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                                                                   Замимаи 1. 

Бо қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз “___”_______________с 2016, №_______ 

тасдиқ шудааст 

Матритсаи амалиёт 

Афзалиятҳо Самтҳои амалиёт Чорабиниҳо Индикаторҳо 
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Талаботи 

умумӣ ба 

маблағгуз

орӣ 

(ҳазор 

доллар 

ШМА)   

Сарчашмаи маблағгузорӣ 
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2. ТАҲКИМИ НЕРЎИ ИНСТИТУТСИОНАЛӢ 

2.1. Баланд бардоштани самаранокии низоми идоракунии давлатӣ 

2.1.1. 

Ташкили 

низоми 

идоракун

ии 

стратегӣ    

2.1.1.1. Дар ҳама 

сатҳҳои идоракунии 

давлатӣ низоми 

банақшагирии стратегӣ 

ҷорӣ карда шавад.    

2.1.1.2. Механизми 

амалии идоракунии 

зиддибуҳронӣ ҷорӣ 

карда шавад.  

2.1.1.3. Ҷараёни ташкили 

низоми ҳамоҳангсозии 

сиёсат, маҳдуд намудани 

вазифаҳо ва уҳдадориҳо 

дар ҳама сатҳҳои 

идоракунии давлатӣ ва 

ҳамкориҳои самарабахши 

шарикони рушд ба итмом 

расонида шавад. 

1.Таъсиси Гуруҳи корӣ ё  

Комиссияи давлатӣ оид ба 

ислоҳоти низоми 

идоракунии давлатӣ бо 

назардошти муайян 

намудани уҳдадориҳои 

вазифавию функсионалии 

онҳо   

2. Таҳия ва ҷорӣ намудани 

барномаи омўзишӣ ва 

бозомўзии хизматчиёни 

давлатӣ оид ба ташхис, 

огоҳонӣ, суст кардани 

таъсир ва рафъи 

зуҳуротҳои буҳронӣ    

Низоми миллии 

рушд фаъолона кор 

мекунанд;  

Механизми 

идоракунии 

зиддибуҳронӣ 

фаъолият 

менамояд; 

Вазифаҳо оид ба 

қабул ва татбиқи 

қарорҳои стратегӣ 

тақсим шудаанд.  

ДИПҶТ, 

ВРИС, 

ВМ, АХД  

- 2000,0 - - - 
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2.1.2. 

Таҳияи 

механизмҳо 

оид ба 

таъмин 

намудани 

шаффофияти 

фаъолияти  

мақомоти 

ҳокимияти 

давлатӣ ва 

маҳаллӣ   

 

2.1.2.1. Технологияҳои 

муосир ва 

инноватсионии 

фаъолияти идоракунӣ 

ҷорӣ карда шавад ва 

шароит барои 

истифодаи самараноки 

захираҳои иттилоотӣ 

дар фаъолияти 

мақомоти идоракунии 

давлатӣ фароҳам оварда 

шавад 

  

1.  Тақвияти ваколатҳои 

мақоми ваколатдор оид ба 

ҳамоҳанг сохтани 

фаъолияти Шабакаи 

ягонаи ТИК 

(технологияҳои 

иттилоотию 

коммуникатсионӣ) ва 

пешбурди ташаббусҳо 

вобаста ба ҷорӣ намудани 

низоми маълумотҳои 

кушода.   

2.Таҳияи механизмҳои 

пурзўр намудани назорати 

фаъолияти мақомоти 

ҳокимияти иҷроияи 

давлатӣ аз ҷониби ҷомеа 

ва баланд бардоштани 

эътимоди шаҳрвандон.  

3. Таҳлил ва мураттаб 

намудани паҳлуҳои қавӣ 

ва заифи тадбирҳо оид ба 

таъмини шаффофи 

фаъолияти мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти 

давлатӣ бо мақсади 

ташкили низоми 

маълумотҳои кушода  

4. Гузаронидани лоиҳаи 

таҷрибавӣ оид ба ҷорӣ 

намудани низоми 

“Маълумотҳои кушода” 

Механизмҳои 

ҳамкории давлат, 

бизнес ва ҷомеаи 

шаҳрвандӣ дар 

доираи низоми 

рушди миллӣ 

таҳия гардида 

фаъолона амал 

мекунанд;  

Доир ба таъмини 

шаффоф будани 

фаъолияти 

мақомоти давлатии 

ҳокимияти иҷроия 

заминаи меъёриву 

ҳуқуқӣ таҳия 

шудааст, оид ба 

ҷорӣ намудани 

низоми 

“Маълумотҳои 

кушода” лоиҳаи 

таҷрибавӣ 

гузаронида 

мешавад.  

