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Натиҷаҳои фаъолияти соҳаҳои иқтисодӣ  
ва иҷтимоии ноҳияи Ёвон дар нимсолаи аввали соли 2017 

 
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон 

фаъолияти худро мутобиқи Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи мақомоти маҳалаии ҳокимияти давлатӣ» ва дигар 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба роҳ монда, дар доираи дастуру 
супоришҳое, ки аз Паёми Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бармеоянд, дар доираи таҷлили 20-умин солгарди Рӯзи Ваҳдати 
миллӣ ва Соли ҷавонон дар давоми шашмоҳаи аввали соли 2017 
баҳри пешрафти соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия,  ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ ва тадриҷан баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум 
тадбирҳои муайянеро ба сомон расонид.   

Бо мақсади ба аҳолӣ расонидани мазмуну муҳтавои Паёми 
Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳҳои корӣ таъсис дода, дар 
давоми шаш моҳи аввали соли ҷорӣ бо иштироки намояндагони 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва ҷамоатҳои 
шаҳраку деҳот бо фарогирии 56 нафар хизматчиёни давлатӣ 3 
вохӯрӣ, бо фарогирии 4160 нафар кормандони соҳаи маориф 130 
вохӯрӣ, бо фарогирии 2530 нафар кормандони ташкилоту 
муассисаҳо 76 вохӯрӣ, бо фарогирии зиёда аз 17700 нафар 
сокинони шаҳраку деҳот 194 вохӯрӣ гузаронида шуд.  

Доир ба мавзӯи мазкур дар рӯзномаи ноҳиявии “Субҳи Ёвон” 
63 маротиба маводу мақолаҳо чоп гардида, дар миёни аҳолӣ зиёда 
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аз 15000 нусха варақаҳои таблиғотӣ ва буклетҳо паҳн карда 
шуданд.    

Дар маҷмӯъ, то имрӯз ҷиҳати баррасии нуктаву хулосаҳои 
Паёми Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 декабри соли 2016 430 
маротиба чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуданд, ки дар 
онҳо беш аз 28500 нафар сокинон иштирок намуданд. Баргузории 
чунин чорабиниҳо дар ноҳия идома ёфта истодааст.    

Аз ҷониби Маҷмааи Умумии Созмони Миллали Муттаҳид 
қабул гардидани пешниҳоди Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмонро дар бораи Даҳсолаи байналмилалии амал «Об 
барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» аз ҷониби сокинони 
ноҳия бо сарфарозӣ истиқбол гирифта, баҳри тарғибу ташвиқи ин 
иқдоми наҷиб корҳои таблиғотию фаҳмондадиҳӣ дар миёни 
аҳолӣ ба роҳ монда шудаанд.  

Дар давраи ҳисоботӣ бо истифода аз ҳама шароиту 
имкониятҳо, қисмати даромади буҷа таъмин гардида, ба 
ташкилоту муассисаҳои буҷавӣ маблағҳои пешбинишуда пардохт 
карда шуданд. 

Нақшаи нимсолаи даромад ба қадри 100,0 фоиз таъмин 
гардида, ба ҷои 66 млн. 226,3 ҳазор сомонӣ ба буҷети маҳаллӣ 66 
млн. 227,6 ҳазор сомонӣ ворид гашт, ки ин нисбат ба нақша 1,2 
ҳазор сомонӣ ва дар қиёс бо ҳамин давраи соли гузашта 15 млн. 
501,2 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. Зиёдшавии ҳаҷми даромади 
буҷаи маҳал аз ҳисоби андоз аз даромад, боҷи давлатӣ, андоз аз 
фоида, андоз аз воситаҳои нақлиёт ва андоз аз шахсони воқеъӣ 
муяссар гаштааст.   
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Қисми хароҷоти буҷаи маҳаллӣ низ 100,0 фоизро ташкил 
дода, ба ҷойи 40 млн. 604,2 ҳазор сомонии банақшагирифташуда 
40 млн. 704,1 ҳазор сомонӣ азхуд гардида, барои соҳаҳои маориф 
26 млн. 704,2 ҳазор сомонӣ (100,0%), тандурустӣ 7 млн. 968,0  ҳазор 
сомонӣ (100%), мақомоти роҳбарикунанда 1 млн. 317 ҳазор сомонӣ 
(100,0%), мудофиа 223,7 ҳазор сомонӣ (99%), фарҳанг 535,6 ҳазор 
сомонӣ (100%), кишоварзӣ 126,2 ҳазор сомонӣ (99%), мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ 213,2 ҳазор сомонӣ (99%), хоҷагии манзилию 
комуналӣ 666,8 ҳазор сомонӣ (100%), нақлиёт ва коммуникатсия 
699,99 ҳазор сомонӣ (100%), ҳифзи иҷтимоӣ 45,7 ҳазор сомонӣ 
(104%)  ва дигар хароҷотҳо 1 млн. 003 ҳазор сомонӣ ҷудо карда 
шуд.  

Маблағҳои азхудгардида бо мақсади таъмини музди меҳнат, 
маводи таълимӣ, таҷҳизоти тиббӣ, доруворӣ, хӯрокворӣ, 
гузаронидани мусобиқаҳои варзишӣ, чорабиниҳои фарҳангӣ ва 
тадбирҳои ҷашнӣ сарф карда шудаанд. 

Нақшаи андози иҷтимоӣ 78,1 фоиз  иҷро гардида, ба ҷои 21 
млн. 855,8 ҳазор сомонии дар нақша пешбинишуда ба буҷа 17 млн. 
073,9 ҳазор сомонӣ ворид карда шуд.    

Дар корхонаю ташкилотҳои буҷетӣ 26 млн. сомонӣ музди 
меҳнат ҳисоб карда шудааст, ки маблағи андози иҷтимоии он 6 
млн. 196,6 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. 

Бақияпулиҳои андозҳои давлатӣ ба ҳолати 1 июли соли  2017   
аз ҳисоби 732 адад андозсупорандагон маблағи 12 млн. 275,5 ҳазор 
сомониро  ташкил медиҳад.  

Ин мушкилот асосан аз ҳисоби қарзҳои ҶСК 
“Тоҷикхимпром”- 10 млн. 237,7 ҳазор сомонӣ,  ҶДММ “Ёвон-
Котон”- 949,3 ҳазор сомонӣ, идораи давлатии беҳдошти замин ва 
обёрии ноҳия- 837,5 ҳазор сомонӣ, ҶДММ “Хима Текстил”- 2 млн. 
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477,4 ҳазор сомонӣ ва хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)-и “Дӯстмурод 
Ҳаким”- 82,2 ҳазор сомонӣ ба миён омадаанд. Барои бартараф 
намудани ин мушкилӣ чораҳои дахлдор амалӣ гардида истодаанд. 

Бо мақсади таҳти назорати доимӣ қарор додани рафти 
пардохти андозҳои давлатӣ ситоди доимамалкунандаи мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия созмон дода шудааст, ки дар 
он рафти иҷрои нақшаи андозсупорӣ мавриди баррасӣ қарор 
дода мешавад. Дар рафти ҷамъомадҳои ситод нисбати раисони 
ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, роҳбарони корхонаҳо ва ташкилоту 
муассисаҳое, ки дар пардохти андозҳои давлатӣ хунукназарӣ 
менамоянд, чораандешӣ карда мешавад.   

