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Қижмиддин Миралижн 

 

ФАЪОЛИЯТИ ИХТИЖРК ВА Ж ВОЛОНТЖРК  

ВА ПАЙОМАДЦОИ ОН ДАР ҶАЦОН ВА ТОҶИКИСТОН 

 

 

 

Ихтижригӣ ва ж волонтжрӣ қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи 

муосир мебошад, зеро маҳз он тобоварандаи талаботи 

имрӯз буда, ба цама гуна шароит мутобиқ ва василаи ягонаи 

умумиҷацонии устувори дастгирикунанда ва кӯмакрасони 

давлат ва ҷомеа мебошад. Тавассути ихтижрӣ, шацрвандон 

бо роццои гуногун ба рушди имконоти иҷтимоӣ ва 

иқтисодии ҷомеаи худ сацм мегузоранд. Илова бар ин, онцо 

ба васеъ гардидани имкониятцо ва устувории институтцои 

ҷоемаи шацрвандӣ мусоидат менамоянд, цамзамон 

малакацои ба худ хосро тақвият бахшида, қуллацои касбию 

амалии цажтро мустақилона фатц месозанд. 
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I. МАФҲУМИ ИХТИЁРӢ (ВОЛОНТЁРӢ) ВА ФАЪОЛИЯТИ 

ИХТИЁРИГӢ (ФАЪОЛИЯТИ ВОЛОНТЁРӢ) 

 

Волонтжр – аз калимаи лотинии “voluntarius” гирифта шуда, дар 

забони тоҷикк маънои ихтижрк, ризок ва фидоиро дорад. 

Новобаста аз хусусияти байналмилалк касб кардани истилоци 

«волонтжр(к)» он дар бисжр кишварцо он бо забони давлатк тарҷума ва 

мавриди истифода қарор дода шудааст. Чунончк дар Федератсияи 

Россия “Добровольчество”, Олмон “Ецренамт”, Ирон 

“Ризокорк/Довталабон”, Озарбойҷон “Конулу”, Туркия “Гонулу”, 

Тотористон “Ихтыяры” ва ғайра мавриди амал қарор дорад. 

Дар Тоҷикистон низ ин мафцум цамчун “Ихтижрк” цануз аз солцои 

2000-ум инҷониб дар амал мебошад, инчунин, цамин мафцум дар 

якчанд санадцои ҷории меъжрии цуқуқк истифода мешавад, аз ҷумла 

қонунгузорк дар соцаи ӯцдадории умумии царбк ва хизмати царбк, 

эцсонкорк, милитсия, ҷавонон ва сижсати давлатии ҷавонон, 

иттицодияи корфарможн, дружинаи ихтижрк ва ғайра. 

Боиси зикр аст, ки солцои охир истилоци “волонтжр” дар фаъолияти 

ғаразноки царакатцои экстремистк ва террористк бештар истифода 

гардида истодааст ва ба ин васила то андозае нисбат ба ин истилоц дар 

байни ҷомеа эцсоси манфк ҷой гирифтааст. 

Цамин тариқ, дар баробари дигар кишварцо ҷицати устувор 

гардонидани мақоми ин самти фаъолият дар ҷомеа ва дар роци 

баланд бардоштани нуфузи забони тоҷикк истифодаи истилоњи 

“волонтжрк” ва “фаъолияти волонтжрк” бо забони давлатк муовфиқан 

“ихтижрк” ва “фаъолияти ихтижригк” аз манфиат холк намебошад. 

Аз тавсияцои созмонцои ҷацонк:   

Ихтижригк ин гурӯци фаъолиятцое мебошад, ки аз ҷониби шахси 

воқек, иттицодияцо ва ж шахси цуқуқк барои бецдошти вазъи цажти 

инсонк бо интихоби озод ва бе даромади молиявк, берун аз 

чацорчӯбаи хизматк, цамчун хизмати шацрвандк ба амал бароварда 

мешавад 

Ихтижрк ин шахси воқеие мебошад, ки бо хоциши худ ва ж интихоби 
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озод вақт, кор ва малакаи худро мувақатан ва ж мунтазам бе 

интизории ҷуброни молиявк, яъне ройгон (ба истиснои пардохти 

зарурии хароҷотцо, ки ба иҷрои вазифаи ихтижрии ӯ нигаронида 

мешавад) ба манфиати ҷомеа бевосита (шахсан) ва ж ба воситаи 

ташкилотцои ҷалбкунанда пешницод (манзур) менамояд 

 

II. МАНФИТНОКИИ ДАВЛАТ ВА ҶОМЕА АЗ ФАЪОЛИЯТИ 

ИХТИЖРК ДАР СОЦАИ ИҚТИСОДИЖТ 

 

Мутобиқи таҷрибаи давлатцои социбтаҷриба андоза ва ж ченаки 

хизматрасонии ихтижрк аз рӯи соат муайян карда шудааст. Дар соли 

2013 қиммати ихтижрк барои як соат 22,5 доллари ИМА-ро ташкил 

додааст.1  

1) Тибқи маълумоти Корпоратсияи хизматрасонии миллк ва 

ҷамъиятии ИМА дар соли 2012 64,5 млн. шацрвандони ИМА ва ж 

26,5% ацолии калонсоли ин кишвар 7,9 млрд./соат хизмати ихтижрк 

кардаанд, ки арзиши он ба иқтисодижти цамин кишвар 175 млрд. 

