат ба шароити иқтисодию моддие, ки ӯро иҳота кардааст, ифода менамояд. 

Ин муносибат бештар барои қаноатманд намудани талаботи худ равона карда 

шудааст
39

. 

Ба назари мо дурустии андешаи И. Буриев дар муносибати амалдорони ни-

зоми идоракунии сатҳҳои мухталифи дастгоҳи амири Бухоро, ки дар татбиқи 
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сиѐсати давлатӣ бештар манфиати худро ба инобат мегирифтанд, дида меша-

вад. 

Қобили зикр аст, ки ба рушди минбаъдаи идоракунии маҳал ғалабаи 

Инқилоби буржуазӣ-демократии Россия, таъсири амиқи худро гузошт. Бо 

таъсири инқилоби мазкур дар аморати Бухоро ҳаракати ислоҳотталабона оғоз 

гардид ва ин рӯйдод амири Бухороро маҷбур сохт, ки барои гузаронидани ис-

лоҳот дар як қатор соҳаҳои ҳаѐти ҷамъиятию давлатӣ розигӣ диҳад. 

Таҳти таъсири инқилоби болозикр аввалин бор дар низоми ҷамъиятию 

сиѐсии аморати Бухоро унсурҳои нави сиѐсӣ, аз қабили шӯроҳои намояндагии 

коргарон рӯйи кор омаданд, ки дар таъсис ва фаъолияти аксарияти онҳо ҳара-

катҳои инқилобии Россияи подшоҳӣ нақши калидӣ доштанд. Новобаста ба он 

ки аксарияти аҳолии маҳал аз моҳияту муҳтавои фаъолияти ин шӯроҳо умуман 

иттилои саҳеҳ надоштанд, онҳо ба тағйири авзои сиѐсии аморати Бухоро такони 

ҷиддӣ бахшиданд. Зеро ин падидаи нави сиѐсӣ ҳарчанд, ки дар марҳилаи аввал 

танҳо маҳалҳои руснишини аморати Бухоро, ба мисли Когон, Чорҷӯй, Тирмиз 

ва ғ. фаро гирифта буд, вале тадриҷан таъсири амиқи худро ба деҳоти аморат 

низ гузошт. Ҷавонбухориѐн, ки дар саргаҳи ҳаракати ислоҳотталабона дар амо-

рат қарор доштанд, аз сиѐсати маҳаллии амири Бухоро ба хубӣ огоҳ буданд ва 

барои ислоҳи он кӯшиш мекарданд. 

Пирӯзии инқилоби буржуазӣ-демократӣ дар Россияи подшоҳӣ дар низоми 

сиѐсати давлатии аморати Бухоро, ки қисмати зиѐди Тоҷикистони имрӯза бо 

номи Бухорои Шарқӣ ба ҳайати он дохил мешуд, таҳаввулоти назаррасро ба 

амал овард. 

Ҷавонбухориѐн дар марҳилаи аввал гузаронидани ислоҳотро дар соҳаи 

маориф хостагор буда, онро ба миѐн гузошта буданд. Ғалабаи инқилоби буржу-

азӣ-демократӣ дар Россия ва сарнагуншавии ҳокимияти мутлақият, дар талабо-

ти ҷавонбухориѐн тағйиротро ворид кард. Онҳо аз амир дар навбати аввал гуза-

ронидани ислоҳоти сиѐсию иҷтимоиро дар низоми идоракунии давлатӣ, аз ҷум-

ла дар соҳаи андозу молия талаб карданд. Ҷавонбухориѐн низ дар ин раванд 
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такяи асосиро ба монанди амири Бухоро ба ҳукумати муваққатии Россия карда 

буданд. 

Амири Бухоро таҳти фишори ҳаракати ислоҳотталабон маҷбур шуд, ки ав-

вали соли 1917 барои гузаронидани як қатор ислоҳот иҷозат диҳад. Лоиҳаи ис-

лоҳоти низоми идоракунии давлатӣ дар аморати Бухоро, ки бо сарварони ҷа-

вонбухориѐн Мирзо Мансуров, Усмонхӯҷа Пӯлодхоҷаев ва Абдулвоҳид 

Бурҳонов (Мунзим) мувофиқа гардида буд, 4 апрели соли 1917 аз ҷониби ҳуку-

мати муваққатии Россия низ пас аз муҳокима дар Вазорати корҳои хориҷӣ тас-

диқ гардид. 

Татбиқи ин лоиҳа метавонист минбаъд ба рушди сохти идоракунии давла-

тии аморат, бахусус дар соҳаи андоз, молиѐт, идоракунии маҳаллӣ ва пешгирии 

худсариҳои амалдорони дастгоҳи амир мусоидат намояд. Зеро ин ислоҳот 

амирро муваззаф менамуд, ки муносибатҳои марбут ба закот, хироҷ ва дигар 

намуди андозҳоро ба тартиб оварад. Ба худсарию бедодгарии шахсони мансаб-

дори дастгоҳ хотима гузошта, дар назди ҳукумати Бухоро аз ҳисоби мардуми 

соҳибзаковат маҷлиси машваратӣ таъин намуда, даромад ва хароҷоти хазинаро 

зери назорати қатъӣ бигирад ва бо мақсади баландбардории сатҳи маърифатно-

кии аҳолии аморат, дар Бухоро як матбааро мавриди истифода қарор диҳад
40

. 

Ислоҳоти расман аз ҷониби амир эълонгардида дар сурати татбиқи воқеӣ, 

метавонист сиѐсати давлатии аморати Бухороро дар маҳал куллан тағйир дода, 

барои ба давраи нави ташаккулу рушд гузаштани он замина гузорад. Аммо ин 

ислоҳоти идоракунии давлатии «гузаронидашуда» ба ҷуз кӯшиши гирифтани 

пеши роҳи эҳтимолияти нооромиҳои сиѐсӣ ва ҷунбишиҳои халқӣ дар қаламра-

ви аморат беш набуд ва аз ин рӯ, сохтори мавҷудаи низоми идоракунӣ дар амо-

рат то ғалабаи инқилоби Бухоро бетағйир боқӣ монд. 

Бо ғалабаи инқилоби Бухоро ва сарнагун гардидани ҳокимияти амир, сиѐ-

сати давлатӣ дар маҳал ба зинаи нави ташаккул ва рушди худ ворид гардид. 

Хусусияти умумии муттаҳидкунандаи давраи тоинқилобӣ ва баъдиинқилобии 
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ташаккул ва рушди сиѐсати давлатӣ дар маҳал дар он зоҳир мегардад, ки онҳо 

дар маҷмӯъ бештар таҳти таъсири сиѐсати Россия қарор доштанд ва тибқи 

усулҳои идоракунии аз ҷониби он кишвар пазируфташуда рушд мекарданд. 

Сиѐсати давлатӣ дар маҳал баъди ғалабаи инқилоби Бухоро ҷанбаи 

синфиро пайдо намуд ва он ба манфиати халқи мазлум, таъмини ҳифзи 

ҳуқуқҳои онҳо, инчунин ба идоракунии корҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ ҷалб 

намудани меҳнаткашон ва аз ҷониби худи онҳо муайян намудани самти 

ислоҳот нигаронида шуд. 

Воқеан «дар таъмини рушди бонизоми сиѐсии ҷомеа шаклҳои гуногуни 

ташкилӣ-ҳуқуқии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ки фаъолияти худро дар доираи 

муқаррарнамудаи конститутсия ба амал мебароранд, нақши муҳимро мебозанд. 

Бинобар ин, ҳадафи ғамхории доимии давлат бояд дар таъмини кафолати 

дахлдори ҳуқуқ ба муттаҳидшавӣ ва пешгирии дахолати беасос ба фаъолияти 

ҷамъиятӣ-сиѐсӣ ва иқтисодии онҳо бошад»
41

. 

Бояд гуфт, ки дар ҳаѐти сиѐсии ҷомеа дар қатори ҳизбҳои сиѐсӣ созмонҳои 

ҷамъиятӣ ва ҳаракатҳои оммавию сиѐсӣ низ мақоми калидиро ишғол 

менамоянд. Ҷанбаҳои фарқкунандаи фаъолияти ин созмонҳо аз ҳизбҳои сиѐсӣ 

аз он иборат аст, ки онҳо барои ба даст овардани ҳокимияти сиѐсӣ мубориза 

намебаранд ва вазифаи онҳо аз ҳиссагузорӣ дар сохтмони давлатӣ, хоҷагӣ ва 

ҳаѐти иҷтимоию маданӣ иборат мебошад
42

. 

Дар асоси гуфтаҳои боло, ҳокимият пас аз ғалабаи инқилоби Бухоро ба 

дасти кумитаҳои инқилобӣ гузашт, ки онҳо мақомоти олии давлатӣ ба шумор 

мерафтанд. Мақомоти мазкур салоҳият доштанд, ки барои амалӣ гардонидани 

сиѐсати дохилӣ ва хориҷӣ, дар амал татбиқ кардани санади меъѐрии ҳуқуқии 

қабулшуда дар заминаи таъсиси шӯроҳои инқилобӣ мусоидат намоянд. 

Мақсади ниҳоии ин сиѐсат мустаҳкам намудани қонунияти инқилобӣ, пурзӯр 
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кардани заминаҳои ҳуқуқии ҳокимияти навтаъсис ва бо ҳамин васила таъмин 

намудани ҳифзи дастовардҳои он аз иртиҷои дохилию хориҷӣ буд. 

Кумитаи инқилобии умумибухороӣ тибқи қонуни замони инқилоб амал 

карда, идоракунии давлатро дар дасти худ мутамарказ гардонид. Ба сифати 

мақомоти ҳокимияти иҷроия - Шӯрои нозирони халқӣ рӯйи кор омад, ки он 

нозирони адлия, молия, кишоварзӣ, корҳои дохилӣ, ҳарбӣ ва давлатиро 

муттаҳид мекард. 22 сентябри соли 1920 бо мақсади ба идоракунии корҳои 

давлатӣ ҷалб намудани аҳолии маҳал Низомнома дар бораи кумитаҳои 

инқилобии маҳаллӣ тасдиқ гардид. Тибқи Низомнома, дар маҳалҳои 

аҳолинишин кумитаҳои инқилобии маҳаллӣ дар ҳайати панҷ нафар таъсис ѐфт, 

ки онҳоро кумитаи инқилобии умумибухороӣ таъин мекард. Ба ҳайати 

кумитаҳои инқилобии маҳаллӣ ба таври ҳатмӣ як нафар аз нозироти ҳарбӣ 

шомил мегардид
43

. 

Кумитаи инқилобии умумибухороӣ ҳарчанд ҳамчун мақоми олии 

ҳокимияти давлатӣ дар замони инқилоб тавонист дар ташаккул ва рушди 

сиѐсати давлатӣ дар маҳал бо таъсис додани кумитаҳои инқилобии маҳаллӣ 

корҳои зиѐдро ба анҷом расонида, амалишавии онҳоро дар доираи қонунияти 

инқилобӣ таъмин намуд, лекин он чиз ба назар мерасад, ки саҳми бештар дар 

ташаккул ва рушди сиѐсати давлатӣ дар маҳал ба Анҷумани муассисони 

умумибухороӣ
44

, ки рӯзҳои 6-8 октябри соли 1920 доир гардида буд, тааллуқ 

дорад. 

Дар кори Анҷуман Истиқлолияти давлатии Бухоро аз ҷониби Россия ба 

таври расмӣ шинохта шуда, ҳудудҳои қаблан аз ҳайати аморати Бухоро 

баровардашуда, ба он баргардонида шуданд. Анҷуман дар рӯзи охирони кории 

худ як силсила қарорҳои таърихӣ қабул намуда, ҳокимияти инқилобиро ҳукми 

қонунӣ бахшид. Чунончи, Анҷуман 8 октябри соли 1920 дар хусуси таъсис 
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ѐфтани Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро қарор қабул намуда, дар асоси 

ҳисоботи Кумитаи инқилобии умумибухороӣ ва Шӯрои нозирони халқӣ 

фаъолияти онҳоро қувваи қонунӣ дод
45

. Қарорҳои мазкур дар ташаккули 

минбаъдаи сиѐсати давлатӣ дар маҳал имкониятҳои васеъро ба вуҷуд оварда, 

рушди онро таъмин намуд. 

Анҷумани дуюми муассисони умумибухороӣ, ки 18-23 сентябри соли 1921 

доир гардид, нахустин Конститутсияи ҶХШ Бухороро қабул намуд. Дар он 

барҳамхӯрии ҳокимияти амир ва ба меҳнаткашону коргарон ва деҳқонон гуза-

штани ҳокимият ба расмият дароварда шуд. 

Конститутсия дар роҳи демократикунонии ҳаѐти ҷамъиятӣ қадамҳои усту-

вор гузошта, ба аҳолии маҳал, ба истиснои хонадони амир, амалдорони он, за-

миндорон, шахсони аз ҷониби суди халқӣ маҳкумгардида, ҳуқуқи интихоботи-

ро муқаррар намуд. Конститутсия ба аҳолии маҳаллӣ ҳангоми расидан ба синни 

20-солагӣ сарфи назар аз нажод, ҷинс, забон ҳуқуқи иштирок дар интихобот ва 

ҳуқуқи иштироки онҳоро дар идоракунии корҳои давлатӣ кафолат дода, бо 

ҳамин наздик намудани аҳолӣ ба сиѐсати давлатро таъмин менамуд. Дар 

маҷмӯъ таъмини ин ҳуқуқҳо аз нигоҳи қонунияти замони инқилоб 

метавонистанд барои мустаҳкам намудани пояҳои ҳокимияти давлатии 

пасоинқилобӣ, аз нигоҳи сиѐсӣ-ҳуқуқӣ тағйир додани сиѐсати давлатӣ, бахусус 

сиѐсати маҳаллӣ муассир бошанд. 

Ҳамин тавр, Конститутсияи ҶХШ Бухоро барои мустаҳкам намудани 

ҳуқуқи интихоботӣ, инчунин озодии сухан, ҷамъомадҳо ва матуботи давриро 

кафолат дод. Ин омилҳо ҳуқуқи интихоботиро мукаммал гардонида, имконияти 

таъсиррасонии бештарро ба сиѐсати давлатию маҳаллӣ дар маҷмӯъ замина 

гузошт. 

Анҷумани III муассисони умумибухороӣ 4 июни соли 1922 бо қарори худ 

Низомнома дар бораи идоракунии Бухорои шарқӣ ва Дастурамали Комиссияи 

фавқулоддаи диктаторӣ оид ба масъалаҳои Бухорои шарқиро тасдиқ намуд. 

Санадҳои мазкур баробари Конститутсияи ҶХШ Бухоро сиѐсати маҳаллиро 
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муайян намуд, ки аз ҷониби сохторҳои мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ 

амалӣ мегардид
46

. Тибқи Низомнома, идоракунии маҳаллӣ дар Бухорои шарқӣ 

аз ҷониби намояндагони кумитаи инқилобӣ, қозиѐт, оқсақолон, ки дорои 

дастгоҳи марбутаи худ будаанд, амалӣ мегардид. Ин мақомот дар доираи 

салоҳияти худ масъалаҳои дар ҳудуди воҳидҳои маъмурию ҳудудии ба онҳо 

вобасташуда - деҳаҳо, кентҳо, туманҳо бамиѐномадаро ҳаллу фасл мекарданд. 

Анҷумани IV муассисони умумибухороӣ, ки 11-17 октябри соли 1923 доир 

гардид, як қатор масъалаҳои марбут ба ҳуқуқҳои муайяни худмухтории 

халқияту миллатҳои алоҳидаи ҶХШ Бухороро баррасӣ намуда, ба онҳо барои 

ташкили идоракунии маҳаллӣ ҳуқуқҳои муайяни худмухториро пешбинӣ кард. 

Масалан, Анҷумани IV муассисони умумибухороӣ бо шунидани маърӯза оид ба 

масъалаи миллии туркманҳо, бо мақсади ҳарчи бештар наздик кардани онҳо ба 

ҳукумат, додани ҳуқуқ барои муайян намудани тарзи зиндагӣ ва рушд додани 

фарҳанги миллии худ, қарор кард: 

а) аҳолии маҳалҳои туркманнишин, ба монанди вилоятҳои Чорҷӯй ва 

Каршӣ ҷудо карда шуда, ба ихтиѐри Кумитаи иҷроияи вилояти Туркман, ки аз 

ҷониби онҳо интихоб гардидааст, дода шавад; 

б) ба Кумитаи иҷроияи марказӣ супориш дода шавад, ки лоиҳаи 

Низомнома оид ба ҳуқуқҳои махсуси Кумитаи иҷроияи Туркманро омода 

намояд
47

. 

Қарорҳои мушобеҳ ҳамчунин аз рӯйи масъалаи халқият ва миллатҳои 

қирғиз ва қазоқ қабул гардид. Қарорҳои мазур нисбат ба халқият ва миллатҳои 

қирғиз ва қазоқ ҳуқуқҳои ҳаммонанд ба халқият ва миллатҳои туркманро 

муқаррар намуда, доираи онро нисбат ба халқият ва миллатҳои туркман 

васеътар намуд. Масалан, бо қарори Анҷумани IV муассисони умумибухороӣ 

дар назди Кумитаи иҷроияи марказӣ сохтори алоҳида оид ба масъалаи халқият 

ва миллатҳои қирғиз ва қазоқ таъсис дода шуд, ки муайян намудани ҳуқуқ ва 

доираи фаъолияти сохтори мазкур ба уҳдаи Кумитаи иҷроияи марказӣ вогузор 
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шуда буд. Баробари ин, ба ҳайати шӯро оид ба таҳсилоти ақаллиятҳои миллӣ, 

ки дар назди Нозироти маориф фаъолият мекард, намояндаи халқият ва 

миллати қирғиз ва қазоқ шомил гардиданд
48

. 

Муҳаққиқон ва таҳлилгарон бештар ба ҷанбаи миллатгароӣ доштани 

қарорҳои мазкур ишора карда, зикр намудаанд, ки ҳангоми ҳалли масъалаҳои 

халқият ва миллатҳои алоҳида, аз ҷониби Анҷуман манфиатҳои халқият ва 

миллатҳои алоҳида ба инобат гирифта нашудаанд. Чунончи, Р. Масов дар 

қарори Анҷумани IV муассисони умумибухороӣ ѐдовар нагардидани халқият ва 

миллати тоҷик, ба онхо дода нашудани ҳуқуқҳои идоракунии худмухтори 

ҳокимияти маҳаллӣ ѐ худмуайянкуниро зикр менамояд
49

, ки воқеан чунин ҳолат 

дар вақти тақсимоти миллӣ-марзии Осиѐи Марказӣ ҷой дошт ва ин як навъ 

беадолатӣ нисбат ба мардуми мо буд. 

Бояд хотиррасон сохт, ки Конститутсияи ҶХШ Бухоро дар қатори 

масъалаҳои дигар, ҳамчунин масъалаи мақомоти олӣ ва маҳаллии ҳокимияти 

давлатиро баррасӣ намуд. Тибқи муқаррароти он, мақоми олии қонунгузор 

Анҷумани умумибухороӣ ба шумор мерафт, ки соле як маротиба даъват 

мегардид. Ин мақом баъдан ба Анҷумани шӯрои намояндагони халқ табдил 

дода шуд. 

Дар байни анҷуманҳои шӯрои намояндагони халқ салоҳияти мақомоти 

олии қонунгузор ва назораткунанда ба зиммаи Кумитаи иҷроияи марказии 

умумибухороӣ вогузор гардид. Ин кумита фаъолияти худро дар шакли иҷлосия 

ба амал мебаровард, ки он барои баррасӣ ва ҳаллу фасли масъалаҳои ҳалталаби 

ҳаѐти ҷамъиятӣ ва давлатӣ дар ду моҳ як маротиба даъват мегардид. 

Баробари мақоми олии зикршудаи муайянсозандаи сиѐсати давлатӣ, 

Шӯрои нозирони халқӣ фаъолият мекард, ки он аз даҳ нозирот (вазорат) иборат 

буда, он масъалаҳои ба салоҳияташ вогузор гардидаро тибқи тартиби 

муқарраршуда ҳаллу фасл мекард. Мақоми мазкур аз рӯйи мазмун ва муҳтавои 

фаъолият мақомоти ҳокимияти иҷроия ба шумор мерафт. 

                                              
48

 Там же. С. 60. 
49

 Масов Р. История топорного разделения. Душанбе: Ирфон, 1991. С. 22. 



32 

Дар кентҳо, туманҳо ва вилоятҳо сохтори маҳаллии мақомоти олии 

идоракуниро Кумитаи иҷроияи анҷумани шӯроҳои намояндагони халқ ташкил 

медод. Мақомоти мазкур дар навбати аввал дар маҳалҳои нисбатан осоишта 

амал карда, ҳангоми оғоз гардидани ҳаракати зиддишӯравӣ метавонист ба 

кумитаи инқилобӣ табдил ѐбад. 

Ҳамин тавр, сиѐсати давлатӣ дар маҳал, нахуст дар аморати Бухоро, 

баъдан дар ҶХШ Бухоро, ки қисмати зиѐди ҳудуди Тоҷикистони кунунӣ дар 

ҳайати он қарор дошт, дар шароите ташаккул ѐфт, ки дар он дар оғоз таъсир ва 

мавқеи меъѐрҳои шариат устувор буда, шуури сиѐсии субъектҳо ва объектҳои 

сиѐсати давлатӣ дар ҳама гуна сатҳ ба қадри кофӣ рушд накарда буд. Бинобар 

ин, дар ташаккули сиѐсати давлатӣ дар маҳал дар ин давра он чиз мусаллам аст, 

ки рушди он бештар таҳти таъсири қувваҳои берунӣ, бахусус Россия қарор 

дошт. 

Сиѐсати давлатӣ дар маҳал дар оғози ҳукумати Шӯравӣ, дар манотиқи 

ҷануби Тоҷикистон дар маҷмӯъ мушобеҳ ба манотиқи шимоли Тоҷикистону 

Бадахшон, ки онҳо қаблан шомили Генерал-губернатории Туркистон буд, 

роҳандозӣ гардид. Маҳз ба Генерал-губернатории Туркистон шомил будани 

манотиқи шимоли Тоҷикистони имрӯза ба ҳайати Россияи подшоҳӣ ва дар ин 

ҷо баланд будани нуфузи аҳолии русзабон ба рушди саноат мусоидат намуд. Ин 

омил боиси он гардид, ки дар ин навоҳӣ дар баробари муқаррароти шариати 

ислом, инчунин муқаррароти низоми ҳуқуқии подшоҳӣ амал менамуд, ки он ба 

ташаккул ва рушди сиѐсати давлатӣ дар маҳал, бахусус ба шуурнокии сиѐсии 

субъектҳо ва объектҳои сиѐсати давлатӣ таъсири амиқи худро расонид. Аз ин 

лиҳоз, ҳокимияти Шӯравӣ дар шимоли Тоҷикистон нисбат ба минтақаи 

ҷанубии он пештар барқарор ва рушд намуд. 

Сиѐсати давлатӣ дар маҳал, ки дар натиҷаи инқилобҳо дар Россияи 

подшоҳӣ ва баъдан дар аморати Бухоро рӯйи кор омада, тибқи қонунҳои 

замони инқилоб ташаккул ва рушд намуд, бо дигаргуниҳои алоҳидаи бо 

тақозои замон ва рӯйдодҳои сиѐсӣ ташаккул ѐфта, тақрибан дар тамоми давраи 

мавҷудияти ҳокимияти Шӯравӣ нуфузи худро нигоҳ дошт. 
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Маврид ба зикр аст, ки 14 октябри соли 1924 дар натиҷаи баргузор шудани 

тақсимоти миллӣ-ҳудудӣ дар Осиѐи Марказӣ, дар ҳайати ҶШС Ӯзбекистон 

ҶМШС Тоҷикистон таъсис ѐфт. Таъсисѐбии ҶМШС Тоҷикистон дар ҳайати 

ҶШС Ӯзбекистон бо Эъломия дар бораи таъсисѐбии ҶМШС Тоҷикистон аз 15 

октябри соли 1924 ба расмият дароварда шуд. 

Таъсис ѐфтани ҶМШС Тоҷикистон ва аз нигоҳи ҳуқуқӣ ба расмият 

даромадани он ба сатҳи нави миллии ташаккул ва рушд гузаштани сиѐсати 

давлатӣ дар маҳал мусоидат кард, ки ба он дар навбати аввал аз ҷониби 

Кумитаи инқилобии ҶШС Ӯзбекистон муҳокима гардидани масъалаи ҶМШС 

Тоҷикистон ва бо роҳбарии Н. Махсум дар ҳайати дувоздаҳ нафар таъсис 

ѐфтани Кумитаи инқилобии ҶМШС Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 1924 боис 

гардид. 

Кумитаи инқилобии ҶМШС Тоҷикистон дар ҳудуди Тоҷикистони мухтор 

мақоми олии ҳокимияти давлатӣ ба шумор рафта, идоракунии давлатиро дар 

дасти худ мутамарказ гардонид. Мақоми мазкур дар навбати худ сохтори 

маҳаллии мақомоти идоракунии давлатиро таъсис дод, ки он аз сохторҳои 

идоракунии маҳаллие, ки дар ҶХШ Бухоро қабул гардида буданд, тафовути 

қобили мулоҳизае надошт. Вай амалан низоми идоракунии давлатии ҶХШ Бу-

хороро қабул намуда, онро дар Конститутсияи ҶМШС Тоҷикистон аз соли 1929 

ба расмият даровард. Бо назардошти ин, метавон гуфт, ки пас аз қабули ин 

санадҳои меъѐрӣ-ҳуқуқӣ сиѐсати давлатӣ дар маҳал мазмун ва муҳтавои худро 

ба таври ҷиддӣ иваз накард. 

Конститутсияи ҶМШС Тоҷикистон соли 1929 дар боби якум барои 

шаҳрвандон ҳуқуқ ба таҳсил, интихоб кардан, интихоб шудан ва ғайраро 

муқаррар намуд, ки онҳо дар ниҳояти кор барои фаъолнокии сиѐсӣ ва иштиро-

ки бештар дар амалисозии идоракунии корҳои давлатӣ, бахусус идоракунии 

маҳаллӣ мусоидат намуданд. Бояд гуфт, ки Конститутсияи ҶМШС Тоҷикистон 

бештар ҷанбаи синфӣ дошта, асосан ҳуқуқ ва манфиатҳои коргарону деҳқонон 

ва дар маҷмӯъ манфиати меҳнаткашонро ҳимоя менамуд ва амалдорону 

сарватмандон ва заминдорони қаблӣ, аз ҳуқуқи интихоб кардан ва интихоб 
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шудан маҳрум гардида буданд. Ин маҳдудият нисбат ба онҳо дар маҳал низ 

татбиқ гардида, имконияти иштироки шахсони зикршударо дар идоракунии 

маҳаллӣ маҳдуд карда буд. 

Конститутсияи ҶМШС Тоҷикистон ба сифати ҳокимияти олӣ дар ҳудуди 

Тоҷикистони мухтор Анҷумани шӯроҳои умумитоҷиконро муқаррар намуд, ки 

бояд дар ду сол як маротиба, аз ҷониби Кумитаи иҷроияи марказӣ даъват 

мегардид. Кумитаи иҷроияи марказӣ дар байни анҷуманҳои шӯроҳои 

умумитоҷикон мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ ба шумор мерафт, ки аз 

ҳуқуқи комили ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва назоратӣ ҳамаҷониба 

истифода мекард. 

Ба ғайр аз Анҷумани шӯроҳои умумитоҷикон ва Кумитаи иҷроияи 

марказӣ, ба сифати мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ, инчунин Раѐсати 

кумитаи иҷроияи марказӣ ва Шӯрои комиссарони халқӣ фаъолият доштанд, ки 

дар доираи ваколат ва масъалаҳои барои салоҳияти онҳо муқарраргардида амал 

мекарданд. 

Шӯрои комиссарони халқӣ нақши мақоми иҷроия дошта, аз ҷониби 

кумитаи иҷроияи марказӣ барои идоракунии умумии ҶМШС Тоҷикистон 

таъсис ѐфта, аз комиссариатҳои халқӣ иборат буд. Идоракунии соҳаҳои 

алоҳидаи ҳаѐти хоҷагии халқ ва роҳбарии онҳо аз ҷониби комиссариат ва 

комиссарҳои халқӣ амалӣ мегардид. 

Сиѐсати давлатӣ дар маҳал аз ҷониби сохторҳои маҳаллии мақомоти олии 

ҳокимияти давлатӣ - Анҷумани шӯроҳо, кумитаи иҷроияи маҳаллӣ ва шӯроҳои 

вакилон амалӣ мегардид. Мақомоти зикргардида аксаран интихобӣ буда, аз 

ҷониби сокинони воҳидҳои маъмурию ҳудудии дахлдор ба муҳлати муайян 

интихоб карда мешуданд. Онҳо дар доираи салоҳияти худ тамоми санадҳои 

дахлдори мақомоти олии болоиро дар ҳаѐт татбиқ намуда, барои баланд 

бардоштани дараҷаи маданӣ-хоҷагии воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ тамоми 

тадбирҳои заруриро меандешиданд. Мақомоти зикршуда, инчунин салоҳияти 

ба субот расонидани корҳои зеринро низ доштанд: тамоми масъалаҳои 

аҳамияти маҳаллидоштаро ҳаллу фасл намоянд; тамоми фаъолияти ҳокимияти 
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Шӯравиро дар ҳудуди воҳидҳои маъмурию ҳудудии дахлдор муттаҳид 

гардонанд; дар ҳудуди воҳидҳои маъмурию ҳудудии ба онҳо вобасташуда 

қонунияти инқилобӣ, ҳифзи тартибот, амнияти давлатӣ ва ҷамъиятиро таъмин 

намоянд; масъалаҳои дорои аҳамияти умумидавлатидоштаро ҳам бо ташаббуси 

худ ва ҳам бо пешниҳоди мақомоти иҷроияи болоӣ баррасӣ ва муҳокима 

намуда, онҳоро ҳаллу фасл намоянд. 

Дар муайян кардани самти сиѐсати давлатӣ дар сатҳи маҳал аз ҷониби 

мақомоти маҳаллии дар боло зикршуда шӯроҳои вакилон нақши муҳимро 

мебозиданд. Онҳо метавонистанд ба муайянкунии сиѐсати умумидавлатӣ 

таъсир расонида, диққати мақомоти иҷроияи болоиро ба мушкилоти мавҷудаи 

маҳалли дахлдор ҷалб созанд. Чунончи, бо таъсири мақомоти маҳаллии 

идоракунӣ Кумитаи инқилобии ҶМШС Тоҷикистон бо қарори худ аз 15 

декабри соли 1925, №29 бо се забон - тоҷикӣ, русӣ ва ӯзбекӣ нашр гардидани 

санадҳои меъѐрии ҳуқуқиро муқаррар кард
50

. 

Масъалаҳои аҳамияти маҳаллидоштаи аз ҷониби мақомоти маҳаллии 

идоракунӣ баррасӣ гардида дар шакли қарор ба расмият дароварда мешуданд. 

Аммо имкон дошт, ки қарорҳои аз ҷониби мақомоти маҳаллии идоракунӣ дар 

доираи салоҳияташон қабулшуда, аз ҷониби мақомоти олии дахлдори болоии 

ҳокимияти давлатӣ бекор карда шаванд. Вале ба ин нукта бояд ишора кард, ки 

дар раванди бамалбарории сиѐсати давлатӣ дар сатҳи маҳал, мақомоти 

маҳаллии идоракунӣ ҳуқуқ доштанд, ки мувофиқи банди 86 Конститутсияи 

ҶМШС Тоҷикистон дар ҳаѐт татбиқ гардидани санадҳои комиссариатҳои 

халқии ҶМШС Тоҷикистонро таҳти масъулияти худ, бо бетаъхир огоҳ 

намудани комиссариати халқии дахлдор боздоранд. Чунин салоҳият ҳамчунин 

тибқи банди 87 Конститутсияи ҶМШС Тоҷикистон, ба кумитаҳои иҷроияи 

туманӣ ва ноҳиявӣ низ дода шуда буд, ки онҳо метавонистанд дар ҳолатҳои 

алоҳида дар амал татбиқ гардидани санадҳои алоҳидаи мақомоти болоии 

вилоятиро дар асоси огоҳ кардани онҳо боздоранд. Чунин усули амалисозии 

ҳокимияти давлатӣ, ки ҳанӯз дар Конститутсияи ҶМШС Тоҷикистон мустаҳкам 
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гардида буд, ба забони илмии муосир ҳамчун усули боздорӣ ва мувозинат 

қабул гардидааст. Ин имкон дод, ки байни салоҳияти мақомоти олии ҳокимияти 

давлатӣ ва мақомоти маҳаллии идоракунии давлатӣ сарҳадоти мушаххас 

гузошта шавад ва таъсири мақомоти идоракунии маҳаллиро ба муайянсозии 

сиѐсати давлатӣ дар маҳал ва тағйир додани онро ҳангоми ба миѐн омадани 

зарурат пурзӯр гардонад. 

Соли 1929 таъсисѐбии ҶШС Тоҷикистон ва шомилшавии он ба ҳайати 

ИҶШС ҳамчун ҷумҳурии мустақили Шӯравӣ дар таърихи давлатдории халқи 

тоҷик қадами навро пеш гузошт. Лекин, таъсисѐбии ҶШС Тоҷикистон дар 

сиѐсати давлатӣ дар маҳал тағйироти назаррасро ба вуҷуд наовард. Вай бештар 

таҳти таъсири ҳокимияти марказӣ қарор дошта, мутобиқ ба он рушд мекард. 

Субъектҳои сиѐсати давлатӣ дар маҳал бетағйир боқӣ монда, тибқи низоми 

қаблӣ амал мекарданд. 

Дар сиѐсати нави давлатӣ, нисбат ба ақаллиятҳои миллӣ бо мақсади 

таъмини ҳуқуқи пурраи онҳо ва ҳарчи бештар ба идоракунии корҳои давлатӣ 

ҷалб шудани онҳо таваҷҷуҳи хоса дода шуд. Ақаллиятҳои миллие, ки дар 

маҳалҳои аҳолнишини алоҳида аксарияти миллиро ташкил медоданд, ҳуқуқи 

ташкили кори шӯроҳоро бо забони модарӣ пайдо карданд. Ин имкон дод, ки 

сиѐсати давлатӣ дар маҳал ба самти демоктарикунонии ҷомеа нигаронида шуда, 

муносибатҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ дар асоси манфиатҳои халқ ташкил карда 

шавад. 

Бояд хотирнишон сохт, ки агар муайян карда шудани манфиати миллӣ ба 

назар оддӣ намояд ҳам, вале аз нигоҳи А. Маҳмадов он дар раванди сиѐсӣ 

бинобар сабаби динамикӣ будани зоҳиршавии берунаи талабот ва динамикаи 

ҳолати тағйирѐбанда, ба қадри кофӣ мураккаб аст
51

. Аз ин ҷо, таваҷҷуҳи хоса 

додан ба манфиати ақаллиятҳои миллӣ дар маҳал ва ҷалби бештари онҳо ба 

идоракунии корҳои аҳамияти маҳаллидошта, ҳадафи қонеъ карда шудани 

талаботи ақаллияти миллиро бо дарназардошти манфиати онҳо пайгирӣ мекард. 
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Аз эҳтимол дур нест, ки дода нашудани таваҷҷуҳи алоҳида ба манфиатҳои 

ақаллияти миллӣ метавонад боиси халалдор гардидани сиѐсати давлатӣ дар 

сатҳҳои гуногун, аз ҷумла дар сатҳи маҳаллӣ гардад, ки мисоли равшани онро 

мо дар воқеаҳои ҷаҳони муосир мушоҳида карда метавонем. 

Бо назардошти ин, сиѐсати давлатии ҶШС Тоҷикистонро дар солҳои 30-

юм ва 40-уми қарни гузашта таҳлил намуда, метавон хулоса намуд, ки он 

бештар ҷанбаи манфиатгароии яктарафаро соҳиб буда, бо назардошти 

манфиати синфи меҳнаткаш муайян мегардид. Сиѐсати давлатии ҶШС 

Тоҷикистон дар он давр аз асли диктатураи пролетариат ва ҷаҳонбинии 

марксистӣ сарчашма гирифта, мутобиқи он роҳандозӣ мегардид. Чунин самти 

сиѐсат дар моддаи 2 Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон, ки 1 марти соли 1937 

қабул гардида, аз рӯйи навбат сеюмин Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон ба 

шумор мерафт, мустаҳкам шуда буд. Тибқи муқаррароти ин модда, асоси 

сиѐсии ҶШС Тоҷикистонро шӯроҳои вакилони меҳнаткашон, ки дар натиҷаи 

сарнагун кардани ҳокимияти заминдорон, аморати феодалӣ ва сармоядорон ба 

вуҷуд омада буд, ташкил дод. Ҳамзамон, барқарор гардидани диктатураи 

пролетариат, озод шудани халқи тоҷик аз истисмори мутлақияти подшоҳӣ ва 

буржуазияи импералистии рус, саркӯб намудани ҳаракати миллии 

зиддиинқилобӣ ва ба ҳам овардани қисматҳои пошхӯрдаи халқи тоҷик дар 

давлати коргарону деҳқонон ба вуҷуд омад ва мустаҳкам гардид. 

Қобили зикр аст, ки «ҳуҷҷати муҳимтарин ва асоситарини манфиати миллӣ 

конститутсия ба шумор меравад. Санадҳои қонунгузории сиѐсати хориҷӣ 

аҳамияти муҳими истисноиро дар робитаи ногусастанӣ бо конститутсия… пай-

до менамоянд»
52

. Бо дарназардошти ин, моддаи 3 Конститутсияи ҶШС Тоҷики-

стон (соли 1937) ба меҳнаткашони шаҳр ва деҳот тааллуқ доштани ҳокимиятро 

муқаррар карда, дар моддаи 14 нисбат ба худ ҳуқуқи озодона баромадан аз ҳай-

ати ИҶШС-ро нигоҳ дошт, ҳарчанд, ки ҳуқуқи мазкур асосан ҷанбаи расмӣ 

дошт. 
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Мақоми олии ҳокимияти давлатӣ дар Тоҷикистон тибқи Конститутсияи 

соли 1937 Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон ба шумор мерафт, ки аз тарафи 

шаҳрвандон, аз рӯйи меъѐри як вакил аз 6 ҳазор нафар аҳолӣ, ба муҳлати чор 

сол интихоб гардида, самтҳои асосии сиѐсати дохилӣ ва хориҷии давлатиро бо 

қабул намудани санадҳои дахлдори қонунгузорӣ муайян менамуд. 

Шӯрои Олӣ мақоми ягонаи қонунгузорӣ ба шумор рафта, ҳуқуқи аз номи 

ҶШС Тоҷикистон баромад карданро дошт. Мақомоти дигар ҳуқуқ надоштанд, 

ки ваколати қонунгузориро иҷро намоянд. Дар байни иҷлосияҳои Шӯрои Олӣ 

салоҳияти он аз ҷониби Раѐсати Шӯрои Олӣ, ки аз ҷониби Шӯрои Олӣ интихоб 

мегардид, амалӣ карда мешуд. 

Мақоми олии иҷроия Шӯрои Вазирони ҶШС Тоҷикистон муқаррар гардид, 

ки дар назди Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон ва дар байни иҷлосияҳои Шӯрои 

Олӣ ба Раѐсати Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон ҳисоботдиҳанда буда, ҷиҳати 

таъмини иҷрои қонунҳои ИҶШС ва ҶШС Тоҷикистон дар доираи салоҳияташ 

қарорҳои ҷанбаи ҳатмидоштаро қабул мекард. 