Дар нимсолаи аввали соли 2017 кишоварзони ноҳия дар ҳаҷми 
172 млн. 806,4 ҳазор сомонӣ маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол 
намуданд, ки аз он 108 млн. 644,9 ҳазор сомонӣ аз ҳисоби соҳаи 
растанипарварӣ ва 64 млн. 161,5 ҳазор сомонӣ аз ҳисоби соҳаи 
чорвопарварӣ мебошад. 

Ҳаҷми кишти зироатҳо майдони 25141 га-ро ташкил медиҳад, 
ки ин баробари 100,0 фоизи нақшаи пешбинишуда аст. Аз он 7405 
га зироатҳои ғаллагӣ, 180 га картошка, 2175 га сабзавот (аз он 850 га 
пиёз), 916 га полезиҳо ва 11820 га зироатҳои техникӣ (аз он 11400 га 
пахта, 350 га зағир, 70 га офтобпараст ва 2646 га зироатҳои хӯроки 
чорво) мебошад.   

Дар натиҷаи истифодаи оқилона аз технологияи коркарди 
зироатҳои кишоварзӣ ҳосили хуби зироатҳои ғалладонагӣ, пиёзи 
барвақтӣ, полезиҳо ва мевагиҳо ҷамъоварӣ шуда истодаанд. 

Ҷамъоварӣ ва истеҳсоли маҳсулот дар хоҷагиҳои кишоварзӣ 
дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта, то имрӯз  6830 га 
ғалладонагиҳо кӯфта шуда, аз он 32452,8 тонна ғалла истеҳсол 
гардидааст, ки ба ҳар як га замин 35,5 сентнер рост меояд. 
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Аз майдони 6830 га гандумзори даравшуда ҳосилнокӣ 35,0 с/га 
буда, ин нишондиҳанда дар заминҳои обӣ ба 41,0 сентнерӣ 
мерасад. 

Ҳосилнокии миёнаи ғалладонагиҳо дар ноҳия 35,5 сентнериро 
ташкил додааст, ки ин нисбат ба дурнамо 0,2 сентнер ва нисбат ба 
ҳамин давраи соли сипаригашта 2,3 сентнер зиёд мебошад.   

Аз майдони 586 га сабзавот 12865 тонна ҳосил рӯёнида 
шудааст, ки ба ҳар як га 219,5 сентнерӣ рост меояд. Дар ин муддат 
аз 450 га 7719 тонна картошка истеҳсол шуда, ҳосилнокӣ аз як га 
171,5 сентнериро ташкил медиҳад. 

Истеҳсоли мевагиҳо ба 2721,3 тонна расонида шуд, ки ин 83,1 
фоизи дурнаморо ташкил дода, ҷамъоварии маҳсулот дар 
хоҷагиҳои кишоварзии ноҳия бомаром идома дорад.  

Баҳри иҷрои нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷиҳати саривақт таъмин шудан бо маблағу мавод, 
имсол низ хоҷагиҳои пахтакор ҳамкориро бо бонкҳо ва ширкатҳо  
давом дода, то 1 июли соли 2017 аз бонкҳо ва ташкилотҳои хурди 
қарздиҳӣ ба маблағи 8 млн. 434,5 ҳазор сомонӣ маблағгузорӣ 
карда шуданд, ки ин маблағ ба як гектар майдони пахтазор 740 
сомонӣ рост меояд.  

Ҳамарӯза дар майдонҳои пахтазор 96-100 адад тракторҳо кор 
карда, ба ҳисоби миёна ҳар рӯз 480-550 гектар байни қаторҳои 
пахтазорро  нарм карда  истодаанд. 

Тибқи дурнамои пешниҳодгардида имсол кишоварзони 
ноҳия бояд дар майдони 5860 гектар кишти такрорӣ гузаронанд 
(3505 га дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва 2355 га дар заминҳои аҳолӣ). То 
ҳоло дар майдони 5870 га (3515 га дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва 2355 га 
аз тарафи аҳолӣ) кишти такрорӣ гузаронида шудааст, ки ин 100,2 
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фоизи нақшаро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли 
гузашта 12 га зиёд аст.   

Соли ҷорӣ тибқи дурнамо кирмакпарварони ноҳия 
парвариши 750 қуттии кирмак ва истеҳсоли 35,5 тонна пилларо ба 
уҳда доштанд. Дар ҳудуди ноҳия 5 хона-инкубатситяҳо фаъолият 
доранд, ки саривақт тухмии кирмакро зинда гардонида, ба 
хоҷагиҳои кирмакпарварии ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳот 
дастрас намуданд. Натиҷаи ин буд, ки кирмакпарварони ноҳия ба 
нуқтаи қабул 29,0 тонна пиллаи аълосифат супориданд. 

Дар ноҳия ҳамагӣ 2469 га боғу токзорҳо мавҷуданд, ки аз он 
1373 га дарахтони мевадиҳанда мебошад (560 га боғ ва 813 га 
токзор). Соли 2017 мутобиқи талаботи Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2015, №793 “Дар бораи 
Барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020” дар ноҳия 25,0 га боғҳои нави 
содиротӣ бунёд карда шудааст. Ниҳолҳои майдони боғу токзорҳо 
дар ҳолати хуби нашъунамо қарор дошта, ҳосили хуб ба бор 
оварда истодаанд. 

Бо назардошти талаботи Барномаи мазкур хоҷагиҳои 
кишоварзӣ ва боғпарварони ноҳия шароиту обу ҳавои минтақаро 
ба инобат гирифта, бунёди боғу токзорҳоро дар мавзеъҳои 
заминҳои корами лалмӣ, ки аз сатҳи баҳр дар баландии аз 400 м то 
1100 м ҷойгиранд, ба роҳ мондаанд. Онҳо нақша доранд, ки дар 
давоми 5 соли оянда дар майдони 60 га боғу токзорҳои нав бунёд 
кунанд, ки аз он 43 га боғ ва 17 га токзор мешавад. 

Яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ ба хориҷи 
кишвар содирот намудани маҳсулот мебошад. Нақшаи содироти 
маҳсулоти кишоварзӣ дар соли равон 2800 тоннаро ташкил 
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медиҳад, ки то 1 июл аллакай ба миқдори 1500 тонна ё худ 53,6 % 
иҷро гардидааст.  

Имрӯзҳо содироти маҳсулот аз ҷониби кишварзону 
соҳибкорони ноҳия бомаром идома дорад.  

Алҳол, чорводорони ноҳия дар ҳама бахшҳои хоҷагидорӣ 
95099 сар чорвои калони шохдор (аз он 48403 сар модагов), 176540 
сар гӯсфанду буз, 228179 сар паранда, 6223 сар асп ва 4391 оила 
занбӯри асал парвариш намуда истодаанд, ки нисбат ба ҳамин 
давраи соли гузашта 60 сар чорвои калон, 87 сар модагов, 2244 сар 
моли майда, 58 сар асп ва 112017 сар паранда зиёд  мебошад.   

Дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ дар ҳама бахшҳои 
хоҷагидорӣ 1609,2 тонна гӯшт, 11612,1 тонна шир, 2 млн. 701,7 
ҳазор дона тухм, 28,4 тонна пилла, 174,8 тонна пашм ва 18,6 тонна 
асал истеҳсол шудааст, ки ин рақамҳо нисбат ба ҳамин давраи 
соли гузашта 48,9 тонна гӯшт, 339,1 тонна шир, 58,6 ҳазор дона 
тухм, 3,8 тонна пашм, 1,0 тонна пилла, 0,5  тонна асал зиёд 
мебошад.   

Дар ин давра дар хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ва ёрирасон аз 
ҳар сад сар модагов 51-сарӣ гӯсола ва аз ҳар сад сар меш 94-сарӣ 
барраю бузғола гирифта шудааст. 

Самти дигари соҳаи кишоварзӣ тараққӣ додан ва дар асоси 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2012, 
№701 «Дар бораи ташкил намудани комлексҳои чорвои хушзоти 
ширдеҳ ва гӯштӣ» барқарор намудани комплексҳои соҳаи 
чорводории ноҳия ба ҳисоб меравад.  

Дар комплекси ширию молии ҶСП «Баракати Ёвон» 1077 сар 
чорвои зоти “Шведизебумонанд” парвариш ёфта истодааст, ки аз 
он 457 сар модагови ҷӯшоӣ, 13 сар ғуноҷин, 112 сар гӯсолаҳои то 
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яксола, 134 сар тайлоқҳои аз дусола боло ва 361 сар дигар синну 
сол мебошад.  

Бо мақсади таъмини хоҷагиҳои кишоварзӣ бо оби полезӣ дар 
ин давра корҳои тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо ва шабакаҳои 
обёрикунанда ба дарозии 131 км, таъмири 18 дидбонгоҳи 
обченкунӣ, 32 иншооти гидротехникӣ, 52 дастгоҳи обкашӣ, 13 
трансформатор, 75 силсила ва 62 ғалақа ба маблағи умумии 3 млн. 
186,5 ҳазор сомонӣ ба анҷом расонида шуд. 

Ассотсиатсияҳои истифодабарандагони об дар асоси 
шартномаҳои тарафайн хоҷагиҳои деҳқониро ба таври мунтазам 
бо оби полезӣ таъмин намуда истодаанд. 

Таъмини оби полезӣ дар давоми 6 моҳи соли ҷорӣ ҳаҷми 
34665,7 ҳазор м3 ва маблағи 613,6 ҳазор сомониро ташкил дод. 

Дар ин давра 17,0 га заминҳои ҳолати мелиоративиашон 
ғайриқаноатбахш бо харҷи 146 ҳазор сомонӣ ба гардиши 
кишоварзӣ баргардонида шуданд.  

Яке аз самтҳои пешрафти ҷомеаи имрӯза ва беҳдошти ҳаёти 
иҷтимоии аҳолӣ ба сифати хизматрасонии ташкилоту 
муассисаҳои хизматрасон вобастагӣ дорад. Дар ҳудуди ноҳия 6 
бозор, аз он ҷумла 3 бозори доимӣ («Бозори Марказӣ», “Тиҷорат” 
ва «Ансор») ва 4 бозори яквақта («Ганҷи Деҳқон», «Сомон», 
«Шурча» ва «Фаровон») фаъолият доранд. Дар давоми нимсолаи 
сипаригашта муомилоти мол дар бозорҳои ноҳия 102,0 млн. 
сомониро ташкил дода, ҳаҷми хизматрасони пулакӣ аз тарафи 
ташкилотҳои хизматрасон ба 59,9 млн. сомонӣ баробар гардид. 

Дар асоси дастуру ҳидоятҳо ва дастгириҳои бевоситаи 
Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо 
ноҳияи Ёвон ба яке аз ноҳияҳои саноативу индустриалӣ табдил 
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ёфта, шумораи корхонаву коргоҳҳои саноатӣ ба зиёда аз чил адад 
расидааст. 

Натиҷаи ҳамин аст, ки дар давоми шаш моҳи аввали соли 2017 
дар ноҳия истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ ба 468 млн. 699,2 
ҳазор сомонӣ баробар гардид. Ин рақам нисбат ба  ҳамин давраи 
соли гузашта 162 млн. 582 ҳазор сомонӣ зиёд буда, суръати 
афзоиш 153,2 фоизро ташкил медиҳад.    

Ибтидо аз моҳи декабри соли 2015 ноҳияи Ёвон ба ноҳияи 
содиркунандаи маҳсулоти саноатӣ табдил ёфта, дар давоми шаш 
моҳи аввали соли 2017 корхонаҳои сементбарории «Хуаксин Ғаюр 
семент» 153 ҳазору 440  тонна,  «Ҷунгтсай Моҳир семент» 140,2 
ҳазор тонна семент, «Хуаҷиан Ғаюр Индастриал» 12 ҳазору 
400 дона гачкартон, фабрикаи «Ваҳдат» 1 млн. 425 ҳазору 168  ҷуфт 
ҷӯроб, 149,1 тонна риштаи рангкардашуда ва 576,3 тонна 
риштаҳои пахтагин, «Намаки Ёвон» 240 тонна намакро ба хориҷи 
кишвар содирот намудаанд. Агар дар давоми соли 2016 маҷмӯи 
маҳсулоти саноатии ба хориҷи кишвар содиротшуда маблағи 87,9 
млн. сомониро ташкил дода бошад, пас ин рақам дар нимсолаи 
аввали соли ҷорӣ ба 138,7 млн. сомонӣ баробар гардид 

Фаъолияти пурмаҳсули чанде аз корхонаҳои пуриқтидори 
саноатӣ омили асосии расидан ба чунин нишондиҳандаҳои хуби 
истеҳсолӣ гардидааст, ки корхонаҳои “Хуаксин Ғаюр семент”, 
“Чжунгтсай Моҳир семент”, “Ғаюр”, “Хима Текстил”, “Ваҳдат”, 
“Хуаҷиан Ғаюр Индастриал” ва чанде дигар аз ҳамин ҷумлаанд. 
Ин корхонаҳо, новобаста аз рақобатҳо ва таъсири буҳрони 
молиявии ҷаҳонӣ, фаъолияти пурмаҳсули корхонаҳоро таъмин ва 
ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро нисбат ба ҳамин давраи соли 2016 
зиёд намудаанд.    
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Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ҷиҳати 
барқарор намудан ва ба фаъолият оғоз намудани корхонаҳои 
азфаъолиятбозмонда чораҳои таъхирнопазир андешида 
истодааст. Бо ин мақсад, ба коргоҳи истеҳсоли қоғази ташноби 
“Даҳана-3” аз ҳудуди заминҳои деҳоти Даҳана қитъаи замин ҷудо 
карда шуд, ки имрӯзҳо дар ин қитъаи замин сохтмони бинои 
истеҳсолии коргоҳ идома дошта, дар назар аст, ки дар муҳлатҳои 
муайянгардида он ба фаъолияти истеҳсолӣ шурӯъ менамояд.  