доллари ИМА-ро ташкил додааст2. Ин таносбунокк ба сари цар 

ихтижрк 2,7 млн. доллари ИМА дар як сол рост меояд.  

2) Сацми ихтижрк 8% Маҷмӯи мацсулоти дохилии (ММД) 

кишварцоро ташкил медицад ва цатто дар баъзеи онцо ба 14% 

ММД мерасад. Соли 2003 ихтижрижн ба иқтисодижти Британияи 

Кабир 42,6 млрд. фунт стерлинг ва ж 64 млрд. доллари ИМА 

даромад овардаанд3 

3) Тадқиқоти дар байни 24 кишварцои Аврупо гузаронидашуда 

нишон медицад, ки 65% даромадцои хайриявии ин кишварцо ба 

                                                           
1 http://www.independentsector.org/volunteer_time 
2 www.volunteeringinamerica.gov. 
3 "Study of the extent and role of volunteering – 1997," National Centre for Volunteering, cited in Council 

of Europe, "Improving the Status and Role of Volunteers as a Contribution by the Parliamentary 

Assembly to the International Year of Volunteers 2001," Doc. 8917, December 22, 2000, 

http://www.seeyn.org/files/4/6_Voluntarism_and_public_institutions.pdf, 207. 

http://www.volunteeringinamerica.gov/
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ихтижрижн рост меояд ва танцо 35% он бевосита, яъне дар шакли 

маблағк ҷалб карда шудааст4 

Аз ин ҷо хулоса бармеяод, ки сацми ихтижрижн дар рушди 

иқтисодижти ҷомеа хело назаррас мебошад ва ба он на танцо 

кишварцои тараққикарда, балки тамоми кишварцо, аз ҷумла 

кишварцои дар цоли рушдбуда бештар нижз доранд, зеро мацз 

иқтисодижти цамин кишварцо барои василацои иловагк тақозо дорад. 

III. МАНФИТНОКИИ ДАВЛАТ ВА ҶОМЕА АЗ ФАЪОЛИЯТИ 

ИХТИЖРК ДАР СОЦАИ ИҶТИМОИЖТ 

 

Ихтижрк дар соцаи иҷтимок нақши калидк дорад. Нишондицандацо 

он дар ин самт, ин: устувории робитаи иҷтимок; ташаккулжбии 

(қоматафрозии) устувор, бехатар, ҷамъияти иттифоқ; рушджбии 

робитаи шацравандон ва таъмини хизматрасонк ва молрасонии 

ҷамъиятк мебошад. 

1) Фаъолияти ихтижрк шахсонро ба цам муттацид месозад, барои 

онцо имконияти ташаккули малакацои муошират ва 

таҷрибаандузк фароцам меорад. Ихтижрк имкон пайдо мекунад, 

ки бо ташкилоту муассисацои гуногун ва кору фаъолияти онцо 

шинос шавад, цамзамон бо ташкил гардидани робита байни 

ихтижрк ва ташкилот, кордицанда имкон пайдо мекунад, ки аз 

мижни ихтижрижн бецтаринцоро барои кор даъват созад. Яъне, дар 

ин росто цам шахси бекор социби кор мегардад ва цам кордицанда 

социби хизматчии чолоку ботаҷриба/корманд.  

2) Ихтижрк кӯмакрасони давлат дар роци бецдошти вазъи иҷтимоии 

ацолк мебошад. Ба қишрцои нижзманд, осебпазир ва 

душвортарбия, ки давлат дастраск надорад, кӯмак дар шаклцои 

гуногун расонида мешавад. Цатто ба ташкилоту идорацо кӯмаки 

                                                           
4 Lester M. Salamon and Wojciech Sokolowski, “Volunteering in Cross-National Perspective: Evidence 

from 24 Countries,” Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, no. 40 

(2001), http://www.jhu.edu/~ccss/publications/pdf/cnpwp401.pdf 
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машвратии касбк пешницод карда мешавад, ки рушди фаъолияти 

онцо мусоидат менамояд.  

3) Цангоми цолатцои фавқуллода ихтижрижн дар сафи пеш мебошанд. 

Дар Циндустон аз ҷониби ихтижрижн ба 500 цазор ацолии децот 

малакаи эмин будан дар цолатцои фавқуллода омӯзонида шуда, 

дар 78 цазор децотцо низоми огоцсозк аз цолатцои фавқуллода бо 

фарогирии гурӯци ихтижрижн таъсис дода шуд5. 

4) Мутобиқи яке аз тацқиқотцои аврупок 43% кормандони иҷтимоии 

35 кишварцои тацқиқгардидаро ихтижрижн ташкил медицанд. Дар 

Полша 87% кормандони ташкилотцои ҷамъиятк ба ихтижрижн рост 

меояд6. 

5) Дар Англия дар солцои 2007-2008 цудуди 2 млн. нафар тавассути 

барномаи хизматчии ихтижрк социби ҷойи кор гардиданд.  87% 

хизматчижн/коргарон ба он ақидае мебошанд, ки ихтижрк барои 

даржфти ҷойи корк ва ташкили карера барои ҷавонони 16-25 сола 

мусоидат менамояд7. 

Хулоса ихтижригк мусоидаткунада ва шарики боэътимоди давлат дар 

роци бецдошти вазъи иҷтимоии шацрвандон, аз ҷумла қишри 

нижзманди ацолк мебошад, ки ба ин нишондицанда тамоми кишварцо 

нижз, њатто талоши доимї доранд. 