ДИПҶТ 

ХА 

Вазорату 

идораҳои 

дахлдор 

- 700,0 - - - 

2.1.3. 

Баланд 

бардошта

ни сифати 

хизматрас

ониҳои 

2.1.3.1. Ташкили 

махзани ягонаи меъёрии 

ҳуқуқии пешниҳоди 

хизматрасониҳо  

2.1.3.2. Таҳия намудани 

тартиб (регламент) ва 

1. Дар шакли таҷрибавӣ 

Феҳристи 

автоматикунонидашудаи 

хизматрасониҳои давлатӣ 

ҷорӣ карда шавад. 

2. Тартиб (регламент) ва 

Феҳристи 

автоматикунонидаш

удаи вазифаҳои 

давлатӣ фаъолият 

менамояд; 

На кам аз 30% 

ДИПҶТ 

ВА, ВМ 

- 600,0    
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давлатӣ  

 

стандартҳои пешниҳоди 

хизматрасониҳои 

давлатӣ  

2.1.2.3. 

Автоматикунонии 

пешниҳоди 

хизматрсониҳо  

стандартҳои пешниҳоди 

хизматрасониҳои давлатӣ 

таҳия карда шавад 

3. Меъёрҳои (критерияҳои) 

арзёбии самаранокии 

фаъолияти мақомоти 

марказӣ ва маҳалии 

ҳокимияти иҷроия тасдиқ 

карда шаванд  

тамоми 

хизматрсониҳои 

давлатӣ мумкин 

аст тариқи 

истифода аз 

технологияҳои 

иттилоотӣ 

пешниҳод шаванд  

 

2.1.4. Бо 

кадрҳо 

таъмин 

намудани 

иҷроиши 

самарабах

ши 

вазифаҳои 

давлатӣ ва 

амалӣ 

кардани 

кафолатҳо

и 

давлатии 

иҷтимоӣ 

 

 

2.1.4.1. Баланд 

бардоштани ҷолибияти 

хизмати давлатӣ ва 

таҳкими бартарияти 

рақобатнокии он 

ҳамчун корфармо 

нисбат ба бахши 

хусусӣ;  

2.1.4.2. Ташкили низоми 

самарабхши тайёр 

кардан ва аз нав тайёр 

кардани кадрҳои 

идоракунӣ;  

2.1.4.3. Баланд 

бардоштани нақши 

занон дар ҷараёни 

қабули қарорҳо дар 

мақомоти ҳокимияти 

давлатии сатҳҳои 

гуногун. 

 

   

1. Сифати тахассусии тайёр 

намудани хизматчиёни 

давлатӣ баланд бардошта 

шавад; 

 

Механизми 

махсуси 

идоракунии 

низоми музди 

меҳнат ва 

ҳавасмандкунии 

хизматчиёни 

давлатии 

баландихтисос 

ташкил ёфтааст;  

Тайёр намудани 

хизматчиёни 

давлатӣ дар 

тамоми самтҳои 

асосӣ, ки норасоии 

тахассус ва 

малакаи 

хизматчиёни 

давлатӣ мавҷуд 

аст, гузаронида 

мешавад. 

АХД 

ВМ 

ВМЕҲ 

ДИД 

 400,0     

2.1.5. 

Такмили 

идоракунии 

ҳудудию 

маъмурӣ ва 

баланд 

бардоштани 

самаранокии 

2.1.5.1. Тақсимоти 

аниқи уҳдадориҳои 

функсионалӣ миёни 

сатҳҳои идоракунӣ ва ба 

онҳо таҳвил додани 

салоҳиятҳои якхелаи 

моликият ва молиявӣ; 

2.1.5.2. Таъмини 

1. Барномаи ислоҳоти 

низоми идоракунии 

маҳаллӣ таҳия ва татбиқ 

карда шавад; 

2. Меъёрҳои (критерияҳои) 