Пешбарандаи сиѐсати маҳаллӣ шӯроҳои вакилони меҳнаткашон буд, ки аз 

ҷониби аҳолии воҳидҳои маъмурию ҳудудии дахлдор интихоб гардида, барои 

амалӣ намудани салоҳияташ метавонист кумитаи иҷроияи худро таъсис диҳад. 

Кумитаи иҷроияи маҳаллӣ аз ҷониби шӯроҳои вакилони меҳнаткашони дахлдор 

дар ҳайати раис, муовин, котиб ва аъзо интихоб мегардид. 

Таҷрибаи мазкур аҳамиятнокии худро то солҳои 70-уми асри ХХ нигоҳ 

дошта, бо қабул гардидани Конститутсияи РСС Тоҷикистон соли 1978 баъзе 

таҳаввулотро аз сар гузаронид. 

Охири солҳои 70-уми қарни гузашта дар таърихи ташаккул ва рушди 

сиѐсати давлатӣ давраи навин ба миѐн омад. Дар ин давра ҶШС Тоҷикистон 

давлати сотсиалистии умумихалқӣ эълон гардид, ки иродаю манфиатҳои 

коргарон, деҳқонон, зиѐиѐн ва меҳнаткашони ҳама халқу миллатҳои ҷумҳуриро 

ифода менамуд. Ин дар ҳолест, ки тибқи конститутсияҳои қаблии Тоҷикистон 

ҳокимияти олӣ мансуб ба Анҷумани шӯроҳои умумитоҷикон ва шӯроҳои 
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вакилони коргарон, деҳқонон ва сарбозон мутааллиқ буда, аз ҷониби онҳо 

амалӣ мегардид. 

Дар ин давра сиѐсати давлатӣ ба маҷрои демократияи марказгароӣ ворид 

гардида, бо ба инобат гирифтани иродаи халқ рушд намуд. Талаботи асосии 

усули демократияи марказгароӣ, ки дар даврони ҳокимияти Шӯравӣ усули 

таҷзияи ҳокимияти давлатиро иваз намуд, дар низоми ягонаи ҳокимияти 

давлатӣ муттаҳид намудани мақомоти давлатӣ зоҳир мегардид. Чунончи, дар 

асоси моддаи 2 Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1978 тамоми ҳокимият 

мансуб ба халқ буда, халқ ҳокимияти худро ба воситаи шӯроҳои вакилони халқ 

ба амал мебаровард. Шӯроҳои вакилони халқ дар навбати худ асоси сиѐсии 

ҶШС Тоҷикистон ба шумор мерафтанд. Асоси сиѐсии ҶШС Тоҷикистон будани 

шӯроҳои вакилони халқ салоҳияти онҳоро дар муайян намудани самтҳои 

сиѐсати дохилии ҶШС Тоҷикистон ба таври назаррас густариш дода, мақомоти 

дигари давлатиро таҳти назорати онҳо қарор дод. Мақомоти давлатӣ баробари 

таҳти назорати шӯроҳои вакилони халқ қарор доштанашон дар назди онҳо 

ҳисоботдиҳанда низ буданд. 

Мазмун ва муҳтавои усули демократияи марказгароӣ дар моддаи 3 

Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон соли 1978 возеҳу равшан ифода ѐфта буд, ки 

мутобиқи он ҳамаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ - аз поѐн то боло интихобӣ ва 

ба халқ ҳисоботдиҳанда буда, қарорҳои мақомоти болоӣ барои мақомоти поѐнӣ 

хусусияти ҳатмиро дошт. Баробари ин, демократияи марказгароӣ роҳбарии 

ягонаро бо ибтикор ва фаъолияти эҷодкорона дар маҳалҳо бо масъулияти ҳар як 

мақомоти давлатӣ ва шахси мансабдор нисбат ба кори супурдашуда ба ҳам 

мепайваст. 

Рӯйи кор омадани ду падидаи муҳими демократӣ - муҳокимаи умумихалқӣ 

ва овоздиҳии умумихалқӣ (раъйпурсӣ) имконияти шаҳрвандонро дар 

идоракунии давлатӣ ва расонидани таъсир ба сиѐсати давлатӣ васеъ намуда, 

муқаррар намуд, ки масъалаҳои муҳими ҳаѐти давлатӣ метавонанд ба 

муҳокимаи умумихалқӣ ва овоздиҳии умумихалқӣ гузошта шаванд. 
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Бо ақидаи Б. Гадоев розӣ шудан мумкин аст, ки раъйпурсӣ дар ҳаѐти 

ҷамъиятӣ ва давлатӣ аҳамияти калон дошта, масъалаҳои тақдирсози ҳаѐти 

давлатӣ ва ҷамъиятиро ҳаллу фасл менамояд
53

. 

Агарчи «дар замони ҳозира демократия ба падидаи нодири ҳаѐти ҷамъиятӣ 

ва сиѐсӣ табдил ѐфтааст ва яке аз ибораҳои хеле паҳншуда мебошад… аз 

ҷониби дигар демократия дорои навъу шаклҳои мушаххас буда, мазмунашро ин 

ѐ он тарзи истеҳсолот ташкил мекунад»
54

. Аз ин ҷо, агар дар демократияи 

ҳокимияти Шӯравӣ, ки онро ҶШС Тоҷикистон қабул намуд, мавқеи асосӣ ва 

ҳалкунандаро дар навбати аввал иродаи халқ ишғол карда бошад, дар навбати 

дувум чунин мавқеъ ба Ҳизби коммунистии ИҶШС мансуб буд, ки асоси 

фаъолияти онро таълимоти марксистӣ-ленинӣ ташкил медод. Лекин, дар асл 

мавқеи ҳизби коммунистӣ дар низоми идоракунии давлатӣ назар ба мавқеи 

ҳокимияти давлатӣ ба маротиб назаррас буда, идоракунӣ асосан аз ҷониби он 

ҳамчун ҳизби ягона ва ҳукмрон амалӣ мегардид. 

Дар сатҳи конститутсионӣ мустаҳкам гардидани иштироки коллективҳои 

меҳнатиро дар муҳокима ва ҳалли корҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ, корҳои 

банақшагирии истеҳсолот ва пешрафти иҷтимоӣ, тайѐркунӣ ва ҷобаҷогузории 

кадрҳо ва дигар масъалаҳо ҳамчун асоси муайянкунандаи сиѐсати давлатӣ 

қабул намудан мумкин аст. Чунки он барои аз ҷониби аҳолии маҳал бо 

назардошти манфиатҳои худ ҳаллу фасл гардидани масъалаҳои аҳамияти 

маҳаллидошта заминагузорӣ менамояд. Аз тарафи дигар асли мазкур онҳоро 

нисбат ба идоракунии корҳои маҳаллӣ, ки тавассути мақомоти намояндагии 

маҳаллӣ - шӯроҳо амалӣ мегардид, бетараф гузошта наметавонист. Ин ақида 

дуруст ба назар мерасад, ки дар низоми сиѐсии давлат нақши ҳалкунандаро 

мақомоти намояндагӣ иҷро менамуданд. Онҳо ифодакунандаи бештари ҷанбаи 
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демократӣ ба шумор мераванд
55

. Ин ишора ба он менамояд, ки иродаи 

мақомоти намояндагӣ иродаи халқ аст
56

. 

Таҳаввулоти бунѐдӣ ва ҳалкунандаи ташаккули сиѐсати давлатӣ дар охири 

солҳои 80-ум ва аввали солҳои 90-уми асри ХХ ба вуқӯъ омад. Дар ин давра 

аксарияти ҷумҳуриҳои иттифоқӣ, бахусус ҷумҳуриҳои Назди Балтикаро мавҷи 

истиқлолиятхоҳӣ фаро гирифт. Баъзе ҷумҳуриҳо ҳатто ба қабули Эъломияи 

истиқлолияти худ ноил гардиданд. Ҳодисаҳои сиѐсии дар ин давра 

бамиѐномада ба ҷумҳуриҳои дигари иттифоқӣ, аз ҷумла ба ҶШС Тоҷикистон 

бетаъсир намонд. ҶШС Тоҷикистон дар партави рӯйдодҳои солҳои охири 

мавҷудияти ИҶШС 24 августи соли 1990 Эъломияи истиқлолияти худро қабул 

намуд. 

Эъломияи истиқлолияти ҶШС Тоҷикистон муносибатҳои куллан нави 

сиѐсиро эълон дошт. Дар он асли таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ба қонунгузор, 

иҷроия ва судӣ ҳамчун асоси амалкарди ҳокимияти давлатӣ эълон гардида, 

амалан ба усули демократияи марказгароӣ хотима гузошта шуд. Баробари ин, 

мавқеи Ҳизби коммунистӣ дар идоракунии давлатӣ ва амалисозии сиѐсати 

давлатӣ ҳамчун ҳизби ягона ва ҳукмрон маҳдуд гардида, ҳокимияти давлатӣ 

дар асоси он ки ҳеҷ як ҳизби сиѐсӣ, созмони ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракати оммавӣ, 

гурӯҳи одамон ѐ шахси алоҳида аз номи халқи ҶШС Тоҷикистон баромад карда 

наметавонад, ба низоми бисѐрҳизбӣ мутобиқ гардонида шуд. 

Эъломия дар банди 8 гуногунандешии сиѐсиро муқаррар намуда, ишора ба 

он кард, ки аз ин пас дар низоми сиѐсии ҶШС Тоҷикистон баробари Ҳизби 

коммунистӣ ҳизбҳои дигари сиѐсӣ низ метавонанд дар асос ва мутобиқи 

конститутсия ва қонунгузории амалкунанда таъсис ва фаъолият намоянд. 

Ҳамин тавр, дар асоси гуфтаҳои боло, сиѐсати идоракунии маҳаллӣ агарчи 

дар давраи аввал бештар тобиши инқилобӣ дошта, дар асос ва мутобиқи 

қонунҳои замони инқилоб амалӣ мегардид, бо гузашти вақт ва ташаккул ѐфтани 
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муносибатҳои идоракунӣ, тобиши худро тағйир дода, аз диктатураи 

пролетариат ба демократияи марказгароӣ мубаддал гардид. Нисбат ба 

ақаллиятҳои миллӣ оид ба ташкили коргузории мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ 

ба забони модарӣ имконият фароҳам омад. Чунин тартиб имкон дод 

ақаллиятҳои миллӣ, ки асосан дар минтақаҳо истиқомат доштанд, ба 

идоракунии маҳаллӣ ҷалб гардида, манфиатҳояшон ба инобат гирифта шавад. 

Баробари ин, имконияти иштироки коллективҳои меҳнатӣ дар муҳокимаи 

масъалаҳои алоқаманд ба ҳаѐти ҷамъиятӣ дар сатҳи конститутсионӣ, бахусус 

дар бахши низоми сиѐсӣ мустаҳкам гардид. Сиѐсати мазкур амалан ифодагари 

он буд, ки коллективи меҳнатӣ дар ҳалли тақдири худ бетараф набуда, ба 

масъалаҳои мавҷудаи ҳаѐти ҷамъиятӣ ва давлатӣ таваҷҷуҳи зиѐд зоҳир 

намоянд. 

 

1.2.Ташаккул ва рушди сиёсати давлатӣ дар сатҳи маҳал дар замони 

истиқлолияти давлатӣ 

 

«Ошкор намудани табиати худидоракунии маҳаллӣ шарти муҳими дарки 

он ҳамчун зуҳуроти иҷтимоии маҷмӯӣ ба шумор рафта, барои ташаккули 

маҷмӯии усули ҳуқуқии маҳаллӣ мусоидат менамояд»
57

. Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар замони истиқлолияти давлатӣ бо назардошти тағйирѐбии вазъи сиѐсии 

ҷаҳон, дар роҳи рушди низоми сиѐсӣ қадамҳои устувор гузошта, усулҳои 

самаранокро оид ба мукаммалгардони низоми идоракунии маҳаллӣ ба таври 

васеъ истифода бурд. Дар робита бо ин, ки падидаҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ 

қаблан барои таҷрибаи идоракунии давлатӣ ошно набуд, ташаккули сиѐсати 

идоракунии маҳаллӣ муаммоҳои хоси худро ба миѐн овард. Иштироки 

бевоситаи шаҳрвандон дар раванди ташаккули сиѐсати идоракунии маҳаллӣ, 

таъмини талаботи усули реҷаи демократӣ ба монанди назорати ҷамъиятӣ 

нисбат ба фаъолияти мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдори давлатӣ 
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мушкилоти худро доштанд. Аз ин ҷо, зарурият ба миѐн омад, ки сиѐсати 

идоракунии маҳаллӣ бо назардошти хусусияти миллӣ, дар асоси такя ба 

таҷрибаи давлатҳои рушдѐфта такмил дода шавад. 

Ин раванд амалан бо қабул гардидани Қонун «Дар бораи ислоҳоти 

конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби қабул намудан ва мавриди 

амал қарор додани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 20 июли соли 

1994 ва Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. Бо ин мавҷудияти 

санадҳои дигари меъѐрии ҳуқуқӣ, ки мантиқан ислоҳот ва ташаккули сиѐсати 

идоракунии маҳаллиро асос гузошта буданд, рад намегардад. Манзур аз ин 

Эъломияи истиқлолияти РСС Тоҷикистон мебошад, ки 24 августи соли 1990 

қабул гардид
58

. Эъломия бори аввал падидаи демократияи бевосита ва бавосита 

(банди 2), таҷзияи ҳокимияти давлатӣ (банди 3), волоияти конститутсия ва 

қонунҳо (банди 5), гуногунандеши сиѐсӣ ва мафкуравӣ (банди 8)-ро муқаррар 

кард, ки онҳо дар ташаккули минбаъдаи сиѐсати давлатӣ мавқеи калидӣ 

доштанд. 

Падидаҳои зикргардида ҳарчанд дар робита бо ҳодисаҳои маъмул татбиқи 

амалии худро ба мазмуни аслӣ мавқуф гузоштанд, қабул шудани 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар такони минбаъдаи онҳо таҳаввулоти 

назаррасро ба вуҷуд овард. Онҳо инъикоси худро дар муқаррароти мухталифи 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пайдо карда, хислати конститутсионӣ-

ҳуқуқиро касб карданд. Падидаҳои ташаккули сиѐсати давлатӣ дар заминаи 

сиѐсати идоракунии маҳаллӣ қарор гирифта, маҳаки муайянкунандаи ислоҳоти 

минбаъдаи онро арзѐбӣ сохтанд. 

Қабул гардидани Қонун «Дар бораи ислоҳоти конститутсионӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби қабул намудан ва мавриди амал қарор додани 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон», ба ташаккул ва ислоҳоти сиѐсати 

идоракунии маҳаллӣ дар давраи гузариш расман оғоз бахшид. Ин санад ғояи 

Эъломияи истиқлолияти РСС Тоҷикистонро оид ба барпо кардани давлати 
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демократӣ, ҳуқуқӣ ва дунявӣ, таъмини пурратари кафолатҳо ва ҳимояи ҳуқуқ ва 

озодиҳои инсон тақвият дода, зарурати тезонидани ҷараѐни ислоҳоти 

идоракунии давлатиро муқаррар намуд. Бинобар ин, Шӯрои Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар асоси такя ба қонуни зикршуда гузаронидани корҳои 

алоқаманд ба ислоҳоти идоракунии давлатиро вусъат бахшид. Мутобиқ ба ин, 

падидаи мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки соли 1992 вобаста ба 

буҳрони сиѐсӣ дар Тоҷикистон барҳам дода шуда буд, бори дувум барқарор 

гардид (моддаи 2). 

Аз нуқтаи назари намояндагони алоҳидаи илми ҳуқуқи конститутсионӣ, 

барқарор гардидани падидаи мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

шароити вақтии идоракунии мамлакат омили муҳим ба шумор мерафт. Ин 

падида маркази меҳварии ислоҳотро ба вуҷуд оварда, ҷараѐни бонизоми онро 

дар асоси дар як нуқта марказонидани равандҳо, пайгирӣ кард
59

. 

Нуқтаи муҳиме, ки қонуни ислоҳоти конститутсионӣ пешбинӣ кард, нигоҳ 

доштани ваколати мақомоти амалкунандаи ҳокимияти давлатӣ то таъсисѐбии 

мақомоти дахлдори ҳокимияи давлатӣ тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба шумор мерафт (моддаҳои 6, 12, 14). Баробари ин, қонун ва дигар 

санадҳои хислати умумиҳатмии мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон амали худро дар қисмате, ки ба Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифат намекарданд, нигоҳ доштанд. Ҳамаи ин 

санадҳо давоми ду соли мавриди амал қарор гирифтани Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, бояд дар таҳрири нав қабул мегардиданд (моддаи 8). 

Мавриди қайд аст, ки муқаррароти мазкур аз лиҳози сиѐсӣ ҷараѐни 

ҳалкунанда буда, имкон дод, ки ворисият дар муносибатҳои идоракунӣ ва 

гузариши бонизом аз як марҳила ба марҳилаи дигари рушд, кафолат дода 

шавад. Вобаста ба ин, барои дар таҳрири нав қабул гардидани Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қувваи ҳуқуқии худро нигоҳ доштани асосҳои 

ҳуқуқии сиѐсати идоракунии маҳаллӣ шароити созгор ба вуҷуд омад. 
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Дар натиҷа Қонун «Дар бораи худидоракунии маҳаллӣ ва хоҷагидории 

маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 23 феврали соли 1991, ки моҳиятан 

аввалин асоси ҳуқуқии сиѐсати идоракунии маҳаллӣ дар замони истиқлолияти 

давлатӣ ба шумор мерафт, амали худро то қабул шудани Қонуни 

конститутсионӣ «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» аз 17 

майи соли 2004 нигоҳ дошт. 

Тибқи Қонун «Дар бораи худидоракунии маҳаллӣ ва хоҷагидории маҳаллӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», худидоракунии маҳаллӣ ба сифати яке аз шаклҳои 

ҳокимияти халқ муқаррар гардид, ки мутобиқи он ҳуқуқи шаҳрвандон ва 

иштироки воқеии онҳо дар ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии рушди 

маҳал, масъалаҳои аҳамияти маҳаллидошта ба амал бароварда мешуд. Вобаста 

ба ин, шаҳрвандон ҳуқуқ доштанд, ки худидоракунии маҳаллиро дар 

Тоҷикистон бевосита ѐ бавоситаи мақомоти аз ҷониби онҳо интихобшаванда 

амалӣ гардонанд. Дар ин раванд, омили муҳим махсусияти воҳидҳои маъмурию 

ҳудудӣ ба шумор мерафт, ки дар заминаи худидоракунии маҳаллӣ вогузор 

гардида буд. 

Низоми худидоракунии маҳаллӣ шӯроҳои вакилони халқ, мақомоти 

худидоракунии ҷамъиятии ҳудудӣ (маркази худидоракунии маҳаллӣ, шӯроҳо ва 

кумитаҳои маҳаллаҳо, кумитаҳои деҳа, ташкилоти ҷамъиятӣ, иттиҳодияҳои 

аҳолӣ), раъйпурсии маҳаллӣ, ҷамъомадҳои шаҳрвандон ва шаклҳои дигари 

демократияи бевоситаро дар бар мегирифт. 

Дар асоси таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқӣ ва муқоисавӣ-сиѐсии асосҳои 

ҳуқуқии сиѐсати идоракунии маҳаллӣ то замони ислоҳот ва баъди ислоҳот, 

мавриди қайд аст, ки Қонун «Дар бораи худидоракунии маҳаллӣ ва 

хоҷагидории маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» нисбат ба Қонуни 

конститутсионӣ «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ», ки 17 

майи соли 2004 қонуни аввалиро иваз намуд, доираи шакл ва тартиби иштироки 

шаҳрвандонро дар татбиқи сиѐсати идоракунии маҳаллӣ ба таври густурда 

мавриди танзим қарор дода, имконияти васеи ҷалби онҳоро ба идоракунии 

маҳаллӣ фароҳам овард. 
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Мавҷудияти раъйпурсии маҳаллӣ, ки амали он дар шароити муосири 

амалияи сиѐсати идоракунии маҳаллӣ бо қонунҳои конститутсионӣ «Дар бораи 

раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 4 ноябри соли 1995 ва «Дар бораи 

мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» рад мегардад, дар низоми сиѐсати 

идоракунии маҳаллӣ падидаи муҳим ба шумор меравад. Мавҷудияти падидаи 

мазкур воситаи муҳими ҷалби шаҳрвандон ба идоракунии маҳаллӣ буда, 

имкони муайян кардани масъалаҳои афзалиятноки иқтисодӣ ва иҷтимоии 

рушди маҳалро фароҳам меовард. Дар ин раванд метавонист ҷамъомади 

шаҳрвандон низ нақши калидиро бозида, ҳалли мушаххаси масъалаҳоро бо 

назардошти манфиатҳои мушаххаси сокинони воҳидҳои маъмурию ҳудудии 

дахлдор заминагузорӣ намояд. 

Шаклҳои зикршудаи демократияи бевосита, ки тавассути онҳо сокинони 

воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ ва маҳаллҳо, шурӯъ аз маҳалла то ба сатҳи вилоят, 

ҳуқуқи иштирокро дар татбиқи амалии сиѐсати идоракунии маҳаллӣ доштанд 

(моддаи 1), як шакли падидаи ҷомеаи шаҳрвандиро ифода месозад, ки дар 

ҳамон вақт амал мекарданд. Вобаста ба ин, қайд кардан аз аҳамият холӣ нест, 

ки самаранокии мавҷудияти чунин шаклҳои иштироки шаҳрвандон дар 

идоракунии маҳаллӣ дар амалияи сиѐсати идоракунии маҳаллии даврони 

шӯравӣ исбот гардида буд. Аз ин хотир, дар таҷрибаи сиѐсати идоракунии 

маҳаллии муосир зарурат ба миѐн омадааст, ки чунин амалияҳо барқарор карда 

шуда, самаранокии ташаккули сиѐсати маҳаллӣ таъмин карда шавад. Нисбат ба 

ин таҷриба асосҳои комил ва мустаҳками ҳуқуқӣ низ ба вуҷуд оварда шудааст, 

ки дар онҳо эҳтиѐҷоти идоракунии маҳаллӣ ба мавҷудияти чунин падидаҳо ба 

таври алоҳида қайд гардидаанд. Чунончи, тибқи банди 23 Консепсияи 

идоракунии рушди маҳал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, 

ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 июли соли 2015, №522 

тасдиқ карда шудааст, барои татбиқи ислоҳот дар соҳаи идоракунии маъмурию 

ҳудудӣ бояд Кумитаи рушди маҳали назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳамчун сохтори масъул таъин карда шавад, ки амалҳои мувофиқашудаи 

мақомоти марказии иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҳамкории муштарак бо 
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мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, инчунин ташкилоти 

манфиатдор ва ҷомеаи шаҳрвандиро ҳангоми гузаронидани чорабиниҳо доир ба 

ислоҳоти низоми идоракунии маҳаллӣ таъмин менамоянд. 

Банди 27 Консепсияи зикргардида бошад, иловатан андешида шудани 

тадбирҳоро дар самти баланд бардоштани самарабахшии ҳамкории 

мутақобилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, 

инчунин афзун намудани шаффофияти фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ, пешбинӣ месозад. 

Тартиботи дигари ба ин монандро ҳамчунин Барномаи миѐнамуҳлати 

рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020, ки бо қарори Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст, дар 

бандҳои мухталиф, аз ҷумла банди 2.1.1., сархати 2 муқаррар менамояд. 

Мутобиқи Қонун «Дар бораи худидоракунии маҳаллӣ ва хоҷагидории 

маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» худидоракунии маҳаллӣ ба таври сезинавӣ 

амалӣ мегардид (моддаи 2): 

1) Шӯроҳои вакилони халқи шаҳрӣ (шаҳрҳои тобеи ноҳия), шаҳрак ва 

деҳа, инчунин мақомоти худфаъолиятии ҷамъиятии ҳудудӣ; 

2) Шӯроҳои вакилони халқи ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ноҳияҳои шаҳрӣ бо 

мақомоти иҷроияи дахлдор; 

3) Шӯроҳои вакилони халқи ВМКБ, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе бо 

мақомоти иҷроияи онҳо. 

Ҳар яке аз низоми мазкури худидоракунии маҳаллӣ уҳдадор буданд, ки 

барои аз ҷониби шаҳрвандон амалӣ гардидани ҳуқуқҳои конститутсиониашон 

барои иштирок ва идоракунии корҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ шароити мусоидро 

фароҳам оваранд. Бо ин мақсад онҳо ҳамкории зичро бо коллективҳои меҳнатӣ, 

ташкилот ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ роҳандозӣ мекарданд. 

Ба сифати асоси ҳуқуқии сиѐсати идоракунии маҳаллӣ дар марҳилаи 

аввали ислоҳоти сиѐсати идоракунии маҳаллӣ, дар баробари Қонун «Дар бораи 

худидоракунии маҳаллӣ ва хоҷагидории маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», 
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ҳамчунин Қонуни конститутсионӣ «Дар бораи ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо» 

аз 01.12.1994 амал мекард. 

Қонуни конститутсионии мазкур, ки бо дарназардошти муқаррароти 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва қабул гардида буд, бо муайян 

кардани низоми нави сиѐсати идоракунии маҳаллӣ ва мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ дар маҳалҳо, дар муқобили қонуни қаблӣ, ки доираи ташаббусҳои 

шаҳрвандонро ба таври васеъ мустаҳкам карда буд, қарор гирифт. 

Тибқи талаботи қонуни конститутсионӣ (моддаи 1), мақомоти идоракунии 

маҳаллӣ дар симои Маҷлиси вакилони халқ ва намояндаи Президент - раиси 

ВМКБ, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо муайян гардид. Раиси ВМКБ, вилоятҳо, 

шаҳрҳо ва ноҳияҳо вазифаи идоракунии давлатиро дар ҳудуди воҳидҳои 

маъмурию ҳудудии дахлдор мутобиқи усули яккасардорӣ ба амал 

мебароварданд. Онҳо аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҳисоби 

вакилони Маҷлиси вакилони халқи дахлдор, ба вазифа таъин ва аз вазифа озод 

карда мешуданд. 

Намояндаи ваколатдори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон будани раиси 

ВМКБ, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо аз рӯйи мазмуну муҳтаво ба 

барқароршавии мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқат мекард, 

ки ин амали худро дар асоси инъикос гардидан дар Қонуни конститутсионӣ 

«Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» то 22 майи соли 2016 

нигоҳ дошт. Ислоҳоти конститутсионие, ки 22 майи соли 2016 гузаронида шуд, 

тартиби мазкурро рад намуда, намояндаи ваколатдори Президент будани раиси 

ВМКБ, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳоро истисно кард (моддаи 78 

Конститутсия). 

Мақомоти ҳокимияти иҷроия дар маҳалҳо, ки қаблан ба сифати кумитаи 

иҷроияи шӯроҳои вакилони халқи дахлдор баромад мекарданд, ба субъекти 

мустақили сиѐсати идоракунии маҳаллӣ табдил ѐфта, нисбат ба мақомоти 

ҳокимияти намояндагӣ мустақилиятро ба даст оварданд. Зиѐда аз ин, бо қонуни 

конститутсионӣ муқаррар гардидани доираи васеи салоҳияти мақомоти 

ҳокимияти иҷроияи маҳаллӣ, ба онҳо ҳуқуқи афзалиятнокро назар ба мақомоти 
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ҳокимияти намояндагии маҳаллӣ ба вуҷуд овард. Дар натиҷа таносуб дар 

муносибатҳои идоракунии маҳаллӣ ба манфиати мақомоти ҳокимияти иҷроия 

тағйир ѐфта, марказонидашавии сиѐсати идоракунии маҳаллӣ мушоҳида 

гардид. Зеро Қонуни конститутсионӣ «Дар бораи ҳокимияти давлатӣ дар 

маҳалҳо» амалӣ гардидани роҳбариро аз болои фаъолияти мақомоти 

намояндагӣ ва мақомоти иҷроия дар маҳалҳо нисбат ба раис муқаррар кард. 

Раис бошад бо тартиби муқарраргардида, аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, аз ҳисоби вакилони Маҷлиси вакилони халқи дахлдор ба вазифа 

таъин ва аз вазифа озод мегардид. 

Ҳокимияти маҳаллӣ агарчи дар даврони давлати Шӯравӣ дар симои 

мақомоти дастаҷамъонаи ҳокимияти давлатӣ - шӯроҳои маҳаллии вакилони 

халқ марказонида шуда бошад, дар даврони истиқлолият он хислати 

яккасардориро пайдо карда, дар симои раиси ВМКБ, вилоятҳо, шаҳрҳо ва 

ноҳияҳо анҷом пазируфт. 

Дар симои раиси ВМКБ, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо марказонидани 

идоракунии маҳаллиро ҳамчунин он чиз тақвият бахшид, ки Қонуни 

конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ»-и амалкунанда дар доираи моддаҳои 20, 21 шумораи зиѐди 

ваколатҳои раиси ВМКБ, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳоро муқаррар кардааст. 

Мутобиқ ба ин, салоҳияти ҳокимияти маҳаллӣ ба таври афзалиятнок дар назди 

раиси ВМКБ, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо ҷамъ омада, мавқеи мақомоти 

намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва имконияти таъсиррасонии онро 

ба фаъолияти сиѐсӣ ва ҳуқуқии раиси ВМКБ, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо 

маҳдуд кардааст. 

Қобили қайд аст, ки асосҳои ҳуқуқии сиѐсати идоракунии маҳаллӣ дар 

замони Шӯравӣ бо муқаррар намудани худидоракунии маҳаллӣ, онро дар 

низоми ягонаи идоракунии давлатӣ шомил карда буд. Аз ин ҷо, дар доираи ин 

санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ, фаъолнокии амалияи мақомоти худидоракунии 

маҳаллӣ ба назар расида, нақши муассири онҳо дар идоракунии маҳаллӣ ва 

самаранокии он дар илми мухталифи ватанӣ қайд мегардад. 



50 

Худидоракунии маҳаллӣ дар шароити муосири асосҳои ҳуқуқии сиѐсати 

идоракунии маҳаллӣ дар сатҳи шаҳрак ва деҳот муқаррар гардида, дар сатҳи 

маҳаллаҳо (кӯчаҳо) худфаъолиятии ҷамъиятӣ фарқ карда мешавад. 

Худидоракунии маҳаллӣ ва худфаъолиятии ҷамъиятӣ ба низоми мақомоти 

идоракунии маҳаллӣ шомил набуда, барои дар ҳудуди дахлдор амалӣ кардани 

сиѐсати давлатӣ, қонунгузории амалкунанда, санадҳои мақомоти идоракунии 

давлатӣ, аз ҷумла мақомоти идоракунии маҳаллӣ уҳдадор мебошанд, ки 

заминаи ҳуқуқии уҳдадориҳои мазкурро қонунҳо «Дар бораи мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот», «Дар бораи мақомоти худфаъолиятии 

ҷамъиятӣ» ташкил медиҳанд. 

Мутобиқи моддаи 6 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ», мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ ба мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот барои амалӣ намудани 

вазифаҳои онҳо мусоидат менамоянд ва тибқи санадҳои меъѐрии ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба онҳо кумакҳои молиявӣ ва иқтисодӣ мерасонанд. 

Дар вазъи рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии воҳидҳои маъмурию ҳудудии 

Тоҷикистон, бахусус минтақаҳои кӯҳистон, хислати воқеӣ доштани талаботи 

моддаи мазкур ниѐз ба таҷдиди назар дорад. Воҳидҳои маъмурию ҳудудии 

минтақаҳои кӯҳистони Тоҷикистон аксаран дар кумаки молиявии буҷети 

ҷумҳуриявӣ қарор дошта, на ҳама вақт уҳдадориҳои худро дар назди буҷет аз 

рӯйи нишондиҳандаҳои алоҳида иҷро карда метавонанд. Дар натиҷа, бинобар 

сабаби ҷой надоштани воситаҳои кофии молиявӣ, дар шароити маҳдуди 

ҷуғрофӣ қарор доштани воҳидҳои маъмурию ҳудудии минтақаҳои кӯҳистони 

Тоҷикистон, ислоҳоти сиѐсати идоракунии маҳаллӣ асосан дар марказ амалӣ 

гардида, минтақаҳоро дар бар намегирад. 

Банди 3.2. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи 

то соли 2030, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 октябри соли 

2016, №392 тасдиқ карда шудааст, муқаррар менамояд, ки барои тамоми 

кишварҳо заминаи асосии таъмини рушди устувор ва мутавозин ин рушд 

додани минтақаҳои он мебошад. Таҳлил нишон дод, ки ислоҳоти аз ҷониби 



51 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалишаванда бештар дар сатҳи марказӣ 

амалӣ шудааст. Дар робита бо ин, «дар ҷойҳо (дар минтақаҳои кишвар)» 

масъалаҳои зиѐди ҳалношуда боқӣ мондаанд. Далели ин татбиқи аксари 

нишондиҳандаҳои Ҳадафҳои рушди устувор барои Тоҷикистон мебошад, ки 

онҳо асосан дар шаҳри Душанбе ноил шудаанд. 

Арзи ҳастӣ кардани мушкилоти мавҷуда дар сатҳи асосҳои ҳуқуқии 

сиѐсати идоракунии маҳаллӣ бори дигар собит месозанд, ки имрӯз барои таҳия 

кардани барномаи ислоҳоти сиѐсии идоракунии маҳаллӣ ҷиҳати ташаккули 

сиѐсати маҳаллӣ ва самаранокии он, зарурат ба миѐн омадааст. Мавҷудияти ин 

санад агар аз як ҷониб асоси ягона ва марказии ислоҳоти сиѐсати идоракунии 

маҳаллиро замина гузорад, аз ҷониби дигар барои таъмини ворисият ва 

ҳамбастагии барномаҳои ислоҳоти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва рушди маҳал шароити 

комилро фароҳам меорад. 

Ташаккулѐбии сиѐсати давлатӣ бо дарназардошти шароити раванди 

ҷаҳонишавӣ дар Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ аз 

соли 2005 чунин муайян гардида буд. Тибқи он «Имрӯз мо вазъи кишварамонро 

дар шароити авзои босуръат тағйирѐбандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ баррасӣ мекунем, 

принсипҳои умумии инкишофи давлати соҳибистиқлоли худро бо 

дарназардошти пайванди он бо ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳифзи манфиатҳои милливу 

давлатӣ, нигоҳдории муҳити солими сиѐсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии 

мамлакатамон муайян менамоем»
60

. 

Таҳлили сиѐсати идоракунии маҳаллӣ дар Конститутсия ва Паѐми 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ошкор гардидани ҷанбаҳои зерини 

самти сиѐсати давлатӣ дар маҳал имкон медиҳанд: 

а) дар заминаи сиѐсати давлатӣ дар маҳал вогузор гардидани принсипи 

таҷзияи ҳокимияти давлатӣ. Сиѐсати давлатӣ дар маҳал бо муайян гардидани 

сарҳади салоҳиятҳо аз ҷониби мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ амалӣ мегардад. 

                                              
60
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Мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ - Маҷлиси вакилони халқ 

ба шумор рафта, масъалаҳои аҳамияти маҳаллиро тибқи тартиби муқаррар-

намудаи қонунгузории Тоҷикистон, ба тариқи дастаҷамъӣ баррасӣ менамояд. 

Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ - раиси вилоят, шаҳр, ноҳия 

муқаррар гардида, амалишавии сиѐсати маҳаллиро ба таври яккасардорӣ 

таъмин менамояд. 

б) муқаррар гардидани фишангҳои таъсиррасонии байниҳамдигарӣ. 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон доираи масъалаҳоеро муқаррар 

менамояд, ки ба салоҳияти мақомоти намояндагӣ ва иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ дохил мегарданд. Дар баробари ин Конститутсия механизми 

амалӣ намудани назоратро аз болои фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ дар шакли бекор кардани санадҳои қабулнамудаи мақомоти мазкур 

пешбинӣ менамояд. Вобаста ба ин, мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ ба сифати мақомоти тасдиқкунандаи санадҳои мақомоти иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ баромад намуда, фишанги таъсиррасониро ба 

фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба вуҷуд меорад. 

в) ба низоми идоракунии маҳаллӣ ворид гардидани ниҳодҳои ҷомеаи 

шаҳрвандӣ. Ба низоми идоракунии маҳаллӣ ворид гардидани ниҳодҳои ҷомеаи 

шаҳрвандӣ тавозунро дар ин самт ба манфиати худ тағйир дода, дар муқаррар 

намудани сиѐсати маҳаллӣ ибтикорро ба даст гирифтанд. Заминаи ҳуқуқии та-

шаббуси ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандиро дар низоми идоракунии давлатӣ мод-

даи 8 Конститутсия муқаррар кардааст. Дар доираи он дар Тоҷикистон ҳаѐти 

ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои гуногуни сиѐсӣ ва мафкуравӣ инкишоф меѐбад. 

Мафкураи ҳеҷ як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва гурӯҳе намета-

вонад ба ҳайси мафкураи давлатӣ эътироф шавад. 

Эътирофи гуногунандешии сиѐсӣ ва роҳ ѐфтани ҳизбҳои сиѐсӣ дар инти-

хоботи мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ имкон дод, ки му-

носибатҳои мавҷудаи сиѐсӣ дар сатҳи маҳал то андозае тағйир дода шаванд. 

Чунончи, дар низоми мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ пай-

до гардидани «гурӯҳҳои лоббистӣ» ва расонидани таъсир аз ҷониби онҳо ба ра-
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ванди қабул шудани санади мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, муайян 

гардидани самти сиѐсати маҳаллӣ, ҳифз карда шудани манфиатҳои алоҳида дар 

партави намояндагии ҳизбӣ ва ғ. намунаи ин падида мебошад. Бо вуҷуди ин, 

вазъ дар ин самт ҳанӯз қонеъкунанда набуда, ба як қатор мушкилиҳои назаррас 

дучор омадааст. Чунин мушкилиҳо дар фаъолияти сусти шаҳрвандон ва ташак-

кул наѐфтани падидаҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар маҳал дида мешавад. 

Вобаста ба ин, Қ. Миралиев дар асоси таҳлили ислоҳот ва рушди имконоти 

идории мақомоти худидоракунии маҳаллӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар шароити 

ҷомеаи муосир, зикр менамояд, ки яке аз сохторҳои фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ, 

ки ташкилоти ҷамъиятӣ мебошанд, дар сатҳи маҳал қариб, ки фаъолият надо-

ранд, қисми зиѐди онҳо дар шаҳрҳо фаъолият мебаранд
61

. Тибқи маълумоти 

тарҳрезигардида, ҳамагӣ 14-15% ташкилоти ҷамъиятӣ дар маҳал фаъолият до-

ранду халос
62

. Ӯ, ҳамчунин, иброз медорад, ки интизорӣ ва таҳлилу баррасии 

тадбирҳои андешида ва амалигардидаистодаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷики-

стон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби шаҳрвандон ба ҳукми 

анъана даромадааст. Яъне, қисми зиѐди аҳолӣ мавқеи интизориро ишғол карда-

анд ва интизоранд, ки кай Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои онҳо шарои-

ти беҳтари зисту зиндагонӣ фароҳам меорад. Аммо, мутаассифона дарк наме-

кунанд, ки принсипҳои ҷомеаи демократӣ худфаъолӣ ва иштироки шаҳрвандо-

нро дар идораи давлатӣ талаб мекунад
63

. 