IV. МАНФИТНОКИИ ДАВЛАТ ВА ҶОМЕА АЗ ФАЪОЛИЯТИ 

ИХТИЖРК ДАР СОЦАИ ФАРЦАНГУ МАЪНАВИЖТ 

 

1) Мавҷудияти фаъолияти ихтижрк, захираи ва имконоти ихтижрк 

худ муаррификунандаи фарцанг, таърих ва тамаддуни миллк 

мебошад. Зеро цангоми  омӯзиш ва ташкили корцои сацрок 

ихтижрк бо менталитет ва урфу одатцои миллк шинос мешавад ва 

дигаронро низ шинос менамояд. Цангоми сафар ва ж хизмати 

                                                           
5 http://www.pointsoflight.org/sites/default/files/site-

content/files/social_impact_of_volunteerism_pdf.pdf 
6 Taryn Nelson, "A Comparative Look at National Volunteerism Legislation," The Inter-American 

Initiative for Social Capital, Ethics and Development, Inter-American Development Bank, June 2005 
7 http://www.ivr.org.uk/ivr-volunteering-stats/180-volunteering-and-employment 
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ихтижрк дар хориҷ ихтижрк худ муаррификунандани фарцангу 

тамаддуни миллк мебошад. 

2) Ихтижрк барои он ки дар байни дигар қишри ҷомеа кор барад, 

бояд, ки намунаи ибрат бошад. Ин талабот шахсро дар рӯцияи 

солим бо хулқу атвори цамида тарбия менамояд, цамзамон он 

таблиғгари мустақими маънавижт ва фарцанги миллк дар байни 

ацолк мебошад.   

3) Ташаббус кардани амалижтцои гуногуни фаъолноксозии 

шацрвандон барои ҷалби онцо ба омӯзиш, маълумотнокгардк ва 

пос доштани фарцанги миллк, цамзамон равнақ додани сатци 

маънавии хеш боис мегардад.  

4) Иштироки шацрвандонро дар цажти ҷамъиятк фаъол мегардонад, 

аз ҷумла низоми цамкорк ва цамгироии ҷомеаи мацалро ба вуҷуд 

меорад, масъулияти шацрвандиро дар роци цалли мушкилоти 

баамаломада баланд мебардорад. 

Бо истифода аз василаи ихтижригк давлат ва ҷомеа дар роци рушди 

фарцангу тамаддун жрадмчижни бевосита пайдо мекунанд, чун ин 

фаъолият худ фарцангшинос, социби ахлоқи цамида, тацаммулпазир, 

ватандӯст ва бомаданият будани шахси ихтижриро тақозо менамояд. 

V. МАНФИАТНОКИИ ШАХС ВА Ж ШАХСИЯТ АЗ 

ФАЪОЛИЯТИ ИХТИЖРК 

 

1) Ихтижрижн ба худ низ кӯмак мерасонанд. Касоне, ки ҷавонанд ва ж 

бекор мебошанд метавонанд таҷриба ва малакаи якдигарро, аз 

ҷумла таҷрибадорон ва бузургсолонро омӯзанд ва ба ин васила ба 

кор ва касби муайян таъмин гарданд. Яъне, шахс цангоми ихтижрк 

будан ва ж дар натиҷа аз он имкон пайдо мекунад, ки қобилият, 

дониш ва малакаи худро тақвият бахшад, социбтаҷриба, социби 

кор, малакаи идорк, муоширатк, ҷомеашиноск ва аз цама муцим 

социби нуфузи баланд гардад. 

2) Ихтижрк барои шахс ин зинаи ишғол ва муайян намудани мавқеи 

худ дар ҷомеа буда, пайдо кардани имконият барои қоматафрозк, 
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пайдо кардани эътимод ба худ, худбоварк, эцтироми худ ва 

қаноатмандк аз цажтро имкон медицад. 

3) Шахс цамчун ихтижрк кӯшиш мекунад, ки барои дигарон хизмати 

хуб кунад ва бо ин роц ӯ аз дигарон бецтар мегардад. Цамчунин, 

ихтижрк ба шахс циссижти ифтихор доштан ва социбмақом 

шуданро эцдо мекунад, ки унсури муцими цажтк ба шумор 

меравад. 

Яъне, агар мақсади мо ташаккули воқеан цам ҷомеаи 

бомаърифату тацаммулпазир, босаводу донишандӯз, ташаббускору 

манфиатбахш ва фарцангдӯсту мецанпараст бошад, пас ихтижрк роци 

наздиктарини расидан ба он аст.    

VI. МЕЪЖРЦОИ ҚОНУНГУЗОРК ВА ИМТИЖЗЦО БАРОИ 

РУШДИ ФАЪОЛИЯТ 

 

Эзоц: тацлил ва тавсияцои дар пожн овардашуда дар асоси таҷрибаи 

ҷацонии фаъолияти ихтижригк ҷамъоварк гардидааст ва татбиқи онцо 

танцо бо назардошти шароити мацал/кишвар моил мебошад. 