тақсимоти маъмурию 

ҳудудӣ ва муносибатҳо 

байни сатҳҳои идоракунии 

Вазифа ва 

ваколатҳои 

мақомоти 

ҳокимияти маҳаллӣ 

ва худидоракунии 

маҳаллӣ маҳдуд 

шудааст; 

Мухторияти 

КРМ,  

ВМ 

- 2000,0 - - - 
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кори 

мақомоти 

ҳокимияти 

маҳаллӣ ва 

худидоракун

ии маҳаллӣ  

мухторияти молиявии 

худидоракунии маҳаллӣ 

тибқи функсияҳои аз 

ҷониби онҳо 

иҷрошаванда  

давлатӣ ва худидоракунии 

маҳаллӣ муайян карда 

шавад  

   

молиявии 

худидоракунии 

маҳаллӣ тибқи 

вазифаҳои аз 

ҷониби онҳо 

иҷрошаванда 

таъмин гардид;  

Аҳолӣ бо 

хизматрасониҳои 

сифатнок таъмин 

гардид ва дар 

раванди рушди 

ҳудуди худ 

фаъолона иштирок 

менамояд 

2.1.6. 

Таъминот

и 

баробари 

дастрасии 

занону 

мардон 

дар 

ҷараёни 

қабули 

қарорҳо 

дар 

хизмати 

давлатӣ 

 

2.1.6.1. Мукаммал 

намудани механизмҳо 

оид ба зиёд намудани 

шумораи занон ба 

вазифаҳои роҳбарӣ дар 

мақомоти ҳокимияти 

давлатии сатҳҳои 

гуногун  

 

 

1. Таҳлили гендерии 

интихоб ва ҷобаҷогузо-рии 

кадрҳо дар мақомоти 

ҳокимияти иҷроия, 

қонунбарор ва судӣ дар 

ҳама сатҳҳо гузаронида 

шавад; 

2. Маҷмўи пешниҳодҳо 

оид ба ворид намудани 

тағйиротҳо ба Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи хизмати 

давлатӣ”, Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи кафолатҳои 

давлатии баробар-

ҳуқуқии мардону занон 

ва имкониятҳои 

баробари амалигардонии 

онҳо”, Низомнома оид ба 

гузаронидани озмун барои 

ишғоли вазифаҳои холии 

давлатии хизмати давлатӣ 

Ҳисобот бо 

тавсияҳо оид ба 

механизмҳои зиёд 

намудани шумораи 

занон ба вазифаҳои 

роҳбарӣ дар 

мақомоти 

ҳокимияти 

давлатии сатҳҳои 

гуногун омода 

гардид; 

Санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии дахлдор 

қабул карда 

шуданд; 

Тосоли 2020 

ҳиссаи занон 

миёни хизматчиёни 

давлатӣ то 30%, 

миёни роҳбарон то 

25% зиёд шуд; 

Ҳамасола  ҳисобот 

оид ба натиҷаи 

ККЗО, 

АХД 

 

ОО 4,0 

 

 

8,0 

 

 

 

 

 

300,0 

 

32,0 

- - - 
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ва дигар санадҳои 

меъёриюҳуқуқӣ дар қисми 

истифодаи чораҳои махсус 

оид ба зиёд намудани 

шумораи занон ба 

вазифаҳои роҳбарӣ дар 

бахши хизмати давлатӣ 

таҳия карда шаванд.  

3. Барномаи давлатии 

“Тарбия, интихоб ва ҷо ба 

ҷо гузории кадрҳои 

роҳбарикунанда аз ҳисоби 

занону духтарони 

қобилиятнок барои солҳои 

2017-2022” таҳия, амалӣ ва 

мониторингу арзёбӣ карда 

шавад.  

4. Махзани маълумотҳо 

оид ба захираи кадрҳо 

барои хизмати давлатӣ бо 

назардошти намояндагони 

баробари мардону занон 

мунтазам нав ва пурра 

карда шавад  

мониторинг ва 

арзёбии татбиқи 

Барномаҳои 

давлатӣ мавҷуд 

аст; 

Махзани 

маълумотҳо оид ба 

захираи кадрҳо 

барои хизмати 

давлатӣ бо 

назардошти 

намояндагии 

баробари мардону 

занон мавҷуд аст. 