Лозим ба ёдоварист, ки ҳамасола аз ҷониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Қарор «Дар бораи Нақшаи амал оид ба 
таъсиси корхона ва коргоҳҳои нави саноатӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» қабул мегардад. Соли равон дар заминаи корхонаи 
“Ҷунгтсай Моҳир семент” сохта ба истифода додани корхонаи 
истеҳсоли халтаҳо барои семент, бо иқтидори истеҳсоли 40 млн. 
дона халта дар як сол, барои 105 ҷойи корӣ боиси қаноатмандист. 
Корхонаи мазкур дар арафаи ҷашни 20-солагии Рӯзи Ваҳдати 
миллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, ки дар он 93 нафар 
шаҳрвандони маҳаллӣ ба шуғли доимӣ фаро гирифта шуданд, аз 
ҷумла 61 нафар занон. Тибқи таҳлилҳо талаботи солонаи 
корхонаи сементбарории “Моҳир семент” ба халтаҳо 25 млн. 
донаро ташкил медиҳад, яъне корхона метавонад талаботи дигар 
фармоишгаронро ҳам бо ин намуди маҳсулот таъмин намояд. 

Баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ дар тамоми 
ҷумҳурӣ, аз ҷумла дар ноҳияи Ёвон сохтмони иншоотҳои 
таъиноти гуногуни хоҷагии халқ вусъати тоза гирифта, садҳо адад 
биноҳои хоҷагии халқ аз қабили гармхонаҳо, фермаҳои ширию 
молӣ ва гӯштӣ, фабрикаю корхонаҳои саноатӣ, биноҳои 
баландошёнаи истиқоматӣ, марказҳои саломатию бунгоҳҳои 
тиббӣ, биноҳои муассисаҳои таълимӣ, маданӣ, тарабхонаҳо, 
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марказҳои хизматрасониву фароғатӣ, роҳи оҳан ва дигар иншоот 
бо тарҳи замонавию симои миллӣ дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку 
деҳот, хусусан, дар шаҳраки Ёвон қомат афрохта, симои меъмории 
ин мавзеъҳоро куллан беҳтар сохтаанд. 
         Бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия 
ва заҳмати пурмаҳсули сохтмончиёни ноҳия дар ин муддат 
сохтмони 117 иншоотҳои фароғатӣ, маданӣ, хизматрасониву 
маишӣ, тандурустӣ, манзилҳои хусусии шаҳрвандон ва ғайраҳо ба 
итмом расонида, мавриди истифода қарор дода шуданд. Лозим ба 
ёдоварист, ки имрӯзҳо дар Ҷамоати шаҳраки Ёвон корҳои 
сохтмонӣ дар ду бинои истиқоматии бисёрошёна, маркази савдо 
ва хизматрасонии сеошёна ва дар деҳаи Меҳристони деҳоти ба 
номи Ҳ.Ҳусейнов бинои нави сеошёнаи муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №57 барои 340 ҷойи нишаст ба итмом расида, 
корҳои ободонии атроф ва рангу бори берун ва дохили биноҳо 
идома доранд. Ба нақша гирифта шудааст, ки иншооти мазкур 
дар арафаи ҷашни Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мавриди истифода қарор дода хоҳанд шуд. Ҳамчунин, ҳоло 
корҳои сохтмонӣ дар пули мошингарди болои дарёчаи Ёвонрӯд 
бо дарозӣ 70 метр ва паҳноӣ 18 метр бо дастгирии соҳибкорони 
ноҳия ва маблағҳои буҷаи маҳал бунёд гардида истодааст. 

Таъмини аҳолӣ ва корхонаҳо бо қувваи барқ омили асосии 
пешрафти ҳаёти имрӯзаи мардум ба ҳисоб меравад.  

Дар  шаш моҳи аввали соли 2017 аз ҷониби ҶСК “Шабакаҳои 
барқии Ёвон” 176 млн. кВт.с нерӯи барқ қабул карда шудааст, ки аз 
ин 149 млн. кВт.с-ро барқи фоиданок ва 15 фоизашро талафот 
ташкил медиҳад. Маблағи ҳисобкардашуда 38,6 млн. сомониро 
ташкил дода, аз он 37,6  млн. сомонӣ ё ин ки 97,4 фоиз ҷамъоварӣ 
карда шудааст.  
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              Зебову тоза нигоҳ доштани кӯчаю хиёбонҳо, оро додани 
гулгаштҳо ва дар ҳолати хуби меъморӣ қарор додани биноҳои 
баландошёна ва нигоҳубини роҳҳои автомобилгарди маркази 
маъмурии ноҳия яке аз самтҳои асосии фаъолияти мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба шумор меравад. 

Дар ин давра аз ҳудуди шаҳрак 12 ҳазору 730  метри мукааб 
партовҳои сахти маишӣ ба партовгоҳи марказӣ кашонида, 200 бех 
дарахтони ороишӣ, 3000 бех гулҳои садбарг ва 8 ҳазор дона гули 
лола, 35 ҳазор дона гулҳои мавсимӣ дар кӯчаҳо ва гулгашту 
хиёбонҳои шаҳраки Ёвон шинонида, дар кӯчаҳои Меҳвар, ба номи 
А.Ҷомӣ ва М.Турсунзода таъмири ҷории роҳҳои автомобилгард 
гузаронида шуданд. Дар ин самт корҳои ободонӣ идома доранд.  

Дар ноҳия дар соли ҷорӣ шинонидани 50 ҳазор ниҳолҳои 
ороишӣ ба нақша гирифта шуда, дар ин  мавсим ба миқдори 
51 344 бех ниҳолҳо, ки 102,6 фоизи нақшаро ташкил медиҳад 
шинонида шуд.  

Рӯзҳои шанбеи ҳар ҳафта шанбегиҳо ва ҳашарҳои 
умуминоҳиявӣ гузаронида мешаванд, ки дар онҳо кормандони 
ҳамаи ташкилоту муассисаҳо ва аҳолии маҳаллаҳо ба таври 
муташаккилона ширкат варзида, корҳои ободонӣ, шинонидани 
ниҳолҳои ороишиву мевадор ва гулу гулбуттаҳоро фаъолона ба 
роҳ мондаанд. Дар асоси нақшаи чорабиниҳо як қатор биноҳои 
маъмурӣ ва истиқоматӣ, кӯчаву хиёбонҳо ва корхонаву 
муассисаҳои иҷтимоиву маишӣ таъмир ва рангу бор карда шуда, 
имрӯзҳо корҳо дар ин самт идома доранд. 

Зимни чунин ҳашарҳои дастҷамъона дар канори роҳҳои 
автомобилгарди аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳалли дошта ва 
заминҳои лалмӣ ниҳолҳои писта, шулаш, зардолу, қарағоч ва 
дигар намуд ниҳолҳои ҳамешасабзу ороишӣ шинонида шуда, дар 
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гирду атрофи 245  биноҳои маъмурии ташкилоту муассисаҳо ва 
хонаҳои баландошёнаи истиқоматӣ корҳои ободонӣ ва 
кабудизоркунӣ анҷом дода шуда, ба миқдори 29 287  метри тӯлонӣ 
ҷӯйу заҳбурҳо, ки аз ифлосиҳо пур гардида буданд, тоза ва ба 
андозаи  29 320 м3  партовҳо ва ахлоттудаҳо аз кӯчаву хиёбон, 
гулгаштҳо ва атрофи биноҳо, инчунин, ба миқдори 39 ҳазору 900 
метри тӯлонӣ ҷӯйу заҳбурҳо, ки аз ифлосиҳо пур гардида буданд, 
тоза ва ба андозаи  50 ҳазору 300 м3  партовҳо ва ахлоттӯдаҳо аз 
кӯчаву хиёбон, гулгаштҳо ва атрофи биноҳо ҷамъоварӣ ва ба 
партовгоҳи марказӣ кашонида шуд. 