 

1) Фаъолияти ихтижрк ба якчанд санадцо цамбастагк дорад: Кодекси 

гражданк, Кодекси мецнат ва Кодекси андоз. Дар воқеъ фаъолияти 

ихтижрии шахс бемузд аст, вале хароҷоти ҷории ӯ бояд пардохта 

шавад. Дар баробари ин, ба даст маблағ гирифтани ихтижрк (тибқи 

қонунгузорк) набояд дар шакли даромад ва ж фоида пазируфта 

шавад, чунки дар ин цолат аз ӯ андоз ситонида мешавад. Цамчунин, 

фаъолияти ихтижрк фаъолияти бевоситаи мецнатк нест ва набояд, 

ки дар ин сурат ӯ цамчун коргар ва ж корманд пазируфта шавад, 

яъне ихтижрк бояд мақоми хоси худро дошта бошад.  

Яъне, 1) цама намуди фаъолияти ихтижрк бояд, ки аз андоз озод 

бошад, 2) ба фаъолияти ихтижрк цама шахсон, бекор, коргар, 

донишҷӯй ва ғайра бояд ҷалб гарданд. 

2) Шаклцои фаъолияти ихтижрк, вале мацдуд накардани онцо (ба 

ҷузъ, кӯмаки хешутаборк) ва мушаххас муқаррар кардани 
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ҷузъижти танзимкунанда тибқи мақсаду хоциши гузошташуда бояд 

муайян бошад. 

3) Фаъолияти ихтижрк бояд мацдудиятцои зижд надошта бошад, 

назорат бояд камтар муқаррар гардад. Қонунгузорк бояд ихтижрро 

цифз, дастгирк ва цавасманд кунад, на ин ки иродаи ӯро заиф 

гардонад. 

4) Бояд муайян карда шавад, ки кай ва чк тарз фаъолияти ихтижрк 

дар кишвар танзим карда шавад. Дар ин ҷо мебояд, манфиати 

тарафцо, фарцанг, менталитет ва ғайра ба инобат гирифта шавад. 

Дар баъзан нуқтацо зарур аст, ки барои цамоцангсозии фаъолияти 

ихтижрк ташкилотцои ҷамъиятк ҷалб гарданд, то ин ки дигар 

қишри ҷомеаи шацрвандк барои рушди фаъолияти ихтижрк 

цавасманд гардад. Дар инҷо цамчунин номувофиқатии қонунцоро 

мебояд пайдо ва бартараф кард. 

(Аз цама муцим, зарур аст, ки лоицаи Қонун дар байни тарафцои 

манфиатдор Цукумат, ТҒД, коршиносон ва ғайра муцокима 

гардад).  

5) Ташкилотцо ба мақоми ташкилотцои ҷалбкунанда (мақомоти 

давлатк) ва мақоми ташкилоти ихтижрк (ҷамъиятк) ҷудо карда 

шаванд. 

 

VII. ТАҶРИБАИ ҚОНУНГУЗОРИИ КИШВАРЦОИ ХОРИҶ ДАР 

СОЦАИ ИХТИЖРК 

 

1) Дар Чехия Қонуни ихтижрк амал мекунад ва танцо ихтижрижн ва 

ташкилотцои ихтижрие, ки дар доираи цамин қонун амал 

мекунанд, дастгирии давлатро межбанд. Мақомоти давлатк бошад, 

ихтижрижнро барои амалк сохтани чорабиницои/мушкилоти 

муайян ҷалб месозад ва аз ин рӯ онцо ташкилотцои ҷалбкунанда 

ном бурда мешаванд. 
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2) Дар таҷрибаи Венгиря танцо ташкилотцои дар мақомоти 

ваколатдори давлатк худро ба қайд гузошта метавонанд аз ҷониби 

давлат дастгирк жбанд. 

3) Дар Италия Қонун шакли цамкории байни давлат ва ташкилотцои 

ихтижриро мушаххас кардааст. 

4) Дар Люксембург Конуни хизматрасонии ихтижрии ҷавонон қабул 

гардидааст, ки мутобиқи он ташкилоти ба фаъолияти ихтижрк 

машғулшаванда бояд аз Вазорати кор бо ҷавонон акредетатсия 

бигирад. 

 

VIII. ТАВСИЯЦОИ СОЗМОНИ МИЛЛАЛИ МУТТАЦИД 

ВОБАСТА БА РУШДИ СОЦАИ ИХТИЖРК ДАР 

МАМЛАКАТЦО 

 

Цуқуқцои асоск ва озодк 

    Цуқуқ ба цамоиш ва иттицодияи сулцхоцона 

 Цуқуқ ба талабот надоштан/нагузоштан ба иҷрои мецнати 

маҷбурк 

 Цуқуқ барои иштироки фаъол дар цажти сижск, иқтисодк, 

маданк ва иҷтимоии ҷомеа дар кишвар 

 Цуқуқ ба фикронии озод, озодии виҷдон ва дин; 

 Цуқуқ барои цифзи муцити зист 

 Цуқуқ ба пешбарии цуқуқи инсон ва заминацои озодк 

         Қонунгузории байналмилалк 

1. Дастгирии иштироки ихтижрижн дар барномацои 

байналмилалк 

2. Муайян кардани мақоми цуқуқии ихтижрк 

3. Эътироф кардани цуқуқи дахлнопазирии (дипломатии) 

ихтижрижни байналмилалк 

4. Ба ихтижрижн додани бартариятцо ба монанди хизматчии 

давлатк ва дипломатк 
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         Қонунгузории мецнат 

 Муайян кардани мақоми цуқуқии ихтижрк ба мецнат  

 Қонунгузории мецнат бояд ихтижрро ба коргар баробар 

накунад, зеро кори ихтижрк пардохтнашавандааст. Ба ихтижрк 

мафцуми "кор" ин "кори пардохтшавандааст" алоқаманд нест. 