ҲАМАГӢ  6044,0    

2.2. БЕҲТАР НАМУДАНИ МУҲИТИ СОҲИБКОРӢ ВА ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРӢ, РУШДИ ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСӢ  

2.2.1. Зиёд 

намудани 

ҳаҷми 

сармоягузо-

риҳои 

хориҷӣ ва 

2.2.1.1. Таъсиси 

рейтинги миллии фазои 

сармоягузорӣ ва 

соҳибкорӣ дар буриши 

миллӣ ва минтақавӣ  

2.1.1. Заминаи 

иттилоотии низоми 

арзёбии рейтинги фазои 

сармоягузорӣ ва 

соҳибкорӣ ҷорӣ карда 

шавад 

2.1.1.1. Низоми 

ягонаи арзёбии 

рейтинги фазои 

сармоягузорӣ ва 

соҳибкории сатҳи 

миллӣ ташкил шуд.  

КДСА, 

СКС, Бахши 

хусусӣ 

UNDP, 

DFID ва 

ғайра  

500,0  500,0  



6 

 

рушди 

соҳибкорӣ 

дар соҳаҳои 

афзалиятнок

и иқтисодиёт 

 

 

2.2.1.2. Мукаммал 

намудани низоми 

“Равзанаи ягона” оид 

ба кор бо 

сармоягузорон  

   

2.2.1.  Тадқиқоти 

аналитикӣ оид ба   

мукаммал намудани 

расмиёти фаъолияти 

“Равзанаи ягона” оид ба 

кор бо сармоягузорон 

гузаронида шавад. 

2.2.1.1. Ҳисобот оид 

ба гузаронидани 

тадқиқоти расмиёти 

фаъолияти “Равзанаи 

ягона” оид ба кор бо 

сармоягузорон омода 

карда шуд   

КДСА, 

СКС, АСИТ  

UNDP 10,0  10,0  

2.2.2. Нақшаи 

чорабиниҳо оид ба 

натиҷаи тадқиқот таҳия 

ва татбиқ карда шавад  

2.2.1. Нақшаи 

чорабиниҳо аз рўи 

натиҷаи тадқиқот 

амалӣ карда шуд  

ВМ, 

ВРИС, 

ВСАН,  

КА,  

ХГ 

 10,0  10,0  

2.2.3. Интернет-портали 

иттилотии ягонаи 

бисёрзабонаи доимо 

навшаванда барои 

сармоягузорон ташкил 

дода шавад 

2.2.3.1.  Интернет-

портали ягона барои 

сармоягузорон 

ташкил шуд ва 

доимо нав мешавад  

КДСА, 

СКС, 

АСИТ, 

ВМ, ВРИС, 

ВСАН, КА, 

ХГ 

UNDP 100,0  100,0  

 2.3. Фаъолнамоии 

мавқегирии Тоҷикистон 

дар бизнес-ҷомеаи 

байналмилалӣ 

  

 

2.3.1. Мунтазам бизнес-

форумҳои доираҳои 

тиҷорату саноати 

Тоҷикистон ва 

мамлакатҳои хориҷӣ 

гузаронида шавад, 

чорабиниҳои расмии 

иқтисодию 

инвеститсионӣ, бизнес-

форумҳо, роуд-шоу, 

семинарҳо, 

конференсияҳо ва 

намоишгоҳҳо ташкил 

карда шаванд.  

Амалӣ намудани 

Нақшаи чорабиниҳои 

ҳукумат оид ба 

беҳдошти 

нишондиҳандаҳои 

Тоҷикистон аз 3 майи 

2.3.1.1.Миқдори 

меморандумҳо, 

созишномаҳо ва 

қарордодҳои ба 

тасвибрасида дар 

ҷараёни бизнес-

форумҳои 

байналмилалии 

барпошаванда зиёд 

шуд. 

2.3.1.2. Ҳамкориҳо 

бо шарикони рушд 

вобаста ба фазои 

сармоягузорӣ таҳким 

дода шуд 

2.3.1.3. Мавқеи 

Тоҷикистон дар 

рейтинги “Пешбурди 

бизнес” аз рўи 

индикатори “Ҳифзи 

КДСА, 

ВРИС, 

ВКХО, 

ВМ,  

ВСАН,  

КА,  

ГКЗ,  

КСА,  

ХГ 

 

WB,  

IFC 

150,0 50,0 100,0  
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соли 2014, №300 дар 

ҳисоботи “Пешбурди 

бизнеси гуруҳи WB” 

идома дода шавад.  