Ба он розӣ бояд шуд, ки «ҳизбҳои сиѐсӣ яке аз шаклҳои фаъоли ташкилоти 

оммавӣ-сиѐсӣ ба шумор мераванд, ки ҳимояи манфиатҳои сиѐсии гурӯҳҳои му-

айяни иҷтимоӣ ва синфиро ба ҷо меоранд»
64

. Онҳо бо ифода намудани манфиа-

ти гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва синфӣ дар низоми идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ 

иштирок менамоянд. Ин наметавонад дар раванди муайян кардани самти сиѐса-
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ти давлатӣ бетаъсир бошад ва мавқеи калидиро надошта бошад. Масалан, исрор 

ва пофишорӣ дар мавриди қабули санади меъѐрии ҳуқуқии ҳалкунанда, ташак-

кул додани шуур ва афкори сиѐсии аҳолӣ бо роҳи гузаронидани чорабиниҳои 

гуногуни хислати тарғиботӣ, «маҷбур» намудани мақомоти давлатӣ ва шахсони 

мансабдори давлатӣ барои қабул намудани санадҳои меъѐрии ҳуқуқии дахлдор 

ѐ худдорӣ намудан аз қабули чунин санадҳо иштироки онҳоро дар идоракунӣ 

амалӣ менамояд. 

Дар давраи ҳозира ислоҳоти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ амалӣ 

шуда истодааст, ки нисбат ба он муайян гардидани мақоми комилан нав, ки 

ҷавобгӯи талаботи манфиатҳои худфаъолиятии аҳолӣ дар ҳалли масъалаҳои 

аҳамияти маҳаллӣ бошад, аз эҳтимол дур нест. Далел он аст, ки «дар шароити 

демократия дар низоми сохтори давлатӣ ташкилоти худидоракунии маҳаллӣ 

нақши муайянро мебозад. Дар натиҷаи маҳдудкунии баъзе аз ваколатҳои мақо-

моти ҳокимияти давлатӣ ташкилоти худидоракунии маҳаллӣ барои худидора-

кунӣ имконияти воқеӣ пайдо мекунанд. Ҳокимияти маҳаллӣ имконият пайдо 

мекунад, ки талаботи шаҳрвандонро бештар қонеъ намояд. Ҳокимияти маҳаллӣ 

аз бисѐр ҷиҳатҳо талаботи ҳаррӯзаи шаҳрвандонро қонеъ менамояд, бинобар 

ин, ваколат ва вазифаҳои ташкилоти маҳаллӣ то як андоза меафзояд»
65

. 

Дар раванди мазкур «мавқеи аввалиндараҷаро раванди коркард ва қабули 

қарори ҷанбаи идоракунидошта аз ҷониби сиѐсатмадорон ташкил медиҳад. Вай 

дар худ на танҳо омӯзиши объекти идоракунии сиѐсӣ, балки коркарди ҳадафно-

ки «дарахти ҳадафҳо», муайян гардидани принсип, усул ва воситаҳои амалина-

моии ҳадафҳои гузошташударо фаро мегирад»
66

. Дар ин самт дуруст муайян 

гардидани талаботи воқеии аҳолӣ қобили қабул дониста мешавад, - зикр мена-

мояд Г. Маликова. Аз нуқтаи назари ӯ, чунин раванд бо он асоснок карда меша-
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вад, ки истифодабарандагони асосии хизматрасониҳои мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ маҳз аҳолии воҳидҳои маъмурӣ-ҳудудӣ мебошанд
67

. 

Қ. Миралиев бо ин мақсад дар шароити ҷомеаи муосир ва иқтисоди бозор-

гонӣ мусоидат кардан ба рушди соҳибкорӣ ва хоҷагидориро мувофиқи мақсад 

медонад. Ба андешаи ӯ на ҳамаи роҳбарон (масъулон) манфиати воқеии ин 

амалҳоро дарк карда, барои рушди минбаъдаи он садди роҳ мегарданд
68

. 

Мавқеи ба ин монанд ҳамчунин аз ҷониби Р. Ҷабборов ишғол гардидааст
69

. 

Дар асоси таҳлилҳои боло, маҷлиси вакилони халқ дар низоми ҳокимияти 

давлатӣ мақоми хосро дошта, аз номи сокинони воҳидҳои маъмурию ҳудудии 

дахлдор баромад мекунад. Зеро тавре ки зикр шуд, маҷлиси вакилони халқ 

тибқи Қонуни конститутсионӣ «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ» дорои ваколати ба худ хос мебошад, ки барои баррасӣ намудани 

масъалаҳое, ки ба доираи ваколати Маҷлиси вакилони халқ дохил мешаванд, 

равона карда шудааст. Вобаста ба ин, Маҷлиси вакилони халқ дар низоми де-

мократии идоракунии ҷомеа ва давлат мавқеи алоҳидаро ишғол мекунад. Зеро 

эълон шудани моҳияти демократии Ҷумҳурии Тоҷикистон самти асосии 

фаъолияти ҳокимияти комили халқро муайян мекунад, ки он ифодаи худро, 

пеш аз ҳама, дар худидоракунии халқ меѐбад. Аз ин ҷо низоми худидоракунӣ 

ҳамчун шакли муҳим ва сатҳи олии демократия ба пешрафти фаъолнокии иқти-

содӣ-иҷтимоии аҳолӣ, амалӣ намудани ҳуқуқ ва озодии шахс, баланд бардо-

штани самаранокии ҳама гуна низоми демократия, барпо ва мустаҳкам намуда-
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ни ҷомеаи шаҳрвандӣ таъсири бевосита мерасонад»
70

. Дар ин робита, 

«масъалаи ташкил намудани худидоракунии маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷики-

стон бевосита бо самти демократикунонии ҷомеа ва барпо намудани ҷомеаи 

шаҳрвандӣ иртиботи ногусастанӣ дорад. Зеро гардиш аз низоми идоракунии 

маъмурӣ-фармоишии даврони Иттиҳоди Шӯравӣ, ки дар аввали солҳои 90-ум 

мушоҳида шуда буд, ба он оварда расонид, ки вазъи ҳуқуқии худидоракунии 

маҳаллӣ ба таври конститутсионӣ эътироф ва мустаҳкам карда шавад. Амалия 

ва назарияи худидоракунӣ, ки дар он давру замон вуҷуд дошт, ба Шӯрои ваки-

лони халқи маҳаллӣ асос ѐфта буд, ки онҳо қисмати асосии низоми худидора-

куниро ташкил медоданд»
71

.  

Он нукта мусаллам аст, ки масъалаҳои хусусияти маҳаллидошта аз ман-

фиатҳои давлатӣ холӣ нест ва бинобар ин, он аз манфиатҳои давлатӣ ҷудо ва ѐ 

берун аз таъсири давлатӣ қарор дошта наметавонад. Аз ин рӯ, ҳамкории мақо-

моти марказии ҳокимияти давлатӣ бо мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, 

аз ҷумла бо мақомоти намояндагии маҳаллӣ дар дараҷаи муайян самаранокии 

амалишавии сиѐсати маҳаллӣ - баррасӣ намудани масъалаҳои иқтисодӣ, иҷти-

моӣ ва сиѐсии аҳамияти маҳаллидоштаро дар маҷмӯъ муқаррар мекунад. 

Аз тарафи дигар, таносуби давлат ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ, самаранокии сиѐсати маҳаллиро бо воситаи ҳалли масъалаҳои аҳами-

яти маҳаллидошта, амалӣ намудани вазифаҳои давлат, мустаҳкам намудани 

ҳокимияти комили халқ, фароҳам овардани шароит барои таъмини манфиатҳои 

ҳаѐтии аҳолӣ, гузаронидани чорабиниҳо оид ба ҳимояи иҷтимоии аҳолӣ, муъта-

дил гардонидани низоми сиѐсӣ, омода намудани кадрҳо барои мақомоти 

маҳаллӣ, таъмин менамояд. Аз ин ҷо, «дар шароити муосир ҷой доштани худи-

доракунии самараноки маҳаллии ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ ҷавоб-

гӯ буда, ҳамчун нишондиҳандаи муҳими демократизми режими амалкунандаи 
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давлатӣ баҳодод карда мешавад»
72

.Бо ин мақсад дар Тоҷикистон Стратегияи 

ислоҳоти низоми идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шуд, ки 

ҳадафи асосии онро маҳз ташаккул додани самаранокии сиѐсати давлатӣ дар 

маҳал ташкил медиҳад. 

17 майи соли 2004 қабул шудани Қонуни конститутсионӣ «Дар бораи 

мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» баробари Конститутсия дар ташаккул 

ва рушди сиѐсати давлатӣ дар маҳал заминаи иловагии ҳуқуқиро фароҳам 

овард. Ин қонун принсипҳои конститутсионии сиѐсати давлатиро, ки дар Кон-

ститутсия дар самти сиѐсати давлатӣ дар маҳал муқаррар карда буд, тақвият 

дода, ҷиҳати татбиқи амалии он меъѐрҳои дахлдорро пешбинӣ кард. 

Пешрафт ва тараққиѐти ҷомеа, эътироф шудани усулҳои демократӣ аз ҳар 

як давлати муосир талаб мекунад, ки роҳҳои нави ҷалби шаҳрвандонро ба идо-

ракунии давлатӣ ва амалӣ намудани ҳокимияти давлатӣ татбиқ намояд. Ҷалби 

ҳарчи бештари шаҳрвандон ба идоракунии давлатӣ ва амалисозии ҳокимияти 

давлатӣ ҳамчун сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ имкон медиҳад, ки ба ар-

саи сиѐсат чеҳраҳои гуногун ва сиѐсатмадорони пуртаҷриба оварда шуда, гуно-

гунандешӣ таъмин карда шавад. Ин ҳолат агар аз як тараф, ба арсаи сиѐсат 

шахсони пуртаҷрибаро ворид созад, аз тарафи дигар имкон медиҳад, ки самара-

нокии идоракунии давлатӣ, ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва ғ. 

мавриди таваҷҷуҳ қарор дода шавад. Бо назардошти ин, розӣ бояд шуд, ки сиѐ-

сати маҳалӣ «дар амалӣ гардонидани ҳуқуқи шаҳрвандон ҷиҳати иштирок дар 

идораи корҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ ѐрӣ мерасонад, онҳоро барои иҷрои вази-

фаҳои иҷтимоӣ ва хоҷагии қаламрави худ, ҳалли масъалаҳои хеле муҳиме, ки 

бевосита ба манфиати аҳолӣ дахл доранд, муттаҳид месозад, ба мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ оид ба иҷрои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷики-

стон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти Ҷумҳурии 

                                              
72

 Аминов М.М., Собирзода И.С. Асосҳои ҳуқуқии худидоракунии маҳаллӣ. Душанбе, 

2016. С. 101. 



58 

Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои Маҷлиси вакилони 

халқ мусоидат мекунанд»
73

. 

Дар шароити ҳозира роҳҳои гуногуни ҷалби шаҳрвандон ба идоракунии 

давлатӣ ва амалӣ намудани ҳокимияти давлатӣ вуҷуд дорад, ки раъйпурсӣ, ин-

тихобот, муҳокимаи умумихалқӣ, роҳпаймоиҳои осоишта ва ғайра аз ҷумлаи он 

мебошанд. Ҳар яке аз ин тадбирҳои сиѐсӣ дар раванди идоракунии давлатӣ 

мавқеи ба худ хосро дошта, ба ҳаѐти сиѐсии давлатӣ ба таври мухталиф таъсир 

мерасонанд. Тавре, ки муҳаққиқ Ш. Исмоилов иброз медорад, бо дарназа-

рдошти он ки тамоми фаъолияти давлат ва сохтори сиѐсии он дар шароити 

ҷомеаи маданӣ дар тобеъияти вазифаи таъмин намудани кафолати ҳуқуқ ва 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таъмини амалишавии он, муқаррар намудани ме-

ханизми ҳимояи он, эътирофи ҳимояи манфиатҳои инсон ҳамчун вазифаи авва-

линдараҷа қарор дорад, бинобар ин аз байни ҳамаи масоили масъулияти тара-

файнии давлат ва шахс (дар шароити бартарияти шахсият дар назди давлат) ма-

соили кафолати ҳуқуқ ва озодии инсон ҷудо карда шавад
74

. Дар ҳамин асос 

ҳуқуқи интихобот метавонад моҳияти асосии худро барқарор намуда, ҷалби 

ҳарчи бештари интихобкунандагонро ба ин маъракаи муҳими сиѐсӣ таъмин 

намояд
75

. 

Бояд зикр намуд, ки «ҳокимияти сиѐсӣ ҳамчун воситаи таъминкунандаи 

рушди ҷомеа ва омили таҳкимбахши муносибатҳо байни субъектҳои гуногуни 

иҷтимоӣ вобаста ба хусусияти равандҳои иҷтимоию сиѐсӣ мунтазам инкишоф 

меѐбад. Он ҳамчун падидаи рушдѐбандаи ҳокимияти сиѐсӣ аз технологияҳои 

гуногун баҳри қонунигардонии худ васеъ истифода мебарад»
76

. 

Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ принсипи фаъолияти дастаҷамъӣ 

будани мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатиро дар худ муқар-
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рар намуд; яккасардории фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ ҳокимияти худро ҳукми қонунӣ дод. Лекин ин аз ҷониби мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тавре амалӣ гардонида шавад, ки барои мутамар-

каз гардонидани сиѐсати маҳаллӣ боис нагардад. Зеро ба сиѐсати маҳаллӣ ва 

низоми идоракунии давлатӣ ворид гардидани падидаҳои демократӣ танҳо бо 

ҷанбаҳои мусбӣ пайгирӣ нагардида, метавонад барои равандҳои зикргардида 

ворид шудани омилҳои манфӣ низ сабаб гардад
77

. 

Таҳлили қисматҳои асосии назарияи таҷзияи ҳокимияти давлатӣ аз нигоҳи 

татбиқи он ба ҳаѐти имрӯза нишон медиҳад, ки ин назария дар як қатор 

мавридҳо ҳамчун як таълимоти назариявӣ (шаклӣ) боқӣ мемонад. Ҳамчунин, 

амалияи татбиқи он низ дар бисѐр ҳолатҳо боиси ихтилофҳо мегардад. Бояд 

таъкид намуд, ки мақсади асосӣ ва ниҳоии ин назария дар амалия аз он иборат 

мебошад, ки ғасби тамоми ҳокимияти давлатиро аз тарафи шахси алоҳида, 

гурӯҳи шахсон ва ѐ мақомоти алоҳида пешгирӣ намояд ва ягонагии давлат ва 

ҷамъиятро нигоҳ дорад. 

Татбиқи назарияи номбурда ба хусусияти миллӣ, дигар ҷанбаҳои инки-

шофи кишвари алоҳида, дараҷаи пешрафти механизми давлатдории он, та-

раққии иқтисодиѐт ва ҷомеаи он вобаста аст. Хусусият ва дараҷаи амалишавии 

назарияи мазкур дар ин ѐ он давлати ҷудогона, пеш аз ҳама, бо омилҳои зерин 

вобастагӣ дорад: 

а) шакли идоракунии давлат; 

б) шакли сохтори давлат; 

в) реҷаи сиѐсӣ; 

г) одатҳо ва анъанаҳои мавҷудаи таърихӣ, миллӣ ва сиѐсӣ, ҳамчунин ама-

лияи мавҷудаи сиѐсӣ ва ҳуқуқӣ дар ин ѐ он кишвар. 

Омилҳои номбурда дар ин ѐ он давлат, албатта, бо тарзҳои ба худ хос 

зоҳир мешавад ва дараҷаи таъсири онҳо низ гуногун мебошанд. 
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Ҳамин тавр, бо дарназардошти гуфтаҳои боло, ҷанбаҳои зерини ташаккул 

ва рушди сиѐсати маҳаллиро аз замони ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ 

то имрӯз чунин муайян намудан мумкин аст: 

а) аз сар гузаронидани давраи гузариш. Рӯйдодҳои аввали солҳои 90-уми 

асри ХХ, ки дар қатори дигар ҷумҳуриҳои собиқи Шӯравӣ Тоҷикистонро низ 

фаро гирифт, маҷбур сохт то дар тамоми самтҳо, аз ҷумла дар маҳал сиѐсати 

давлатӣ таҷдид шуда, фаъолияти худро ба ҳамон тақозое мутобиқ гардонад, ки 

муносибатҳои нави сиѐсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва дигар муносибатҳои рушдку-

нанда пешниҳод менамояд. Ҷавобгӯ будан ба чунин талабот агарчи осон набуд, 

лекин барои симои нав гирифтани сиѐсати давлатӣ, аз ҷумла сиѐсати маҳаллӣ 

бо фаро гирифтани унсурҳои нави сиѐсӣ заминагузорӣ намуд. 

б) хислати мутамарказро касб намудани сиѐсати давлатӣ. Чунин хислат 

пайдо намудани сиѐати давлатиро коршиносон, асосан, ба давраи гузариш 

асоснок намуда, мавҷудияти онро қобили қабул ҳам медонанд. Аз нуқтаи наза-

ри онҳо, дар ин марҳила ҷанбаи марказонидашударо доштани сиѐсати давлатӣ 

воситаи асосии нигоҳ доштани ҳокимияти қонунӣ ба шумор рафта, имкон 

медиҳад маҷрои минбаъдаи равандҳои сиѐсӣ бо назардошти манфиатҳои гуно-

гуни сиѐсии ташаккулѐфта таъмин карда шавад. Асоси ин муносибатҳоро сиѐ-

сати мувозинатӣ ташкил медиҳад. 

в) ба сиѐсати давлатӣ ва низоми идоракунии давлатӣ ворид гардидани ар-

зишҳои демократӣ. Ҳамзамон, бо мазмун ва моҳияти худро аз даст додан зами-

наҳои ҳуқуқии дар даврони Шӯравӣ бавуҷудомада зарурати такмил додани за-

минаҳои ҳуқуқии сиѐсати давлатӣ ба миѐн омад. Дар раванди барпо намудани 

заминаҳои ҳуқуқии сиѐсати давлатӣ бештар ҳамон омилҳое нақш доштанд, ки 

наметавонистанд фаъолияти худро дар симои қаблӣ идома диҳанд. Онҳо мақо-

моти идоракунии давлатиро маҷбур намуданд, ки заминаҳои ҳуқуқии сиѐсати 

давлатиро бо дарназардошти усулҳои нави сиѐсӣ барпо намуда, онро аз лиҳози 

ҳуқуқӣ ба расмият дароранд. Дар чунин раванд ҳолати бештари мақбул дар он 

зоҳир гардид, ки дар сафҳои муқаддами омилҳои таъсиррасон, асосан, равшан-

фикрон қарор доштанд. Натиҷа ин гардид, ки падидаҳои нави демократӣ тавас-
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сути Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои дигари меъѐрии 

ҳуқуқии қабулгардида ҳукми қонунӣ гирифт. 

г) дар муайян намудани самти сиѐсати давлатӣ дар маҳал бештар ҷалб гар-

дидани аҳолии маҳал. Идоракунии маҳаллӣ вобаста ба мазмун ва муҳтаво фаро-

гирандаи масъалаҳои аҳамияти маҳаллидошта ба шумор рафта, бо аҳолии 

маҳал дар робитаи наздик қарор дорад. Ин сиѐсати маҳаллӣ дар симои соз-

монҳои маҳаллӣ водор менамояд, ки бештар ба қонеъ гардондани талаботи аҳо-

лии маҳал таваҷҷуҳи асосӣ дода, барои таъмини самаранокии он ҷалби ҳарчи 

бештари аҳолиро таъмин намояд. Ин иқдом дар ниҳояти кор самти фаъолияти 

сиѐсати давлатиро бо таъсиррасонӣ муайян намуда, ба талаботи онҳо мутобиқ 

гардидани сиѐсати маҳаллиро заминагузорӣ мекунад. 



 

БОБИ 2. ТАҲЛИЛИ САМТҲОИ АСОСИИ СИЁСАТИ ДАВЛАТӢ ДАР 

САТҲИ МАҲАЛ 

 

2.1. Масъалаҳои татбиқи сиёсати самараноки давлатӣ дар сатҳи маҳал 

 

Идоракунии самаранок масоили мубрам ва калидии сиѐсати давлатӣ буда, 

дар шароити муосири пешрафт ва ташаккули муносибатҳои сиѐсӣ таваҷҷуҳи 

аксар кишварҳоро ба худ ҷалб кардааст. Дар натиҷа ислоҳоти сатҳи гуногуни 

идоракунии давлатӣ рӯйи кор омада, шаклҳои мухталиф мавриди роҳбарӣ 

қарор дода мешаванд. Бинобар ин, усули ягонаи интихоби идоракунии 

самаранок ҷой надорад. Субъектҳои манфиатдор усулҳои идоракунии 

самаранокро бо назардошти омилҳои гуногуни таъсиррасон мустақилона 

интихоб менамоянд. 

Ба инобат гирифтан ва ѐ мавриди истифода қарор додани усулҳои 

маъмулшуда ва бомуваффақ инкор карда намешаванд. Бо ин мақсад истифода 

гардидани андешаҳои миллӣ, ки ба манфиатҳои миллӣ асос ѐфтаанд, ҷоиз 

дониста мешавад. 

Таҳия ва амалӣ гардидани санадҳои сершумори меъѐрии ҳуқуқӣ оид ба 

идоракунии давлатӣ ва ислоҳоти он аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар 

Тоҷикистон низоми миллии идоракунии давлатӣ ба миѐн омадааст. 

Дар байни олимон нисбат ба идоракунии давлатӣ нуқтаи назарҳои гуногун 

мавҷуд буда, ба таври гуногун шарҳу тавзеҳ дода мешавад. 

Гурӯҳи аввали муҳаққиқон ба он андешаанд, ки идоракунии давлатӣ 

намуди фаъолият оид ба амалӣ гардонидани ҳокимияти давлатӣ буда, аз дигар 

намуди фаъолият бо хусусиятҳои бунѐдӣ ва салоҳиятӣ фарқ менамояд.  

Гурӯҳи дигар идоракунии давлатиро бо фаъолияти иҷроиявӣ алоқаманд 

менамоянд. Онҳо ба он назаранд, ки идоракунии давлатӣ фаъолияти иҷроиявӣ-

амрдиҳанда буда, самти асосии фаъолияти онро иҷро ва дар амал татбиқ 
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намудани қонунҳо ва санадҳои зериқонунӣ ташкил медиҳанд, ки ин ҳадаф 

тавассути салоҳияти зарурии ҳуқуқӣ ва ҳокимиятӣ ноил мегардад. 

Гурӯҳи сеюм идоракунии давлатиро салоҳияти субъектҳои махсус арзѐбӣ 

кардаанд, ки дар маҷмӯъ, ҳамчун мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва ѐ мақомоти 

идоракунии давлатӣ муайян гардидаанд.  

Гурӯҳи чоруми таҳлилгарони идоракунии давлатӣ дар ин самт мавқеи 

комилан дигарро ишғол карда, идоракунии давлатиро ҳамчун фаъолияти 

иҷроиявие баҳодод карданд, ки дар ҷараѐни роҳбарии ҳамарӯза ва бевоситаи 

сохтори хоҷагидорӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ ва маъмуриву сиѐсӣ амалӣ 

мегардад
78

. 

Бо назардошти он, ки маҳаки таҳқиқоти илмиро дар қисмати мазкур 

идоракунии самаранок ташкил медиҳад, идоракунии давлатӣ муфассал шарҳ 

дода намешавад. 

Зикр кардан ҷоиз аст, ки дар ҷараѐни идоракунии самаранок нақши асосӣ 

ба шахсияти сиѐсие мансубият дорад, ки сиѐсати мутамарказонидашудаи 

манфиатҳои ҷамъиятии гурӯҳҳои иҷтимоиро инъикос менамояд. Дар ин робита, 

муқаррароти идоракунии самаранок навъи «хароҷот-истеҳсол» ба ҳисоб 

нарафта, дар худ унсури фаъолияти субъектҳои сиѐсиро таҷассум менамояд
79

. 

Конститутсияи Тоҷикистон доираи субъектҳои сиѐсии идоракунии 

давлатиро сарҳадгузорӣ намуда, барои ин салоҳияти махсусро муқаррар 

месозад. Дар доираи ин Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми хоссаро 

соҳиб буда, Конститутсия ба нақши калидии ӯ дар масъалаи интихоб ва 

ташаккули идоракунии давлатӣ ишора менамояд. Бо ин мақсад салоҳияти 

махсус оид ба таъмини фаъолияти ҳамоҳангкардашуда ва мутақобилаи 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ пешбинӣ шудааст. Мутобиқи моддаи 69 

Конститутсия Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон самтҳои асосии сиѐсати 
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дохилӣ ва хориҷии ҷумҳуриро муайян менамояд. Дар асоси муқаррароти 

моддаи 55 Конститутсия Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи якҷояи 

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон бо Паѐми худ дар бораи самтҳои 

асосии сиѐсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ баромад менамояд. 

Мақомоти ҳокимияти давлатӣ фаъолияти худро дар заминаи сиѐсати 

дохилӣ ва хориҷӣ, ки онро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кардааст, 

ташкил намуда, самти фаъолияти минбаъдаи худро ояндабинӣ менамоянд. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати ҳомии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд баромад карда, ба низоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ такя 

менамояд. Талаботи моддаи 64 Конститутсия Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро водор месозад, ки нисбат ба самаранокии фаъолияти ҳокимияти 

қонунгузор, иҷроия ва судӣ бидуни дахолат ба муҳити салоҳияти онҳо 

чораандешӣ намояд. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти олии ҳокимияти иҷроияи 

давлатӣ буда, фаъолияти худро дар асоси дастаҷамъӣ амалӣ намуда, низоми 

мақомоти идоракунии давлатиро роҳбарӣ, фаъолият ва мутобиқатии ҳамкории 

онҳоро таъмин менамояд. 

Аз рӯйи чунин хусусият Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар амалисозии 

идоракунии самаранок мақоми калидӣ дошта, барои татбиқи сиѐсати давлатӣ 

дар ин самт масъулиятро ба уҳда дорад. Амалӣ нашудани сиѐсати мақсадноки 

давлатӣ ва мутобиқ ба талаботи пешниҳодшаванда, ки аз ҷониби Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни Паѐм ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

дигар салоҳияти муқарраркардаи қонунгузории амалкунанда муайян 

гардидаанд, барои ба истеъфо фиристода шудани Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ѐ аъзои он дар алоҳидагӣ боис мегардад. 

Бинобар ин, он чиз муҳим аст, ки Ҳукумати Тоҷикистон тибқи моддаи 73, 

сархати 2 Конститутсия, роҳбарии самараноки соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, 

фарҳангӣ ва иҷрои қонунҳо, қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси 

намояндагон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, фармону 

амрҳои Президенти Тоҷикистонро таъмин мекунад. 
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Илова бар ин, дар асоси талаботи моддаи 4 Қонуни конститутсионӣ «Дар 

бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон», ҳукумат дар доираи ваколатҳои худ 

иҷрои Конститутсия, дигар қонунҳо, фармонҳо ва амрҳои Президенти 

Тоҷикистон, қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалиеро, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф кардааст, таъмин намуда, 

аз ҷониби мақомоти идоракунии давлатӣ иҷро шудани онҳоро мунтазам 

назорат мекунад. 

Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ низ 

дар низоми субъектҳои сиѐсии идоракунии самаранок даъвои соҳибкасбиро 

дошта, барои амалӣ гардидани сиѐсати самараноки давлатӣ дар воҳидҳои 

маъмурию ҳудудии ба онҳо мансуб буда, замонатро ба уҳда доранд. Онҳо 

байни марказ ва аҳолӣ фаъолияти миѐнаравии сиѐсиро ба зимма дошта, барои 

дуруст қабул гардидани сиѐсати давлатӣ аз тарафи аҳолӣ нақши ҳалкунандаро 

иҷро менамоянд. 

Вобаста ба ин, З. Қодиров қайд менамояд, ки худидоракунии маҳаллӣ 

ҳамчун падидаи иҷтимоӣ дар низоми муносибати байниҳамдигарии давлат ва 

ҷамъият, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлат нақши миѐнаравро бозида, дар низоми 

идоракунии давлатӣ робитаи мустақим ва мутақобиларо таъмин менамояд
80

. 

Мусбат арзѐбӣ гардидани фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ ва худидоракунии ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот аз ҷониби аҳолӣ ба 

фаъолнокии сиѐсии шаҳрвандон асос гардида, метавонад ба ташаккули 

идоракунии самаранок замина гузорад. Дар мавриди пайдо кардани арзѐбии 

манфӣ аз ҷониби мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунӣ 

болоравии нобоварии сиѐсӣ тақвият ѐфта, ба эҳтимолияти косташавии 

идоракунии самаранок мусоидат менамояд. Бинобар ин, пурзӯр гардидани 

назорат ва ислоҳоти низоми мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва 
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худидоракунӣ, дода шудани такяи асосӣ ба ин низом меҳвари муайянкунандаи 

идоракунии самаранок буда, иштибоҳ дар ин раванд, метавонад ҷараѐни 

сиѐсиро ба таври шинохтанашаванда тағйир диҳад. Чунончи, дар Паѐми 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ нисбат ба болоравии 

содиршавии ҷиноятҳои хислати коррупсионӣ дар мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ изҳори нигаронӣ шуда, қайд гардид, ки содир намудани 

ҷиноятҳои коррупсионӣ дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

низ тамоюли зиѐдшавӣ дошта, дар муқоиса ба соли 2016-ум 25 фоиз афзудааст. 

Аз ин лиҳоз, ба роҳбарони вазорату идораҳо, бахусус, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 

мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии шаҳраку 

деҳот зарур аст, ки интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳоро танҳо тавассути озмун 

ба роҳ монда, барои тоза кардани сафи мақомот аз шахсони тасодуфӣ, риояи 

қатъии Кодекси одоби хизматчии давлатӣ ва татбиқи усулҳои муассири 

назорати дохилӣ чораҷӯӣ намоянд
81

. 

Сиѐсати давлатӣ дар маҳал мантиқан соҳаи фаъолият оид ба идоракунии 

рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиѐсии мамлакат дар миқѐси минтақа ба ҳисоб 

рафта, муносибатҳои байни давлату маҳалро дар бар мегирад. Ин омилҳо 

мавҷудияти субъектҳои мушаххаси таъсиррасонандаро ба сиѐсати маҳаллӣ 

тақозо дорад. Онҳо баробари гузоштани саҳм дар амалишавии самараноки 

сиѐсати маҳаллӣ, нақши калидиро дошта, мазмун ва моҳияти сиѐсати 

маҳаллиро муайян месозанд. Бинобар ин, дуруст муайян гардидани субъектҳои 

татбиқи сиѐсати маҳаллӣ омили муҳими паст намудани шиддатнокии иҷтимоӣ 

дар ҷомеа буда, барои болоравии онҳо мусоидат хоҳад кард. 

Бо назардошти ин, «масъалаи асосии татбиқи ислоҳоти низоми идоракунии 

давлатӣ аз танзими тақсимоти маъмурию ҳудудӣ ва тақсими мушаххаси 

вазифаҳою ваколатҳо миѐни сатҳҳои мухталифи идоракунии марказӣ, 
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мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ иборат 

мебошад
82

. 

Боиси тазаккур аст, ки новобаста аз сатҳ ва сифати ташкили низоми 

идоракунӣ, «вай наметавонад демократӣ эътироф гардад, агар шахсони 

мансабдори дар сатҳи ҳукумат қарордошта аз ҷониби шаҳрвандон, бо роҳи 

гузаронидани интихоботи озод, тибқи ҳамон тартибе, ки онро нисбат ба 

шаҳрвандон интихоботи кушод ва боадолат эътироф кардан мумкин аст, 

интихоб нагардида бошанд»
83

. 

Барои ҳар як давлат таъмини идоракунии самаранок масъалаи калидӣ буда, 

дар пайвастагии зич бо сифати хизматрасонии давлатӣ қарор дорад. Чунин 

идоракунӣ омили ягонаи арзѐбӣ надошта, бо назардошти омилҳои гуногуни 

таъсиррасонии хислати иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, сиѐсӣ ва ҳуқуқӣ амалӣ 

карда мешавад. Чунончи, дар илми иқтисодӣ барои муайян намудани 

самаранокӣ омилҳои иқтисодӣ ва меъѐрҳои соҳавӣ истифода мешаванд. Илми 

идоракунӣ бо ин мақсад истифода кардани усулеро, ки хосияти идоракунии 

ташкилот дар шароити рақобатпазирии бозор мебошад, дуруст мешуморад. 

Чунин усул бо баъзе дигаргуниҳо дар муайянсозии самаранокии идоракунӣ 

тарафдорони худро пайдо кардааст. 

Муҳтавои мафҳуми «самаранокии фаъолият» дар маҷмӯъ маълум буда, он 

аз нишондиҳандаҳои фаъолияти муайян, ба мисли фаъолияти идоракунӣ ва 

истеҳсолӣ маҳсулнок ба шумор меравад. Дар илми иқтисодиѐт бошад, 

категорияи самаранокии иқтисодӣ ва меъѐрҳои дахлдори арзѐбии он мавҷуд 

аст. Аз ин рӯ, дар идоракунии муосир, аз ҷумла усуле, ки ба идоракунии 

ташкилот дар шароити рақобати бозорӣ истифода мегардад, ҷоиз мебошад, ки 

он метавонад ҳангоми омӯзиши равандҳои татбиқи сиѐсати давлатӣ дар сатҳи 

маҳал мавриди истифода қарор гирад. 
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Мазмун ва муҳтавои махсуси мафҳуми «самаранокии идоракунии 

давлатӣ»-ро ҳамчунин тавассути усул - таносуби «вуруду хуруҷ», ки фаъолияти 

низоми сиѐсиро дар маҷмӯъ ва зернизомҳои идоракуниро қисман арзѐбӣ 

менамояд, метавон муайян намуд. Таҳти мафҳуми «низоми ворид» талаботи 

ҷомеа (объекти идорашаванда) дар назар аст, ки қабули қарорҳои дахлдор ва 

дастгирии субъекти идоракунӣ - боварии ҷомеа ва захираҳои давлатиро, ки 

барои татбиқи қарорҳои эҳтимолӣ дар ихтиѐр дорад, муттаҳид менамояд. Таҳти 

мафҳуми «низоми хориҷ» - тағйироти воқеии объект ҳамчун натиҷаи қарорҳои 

анҷомѐфта ва ноилшавӣ ба мақсадҳои субъекти (низоми) идоракунӣ фаҳмида 

мешавад. Дар таркиби сохти низоми «вуруду хуруҷ» зернизомҳо ташаккул 

меѐбанд ва амал менамоянд, ки онҳо низомро дар татбиқи таҳлили самаранокии 

чи фаъолияти дохилии идоракунии мақомоти алоҳидаи давлатӣ - нисбат ба 

дигар мақомот ва чи низоми беруна - нисбат ба ҷомеа ѐ як қисми он иваз 

менамоянд. Вобаста ба ин, мафҳумҳои «самаранокии қисман» ва «самаранокии 

пурра» истифода мегардад. Аввал, бо нишондодҳои қарори мусбии қисмати 

мушкилот алоҳида аз мақсади умумӣ буда, дувум, нишондиҳандаи ҳалли мус-

бии тамоми маҷмӯи мушкилот, ки мақсади умумӣ ва ниҳоии субъекти идораку-

ниро ташкил медиҳад, арзѐбӣ мегардад. Барои низоми идоракунии давлатӣ ма-

фҳуми дар маҷмӯъ баррасишаванда асосан ҳамчун «самаранокии пурра» шарҳ 

дода мешавад
84

.  

Роҷеъ ба тафсири низоми «вуруду хуруҷ» шарҳҳои гуногун вуҷуд доранд. 

Дар ин ҷо низоми «ворид» чунин фаҳмида мешавад, ки давлат соҳиби чӣ аст ва 

дар низоми «хориҷ» бошад давлат соҳиби чӣ мешавад.  

Вобаста ба низоми фавқуззикр, айни замон, зарур аст, ки захираҳои кадрии 

хизмати давлатиро таҳлил намоем. Таҳлили мазкур имконият медиҳад, ки мо 

иқтидори кадрии имрӯзаи кишвар ва дурнамои рушди онро низ муайян созем, 

то ки минбаъд хизмати давлатии Тоҷикистонро бо кадрҳои салоҳиятноки дорои 
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донишҳои замонавии идорӣ таъмин намоем. Дуруст аст, ки барои самаранок 

фаъолият намудани ҳама гуна давлат кадрҳои баландихтисос нақши беандоза 

доранд. 

Ҳамзамон мафҳуми «самаранокии идоракунии давлатӣ»-ро муайян намуда, 

ба шарҳу тавсифи меъѐрҳои асосии самаранокии идоракунии давлатӣ мепардо-

зем, ки он ҷавҳари асосии ин масъала мебошад. 

Мафҳуми «меъѐрҳои самаранокӣ»-и идоракунии давлатӣ аломат ѐ маҷмӯи 

аломатҳоеро дар бар мегирад, ки дар асоси онҳо самаранокии низоми идора-

кунӣ, инчунин ҳалли қарорҳои алоҳидаи идоракунӣ арзѐбӣ мегардад, ба ҳисоб 

меравад. Маҳаки асосии унсури мафҳуми мазкур «арзѐбӣ» ба шумор меравад. 

Маънии махсуси он яксон набудани равандҳои баҳогузории натиҷаҳо ва оқи-

батҳои ҳамон як амал ва қарорҳои субъекти идоракуниро аз ҷониби одамон 

пешбинӣ менамояд. 

Арзѐбӣ ва таҳлили самаранокии идоракунии давлатӣ ҳам ба мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ ва ҳам ба ҷомеа зарур мебошад. Ба ҷомеа он имконияти 

назорати сифати фаъолияти институтҳои давлатиро фароҳам меорад ва ба 

роҳбарону хизматчиѐни давлатӣ бошад барои худназораткунӣ ва такмилдиҳии 

раванди идоракунӣ зарур мебошад. Мушкилоти арзѐбии самаранок ин мушки-

лоти таҳлили фаъолияти идоракунӣ ва қарорҳои қабулшаванда ба шумор мера-

вад. 

Арзѐбӣ ҳамчун меҳвари мафҳуми «меъѐрҳои самаранокӣ» - мафҳуме, ки аз 

калимаи «арзиш» сарчашма мегирад, ба даст омадааст, ки аҳамияти ҷамъиятӣ 

доштани ин ѐ он падида (иҷтимоӣ ва табиӣ)-ро муайян менамояд. Объектҳои 

арзѐбӣ метавонанд натиҷаҳои гуногуншаклии фаъолияти идоракунӣ, аз қабили 

воситаҳои ҳаѐтӣ, намудҳои муносибатҳои ҷамъиятӣ, ҷараѐнҳо, санадҳои му-

шаххаси фаъолият ва ғайра бошанд. Онҳо «арзишҳои фаннӣ» номида меша-

ванд. Объектҳо аз рӯйи аҳамияти ҷамъиятиашон баҳогузорӣ гардида, мутобиқи 

арзиши онҳо, принсипҳо, мақсадҳо, консепсияҳо, меъѐрҳо ва ғайра муайян кар-

да мешаванд. Падидаҳои мазкур ба қатори «арзишҳои субъективӣ» дохил ме-
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шаванд. Онҳоро аз «арзишҳои фаннӣ» (объектҳои баҳогузорӣ) мебояд фарқ 

намуд
85

. 

Арзишҳои заминавии Тоҷикистони муосир - ин демократияи сиѐсӣ (ҳоки-

мияти халқӣ), истиқлолияти давлатӣ, тамомияти арзӣ ва амнияти он, қонуният, 

ҳуқуқ ва озодиҳои сиѐсӣ ва иҷтимоии инсон, меҳнати озоди ба гуногуншаклии 

моликият ба воситаҳои истеҳсолот асосѐфта, гуногунандешӣ ва ғайра мебошад. 