Ихтижри ройгон аст, вале на цамеша бехароҷот аст.  

 Қонунгузорк бояд муайян кунад, ки кадом намуди 

подошпулицо ва пардохти хароҷотцо барои ихтижрижн 

(мутобиқ ба намуди кор ва хизматрасонии онцо) мумкин 

мебошад, ки онцо цамчун "коргар" дар системаи мецнат ба 

цисоб гирифта нашаванд  

         Саломати ва бехатарк 

Саломатк ва бехатарии ихтижрижн цангоми кор бояд таъмин карда 

шавад 

         Масъулият 

        Ихтижрижн дар сурати ба нокомк ва ногуворк (цодисацои 

фавқулода) цангоми кор дучор гаштан бояд цифз шаванд  

  Ихтижрижн дар баробари коргарон бояд бо суғурта 

(тандурустк, иҷтимок ва ғайра) таъмин шуда бошанд 

         Цавасамандии хурд 

       Ихтижрк (ба монанди пардохти маош цавасмандк) куллан 

ройгон аст. Сарцадцои ихтижрк ва коргар бояд равшан бошад 

 Ихтижрк коргари маошгир нест 

 Маблағи барои фаъолияти хизматрасонк ва кори ихтижрк 

муцим буда, бояд цамчун пардохти хароҷоти алоқаманд 

муайян карда шавад ва дар ин ҷо цаққи хизмат барои иҷрои 

кор бояд оварда нашвад 

         Фаъолияти ихтижрии коргар/хизматчк 

 Қонунгузории мецнат бояд, ки фаъолияти ихтижрии 
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коргарро/хизматчиро дастгирк намуда, дар шакли премия ва 

пардохти иловагк цавасманд гардонад 

Мисол: цолате цаст, ки кордицанда бо ташкилоти махсусгардонидашудаи 

ғарисоцавк оид ба иҷрои кори муайян шартнома ба имзо расонидааст ва 

ин иҷрочиро зарур аст, ки барои сифатнокии кор мутахассиси соцаро 

ҷалб созад. Дар ин сурат, кордицанда метавонад корманди худро цамчун 

ихтижрк ба ин ташкилот сафарбар созад ва бар ивази хизмати ӯ ба ӯ 

премия ва ж дигар цавасмандсозк таъин намояд. Ҳамчунин, агар ин 

вазъият дар доираи соатцои корк рух дицад, пас он бо қонунгузории соцаи 

мецнат танзим мегардад.  

 Коргар цамчунин метавонад барои фаъолияти ихтижрк 

рухсатии эҷодк гирифта дар ташкилоти ғайрисоцавк кори 

муайяни эҷодиро ба анҷом расонад 

         Қонунгузории андоз 

 Қонунгузории андоз бояд фаъолияти устувори ихтижриро 

кафолат дицад 

 Фаъолияти ихтижрк, ки пардохти хароҷоти ҷорк, яъне барои 

иҷрои ӯцдадории ихтижрк алоқамандк дорад, бояд аз цама гуна 

андоз озод бошад 

 Қонунгузорк бояд маблағузории/хайрияи хусуск, фардк ва ж 

мутташакилонаро бо ҷорк намудани имтижзцои андозбандк 

(озод кардан аз андоз ва ж паст кардани миқдори андоз), ки 

тариқи фаъолияти ихтижрк нигаронида шудааст, цавасманд 

созад, аз ҷумла, андоз аз амвол, фоида, даромад ва ғайра. 

         Қонунгузории цифзи иҷтимок 

 Қонунгузорк бояд шароитцоеро фароцам бижрад, ки 

иштирокчижни фаъолияти ихтижрк аз манфиати иҷтимоии 

худ, аз ҷумла жрдампулк аз бекорк барканор намонанд 

 Цама қишрцо цуқуқ ба фаъолияти ихтижрк бояд дошта бошанд, 

ба монанди коргар, бекор, донишҷӯ, нафақахур, имконияташон 

мацдуд ва ғайра  
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 Шахс цангоми ихтижрк шудан бояд аз имжтизцои иҷтимоии худ 

мацрум нагардад 

 Ихтижрк набояд ба суғуртаи иҷтимок ва ж тандурустк ӯцдадор 

карда шавад 

 Ихтижрк, ташкилотцои ихтижрк ва ташкилотцои ҷалбкунанда 

аз цама намуд андозцои иҷтимок бояд озод бошанд, цамзамон 

имтижзцои иҷтимоии худро бояд гум накунанд 

         Қонунгузории муцоҷират 

 Қонунгузорк бояд ба воридшавии ихтижрижни хориҷк ба 

кишвар ва иштироки онцо дар барномацои байналмилалк 

мусоидат намояд 

 Қонунгузории соцаи муцоҷират бояд барои фаъолияти 

ихтижрижн дар дохили кишвар ва иштироки онцо дар татбиқи 

барномацо ва ж лоицацои байналмилалк мусоидат намояд, аз 

ҷумла гирифтани раводиди махсуси имтижзнок цамчун 

"Ихтижрк" 