Имрӯзҳо аҳли ҷамоатчигии ноҳия барои татбиқи босифати 
Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
гузаронидани озмуни ҷумҳуриявӣ бахшида ба 26-солагии 
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муайян 
намудани беҳтарин шаҳраку деҳот, маҳалла, кӯчаю хиёбон, боғ, 
гулгашт ва майдони варзишӣ” омодагӣ дида истодаанд. 

Бо мақсади пешгирии ҳолатҳои фавқулодда  дар селпартоҳои 
деҳаҳои Санҷитак ва Қашқараҳаи Ҷамоати деҳоти Обшорон, 
Навобод ва Чироғчии Ҷамоати деҳоти ба номи Ҳ.Ҳусейнов ва 
кӯчаи Одинаеви Ҷамоати шаҳраки Ёвон, ки аз сангу шағал пур ва 
хатарнок гардида буданд, корҳои тозаю безараргардонӣ ва 
соҳилмустаҳкамкунӣ гузаронида шуданд. Натиҷаи ин ва 
амалисозии дигар чорабиниҳо буд, ки дар мавсими боришоти 
боронҳои имсола дар ноҳия ҳодисаҳои нохуши табиӣ ба қайд 
гирифта нашудааст. 

Баҳри беҳтар намудани вазъи таъминоти оби нӯшокӣ ба 
аҳолии шаҳраки Ёвон бо дастгирии Ҳукумати мамлакат ва 
маблағгузории Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд лоиҳаи дахлдор 
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амалӣ гардида истодааст, ки то имрӯз дар ин самт як қисмати 
корҳо ба сомон расонида шудаанд.        

Бо мақсади таъмиру барқарорсозии 79,5 км роҳҳои аҳамияти 
ҷумҳуриявидошта дар давоми шаш моҳи аввали соли ҷорӣ аз 
буҷаи маҳал 700 ҳазор сомонӣ ҷудо карда шудааст, ки бо истифода 
аз он ва маблағҳои муттамарказ дар масофаи 23 км корҳои 
таъмири ҷорӣ гузаронида шуда, дар ин самт корҳо идома ёфта 
истодаанд.  

Бо  мақсади иҷрои Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 4 апрели соли 2017, №177 “Дар бораи саривақт омода намудани 
соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти 
мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 
2017-2018” Қарори раиси ноҳияи Ёвон аз 5 майи соли 2017, №660 
ба тавсиб расида, аз ҳисоби кормандони ташкилоту муассиса ва 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ситоди ноҳиявӣ 
таъсис дода шудааст.  

Корхонаю муассисаҳои ноҳия низ дар навбати худ нақша 
чорабиниҳо оиди сари вақт омода намудани корхонаҳои худ 
барои фаъолияти мунтазам ва самаранок  дар мавсими тирамоҳу 
зимистони солҳои 2017-2018 тартиб дода, ба мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии ноҳия пешниҳод намудаанд, ки рафти 
иҷроиши он ҳамарӯза зери назорати ситоди ноҳиявӣ қарор дорад.  

Бо мақсади омода намудани соҳаҳои маориф ва тандурустӣ 
тибқи нақшаи пешбинигардида ба соҳаи маориф 300520 сомонӣ, 
ба соҳаи тандурустӣ 66500 сомонӣ, пешбинӣ гардидааст, ки 
вобаста ба имкониятҳо пардохти он таъмин карда мешавад.  

Тибқи таҳлилҳои гузаронидашуда муайян карда шуд, ки аз 
фасли сармои сипаригардида дар муассисаҳои таълимӣ аз фасли 
сармои сипаригардида 161,6 тонна ангишт, 82,2 м3 ҳезум, дар 
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муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгард 234 тонна 
маводҳои зидди лағжиш бақия мондааст. 

Ҷиҳати амалисозии Қарори мазкур мунтазам ҷаласаҳои 
ситоди ноҳиявӣ доир карда шуда, ба масъулин дастуру 
супоришҳои мушаххас дода мешавад.  

Солҳои охир бозгашти шаҳрвандон аз муҳоҷирати меҳнатӣ 
зиёд гардида, бо ҷои кор таъмин намудани онҳо ба яке аз 
масъалаҳои ҳалталаб табдил ёфтааст. Дар давоми нимсолаи 
аввали соли равон 1179 нафар шаҳрвандон ҷиҳати дарёфти ҷои 
корӣ муроҷиат намудаанд, ки аз ин ҳисоб 687 нафарашон дар 
асоси роҳхат бо кор таъмин карда шудаанд. Соли ҷорӣ нақшаи бо 
кор таъмин намудани сокинон 930 теъдод муқаррар гардида, то ин 
давра 684 ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шудааст. Дар ин давра дар 
ҷамоатҳои шаҳраки Ёвон, Даҳана, Норин, ба номи Ҳ.Ҳусейнов ва 
Ситораи Сурх аз ҷониби шуъбаи Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ 8 
маротиба ярмаркаҳои ҷойҳои холии корӣ бо иштироки 
корфармоён гузаронида шудаст. 

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бо мақсади 
татбиқи сиёсати маорифпарваронаи Асосгузори сулҳу Ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар давоми шаш моҳи аввали соли 
2017 тадбирҳои муайянеро роҳандозӣ намуда, ба як қатор 
пешравиҳо ноил гардид. 

Дар давоми соли хониши 2016-2017 бо мақсади рафъи 
камбудии норасоии ҷойҳои нишаст дар назди 5 муассисаи 
таҳсилоти умумӣ 12 синфхонаи нав сохта ба истифода дода шуд. 
Ҳоло дар деҳаи Меҳристони деҳоти ба номи Ҳасан Ҳусейнов 
сохтмони бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №57 
дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта, дар кӯчаи А.Ҷомии шаҳраки 
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Ёвон бо дастгирии ҶДММ “Моҳир семент” сохтмони муассисаи 
нави таълимӣ оғоз ёфтааст, инчунин, дар назди 5 муассисаи 
таълимӣ 19 синфхона бо 440 ҷойи нишаст бунёд гашта истодааст. 

Дар натиҷаи ҳамкории мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии ноҳия дар ҳамкорӣ бо Бунёди миллии иҷтимоии 
маблағгузории Тоҷикистон бо мақсади ба роҳ мондани таълими 
касбомӯзии хонандагон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 
№9 бо харҷи 430 ҳазору 418 сомонӣ се синфхонаи технологӣ 
ташкил гардида, бо дастгоҳҳои коркарди чӯбу оҳан, 8 адад 
мошинаҳои дӯзандагӣ ва асбобу ашёи пухтапаз муҷаҳҳаз карда 
шуд, ки хонандагон зимни дарсҳои амалӣ аз онҳо истифода 
мебаранд.  