Ба ҳамагон маълум аст, ки бисѐре аз арзишҳои дигари анъанавӣ, аз қабили адо-

лати иҷтимоӣ, дастаҷамъӣ, арзишҳои динӣ ва ғайра низ аз ҷониби аҳолии 

Тоҷикистон эътироф гардидаанд. Аз ин мебарояд, ки амалӣ шудани ин арзишҳо 

дар сиѐсати давлатӣ метавонад яке аз омилҳои самаранокии низоми идоракунии 

кишвар арзѐбӣ гардад. Ҳамаи онҳо дар доираи меъѐрҳои муайянсозии самара-

нокии самтҳои асосии фаъолияти давлат, ки аз ҷониби субъектҳои роҳбарику-

нанда қабул карда мешаванд, ҷой гирифтаанд. 

Арзишҳои заминавии аз ҷониби доираҳои ҳукмрон ва роҳбарони сиѐсӣ та-

шаккулѐфта ва бо қонун вобастагардида нисбат ба аъзои ҷомеа ва субъектҳои 

роҳбарикунанда аҳамияти умумӣ ва хусусияти объективӣ доранд. Ҳар он қада-

ре ки байни арзишҳои ба таври расмӣ эълонгардида ва қоидаҳои амалкунандаи 

«бозӣ»-и идоракунандагон фосила кам бошад, ҳамон қадар самаранокии идора-

кунӣ воқеан ҳам ҳаққонӣ мебошад
86

. Яъне, ваъдаҳои аз ҷониби сиѐсатмадорон 

додашуда бояд амалӣ шаванд, вагарна самаранокӣ заиф хоҳад буд. 

Принсипҳои идоракунии давлатӣ асоси меъѐрҳои самаранокӣ ба ҳисоб ме-

раванд, зеро онҳо талаботи меъѐрии объективии тавассути таҷрибаи идораку-

нии давлативу иҷтимоӣ ва воситаҳои батанзимдарории алоқаи байни мақсадҳо 

ва натиҷаҳои фаъолияти идоракунӣ бадастомада ба ҳисоб мераванд. Принсипҳо 

талаботи объективии қонунҳои идоракуниро муайян менамоянд. Амалҳои онҳо 

бо татбиқи вазифаҳои низоми идоракунӣ алоқаманд буда, ташаббусҳо ва 
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худфаъолиятнокии оммаи идорашавандаро ҳавасманд месозанд. Кадоме аз 

принсипҳои идоракунии қаблан баррасишуда: ислоҳоти маҳдудгардида, яго-

нагии мутамарказӣ ва ғайримутамарказшавии ҳокимият, демократия ва қону-

нигардонии қарорҳо метавонанд ба сифати аломати меъѐрҳои арзѐбии самара-

нокӣ баромад кунанд. 

Меъѐрҳои самаранокии идоракунии давлатӣ дар заминаи низоми арзишҳои 

субъективӣ дар тафаккури сохтори давлатию ҷамъиятӣ, мақсадҳои стратегии 

субъекти ҳукмрон, курси сиѐсӣ, консепсияҳо, дастурҳои сиѐсӣ ва меъѐрҳои ни-

зоми идоракунӣ, ки аз дунболашон манфиатҳои милливу давлатии умумӣ баѐн-

гардида ҷойгиранд, ташаккул меѐбанд. Дар аксари ҳолат манфиатҳои синфҳои 

ҳукмрон ѐ гурӯҳҳои милливу этникии бартариятдоштаро ба ин гурӯҳ дохил ме-

намоянд. Ин гуфтаҳо вобастагии меъѐрҳои баҳогузории самаранокӣ, тобеияти 

онҳоро, қабл аз ҳама, аз шакли низоми сиѐсӣ, инчунин, шароитҳои мушаххаси 

таърихие, ки дар он амал мекунанд, шарҳ медиҳад. 

Дар замони муосир фаъолияти таҳлили самаранокии идоракунии давлатӣ 

бо он муайян карда мешавад, ки то кадом андоза сохторҳои давлатӣ самаранок 

фаъолият доранд, мақомоте, ки ба манфиати мардум хизмат мекунанд, то кадом 

андоза натиҷаи ниҳоӣ мегиранд. Ҳамаи ин меъѐрҳо дар талаботи муайян наму-

дани самаранокии фаъолияти идоракунии давлатӣ ҷой дода шудаанд
87

. Бо қано-

атмандӣ тазаккур медиҳем, ки солҳои 1996-2006 Бонки умумиҷаҳонӣ идораку-

нии самараноки давлатиро дар 212 давлати ҷаҳон таҳлил намуда, хулосабарорӣ 

намуд, ки самаранокӣ дар Кения, Руанда, Алҷазоир ва Тоҷикистон баланд раф-

та
88

, дар Белорусия, Боливия ва Кот-д Ивуар паст гардидааст
89

. 
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Дар хизмати давлатии Тоҷикистон барои боз ҳам самараноктар намудани 

идоракунии давлатӣ бояд муносибати роҳбарон бо воситаи усулҳои муосири 

идоракунӣ ва роҳҳои истифодаи он амалӣ карда шавад. Инчунин, дар раванди 

идоракунӣ роҳбари мақомот дар муносибат бо ҳайат бояд усул ва воситаҳои 

ҳавасмандгардониро нисбат ба зердастон ба роҳ монад. Дар ин маврид самара-

нокии идоракунии давлатӣ таъмин мегардад. Бояд зикр намуд, ки натиҷа на 

танҳо аз фаъолияти самараноки роҳбарони мақомоти давлатӣ, балки аз фаъоли-

яти самаранокии шахсон низ вобастагӣ дорад. 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ шаҳодат медиҳад, ки талабот ба рушди касбӣ ва таҳсило-

ти хизматчиѐни давлатӣ беш аз пеш меафзояд, ки ин ба ҷараѐни идораи самара-

ноки давлатӣ дар самтҳои гуногуни ҳаѐти ҷамъиятӣ, фаъолияти хизматчиѐни 

давлатӣ бе таъсир намемонад. Дар марҳилаи кунунӣ ба дӯши хизматчиѐни 

давлатӣ кори ниҳоят масъулиятнок, яъне бунѐди давлати рақобатпазир вогузор 

шудааст. Хизматчиѐни давлатии Тоҷикистони соҳибистиқлол бояд дорои сатҳи 

тайѐрии баланди касбӣ ва маънавӣ бошанд. Мусаллам аст, ки донишу малака, 

таҷриба, заминаҳои тайѐрии ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва идоракунии хизмат-

чиѐни давлатӣ асоси пешравии мамлакат мебошад. 

Лозим ба ѐдоварист, ки фаъолияти мақомоти мухталифи кунунии кишвар 

нисбат ба мақомоти қарни гузашта куллан фарқ дошта, имрӯзҳо аз хизматчиѐни 

давлатӣ доштани донишҳои амиқи касбию тахассусиро тақозо дорад. Аз ин рӯ, 

ба хизматчиѐни давлатӣ зарур аст, ки пайваста дар пайи такмили донишу мала-

каи худ кӯшида, фаъолияти худро тибқи талаботи ҷаҳони муосир ба роҳ мо-

нанд. Аз ин нуктаи назар, дар сиѐсати давлатии кадрҳо бояд ба беҳтаршавии 

сифати ҳайати кадрҳо диққати махсус дода шуда, тайѐр кардани кормандон бо 

назардошти самтҳои афзалиятноки стратегияи рушди ҷумҳурӣ ба роҳ монда 

шавад. Ҳамзамон, дар хизмати давлатӣ аз ҳисоби ҷавонони болаѐқат мутахас-

сисони соҳибкасберо ҷалб намоем, ки содиқ ба Ватан бошанд. 

Таҷрибаи касбӣ ва дониши амиқ, ки дар баланд бардоштани самаранокии 

идоракунии давлатӣ нақши муҳимро мебозад, муддати зиѐдест, ки андӯхта ме-

шавад. Ҷиҳати ба даст овардани он дар рушди инсон мебояд воситаҳои зиѐди 
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моддиро ҷалб намуд. Айни замон, омодасозии мутахассисон ба ҷомеа ба даҳҳо 

миллион сомонӣ рост меояд. Тайѐркунии хизматчии давлатӣ ҳамчун мутахас-

сис на камтар аз даҳ солро тақозо менамояд. Ҳисоб намудани даромади аздаст-

рафта, дар ҳолате, ки таҷрибаи андӯхтаи соҳибкасб истифода нагардида, фи-

шангҳои идоракунии давлатӣ ба дасти ғайримутахассисон «аз гурӯҳи роҳбар» 

меафтаду мутахассисон бо истифода аз маблағҳои андозсупорандагони ватанӣ 

омодагардида танҳо дар хориҷи кишвар «харидор» пайдо менамоянд, нисбатан 

мушкилтар мебошад
90

. 

Аввалан, таваҷҷуҳ зоҳир намудан ба ин назария бо зарурати ҷудо намуда-

ни асосҳои бунѐдии бароҳандозии сиѐсати давлатии кадрӣ ба ҳам мувофиқ ме-

афтад. Баррасии сиѐсати кадрӣ ҳамчун воситаи мубориза барои ҳокимият як та-

рафи масъала буда, чун яке аз паҳлуҳои рушди ҷамъиятӣ баррасӣ шудани он 

тарафи дигари масъала мебошад. 

Дуюм, неруи кадрӣ ба омили муҳими рушди ҷомеа табдил ѐфт, ки он тан-

зими рӯзмарра будани онро чи ба манфиати шахсият ва чи ба манфиати ҷомеа 

пешбинӣ менамояд. Ба сифати субъекти муҳими чунин намуди танзимнамоӣ, 

чи тавре таҷрибаи иқтисодиѐти мутараққӣ нишон медиҳад, давлат баромад ме-

намояд, ҳарчанд чунин таҷриба унвони сиѐсати давлатии кадриро надорад. 

Сеюм, имрӯзҳо аллакай маълум аст, ки пайгирӣ намудани танҳо хусуси-

ятҳои сифатӣ ва миқдории неруи кадрии кишвар нокифоя мебошад. Барои 

фаъолияти самараноки кадрҳо мебояд шароит фароҳам овард. Маънии асосии 

фаъолияти давлат маҳз дар ҳамин самт такя мекунад
91

. Таърих гувоҳ аст, ки 

давлатҳои пешрафта барои расидан ба идоракунии самараноки давлатӣ 

кӯшишҳои зиѐд менамоянд, онҳо аз таҷрибаи давлатҳои пешрафтаи дунѐ исти-

фода намуда, дар ин ҷода муваффақ шудаанд. 

Ба ақидаи аксарияти сиѐсатмадорони кишварамон имрӯз «…ҳамаи 

рукнҳои ҳокимияти давлатӣ кӯшиш бар он доранд, ки низоми нави идоракунии 
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ҷомеаро тақвият бахшанд, то он бо назардошти хусусиятҳои ҷомеаамон ҷавоб-

гӯи тамоми меъѐрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ гардад. Ҳалли ин вазифаи страте-

гии муҳим танҳо он гоҳ имконпазир мегардад, ки ҳар яки мо ҳамчун узви ҷомеа 

ба он аз ҷиҳати мафкура, шуур ва муносибатҳои маънавию истеҳсолии замони 

нав омода шавем ва пайваста кӯшиш намоем, ки бо хислати умумии ҳуқуқи ин-

сон асос ѐфта, имконияти беҳтарини татбиқи ҳамаҷонибаи на танҳо ба сифати 

намояндаи миллат, балки ҳар як узви оила, мазҳаб, наслу насаб, ҳизби сиѐсӣ, 

мамлакат ва фавқулмиллӣ шароити мусоид фароҳам созад
92

. Дар ин ҷода бояд 

роҳбарони мақомоти давлатӣ ба кормандонашон шароити мусоид фароҳам ова-

ранд, то ки хизматчиѐни давлатӣ барои бархӯрдор гардидан аз илми муосир ва 

истифодаи он кӯшиш ба харҷ диҳанд.  

Таҷрибаи ҷаҳонӣ собит менамояд, ки идоракунии давлатӣ ҳамон вақт са-

марабахш ҳисобида мешавад, ки дар байни мақомоти давлатӣ иртиботи қавӣ 

вуҷуд дошта, сохторҳои давлатӣ тавре фаъолият кунанд, ки онҳо дар ҳалли 

масъалаҳои муҳими ҳаѐти сиѐсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар 

саҳмгузор буда, ба талаботи ҷомеаи муосир ҷавобгӯ бошанд. Дар ин раванд 

қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти мақомоти ҳоки-

мияти қонунгузорро бо дигар мақомоти ҳокимияти давлатӣ
93

 дар ҳалли масои-

ле, ки манфиатҳои муҳимтарини ҷамъиятиро дар бар мегиранд ва дорои аҳами-

яти давлатӣ мебошанд, дар робитаи зич ба роҳ мондааст. Ҳамзамон, мақомоти 

ҳокимияти қонунгузор дар якҷоягӣ бо ҳизбу созмонҳои ҷамъиятию сиѐсӣ дар 

фазои ризоияти миллӣ фаъолият намуда, дар низоми идоракунии давлатии 

Тоҷикистон баҳри боз ҳам беҳтар намудани ҳамоҳансозии фаъолияти мақомоти 

давлатӣ дар ҷустуҷӯи роҳҳои нав мебошанд. 

Тавре ки дар боло зикр намудем усуле, ки мақомоти асри гузашта истифо-

да менамуд, айни ҳол ба таври зарурӣ амал намекунад. Агар мақомоти муосир 
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хоҳад, ки ба муҳит мутобиқ шавад, он бояд усули нави идоракунии давлатиро
94

 

қабул намуда, бо дигар мақомот робитаи судманди муосир барқарор намояд. 

Зеро усули нави идоракунии давлатӣ дар муносибатҳои мутақобила ва вобаста-

гии тарафайн асос меѐбад, на ин ки дар мустақилият ѐ вобастагии онҳо. Усули 

мазкур байни мақомоти давлатӣ робита ва аксуламали фавриро нисбат ба 

эҳтиѐҷоти ҷомеа такмил медиҳад. Дар ин маврид робита байни шохаҳои ҳоки-

мият беҳтар гардида, имкониятҳо барои расонидани хидмати муштарак ме-

афзояд. Барои ҳамин ҳам дар низоми идоракунии давлатӣ зарурате пайдо шуд, 

ки имрӯз тафаккури қолабиро рахна карда, нуқтаи назари навро қабул намояд, 

ки баҳри беҳтар ба роҳ мондани муносибатҳо миѐни мақомоти давлатии муосир 

хидмат намуда, барои боз ҳам боло бурдани самаранокии фаъолияти онҳо му-

соидат кунад. 

Қобили зикр аст, ки тайи даҳ соли охир низоми идоракунии давлатии 

Тоҷикистон бо усули нави идоракунӣ амал менамояд, ки ин таваҷҷуҳи му-

тақобиларо байни мақомоти давлатӣ ҷалб намуда, ҳамкориҳоро густариш 

медиҳад. Роҳбарияти сиѐсии имрӯзаи кишварамон барои боз ҳам бештар густа-

риш додани робитаҳо ва баҳри баланд бардоштани мавқеъ ва мароми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ дар низоми идоракунии давлатӣ заминаи 

мусоид фароҳам меорад, ки ба талаботи муосир ҷавобгӯ бошад. 

Аз ин рӯ, барои ноил шудан ба идоракунии самараноки давлатӣ ба давлат 

лозим аст, ки на танҳо неруи хизматчиѐни давлатиро, инчунин имкониятҳои 

соҳибкоронро низ истифода намояд. Барои ин зарур аст, ки давлат барои боз 

ҳам хубтар ба роҳ мондани ҳамкориҳо байни мақомоти давлатӣ ва бахши ху-

сусӣ шароит фароҳам оварад. Чунки муҳимтарин шарти устувории афзоиши 

иқтисодӣ ин баланд бардоштани самаранокии низоми идоракунии давлатӣ ме-

бошад ва сифати баланди идоракунии давлатӣ аз ҳисоби амалӣ намудани сиѐса-

ти давлатӣ ва расидан ба ҳадафҳои воқеӣ возеҳ мегардад. 
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Дар раванди дигаргуншавии низоми идоракунии ҷомеа нуктаи муҳим он 

аст, ки сиѐсати маҳаллӣ кадом ҳадафҳоро пайгирӣ менамояд. Мушаххас гар-

дидани ҳадафҳои сиѐсати маҳаллӣ дар давраи гузариш нақши субъектҳои 

татбиқи сиѐсати маҳаллӣ, аз ҷумла шахсони мансабдорро муайян мекунад. 

«Махсусият ва хислати давлат, тасдиқоти воқеии он ба сифати давлати демо-

кратӣ ва ҳуқуқбунѐд, аз ҷониби давлат бомуваффақият амалӣ шудани вази-

фаҳои дар назди он истода оид ба таҳкими ҷомеаи шаҳрвандӣ мустақиман аз 

фаъолияти мақомоти идоракунии давлатӣ, ки бояд равандҳои дар ҷомеа 

мавҷударо сари вақт иникос намуда, барои дар асоси ислоҳ намудани фаъоли-

яти худ ба кашолкорӣ роҳ надиҳанд, вобастагӣ дорад»
95

. 

Ф. Шоисматуллоева дуруст иброз медорад, ки барои ноил гардидан ба 

ҳадафҳои дар назди давлатистода омӯзиш ва истифодаи таҷрибаи идоракунии 

давлатӣ, ки унсурҳои он такмил ва таҷдид гардида, ба низоми идоракунии му-

осир ба сифати навоварӣ (инноватсия) ворид мегарданд, мусоидат хоҳад кард
96

. 

Бинобар ин, дар муайян намудани таъсири мақомот ва шахсони мансабдор дар 

татбиқи самараноки сиѐсати давлатӣ, муқаррар гардидани самтҳои асосии сиѐ-

сати маҳаллӣ нақши калидӣ дорад. 

Дар мавриди муайян намудани самтҳои асосии сиѐсати маҳаллӣ ба инобат 

гирифта шудани омилҳои таъсиррасонанда ба сиѐсати маҳаллӣ аз аҳамият холӣ 

нест. Ин омилҳо, дар навбати аввал, аҳамияти маҳаллӣ дошта, дар навбати 

дуюм барои ҳалли мушкилоти маҳал нигаронида шудаанд, ки аз инҳо ибора-

танд: 

а) муайян намудани таносуби қувваҳои ҳаракатдиҳандаи рушд ва таъмини 

таносуби байниҳамдигарии онҳо (бахши хусусӣ ва давлатии иқтисодиѐт, 

омилҳои дохилӣ ва берунии рушди минтақа ва воситаҳо); 
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б) муайян намудани таносуби байниҳамдигарии ҷанбаҳои рушди умуми-

давлатӣ ва маҳаллӣ, идоракунии иқтисодиѐти сатҳи марказӣ ва маҳаллӣ; 

в) таъмини болоравии иқтисодии минтақаҳои қафомонда, азхудкунии мин-

тақа ва захираҳои нав ба нав; 

г) ҳалли масоили дорои аҳамияти миллӣ ва иқтисодӣ. 

Омилҳое, ки ба сиѐсати маҳаллӣ таъсир мерасонанд, бо омилҳои номбар-

гардида маҳдуд нашуда, ҳамчунин, масоили дорои ҷанбаи сиѐсати демографӣ, 

кишоварзӣ ва омилҳои дигари ба ин монандро фарогир мебошад. 

Муносибати давлат нисбат ба омилҳои зикршудаи таъсиррасонанда ба 

сиѐсати маҳаллӣ, тадбирҳои мушаххаси дар ин самт амалишаванда дар ниҳояти 

кор, мазмун ва моҳияти сиѐсати маҳаллиро ташкил медиҳанд. Зеро ҳокимият, 

тавре ки А. Муҳаббатов иброз медорад, ҳамчун аслиҳаи тавонои сиѐсӣ ягонагии 

ҷомеаро таъмин намуда, тартибу интизомро дар дохили давлат танзим менамо-

яд. Дар зери таъсири ҳокимият муносибатҳои ҷамъиятӣ характери мақсаднок 

мегиранд ва назорат аз болои раванди ҳаѐти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиѐсӣ ва 

фарҳангию идеологӣ осон мегардад
97

. Бо ин мақсад зарур аст, ки салоҳият ва 

имконияти субъектҳои татбиқи сиѐсати маҳаллӣ дар идоракунии корҳои аҳами-

яти маҳаллидошта густариш ѐбад. Дар баробари ин, таъмин гардидани онҳо бо 

воситаҳои зарурии молиявӣ қобили қабул аст. 

Дар ин ҷо, ақидаи У. Абдулатипов ҷолиби диққат аст. Ӯ иброз медорад, ки 

технологияи идоракунӣ яке аз шаклҳои технологияи иҷтимоӣ буда, бевосита 

раванди идоракунии ҷомеаро инъикос менамояд. Он санъат, маҳорату малака ва 

истифодаи усулҳои гуногун барои амалӣ намудани барномаҳои мақсаднок ме-

бошад
98

. 

Дар робита ба ин, В. Будкин бо таҳлили муаммои ҳокимият дар мамла-

катҳои Осиѐи Марказӣ мушкилоти дар ин самт мавҷударо мавриди омӯзиш 

қарор додааст. Ӯ, иброз менамояд, ки мушкилоти барқарории сохтори муосири 

ҳокимият дар ҷумҳуриҳои Осиѐи Марказӣ, дар байни тамоми мамлакатҳои со-
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биқи Шӯравӣ нисбатан мураккаб ба назар мерасад, бахусус дар муқоиса бо 

Аврупои Марказӣ, ки дар он бо вуҷуди мушкилоти мавҷуда ташаккули па-

дидаҳои нави сиѐсӣ таъмин гардида, пешрафти онҳо ба самти навъи демокра-

тияи ғарбӣ заминагузорӣ гардид
99

. 

Албатта, мавқеи калидии муносибатҳои миллӣ ва байнимиллиро бо 

дарназардошти мавҷудияти ақаллият ва аксарияти миллӣ дар раванди амалисо-

зии сиѐсати маҳаллӣ рад кардан нашояд. Ҳамон тавре ки Х. Бедилов зикр меку-

над, ҳолат ва ояндаи рушди муносибатҳои миллӣ аз ҷанбаи сохти ҷамъиятӣ, 

усули аз ҷониби онҳо коркардшудаи худидоракунӣ, идоракунии халқ ва муно-

сибати байни онҳо, аз қобилияти омезиш додани манфиатҳои умумӣ ва хусусӣ 

ва талаботи тамоми халқ вобастагии зич дорад
100

. 

Лекин, мавҷудияти муносибатҳои миллӣ ва байнимиллӣ, ба ҳам дучор 

омадани манфиатҳои гурӯҳ ва фардҳои алоҳида роҳи ҳалли масъала набуда, 

ҳаллу фасл гардидани масоили бамиѐномадаро тақозо менамояд. Бинобар ин, 

дар шароити кунунии Тоҷикистон сиѐсати маҳаллӣ ва раванди амалисозии он 

бо хусусиятҳои зерин арзѐбӣ мегардад: 

а) фарқияти бузурги минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Пешрафт ва 

рушди минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷанбаи баробарро надошта, аз шумо-

раи мавҷудаи воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ камтарини онҳо имконияти таъмини 

рушд ва пешрафти худро дошта, аз ҷумлаи воҳидҳои маъмурию ҳудудии дотат-

сионӣ берун гардиданд. 

Дар ҳоли дотатсионӣ қарор доштани минтақаҳои алоҳида, болоравии 

фарқияти минтақаҳоро назаррас намуда, рушди баробарро халалдор месозад. 

Минтақаҳои дотатсионӣ бо қарор гирифтан дар «тавозун»-и минтақаҳои 

пешрафта, зарурати таъмини худро аз ҳисоби минтақаҳои пешрафта ба миѐн 

меоранд. Чунин шакл аз нигоҳи иқтисодӣ қобили қабул набуда, барои рушди 

иқтисодии минтақаҳо сарбории иловагии гаронро таъмин менамояд. Бо ин 
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 Будкин В. Государства Центральной Азии: дилеммы власти. // Центральная Азия и 

Кавказ. №5 (47), 2006. С. 115-116. 
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 Бедилов Х. Основные факторы развития национальных отношений в Таджикистане. // 

Вестник Таджикского государственного национального университета. №7, 2007. С. 196. 
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мақсад зарур аст «дар навбати аввал кафолати амалишавии бемонеаи ҳуқуқ ва 

озодиҳо мустаҳкам гардида, усули воқеии пешгирисозӣ ва бартарафкунии 

ҳуқуқпоймолкуниҳо коркард гардида, имконияти коркарди тартиботи қаблӣ 

пешгирӣ гардад»
101

. 

Дар татбиқи сиѐсати маҳаллӣ зарур аст, ки дар раванди ташаккул, имкони-

яти ҳамкорӣ бо минтақаҳои давлатҳои ҳамҷавор истисно нагардад. Масалан, 

Созишнома байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва 

ҳокимияти шаҳри Тошкенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаҳои 

тиҷоратию иқтисодӣ ва фарҳангию гуманитарӣ аз 10 марти соли 2018. 

б) рушди нобаробари минтақаҳо ва гузаронида нашудани тақсимоти 

ҷамъиятии меҳнат. Тақсимот ва ҷойгиршавии гуногуни захираҳои табиӣ, шаро-

ити номусоиди иқлим, дар минтақаҳои бунбасти коммуникатсионӣ қарор до-

штани маҳалҳои алоҳида ва шароиту омилҳои дигари ба ин монанд имкон на-

медиҳанд, ки дар Тоҷикистон нисбат ба маҳал муносибати ягона амалӣ гардад. 

Бинобар ин, баъзе минтақаҳо ба минтақаҳои дотатсионӣ табдил ѐфта, сарчаш-

маи ягонаи буҷети маҳаллиро маблағҳои аз буҷети ҷумҳуриявӣ ҷудошаванда 

ташкил медиҳанд. Чунончи, агар соли 2016 аз буҷети ҷумҳурӣ ба буҷети 

ВМКБ, вилояти Хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ба сифати маблағҳои мақсад-

нок 876261 ҳазор сомонӣ ҷудо гардида бошад, соли 2017 нишондиҳандаҳои 

мазкур 885 624 ҳазор сомониро ташкил дод
102

. Ин бо дарназардошти он аст, ки 

соли 2013 бо мақсади таъмини пешрафти устувори иҷтимоию иқтисодии мин-

тақаҳои кӯҳӣ ва танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ оид ба чунин минтақаҳо, ни-

гоҳ доштан, самарабахш ва оқилона истифода бурдани захираҳои табиӣ қонуни 

алоҳида - Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи минтақаҳои кӯҳии 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул гардид. Ҷиҳати дар амал татбиқ намудани муқар-

рароти қонун дар назди он вазифаҳои зерин вогузор гардид: 

- муҳайѐ намудани шароит барои беҳсозии зисту зиндагонии аҳолии мин-

тақаҳои кӯҳсор, таъмини кору фаъолияти онҳо, ҳамчунин, кам кардани фарқи-

яти сатҳи рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои кӯҳӣ нисбат ба дигар мин-

тақаҳо; 

- нигоҳдорӣ ва ҳифзи захираҳои табиии минтақаҳои кӯҳӣ, фароҳам оварда-

ни шароити сармоягузорӣ ва ҷалби сармояҳо барои рушди минтақаҳои кӯҳӣ, 

инкишофи соҳибкории хурд ва миѐна дар минтақаҳои кӯҳӣ. 

в) аксаран аз марказ идора гардидани минтақа ва дар марказ ҷамъ омадани 

воситаҳои асосии идоракунӣ. Тибқи таҷрибаи давлатдорӣ, дар шароити ташак-

кули ҷомеаи демократӣ, ҷамъ омадани фишангҳои асосии идоракунии давлатӣ 

дар марказ, бахусус, идоракунии маҳаллӣ қобили қабул нест. Дар марказ ҷамъ 

омадани фишангҳои асосии идоракунӣ, аз ҷумла идоракунии маҳаллӣ метаво-

над пайомадҳои зерин дошта бошад: 

- ташаккули унсурҳои асосии идоракунии ғайридемократӣ бо густариши 

имконияти маҳдудсозии воқеии амали ниҳодҳои демократии идоракунӣ; 

- дар таҳти масъулияти худ ҳаллу фасл намудани масъалаҳои аҳамияти 

маҳаллидошта боиси аз идоракунии маҳаллӣ дур намудани сокинони маҳал - 

воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ мегардад; 

- аз байн бурдани масъулиятнокии субъектҳои татбиқи сиѐсати маҳаллӣ 

дар раванди идоракунии маҳаллӣ ва ҷанбаи бештари бюрократӣ пайдо намуда-

ни фаъолияти онҳо; 

- коҳиш ѐфтани сифатнокии татбиқи сиѐсати маҳаллӣ дар раванди идора-

кунӣ ва муқаррар намудани самтҳои асосии сиѐсати маҳаллӣ аз ҷониби 

субъектҳои татбиқи сиѐсати маҳаллӣ
103
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Санадҳои меъѐрии ҳуқуқии амалкунанда баробари аз ҷониби марказ идора 

гардидани сиѐсати маҳаллӣ, ҳамчунин, дар марказ ҷамъ омадани воситаҳои 

асосии идоракунӣ - воситаҳои молиявиро низ заминагузорӣ намуданд. Чунон-

чи, тибқи талаботи моддаи 6 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз даҳ 

намуди андози пешбинигардида, ҳамагӣ ду намуди он: андоз аз воситаҳои 

нақлиѐт ва андоз аз молу мулки ғайриманқул ба буҷети маҳаллӣ ворид мегар-

дад. 

Ҳаҷми андозҳои ба буҷети маҳаллӣ воридшаванда дар таносуби қиѐсӣ та-

лаботи пешниҳодкунандаи сиѐсати маҳаллиро дар шакли пурра қонеъ накарда, 

таносуби бузургро ба вуҷуд меорад. 

г) ба қадри кофӣ зоҳир нагардидани ташаббуснокӣ аз ҷониби субъектҳои 

татбиқи сиѐсати маҳаллӣ. Субъектҳои татбиқи сиѐсати маҳаллӣ дар вобастагӣ 

ва таҳти нуфузи субъектҳои татбиқи сиѐсати марказӣ қарор дошта, барои амалӣ 

намудани идоракунии масъалаҳои аҳамияти маҳаллидошта ташаббус нишон 

намедиҳанд. Чунин ташаббус одатан дар мавриди ҷой доштани супориши субъ-

ектҳои татбиқи сиѐсати марказӣ рӯйи кор омада, барои иҷро гардидани супо-

риши субъектҳои татбиқи сиѐсати марказӣ нигаронида шудааст. Масалан, ба-

робари иҷро гардидани супориши мавҷуда ташаббуси субъектҳои татбиқи сиѐ-

сати маҳаллӣ низ ба анҷом мерасад. 

Дар ҳолати фарқияти калон доштани сатҳи ташаккул, ба ҳам мутобиқат 

накардани имкониятҳо ва захираҳои субъектҳои татбиқи сиѐсати маҳаллӣ дода-

ни бартариро ба субъектҳое талаб менамояд, ки онҳо бо мушкилоти мавҷуда 

бевосита сару кор гирифта, дар робитаи зич қарор дошта бошанд. Ба сифати 

чунин субъектҳо метавонанд мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақо-

моти худидоракунии ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот баромад намоянд. 

Дар татбиқи сиѐсати маҳаллӣ додани афзалият ба мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ бо далелҳои зерин асоснок карда мешавад: 

                                                                                                                                                      
метавонад таҷрибаи давлатдории Ҷумҳурии Халқии Демократии Корея (Кореяи шимолӣ) 

ташкил диҳад. 
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а) мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии 

маҳалӣ дар саргаҳи мушкилоти сиѐсати маҳаллӣ қарор дошта, бо он бевосита 

сару кор мегиранд. Аз субъектҳои дигари татбиқи сиѐсати маҳаллӣ, ки ба сифа-

ти субъекти марказии татбиқи сиѐсати маҳаллӣ баромад мекунанд, танҳо ду-

руст ба роҳ мондани муносибати субъектҳои маҳаллии татбиқи сиѐсати маҳал-

лӣ ба мушкилоти мавҷуда талаб карда мешавад. Субъектҳои марказии татбиқи 

сиѐсати маҳаллиро зарур аст, ки бо воситаҳои молиявии зарурӣ таъмин гар-

дидани фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро чораандешӣ наму-

да, ба фаъолияти онҳо дахолат накунанд. Дар акси ҳол, сиѐсати татбиқшаванда 

метавонад ба нокомӣ дучор гардад. 

б) хусусиятҳои минтақа, ки дар ниҳояти кор мазмун ва моҳияти сиѐсати 

татбиқшавандаи маҳалро муайян менамояд, бештар ба мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ маълум буда, самара-

нок идора гардидани чунин махсусиятҳо аксаран ба худи мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ муяссар мегардад. 

в) субъектҳои марказии татбиқи сиѐсати маҳаллӣ фаъолияти худро ба та-

ври умумӣ ба амал бароварда, бештари вақт ба мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ такя мекунанд. Ғайр аз ин, фаъолияти субъектҳои марказии татбиқи 

сиѐсати маҳаллӣ бештар хислати соҳавӣ дошта, паҳлуҳои гуногуни сиѐсати 

маҳаллиро дар бар гирифта наметавонад. 

Фаъолияти субъектҳои маҳаллии татбиқи сиѐсати маҳаллӣ дар фарқият аз 

фаъолияти субъектҳои марказии татбиқи сиѐсати маҳаллӣ ҷанбаи мухталиф 

дошта, бо соҳаи мушаххас маҳдуд намегардад. Маъмулан, дар маҳал доираи ва-

сеи фаъолияти субъектҳои марказӣ - вазорату идораҳои давлатӣ мутамарказ 

гардида, аз ҷониби мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ҳамбастагӣ амал 

мекунанд. Усули мазкур ба доираи фаъолияти субъектҳои марказии татбиқи 

сиѐсати маҳаллӣ хос набуда, аз ҷониби онҳо фарогир намегардад
104
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г) субъектҳои маҳаллии татбиқи сиѐсати маҳаллӣ ба аҳолии воҳидҳои 

маъмурӣ-ҳудудии дахлдор бештар наздик буда, имконияти васеи ба идоракунии 

маҳаллӣ ҷалб намудани аҳолии маҳали дахлдорро доранд. Ҷалби аҳолии маҳали 

дахлдор ба идоракунии маҳаллӣ бештар ҷиҳати мусбат дошта, дар айни замон 

метавонад сифати татбиқи сиѐсати маҳаллиро ба сатҳи нав барорад. 

Афзалияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ маънои мутлақ гардо-

нидани нақши онро дар татбиқи сиѐсати маҳаллӣ надорад. Бартарии мавҷуда 

субъектҳои дигари татбиқи сиѐсати маҳаллиро водор менамояд, ки дар амали-

созии сиѐсати маҳаллӣ ба мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ имконияти 

бештар фароҳам оварда, онро бо воситаҳои зарурии моддӣ ва молиявӣ дастгирӣ 

намоянд. 

Бо ишора ба нуқтаҳои дар боло овардашуда мо бо боварӣ гуфта метавонем, 

ки татбиқи идоракунии самаранок дар кори фаъол намудани нақши мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии ҷамоатҳои шаҳрак ва 

деҳот ва шаҳрвандон дар рушди маҳал нақши калидӣ дошта, барои таъмини 

сатҳу сифати шоистаи зиндагонии аҳолӣ боис мегардад. 

 

2.2. Ислоҳоти сиёсати давлатӣ дар сатҳи маҳал: мушкилот ва дурнамо 

 

Муносибатҳои ҷамъиятӣ, аз ҷумла раванди сиѐсӣ дорои хислати 

тағйирѐбанда буда, дар давраи муайяни рушд, бинобар ба миѐн омадани 

муносибатҳои нави сиѐсӣ гузаронидани ислоҳотро талаб менамояд. Он бояд 

муносибатҳои воқеии сиѐсиро инъикос намуда, ба дурнамои равандҳои сиѐсии 

мутобиқ ба манфиатҳои миллӣ, ягонагӣ ва муттаҳидии шаҳрвандон замина 

гузорад, ки дар ин раванд ташаккули муносибатҳои идоракунӣ дар маҳал 

набояд истисно гарданд. 

                                                                                                                                                      
таври гуногун пайдо ва ба танзим дароварда шавад, мафҳуми «шакли ташкили ҳокимият» бо 

мазмуни воқеӣ пурра мегардад. // Зазнаев О.И. Организация государственной власти в 

Республике Татарстан: проблемы и противоречия. URL.: 

http://www.politex.info/content/view/692/ (таърихи муроҷиат: 21 декабри соли 2015). 

http://www.politex.info/content/view/692/
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Муносибатҳои идоракунӣ дар маҳал ҷавҳари сиѐсати давлатӣ арзѐбӣ 

гардида, муайянкунандаи равандҳои амалишавии ҳокимият дар марказ ва маҳал 

мебошад. Бо назардошти ин, ислоҳоти сиѐсати давлатӣ бо омилҳои зерин 

метавонад алоқамандӣ пайдо намояд: 

а) ҳамкории Тоҷикистон бо созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ. 

Тоҷикистон 2 марти соли 1992 ба ҳайси узви комилҳуқуқ ба ҳайати Созмони 

Милали Муттаҳид пазируфта шуд. Дар робита ба ин, Тоҷикистон меъѐрҳои 

эътирофнамудаи ҷаҳониро қабул кард, ки онҳо ҳангоми омода гардидани 

лоиҳаи Конститутсия ба сифати асоси роҳбарикунанда баромад карданд. 

Моддаи 11 Конститутсия, ба Тоҷикистон ҳуқуқи шомил шудан ба ит-

тиҳодия ва ташкилоти байналмилалиро бо назардошти манфиатҳои халқ 

муқаррар карда, имконияти барқарор намудани робитаи хориҷиро дар асоси 

сиѐсати сулҳҷӯѐна пешбинӣ кард. Тоҷикистон бо истифода аз ин ҳуқуқ дар хо-

риҷи кишвар фаъолияти расмии бисту нуҳ намояндагии дипломатии худро оғоз 

бахшида, аз бисту се намояндагиҳои дипломатии хориҷӣ эътимодномаи расмӣ 

қабул кард
105

. 

Доираи муайяни ин намояндагиҳо, бахусус намояндагиҳои институтҳои 

молиявӣ, ки дар Тоҷикистон мустақар гардидаанд, аъзои Шӯрои миллии рушди 

назди Президенти Тоҷикистон буда, дар татбиқи барномаҳои мақсадноки 

рушди миллӣ иштирок менамоянд. 

Дар ин замина таҳия ва тасдиқ гардидани Стратегияи миллии рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2015
106

 қобили қайд аст, ки ба си-

фати яке аз ҳадафҳои стратегии рушд ислоҳоти идоракунии давлатӣ ба хотири 

ташаккул додани низоми рушди миллӣ, таъмини шаффофият, ҳисоботдиҳӣ, 

мубориза бар зидди коррупсия ва фароҳам овардани шароити мусоиди мак-
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роиқтисодӣ, муҳити институтсионалӣ ва меъѐрҳои ҳуқуқӣ барои рушд муқар-

рар гардида буд
107

. 