         Танзими фаъолияти ташкилотцои ғайридавлатк ва хайрхоц 

 Қонунгузорк таъсисжбии ташкилотцои ғайридавлатк ва 

хайриявиро бояд цавасманд созад 

 Барои бақайдигирии цатмии ташкилотцои ихтижрк бояд 

мацдудият набошад 

 Барои устувории фаъолияти ташкилотцо бояд мусоидат намуд, 

мисол, бо роци озод кардан аз андозбандк ва ж сабукк додан ба 

онцо 

 Механизмцои пешбурд, устуворк ва рушди фаъолияти 

ташкилотцоро мебояд амалк гардонид, мс. тариқи фармоиши 

иҷтимоии давлатк ва грантцо 

         ЗАМИНАЦО БАРОИ ИХТИЖРК 

 Ташаккули заминацои цуқуқк барои таъсисжбии ташкилотцои 

ғайрицукуматк аз тадбирцои аввалиндараҷа дар роци рушди 

ихтижрк мацсуб мегардад 
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 Тамоми қонунгузорие, ки барои фаъолияти ихтижрк монеацо 

эҷод менамояд бояд бартараф карда шавад ва қонунгузорие, ки 

алоқамандк дорад бояд устувор гардонида шавад 

 Қонунгузорк бояд ташаббусцои ихтижриро тавассути 

ташкилотцои давлатк ва хусуск цифз кунад 

 Қонунгузорк ва меъжрцои сижск бояд масъалацои муцими 

таъсиррасон ба фаъолияти ихтижриро фаро гирад, ба монанди 

шинохт ва иттилоотнокк, мақоми цуқуқк, принсипцои 

фаъолият ва қоидацои заминавии цамкории байни ихтижрк ва 

ташкилотцои ҷалбкунанда  

         Мафцуми цуқуқк 

 Мафцуми ихтижрк бояд бо назардошти арзишцои иҷтимок ва 

фарцангии мацал муайян карда шавад 

Мс. Ихтижрк ин гурӯци фаъолиятцое мебошад, ки аз ҷониби шахси 

воқек, иттицодияцо ва ж шахси цуқуқк барои бецдошти вазъи цажти 

инсонк бо интихоби озод ва бе даромади молиявк, берун аз 

чацорчӯбаи хизматк, цамчун хизмати шацрвандк ба амал бароварда 

мешавад 

Ихтижрк ин шахси воқеие мебошад, ки бо хоциши худ ва ж интихоби 

озод вақт, кор ва малакаи худро мувақатан ва ж мунтазам бе 

интизории ҷуброни молиявк, яъне ройгон (ба истиснои пардохти 

зарурии хароҷотцо, ки ба иҷрои вазифаи ихтижрии ӯ нигаронида 

мешавад) ба манфиати ҷомеа бевосита (шахсан) ва ж ба воситаи 

ташкилотцои ҷалбкунанда пешницод (манзур) менамояд 

Ин мафцумцо иштироки одамонро новобаста аз ҷинс, нажод, ранги пуст, 

миллат ва ғ. фаро мегирад, ки онцо озодона вақт, кор ва малакаи худро бе 

манфиати молк, пулк ж поддош ва бо ихтижри худ (бе маҷбуркунк ва ж 

мацдудияти қонунгузорк) пешницод менамоянд. Онцо ин амалро 

метавонанд аз вақт ба вақт ва ж ба таври мунтазамк дар асоси 

шартнома бо шахси цуқуқии дахлдор ба манфиати ҷомеа (на танцо ба 

манфиати шахсии худ) дар кишвари худ ва ж хориҷи он татбиқ намоянд. 

Ихтижрк барои даромади пулк кор намекунад, вале хароҷоти алоқамнди ӯ 
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дар роци татбиқи вазифацои хос ва муайян пардохт карда мешавад.  

 Қонунгузорк бояд фарқи байни ихтижрк ва хизматчиро муайян 

созад, ки дар кадом цолат кор аз ҷониби ихтижрк ройгон ва аз 

ҷониби хизматчк пардохтшаванда цисоб межбад. 

 Қонунгузорк бояд аз чунин муайянкунандацо оғоз жбад: 

ихтижрк барои хизматрасонк пардохт намешвад, ихтижрк бо 

даромади пулк цавасманд намешавад. 

         Принсипцои умумии ихтижрк 

 Иштирок дар фаъолияти ихтижрк ба хоциш, ихтижр ва 

интихоби озод асос межбад 

 Ихтижрк бар ивази нафақапулк ва кӯмакпулии давлатк амалк 

гардонида намешавад 

 Ихтижрк бар асоси фоида ва ж даромади молиявк ба роц монда 

намешавад 

  Ихтижрк иловакунанда аст, вале пожноваранда ва ж 

ивазкунандаи хизмати/кори пардохтшаванда нест, яъне ҷойи 

кори муқаррариро гирифта ва ж иваз карда наметавонад. 

 Худидоракунии ихтижрк бо нигоц доштани мустақилият бояд 

аз ҷониби мақоми давлатк дастгирк карда шавад  

 Ихтижрк ин фаъолияти қонунии шацрвандон аст, ки онцо 

тавассути он метавонанд дар рушди ҷомеа ва цажти иҷтимок 

фаъолона иштирок намуда, ба мушкилоти одамон таваҷҷӯц 

намоянд. 