Соли хониши баанҷомрасида 3169 нафар хонандагони синфи 
11 муассисаҳои таҳсилоти умумиро хатм намуда, соҳиби номаи 
камол гаштанд. Аз ин шумора 2509 нафар (79,2%) бо мақсади 
идома додани таҳсил дар макотиби олии кишвар ба Маркази 
миллии тестӣ ҳуҷҷат супурдаанд, ки ин дар қиёс бо соли гузашта 
769 нафар ё худ 20 фоиз зиёд аст.   

Дар ин давра 20 нафар хатмкунандагони фаъоли муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия аз озмунҳои даври ноҳиявӣ ва 
вилоятӣ гузашта, тибқи квотаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
донишҷӯи донишгоҳҳои олии кишвар шуданд. Рӯзҳои 11 ва 12 
майи соли равон дар шаҳрҳои Душанбе ва Қӯрғонтеппа вохӯрии 
намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бо 
95 нафар донишҷӯёни тибқи квота таҳсилдошта баргузор гардида, 
ба ҳар як донишҷӯ туҳфаҳои пулӣ тақдим карда шуд. 

Имсол омӯзгори фанҳои забон ва адабиёти муассисаи 
таҳсилоти миёнаи умумии №1 Сатторова М. дар даври вилоятии 
озмуни “Муаллими сол” ғолиб омада, соҳиби ҷойи аввал ва дар 
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даври ҷумҳуриявии ин озмун сазовори ҷойи дуюм дониста шуд. 
Мураббии кӯдакистони №11-и ноҳия Комилова Зебо дар озмуни 
вилоятии “Мураббии сол” соҳиби ҷойи сеюм гашт.     

Алҳол дар ҳама муассисаҳои таҳсилоти умумии ноҳия 2299 
нафар омӯзгорон фаъолият доранд, ки 1222 нафари онҳо 
таҳсилоти олӣ, 96 нафар таҳсилоти олии нопура, 759 нафар 
таҳсилоти миёнаи касбӣ ва 222 нафар таҳсилоти миёнаи умумӣ 
доранд. Дар соли хониши сипаришуда 33 нафар мутахассисони 
ҷавон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба фаъолияти 
омӯзгорӣ шурӯъ намуданд. 

Ҷамъбасти натиҷаҳои дастовардҳои соҳаи маориф нишон 
медиҳанд, ки дар соли хониши 2016-2017 баҳои миёнаи 
хонандагони синфи 11 ба 3,7, дигар синфҳо ба 3,5 ва синфҳои 
ибтидоӣ ба 4,2 баробар мебошад.  

Бо мақсади беҳдошти вазъи соҳаи тандурустии ноҳия айни 
замон як қисмати комплекси нотамоми беморхонаи марказӣ аз 
тарафи Ҳукумати мамлакат таъмиру тармим гардида истодааст. 
Маблағи сохтмони мазкур 30 млн. сомониро ташкил медиҳад, ки 
то ин давра аз он 6,2 млн. сомонӣ ҷудо гардида, корҳо аз ҷониби 
идораи сохтмони Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 
идома ёфта истодаанд. 

Дар ин муддат дар деҳаҳои Тағойободи деҳоти Обшорон ва 
Пахтакори деҳоти Норин бунгоҳҳои нави тиббӣ сохта мавриди 
баҳрабардории аҳолӣ қарор гирифтанд. 

Бо дастгирии Бонки умумиҷаҳонӣ ба нақша гирифта шудааст, 
ки дар ҳудуди ноҳия 5 маркази саломатӣ бунёд карда шавад. 
Алҳол дар деҳаҳои Дӯстии деҳоти ба номи Ҳ.Ҳусейнов ва 
Қулободи деҳоти Чоргул сохтмони чунин марказҳо шурӯъ 
гардида, дар деҳаҳои Ширинчашма ва Чормағзак аз деҳоти ба 

 18

номи Ҳ.Ҳусейнов ва Бустон аз деҳоти ба номи Г.Юсуфова корҳои 
омодагӣ ва ҳуҷҷатгузорӣ барои оғози сохтмон ҷараён доранд. Ҳар 
яке аз марказҳои саломатии мазкур бо маблағи 1,2 млн. сомонӣ 
бунёд карда, бо харҷи зиёда аз 400 ҳазор сомонӣ муҷаҳҳаз 
гардонида мешаванд. Аз аввали сол то имрӯз муассисаҳои тиббии 
деҳотӣ бо сарфи 28 ҳазору 500 сомонӣ аз таъмири ҷорӣ бароварда 
ва бо таҷҳизоти зарурӣ таъмин карда шуданд.   

Дар ин давра бо маблағгузории буҷаи маҳал дар ҳаҷми беш аз 
149 ҳазор сомонӣ ва бо маблағгузории беморхонаи марказӣ дар 
ҳаҷми 49 ҳазор сомонӣ ба шуъбаҳои беморхонаи марказии ноҳия 
дастггоҳи муосири Ултрасадо, ароба ва кардиомониторҳои 
наздикатӣ дастрас гардиданд.  

Имрӯз бо мақсади нигаҳдошти сиҳатии аҳолӣ ва 
хизматрасонии тиббӣ ба сокинони ноҳия 96 муассисаи тандурустӣ 
амал мекунад, ки дар онҳо 180 нафар духтурони маълумоти 
олидор ва 846 нафар кормандони миёнаи тиб фаъолият мекунанд.   

Мутобиқи “Барномаи иммунопрофилактика дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020” дар давоми шаш моҳи аввали 
соли равон 3044 нафар кӯдакони то 1-сола, 3555 нафар кӯдакони 1-
сола ва 3019 нафар кӯдакони 6-сола, инчунин, аз 15 то 26 майи соли 
2017 дар доираи рӯзҳои миллии иловагии эмгузаронӣ бар зидди 
бемориҳои сурхча ва гулафшон 58 ҳазору 741 нафар кӯдакони аз 1 
то 9-соларо ба эмгузаронӣ фаро гирифт, ки ин тадбирҳо барои 
пешгирии бемориҳои сироятии идорашаванда мусоидати фаъол 
намуд. 

Дар давоми шашмоҳаи аввали соли 2017 дар ноҳия 3044 кӯдак 
ба дунё омадааст, ки ин дар қиёс бо ҳамин давраи соли гузашта 66 
нафар кам мебошад.  
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Фавти ҳамагон дар ин давра 365 нафарро ташкил медиҳад, ки 
нисбат ба шашмоҳаи аввали соли гузашта 10 нафар кам аст. 
Теъдоди фавти кӯдакони то яксола 77 нафар ва кӯдакону 
наврасони то ҳаждаҳсола 99 нафарро ташкил додааст.  

Вазъи эпидемиологии бемориҳои сироятӣ дар ноҳия 
муътадил буда, дар ин давра бемориҳои домана, исҳоли хунин, 
вараҷа, гепатити С, кабудсулфа, гулӯзиндонак, обакон, 
салмонеллёз ва фалаҷи кӯдакона  ба қайд гирифта нашудааст.  