сармоягузорон” беҳ 

карда шуд 

 2.4. Такмил додани 

асосҳои ҳуқуқии 

пешбурди сиёсати 

давлатии сармоягузорӣ  

2.4.1. Гуруҳи корӣ оид 

ба такмили асосҳои 

ҳуқуқии пешбурди 

сиёсати сармоягузорӣ 

таъсис дода шавад;  

2.4.1.2. Таҳлили 

сифатноки фазои 

сармоягузорӣ 

гузаронида шавад 

2.4.1.3. Нақшаи 

чорабиниҳо оид ба 

натиҷаи таҳлили 

сифатноки фазои 

сармоягузорӣ таҳия ва 

амалӣ карда шавад   

2.4.1.4  Қонуни 

ҶумҳурииТоҷикистон 

“Дар бораи 

сармоягузорӣ” бо 

назардошти воқеиятҳои 

нави иқтисодӣ такмил 

дода шавад.2.4.1.5. 

Расмиёти танзими 

фаъолияти соҳибкорон 

ва сармоягузорон содда 

карда шавад  

2.4.1.1. Ҳаҷми ҷалби 

сармоягузориҳои 

дохилӣ ва хориҷӣ 

дар соҳаҳои асосии 

иқтисодиёт зиёд 

гардид 

2.4.1.2.1. Санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ, ки 

расмиёти танзимро 

содда мегардонанд, 

таҳия ва қабул 

шуданд 

 

КДСА, 

ВРИС, 

ВМ,  

ВСАН 

 

IFC,  

DFID, 

EBRD, 

ADB 

40,0  40,0  

 2.5. Мусоидат ба беҳтар 

намудани муколамаи 

давлат ва бахши хусусӣ 

2.5.1. Мониторинги 

мунтазами амалӣ 

намудани Шўрои 

машваратӣ оид ба 

беҳтар кардани фазои 

сармоягузорӣ 

гузаронида шавад 2.5.2. 

Фаъолияти 

2.5.1.1. Қарорҳои 

Шўрои машваратӣ 

оид ба беҳтар 

намудани фазои 

сармоягузорӣ дар 

назди Президенти 

ҶТ, шўроҳои 

дахлдор дар 

КДСА, 

ВРИС, 

МФ,  

НК,  

МПТ,  

ТС 
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самарабахши Гурўҳи 

корӣ оид ба дастгирии 

бахши хусусӣ дар назди 

Кумитаи давлатии 

сармоягузорӣ ва идораи 

амволи давлатӣ таъмин 

карда шавад. 

минтақаҳо ва Гуруҳи 

корӣ оид ба 

дастгирии бахши 

хусусӣ дар назди 

КДСА иҷро шуданд. 

2.Беҳтар 

намудани 

фазои 

сармоягуз

орӣ ва 

соҳибкорӣ 

дар 

соҳаҳои 

саноат  

2.1. Мукаммал 

намудани фазои 

сармоягузорӣ ва 

соҳибкорӣ дар саноати 

коркарди маъдан  

2.1.1. Лоиҳаи  нави 

Қонуни 

ҶумҳурииТоҷикистон 

“Дар бораи қаъри 

замин” бо назардошти 

воқеиятҳои нави 

иқтисодӣ таҳия карда 

шавад 

2.1.1.1. Қонуни нав 

“Дар бораи 

истифодаи қаъри 

замин” таҳия ва 

қабул шуд.  

КДСА, 

ВРИС, 

ВМ,  

КА,  

ВСАН,  

ХГ 

КДЗ 

 20,0  20,0  

2.2 Таҳияи низоми 

(механизми) дастгирии 

соҳибкории истеҳсолӣ 

ва инкишофи саноат 

дар бахши коркарди 

ашёи ватанӣ  

2.2.1. Тартиби 

пешниҳоди 

субсидияҳои давлатӣ ва 

қарзҳои имтиёзнок 

таҳия карда шавад 

 

2.2.1.1. Ҳаҷми 

субсидияҳо ва 

қарзҳои имтиёзнок 

ба сохторҳои 

соҳибкорӣ дар 

бахши коркарди 

ашёи ватанӣ зиёд 

шуд 

КДСА, 

ВРИС,  

ВМ,  

КА 

 20,0  20,0  

2.3. Таҳияи шарҳи 

соҳавӣ  (White paper) 