«Дуруст аст, ки заминаи асосии давлатдорӣ ва фаъолияти сиѐсии одамонро 

талабот ва манфиатҳо ташкил медиҳанд. Аз ин хотир, дарки моҳият ва хусуси-

ятҳои масъалаи манфиатҳои миллӣ дар муносибатҳои методологии назарияи 

сиѐсӣ яке аз масъалаҳои марказӣ ба шумор меравад»
108

. Бо назардошти ин 

«дастгоҳи давлатӣ новобаста аз он, ки дар тӯли идора намудани ҷамъият ман-

фиатҳои худиро пайдо менамояд…ин ҳамон «кори умумии» ҷамъият буда, 

ҷамъият онро таъсис дода ба воситаи он талаботҳо, манфиатҳо ва вазифаҳои 

худро иҷро менамояд. Ва давлате, ки худро дар конститутсияаш ҳамчун давла-

ти демократӣ эълом мекунад, ҳатман ин нуктаро бояд ба инобат гирад»
109

. 

б) мувофиқ будани салоҳияти мақомоти давлатӣ ба функсияҳои иҷроша-

ванда. Давлат барои амалӣ гардонидани вазифаҳояш мақомоти ваколатдорро 

таъсис дода, онро бо тартиби муқарраркардаи қонун соҳиби ваколат мегардо-

над. Ваколати муқарраршаванда бояд ба хислат ва доираи фаъолияти мақомоти 

давлатӣ мувофиқ бошад. Ҳангоми васеъ будани ваколат назар ба функсияи 

иҷрошаванда, метавонад сӯиистифода шудани ваколати ҳокимиятӣ-давлатиро 

замина гузорад. Дар мавриди маҳдуд будани ваколат назар ба функсияи иҷро-

шаванда, самаранокии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва сифатнокии хизматра-

сониҳои давлатӣ истисно карда мешаванд. 

Дар шароити васеъшавии ваколати мақомоти давлатӣ ва болоравии 

омилҳои коррупсионӣ, маҳдуднопазирии фаъолияти субъектҳои идоракунии 

давлатӣ рӯйи кор омада, сӯиистифода шудани ваколати ҳокимиятӣ-давлатӣ 

мушоҳида мегардад. Натиҷа ба сиѐсати давлатӣ бе таъсир намонда, метавонад 

аз таҳти идоракунӣ берун гардидани муносибатҳои идоракуниро заминагузорӣ 

намояд. Ин раванд бо мақсади пешгирии оқибатҳои номатлуб ва нигоҳ доштани 
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муносибатҳои идоракунӣ андешидани чораҳои мушаххасро талаб менамояд. 

Ислоҳоти сиѐсати давлатӣ дар ин раванд роҳи самаранок эътироф гардида, ме-

тавонад дар ворид шудани падидаҳои нави идоракунии давлатӣ асос гузорад. 

в) баланд бардоштани самаранокии сиѐсати давлатӣ. Самаранокии сиѐсати 

давлатӣ аз сатҳ ва сифати ҳалли масъалаҳои ба уҳдаи мақомоти давлатӣ вогу-

зоргардида вобастагии зич дошта, нуфузи давлатро дар назди шаҳрвандон муа-

йян менамояд. Дар ин самт «аҳамияти бағоят муҳимро кор оид ба ташаккули 

низоми хизмати давлатӣ дар ҷумҳурӣ ва омодагии касбии хизматчиѐни давлатӣ 

касб менамояд»
110

. 

С. Қараев, Ф. Умаров иброз менамоянд, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷики-

стон дар мулоқот бо аҳолии мамлакат ва суханрониҳо, аз ҷумла дар паѐмҳои 

ҳарсола ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳадафи асосии Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафтани таъмини шароити шоиста барои ҳар 

як шаҳрванди Тоҷикистонро зикр менамоянд. Онҳо ҳамчунин қайд менамоянд, 

ки бо ин мақсад равона гардидани қариб тамоми супоришҳо ва нишондодҳо 

расман зикр мегардад. Лекин, амалан аксарияти шахсони мансабдор ва мақомо-

ти давлатӣ супоришҳои мазкурро ба таври интихобӣ иҷро менамоянд
111

. 

Ҳ. Умаров низ мавқеи ба ин монандро ишғол намуда, пешниҳод менамояд, 

ки барои амалӣ кардани назорат аз болои иҷроиши дастуру супоришҳои Прези-

денти Тоҷикистон дар назди Дастгоҳи иҷроияи Президент бо ҷалби олимон 

гурӯҳи кории махсус таъсис дода шавад
112

. 

Бо назардошти муқаррароти қонунгузории Тоҷикистон розӣ шудан бо 

мавқеи Ҳ. Умаров ғайриимкон аст. Зеро барои амалӣ намудани ваколати кон-

ститутсионии Президенти Тоҷикистон ва Ҳукумати Тоҷикистон Дастгоҳи 

иҷроия таъсис дода шудааст, ки ба зиммаи он мумкин аст иҷрои вазифаҳои ди-

гаре низ вогузор карда шаванд. 
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Тоҷикистон дар асоси даъватҳои замони муосир самти ҳаракати худро дар 

ислоҳоти сиѐсати давлатӣ аввали солҳои 90-уми қарни гузашта муайян намуда, 

бо ин мақсад чораҳои мушаххаси амалиро роҳандозӣ намуд. 

Мавриди қайд аст, ки «аксар давлатҳо ва ҳукуматҳо дер ѐ зуд оид ба нақши 

падидаҳои давлатӣ ва хусусӣ дар фаъолияти ҳаѐти ҷамъиятӣ фикр мекунанд. 

Дар якчанд даҳсолаи охир масъалаи паст намудани нуфузи ҳокимияти давлатӣ 

ва иваз намудани он бо фаъолияти хусусии нисбатан фаъол мубрам гардида-

аст»
113

. Бояд зикр кард, ки байни «фаъолияти ташкилотчигӣ ва идории мақомо-

ти давлатӣ ва бахши хусусӣ фарқи назаррас ҷой дорад. Аз ин ҷо, таҳқиқи 

идоракунӣ дар мақомоти давлатӣ дар асоси таҳлили комили омилҳои нави ҷо-

либи диққат ба назар мерасад»
114

. 

Бинобар ин, дар низоми ислоҳоти сиѐсати давлатӣ падидаҳои ҷомеаи 

шаҳрвандӣ мавқеи калидӣ дошта, метавонад барои ба сатҳ ва сифати нав баро-

мадани сиѐсати давлатӣ мусоидат намояд. Чунончи, дар мавриди таҳияи Стра-

тегияи баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардуми Тоҷикистон барои 

солҳои 2013-2015, баробари сохторҳои давлатӣ ҳамаи ниҳодҳои ҷомеаи 

шаҳрвандӣ иштирок карданд. Дар давраи таҳияи стратегия дар саросари мамла-

кат бо мақомоти маҳаллӣ, муассисаҳо, ташкилоти ҷамъиятӣ, намояндагони 

бахши хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ду маротиба мулоқот баргузор гардид
115

. 

Ба андешаи Р. Сотиволдиев, яке аз сабабҳои муҳими мубрами ҷомеаи 

шаҳрвандӣ дар он аст, ки ҷомеаи мазкур аз аввал бо давлати ҳуқуқбунѐд 

алоқаманд карда мешавад
116

. Баробари ин, падидаи ҷомеаи шаҳрвандӣ солҳои 

охир дар доираи сиѐсати ҳуқуқӣ низ мавриди таҳқиқ қарор дода мешавад. Зеро 

мавҷудияти падидаи ҷомеаи шаҳрвандӣ яке аз нишонаҳои давлати демократӣ ва 

ҳуқуқбунѐд ба шумор меравад. 
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Ҷойи пӯшида нест, ки «дар тамоми давраи рушди ҷомеаи инсонӣ мушки-

лоте ҷой доранд, ки метавонанд омили пурзӯр гардидани мухолифатҳо бошанд. 

Аммо мавҷудияти мухолифат дар навбати худ метавонад барои рушд ба сифати 

асос хизмат намояд, ба шарте ки онҳо дуруст идора карда шаванд»
117

. 

Мухолифати шаҳрвандӣ, ки солҳои 90-уми қарни гузашта ҷой дошт, муш-

килоти мавҷудаи идоракунии давлатии вақтро аѐн карда, тавонист барои барта-

раф намудани онҳо такони бузургеро бахшад. Дар ин робита як қатор санадҳои 

меъѐрии ҳуқуқӣ қабул гардиданд, ки барои ислоҳоти идоракунии давлатӣ нига-

ронида шуда буданд. Ба монанди қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

озодии виҷдон ва ташкилоти динӣ» (8 декабри соли 1990), «Дар бораи ит-

тиҳодияҳои ҷамъиятӣ» (12 декабри соли 1990), Изҳороти Шӯрои Олии РСС 

Тоҷикистон «Дар бораи истиқлолияти давлатии Республикаи Советии Сотсиа-

листии Тоҷикистон» (24 августи соли 1990) ва дигар санадҳои меъѐрии ҳуқуқии 

мазкур «барои тезонидани сиѐсикунонии ҳаѐти ҷамъиятӣ дар Тоҷикистон мусо-

идат намуда, бозгаштро ба низоми идоракунӣ ва реҷаи сиѐсии қаблӣ ғайриим-

кон гардонид»
118

. 

Қабул гардидани Конститутсияи Тоҷикистони навин дар ислоҳоти сиѐсати 

давлатӣ саҳифаи навро боз кард. Аксари арзишҳои муҳимтарини демократӣ, ки 

дар санадҳои меъѐрии ҳуқуқии номбаршуда зикр гардида буданд, дар сатҳи 

конститутсионӣ инъикос гардида, дар заминаи ислоҳоти сиѐсати давлатӣ қарор 

гирифтанд. Таҷзияи ҳокимияти давлатӣ эътироф шуда, инкишофи ҳаѐти ҷамъи-

ятӣ дар асоси равияҳои гуногуни сиѐсӣ ва мафкуравӣ пешбинӣ гардид. Низоми 

мақомоти иҷроия ва намояндагии ҳокимияти давлатӣ ба миѐн омада, ваколати 

онҳо ҳудудгузорӣ шуд. 

Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳокимияти 

давлатӣ дар маҳал» (1 декабри соли 1994) хишти аввалини ислоҳоти сиѐсати 
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маҳаллиро ба таври соҳавӣ гузошт. Ин қонун муносибати байни мақомоти 

маҳаллиро бо мақомоти ҳокимияти давлатии сатҳи гуногун ва мақомоти худи-

доракунии маҳаллӣ муқаррар кард. Асоси молиявию иқтисодӣ ва ҳуқуқии 

мақомоти ҳокимияти маҳаллиро муайян намуда, фаъолияти ин мақомотро 

мавриди танзим қарор дод. 

Мақоми ҳуқуқии вакили халқ, доираи ҳуқуқу уҳдадориҳои он ва тартиби 

фаъолият дар мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатиро мушаххас танзим 

намуд. Ин дар самаранокии сиѐсати маҳаллӣ аҳамияти марказӣ дошта, воқиф 

будани аҳолии воҳидҳои маъмурию ҳудудии дахлдорро дар хусуси ҳаѐти сиѐ-

сии минтақа таъмин мекард. Барои сари вақт амалӣ гардидани барномаҳои 

ҳадафноки рушди минтақа замина фароҳам оварда, зери назорати мақомоти 

намояндагӣ қарор доштани онро асос гузошта буд. 

Тибқи муқаррароти қонуни конститутсионӣ, вакили халқ бо интихобку-

нандагон робитаи доимиро нигоҳ дошта, онҳоро дар хусуси кори мақомоти 

намояндагии ҳокимияти давлатӣ, иҷроиши нақшаҳо, барномаҳои рушди иқти-

содӣ ва иҷтимоии минтақа хабардор карда, иҷрои санадҳои мақомоти намо-

яндагиро ташкил ва назорат мекард. Барои ин, вакили халқ метавонист аз 

ҳуқуқи дархост истифода кунад, ки ба мақомоти дахлдор нигаронида шуда буд. 

Дархости вакили халқ хислати ҳатмиро дошта, уҳдадории мақомоти дахлдорро 

барои додани ҷавоб тариқи хаттӣ ѐ шифоҳӣ дар ҷаласаи мақомоти намояндагӣ 

ба миѐн меовард, ки аз рӯйи он қарори дахлдор қабул мегардид. 

Қабул шудани Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ» (10 декабри соли 

1999), гуногунақидагиро тақвият бахшида, имконияти иштироки ҳизбҳои сиѐ-

сиро дар интихоботи мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ таъмин намуд. 

Ҳизбҳои сиѐсӣ ҳуқуқ пайдо карданд, ки дар фаъолияти комиссияи интихоботӣ 

иштирок карда, бо ин мақсад намояндагони худро сафарбар намоянд. 

Дар доираи қонуни мазкур вориди мақомоти намояндагии ҳокимияти 

давлатӣ гардидани ҳизбҳои сиѐсӣ аҳамияти калидӣ касб менамояд. Вакилон дар 

ин замина барои таъсис додани гурӯҳи вакилон, фраксияҳо имкон пайдо карда, 
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амалишавии барномаҳои пешазинтихоботии худро кафолатнок мекарданд. Ба-

рои «таъсир» расонидан ба фаъолияти мақомоти намояндагии ҳокимияти 

давлатӣ ва мақомоти дигари татбиқкунандаи сиѐсати давлатӣ имконияти ва-

сеъро пайдо намуда, самтҳои афзалиятноки амалигардии сиѐсати давлатиро му-

айян месохтанд. 

Санадҳои овардашудаи меъѐрии ҳуқуқӣ ислоҳоти сиѐсати давлатиро дар 

давраи гузариш таъмин намуда, гузариши сиѐсати давлатиро аз идоракунии 

амалкунанда ба идоракунии комилан нав асос гузошт. Як қатор усулҳои асосии 

амалишавии сиѐсати давлатӣ аз ҷониби мақомоти иҷроия ва намояндагии 

ҳокимияти давлатӣ муқаррар гардида, озодии мандат, ҳисоботдиҳанда ва инти-

хобӣ будани мақомоти давлатӣ, ошкорбаѐнии фаъолияти он ва ғ. пешбинӣ гар-

дид. 

Дар асоси таҳлили муқоисавии таҷрибаи муосири мақомоти иҷроия ва 

намояндагии ҳокимияти давлатӣ, гуфтан ба маврид аст, ки аксар падидаи 

давраи гузариш имрӯз низ аҳамияти худро гум накардааст. Он чиз эҳсос мегар-

дад, ки ин падида дар шароити имрӯза ба сифати намуна (эталон) хизмат карда, 

қариб дар ҳамаи минтақаҳо ба таври ягона истифода мегардад. Чунин таҷриба 

мумкин аст дар доираи дастури мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ, ко-

миссияҳои доимӣ ва муваққатии он, санадҳо дар соҳаи муқаррар кардани ан-

дозҳо ва дигар пардохтҳои хислати ҳатмидоштаи маҳаллӣ мушоҳида гардад. 

Аз нигоҳи таҷрибаи муосири давлатдорӣ амалияи мазкур ба таври мусбат 

арзѐбӣ нагардида, эҳсос мешавад, ки мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз 

маркази ягона вобастагӣ дорад. Тибқи нақшаи намунавӣ фаъолият кардани он 

ба мақсад мувофиқ дониста шуда, пайдо гардидани таҷрибаи ягона пайгирӣ ме-

гардад. 

Барои ислоҳи вазъият заминагузории фаъолияти самараноки мақомоти 

иҷроия ва намояндагии ҳокимияти давлатӣ, баланд бардоштани сифатнокии 

хизматрасонии давлатӣ марҳилаи нави ислоҳоти сиѐсати давлатӣ оғоз гардид. 

Ин марҳиларо метавон ба аввали солҳои 2000-ум вобаста кард. 
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Давраи аввали ислоҳоти сиѐсати давлатӣ на танҳо бо барқароршавии 

давлатдорӣ, ҳамчунин бо пайдо намудани ақидаи (парадигма) нави мафкуравӣ 

алоқамандӣ пайдо кард
119

. Дар ин робита дар таҳрири нав қабул шудани Қону-

ни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ» (17 майи соли 2004) ба шароите рост омад, ки пояҳои асо-

сии давлатдорӣ барқарор шуда, муносибатҳои сиѐсӣ ба маҷрои муайяни рушд 

ворид гардида буданд. Дар ин замина сиѐсати давлатӣ дар маҳал тобиши нав 

пайдо карда, пешрафти минбаъдаи худро дар асоси муқаррароти санадҳои 

ҳуқуқии байналмилалии аз ҷониби Тоҷикистон эътирофгардида ба даст овард. 

Дар натиҷаи ислоҳоти конститутсионӣ ба амалияи сиѐсати давлатӣ ар-

зишҳое ворид гардиданд, ки падидаҳои демократиро тақвият бахшида, 

барқарор шудани ҳамкории мақомоти давлатӣ ва бахши хусусиро асос гузошт. 

Бо мақсади таъмини ҳамкорӣ дар масъалаҳои рушди миллӣ дар асоси усули 

шарикии созандаи ҳамаи шохаҳои ҳокимияти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ бо 

Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.12.2007, №355 Шӯрои мил-

лии рушд таъсис дода шуд. 

Шӯро мақоми машваратӣ дар назди Президенти Тоҷикистон буда, бо 

мақсади таъмини ҳамкорӣ байни мақомоти давлатӣ, бахши хусусӣ ва ҷомеаи 

шаҳрвандӣ дар масъалаҳои татбиқи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2015 ва стратегияҳои миѐнамуҳлати паст кар-

дани сатҳи камбизоатӣ таъсис дода шудааст. 

Ислоҳоти минбаъдаи сиѐсати давлатӣ бо Стратегияи баланд бардоштани 

сатҳи некуаҳволии мардуми Тоҷикистон барои солҳои 2013-2015 алоқамандӣ 

пайдо кард. Бо ин мақсад баргузор намудани 103 чорабинӣ ба нақша гирифта 

шуда буд. 

Дар самти ислоҳоти сиѐсати давлатӣ ҳамчунин Консепсияи такмили 

сохтори идоракунии давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Стратегияи ис-

лоҳоти низоми идоракунии давлатӣ барои давраҳои то соли 2015 тасдиқ гар-
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диданд. Вобаста ба натиҷаи Консепсияи такмили сохтори идоракунии давлатӣ 

16 апрели соли 2012 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақо-

моти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул гардид. Мутобиқи 

муқаррароти моддаи 1 Қонуни мазкур, мавзӯи танзими қонуни зикргардидаро 

вазъи ҳуқуқии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатие, ки ба Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ѐ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тобеъ ва ҳисобот-

диҳанда мебошанд, инчунин, асосҳои ташкилии фаъолияти онҳо дар низоми 

идоракунии давлатӣ ташкил медиҳад. 

Қабул ва мавриди амал қарор додани санадҳои меъѐрии ҳуқуқии зикргар-

дида ба он далолат мекунанд, ки дар Тоҷикистон бо мақсади ба талаботи 

тағйирѐбандаи кунунӣ мутобиқ намудани сиѐсати давлатӣ дар маҳал корҳои 

назаррас ба сомон расонида шудааст. Лекин он нукта мусалам аст, ки чораби-

ниҳои дар ин самт иҷрошуда кофӣ набуда, талаботи пешниҳодшавандаро пурра 

қонеъ карда наметавонад. Ин дар ҳолест, ки шароити ҷаҳонишавӣ ва наздикша-

вии фазои сиѐсӣ даъватҳои гуногунро рӯйи кор оварда, андешидани тадбирҳои 

фавриро тақозо менамояд. Дар акси ҳол даъватҳо мумкин аст ба фазои холӣ 

дастрасӣ пайдо намуда, мавқеъ ва нақши давлатро дар минтақа таҳти фишор 

қарор диҳанд. Ин масъала дар мавриди афзоиши хатарҳои «инқилоби ранга», 

«давлати исломӣ», аз хоки Афғонистон хориҷ гардидани неруҳои амниятии 

байналмилалӣ ва ғ. боз ҳам ҳасостар эҳсос гардида, метавонад амнияти давла-

тро дар минтақа халалдор намояд. 

Коршиносон бар он назаранд, ки ҳокимият ҳангоми мубориза бо пайдоиши 

нофармонӣ ба се омил такя мекунад.  

Омили аввал, ин ки мухолифин дар мамлакат камқувват ва ғайримуттаҳид 

аст. Аксарияти пешвоѐн дар муассисаҳои иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ѐ ҳиҷрат қарор 

доранд. Дар шароити имрӯза ба ҳокимият ягон гурӯҳ таҳдиди воқеиро эҷод 

намекунад. 

Омили дуюм ва басо муҳим дар Тоҷикистон бо шарофати хотираҳои ҷанги 

шаҳрвандӣ эътидоли вазъият нигоҳ дошта мешавад. Ҳатто шахсоне, ки даҳшати 

ҷанги шаҳрвандиро аз сар нагузаронидаанд, ба таври доимӣ, тавассути шаба-
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каҳои давлатии телевизион, суханрониҳои расмӣ, мулоқот дар муассисаҳои 

таҳсилоти миѐнаи умумӣ аз даҳшати ҳодисаҳои хунини соли 1992 бохабар ме-

гарданд. Аҳолӣ аз он ҳарос дорад, ки зӯроварӣ бори дигар такрор гардида, 

ҳокимият аз он истифода мекунад. Нооромие, ки Шарқи Наздикро баъди 

«баҳори араб» фаро гирифт, мавқеи ҳокимиятро пурзӯр менамояд. 

Омили сеюм ин аст, ки Тоҷикистон дар самти иқтисодӣ бештар ба 

Ҷумҳурии Халқии Хитой ва дар самти сиѐсӣ бештар ба Федератсияи Россия та-

моюл пайдо мекунад. Барои ин давлатҳо ҳуқуқи инсон дар фарқият аз 

давлатҳои Ғарб аз афзалият бархӯрдор набуда, онҳо амали ҳокимиятро ба таври 

ошкорро дастгирӣ мекунанд. Ҳокимият бо доштани чунин сарпарастоне, ки ку-

маки заруриро бидуни тақозои демократия пешниҳод менамояд, дар ташаккули 

нуфузи худ камтар ғамхорӣ зоҳир мекунад
120

. 

Бо ин ақида розӣ шудан мушкил аст. Тоҷикистон бо қарор гирифтан таҳти 

нуфузи се неру - Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Халқии Хитой ва Иттиҳоди 

Аврупову ИМА сиѐсати мусолиҳакорона ѐ худ мусолиҳатомезро пеш гирифта-

аст. Ин гуна сиѐсат расман сиѐсати «дарҳои кушода» эътироф гардида, содиқ 

будан ба он борҳо аз ҷониби роҳбарияти олии сиѐсии Тоҷикистон таъкид гар-

диданд. Чунончи дар Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси 

Олӣ аз 20 январи соли 2016 зикр гардид: «Мо имрӯз бори дигар эълон медорем, 

ки сиѐсати хориҷии Тоҷикистон сиѐсати «дарҳои кушода», сулҳхоҳона ва 

беғараз буда, дар роҳи татбиқи он давлати мо омода аст, ки бо ҳамаи ки-

шварҳои дунѐ робитаҳои дӯстонаро бар пояи эҳтироми ҳамдигар, баробарӣ ва 

ҳамкории судманд густариш диҳад»
121

. 

Мавқеи ба ин ақида наздикро А. Мамадазимов ишғол менамояд. Ӯ дар асо-

си таҳлили се лоиҳаи бузург - Иттиҳоди иқтисодии Авру Осиѐ, ки аз ҷониби 

Россия пешниҳод мегардад, шоҳроҳи бузурги Абрешим, ки бо ташаббуси 
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Ҷумҳурии Халқии Хитой тавсия мешавад ва САSA-1000, ки ташаббускори он 

давлатҳои Ғарб ва созмонҳои байналмилалии молиявӣ мебошанд, аз ҷониби 

Тоҷикистон гузаштани «ҷараѐни пуртуғѐнро дар асоси такя ба санги мустаҳка-

ми зери об» тавсия медиҳад. Ба андешаи ӯ, истифодаи дурусти имконияти маз-

кур назди Тоҷикистон метавонад ояндаи дурахшонро таъмин намояд
122

. Зеро 

лоиҳаҳои мазкур ҷалби сармояи бузургро пешбинӣ намуда, дар асоси бунѐди 

инфрасохторҳои бузурги коммуникатсионӣ, ба монанди роҳи оҳан, роҳи мо-

шингард, ки ҳудуди якчанд давлатҳои минтақаро убур мекунад, имконияти ба-

ромадани Тоҷикистонро ба соҳилҳои уқѐнусҳои ҷаҳонӣ таъмин менамояд. Дар 

амал татбиқ гардидани лоиҳаҳои мазкур дар ниҳояти кор метавонад дар асоси 

ба минтақаи рушд пайваст намудани маҳалҳои ақибмонда рушди босуботи 

онҳоро кафолат диҳад. 

Х. Холиқназар нуфузи Тоҷикистонро дар ҳайати СҲШ мавриди омӯзиш 

қарор дода, ақидаи А. Мамадазимовро ғайримустақим эътироф менамояд
123

. Аз 

нуқтаи назари ӯ Тоҷикистон иштироки худро дар ҳайати СҲШ аввали солҳои 

90-уми қарни гузашта, дар ҳайати муттаҳидаи Федератсияи Россия, Ҷумҳурии 

Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намуда, 

манфиатҳои миллии хешро оид ба ҳалли масъалаҳои сарҳади давлатӣ истода-

гарӣ кардааст
124

. 

Ба андешаи мо, мушкилоти ислоҳоти сиѐсати давлатӣ бештар дорои ҷан-

баи сиѐсӣ буда, зоҳир гардидани иродаи мустаҳками сиѐсиро аз ҷониби пешво-

ѐни сиѐсӣ, аз ҷумла Роҳбари олии сиѐсии кишвар талаб мекунад. «Амалияи 

сиѐсӣ онро исбот намудааст, ки маҳз иштироки бевоситаи пешвои сиѐсӣ дар 
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ҳалли масоили ҳаѐтан муҳими ҷамъиятӣ самаранокии онро назар ба иштироки 

бавоситаи он дар ҳалли чунин масоил бештар кафолат медиҳад»
125

. 

Дар асоси таҳлили муқоисавии ислоҳоти ҳуқуқии сиѐсати давлатӣ, ба ху-

лоса омадан мумкин аст, ки онҳо бештар ҷанбаи расмӣ дошта, натавонистанд 

маркази ягона ва идоракунии ислоҳоти сиѐсати давлатиро оид ба маҳал ба 

вуҷуд оранд. Чунки: 

а) санадҳои меъѐрии ҳуқуқии қабулшуда хислати умумиро доранд. Ин са-

надҳо бештар ба масоили дигари ҳаѐти ҷамъиятӣ, аз ҷумла масоили иҷтимоӣ 

бахшида шуда, дар қисмати маҳдуд баргузории ислоҳоти сиѐсати давлатиро 

оид ба маҳал пешбинӣ менамоянд. 

б) дар сатҳи зарурӣ зоҳир нагардидани ташаббус аз ҷониби субъектҳои 

калидии муносибатҳои сиѐсӣ. Таҳлили санадҳои меъѐрии ҳуқуқии мавҷуда онро 

ошкор менамояд, ки бештар ташаббускори таҳияи санадҳои зикргардида ҷомеаи 

шаҳрвандӣ бо дастгирии техникӣ ва ѐ молиявӣ созмонҳои байналмилалӣ 

алоқаманд аст. Консепсияи такмили сохтори идоракунии давлатӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки бо амри Президенти Тоҷикистон аз 29 майи соли 2009, №РП-1002 

тасдиқ гардид, асосро барои Консепсияи такмили идоракунии рушди маҳал дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил дод, ки соли 2013 бо дастгирӣ ва иштироки 

Барномаи рушди СММ таҳия гардида буд. 

в) ҷой надоштани низоми ягонаи сиѐсии ислоҳоти идоракунӣ дар маҳал. 

Таҳлилҳо нишон доданд, ки ислоҳоти сиѐсати давлатӣ оид ба маҳал дар доираи 

санадҳои алоҳида гузаронида шуда, байни онҳо робитаи ягона ва мутақобила 

мушоҳида намегардад. Ин дар ҳолест, ки аксарияти санадҳои амалкунанда ва 

амалкарда мутобиқ ба ҳамдигар қабул гардида, ҳамдигарро пурра карда буданд. 

Танҳо бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 июли соли 2015, 

№522 тасдиқ гардидани Консепсияи идоракунии рушди маҳал барои давраҳои 

то соли 2030 дар бобати ислоҳоти сиѐсати давлатӣ оид ба маҳал мафкураи яго-

наро ба вуҷуд оварда, меҳвари асосии ҳаракатдиҳандаро ташкил дод. Санади 
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мазкур то кадом андоза метавонад вазифаи таърихии худро иҷро кунад, гуза-

шти замон нишон хоҳад дод. 

Амалияи фаъолияти ҷамъиятӣ нишон медиҳад, ки дар ҷомеа талабот оид 

ба баргузории ислоҳоти сиѐсати давлатӣ дар маҳал кайҳо ба миѐн омадааст, но-

вобаста аз дучор омадан ба баъзе мушкилот, дар ҳоли мунтазир қарор доранд. 

Ба андешаи С. Шарипов, Тоҷикистон дар низоми идоракунӣ бояд ислоҳот 

гузаронад, ки дар натиҷаи он дар ҷумҳурӣ танҳо марказ ва ноҳияҳо боқӣ мемо-

нанд. Аз нуқтаи назари ӯ, мақом ва нақши ноҳияҳо, ки аз даврони Иттиҳоди 

Шӯравӣ мерос боқӣ монда, ҳадафи онро ҷудо намудани минтақаҳо ташкил 

медиҳад, бояд баланд бардошта шавад. Бо ин мақсад С. Шарипов дар асоси гу-

заронидани раъйпурсӣ иваз намудани низоми идоракуниро қобили қабул медо-

над
126

. 

Ақидаи мазкур ҳарчанд, ки мавриди танқиди шадид қарор гирифт
127

, дар 

сурати ҳамаҷониба мавриди омӯзиш қарор гирифтан, аз аҳамият холӣ нахоҳад 

буд. Масалан, мунисипалитет дар Шоҳигарии Муттаҳидаи Британияи Кабир 

фаъолияти худро дар доираи барномаи «Масъулияти ниҳоӣ» амалӣ мекунад. 

Дар баробари ин, қонунгузор ба зиммаи мақомоти мазкур уҳдадории наверо во-

гузор намуд. Тибқи ин уҳдадорӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои 

иҷрои вазифаҳои худ маҷбур аст, ки бо аҳолии маҳал машварат намуда, 

натиҷаи фаъолияти худро ба таври марҳилавӣ арзѐбӣ кунад ва баъдан нақшаи 

амали худро таҳия намояд. Нақшаи амали таҳиягардида минбаъд аз ҷониби 

аудитори мустақил мавриди омӯзиш қарор дода мешавад
128

. 

А. Муҳаббатов дуруст зикр менамояд, ки раванди ғайримутамарказ наму-

дани ҳокимияти давлатӣ ва тақсими ваколатҳо дар байни мақомоти болоии 
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давлат ва ҳукуматҳои маҳаллӣ яке аз омилҳои муҳими инкишофи давлати де-

мократӣ ба шумор меравад
129

. Ӯ, ҳамчунин, иброз медорад, ки дар ин раванд 

мақомоти маҳаллӣ ваколати зиѐд гирифта, имконият пайдо мекунанд, ки дар 

идоракунии корҳои давлатӣ оммаи васеи халқро ҷалб намоянд ва ба худидора-

кунии ҷомеа заминаи воқеӣ гузоранд
130

. 

Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» расман мавҷудияти ду мақомоти комил ва му-

стақил - мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти намо-

яндагии маҳаллии ҳокимияти давлатиро пешбинӣ менамояд. Онҳо дар 

алоҳидагӣ фаъолият намуда, барои ҳалли масъалаҳои ба уҳдаашон вогузоршуда 

дар доираи ваколат санади дахлдорро қабул менамоянд (м. 9, 19). 

Амалан, мустақилияти мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ бо мустақилияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

маҳдуд шуда, мутлақияти раиси вилоят, шаҳр, ноҳияро таъмин менамояд. Зеро: 

а) раиси вилоят, шаҳр, ноҳия аз ҳисоби вакилони Маҷлиси вакилони халқи 

вилоят, шаҳр, ноҳия таъин гардида, дар як вақт раиси Маҷлиси вакилони халқи 

вилоят, шаҳр, ноҳия эътироф мегардад; 

б) фаъолияти ташкилӣ ва таъминоти моддии Маҷлиси вакилони халқи ви-

лоят, шаҳр, ноҳия аз ҷониби дастгоҳи раиси вилоят, шаҳр, ноҳия амалӣ карда 

мешавад; 

в) лоиҳаи санадҳои Маҷлиси вакилони халқи вилоят, шаҳр, ноҳия қаблан 

аз ҷониби дастгоҳи раиси вилоят, шаҳр, ноҳия омода гардида, бо раиси вилоят, 

шаҳр, ноҳия мувофиқа карда мешавад; 

г) иҷрои санадҳои Маҷлиси вакилони халқи вилоят, шаҳр, ноҳия аз ҷониби 

дастгоҳи раиси вилоят, шаҳр, ноҳия таъмин карда мешавад. 

Бо дарназардошти гуфтаҳои боло, муқаррароти зерини қонуни конститут-

сионӣ қобили таваҷҷуҳ мебошанд: 
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а) раиси вилоят, шаҳр, ноҳия дар назди Маҷлиси вакилони халқи дахлдор 

ҳисоботдиҳанда буда, аз фаъолияти худ дар назди он ҳисобот медиҳад; 

б) қарорҳои раиси вилоят, шаҳр, ноҳия барои тасдиқ ба Маҷлиси вакилони 

халқи дахлдор фиристода мешавад; 

в) иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқи вилоят, шаҳр, ноҳия дар як сол на 

кам аз чор маротиба, аз ҷониби раиси вилоят, шаҳр, ноҳия даъват карда меша-

вад. Аксарияти санадҳои раиси вилоят, шаҳр, ноҳия дар мавриде тасдиқ мегар-

данд, ки онҳо то лаҳзаи тасдиқ ба иҷро расиданд; 

г) қарорҳои раиси вилоят, шаҳр, ноҳия ҳангоми пайдо шудани ихтилоф 

мумкин аст аз ҷониби Маҷлиси вакилони халқи дахлдор бекор карда шаванд. 

Ҳамин тавр, дар асоси таҳлилҳои боло, бо мақсади мукаммал гардонидани 

сиѐсати давлатӣ дар сатҳи маҳал, бо баргузории ислоҳот андешида шудани 

тадбирҳои зерин, ки афзоиши самаранокӣ ва сифатнокии онро пайгирӣ меку-

над, зарур шуморида мешавад: 

1. Татбиқи воқеии ошкорбаѐнӣ дар ҷараѐни ислоҳоти сиѐсати давлатӣ. 

Ошкорбаѐнӣ яке аз талаботи идоракунии маҳаллӣ ва худидоракунии маҳаллӣ 

буда, ба он нигаронида шудааст, ки аҳолӣ аз самтҳои асосии фаъолияти 

ниҳодҳои давлатӣ воқиф гардида, дар мавриди зарурат, ҷиҳати такмил додани 

он пешниҳодҳои худро манзур намоянд. 

2. Баргузории мониторинг ва робитаи мутақобила. Дар шароити кунунии 

Тоҷикистон оид ба ислоҳоти сиѐсати давлатӣ дар маҳал ҳарчанд корҳои муайян 

ба сомон расонида шудааст, вале оид ба нишондиҳандаҳои сифатии 

мониторинг рақами мушаххас вуҷуд надорад, аксаран аз рӯйи маълумоти расмӣ 

нишондиҳандаҳои шуморавии мониторинг муайян карда мешавад. 

Нишондиҳандаҳои шуморавӣ на ҳамеша ҳолати воқеии вазъиятро ифода мена-

моянд. Бо ин мақсад баргузории мониторинги ҷамъиятӣ ва барқарор намудани 

робитаи мутақобила роҳи самараноки ҳалли мушкилот буда, метавонад то чӣ 

андоза дақиқ ва мушаххас амалӣ гардидани ҳадафҳои асосии ислоҳоти сиѐсати 

давлатӣ оид ба маҳалро муайян намояд. Бинобар ин, зарур аст, ки аҳолии 
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маҳалро аз мазмун ва моҳияти аслии ислоҳот огоҳ намуда, бо онҳо робитаи до-

имӣ барқарор карда шавад. 

3. Таъмини самаранокии фаъолияти амалии мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ. Ҷой надоштани механизми воқеии иҷрои талаботи қонунгузории 

Тоҷикистон ва бештар сӯиистифода гардидан аз ваколатҳои хизматӣ гурӯҳҳои 

алоҳидаи манфиатҳоро рӯйи кор оварданд, ки онҳо дар «ҳалли» мушкилоти ҳа-

ѐти ҷамъиятӣ мавқеи калидиро доранд. Бинобар ин, зарур аст, ки назорати про-

курорӣ дар ин самт ба мафҳуми том ҷоннок гардида, сатҳ ва сифати таъмини 

адолати судӣ такмил дода шавад. 

Аз ин ҷо, ақидаи Ҷ. Вашингтон, аввалин президенти ИМА дуруст ба назар 

мерасад, ки «таассурот аз адолати судӣ, самаранокии иҷрои он - пояи ҷомеаи 

мост, ки ба он ҳукумат такя менамояд. Ман ба музокироти аввалин оид ба 

Шуъбаи судӣ ҳамчун зарурат барои мамлакати мо муносибат намудам, ки ба 

муътадилии низоми сиѐсии он, интихоби шахсони арзанда оварда мерасонад, то 

ки онҳо қонунро фаҳмонида тавонанд ва адолати судиро ба амал бароранд»
131

. 

4. Дар сатҳи маҳал роҳандозӣ намудани ислоҳоти сиѐсати давлатӣ. Аз рӯйи 

омӯзиши ислоҳоти сиѐсати давлатӣ ба хулоса омадан мумкин аст, ки ислоҳот 

асосан дар сатҳи ҷумҳурӣ гузаронида шуда, имконияти ба инобат гирифтани 

хусусиятҳои хоси маҳалро маҳдуд менамояд. Имконияти маҳалҳо яксон набуда, 

аз ҳам тафовути ҷиддӣ доранд. Бо ин мақсад зарур аст, ки дар мавриди таҳияи 

сиѐсати давлатӣ оид ба маҳал ҷузъиѐти мушаххаси он ба инобат гирифта шуда, 

таваҷҷуҳи асосӣ ба он нигаронида шавад. 

5. Баланд бардоштани масъулияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

ва худидоракунии маҳаллӣ дар назди аҳолии маҳал ва ба фаъолияти он бештар 

ҷалб намудани падидаҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ. Гуногунақидагие, ки эълон гар-

дидааст, дар фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳанӯз дар сатҳи 

зарурӣ ташаккул наѐфта, талаботи мавҷударо қонеъ карда наметавонад. 
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Ғайр аз ин, ҳангоми таҳияи барномаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии 

шаҳру ноҳияҳо иштироки ҷомеаи шаҳрвандӣ қариб, ки ба назар намерасад. Ҳол 

он, ки ин меъѐр аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дурнамоҳои 

давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои инкишофи иҷтимоию 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» сарчашма мегирад. Дар амалия комиссияҳо, 

ки аз намояндагони соҳаҳои мухталифи мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ иборатанд, лоиҳаҳои барномаҳоро таҳия намуда, ба ҷаласаи 

Маҷлиси вакилони халқи ноҳияҳо барои тасдиқ пешниҳод менамоянд. Бояд 

гуфт, ки дар ҳолати ҷалби намояндагони бахши хусусӣ ва ниҳодҳои ҷомеаи 

шаҳрвандӣ имконоти воқеии маҳалҳо ба назар гирифта мешаванд. Аз ин рӯ, 

зарур аст, ки иштироки ҷомеаи шаҳрвандӣ дар марҳилаҳои коркарди барномаҳо 

таъмин карда шаванд.  