Бо мақсади тарғибу ташвиқи ҳарчӣ бештари фарҳанг ва 
ҳунарҳои миллӣ ва бо ин васила, баҳри мусоидат намудан дар 
таҳкими арзишҳои миллӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии ноҳия дар давоми шаш моҳи сипаришудаи соли 2017 як 
зумра тадбирҳоро ба сомон расонида, дар доираи таҷлили Соли 
ҷавонон, инчунин, барои истиқбол аз ҷашну санаҳои тахрихӣ, аз 
қабили Рӯзи Артиши миллӣ, Иди модар, Наврӯз, Рӯзи оила, Рӯзи 
ҷавонон, Рӯзи байналмилалии кӯдакон ва 20-солагии Ваҳдати 
миллӣ бо ҷалби васеи аҳолӣ якчанд барномаҳои фарҳангӣ доир 
намуд. Барномаи консертии тарбиятгирандагони мактаби 
бачагонаи санъат, намоиши нигораҳои таърихии осорхонаи 
ноҳия, ярмарка-намоишҳои китобӣ, конференсияҳои илмӣ-адабӣ, 
барномаҳои консертӣ бахшида ба бузургдошти мактаби ҳунарии 
Т.Хушвахтов ва дигар устодони санъат, намоишномаҳои театри 
халқӣ, чорабиниҳои фарҳангӣ дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот 
бахшида ба истиқболи Рӯзи Ваҳдати миллӣ ва Соли ҷавонон 
барои баланд бардоштани завқи бадеии мардум мусоидат 
намуданд.   

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия барои татбиқи 
сиёсати давлатии ҷавонон ва стратегияву барномаҳои ба соҳаи 
ҷавонон нигаронидашуда мунтазам чораандешӣ мекунад. 
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Дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба Соли ҷавонон 
дар давоми нимсолаи аввали соли 2017 ба воситаи қатора 850 
нафар ҷавонон, донишҷӯён ва омӯзгорони донишкадаву 
донишгоҳҳои соҳибкорӣ, молия ва иқтисод, техникӣ, Носири 
Хусрав, Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, инчунин, ихтиёриёни назди 
Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба ноҳияи мо экскурсияҳо ташкил намуда, аз 
корхонаҳои саноатии “Моҳир семент”, “Хима текстил”, “Ғаюр 
индастриал”, “Намаки Ёвон”, “Ваҳдат” ва “Криолит” дидан 
намуданд. Ҳамоиши муҳаққиқон ва олимони ҷавони вилояти 
Хатлон, ки рӯзи 13 январи соли ҷорӣ бо иштироки ҷавонони 
шаҳри Қӯрғонтеппа ва мудирони бахшҳои ҷавонони ҳама шаҳру 
ноҳияҳои вилоят дар ноҳия баргузор карда шуд, дар ҳаёти 
ҷавонони ноҳия нақши муассир гузошт. 

Рӯзҳои 21-25 март бори аввал дар варзишгоҳи МТМУ №16 ва 
якчанд майдонҳову толорҳои варзишии дигар Фестивали 
намудҳои миллии варзишӣ доир гардид, ки дар он 
тарбиятгирандагони мактаби варзишӣ ва муассисаҳои таълимӣ 
фаъолона ширкат варзиданд. Қобили зикр аст, ки варзишгарони 
ноҳия дар даври вилоятии Фестивали бозиҳои миллӣ фаъолона 
иштирок намуда, 12 нафари онҳо ба гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ 
сазовор шуданд. 

Дар давоми соли 2016 ва 6 моҳи соли равон бо мақсади рушди 
соҳаи ҷавонон ва варзиши ноҳия аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ ва 
ҷумҳуриявӣ зиёда аз 80 ҳазор ва аз ҳисоби манбаъҳои 
ғайридавлатӣ беш аз 100 ҳазор сомонӣ ҷудо гардидааст, ки ин 
мабалағҳо асосан барои баргузор намудани чорабиниҳои варзишӣ 
ва сафарбар намудани варзишгарон ба мусобиқаҳои сатҳи гуногун 
сарф карда шудааст. 
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Ҷиҳати амалигардонии нишондодҳое, ки аз мулоқоти 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бо варзишгарони кишвар, мутобиқи талаботи 
“Барномаи рушди футбол дар ноҳияи Ёвон барои солҳои 2012-
2016” соли равон тими футболи ноҳия таъсис дода шуд, ки ҳоло 
дар миёни дастаҳои футболи шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон 
қувваозмоӣ карда истодааст. 

Соли равон дар ҳудуди ноҳия 2 иншооти варзишӣ (майдони 
хурди футбол дар шаҳраки Ёвон ва майдони варзишӣ дар деҳоти 
Ситораи Сурх) мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, дар асоси 
Қарори раиси ноҳия якчанд озмунҳо ва мусобиқаҳои варзишӣ аз 
қабили “Беҳтарин навовари ҷавон”, “Беҳтарин хонанда”, 
“Беҳтарин тими футбол”, “Беҳтарин тарроҳи ҷавон” ва “Беҳтарин 
гӯштингир” доир гардиданд. Ғолибони озмунҳо ва мусобиқаҳои 
мазкур дар рӯзи таҷлили ҷашни 20-солагии Ваҳдати миллӣ бо 
дипломҳо ва туҳфаҳои молиявии мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии ноҳия сарфароз карда шуданд. 

Аз аввали сол то имрӯз бахшида ба Соли ҷавонон 16 мусобиқа 
аз рӯи намудҳои гуногуни варзишӣ миёни наврасону ҷавонони 
ноҳия баргузор карда шуд ва мувофиқи нақша то охири сол боз 
мусобиқаҳои ноҳиявӣ оид ба намудҳои карате-до, тенниси рӯи 
миз, шиноварӣ, самбо, дучархаронӣ, таэквандо ва баскетбол 
ташкил ва баргузор карда хоҳанд шуд.  

Дар давоми шаш моҳи соли 2017 вазишгарони ноҳия аз 
мусобиқаҳои сатҳи гуногун 73 медал ба даст оварданд, ки аз он 
тилло 22 адад, нуқра 21 адад, биринҷӣ 30 адад мебошад. Чанд рӯз 
пештар ду варзишгари ҷавони ноҳия дар мусобиқаи сатҳи Осиё 
оид ба самбо дар шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Узбекистон 
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иштирок намуда, яке соҳиби ҷойи якум ва дуюмӣ соҳиби ҷойи 
сеюм гардиданд. 

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ҷиҳати 
татбиқи сиёсатии давлатӣ вобаста ба соҳаи кор бо занон ва оила, 
аз он ҷумла амалисозии Фармони Президенти мамлакат «Дар 
бораи баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа» ва “Стратегияи 
миллии фаъолгардонии занон барои солҳои 2011-2020” як қатор 
чорабиниҳо доир намуда, бо ҳамин мақсад, дар ин давра зиёда аз 
14 ҳазору 600 сомонӣ ҷудо намуд. 

Аз шумораи умумии аҳолии ноҳия 49,8 фоизи он, яъне 104 
ҳазору 891 нафарро занон ташкил медиҳанд. Айни замон 
шумораи занони роҳбар дар ноҳия ба 150 нафар расидааст, ки ин 
нисбат ба соли гузашта 24 нафар зиёд аст. Аз ҳисоби занҳои ноҳия 
2 нафар вакили Маҷлиси вакилони халқи вилояти Хатлон, 8 нафар 
вакилони Маҷлиси вакилони халқи ноҳия ва 33 нафар вакилони 
ҷамоатҳои шаҳраку деҳот мебошанд. 