 Ташаббусцои ихтижрк ба бецдошти ҷомеа равона гардида, ба 

ӯцдадорицои иҷтимок асос межбад 

 Ихтижрк пешбарандаи цуқуқи инсон ва баробарк дар ҷомеа 

мебошад 

 Ихтижрк ба эътирофи цуқуқ, шаъну шараф ва фарцанги ҷомеа 

даъват месозад. 

 Ихтижрк тақиндицандаи имкониятцои баробар ва 

инкоркунандаи табъиз мебошад 

 Ихтижрк эцдокунандаи принсипцои демократия, 
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цамгирок/якҷоягк ва иштироккунанда дар нигоцубини ҷомеа 

мебошад 

         ЦАМКОРИИ БАЙНИ ИХТИЖР ВА ТАШКИЛОТИ 

ҶАЛБКУНАНДА 

 Тартибу қоидацои амалк бояд ӯцдадорицо ва масъулияти 

ихтижрк ва ташкилотцои ҷалбкунандаро муайян созад 

Цифзи ихтижрк  

 Цуқуқ ба дастраск (гирифтани) ба маълумоти дахлдор, омӯзиш, 

назорат, дастгирии фардк ва техникк ва ба ин всила сабукк 

бахшидан барои иҷрои ӯцдадорицо 

 Таъмини суғурта дар цолатцои тавакал ва беморк, ки ба 

фаъолияти ихтижрк рабт дошта бошад 

 Цуқуқ ба шароити бехатар, цифзшуда ва аз нигоци саломатк 

эминбудаи корк  

 Цуқуқ ба пардохт гардидани хароҷоти марбут ба фаъолияти 

бевоситаи ихтижрк, аз ҷумла хароҷоти сафари хизматк, хӯрока, 

ҷойи хоб ва ғайра 

 Сертификатсия ва ж акредетатсиякунони фаъолияти ихтижрк 

бо дарназардошти давомнокк, сатци касбият ва намуди 

хизматрасонк  

         Ӯцдадорицои ихтижрк  

 Иҷро кардани вазифацо ва риоя кардани тартиботи ташкилоти 

ҷалбкунанда; 

 Эътироф кардани цуқуқ, ақида ва назари роцбарият; 

 Иштирок дар даврацои омӯзишк, ки аз ҷониби ташкилоти 

ҷалбкунанда ташкил карда мешаванд; 

         Ӯцдадорицои ташкилоти ҷалбкунанда  

 Кафолат додани таъминоти бехатарии макони фаъолияти 

ихтижрк, ки бо назардошти тавакали цолатцои фавқуллода ва ж 

беморк фароцам оварда шуда бошад 

 Пардохти хароҷоти ихтижрк (бо мувофиқаи қаблк) вобаста ба 
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амалисозии вазифацои ихтижрии он 

 Таъмини ихтижрк бо инфрасохтори зарурк бацри сабукк додан 

ба иҷрои ӯцдадорицо аз ҷониби он 

 Таъмини иттилооти алоқаманд ба фаъолияти (иҷрои 

вазифацои) бевосита 

 Омӯзонидани ихтижрк бо малака ва донишцои дахлдор 

 Сертификатсия ва ж акредетатсиякунони фаъолияти ихтижрк 

бо дарназардошти давомнокк, сатци касбият ва намуди 

хизматрасонк  

 Доштани ҷавобгарк дар назди шахси сеюм вобаста ба цолатцои 

нохуш ва ж ногуворе, ки ба ихтижрк цангоми иҷрои фаъолияти 

ихтижрк рух медицад 

         Шинохти/эътирофи сацмгузории ихтижрк 

 Қонунгузорк бояд андозаи сацмгузории ихтижриро муайян ва 

эътироф намояд 

 Сертификатсиякунонии андозаи сацми ихтижрк аз ҷониби 

ташкилоти ҷалбкунанда 

 Такмил ва тасдиқи сатци дониши ихтижрк тавассути системаи 

омӯзиши иловагк  

 Бацисобгирии давомнокии фаъолияти ихтижрк бо мақсади ба 

инобат гирифтани (истифодаи) он цангоми муайян кардани 

андозаи нафақа дар оянда (агар имконпазир бошад)  

         Нақши Цукумат 

 Маъракацои маълумотноксозк оид ба арзишмандк ва 

манфиатнокии ихтижрк 

 Расонидани кӯмакцои техникк, молиявк ва ташкилк ба 

ташкилотцое, ки ихтижрк ҷалб месозанд 

 Дастгирии молиявии ихтижрижн, ба монанди паст кардани 

нархи чипта ва ж рафтуои озод дар нақлижти ҷамъиятк 

 Дохил кардани ихтижрижн дар низоми таъминоти иҷтимок ва 

тандурустк цангоми ба корцои хавф машғул гардидани онцо 
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 Тация ва дастгирии омӯзиши ихтижрк, аз ҷумла механизми 