6. Ташкили дастаи мустаҳками ислоҳотгароѐн. Таҳлилгарон масоили 

мазкурро мавриди таҳқиқ қарор дода, ба хулосае омаданд, ки имрӯз моҳияти 

аслии ислоҳот ва баргузории он аз ҷониби субъектҳои ваколатдор ба таври 

бояду шояд ва дар мазмуни аслии он дарк ва татбиқ карда намешавад. Барои ин 

дар баргузории ислоҳот танҳо мавҷудияти иродаи сиѐсӣ кофӣ набуда, инчунин, 

зарур аст, ки дар сохтори ҳукумат гурӯҳи эътимодноки ислоҳотгароѐн ба вуҷуд 

оварда шавад. Гурӯҳи мазкур дар баргузории ислоҳот ва қабули қарор бояд ба 

доираи густурдаи бонуфуз ва тарафдорони ислоҳот - таҳлилгарони мустақил ва 

коршиносон, рӯзноманигорон, таҳлилгарон, пешвоѐни ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ғ. 

такя намоянд
132

. 

Таҳлилгарон, ҳамчунин, иброз медоранд, ки чунин шароит ҳанӯз дар 

Тоҷикистон ба вуҷуд оварда нашудааст. Баъди ҷанги шаҳрвандӣ мактаби 

маҳаллии таҳлилӣ ташкил нашудааст, «норасоии» кадриро тамоми ниҳодҳо аз 

муассисаҳои давлатӣ то ташкилоти ғайриҳукуматӣ ва ҳизбҳои сиѐсӣ эҳсос 

менамоянд
133

. 
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Пешниҳодоти болозикр бо дарназардошти тағйирѐбии вазъи сиѐсии ҷаҳон, 

таҷрибаи байналмилалӣ омода гардида, барои мукаммал гардонидани низоми 

идораи давлатӣ, хусусан мақомоти маҳаллӣ мусоидат хоҳад кард. 

 

2.3. Нақши ҷомеаи шаҳрвандӣ дар рушди сиёсати давлатӣ дар сатҳи маҳал 

 

Дар шароити болоравии талаботи инсон ба озодӣ ва дар мадди аввал қарор 

доштани ҳуқуқ ва манфиатҳои онҳо ҳангоми гузаронидани ислоҳоти давлатӣ-

ҳуқуқӣ, ташаккули ниҳоди ҷомеаи шаҳрвандӣ роҳи асосии ҳалли мушкилот ба 

назар расида, баробари қонеъ гардидани талаботи инсон ба озодӣ, барои онҳо 

имконияти мустақилона, таҳти масъулияти худ ҳал кардани мушкилоти марбут 

ба манфиати худ фароҳам мегардад. 

М. Хидирова дуруст қайд менамояд, ки «...ниҳодҳои ҷамъиятӣ дар ҳалли 

бисѐр масъалаҳои хусусияти иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангию ҳуқуқидошта 

фаъолона иштирок менамоянд». Ба андешаи ӯ, тақвияти минбаъдаи ин замина 

фаъолияти якҷояи давлат, ҳизбҳои сиѐсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятиро тақозо 

менамояд. Агар давлат ҳалли ин масъаларо тавассути муҳайѐ намудани заминаи 

меъѐрию ҳуқуқӣ ба роҳ монад, ҳизбҳои сиѐсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ 

метавонанд тавассути василаҳои самарабахши дигар амалӣ намоянд
134

. 

Мавриди зикр аст, ки самарабахшии амалияи ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 

ташаккул ва рушди сиѐсати маҳаллӣ ба ташкил ва ба роҳ мондани ҳамкории 

дуруст ва мақсадноки давлат бо ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ иртиботи наздик 

дорад. Чунончи, аз ҷониби Ташкилоти ҷамъиятии «Идораи ҳуқуқи инсон ва 

риояи қонуният» - ташкилкунанда-ҳамоҳангсозандаи гурӯҳи мониторингии 

Иттиҳоди ташкилоти ҷамъиятии Тоҷикистон ба муқобили шиканҷа, 

гузаронидани мониторинги муассисаҳои иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ва маҳдудкунии 
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озодӣ, бо мақсади ошкор кардани ҳолатҳои истифодаи шиканҷа дар 

муассисаҳои мазкур ба роҳ монда шудааст
135

. 

Фаъолияти гурӯҳи мазкур дар навбати аввал барои баргузор кардани 

мониторинг дар муассисаҳои иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ва маҳдудкунии озодӣ 

нигаронида шуда бошад, дар навбати дувум ҳадафи назорат аз болои иҷрои 

уҳдадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар доираи муқаррароти 

Конвенсияи СММ ба муқобили шиканҷа ва намудҳои дигари муносибат ва 

ҷазои бераҳмона ва таҳқиркунандаи шаъну шарафи инсониро пайгирӣ 

менамояд. 

Аз ин ҷо, дуруст ташкил гардидани муносибатҳои байниҳамдигарии 

давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, метавонад ноил шудани ҳамон ҳадафҳоеро замина 

гузорад, ки аз ҷониби давлат ва ҷомеаи шаҳрванди пайгирӣ шуда ба манфиати 

тарафҳо ва шаҳрвандон нигаронида шудаанд. Ин вобастагӣ аз он дорад, ки 

ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ниҳодҳои марказии он дар низоми сиѐсӣ чӣ гуна қабул 

гардида, дар назди он кадом вазифаҳо вогузор карда шудааст? 

Дар шароити ҷомеаи ғайридемократӣ, ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ унсури 

муҳими низоми давлатӣ буда, ноил шудан ба ҳадафҳои давлатиро мавриди 

мақсад қарор медиҳад. Иродаи давлат иродаи ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ 

буда, аз он маншаъ мегирад. Мувофиқ наомадани ирода метавонад барои қатъ 

гардидани фаъолияти ниҳодои ҷомеаи шаҳрвандӣ боис гардад. Чунончи, ба 

сифати иродаи давлат баромад кардани иродаи ҳизб дар шароити реҷаи 

тоталитарӣ, ки фаъолияти танҳо як ҳизб иҷозат дода мешавад, ѐ маҳдуд будани 

доираи фаъолият ва шумораи он дар шароити реҷаи авторитарӣ, ки мавҷудияти 

низоми бисѐрҳизбӣ аксаран хислати қалбакӣ дошта, тариқи сунъӣ ба вуҷуд 

оварда мешавад. Дар асоси моддаи 6 Конститутсияи (Қонуни асосии) РСС 

Тоҷикистон, партияи коммунистии Иттифоқи Советӣ қувваи роҳбару раҳнамои 
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ҷамъияти советӣ, ядрои системаи сиѐсии он ва ташкилоти давлатӣ ва ҷамъиятӣ 

ба ҳисоб мерафт. КПСС барои халқ вуҷуд дорад ва ба халқ хизмат мекунад. 

Партияи Коммунистӣ, ки бо таълимоти марксистӣ-ленинӣ мусаллаҳ буд, 

перспективаи генералии тараққиѐти ҷамъият, роҳи сиѐсати дохилию берунии 

СССР-ро муайян карда, ба фаъолияти бузурги бунѐдкоронаи халқи советӣ 

роҳбарӣ менамояд, муборизаи вайро барои ғалабаи коммунизм мураттаб мегар-

донад ва аз ҷиҳати илмӣ асоснок мекунад
136

. 

Дар ҳоли барқарор будани ҷомеаи демократӣ ва устувории пояҳои он, 

ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар низоми сиѐсӣ падидаи муҳим эътироф гар-

дида, ба сифати омили муайянкунандаи волоияти арзишҳои демократӣ баромад 

мекунанд. Институтҳои байналмилалие, ки ба таҳқиқи арзишҳои демократӣ 

машғуланд, волоияти чунин арзишҳоро дар таносуб ба ниҳодҳои ҷомеаи 

шаҳрвандӣ муқаррар карда, ба он дар навбати аввал таваҷҷуҳ зоҳир мекунанд. 

Вобаста ба ин, дар шароити усули демократӣ, ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ 

маҳаки муайянкунандаи сарҳади фаъолияти давлат буда, расмиятчигӣ ва дахо-

лати беасоси онро ба ҳаѐти хусусӣ дар асоси тасниф кардани ҳаѐти ҷамъиятӣ ба 

ҳаѐти сиѐсӣ ва хусусӣ манъ менамояд. 

Дар раванди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва низоми идоракунии корҳои 

давлатӣ кадом тобишро пайдо намудани ҷомеаи шаҳрвандӣ аз он вобастагӣ до-

рад, ки дар ҳаѐти сиѐсии ҷамъиятӣ мафҳуми ҷомеаи шаҳрвандӣ чӣ гуна қабул 

гардида, нисбат ба ниҳодҳои он кадом намуди муносибатҳо ҷой доранд? Дар ин 

робита зарурат ба миѐн меояд, ки фаҳмиши ҷомеаи шаҳрвандӣ бо назардошти 

назария ва амалияи он муайян карда шавад. 

Ҳангоми муайян кардани фаҳмиши ҷомеаи шаҳрвандӣ, дар навбати аввал 

таваҷҷуҳ ба он зоҳир карда мешавад, ки ин падида то чӣ андоза бо муноси-

батҳои сиѐсӣ алоқаманд карда мешавад. Баъзе аз муҳаққиқон дар раванди 

таҳлили фаҳмиши ҷомеаи шаҳрвандӣ, алоқамандии онро ба муносибатҳои 

сиѐсӣ истисно карда, ба муносибатҳое пайваст менамоянд, ки хислати бештари 
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иҷтимоиро доранд. Иброз мегардад, ки «дар илми сиѐсатшиносии муосир, акса-

рияти муҳаққиқон ба он андешанд, ки мафҳуми ҷомеаи шаҳрвандӣ барои 

омӯзиши қисмати ғайрисиѐсии низоми ҷамъиятӣ истифода карда мешавад»
137

. 

Ҳамчунин, қайд мегардад, ки «ҷомеаи шаҳрвандӣ аз нигоҳи сохтор, зернизоми 

ҷамъият буда, ба соҳаи иҷтимоии ҳаѐти ҷамъиятӣ наздик мегардад. Вай дар 

ҳоли ибтидоӣ дар ҳар як ҷомеаи муосир қарор дорад. Лекин, ҷомеа чӣ аз нигоҳи 

андозаи сарҳад ва чӣ аз нигоҳи сифат: сатҳи рушд, фаъолияти комил, низоми 

арзишҳо фарқ мекунад»
138

. 

Аз нигоҳи Е.О. Бондаренко «…соҳаи озод аз сиѐсат тасвир намудани 

ҷомеаи шаҳрвандӣ, оддӣ ба шумор меравад. Лекин, аз меъѐр зиѐд сиѐсӣ гардо-

нидани он, баробар кардани ҷомеаи шаҳрвандӣ бо мухолифини сиѐсӣ, ҳаммо-

нанд кардани он бо ҳаракатҳои ифротгароӣ, ки ба муқобили давлат нигаронида 

шудааст, андешаҳои беасос мебошанд. Онро қайд кардан зарур аст, ки дар 

баъзе аз навъҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ вазифаҳои иҷтимоии иттиҳодияҳои ҷамъи-

ятӣ мавқеи ҳукмрон дошта, дар навъҳои дигар, баръакс, ҳадафи асосӣ ҷолиби-

яти сиѐсӣ ва фаъолияти сиѐсӣ ба шумор меравад. Лекин, ин навъҳо метавонанд 

ҷойи худро иваз намоянд, аз як ҳолат ба ҳолати дигар гузаранд, зеро байни сиѐ-

сат ва ҷомеа девори бартарафнашаванда ҷой надорад»
139

. 

Инкор гардидани мавқеи илмии муҳаққиқоне, ки ғайрисиѐсӣ будани 

ҷомеаи шаҳрвандиро қайд карда, ба ин сифат мавҷудияти онро дуруст шумори-

даанд, ноадолатона ба назар мерасад. Ҷомеаи шаҳрвандӣ аз нигоҳи асосгузоро-

наш чун Арасту, Форобӣ, Низомулмулк, М. Ғазолӣ, А. Дониш, , Т. Гоббс, Ҷ. 

Локк, А. Фергюсон ва дигарон маҳз аз чунин нигоҳ дар таносуб бо фаъолияти 

сиѐсӣ таҳлил мегардид. Онҳо дар навбати аввал ҳолати табииро дар заминаи 

равандҳои гуногун қарор дода, пайвастагии онро бо давлат муқаррар мекар-

данд. Дар робита бо ин, шакли комилан эътирофшудаи давлат ва идоракунии он 
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муайян мегардид. Чунончи, Ҷ.Локк мафҳуми «ҷамъият» ва «ҷомеаи 

шаҳрвандӣ»-ро фарқ мекард. Ӯ эҳтимол дошт, ки ҷамъият ҳамчун ҷамоаи ин-

сонӣ дар ҳолати табиӣ вуҷуд дошта буд. Ин ҷамъияте буд, ки аз шавҳар ва 

ҳамсар, падару модар ва фарзандон, хоҷа ва хизматгор иборат буд
140

. А.Дониш 

ба он андеша буд, ки «меъѐри давлат он бувад, ки шахсеро маконе бувад поки-

заву босафо ва иморатҳои муносиб ба ӯ. Ба қадри кофӣ маош дорад ва онро са-

ривақт барояш мерасонанд. Дар хона зани ба худ мувофиқ дорад. Ин мард аз 

ашрофу донишмандон ҳар касеро хоҳад ба хонааш даъват карда метавонад ва 

хурсанд метавонад гусел кунад. Ва агар майл ба овозхонон дорад, метавонад 

онҳоро даъват кунаду шунавад. Ин давлати як фард аст, ки аз мавҷудияти он 

чигунагии давлат ва давлатдории иҷтимоӣ вобаста аст»
141

. 

Лекин, бо вуҷуди ин, дар шакли пурра ҷонибдорӣ гардидани мавқеи илмии 

муҳаққиқон ба мақсад мувофиқ нест. Ҷомеаи шаҳрвандӣ комилан аз муноси-

батҳои ғайрисиѐсӣ ѐ сиѐсӣ таркиб наѐфта, мавҷудияти яквақтаи ин ду гурӯҳи 

муносибатҳоро ифода месозад. Функсияи сиѐсии марказии ҷомеаи шаҳрвандӣ 

иштирок дар таъсисѐбии мақомоти давлатӣ ба шумор меравад, ки шакли асосии 

иштироки ҷомеаи шаҳрвандиро дар идоракунии корҳои давлатӣ ҳамчун па-

дидаи муҳими ҳокимияти сиѐсӣ, интихобот ва раъйпурсӣ ташкил медиҳад
142

. 

Т. Гоббс дар асарҳояш «Унсурҳои қонун, табиӣ ва сиѐсӣ», «Дар бораи 

шаҳрвандон» ва «Левиафан, ѐ ин ки Материя, шакл ва ҳокимияти давлатӣ кали-

со ва шаҳрвандӣ», мушкилоти давлат, ҷамъият ва фардро мавриди таҳлил қарор 

дода, ба мавҷудияти муносибатҳои хислати сиѐсӣ дар ҷомеаи шаҳрвандӣ ишора 

менамояд
143

. 

Ин дурустии онро шаҳодат медиҳад, ки дар ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳаѐт ба 

сиѐсӣ ва хусусӣ тасниф гардида, байни ҳам сарҳади мушаххаси ҷудошавиро до-

рад. Ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ бо истифода аз ин, шакли иштироки худро 
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дар ҳаѐти сиѐсӣ муайян карда, иштироки шаҳрвандонро дар идораи давлатӣ 

таъмин мекунанд, ки ин мумкин аст дар шакли зерин ба амал бароварда шавад: 

а) ташкилоти ҷамъиятии ихтиѐрӣ, ҳаракатҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиѐсӣ 

(дар давраи аввали ташаккулѐбӣ ба амалишавии ҳокимият ҷалб намегарданд); 

б) воситаҳои ахбори оммаи мустақил, ки талабот ва манфиати ҷомеаро 

хизмат расонида, афкори ҷомеаро муайян ва интишор менамоянд; 

в) интихобот ва раъйпурсӣ, ки ба сифати воситаҳои ташаккулѐбӣ ва 

ошкорнамоии афкори ҷомеа ва ҳимояи манфиати гурӯҳӣ истифода мегарданд; 

г) унсурҳои ҷамъиятие, ки аз низоми судӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ воба-

ста мебошанд (машваратчиѐни халқӣ, дастаи ихтиѐрии дружиначиѐн ва ғ.)
144

. 

Ин шакли охирони иштироки ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ҳаѐти сиѐсӣ ба шумор 

нарафта, бо қонунгузории амалкунанда мумкин аст шаклҳои дигар низ муқар-

рар карда шаванд. Дар мамлакатҳои хориҷӣ раванде мушоҳида мегардад, ки ба 

ҷумлаи ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҳамчунин, ниҳодҳои амрдиҳӣ-

батанзимдарории давлати муосир шомил карда мешавад. Аз ин ҷо, «ҷомеаи 

шаҳрвандӣ мумкин аст ба давлат муқобилгузорӣ карда шавад, ки аз як ҷиҳат ба 

сифати қувваи боздоранда ва назораткунандаи ҳокимияти сиѐсии давлат ва аз 

ҷиҳати дигар ба сифати ѐрдамчии он дар ҳамон фаъолияте, ки манфиати ҷомеаи 

шаҳрвандиро халалдор намегардонад, хизмат кунад»
145

. 

Дар чунин ҳолат, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлат набояд ба муқобили ҳам, 

дар истеҳкомҳои гуногун қарор дошта бошанд. Мавҷудияти муносибати му-

тавозин байни давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ зарур дониста мешавад, ки моҳияти 

он набояд дар ҳалли муборизаи байниҳамдигарӣ ва муқобилқароргирӣ зоҳир 

гардад. Чунин муносибат бояд пайгирӣ гардидани мақсадҳоеро зарур шуморад, 

ки ноил шудани ҳадафи ягонаро асос гузошта метавонанд. 

Роҳандозӣ нашудани ҳамкорӣ бо ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба амалияи 

онҳо дар ташаккул ва рушди сиѐсати давлатӣ дар маҳал таъсири манфӣ расони-
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да, метавонад нақш ва нуфузи мақомоти давлатиро коста гардонад. Чунончи, С. 

Қараев мақоми кумитаҳои маҳалларо ҳамчун ниҳоди муҳими ҷомеаи 

шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон мавриди таҳлил ва омӯзиш қарор дода, иброз медо-

рад, ки кумитаҳои маҳаллӣ сарфи назар аз истифодаи эҳтироми анъанавӣ, анқа-

риб бидуни салоҳият ва доштани уҳдадориҳои васеи назаррас: ташкили шанбе-

гиҳо, ҷамъоварии воситаҳои молиявӣ барои таъмири инфрасохторҳо, иҷрои 

уҳдадориҳои нақшавӣ оид ба даъват ба хизмати ҳарбӣ ва ғ. боқӣ мондааст
146

. 

Соли 2008 бо мақсади ташкили дурусти ҳамкории давлат бо кумитаҳои 

маҳаллӣ чун ниҳоди муҳими ҷомеи шаҳрвандӣ, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ»
147

 қабул гардид. Қонуни мазкур 

бо муқаррар намудани асосҳои ҳуқуқии муносибатҳои байниҳамдигарии давлат 

ва мақомоти худфаъолиятии ҷамъиятӣ доираи ҳудудии мустақилияти мақомоти 

худфаъолиятии ҷамъиятро дар сатҳ ва ҳудуди татибқшаванда муайян намуд.  

Тибқи моддаи 3, қисми 1 Қонун, мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ ит-

тиҳодияи ҷамъиятии ихтиѐрии беузвияти шаҳрвандон буда, мақсади он ҳал 

намудани масъалаҳои гуногуни иҷтимоиест, ки дар ҷойи зисти шаҳрвандон 

пайдо мешаванд. Дар асоси моддаи 4, қисми 2 Қонун, мақомоти худфаъолиятии 

ҷамъиятӣ дахлнопазир буда, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва шахсо-

ни мансабдор ҳуқуқи дахолат намудан ба фаъолияти онҳо надоранд. 

Қонунгузории Тоҷикистон имрӯз ҳарчанд доираи мустақилият ва салоҳи-

яти кумитаҳои маҳаллиро мушаххас муайян намудааст, аммо гузаронидани як 

қатор чорабиниҳои иловагиро тақозо дорад. Ин чорабиниҳо дар навбати аввал 

ҷанбаи молиявӣ дошта, бо воситаҳои молиявии кофӣ таъмин шудани вазифаҳои 

аз ҷониби кумитаҳои маҳаллаҳо амалишавандаро талаб менамояд. 

Бо назардошти ин, хусусиятҳои зерини ҷомеаи шаҳрвандиро муайян кар-

дан мумкин аст, ки мавқеи калидии ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандиро дар такмили 

сиѐсати маҳаллӣ муайян менамоянд: 
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«а) ҷомеаи шаҳрвандӣ амалишавии ақидаҳо оид ба масъулияти байниҳам-

дигарӣ ва ҳамкории баробарҳуқуқи давлат, ташкилоти ҷамъиятӣ, иттиҳодияҳо 

ва ҳаракатҳо мебошад; 

б) дар ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳаѐти оммавӣ ва хусусӣ мақоми мухторро до-

ранд, ки дар баинобатгирии манфиатҳои ҳамдигарӣ зоҳир мегарданд. Зиѐда аз 

ин, ҳаѐти хусусӣ аз таҳти идоракунии давлатӣ бароварда шуда, бештар тавассу-

ти муқаррароти иҷтимоӣ ва арзишҳои аз ҷониби ҷамъият пазируфташуда, ки ба 

манфиати одамон нигаронида шудааст, мавриди танзим қарор дода мешавад; 

в) ҷомеаи шаҳрвандӣ ин сохторҳои мустақили худидорашавандае мебо-

шад, ки дар он афзалияти ҷудонашаванда ҳуқуқ ва озодиҳои шахсият ба шумор 

меравад. Ба таври дигар, арзиши мубрам шиоре боқӣ мемонад, ки дар асри 

XVIII бо инқилоби Франсия эълон гардида буд: «Озодӣ, баробарӣ, бародарӣ»; 

г) ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷомеае мебошад, ки дар он имконияти худидоракунӣ 

дар тамоми намуд ва шакл ба таври доимӣ васеъ мегардад, ки барои иштироки 

одамон дар корҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ имконияти мусоидро фароҳам меорад; 

ғ) ҷомеаи шаҳрвандӣ манфиатҳои ба таври доимӣ мувофиқашудаи ҳамаи 

иштирокчиѐни раванди таърихӣ, қувваҳои асосии он ва ноилгардӣ ба таҳамулпа-

зириро ба инобат мегирад; 

д) ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷамъияте мебошад, ки ҳимояи иҷтимоиро таъмин 

намуда, риояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро кафолат медиҳад»
148

. 

Мазмун ва моҳияти давлати демократӣ ин таъмини иштироки васеи 

шаҳрвандон дар идоракунии давлатӣ ва ҷамъиятӣ ба шумор меравад. Ин дар 

заминаи ташкил ва фаъолияти давлат, татбиқи вазифаҳои давлатӣ ва мақомоти 

давлатӣ қарор дорад. Рушди демократия ва ниҳодҳои демократӣ, эълон доштан 

ва барқарории гуногунандешӣ дар Тоҷикистон ба васеъгардии иштироки 
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шаҳрвандон дар идоракунии корҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ мусоидат менамо-

яд
149

. 

Ба андешаи Ю. Штайнер, дар ҷомеаи демократӣ эътидоли сиѐсӣ бо 

фарҳанги сиѐсӣ, ки дар навбати худ тарзи қабули қарорҳои калидиро муайян 

менамояд, вобаста аст. Агар ҷомеа дар муносибатҳои фарҳангӣ ба тафриқа ду-

чор гардида бошад, эътидоли демократӣ дар асоси қабули қарор дар муҳити 

рақобатпазирӣ муқаррар мегардад
150

. 

Дар таъмини эътидоли сиѐсӣ нақши калидӣ доштани фарҳанги сиѐсии 

шаҳрвандон аз ҷониби муҳаққиқони ватанӣ низ таъкид гардида, ба он баробари 

демократия, инчунин равандҳои дигари сиѐсӣ алоқаманд карда мешавад. 

Чунончи, ба андешаи А. Муҳаббатов, фарҳанги сиѐсӣ ба ҳамон ҳодисаи ҳаѐти 

мадание тааллуқ дорад, ки вай ба тарафҳои гуногуни ҳаѐти сиѐсии ҷомеа таъсир 

мерасонад ва бо ҳамин дараҷаи ташаккули ҷомеа муайян карда мешавад
151

. Дар 

баробари ин, ӯ ба дунболи афроди дорои фарҳанги сиѐсии паст рафтани ҳуку-

матдоронро дуруст намешуморад. Ба ақидаи муҳаққиқ, ин раванд аз ҳукумат-

дорон талаб менамояд, ки онҳо барои баланд бардоштани маданияти сиѐсии 

мардум тамоми заминаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиѐсӣ ва фарҳангиро муҳайѐ 

намоянд
152

. Чунин амалия бори дигар ба таҷрибаи ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ 

ишора намуда, аз онҳо даъват ба амал меорад, ки дар раванди муносибатҳои 

сиѐсӣ иштирок намоянд. Ташкили раванди дурусти иштироки ниҳодҳои ҷомеаи 

шаҳрвандӣ дар муносибатҳои сиѐсӣ метавонад ба сифати кафили эътидоли 

сиѐсӣ нақш дошта бошад. 

Ба саҳеҳ будани чунин мавқеъ М. Анохин низ ишора намуда, таъкид меку-

над, ки таҳти мафҳуми эътидоли сиѐсӣ вазъи устувори низоми сиѐсӣ фаҳмида 

мешавад, ки барои самаранок фаъолият намудан ва рушд кардани низоми сиѐсӣ 

дар шароити таъсиррасонии дохилӣ ва хориҷӣ, бо нигоҳ доштани сохтори худ 
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имкон медиҳад
153

. Тибқи ин андеша, низоми сиѐсии ҷамъиятӣ танҳо бо ҳокими-

яти давлатӣ маҳдуд намегардад. Он, инчунин, иттифоқҳои касаба, ҳизбҳои 

сиѐсӣ, созмонҳо ва дигар ташкилотро, ки ҳадафи худро дошта, мақсади расони-

дани таъсирро ба омма дар асоси густариши чунин таъсиррасонӣ пайгирӣ ме-

намоянд, дорои мухторияти нисбӣ буда, дар назди ҷамъият масъулият доранд, 

дар бар мегирад. 

Қобили тазаккур аст, ки аҳамияти ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз ҷумла 

иттиҳодияҳои гуногуни шаҳрвандон дар давраи аввали барқарории ҳокимияти 

Шӯравӣ дар Тоҷикистон мавриди таваҷҷуҳ қарор гирифта буд. Кумитаи 

инқилобии ҶМШС Тоҷикистон бо қарори худ аз 20 июли соли 1925, №28 «Дар 

бораи тартиби тасдиқ ва бақайдгирии ҷамъиятҳое, ки мақсади онҳо гирифтани 

фоида нест ва тартиби назорат аз болои онҳо» иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, итти-

фоқҳо ва шахсони ҳуқуқии дигареро, ки мақсади ба даст овардани фоидаро 

надоранд, вазифадор кард, то бо тартиби муқаррарнамудаи қарори мазкур аз 

бақайдгирии давлатӣ гузаранд. 

Шарти муҳими бақайдгирии давлатии ташкилоти ҷамъиятӣ, мавҷуд будани 

оиннома ба шумор мерафт. Дар оиннома мавҷудияти маълумот дар бораи номи 

ташкилот, мақсад, ҳудуди фаъолият, тартиби дохилшавӣ ва хориҷшавии аъзо, 

ҳаққи узвият ва тартиби пардохти он, тартиби интихоби мақоми роҳбарикунан-

да ва макони ҷойгиршавии он, муҳлат ва тартиби даъвати маҷлиси умумӣ, дои-

раи масъалаҳое, ки ҳаллу фасли он ба салоҳияти маҷлиси умумӣ вогузор карда 

мешавад, тартиби пешбурди ҳисобот ва барҳам хӯрдани ташкилот ба таври 

ҳатмӣ талаб мегардид
154

. 

Ин далели он аст, ки ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар низоми сиѐсӣ 

мавқеи калидӣ дошта, қодир буданд, бо муттаҳид кардани шаҳрвандон дар 

атрофи мафкура ва ақидаи ягонаи оинномавӣ, раванди муносибатҳои алоҳида, 

аз ҷумла муносибати сиѐсиро ба таври назаррас тағйир диҳанд. Чунин таҷриба 
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аз ҷониби ҳокимияти Шӯравӣ то лаҳзаи охирин, ба таври васеъ истифода ме-

гардид, ҳарчанд, ки он хусусиятҳои хоси замони худро дошт
155

. 

Аҳамияти ин таҷрибаро амалияи муосир низ инкор намекунад. Имрӯз ҳам 

он мавриди таваҷҷуҳ қарор гирифта, мавзӯи муҳими таъини раванди идораку-

нии демократии ҷомеа ба шумор меравад
156

. Нозирон ва субектҳои алоҳидаи 

байналмилалӣ, аз ҷумла намояндагони дипломатӣ дар мавриди назорат ва 

таҳлили равандҳои сиѐсӣ, дар навбати аввал, мавҷудияти ниҳодҳои ҷомеаи 

шаҳрвандиро мушаххас карда, сатҳи раванди демократикунонии идоракуниро 

ба он мутобиқ мекунанд. 

Чунин мавқеъ ва муносибат нисбат ба ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз 

ҷумла таъсири ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба сиѐсати маҳаллӣ аз ҷониби 

муҳаққиқ Н. Тимофеев дуруст муайян гардидааст. Муҳаққиқ масоили худидо-

ракунии маҳаллиро таҳлил намуда, иброз медорад, ки дар шароити муосир, ба 

мисли сад, саду панҷоҳ сол пеш ба сифати заминаи рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ 

хизмати иҷтимоӣ дар ҷамоаи маҳаллӣ баррасӣ мегардад
157

. Ӯ, ҳамчунин, иброз 

менамояд, ки «ҷамоаи маҳаллӣ пешбарандаи арзишҳои ахлоқии демократия ва 

ифодакунандаи иштироки фаъоли дастаҷамъона дар сатҳи ҷамоа» комилан 

эътирофгашта ба шумор меравад
158

. 

Муҳаққиқони алоҳида бо таҳлилу омӯзиши баъзе масоили ҳамкории 

давлат ва бахши хусусӣ, аҳамияти онро истисно намекунанд. Чунончи, ба ан-
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дешаи А. Мирсаидов, фаъолияти муштараки давлат ва соҳибкорӣ чун паймони 

ниҳодӣ ва ѐ сохтории муштараки ҳокимияти давлатӣ ва бахши хусусӣ (соҳиб-

корӣ) асосан ҳадафи зеринро ба иҷро мерасонад: дар доираи васеи фаъолияти 

худ лоиҳаҳои аз нигоҳи ҷомеаву миллат арзишмандро (аз рушди соҳаҳои авва-

лияи иқтисодиѐт то пешниҳоди хизматҳои ҷамъиятӣ) дар қаламрави кишвар ва 

ѐ минтақа амалӣ мегардонад
159

. 

Инкишофи босуръати шаклҳои мухталифи фаъолияти муштараки давлат ва 

соҳибкорӣ дар ҳамаи минтақаҳои ҷаҳон ва интишори васеи он дар тамоми 

соҳаҳои мухталифи иқтисодиѐт имконият медиҳад, ки ин шакли робитаҳои ду-

тарафаро ҳамчун вижагии иқтисодиѐти омехтаи замони муосир, арзѐбӣ ку-

нем
160

. 

Бо эътирофи мақому манзалати бахши хусусӣ дар ташаккули сиѐсати 

давлатӣ, бахусус сиѐсати маҳаллӣ, розӣ шудан бо андешаи А. Мирсаидов нашо-

яд. Муносибатҳои марбут ба ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ бештар мансуб ба 

идоракунии корҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ буда, болоравии фаъолнокии иштиро-

ки аҳолии воҳидҳои ҳудудиро дар идоракунии корҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ 

таъмин мекунад. Баробари ин, ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ воситаи асосии 

амалигардонии назорати халқӣ нисбат ба фаъолияти мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ ва шахсони мансабдори давлатӣ буда, аз ҷониби онҳо сӯиистифода 

гардидан аз ваколати ҳокимияти давлатиро пешгирӣ мекунад. 

Робитаи байниҳамдигарии мақомоти давлатӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 

ташаккул ва рушди сиѐсати маҳал нақши муҳим мебозад. Чунончи, дар сомонаи 

расмии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе 

www.dushanbe.tj мавҷуд будани гӯшаи тамос, ба сокинони шаҳри Душанбе им-

кон медиҳад, ки ҳангоми дучор гардидан ба мушкилот ѐ мушоҳида гардидани 

ҳолатҳои ғайриқонунӣ бо масъулин робита пайдо намуда, бартарафшавии сари-
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вақтии онҳоро таъмин намоянд. Дар бахши хизматрасонии коммуналӣ сомонаи 

расмӣ www.mometavonem.tj фаъол аст, ки дар он муроҷиати шаҳрвандон оид ба 

ҳама гуна намуди хизматрасонии коммуналӣ қабул ва чораандешӣ карда меша-

вад. Дар мақомоти дигари ҳокимияти давлатӣ, аз ҷумла дар мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқ телефони боварӣ дар сатҳи роҳбарияти аввал фаъолият менамояд
161

. 

Шаҳрвандон имконият доранд тавассути телефони боварӣ ба мақомоти дахлдо-

ри ҳокимияти давлатӣ, аз ҷумла мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат намуда, аз ху-

суси ҳуқуқпоймолкуниҳо ва дигар ҳолатҳои нигаронкунанда арз намоянд. 

Бо инкор накардани мавҷудияти баҳсу мунозираҳои гуногун ва ҷиддии 

илмӣ оид ба муайян намудани мафҳуми ҷомеаи шаҳрвандӣ
162

, он чиз бештар 

қобили қабул аст, ки ҷомеаи шаҳрвандӣ сохтори кушода ва худтанзимшавандаи 

муносибатҳои байниҳамдигарии одамон аст, ки ба асосҳои арзиши фарҳанги 

умумимиллӣ ва умумиинсонӣ, иқтисодиѐти бозоргонӣ, шаклҳои ихтиѐрии ассо-

сиатсияҳои гуногуни одамон такя карда, дар ташаккули демократияи муътадил 

фаъолияткунанда, нақши марказиро иҷро мекунад
163

. 

Бо назардошти таҳлилҳои боло, нақши ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандиро дар 

ташаккул ва рушди сиѐсати маҳалӣ ба таври зерин муайян кардан мумкин аст: 

а) дар асоси умумияти манфиатҳо ва эътирофи ҳадафҳои матраҳгардида, 

ҳарчи бештар ба идоракунии корҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ ҷалб гардидани 

шаҳрвандон. Масалан, дар асоси таъсис ва ташкили фаъолияти мақомоти 

худфаъолиятии ҷамъиятӣ - кумита ва шӯроҳои маҳаллӣ муттаҳид гардидани 
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шаҳрвандон ва идора гардидани масъалаҳои аҳамияти маҳаллидошта аз ҷониби 

худи онҳо. 

Дар асоси умумияти манфиатҳо ва ҳадафҳо ба ҳам муттаҳид гардидани 

шаҳрвандон, метавонад натиҷаҳои зерини мусбиро ба бор оварад: 

- аз байн бурдани мухолифати мавҷуда ва ба ҳам овардани тарафҳои мухо-

лиф бо қабули қарори ҷавобгӯ ба талаботи манфиати тарафҳо. Масалан, 27 

июни соли 1997 дар асоси волоияти сарҷамъии миллати тоҷик ва якпорчагии 

давлати тоҷикон ба имзо расидани Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ри-

зоияти миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мухолифин дар шаҳри Москва. 

- «маҳдуд» намудани мавқеи калидии давлат дар идоракунии корҳои 

аҳамияти маҳаллидошта, дар асоси баланд бардоштани масъулияти аҳолии 

воҳидҳои маъмурию ҳудудии дахлдор. Масалан, мушаххас муайян будани 

сарҳади фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар давлатҳои федеративӣ ѐ 

ягонаи ғайримутамарказ. Ба сифати чунин давлатҳо метавон Россия, Британияи 

Кабир баромад кунанд. 

- бештар дар ҳалли масоили аҳамияти умумимиллӣ ва байналмилалӣ мута-

марказ шудани сиѐсати давлатӣ. Мушаххас муайян шудани сарҳади фаъолияти 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, сиѐсати 

давлатиро аз сарбории иловагӣ озод намуда, истифодаи онро нисбат ба масоили 

аҳамияти аввалиндараҷа мутамарказ мегардонад. Мақомоти ҳокимияти давлатӣ 

ба сифати ҳамоҳангсозанда ва амаликунандаи идоракунии давлатӣ бо доштани 

доираи мушаххаси салоҳият амал мекунад. Чунончи, дар Франсия мақомоти 

идоракунӣ дар сатҳи маҳал, префекти ҷумҳурӣ эътироф мегардад. Префекти 

ҷумҳурӣ дар асоси қарори ҳукумати Франсия ба вазифа таъин ва озод гардида, 

ҳукумат ва аъзои онро дар муносибат бо аҳолӣ намояндагӣ мекунад. Ба салоҳи-

яти он масъалаҳои молиявӣ, амният, маориф, фарҳанг, сайѐҳӣ, кӯмаки иҷтимоӣ, 

рушди иқтисодӣ дохил мегардад. Префекти ҷумҳурӣ салоҳияти худро тавассути 

сохторҳои идоравии ба он итоаткунанда ба амал мебарорад
164

. 
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Ин тартиби ташкили сиѐсати маҳаллӣ ба Франсия имкон дод, ки бо тағйир 

додани самти сиѐсат, афзалиятро нисбат ба муносибатҳои умумимиллӣ ва бай-

налмилалӣ муқаррар кунад. Далели ин гуфтаҳоро дар баробари Британияи Ка-

бир ва Олмон, ба сифати яке аз давлатҳои калидии Аврупо баромад кардани 

Франсия ташкил медиҳад. 

- фароҳам овардани имконияти густурда ба сиѐсати маҳаллӣ дар идораку-

нии минтақа. «Давлат ба сифати ташкилоти махсуси ҳокимияти сиѐсӣ амал 

карда, дорои вазифаҳои худ мебошад, ки амалан тавассути амалҳои мушаххаси 

ҳайати шахсии дар хизмати давлатӣ қарордошта - хизматчиѐни давлатӣ амалӣ 

гардонида мешавад. Вазифаҳои давлат дар раванди амалишавии воқеии он ба 

вазифаҳои хизматчиѐни аз ҷониби давлат қабулгардида табдил меѐбад»
165

. 