Аз соли 2008 то имрӯз 16 нафар занони хизматчии давлатӣ дар 
курсҳои бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси Донишкадаи такмили 
ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 1 нафар 
дар магистратураи Донишкадаи мазкур таҳсил намуда, малакаи 
касбияти худро баланд бардоштаанд. 

Тайи 5 соли охир 62 нафар духтарон тибқи квотаи Президентӣ 
дар макотиби олии кишвар таҳсил намуда, мутахассиси касбҳои 
мухталиф гаштаанд.  

Баргузор гардидани чорабиниҳо, маҳфилҳо ва озмунҳои 
“Кадбонуи беҳтарин”, “Мактаби оилаи беҳтарин”, “Дар аёдати 
аскарбача”, “Маликаи Наврӯз”, “Рӯзи модар”, “Рӯзи оила”, 
“Фарҳанги оиладорӣ”, “Пешгирии зӯроварӣ дар оила”, “Суруди 
алла”, “Занон бар зидди экстремизму терроризм”, инчунин, 
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корҳои инфиродӣ ва аксияҳои иттилотӣ барои баланд 
бардоштани сатҳи маърифатнокии занону духтарон ва ҳарчӣ 
бештар ба ҳаёти ҷамъиятӣ ҷалб намудани онҳо мусоидат намуд.  

Имсол бо мусоидати Маркази таълимии шаҳри Душанбе, 
Литсейи касбии техникии саноати кишоварзии ноҳия ва филиали 
Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон 554 
нафар занону духтарони бекор ба касбомӯзӣ фаро гирифта, то 
имрӯз 289 нафари онҳо соҳиби шаҳодатномаҳо гардиданд.   

Дар ин давра дар ноҳия 73 ҳолати бекор гардидани қайди 
ақди никоҳ ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи 
соли сипаришуда 8 ҳолат камтар мебошад.  

Дар давоми шаш моҳ дар ноҳия 778 тӯйи домодию арӯсӣ, 170 
хатнасур, 205 маросими чил, 145 маросими сол, 573 ақди никоҳ, 96 
хатнасур ва 7 тӯйи домодиву арӯсии хайриявӣ ва 8 ҳолати вайрон 
гардидани талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” 
ба қайд гирифта шудааст. Ҳолатҳои қонуншиканӣ нисбат ба 
ҳамин давраи соли гузашта 2 адад зиёданд. 

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар якҷоягӣ 
бо сохторҳои дахлдор бо мақсади татбиқи қонунҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” “Дар бораи озодии виҷдон ва 
иттиҳодияҳои динӣ” ва “Масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд” дар ин давра 294 мулоқоту вохӯриҳо ва корҳои 
фаҳмондадиҳӣ, 15 семинару мизҳои мудаввар, 159 маротиба 
рейдҳо доир намуд.  

Аҳли ҷамоатчигӣ ва сокинони ноҳияи Ёвон дар қатори дигар 
шаҳрвандони кишвар дар арафаи 10-солагии Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон” фикру мулоҳизаҳои худро баҳри такмили 
ин Қонуни миллӣ ба воситаи “Микрофони озод” баён намуданд ва 
ин гувоҳӣ аз он медиҳад, ки онҳо ҷонибдори такмилу тақвияти ин 
санади муҳим ҳастанд.  

Бо мақсади пешгирӣ аз зуҳуроти номатлуби терроризм ва 
экстремизм дар асоси Фармони Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 12 ноябри соли 2016, №776 «Дар бораи Стратегияи 
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм 
ва терроризм барои солҳои 2016-2020» Қарори раиси ноҳия қабул 
гардида, мавриди иҷро қарор дода шудааст. 

Баҳри тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва имтиноъ 
варзидани онҳо аз ақидаҳои экстремистию ифротгароёна бо 
иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 
ноҳия, имомхатибон, собиқадорони меҳнат ва шахсони обрӯманд 
дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия мунтазам суҳбатҳо ва 
машваратҳои корӣ ташкил ва гузаронида мешаванд. Дар ин 
чорабиниҳо ба тарзи ҳаёти ҷавонон ва мушкилоти мавҷудаи онҳо 
диққати ҷиддӣ зоҳир гардида, ҷиҳати иштирок ва саҳми 
фаъолонаи онҳо дар ҳаёти ҷамъиятӣ тадбирҳои лозима андешида 
мешаванд. 

Дар арафаи ҷашни Наврӯз ва иди саиди Фитр аз ҳисоби буҷаи 
маҳал, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, ташкилоту муассисаҳо ва 
соҳибкорону шахсони саховатпеша ба мактаб-интернати 
ҷумҳуриявӣ, хонаи пиронсолон ва маъюбон, маркази минтақавии 
иҷтимоии рӯзонаи «Умед», қисми низомии ноҳия, оилаҳои 
ниёзманд, шахсони бепарастор, ятимону барҷомондагон ва 
иштирокчиёни ҶБВ ба маблағи 1 млн. 98 ҳазор сомонӣ кумакҳо 
расонида шуданд.  
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Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон 
ҳамарӯза ба масъалаи баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон 
диққати аввалиндараҷа дода, барои сари вақт дар асоси Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва 
ҳуқуқӣ» ҳаллу фасл гардидани онҳо аз тамоми имкониятҳои 
мавҷуда самаранок истифода менамояд. 

Дар ин давра ба унвони раиси ноҳия 1514 муроҷиати хаттии 
шаҳрвандон ворид гардидааст, ки аз он 47 адад аз Дастгоҳи 
иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 3 адад аз мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон мебошад. 

Қисми зиёди шаҳрвандон барои гирифтани қитъаи замини 
наздиҳавлигӣ, ташкил намудани хоҷагиҳои деҳқонӣ, сохтмони 
мағозаи замонавӣ, муассисаи таълимӣ, кумаки молиявӣ ва ғайра 
муроҷиат намудаанд.   

Аз тарафи шуъбаи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон дар давраи ҳисоботӣ 140 ҷиноят ба 
қайд гирифта шудааст, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 27 
ҷиноят кам буда, 94,8 фоизи ҷиноятҳои содиршуда ошкор 
гардидаанд.  

Бо мақсади пешгирӣ намудани падидаҳои номатлуб ва 
ҳолатҳои қонуншиканӣ, шомилшавии ҷавонон ба ҳаракатҳои 
экстремистию террористӣ, таҳсили ғайрирасмии динӣ дар дохил 
ва хориҷи кишвар, баҳри таъмини пешрафти соҳаҳои иҷтимоию 
иқтисодии ноҳия, тарбияи насли наврас дар рӯҳияи тарзи ҳаёти 
солим, иҷрои дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу Ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар якҷоягӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
ва дигар мақомоти дахлдор, фаъолон ва шахсиятҳои обрӯманди 
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ҷомеа гурӯҳҳои корӣ созмон дода шуда, дар миёни аҳолӣ ба таври 
доимӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ роҳандозӣ гашта истодаанд.   

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар оянда 
низ барои иҷрои фармонҳои Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, қарорҳои Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси 
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои таъсирбахш андешида, ҷиҳати 
дар сатҳи баланди сиёсӣ пешвоз гирифтани ҷашни 26-солагии 
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тамоми 
шароиту имкониятҳо самаранок истифода мебарад. 