барои ҷалби 

сармоягузориҳо ба 

бахшҳои афзалиятнок     

2.3.1. Методологияи 

омода намудани шарҳи 

соҳаҳо дар бахшҳои 

афзалиятнок таҳия ва 

қабул карда шавад 

2.3.2. Шарҳҳои соҳавӣ 

(White paper) барои 

ҷалби сармоя ба 

бахшҳои афзалиятнок 

омода карда шавад  

2.3.1.1. Шумораи 

шарҳҳои соҳавӣ 

(White paper) барои 

ҷалби сармоя ба 

бахшҳои 

афзалиятнок зиёд 

шуд  

КДСА, 

ВСАН, 

ВРИС,    

ВА 

 

ADB 10,0  10,0  

3. 

Беҳдошти 

фазои  

сармоягуз

орӣ ва 

3.1. Тадқиқ ва дастгирӣ 

намудани имкониятҳои 

сармоягузорӣ дар 

занҷираи арзиши 

иловаи агробизнес  

3.1.1. Тадқиқот оид ба 

беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ дар 

бахши аграрӣ, рушди 

бизнеси аграрӣ дар 

3.1.1.1. Тадқиқот оид 

ба беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ 

дар бахши аграрӣ ва 

рушди бизнеси 

КДСА, 

ВРИС, 

МС 

GIZ, 

EBRD, 

Oxfam, 

ADB 

10,0  10,0  
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соҳибкорӣ 

дар 

коплекси 

агросаноат

ӣ ва 

рушди 

агро-

бизнес 

 

Тоҷикистон бо мақсади 

ошкор намудани 

имкониятҳои нави 

сармоягузорӣ дар 

занҷираи арзиши 

иловаи агробизнес дар 

Тоҷикистон гузаронида 

шавад. 3.1.2. Нақшаи 

чорабиниҳо оид ба 

натиҷаҳои тадқиқот 

омода ва амалӣ карда 

шаванд   

3.1.3. Шарҳи соҳавӣ 

(White paper) барои 

ҷалби сармоя ба 

агробизнеси 

Тоҷикистон ва ба 

бизнес-форумҳо ва 

дигар чорабиниҳои 

байналмилалӣ 

пешниҳод намудани 

онҳо омода карда шавад  

аграрӣ дар 

Тоҷикистон 

гузаронида шуд  

3.1.2.1. нақшаи 

чорабиниҳо оид ба 

натиҷаи тадқиқот 

оид ба ошкор 

намудани 

имкониятҳои 

сармоягузорӣ дар 

занҷираи арзиши 

иловаи агробизнес 

дар Тоҷикистон 

таҳия ва амалӣ 

гардид   

 

 3.2 Ҳавасмангардонии 

сармоягузорӣ дар 

бахши коркарди 

маҳсулоти кишоварзӣ, 

мусоидати технологӣ ва 

маркетингӣ 

 

3.2.1. Барномаи баланд 

бардоштани иқтидори 

истеҳсолии корхонаҳо 

оид ба коркарди 

маҳсулоти кишоварзӣ 

таҳия карда шавад 

3.2.1.1. Ҳаҷми 

сармоягузориҳо ба 

комплекси 

агросаноатӣ афзуд  

КДСА, 

ВСАН, 

ВРИС, 

МС 

GIZ, 

EBRD, 

Oxfam, 

ADB 

10,0  10,0  

 3.3. Ташкили дастрасӣ 

ба маблағгузорӣ 

тавассути хатҳои 

қарздиҳии кутоҳмуддат 

ва дарозмуддат барои 

рушди агробизнес  

3.3.1. Тартиби 

маблағгузориҳо 

тавассути хатҳои 

қарздиҳии кутоҳмуддат 

ва дарозмуддат таҳия 

карда шавад  

3.3.1.1. Ҳаҷми 

маблағгузориҳо 

тавассути хатҳои 

кутоҳмуддат ва 

дарозмуддат зиёд 

шуд 

 

КДСА, 

ВРИС, 

ВМ,  

БМ 

 20,0  20,0  
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 3.4 Ошкор ва ҷорӣ 

намудани 

хизматрасониҳои нав 

оид ба рушди соҳаҳои 

кишоварзӣ (идоракунии 

хоҷагиҳои (фермерӣ), 

деҳқонӣ, кумаки 

техникӣ, пешбурди 

инноватсия)  