миллии андозагирии сацми ихтижрк дар рушди инсонк 

 Ташкили шӯрои миллк ва мацаллк бо фарогирии 

намояндагони мақомоти иҷроияи мацаллк, ташкилотцои 

ҷамъиятк, байналмилалк, тиҷоратк ва ғайра бо мақсади рушди 

фаъолияти ихтижрк дар кишвар 

Ин шӯроцо цамзамон имкон доранд, ки фаъолияти ихтижриро дар ҷойцо 

мониторинг гузаронида, вобаста ба бецдошти вазъият қарорцо бароранд 

         Нақши аъзои Парламент 

 Таъсиси низоми машваратк барои равнақи фаъолияти ихтижрк 

дар кишвар 

 Тавсияи цифз ва дастгирии сижсати ихтижрк, маблағгузории он 

аз цисоби буҷет 

 Муцокимаи парламентии фаъолияти ихтижрк ва ҷалби 

иштироки фаъоли мақоми марказк ва мацаллии давлатк дар 

он 

         ТАВСИЯЦО 

       1) Таъсиси Кумита ва ж гурӯци вакилон оид ба масъалацои 

марбут ба ихтижрк, барраск ва тацияи сижсати махсуси 

стратегк ва меъжрцо барои бецдошти шароитцо бацри 

татбиқи амалцои миллк ва байналмилалии ихтижрк 

2) Таъмини шинохт ва цифзи фаъолияти/сацмгузории ихтижрк 

дар рушди иқтисодк ва иҷтимок дар цама санадцои меъжрии 

цуқуқк ва соцацои дахлдор 

3) Тацкими фаъолияти касбии ихтижрк тавассути баргузории 

чорабиницои васеи тарғиботк, ба монанди Рӯзи 

байналмилалии ихтижрижн ва ғайра, ки ихтижрк қисми 

асосии он бошад 

4) Баргузории чорабиницои мақсадноки оммавк барои 

дастгирк ва шинохти ихтижрк мусоидат мекунад 

5) Дар баробари ташкилотцои ҷалбкунанда нигоц доштани 



 

19 
 

корцои машваратк бо дигар гурӯццо ва ташкилотцои 

алоқаманд, ба монанди доираи хусуск, ВАО, муассисацои 

таълимк ва ғайра, ки бо онцо ихтижрижн бевосита дастраск 

дошта бошанд 

6) Дастгирии таъсис ва фаъолияти марказцои миллк ва 

мацаллии ихтижрк ва ж дигар намуди ташкилотцо ва ж 

ницодцои дахлдор, ки тибқи қонунгузорк манъ карда 

нашудаанд 

7) Ташкили сатри махсуси буҷет барои дастгирии чорабиницои 

марбут ба фаъолияти касбии ихтижрк 

8) Табодули иттилоот ва таҷриба 

9) Тация, дастгирк ва пешбарии тацқиқу омӯзиши ихтижрк дар 

цамбастагк ба рушди иҷтимок ва таъсирнокии он ба 

қонунгузории мацаллк бо назардошти дурнамои мацаллк ва 

байналмилалк 

10) Дохил кардани ихтижрк ба номгӯи самтцои афзалиятноки 

давлатк 

11) Цамгироии фаъолияти ихтижрк бо намудацои мухталифи 

худ ва цамчун масъалаи муцим дар сижсати миллк, 

барномацо ва гузоришцо   

Мс. Сацмгузории ихтижрк дар роци расидан ба мақсадцои миллк ва 

байналмилалк, ба монанди Ҳадафцои рушди цазорсола 

12) Кафолати онро мебояд таъмин кард, ки сижсат ва 

қонунгузории миллк, байналмилалк ва минтақавк ба заиф 

гардидани иқтидор ва завқмандии шацрвандон ба 

фаъолияти ихтижрк монеа намегарданд, ифодаи 

бисжрҷабцагк ва жзандагии иқтидорнокии ихтижрк бояд 

таъмин гардад 

 

Вакилони Парламент ба он ки одамон минбаъд метавонанд малкаи худро 

барои бецдошти ҷомеаи худ ва ҷомеаи ҷацонк сафарбар созанд нақши 

муцим доранд. 
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IX. КИШВАРЦОИ ДОРОИ ТАҶРИБАИ АМАЛИИ ПЕШРАФТА 

ВА ҚОНУНГУЗОРК ДАР СОЦАИ ИХТИЖРК 

 

ИМА 

Канада 

Британия 

Кроатия 

Чехия 

Венгрия 

Италия 

Латвия 

Лисуания 

Люксембург 

Македония 

Полша 

Португалия 

Руминия 

Испания 

Хитой 

Япония 

Корея 
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X. САНАДЦОИ ЦУҚУҚИИ БАЙНАЛМИЛАЛК 
 

Қатъномаи Ассамблеяи генералии СММ №56/38 тавсия медицад, 

ки давлатцо: 

Барои рушди ихтижрк дастгирии молиявк, қонунгузорк ва 

чацорчӯбацоро бо назардошти тацкими фаъолияти ташкилотцои 

ҷамъиятк ва ғайритиҷоратк ба роц монанд 

        Аз тавсияцои Шӯрои Аврупо № (94)4 аз соли 2001  

Мақоми ихтижрижн муайян карда шуда, тацдидцои андозбандк 

бартараф карда шавад, цамчунин цифзи иҷтимоии ихтижрижн ва 

дастгирии молиявии фаъолияти онцо роцандозк гардад 
 

 

 

Эзоц:  

- маводи тацлилии дар боло овардашуда хусусияти 

тавсиявк дошта, барои корбарк дар ташаккул ва 

рушди заминацо барои фаъолияти ихтижригк 

нигаронида шудааст; 

- боиси зикр аст, ки ин маълумотцо дар натиҷаи 

омӯзиши таҷрибаи кишварцои пешрафта ва 

тавсияцои ташкилотцои бонуфузи байналмилалк дар 

самти рушди фаъолияти ихтижригк оварда шудаанд. 


