НАҚША
оиди баргузории мулоқот – мубодилаи таҷриба бо
фаъолони шаҳри Ваҳдат ва навоҳии Ёвону Восеъ
доир ба дастовардҳою натиҷаи фаъолият дар ноҳияи
Деваштич дар солҳои 2017-2018
ҷиҳати амалигардии лоиҳаи «Дастрасӣ ба адолат»
мақсад:
шиносоӣ пайдо кардан бо таҷрибаи ҳамкории
ташкилотҳои ҷамъиятию ҷомеаи шаҳрвандӣ бо
сохторҳои давлатӣ; мубодилаи таҷриба ва дидан
намудан аз дастовардҳои амалигардии лоиҳа дар
Ҷамоати деҳоти Исмоили Сомонӣ дар соли 20172018; иштироки меҳмонон дар раванди баргузории
муколамаи ҷамъиятӣ дар Ҷамоати деҳоти Яхтан.
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Мақсади асосии лоиҳаи «Дастрасӣ ба адолат» баланд
бардоштани
маърифати
ҳуқуқии
шаҳрвандон, таълиму тарбияи ҳуқуқӣ, ташаккули
масъулиятшиносӣ ва эҳтиром нисбат ба санадҳои
меъёрию ҳуқуқӣ, баланд бардоштани масъулияти
ҷомеа дар маҳал ва фаъол намудани ҳамкории
ҷомеаи шаҳрвандӣ бо сохторҳои давлатӣ ҷиҳати
ҳалли муаммоҳои мавҷуда дар ин ё он минтақа
мебошад. Яъне, таъсис ва таҳкими пояи ҳамкорӣ
баҳри муҳокимаи масъалаҳои ошкоршуда дар
ҷараёни
мониторинги
иҷтимоӣ
тавассути
баргузории муколамаи ҷамъиятӣ байни сохторҳои
давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самти дастрасӣ ба
волоияти қонун ва адолат дар сатҳи мақомоти
маҳаллӣ.

Баланд бардоштани иқтидори кумитаҳо ва
шӯрои маҳалла оид ба мониторинги иҷтимоӣ ва
равиши таҳлил, муайянкунии масъалаҳои марбут ба
дастрасӣ ба волоияти қонун ва адолат, инчунин
ташаккул ва баррасии масъалаҳои мухталифи
марбут ба маҳалла дар сатҳи муколамаи ҷамъиятӣ.
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Нақшаи фаъолияти лоиҳаи «Дастрасӣ ба
адолат» дар ноҳия аз чунин қисматҳо иборат буд:
Вохӯриҳо бо ҳукуматҳои маҳаллӣ бо мақсади
дақиқан ва муфассал баррасӣ ва тасдиқ намудани
нақшаи ҳамкорӣ байни сохторҳои давлатии маҳаллӣ
ва ташкилоти ҲЕЛВЕТАС;
Ҷамъоварии иттилооти оморӣ оид ба шӯрои
маҳалла ва интихоби гуруҳи кории муайян барои
идомаи ҳамкориҳои дуҷониба;
Баргузории омӯзиш дар самти масъалаҳои
мониторинги иҷтимоӣ ва масоили марбут ба
муколамаи ҷамъиятӣ;

Ҳангоми
амалӣ
намудани
мониторинги
иҷтимоӣ дар Ҷамоатҳои деҳоти Ғазантараку
Исмоили Сомонӣ муаммоҳо муайян ва баъзе роҳҳои
ҳалли он барои баррасӣ дар муколамаи ҷамъиятӣ
дар соли 2017 пешниҳод гардида буданд. Дар натиҷа
ва бо саъю талоши сохторҳои давлатию фаъолнокии
ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ҳудуди Ҷамоати деҳоти
Исмоили Сомонӣ баъзе мушкилиҳо ҳалли худро
ёфтанд, алалхусус роҳи мошингарди маркази ҷамоат
мумфарш гардид, оби нӯшокӣ таъмин шуд ва
ҷараёни мӯътадили ҳалли баъзе баҳсҳои умумии
оилавӣ аз ҷониби масъулини ҷамоат коркард
шуданд.

Гузаронидани қубурҳои обгузар
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