3.4.1. Гуруҳи корӣ 

барои гузаронидани 

тадқиқот оид ба ошкор 

намудани 

хизматрасониҳои нав 

дар соҳаҳои кишоварзӣ, 

таҳия ва амалӣ 

намудани нақшаи 

чорабиниҳо оид ба 

ошкор намудани 

хизматрсониҳои нав дар 

соҳаҳои кишоварзӣ 

таъсис дода шавад 

3.4.1.1. Ҳаҷми 

расонидани 

хизматрсониҳои нав 

оид ба рушди 

соҳаҳои кишоварзӣ 

зиёд шуд 

КДСА, 

ВРИС, 

ВК 

 10,0  10,0  

4. Беҳтар 

намудани 

фазои 

сармоягуз

орӣ ва 

соҳибкорӣ 

дар 

бахшҳои 

суғуртаку

нӣ ва 

сайёҳӣ 

 

4.1.Фароҳам овардани 

шароити мусоид барои 

ҷалби сармоягузориҳо 

ва рушди соҳибкорӣ 

дар бахши сайёҳӣ 

 

 

4.1.1. Арзёбии иҷроиши 

Нақшаи чорабиниҳои 

ҲҶТ вобаста ба 

беҳдошти фазои 

сармоягузорӣ дар 

бахши сайёҳӣ аз 3 майи 

соли 2014, №301 

гузаронида шавад  

4.1.2. Чорабиниҳои 

иҷронашудаи нақшаи 

мазкур оид ба 

натиҷаҳои тадқиқот 

пурра татбиқ карда 

шаванд   

4.1.3.  Шарҳи соҳавӣ 

(White paper) барои 

ҷалби сармоягузориҳо 

ҷиҳати рушди сайёҳӣ 

дар Тоҷикистон ва 

пешниҳоди он дар 

бизнес-форумҳо ва 

дигар чорабиниҳои 

байналмилалӣ таҳия 

карда шавад  

4.1.1.1. Миқёси 

ҷалби 

сармоягузориҳо 

барои рушди сайёҳӣ 

зиёд гардид 

4.1.1.2. Соҳибкории 

хурду миёна дар 

бахши сайёҳӣ 

инкишоф ёфт 

4.1.1.3. Ҳиссаи 

бахши сайёҳӣ дар 

ММД афзоиш ёфт  

 

КДСА, 

КҶВС, 

ВРИС, 

ВКХО, 

ВКДО, 

ХГ 

ADB 50,0  50,0  
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 4.2. Либерализатсияи 

(озод намудани) бахши 

суғурта, васеъ кардани 

самт ва беҳтар 

намудани сифати 

хизматрсоаниҳои 

пешниҳодшаванда  

4.2.1. Арзёбии таъмини 

иҷрои Нақшаи 

чорабиниҳои ҲҶТ 

вобаста ба беҳдошти 

фазои сармоягузорӣ ва 

соҳибкорӣ дар бахши 

суғуртакунӣ аз 31 

декабри соли 2014, 

№788 гузаронида  

шавад 

4.2.2. Чорабиниҳои 

иҷронашудаи Нақшаи 

зикргардида пурра 

татбиқ карда шаванд    

4.2.1.1. Қонун “Дар 

бораи фаъолияти 

сармоягузорӣ” қабул 

гардид, қонунҳо 

барои намудҳои 

алоҳидаи 

суғуртакунӣ таҳия ва 

қабул шуданд; 

4.2.1.2. Ширкатҳои 

хусусии суғуртакунӣ 

хизматрсониҳои 

ҳатмии 

суғуртакуниро 

пешниҳод 

менамоянд  

4.2.1.3.Самтҳои 

хизматрсониҳои 

суғуртакунӣ васеъ 

гардид ва сифати 

пешниҳоди онҳо 

баланд шуд 

4.2.1.4. Ҳиссаи 

бахши суғуртакунӣ 

дар ММД афзуд  

ВМ,  

ВРИС,  

БМТ,  

КДСА 

WB 30,0  30,0  

5. Баланд 

бардоштан

и нерўи 

инфрасохт

ори 

беҳдошти 

фазои 

сармоягуз

орӣ ва 

соҳибкорӣ 

 

5.1. Бо назардошти 

таҷрибаи ҷаҳонӣ 

ташкил додани 

Феҳристи электронии 

гарави моликияти 

манқул  

 