б) фароҳам овардани замина барои ташаккули гуногунандешӣ дар сатҳи 

маҳал. «Хусусияти хоси робитаи сиѐсии дар давлатҳои Осиѐи Марказӣ 

бавуҷудомада, дар дараҷаи назаррас бо хислати гузариш аз як низом ба низоми 

дигар вобаста карда мешавад. Раванди мазкур дар худ на танҳо таҳкими 

давлатдорӣ, инчунин, айни замон ҷустуҷӯи ақидаҳои нави идеологиро фаро ги-

рифт. Мавриди зикр аст, ки ин раванд на ба шакли таҳаввулот ва ислоҳоти 

марҳилавӣ, балки бо барҳамхӯрии давлати ягонаи федеративӣ, даст кашидан аз 

мафкураи ягонаи муддати даҳсолаҳо ҳукмрони сотсиалистӣ ва консепсияи ба 

он асосѐфтаи сохтори ҷомеа ва танзими ҳуқуқии муносибатҳои иҷтимоӣ ҷараѐн 

гирифт»
166

. 

Ҷалби бештари ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба раванди мазкур, дар ҳама 

гуна сатҳ ҷолиб будани онро таъмин карда, рақобатпазир гардидани муноси-

батҳои сиѐсиро дар такя ба гуногунандешӣ асос мегузорад. Чунончи, дар 

мавриди баргузор гардидани интихоботи мақомоти намояндагии ҳокимияти 

давлатӣ дар кишварҳои хориҷӣ, бахусус дар Аврупо, барои ҳар як интихобку-

нанда ҷиддан мубориза бурдани субектҳои муносибатҳои сиѐсӣ, аз ҷумла 
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ҳизбҳои сиѐсӣ далели он аст, ки шакли муносибатҳои сиѐсии мавҷуда ба худ 

таваҷҷуҳи субектҳои муносибатҳои сиѐсиро ҷалб карда, ба муборизаи сиѐсӣ во-

рид гардидани онҳоро дар сатҳи маҳал асос мегузорад. 

в) ҷалби шахсони соҳибтаҷриба ва касбӣ. Дар шароити кунунӣ мақомоти 

худфаъолиятии ҷамъиятӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ташкило-

ти худфаъолиятии шаҳрвандон, аз ҷумла кооперативҳои соҳибмулкони манзил, 

созмонҳои кӯдакон ва наврасон, ба монанди «Ахтарон», «Ворисон», «Сомо-

ниѐн», ташкилоти ибтидоии ҳизбҳои сиѐсӣ ва иттифоқҳои касаба ва ғ. низоми 

ибтидоии наздик ба шаҳрвандон ба шумор мераванд. Ниҳодҳои номбурда ҷан-

баи силсилавӣ дошта, ҳамдигарро дар давраи муайяни муносибатҳои ҷамъиятӣ 

иваз мекунанд: мақомоти худфаъолиятии ҷамъиятӣ ва мақомоти худидораку-

нии шаҳрак ва деҳот; ташкилоти ибтидоӣ ва кумитаҳои иҷроия ҳизбӣ ва ғ. Аз 

як зина ба зинаи дигари низоми идоракунӣ гузаштани шаҳрвандон, дараҷаи та-

хассус ва касбияти онҳоро тақвият дода, дар ниҳояти кор омода гардидани сиѐ-

сатмадорони касбиро таъмин менамояд. 

Лозим ба ѐдоварист, ки гурӯҳҳои иҷтимоӣ дар алоҳидагӣ манфиати худро 

доранд. Он на ҳамеша бо манфиати ҷомеа мувофиқат мекунад. Ба ҳам мувофиқ 

наомадани манфиати гурӯҳҳои алоҳидаи иҷтимоӣ бо манфиати ҷомеа, пешбур-

ди сиѐсатро аз ҷониби давлат мушкил мегардонад. Дар ин ҷо мавқеи А. Маҳма-

дов дуруст ба назар мерасад. Вобаста ба он «дар ҳолате, ки дар ихтиѐрамон да-

лелҳои бешумор ва кифоя ҷамъ оварда мешаванд, мо ин ва ѐ он амалиѐтро оғоз 

менамоем. Ин далел дар маҷмӯъ масъалаи илмиро ташкил менамоянд. Масалан, 

як қатор мамлакатҳо дорои ҳукумати устувор ва гурӯҳи дигари он баръакс до-

рои ҳукумати каме ноустувор мебошанд. Ва ѐ баъзе аз сиѐсатмадорон ва қонун-

гузорон барномаи ислоҳотро дастгирӣ менамоянд, аммо як қисми дигари онҳо 

чунин амалро инкор мекунанд»
167

. Аз ин ҷо, сиѐсатро зарур аст, ки сарфи назар 

аз сатҳ ва миқѐси татбиқи амалӣ, бояд ба талаботи замон ва интизориҳои аҳолӣ 

ҷавобгӯ бошад. 
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Сиѐсат таҳти таъсири зинаҳои сохтори сиѐсии ҷомеа, бо назардошти шо-

хаҳо ва сатҳи ҳокимият коркард ва танзим мегардад. Нақши мақомоти ҳокими-

ят дар коркард ва татбиқи сиѐсати давлатӣ вобаста аз тарҳи сохтори онҳо ар-

зѐбӣ мегардад. 

Дар амалияи ҷаҳонӣ, ҳокимияти намояндагӣ ба сифати сохтори асосӣ ва 

муайянкунандаи арзишҳои иҷтимоӣ, ки иродаи сиѐсии давлатро ифода меку-

над, эътироф мегардад. Вай метавонад мақоми ҳокимияти иҷроияро тағйир 

диҳад ва воситаҳои молиявии буҷетӣ наметавонад бидуни иҷозати он харҷ гар-

дад. Ҳокимияти намояндагӣ метавонад қисмати салоҳияти худро ба мақомоти 

ҳокимияти иҷроия вогузор намояд, масалан, қабул намудани санадҳои зерқону-

нии дахлдор дар асоси қонунгузории қабулгардида. Лекин, ташаббуси қонунгу-

зорӣ одатан аз мақомоти ҳокимияти иҷроия сарчашма гирифта, вазни қиѐсии он 

дар раванди қонунэҷодкунӣ назар ба вазни қиѐсии ҳокимияти намояндагӣ 

бештар назаррас аст. 

Дар ҷумҳуриҳои парламентӣ, мақомоти ҳокимияти иҷроия роҳбалади 

фаъоли сиѐсати давлатӣ буда, нақши калидиро иҷро менамояд. Дар ҷумҳуриҳои 

президентӣ мақомоти ҳокимияти иҷроия ҷанбаи «техникӣ»-ро гирифта, дар 

ҳаллу фасли масоили сиѐсӣ нақши рамзӣ дорад. 

Масъулияти бузург нисбат ба сиѐсати давлатӣ ва пешбурди он бештар ба 

уҳдаи ҳукумати ҳизбӣ, яъне ҳукумати аз ҷониби ҳизби дар интихоботи парла-

ментӣ ғолибомада, вогузор мешавад. 

Дар сари қудрат метавонад танҳо як ҳизб - ҳизби «ғолибомада» қарор до-

шта бошад. Доштани мавқеи ҳукмрон аз ҷониби як ҳизб, хатари нигаронкунан-

даро ба бор намеорад. Дар демократияи ғарбӣ ташаккул ѐфтани мақомоти 

ҳокимияти иҷроияи якҳизбӣ ҳодисаи нодир нест. 

Дар Тоҷикистон мақомоти ҳокимияти иҷроия хислати ғайриҳизбӣ дошта, 

наметавонад аз ҷониби ҳизбҳои сиѐсӣ, ҳатто ҳангоми ба даст овардани 100% 

овози интихобкунандагон дар интихоботи Маҷлиси Олӣ таъсис дода шавад. 

Дар натиҷа мақомоти ҳокимияти намояндагӣ наметавонад ба иҷрои қонунҳои 

қабулшаванда таъсир расонад. 
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Дар баробари ба инобат гирифтани аҳамияти ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ 

дар ташаккул ва рушди сиѐсати маҳаллӣ, аз мадди назар дур андохтани муно-

сибатҳои марбут ба ворисият дар муносибатҳои сиѐсӣ пазируфта намешавад. 

Дар ташаккули ҳама гуна муносибатҳои сиѐсӣ такяи асосӣ бояд ба анъана ва 

дастовардҳои таърихӣ мувоҷеҳ шавад. Дастовардҳои таърихӣ, ки дар муноси-

батҳои гуногуни иҷтимоӣ, аз ҷумла дар муносибатҳои сиѐсӣ ҷанбаи қолабӣ 

касб намуда, дар марҳилаи муайяни рушди ҷомеа шикаста мегардад, бо зудӣ аз 

байн бурда шудани онро қабул намекунад. Вагарна тавозун ҳангоми тағйирѐбӣ 

аз байн рафта, гузариш ба муносибатҳои нави сиѐсӣ боиси нигаронӣ шуда ме-

тавонад. Масалан, пош хӯрдани давлати абарқудрати Иттиҳоди Шӯравӣ баъди 

ҳафтод соли арзи ҳастӣ аҳли ҷомеаро дар ғафлат гузошт. Барои раҳоӣ ѐфтан аз 

вазъи бамиѐномада, ҷомеа бе назардошти заминаҳои зарурии сиѐсӣ ва доштани 

ҳадафҳо ва барномаҳои мушаххаси сиѐсӣ, гузаришро ба муносибатҳои бозор-

гонӣ оғоз намуд. Натиҷа он гардид, ки низоми идоракунӣ фалаҷ гардида, кор-

рупсия ба таври назаррас рушд намуд. Сатҳи бекорӣ авҷ гирифта, ба болоравии 

омилҳои дигари номатлуб: ҷиноят ва ҷинояткорӣ боис шуд
168

. 

Ҳамин тавр, нақши ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандиро дар такмили сиѐсати 

маҳаллӣ ба таври зерин муайян кардан мумкин аст: 

1. Зери мафҳуми ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, ба таври анъанавӣ фаҳмида 

шудани ҳизбҳои сиѐсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташкилоти ҷамъиятӣ ва ғ. 

қобили қабул буда, бо инҳо маҳдуд намегардад. Таҳлили амалияи ниҳодҳои 

шаҳрвандӣ дар ташаккул ва рушди сиѐсати маҳаллӣ онро нишон дод, ки чунин 

мавқеъ ҷанбаи маҳдудро дошта, бояд ташаббусҳои шаҳрвандиро низ дар бар 

гирифта бошад. 
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Дар шароити муосири Тоҷикистон ташаббуси шаҳрвандӣ дар сатҳи зарурӣ 

ташаккул наѐфта, ҷанбаи «барномавӣ»-ро дорад. Ташаббуси шаҳрвандӣ дар за-

мон ва маконе рӯйи кор оварда мешавад, ки онро манфиати ҳокимияти давлатӣ 

тақозо мекунад. Дар мавриди ҷой надоштани манфиати ҳокимияти давлатӣ та-

шаббуси шаҳрвандӣ метавонад инкор гардида, мавриди истифода қарор наги-

рад. Чунончи, ҷалби шаҳрвандон дар омодасозӣ ва муҳокимаи лоиҳаи қонунҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 

тарбияи фарзанд». 

Дар ин самт нисбат ба шаҳрвандони Тоҷикистон эътироф гардидани 

ҳуқуқи петитсия
169

 ва мушаххас муқаррар шудани механизми амалишавии он аз 

аҳамият холӣ набуда, болоравии шуурнокӣ ва фарҳангӣ сиѐсиро дар Тоҷики-

стон таъмин менамояд. 

2. Аз ҷониби давлат тавсия гардидани фаъолияти ниҳодҳои ҷомеаи 

шаҳрвандии ба шаҳрвандон наздик, аз ҷумла кумита ва шӯроҳои маҳаллӣ дар 

асоси таъмин намудани онҳо бо воситаҳои моддӣ ва молиявии зарурӣ. 

Таҳлили фаъолияти кумита ва шӯроҳои маҳаллӣ ба он ишора мекунад, ки 

падидаи мазкур дар самти ҳаллу фасл ва идоракунии масъалаҳои аҳамияти 

маҳаллидошта нақши назаррасро касб намуда, дар маҳалҳои аҳолнишин ба та-

ври васеъ истифода мегардад. Чунончи, ба кумита ва шӯроҳои маҳалла бештар 

муроҷиат намудани шаҳрвандон ва ҷалби бештари онҳо дар ҳалли мушкилоти 

ҷанбаи гуногундошта, ба монанди мушкилоти оилавӣ, ҷамъиятӣ ва амсоли инҳо 

мисоли он аст. 

Ин маънои онро дорад, ки боварии аҳолӣ нисбат ба фаъолияти кумита ва 

шӯроҳои маҳаллӣ афзуда, ҷалб гардидани аҳолӣ ба фаъолияти кумита ва 

шӯроҳои маҳаллӣ назаррас мегардад. Аз ҷониби давлат зоҳир гардидани та-

ваҷҷуҳи зарурӣ нисбат ба мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ метавонад мақоми 

онро дар идоракунии масъалаҳои аҳамияти маҳаллидошта ба таври калидӣ 

тағйир дода, сарбории давлатро дар ин самт коҳиш диҳад. 
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3. Аз ҷониби давлат такяи бештар ба ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 

мавриди қабули қарорҳои дорои ҷанбаҳои гуногун, аз ҷумла марбут ба сиѐсати 

маҳаллӣ. 

Дар қабули қарорҳои гуногун, аз ҷумла марбут ба сиѐсати маҳаллӣ ба та-

ври васеъ ҷалб гардидани ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ имкон медиҳад, ки 

масъалаи мавҷуда дар моҳияти аслиаш дарк ва аз ҷиҳати ҳуқуқӣ мавриди тан-

зим қарор дода шавад. Субектҳои татбиқи сиѐсати маҳаллӣ дар мавриди омадан 

ба сари қудрат аз халқ фосила гирифта, на ҳамеша имконияти пайдо намудани 

робитаи наздик бо аҳолиро доранд. Пурзӯр намудани ҳамкорӣ бо ниҳодҳои 

ҷомеаи шаҳрвандӣ яке аз роҳи ҳалли мушкилоти сиѐсати маҳаллӣ буда, ба 

сатҳу сифати нав пайдо намудани сиѐсати маҳаллӣ мусоидат менамояд. 

4. Аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатӣ вогузор гардидани вазифаҳое, 

ки хоси ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ нестанд. 

Таҳлили амалияи Тоҷикистон ишора ба он менамояд, ки сиѐсати Тоҷики-

стон нисбат ба маҳал бештар ҷанбаи «аз ҳама хурдтарин»-ро дошта, иҷрои су-

поришҳои субектҳои болоӣ, аксаран, ба уҳдаи субектҳои зинаи охирон, ки ба 

сифати онҳо одатан мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, мақомоти 

худфаъолиятии ҷамъиятӣ баромад мекунанд, вогузор карда мешаванд. Дар 

натиҷа онҳо моҳияти аслии фаъолияти худро аз даст дода, ба сохтори таркибии 

мақомоти идоракунии давлатӣ «табдил» меѐбанд. 

Аз ҷиҳати сиѐсӣ ва ҳуқуқи тартиби мазкур қобили дастгирӣ набуда, барои 

мавқеи худро аз даст додани онҳо ва коҳиш ѐфтани обрӯ ва эҳтироми субектҳои 

мазкур мусоидат менамояд. 

5. Дар раванди банақшагирии буҷети маҳал ва мониторинги он ҷалб наму-

дани иқтидори ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бахши хусусӣ. Мақомоти маҳаллии ҳоки-

мияти давлатӣ дар раванди ташаккули буҷет бинобар сабаби ҷой надоштани 

сарчашмаҳои тасдиқгардидаи даромади буҷети маҳаллӣ, ки аксаран бо қонуни 

буҷети давлатӣ муайян мегарданд, ба таври назаррас иштирок намекунанд. Му-

тобиқ ба ин, имконияти муайян гардидани сарчашмаи даромади буҷети худи-

дораи маҳаллӣ ва ҳаҷми он дар сатҳҳои дахлдор маҳдуд мегардад. Худидораи 
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маҳаллӣ ҳамчунин дар робита бо буҷети давлатӣ муайян шудани доираи афза-

лиятҳо дар коркарди лоиҳаи буҷети маҳаллӣ маҳдудиятҳоро эҳсос мекунанд. Аз 

ин ҷо, қобили қабул дониста мешавад, агар чунин афзалиятҳо дар доираи 

қонунгузорӣ аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давла-

тии Ҷумҳурии Тоҷикистон» муайян карда шаванд. Бо қонуни мазкур муайян 

гардидани афзалиятҳо дар муносибат бо сарчашмаи даромади буҷети маҳаллӣ 

ба идоракунии маҳаллӣ имкон медиҳад, ки дар сатҳи гуногуни раванди коркар-

ди буҷети давлатӣ иштирок намуда, манфиати худро бо дарназардошти талабо-

ти воқеӣ ҳимоя намоянд. 

Дар асоси ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ ва аҳолии маҳалли дахлдор, аз ҷумла 

сиѐсатшиносон, ҳуқуқшиносон, иқтисодчиѐн, коршиносони мустақил ва со-

биқадорон ташкил ва гузаронидани мониторинги иҷроиши буҷети маҳаллӣ им-

кон медиҳад, ки самаранокии иҷроиш, ояндабинии буҷет, таҳлил ва хулосаба-

рориҳо оид ба буҷети маҳаллӣ, пайдо намудани сарчашмаҳои нави даромад му-

айян карда шуда, ташаккули минбаъдаи он дар асоси фаъолнокии аҳолӣ дар ра-

ванди идоракунии давлатӣ таъмин гардад. 

6. Дар раванди коркарди лоиҳаи барномаҳои рушди маҳаллӣ ҷалб 

намудани намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ, бахши хусусӣ, мақомоти 

худидоракунии маҳаллӣ ва худфаъолиятии ҷамъиятӣ. Аҳамияти бо чунин 

тартиб ба роҳ мондани таҳия ва коркарди лоиҳаи барномаҳои мақсаднок дар он 

зоҳир мегардад, ки нисбат ба масоили мавҷудаи идоракунии маҳаллӣ аз диди 

соҳаҳои гуногун назар карда шуда, ба он муносибати воқеӣ амалӣ гардад. 

Натиҷаи чунин муносибат он хоҳад буд, ки ба раванди идоракунии маҳаллӣ 

усулҳои нави мақбул ва аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфташуда ворид 

гардида, сиѐсати давлатӣ аз сарбории иловагӣ дар муносибат бо маҳал озод 

карда шавад. Озод гардидани сиѐсати давлатӣ аз сарбории идоракунии маҳаллӣ 

метавонад раванди асосии онро нисбат ба муносибатҳои назарраси хусусияти 

минтақавӣ ва ҷаҳонидошта равона созад. 
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2.4. Такмили сиёсати давлатӣ дар сатҳи маҳал 

 

Дар шароити афзоиши талабот нисбат ба иҷрои кору хизматрасонӣ, 

истифодаи усулҳои самаранок роҳи асосии мукаммалгардонии низоми 

идоракунии давлатӣ маҳсуб меѐбад. 

В. Ляхов дар асоси омӯзиши сиѐсати давлатӣ оид ба ташаккули ҷамоаи 

маҳаллӣ ва худидоракунии маҳаллӣ дар шароити муосири Россия, дуруст қайд 

менамояд, ки «Роҳбарияти ҳокимияти минтақавӣ дар асоси такя ба таҷрибаи 

худ, дар назди ҳокимияти марказӣ барои исботи таъсиррасонӣ ба идоракунии 

маҳаллӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд. Аммо, аз ҷониби онҳо ба анҷом расонидани 

чунин амал сол ба сол мушкил ва мураккаб мегардад, зеро низоми зарурӣ ва 

тағйирѐбии сифатӣ на аз ҷониби элита, балки аз ҷониби омилҳои ғайринизомӣ 

ташаббус карда мешаванд»
170

. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Паѐм ба Маҷлиси Олӣ 22 декабри 

соли 2017 такмили низоми идоракунии давлатӣ ва сифати хизматрасониҳои 

давлатиро маҳаки асосии ислоҳоти иқтисодӣ муайян намуданд. Қайд гардид, ки 

«такмили низоми идоракунии давлатӣ ва пешниҳоди хизматрасониҳои босифат 

самти муҳими ислоҳоти иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Ҳалли муваффақонаи 

масъалаҳои рушди минбаъдаи кишвар, пеш аз ҳама, бо самаранокии низоми 

идоракунӣ, баланд бардоштани масъулияти хизматчиѐни давлатӣ, бартараф 

намудани монеаҳои сунъӣ ва таъмини шаффофияти фаъолияти мақомоти 

давлатӣ алоқаманд мебошад. Аз ин лиҳоз, Ҳукумати мамлакат бояд корҳоро 

дар самти такмили низоми идоракунии давлатӣ батадриҷ идома дода, асосҳои 

банақшагирии стратегиро дар сатҳи марказӣ ва маҳаллии идоракунӣ тарҳрезӣ 

ва амалӣ намояд»
171

. 
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Сарчашмаи муайянкунандаи сиѐсат исбот менамояд, ки такмил додани 

низоми идоракунии давлатӣ ва қонеъгардонии талаботи афзояндаи шаҳрвандон 

ба хизматрасониҳои босифати давлатӣ дар меҳвари таваҷҷуҳи Ҳукумати 

Тоҷикистон қарор дорад. Барои такмил додани низом ва қонеъгардонии талабот 

таҷрибаи хизматрасониҳои босифати байналмилалӣ, ки дурустии онҳо исботу 

эътироф гардидааст, мавриди омӯзишу таҳлили доимӣ қарор гирифтааст. 

Вобаста ба ин, метавон ба яке аз таҷрибаҳои такмили низоми идоракунии 

давлатӣ дар Федератсияи Россия таваҷҷуҳ намуд. 

Мувофиқи фармони Президенти Федератсияи Россия «Дар бораи самтҳои 

асосии такмили низоми идоракунии давлатӣ»
172

 ҳукумати он бо мақсади 

такмили минбаъдаи низоми идоракунии давлатӣ муваззаф карда шуд, ки то 

соли 2018 ҳиссаи шаҳрвандони дар шакли электронӣ истифодабарандаи 

усулҳои хизматрасонии давлатӣ ва маҳаллиро
173

 то ба на кам аз 70 фисад 

расонида, то соли 2014 муҳлати дар навбат истодани муроҷиаткунанда ҳангоми 

гирифтани хизматрасонии давлатӣ дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва маҳаллӣ 

то ба 15 дақиқа коҳиш диҳад. Ин санад Ҳукумати Федератсияи Россияро, 

ҳамчунин, муваззаф намуд, ки ҳама гуна лоиҳаи санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ 

тавассути шабакаи умумиҷаҳонии интернет ба муҳокимаи ҷамъиятӣ пешниҳод 

карда шавад. Бо ин мақсад, муҳлати шастрӯза муқаррар намояд ва аз натиҷаи 

муҳокимаи ҷамъиятии лоиҳа тавассути шабакаи умумиҷаҳонии интернет 

маълумот манзур гардонад. 

Пиѐда гардидани чорабиниҳое, ки дар фармони ѐдоваршуда пешбинӣ 

гардидаанд, агар аз як тараф шаҳрвандонро аз ҳаѐти сиѐсии мамлакат воқиф 

гардонад, аз тарафи дигар имкон фароҳам меорад, ки воридшавии саривақтии 

таклиф, пешниҳод ва эродҳои (шикояти) шаҳрвадон оид ба низоми идоракунии 

давлатӣ ва такмили минбаъдаи он кафолатнок карда шавад, инчунин сифати 
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хизматрасонии давлатӣ дар асоси кам кардани омили инсонӣ ва пастравии 

шиддати коррупсия, бо сарфаи назарраси вақт беҳтар карда шавад. 

«Дар низоми усули англисиву америкоии худидоракунии маҳаллӣ ва 

идоракунии маҳаллӣ шахси мансабдори босалоҳияти ҳокимияти марказӣ дар 

маҳал ҷой надорад. Ҳокимияти давлатӣ назоратро аз болои мақомоти 

худидоракунии маҳаллӣ, ки тибқи салоҳдиди қонун ба уҳдаи онҳо вогузор 

шудааст, чигуна ба амал мебароранд, татбиқ менамояд. Дар мавриди иҷро 

нагардидани салоҳият аз ҷониби мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, давлат 

фишангҳои молиявии таъсиррасониро истифода менамояд»
174

. 

Барои такмили низоми идоракунии давлатӣ, таҷрибаи Ҷумҳурии 

Қазоқистон низ қобили таваҷҷуҳ буда, намунаҳои мушаххас ва сазовори 

низоми идоракунии давлатиро ба вуҷуд овардааст, ки дар заминаи он ташкил 

кардани хизмати давлатӣ, сохтори идоракунии самаранок ва муосир, инчунин 

ташаккули ҳукумати комил ва касбӣ, ки барои иҷрои вазифаҳои нисбатан 

муҳим нигаронида шудааст, вогузор гардидааст
175

. 

Таҳлили муқоисавии ислоҳоти идоракунии маҳаллии Ҷумҳурии 

Қазоқистон ва давлатҳои Аврупо онро исбот менамояд, ки дар ин раванд, дар 

навбати аввал гузоштани заминаи мустаҳками сиѐсии ислоҳоти идоракунии 

маҳаллӣ ба мақсад мувофиқ дониста мешавад. Муайян гардидани заминаи 

сиѐсии ислоҳоти идоракунии маҳаллӣ доираи уҳдадории сиѐсии мақомоти 

ҳокимияти давлатиро мушаххас карда, ҷиддан оғоз шудани ислоҳотро аз зинаи 

болоӣ боис мегардад. Масалан, 15 октябри соли 1985 қабул гардидани Хартияи 

Аврупо оид ба худидоракунии маҳаллӣ ва Барномаи Президенти Ҷумҳурии 

Қазоқистон аз 20 майи соли 2015 «100 қадами миллат». 

Дар асоси такя ба амалишавии санадҳои зикршуда дар Қазоқистон ва 

Аврупо, қайд карданро сазовор донистан мумкин аст, ки ислоҳот дар ин самт 
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ҳамон натиҷаеро ба миѐн овард, ки ин натиҷа дар заминаи санадҳои қабулшуда 

вазифаи аввалиндараҷа муайян гардида буданд. Аз ин рӯ, идоракунии маҳаллӣ 

дар давлатҳои Аврупо имрӯз мақомоти марказии ҳокимияти давлатиро асосан 

аз сарбории алоқаманд ба идоракунии маҳаллӣ озод карда, дар асоси ҷорӣ 

кардани идоракунии ғайримарказонидашуда диққати онро ба мушкилоти 

муҳими идоракунии давлатӣ равона сохта аст. 

Чунин ақидаҳо дар шароити муосири пешрафт, дар Қазоқистон, мутобиқи 

барномаи «100 қадами миллат» дар амал татбиқ шуда истодааст, ки вобаста ба 

ин, ин мамлакат аллакай музаффариятҳои алоҳидаро фатҳ мегардад. 

Дар мавриди муайян кардани зарурати такмили низоми идоракунии 

давлатӣ ва сифати хизматрасонии мақомоти давлатӣ, метавонад омилҳои зерин 

нақши калидӣ дошта бошанд: 

 масъулиятнокӣ барои иҷрои кор; 

 салоҳиятнокӣ ва касбият; 

 зоҳир гардидани таваҷҷуҳ ба манфиатҳои идоравӣ; 

 ташаббуснокӣ ва зоҳир гардидани он; 

 кӯшиш ба навоварӣ ва муносибати навоварона ба кор; 

 қобилияти ба назар гирифтани манфиати аҳолӣ. 

Дар таносуб бо омилҳои зикршуда паст будани нишондиҳандаҳои омории 

фаъолияти мақомоти давлатӣ ва сифати хизматрасонии пешниҳодшаванда, да-

лолат ба он медиҳад, ки идоракунии давлатӣ ба такмил ниѐз дошта, пайгирӣ 

гардидани онро дар доираи санадҳои ҳуқуқии мушаххаси ҳадафнок, мутобиқ ба 

стандартҳои амалкунанда тақозо дорад. Мутобиқ ба таҳлили муқоисавии 

таҷрибаи мамлакатҳои Аврупо
176

 ва Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил
177

 дар 

раванди такмили низоми идоракунии давлатӣ ва беҳтарсозии сифати 

хизматрасонии давлатӣ дар маҳал, ба инобат гирифтани стандартҳои 

байналмилалии дар соҳаи идоракунӣ амалкунанда дуруст мебошад. 
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Ҷорӣ гардидани стандарти ягона дар низоми идоракунии давлатӣ ва 

хизматрасониҳои давлатӣ рушди муътадилро замина гузошта, ҳуқуқи 

истифодабарандаи хизматрасонии давлатиро дар симои шаҳрвандон ҳимоя 

менамояд. Вобаста ба ин, боварӣ нисбат ба низоми идоракунии давлатӣ ва 

хизматрасониҳои давлатӣ тақвият ѐфта, сиѐсати давлатӣ дар маҳал такмил 

меѐбад. Зеро мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи стандартонӣ мақоми 

доманадор надошта, дар ин раванд, мақомоти дигари давлатӣ ва хусусӣ, 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии дохиливу хориҷӣ ва субъектҳои дигаре, ки 

фаъолияти онҳо бо корҳои соҳаи стандартонӣ алоқаманд мебошанд, дар асоси 

мувофиқаи тарафҳо иштирок менамоянд. Аз ин ҷо, ба сифати меъѐри 

муқарраркунанда андозае қабул мегардад, ки нисбат ба он ризоият (консенсунс) 

ҳосил гардида, тамоми нозукиҳои соҳаро фаро гирад. 

Ҷиҳати муҳим дар ин раванд он аст, ки стандарти таҳиянамудаи тарафи 

манфиатдор, аз ҷониби кумитаи дахлдор оид ба стандартонӣ дар асоси 

муқаррароти қонунгузорӣ, талаботи истифодабарандагон, сатҳи рушди илм ва 

техника, талаботи стандартҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ мавриди санҷиш 

қарор дода мешавад. Танҳо ошкор гардидани мутобиқатии стандарти 

таҳияшуда ба манфиати истифодабарандагон, имкон медиҳад, ки кумитаи 

дахлдор стандартро ба сифати меъѐри муқарраркунанда эътироф намояд. 

Баробари ин, стандартҳои мазкур ҳар як панҷ сол як маротиба мавриди санҷиш 

қарор дода шуда, мутобиқати он ба тағйирѐбии муносибатҳои ҷамъиятӣ муайян 

карда мешавад. 

Дар ин раванд барои Ҷумҳурии Тоҷикистон бароҳмонии ҳамкории бештар 

бо ҷомеаи ҷаҳонӣ оид ба истифодаи стандарт ҳамчун ҳуҷҷати 

муқарраркунандаи усулҳои идоракунанда ва хизматрасониҳои давлатӣ, бахусус 

маҳаллӣ, муҳим мебошад. 

Тибқи талаботи қонунгузории Тоҷикистон
178

 маҳсулот, ҷараѐни коркард, 

истеҳсол, истифодабарӣ, нигаҳдорӣ, ҳамлу нақл, иҷрои кор ва хизматрасонӣ 

объектҳои стандартонӣ қарор гирифта метавонанд. Яъне стандартонӣ куллан 
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хоси молу маҳсулот ѐ ҷараѐни коркарди он набуда, балки дар низоми 

хизматрасониҳои давлатӣ низ истифода мешаванд
179

. 

Муқаррар ва ҷорӣ гардидани стандартҳо оид ба такмили низоми 

идоракунии давлатӣ ва сифати хизматрасониҳои давлатӣ татбиқи нуқтаҳои 

Паѐми Президенти Тоҷикистонро аз 22 декабри соли 2017-ро таъмин карда, ба 

сифати асоси ислоҳоти иқтисодӣ замина мегузорад. 

Бо назардошти ин, ҷиҳатҳои зерини мусбии стандартониро дар такмили 

сиѐсати маҳаллӣ муайян кардан мумкин аст: 

- ба низоми идоракунии давлатӣ падидаҳои навтарини таҷрибаи ҷаҳонӣ, ки 

бидуни ба инобат гирифтани манфиати миллии давлатҳои алоҳида таҳия 

шудааст, ворид гардида, бо назардошти манфиати истифодабарандаи 

хизматрасониҳои давлатӣ, тавсия мегардад; 

- дар ҳар як панҷ сол стандартҳои амалкунандаи идоракунии давлатӣ ва 

хизматрасониҳои давлатӣ таҷдиди назар гардида, бо назардошти муносибатҳои 

нави ҷамъиятии пайдогардида такмил дода мешавад; 

- амалияи сиѐсати маҳаллӣ дар шакли низоми идоракунии давлатӣ ва 

хизматрасониҳои давлатӣ ба сатҳи байналмилалӣ баромада, бо назардошти 

мутобиқатии онҳо ба стандартҳои байналмилаӣ татбиқ карда мешавад. 

Дурустии ин нишондиҳандаҳо дар асоси таҷрибаи Федератсияи Россия ва 

Ҷумҳурии Қазоқистон исботи воқеии худро пайдо мекунанд ва дар фармони 

Президенти Федератсияи Россия «Дар бораи самтҳои асосии такмили низоми 

идоракунии давлатӣ» ва Барномаи Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон «100 

қадами миллат» иникос гардидаанд. 

Сиѐсати мамлакатҳои рушдѐфта агар аз як тараф ба рақобати афзояндаи 

байнидавлатӣ ва зарурияти идоракунии самараноки мушкилоти иҷтимоӣ 

нигаронида шуда бошанд, аз тарафи дигар ба ҷустуҷӯи усулҳои 

банизомдаровардашуда, ки сифати кори мақомоти ҳокимияти давлатӣ, аз ҷумла 

мақомоти худидоракунии маҳаллиро баланд мебардоранд, равона гардидаанд. 
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Айни ҳол дар арсаи байналмилалӣ дар раванди рушди истеҳсолот ва иҷрои 

кору хизматрасонӣ низоми идоракунии сифат (НИС) - силсилаи стандартҳои 

Ташкилоти байналмилалӣ оид ба стандартонӣ (ISO) ба таври васеъ истифода 

бурда мешаванд. 

Ташкилоти мазкур соли 1946 дар нишасти намояндагони бисту панҷ 

мамлакати ҷаҳон, ки дар Донишкадаи муҳандисони шаҳрвандии шаҳри Лондон 

баргузор гардид, рӯйи кор омад. Дар ин нишаст намояндагон оид ба таъсиси 

ташкилоти нави байналмилалӣ ҷиҳати мусоидат ба ҳамоҳангсозӣ ва 

содагардонии стандартҳои саноатӣ қарор қабул карданд
180

. 

Ташкилоти байналмилалӣ оид ба стандартонӣ расман аз 23 феврали соли 

1947 ба фаъолият оғоз кард, ки имрӯз намояндагони 161 мамлакати ҷаҳонро 

муттаҳид карда, дар сохтори худ 780 кумитаҳои техникиро фаро мегирад. 

Самти асосии фаъолияти кумитаҳои техникии Ташкилоти байналмилалӣ оид ба 

стандартониро коркарди стандартҳои байналмилалӣ ташкил медиҳад. 

Стандартҳои байналмилалӣ имкон медиҳанд, ки дар низоми идоракунии 

давлатӣ ва иҷрои кору хизматрасониҳо навгониҳои (инноватсияҳо) пешрафта 

ҷорӣ гардида, даъватҳои гуногуни ҷаҳонишавӣ бартараф карда шаванд. Ин 

ташкилот то ба имрӯз зиѐда аз 22156 стандартҳои байналмилалиро интишор 

кардааст, ки соҳаҳои гуногун, ба монанди технология, амнияти озуқаворӣ, 

соҳаи кишоварзӣ, хизматрасонӣ ва амсоли инҳоро фаро мегирад. Афзалияти 

стандартҳои байналмилалии ISO дар он зоҳир мегардад, ки онҳо бехатарӣ, 

эътимоднокӣ ва сифатнокии молу маҳсулот ва хизматрасониҳоро кафолат 

медиҳанд. 

Стандартҳои байналмилалии ISO аз ҷониби гурӯҳи манфиатдор коркард 

мегардад. Дар ин ҷо ташкилот ба сифати ҳамоҳангсоз, ки коршиносони 

мустақили техникиро ташкил менамояд, баромад мекунад. Ин коршиносон 

кумитаҳои техникиеро, ки ба соҳаи мушаххаси фаъолият масъул мебошанд, 

таъсис медиҳанд ва лоиҳаи омодашудаи стандартҳои байналмилалиро барои 
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овоздиҳӣ ба аъзои ташкилот ирсол менамояд. Дар мавриди овоздиҳӣ, 

имконияти шарҳ додани лоиҳаҳои таҳиягардида ҷой доранд. 

Дар раванди коркарди стандартҳои байналмилалӣ овоздиҳӣ давраи калидӣ 

ба шумор меравад, ки дар мавриди ҳосил гардидани ризоият (консенсунс), 

лоиҳаи стандарти ISO эътироф гардида, мавриди амал қарор дода мешавад. Дар 

акси ҳол, лоиҳаи омодагардида барои коркади иловагӣ ва овоздиҳии минбаъда 

ба кумитаи дахлдор бозгардонида мешавад
181

. 

Мақсади ҷорӣ намудани стандартҳои байналмилалӣ дар мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ, такмили низоми идоракунии давлатӣ ва сифати 

хизматрасонии давлатӣ мебошад, ки ба баланд бардоштани сифати кор ва қонеъ 

намудани талаботи истифодабарандагони хизматрасониҳо нигаронида шудааст. 

Силсилаи стандартҳои байналмилалии ISO 9000 дар ҷаҳон усули озмуда, 

эътирофшуда ва самараноки идоракунии сифат маҳсуб ѐфта, дар мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ (марказӣ ва маҳаллӣ) ба таври васеъ истифода бурда 

мешавад. Дар шароити кунунӣ хостагорони ин силсила рӯ ба афзоиш ниҳода-

аст. Натиҷаҳои таҳлили махзани сарчашмаҳо нишон медиҳанд, ки нисбат ба 

соли 2013 дар Италия 9215, дар Австралия 6608 ва дар Хитой 5767 сертификат 

зиѐд шудааст
182

. 

Талаботи низоми силсилаи стандартҳои байналмилалии ISO 9000 оид ба 

сифат хислати умумӣ дошта, ба ҳар гуна ташкилот новобаста аз шакли 

фаъолият, ҳаҷм ва шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ татбиқ мешавад.  

Айни замон, меъѐрҳои маъмултарини усулҳое, ки он аз тарафи мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ, хусусан мақомоти маҳаллӣ истифода мешаванд, инҳоянд: 

ISO 9001:2008 (идоракунии сифат); ISO 14001:2004 (идоракунии экологӣ); SA 

8000:2008 (масъулияти иҷтимоӣ); ISO 27001:2005 (амнияти иттилоотӣ); OHSAS 

18001:2007 (бехатарии касбӣ ва ҳифзи меҳнат). Ғайр аз ин меъѐрҳо боз як қатор 

усулҳои миллии дигар вуҷуд доранд, ки аз ҷониби мақомоти давлатӣ ва 
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худидоракунии маҳаллӣ бомуваффақият амалӣ мегарданд. Маъмултарин 

намунаи низомҳои идоракунии сифат дар асоси талаботи ISO 9001: 2008 дар 

таҳрири нав ISO 9001: 2015 мебошад. 

Силсилаи стандартҳои байналмилалии ISO 9000 дастовардҳои мақомотро 

дар самти идоракунии сифат инъикос намуда, талаботро барои идоракунии 

фаъолияти муассисаву ташкилот дар самти сифат муайян мекунад. Он низоми 

идоракунии сифатии ташкилот мебошад, ки равандҳои муштарак, кадрҳои 

баландихтисос, фаъолияти ташкилию технологӣ, нақшаҳо ва ҳуҷҷатҳоро 

ҳамоҳанг менамояд. 

Ҳамзамон стандарти мазкур манфиатҳои дохилӣ ва берунии муассисаву 

ташкилотро таъмин намуда, вазъи молиявии ташкилот, назорати равандҳо, 

сифат ва самаранокии қаноатмандии истеъмол-кунандагонро баланд 

мебардорад. 

Айни замон омили муҳимтарини фаъолияти муваффақ дар муассисаву 

ташкилот пешниҳоди кору хизматрасониҳои рақобатпазир маҳсуб ѐфта, асоси 

баҳодиҳии фаъолият сифат ба ҳисоб меравад. Омили мазкур имкон медиҳад, ки 

талаботи истифодабарандагонро беғаразона арзѐбӣ намояд ва барои пешниҳоди 

кору хизматрасониҳои босифати минбаъда амалҳои ислоҳотиро ба роҳ монад. 

Дар ИМА аксари мақомоти давлатӣ, хусусан маҳаллӣ аз рӯйи талаботи 

силсилаи стандартҳои байналмилалии ISO 9000 фаъолият менамоянд. Ҷорӣ 

гардидани принсипҳои идоракунии сифат дар дастгоҳи давлатии ИМА ба 

таҳияи барномаи асосноксозии кам кардани шумораи хизматчиѐни давлатӣ 

мусоидат кард. Аз соли 1988 инҷониб Барномаи президентии ИМА барои 

ташкилоти самаранок ва натиҷаҳои назаррас дар самти сифат гузаронида 

мешавад, ки ҳамасола аз тарафи ҳукумати федералӣ мукофотонида мешавад. 

Барнома барои табодули таҷриба ва истифодаи усулҳои беҳтарини 

идоракунӣ ва стратегияҳои идоракунии мақомоти марказиву маҳаллӣ ва бахши 

хусусӣ, барои таҳия ва коркарди низоми усулҳои баҳодиҳӣ, таҳлил ва 

банақшагирии беҳбудии фаъолият равона карда шудааст. Барнома ду ҷоиза - 

ҷоизаи президентӣ дар самти сифат ва ҷоиза барои беҳбудии сифатро дар бар 



131 

мегирад. Ҷоизаи президентӣ баробари ҷоизаи Малколм Болдриҷ дар самти си-

фат эътироф гардида, меъѐрҳои он бо назардошти хусусиятҳои мақомоти 

давлатӣ муайян шудааст
183

. 

Стандарти мазкур дар хизматрасониҳои мақомоти давлатӣ, хусусан, 

маҳаллӣ ба таври васеъ истифода мешавад. Ба ҳолати 01.01.2013 силсилаи 

меъѐрҳои ISO 9000 ба 184 давлати ҷаҳон 1101272 сертификат дода шудааст. 

Хитой - 334032, Италия - 137390, Испания - 59418, Германия - 51809, Ҷопон - 

50339, Британияи Кабир - 44670, Франсия - 31631, Ҳиндустон - 29402, ИМА - 

26177, Бразилия – 25791
184

. 

Ҳамзамон, тибқи маълумоти Инелеев Ильдар (директори CERT 

International оид ба давлатҳои ИДМ)
185

, ба ҳолати 01.01.2013 силсилаи меъѐрҳои 

ISO 9000 ба Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил 14864 сертификат дода шудааст. 

Россия - 12491, Украина - 1091, Қазоқистон - 564, Узбекистон - 191, 

Озорбойҷон - 184, Беларус - 170, Молдова - 131, Арманистон - 26, 

Туркменистон - 7, Қирғизистон - 6. 

Бешак, мақомоти маҳаллӣ барои ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ дар асоси 

пешниҳоди хизматрасониҳои босифат, бо дарназардошти талаботи қонунгузорӣ 

ва риояи ҳатмии принсипи адолатнокӣ бояд нақши муҳимро иҷро намояд. 

Қонунгузорӣ ва адолат ин асоси низоми идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ 

мебошад. 

Яке аз муқаррароти асосии ин стандарт тибқи талабот қаноатмандии 

муштари аз истеҳсоли маҳсулот ѐ пешниҳоди хизматрасонӣ мебошад. Вақте ки 

сухан дар бораи маҳсулот меравад, мо метавонем талаботи худро ба хусусияти 

молу маҳсулот қонеъ гардонем. Вале бояд доимо дар хотир дошт, ки мафҳуми 

«сифат» тағйирѐбанда буда, аз нуқтаи назари шахсӣ вобастагӣ дорад. Масъалан, 
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аз шумо ҳамаи ҳуҷҷатҳоро қабул кардаанд, шумо бо машваратҳои зарурӣ 

таъмин карда шудед, ба шумо дар муддати муқарраргардида ҷавоб додаанд. 

Шумо ба фаъолияти кормандон қаноатманд гардидед. Аммо танҳо то лаҳзаи 

гирифтани ҷавоб, ҷавоби манфӣ пешниҳод гашт. Ва арзѐбии мусбии кор аз та-

рафи шумо баҳои баръакси ҳолро гирифт. 

Дар ин ҳолат саволҳое ба миѐн меоянд, ки чӣ гуна хизматрасониҳоро аз 

мақомоти давлатӣ, хусусан, маҳаллӣ бояд гирифт?  

Амалисозии ваколату вазифаҳои хизматчиѐни мақомоти давлатӣ ва худи-

доракунии маҳаллӣ аз таъмини хизматрасониҳои асосӣ (зиндагии осуда ва бу-

дубоши сокинони шаҳр, шаҳрак, деҳот ва деҳа) иборат аст. Ҳамаи онҳо исти-

фодабарандагони хизматрасониҳои давлатӣ мебошанд. Дар раванди хизматра-

сонӣ иштирокчиѐни он низоми идоракунии хоси худро доранд, ки сатҳи 

зиндагии онҳо аз сифати иҷрои вазифаҳои худ вобастагии амиқ дорад. Вобаста 

ба ин, талаботи стандарти мазкур муқаррар менамояд, ки сохтори салоҳиятдори 

масъул бояд низоми доимамалкунандаи баҳодии сифати хизматрасониро ба роҳ 

монда, аз сатҳи хизматрасонӣ натиҷагирӣ намояд ва дар ниҳояти кор барои 

беҳтар намудани фаъолият саҳмгузор бошад
186

. 

Талаботи силсилаи стандартҳои байналмилалии ISO 9000-ро таҳлил 

намуда, қайд бояд кард, ки дар ҷорӣ намудани стандарти байналмилалӣ як 

қатор талаботро бо назардошти хусусиятҳои низоми идоракунии давлатӣ ва 

худидоракунии маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба инобат гирифт. 

Ҳамин тавр, барои татбиқи НИС дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва 

худидоракунии маҳаллӣ андешидани тадбирҳои зерин, ки сифати 

хизматрасониҳоро баланд мебардоранд зарур шуморида мешавад: 

Таъсиси низоми идоракуние, ки ба қаноатмандии талаботи шаҳрвандон 

ҳамчун гирандагони хизматрасониҳои давлатӣ нигаронида шудааст. Таҳлили 

фаъолияти қисме аз мақомоти худидоракунии маҳаллӣ собит сохт, ки низоми 

баҳодиҳии қаноатмандии аҳолӣ вуҷуд надорад. Барои роҳандозии самти 
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фаъолияти мақомоти маҳаллӣ ҷорӣ намудани усулҳои мониторинги 

қонеъгардонии талаботи муроҷиаткунандагон, шаҳрвандон ва шарикони 

мақомот зарур аст. 

Ба роҳ мондани низоми баҳодиҳии фаъолияти самараноки мақомоти 

давлатӣ. Дар аксари ҳол низоми таҳлили фаъолияти самараноки бахшҳои 

сохторӣ дар мақомоти маҳаллӣ ва худидоракунии ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот 

дида намешавад. Бинобар ин, усулҳои муосири раванди идоракунӣ бо таҳияи 

низоми баҳодиҳии натиҷаҳои фаъолияти самараноки ҳамаи сохторҳо ва ҷорӣ 

намудани дигар воситаҳои баҳогузорӣ (рейтинг) дар фаъолияти воҳидҳои 

сохтории мақомоти маҳаллӣ зарур аст. 

Ба роҳ мондани низоме, ки қобилияти рушд ва тағйирѐбиро дорад. Пеш аз 

ҳама, бояд шарҳ дод, ки қисматҳои стандарти ISO 9001, ки ба таҳлили 

фаъолият, банақшагирӣ ва ташкили барномаҳои беҳсозии муассисаву ташкилот 

бахшида шудаанд, бояд муайянсозии нишондиҳандаҳои баҳогузории натиҷаҳо 

ва самаранокии мақомотро коркард ва ҷорӣ намоянд. Дар шароите, ки 

натиҷагирии фаъолияти муассиса аз захираҳои инсонӣ вобастагӣ дорад, 

дараҷаи салоҳиятнокии корманд ва сатҳи сифатҳои шахсияти онҳоро сифати 

пешниҳоди хизматрасонии давлатӣ муайян месозад. Аз ин рӯ, сиѐсатии кадрии 

муассисаву ташкилот ҳамчун ҳуҷҷати асосии рушди ҳайати кормандон қабул 

карда мешавад. Сиѐсати кадрӣ бояд тавассути таҳияи нақшаҳо, барномаҳо дар 

ҳамаи самтҳои он, аз ҷумла рушди малакаи касбӣ ва дониш, рушди арзишҳо ва 

сифатҳои шахсӣ татбиқ карда шавад. Аз рӯйи ин нақшаву барномаҳо ва 

нишондиҳандаи сифатии мақсадҳо муайян карда мешавад, ки оид ба такмили 

ин самт бо назардошти пешниҳоди таклифҳо таҳлил гузаронида мешавад. 

Амалӣ намудани принсипи низоми кушод, фаҳмо ва шаффоф. Барои ин, 

такмили низоми иттилоотонии аҳолӣ аз ҷониби мақомоти давлатӣ ва худидора-

кунии маҳаллӣ зарур аст. Барои ин амал, таҷрибаи ҳисоботи видеоӣ, ки дар он 

роҳбар дар сомонаи мақомоти маҳаллӣ оид ба натиҷаҳои кори воҳидҳои худ 

дар давраи ҳисоботӣ маълумот медиҳад ва ба саволҳои шаҳрвандону коршино-

сон ҷавоб медиҳад, ба роҳ монда шавад. Ҳамаи ин шарҳ ва тавзеҳот барои кор-
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карди усулҳои муосири идоракунии сифати хизматрасониҳои давлатӣ муҳим 

буда, бояд дар талаботи стандарти давлатӣ инъикос ѐбанд. Мақомоти худидо-

ракунии маҳаллӣ, одатан иттилоотро ба пуррагӣ интишор намекунанд, яъне со-

монаҳо дар сатҳи зарурӣ, ѐ ки умуман фаъолият надоранд, конфронсҳо кам бар-

гузор мешаванд, қарору тавзеҳот дар сомона ҷойгир карда намешаванд, 

вохӯриҳо бо шарикони мақомоти маҳаллӣ, намояндагони бахши хусусӣ, таш-

килоти ҷамъиятӣ, ғайритиҷоратӣ ва дигар институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ хеле 

кам ҳастанд, ѐ масъалаҳои асосие, ки ба ҳаѐт ва рушди онҳо таъсир мерасонанд 

бо ҷомеаи шаҳрвандӣ муҳокима намешаванд. Ҳоло он ки сокинон ва коршино-

сон гирандагони хизматрасониҳои давлатӣ мебошанд ва ҳамкории муштарак бо 

онҳо бояд яке аз вазифаҳои асосӣ бошад. 

Самти дигари афзалиятноки такмили татбиқи сиѐсати давлатӣ, ки 22 де-

кабри соли 2017 аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни Паѐм дахл 

гардиданд, ин коррупсия ва омилҳои коррупсионӣ дар низоми идоракунии 

давлатӣ, аз ҷумла мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ ба ҳисоб рафта, оҷилан зоҳир гардидани вокунишро дар ин самт тақозо 

мекунад. 

Иброз гардид, ки «Мо диққати сохтору мақомоти давлатӣ ва аҳли ҷомеаро 

мунтазам ба масъалаи пурзӯр кардани мубориза бо коррупсия ҷалб мекунем, 

зеро бо вуҷуди тадбирҳои дар ин самт андешидаи ҳукумат ҳанӯз ҳам ҳолати со-

диршавии амалҳои коррупсионӣ кам нестанд. Соли 2017 аз ҷониби баъзе хиз-

матчиѐни давлатӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ со-

диршавии ҷиноятҳои дорои хусусияти коррупсионӣ нисбат ба соли 2016 зиѐд 

шудааст. Аз ҷумла, содир шудани чунин ҷиноятҳо аз ҷониби кормандони вазо-

ратҳои маориф ва илм, тандурустӣ, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, Куми-

таи давлатии идораи замин ва геодезӣ, кумитаҳои андоз, кор бо ҷавонон ва вар-

зиш, судҳо ва бонкҳо бештар ба қайд гирифта шудааст. Содир намудани ҷино-
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ятҳои коррупсионӣ дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ низ 

тамоюли зиѐдшавӣ дошта, дар муқоиса ба соли 2016-ум 25 фоиз афзудааст»
187

. 

Миқѐс ва сатҳи содиршавии ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ ва ѐ хисла-

ти коррупсионӣ дошта, аз он далолат медиҳад, ки коррупсия имрӯз на мушки-

лоти сатҳи миллӣ ва ѐ минтақавӣ, балки хислати трансмиллиро пайдо кардааст. 

Ин зуҳурот доираи васеи шакли зоҳиршавиро касб карда
188

, дар низоми идора-

кунии давлатӣ ва соҳаи хизматрасонии давлатӣ решаи худро мустаҳкам мена-

мояд. Дар ҳолатҳои алоҳида ҳисоб кардани зарарҳои бо ин зуҳурот расонида-

шуда ғайриимкон гардидааст. 

Шаклҳои гуногуни мубориза бо ин зуҳурот пешниҳод мегарданд, ки 

маъмултарини онро қабул гардидани санадҳои меъѐрии ҳуқуқии байналмила-

лии сершумор ташкил медиҳад
189

. Низоми идоракунии муқовимат бо кор-

рупсия, дар самти мубориза бо коррупсия кӯшиши пайдо кардани мавқеи худро 

карда, бо ҳамин васила амалӣ шудани назоратро дар ин соҳа пешниҳод меку-

над. Дар соҳаи идоракунии чорабиниҳои мубориза бо коррупсия, мавҷудияти 

якчанд стандартҳо ишора мегарданд, ки маъмултарини онҳоро инҳо ташкил 

медиҳанд: 

- стандарти австралиягии AS 8001; 

- стандарти BSI (Британияи Кабир) BS 10500. 
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Тибқи маълумоти Ташкилоти байналмилалӣ оид ба стандартонӣ, яке аз 

мушкилоти нисбатан хавфнок ва мураккаб дар ҷаҳон ришвадиҳӣ ба шумор ме-

равад. Ҳамасола зиѐда аз як триллион доллари ИМА ҳамчун ришва пешниҳод 

мегардад, ки оқибатҳои ҳалокатовар дошта, ба пастравии сифати зиндагӣ, бо-

лоравии шумораи камбизоатон ва аз байн рафтани боварии аҳли ҷомеа нисбат 

ба мақомоти давлатӣ, оварда мерасонад. 

Ришвадиҳӣ бо вуҷуди кӯшишҳое, ки дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ ан-

дешида мешаванд, рӯ ба «инкишоф» ниҳода, хатари ҷиддиро ба вуҷуд оварда-

аст. Ташкилоти байналмилалӣ оид ба стандартонӣ бо назардошти ин, стандарти 

нави байналмилалиро таҳия кард, ки барои муқовимат ба коррупсия дар ташки-

лот ва рушди фарҳанги аз нигоҳи этикӣ асосноки фаъолияти соҳибкорӣ, нига-

ронида шудааст
190

. 

Стандарти байналмилалӣ оид ба муқовимат бо коррупсия ISO 37001 «Ни-

зоми идоракунии муқовимат бо коррупсия» моҳи октябри соли 2016 аз ҷониби 

Ташкилоти байналмилалӣ оид ба стандартонӣ муаррифӣ гардид
191

. Оид ба 

татбиқи стандарти байналмилалии мазкур даъват ба амал оварда шудааст, ки ба 

ташкилот бобати ҷорӣ кардани низоми идоракунии муқовимат бо коррупсия 

мусоидат намояд. Натиҷа он хоҳад гардид, ки амалҳои коррупсионӣ дар ташки-

лот сари вақт ошкор ва бартараф карда шаванд. 

Стандарти байналмилалии мазкур мумкин аст ба раванди мавҷудаи идора-

кунии муассисаву ташкилот, новобаста аз самти фаъолият ва шакли зоҳирша-

вии коррупсия, дар ҳама гуна мамлакат, бидуни мушкилот ҷорӣ карда шавад. 

Зеро вай барои мутобиқ гардидани фаъолияти ташкилот ба амалияи пешрафтаи 

байналмилалӣ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии дахлдор дар соҳаи муқови-

мат ба коррупсия, дар мамлакат, ки дар он муассисаву ташкилот фаъолият ме-

намояд, мусоидат мекунад. 
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Чорабиниҳое, ки дар стандарти ISO 37001 инъикос гардидаанд, чунин 

амалҳоро дар бар мегиранд: 

  коркарди сиѐсати зиддикоррупсионӣ; 

  таъин кардани шахси масъул оид ба назорат дар самти ҷоригардонии ни-

зоми идоракунии муқовимат бо коррупсия; 

  таҳлили хатарҳои коррупсионӣ; 

  омӯзиш оид ба масъалаҳои фаъолияти зиддикоррупсионӣ; 

  санҷиши шарикон ва лоиҳаҳо; 

  чорабиниҳое, ки барои ҷалби таваҷҷуҳ ба ҳолатҳои коррупсионӣ ва кор-

рупсия имкон медиҳанд; 

  расмиѐт оид ба тафтиши ҳолатҳои коррупсионӣ ва ҷавобгарии интизомӣ; 

  аудити дохилӣ; 

  таҳлил ва беҳсозии низоми идоракунӣ бо чорабиниҳои зиддикоррупсионӣ. 

 Ба сифати афзалиятҳои ISO 37001 инҳо баромад мекунанд: 

  болоравии шаффофияти равандҳо дар ташкилот, ки бо самаранокии сиѐсат 

ва ҷараѐни мубориза бо коррупсия алоқаманд мебошанд; 

  ифода гардидани ирода бобати риоя шудани қонунгузории дахлдор дар 

соҳаи муқовимат бо коррупсия аз ҷониби ташкилот; 

  бароҳмонии ҳамкориҳо бо тарафҳои манфиатдор ҷиҳати назорат ва идора-

кунии хатар дар муассиса ва ташкилоти дигари хизматрасон; 

  таъмини кафолати фаъолияти молрасонон, пудратчиѐни иловагӣ ва миѐ-

наравҳо, ки амалияи беҳтарини мубориза бо коррупсияро истифода мекунанд. 

Дар низоми идоракунии давлатии Тоҷикистон ҷорӣ гардидани стандарти 

ISO 37001 агар аз як ҷиҳат шиддатнокии коррупсияро паст ва болоравии онро 

дар низоми хизматрасониҳои давлатӣ коҳиш диҳад, аз тарафи дигар такмили 

сиѐсати маҳаллиро дар асоси мутобиқ гардонидани он ба амалияи пешрафтаи 

ҷаҳонӣ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии амалкунанда замина мегузорад. 

Ҳамин тариқ, бо ҷорӣ намудани НИС дар фаъолияти мақомоти маҳаллӣ 

метавонад натиҷаҳои зерини мусбиро ба даст оварад: 
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 майли такмил додани фаъолияти касбӣ мушоҳида мегардад; 

 кормандон аз натиҷаи бадастомада қаноатманд мегарданд; 

 фаъолияти мақомоти маҳаллӣ шаффоф ва возеҳ мешавад; 

 сифати хизматрасонии мақомоти маҳаллӣ баланд мегардад; 

 сармоягузориҳо дар минтақаҳо афзоиш меѐбад; 

 сатҳи коррупсия дар минтақаҳо паст мегардад; 

 ҷаҳонбинии кормандони мақомоти маҳаллӣ тағйир меѐбад. 

Вобаста ба таҳлилҳои боло, пешниҳод карда мешавад, ки гузариши низоми 

идоракунии давлатии Тоҷикистон ва хизматрасонии давлатӣ ба стандартҳои 

байналмилалии ISO 9001 ва ISO 37001 зарур буда, қонеъшавии сифатноки 

талаботи истифодабарандагони хизматрасониҳои давлатиро дар асоси пешгирӣ 

гардидани омилҳои коррупсионӣ асос мегузорад. 



 

ХУЛОСА 

 

Аз таҳлилҳои гузаронидашуда маълум мегардад, ки идоракунии маҳаллӣ 

яке аз падидаҳои калидии сиѐсати давлатӣ буда, нақши он дар амалишавии 

сиѐсати умумидавлатӣ ба сифати омили муҳим арзѐбӣ намуда мешавад. Дар 

баробари қисми таркибии сиѐсати давлатӣ маҳсуб ѐфтан идоракунии маҳаллиро 

ба сифати яке аз зинаҳои шакл гирифтани мардумсолорӣ дар сатҳи маҳал 

метавон унвон кард, ки он барои амалӣ намудани яке аз принсипҳои муҳими 

давлатдории навини мо, яъне демократия, ки дар моддаи 1 Конститутсияи 

Тоҷикистон ифода гардидааст хидмат мекунад. Падидаи мазкурро, ҳамчун 

омили муайянкунандаи сатҳи ташаккули падидаҳои демократӣ эътироф намуда, 

бояд зикр намуд, ки он дар гузаронидани ислоҳоти соҳа масъалаи 

аввалиндараҷа ба шумор меравад. Бо назардошти ин, дар доираи се ислоҳоти 

конститутсионӣ-ҳуқуқӣ, идоракунии маҳаллӣ ва худидоракунии маҳаллӣ бо 

падидаҳои нави давлатию ҳуқуқӣ такмил дода шуданд. Дар ин робита, 

падидаҳои ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, ки худ як омили тақвият додани 

демократия ба шумор мераванд ба раванди идоракунии маҳаллӣ ворид гардида, 

сифати онро ба таври мусбат тағйир доданд. Дар як муддати муайян санадҳои 

меъѐрии ҳуқуқӣ, аз қабили қонунҳо, консепсияҳо, стратегияҳо, барномаҳои 

давлатӣ ва ғ. оид ба хусусиятҳои раванди ташаккул ва татбиқи сиѐсати 

идоракунии маҳаллӣ қабул гардида, мавриди амал қарор дода шуданд ва 

асосҳои меъѐрию ҳуқуқии ислоҳоти идоракунии маҳаллиро ташаккул дода онро 

тавсеа бахшиданд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ислоҳоти идоракунии маҳаллӣ 

корҳои зиѐде ба анҷом расидаанд. Аммо, бо вуҷуди ин, дар назди идоракунии 

маҳаллӣ баъзе мушкилот ба назар мерасанд, ки ниѐз ба ҷустӯҷӯи роҳи ҳалли 

худро доранд. 

1. Аз замони ба даст омадани истиқлолияти давлатӣ идоракунии давлатӣ 

фаъолияти худро ба таври комил дигаргун намуда, низоми равандҳои сиѐсӣ бо 
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ниҳодҳои гуногуни ҷомеаи шаҳрвандӣ иртибот пайдо карданд. 

Гуногунандешии сиѐсӣ такмил ѐфта, ҳизбҳои сиѐсӣ имконият пайдо карданд, 

ки дар фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, бахусус мақомоти 

намояндагии ҳокимияти давлатӣ фаъолона иштирок намоянд. 

Бо ин тарз, идоракунии маҳаллӣ низ мувоҷеҳи ислоҳот гардонида шуда, 

такмили минбаъдаи он бо назардошти таҷрибаи ҷаҳонӣ ва талаботи воқеии 

сокинони воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ ба амал бароварда шуд. 

Таҳлили муқоисавии заминаҳои ҳуқуқии ислоҳоти идоракунии давлатӣ 

шаҳодат медиҳад, ки байни барномаҳои давлатӣ ва стратегияҳои мақсадноки 

соҳаи идоракунии маҳаллӣ ва ислоҳоти он қабул ва ѐ тасдиқ гардидаанд, 

пайвастагӣ ба таври зарурӣ мушоҳида намегардад. Мутобиқ ба ин, ислоҳоти 

идоракунии маҳаллӣ дар сатҳ ва дараҷаи кофӣ хислати марҳилавии зинагиро 

касб накардаст. Аз ин ҷо бармеояд, ки дар барномаҳои давлатӣ ва стратегияҳои 

мақсаднок бештар такроршавии меъѐрҳо ба назар мерасанд, ки он дар нуқтаи 

ниҳоӣ метавонад моҳияти аслии ислоҳотро халалдор намояд. Бартараф кардани 

ин ҳолат, зина ба зина амалӣ гардидани ислоҳоти идоракунии маҳаллиро 

таъмин намуда, ба пайвастагии мантиқии як марҳилаи ислоҳот бо марҳилаи 

дигари ислоҳот асос мегузорад. 

2. Ислохоти низоми идоракунии давлатӣ танҳо ба Тоҷикистон хос набуда, 

қариб тамоми мамлакатҳои ҷаҳон дар марҳилаи муайяни рушд ба ин раванди 

сиѐсӣ-ҳуқуқӣ рӯй овардаанд ва меоранд. Низоми амалкунандаи идоракунии 

давлатӣ бо падидаҳои нави давлатию ҳуқуқӣ такмил дода шуда, ба талаботи 

пешниҳодкунандаи замони муосир ҷавобгӯ карда мешавад. Омӯзиши таҷрибаи 

мамлакатҳои хориҷӣ оид ба гузаронидани ислоҳот дар низоми идоракунии 

давлатӣ, далолат ба он мекунад, ки ки ноилшавии ҳадафҳои ислоҳот дар 

шароити мавзӯӣ будани асосҳои ҳуқуқии он дараҷаи баланд дошта, 

самаранокии онро тибқи талаботи замони муосири пешрафт таъмин менамояд. 

Барномаҳои давлатӣ ва стратегияҳои мақсаднок, ки барои гузаронидани 

ислоҳоти идоракунии маҳаллӣ дар Тоҷикистон қабул ва мавриди амал қарор 

дода шуданд, мутаассифона, хусусияти умумӣ дошта, якчанд соҳаи идоракунии 
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маҳаллиро дар як вақт фаро мегиранд. Ин ҳолат дар навбати аввал раванди 

ислоҳотро мураккаб гардонида, баъдан боиси болоравии хароҷот мегарад. 

Пайдо намудани сарчашмаҳои молиявӣ оид ба баргузории ислоҳот на ҳама вақт 

имконпазир буда, мушкилиҳои худро доранд. Дар навбати худ хислати мавзӯӣ 

доштани ислоҳот метавонад хусусиятҳои зерини мусбатро пайгирӣ намоянд: 

зарур набудани воситаҳои зиѐди молиявӣ; ба инобат гирифта шудани ҷузъҳои 

таркибии ҳар як масъалаи пайгиришаванда; дар муддати кӯтоҳ амалӣ гардидани 

ислоҳот; дақиқан муайян шудани вазифаҳои ислоҳоти идоракунӣ. 

3. Дар раванди таҳия гардидани асосҳои ҳуқуқии ислоҳоти идоракунии 

маҳаллӣ доираи васеи субъектҳои, ки ба қатори онҳо асосан мақомоти марказии 

ҳокимияти иҷроия шомил мегарданд, ҷалб мешаванд. Дар ин самт нақши 

Вазорати рушди иқтисод ва савдо ва Кумитаи рушди маҳали назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро махсус зикр намудан зарур аст. 

Истисно нест, ки ислоҳоти идоракунии маҳаллӣ барои беҳтар кардани вазъ 

дар воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ ва таъмини рушди иқтисодиву иҷтимоии онҳо 

нигаронида шудааст, ки фаъолнокии сиѐсии сокинони ин ҳудудҳо сарфи назар 

намегардад. Ҷолиби диққат аст, ки мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар 

баробари субъектҳои таҳиясозандаи асосҳои ҳуқуқии ислоҳот ба назар 

нарасида, танҳо натиҷаи онро дар ҳама гуна шакл қабул менамоянд. Вобаста ба 

ин, метавон гуфт, ки асосҳои ҳуқуқии ислоҳоти идоракунии маҳаллӣ 

мушкилоти воқеиро сарфи назар карда, на ҳама вақт барои ҳалли масъала 

шароити зарурӣ фароҳам меоранд. Аз ин рӯ, ба раванди таҳияи асосҳои 

ҳуқуқии ислоҳоти идоракунии маҳаллӣ ҷалб гардидани мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ самаранокии ислоҳотро кафолат дода, пешбинӣ шудани 

ҳалли мушкилоте, ки дар сатҳи маҳал калидӣ аст, замина мегузорад. 

4. Ислоҳоти идоракунии маҳаллӣ, ки дар Тоҷикистон дар даҳсолаи охир 

мутобиқ ба барномаҳои давлатӣ ва стратегияҳои мақсаднок гузаронида 

мешаванд, ҷанбаҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии идоракунии 

маҳаллиро ба таври алоҳида дар бар гирифт. Аз ин ҷо, низоми санадҳои 

меъѐрии ҳуқуқии Тоҷикистон бо як қатор санадҳои нави меъѐрии ҳуқуқӣ оид ба 
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идоракунии маҳаллӣ пурра гардонида шуданд. Ба шумули ин санадҳои 

меъѐрию ҳуқуқӣ метавон қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми 

мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот» ва ғ. ном бурд. 

Санадҳои амалкунандаи марбут ба идоракунии маҳаллӣ асосан тобиши 

ҳуқуқӣ дошта, масъалаи аз ин ҷиҳат пайгиришавандаро мавриди танзим қарор 

медиҳанд. Аз нигоҳи ҳуқуқӣ ҳалли худро пайдо кардани муаммоҳои 

идоракунии маҳаллӣ инкор нашуда, баръакс, ин дар ҳолатҳои алоҳида, дуруст 

ва саривақтӣ арзѐбӣ мегардад. 

Таҳлили муқоисавии ҳолати мазкур бо таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ, аз 

он шаҳодат медиҳад, ки асосҳои ҳуқуқии идоракунии маҳаллӣ нуқтаи авҷи 

аълои худро дар мавриде пайдо кардаанд, ки санадҳои меъѐрии ҳуқуқии 

танзимкунандаи идоракунии маҳаллӣ пайвастагии худро бо асосҳои сиѐсии 

идоракунии маҳаллӣ муқаррар намудаанд. Ба таври дигар дар заминаи асосҳои 

ҳуқуқии идоракунии маҳаллӣ, асосҳои сиѐсии он вогузор карда шудаанд. Ба 

монанди Хартияи аврупоии худидоракунии маҳаллӣ аз 15 октябри соли 1985, 

Барномаи Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон «100 қадами миллат оид ба 5 

ислоҳоти институтсионалӣ» аз 20 майи соли 2015 ва м.и. 

Дар Тоҷикистон қабул ва ѐ тасдиқ гардидани асоси сиѐсии ислоҳоти 

идоракунӣ, ки имрӯз зарурати он ба миѐн омадааст, имконият медиҳад, ки 

мавқеи (платформа) ягонаи ислоҳоти идоракунӣ ба миѐн оварда шавад. 

Асосҳои дигари ислоҳоти идоракунӣ, аз ҷумла асосҳои ҳуқуқӣ ба асосҳои 

сиѐсии ислоҳоти идоракунӣ пайвастагӣ пайдо карда, умумияти ягонаи ислоҳоти 

идоракунӣ таъмин мегардад. Ислоҳоти идоракунӣ дар робита бо асосҳои сиѐсӣ 

хислати фаъолро гирифта, амалишавии зинавӣ ва пайвастаи худро пайдо 

менамояд. 

5. Фаъолияти самараноки субъектҳои идоракунӣ баробари вобаста будан аз 

мавҷудияти воситаҳои кофии молиявӣ, аз тақсимоти дурусти салоҳият байни 

онҳо алоқамандӣ дошта, асоси онро ҷой доштани усули боздорӣ ва мувозинати 

ба мақсад мувофиқ ташкил медиҳад. 
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Усули боздорӣ ва мувозинат мизони фаъолияти субъектҳои идоракуниро 

муқаррар карда, таносубро байни онҳо асос мегузорад. Марбут ба ин, ҳудуди 

салоҳияти субъектҳои идоракунӣ бидуни дахолатпазирӣ ба фаъолияти 

ҳамдигарӣ муайян мегарданд. Ин тартиб мустақилияти субъектҳои 

идоракуниро дар соҳаи вобасташуда кафолат дода, дахолати беасоси 

субъектҳои идоракунии болоиро, ки ҳуқуқи ба амал баровардани назорати 

маъмуриро доранд, бартараф менамоянд. 

Салоҳияти аз меъѐр зиѐд муқаррар гардидан нисбат ба ин ѐ он субъекти 

идоракунӣ тавозунро дар таносуб бо усули боздорӣ ва мувозинат халалдор 

карда, муносибати муттавозинро байни субъектҳои идоракунӣ аз байн мебарад. 

Дар натиҷа, субъектҳои идоракунии поѐнӣ аз субъектҳои идоракунии болоӣ 

вобастагӣ пайдо карда, иҷрои вазифаҳои дар назди онҳо истода хислати 

ғайрифаъолро касб мекунанд. Натиҷа он аст, ки самаранокии идоракунӣ коста 

гардида, қобилиятпазирии он дар ҳалли мушкилоти воҳидҳои маъмурию 

ҳудудии мамлакат ба маҷрои сарбаста ворид мешаванд. 

6. Тақсимоти ҳудудии меҳнат, ки асоси иқтисодиѐтро ташкил дода, 

пайдошавии давлатро асос гузоштааст, ҷобаҷогузории қувваҳои калидии 

истеҳсолкунандаро дар минтақаҳои зарурӣ бо хароҷоти камтарин таъмин 

намуда, боиси болоравии маҳсулнокӣ мегардад. 

Дар шароити Тоҷикистон, ки 93 фисади ҳудуди онро кӯҳсор ташкил 

медиҳад, пешрафти воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ ва рушди идоракунии маҳаллӣ 

аз тақсимоти ҳудудии меҳнати мақсаднок вобастагии зич дорад. Воҳидҳои 

маъмурию ҳудудӣ ба истеҳсол ва коркарди камхарҷи маҳсулоти мушаххас 

махсус гардида, талаботи худро ба дигар воситаҳо аз ҳисоби истеҳсолоти дигар 

воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ қонеъ мегардонанд. 

Афзалияти тақсимоти ҳудудии меҳнат байни воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ 

дар он аст, ки истеҳсоли камхарҷи маҳсулот дар асоси аз байни бурдани 

истеҳсоли гаронарзиши маҳсулот таъмин гардида, воситаҳои молиявии аз 

ҳисоби фурӯши маҳсулот ба миѐн омада, афзоиши сарчашмаи даромади буҷети 

маҳаллиро кафолатнок менамоянд. 
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7. Принсипи калидии иқтисодиѐти бозоргониро пардохтшавии ҳар як кору 

хизматрасонӣ, ки иҷрои он ба уҳдаи субъектҳои дигар вогузор мегардад, 

ташкил медиҳад. Арзише, ки барои иҷрои уҳдадориҳои вогузоршаванда 

пардохт мегардад, бо хароҷоти пешбинигардида баробар буда, ба ҳавасмандии 

субъектҳои иҷрокунанда метавонад асос гузоранд. Баробар набудани арзиши 

пардохтшаванда бо хароҷоти пешбинишуда ва ѐ пардохт нагардидани чунин 

арзиш ба фаъолияти субъектҳои иҷрокунанда таъсири манфӣ расонида, 

самаранокӣ ва маҳсулнокии кор ва хизматрасонӣ иҷрошавандаро истисно 

менамоянд. 

Мутобиқ ба таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ, самаранокии ҷорӣ гардидани 

принсипи мазкури иқтисодиѐти бозоргонӣ дар таҷрибаи идоракунии давлатӣ ва 

идоракунии маҳаллӣ истисно карда намешаванд. Супориши вогузоршаванда бо 

воситаҳои зарурӣ ва кофии воситаҳои молиявӣ пайгирӣ шуда, талаботи иҷрои 

он қотеъона ба роҳ монда мешавад. Дар натиҷа ин омил ба ғанӣ гардидани 

буҷети маҳаллӣ ва бартараф гардидани дахолат ба фаъолияти субъектҳои 

идоракунии зинаҳои поѐнӣ оварда мерасонад. 

8. Дар шароити муносибатҳои муосир, муқаррар намудани стандартҳо нисбат 

ба ҳама гуна кору хизматрасонӣ ба ҳукми анъана даромадааст. Дар баробари ин, 

зарурат ба миѐн меояд, ки сифатнокӣ ва маҳсулнокии кору хизматрасонӣ муайян 

карда шавад. Мутобиқ ба ин, таваҷҷуҳи субъектҳои қабулкунандаи ниҳоии кору 

хизматрасонӣ ба стандартҳои мавҷудаи кору хизматрасонӣ зиѐд шуда, тақдири 

муносибати минбаъдаи онҳоро муайян менамоянд. Ҳангоми набудани 

стандартҳои кору хизматрасонӣ, ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо субъектҳои 

пешниҳодкунандаи он истисно гардида, аз майдони рақобат берун гардидани 

онҳоро асос мегузорад. 

Мутобиқ шудан ба стандартҳои мазкур ба болоравии сифату самаранокии 

хизматрасониҳо боис гашта, бештар ба ҳаѐти сиѐсӣ ҷалб гардидани сокинони 

воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ мусоидат мекунад. Муҳлати баррасии муроҷиати 

шаҳрвандон ба мақомоти давлатӣ коҳиш ѐфта, пешгирии омилҳои коррупсионӣ 

дар фаъолияти идоракунии давлатӣ ва идоракунии маҳаллӣ кафолат дода 
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мешаванд. Истифодаи технологияи муосир аз қабили пешниҳоди хизматрасонӣ бо 

шакли электронӣ бархӯрдҳои маъмуриро бартараф карда, ба баланд бардоштани 

қаноатмандии аҳолӣ дар азнавсозиҳо ва рушди минтақаҳо мусоидат мекунад. 

Дар маҷмуъ бояд зикр намуд, ки идораи маҳаллӣ ҳамчун яке аз падидаҳои 

калидии идоракунии давлатӣ омили муайнкунандаи рушди устувори кишвар ба 

ҳисоб рафта, самаранокии он дар аксари маврид аз гузаронидани ислоҳоти 

муваффақ вобаста аст. Дар қаринаи ислоҳот ва ворид намудани дидгоҳ ва 

таҷрибаи пешрафта талабот бояд ягона бошад – яъне мутобиқ будан ба 

шароити воқеии Тоҷикистон, амалӣ будани он ва ба манфиатҳои ҷомеаю давлат 

посухгӯ будани он мебошад. Бисѐре аз дидгоҳҳои пешрафта ва чораҳои амалӣ 

дар санадҳои меъѐрию ҳуқуқӣ инъикос ѐфта дар амал ифода ѐфтани онҳо 

механизмҳои хеле таъсиргузор ва касбиро тақозо мекунанд. Татбиқи чораҳои 

пешниҳодшуда дар амалияи идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ ба мақсад мувофиқ 

дониста шуда, пешравии муносибатҳоро дар ин ҷода замина мегузоранд. 

Ҳамчунин сифати идоракунии маҳаллӣ ба таври назаррас такмил ѐфта, ба рушд 

ва пешрафти минтақаҳои Тоҷикистон мусоидат хоҳад кард. 
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