5.1.1. Феҳристи 

электронии гарави 

моликияти манқул 

таҳия ва фаъол гардад 

5.1.2. Тағйироту 

иловаҳо ба қонун “Дар 

бораи моликияти 

манқул”, Кодекси 

гражданӣ ва дигар 

санадҳои қонунгузории 

дахлдор таҳия карда 

шаванд 

5.1.1.1. Феҳристи 

электронии гарави 

моликияти манқул 

таҳия карда шуд 

5.1.1.2. Тағйироту 

иловаҳо ба қонун 

“Дар бораи гарави 

моликияти манқул”, 

Кодекси гражданӣ ва 

дигар санадҳои 

қонунгузории 

дахлдор таҳия ва 

ворид карда шуданд 

КДСА, 

ВРИС, 

ВМ, 

БМТ, 

АОМО 

WB 

IFC 

150,0 50,0 100,0  
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5.2. Рушди 

ҳамоҳангсозии соҳавию 

минтақавии кумаки 

беруна, аз ҷумла дар 

асоси Низоми 

иттилоотии идоракунии 

кумаки беруна   

 

5.2.1. Механизми беҳтар 

намудани самт ва ҷалби 

кумаки беруна барои 

эҳтиёҷоти соҳаҳо ва 

минтақаҳо дар асоси 

истифода аз Низоми 

иттилоотии идоракунии 

кумаки беруна таҳия карда 

шавад  

5.2.1.1. 

Ҳамоҳангсозии 

кумаки берунаи 

соҳавӣ ва минтақавӣ 

инкишоф ёфт 

 

КДСА 

ВРИС 

КРМ 

DFID ADB 50,0  50,0  

 5.3. Баланд бардоштани 

самаранокии татбиқи 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ  

5.3.1. Барномаи 

самарабахши татбиқ ва 

мониторинги лоиҳаҳои 

сармоягузории давлатӣ 

таҳия карда шавад  

5.3.1.1. Миқдор ва 

маблағи татбиқи 

лоиҳаҳои 

сармоягузории 

давлатӣ зиёд шуданд 

 

КДСА 

ВМ 

ВРИС 

 20,0  20,0  

6. Такмил 

додани 

сиёсати 

давлатӣ 

оид ба 

инкишоф 

ва 

дастгирии 

соҳибкори

и 

истеҳсолӣ 

 

6.1. Содда намудани 

танзими соҳибкорӣ дар 

бахши иҷозатномадиҳӣ  

6.1.1. Санадҳои 

қонунгузории ҶТ, ки  

содагардонии 

иҷозатномадиҳиро 

барои  соҳибкориро 

танзим менамояд таҳия 

карда шаванд  

6.1.2.  Истифодаи 

Қонуни ҶТ “Дар бораи  

саҷиши фаъолияти 

субъектҳои соҳибкорӣ” 

таъмин ва санадҳои 

зерқонун ба қонуни 

мазкур   таҳия ва татбиқ 

карда шаванд  

6.1.3. Мониторинги 

мунтазами татбиқи 

қонунгузорӣ, ки 

фаъолияти 

сармоягузориро дар 

бахши истеҳсолот 

танзим мекунад, 

гузаронида шавад 

6.1.1.1. Санадҳои 

дахлдори 

қонунгузорӣ дар 

бахши 

иҷозатномадиҳӣ 

қабул шуданд 

6.1.1.2. Қонуни ҶТ 

“Дар бораи 

санҷишҳои 

фаъолияти 

субъектҳои 

соҳибкорӣ” қабул 

шуд, санадҳои 

зерқонун оид ба 

қонуни мазкур таҳия 

ва қабул гардиданд  

 

КДСА 

ВРИС 

ВА 

КА 

DFID 

ADB 

30,0  30,0  
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6.2. Мукаммал 

намудани 

ҳамоҳангсозии 

барномаҳои 

амалишаванда оид ба 

инкишоф ва дастгирии 

соҳибкорӣ 

6.2.1. Тартиби 

ҳамоҳангсозии 

барномаҳои 

иҷрошаванда оид ба 

инкишоф ва дастгирии 

соҳибкорӣ таҳия ва 

тасдиқ карда шавад 

6.2.1.1. Самаранокии 

татбиқи барномаи 

инкишоф ва 

дастгирии соҳибкорӣ 

баланд гардид  

КДСА, 

ВРИС, 

ВА,  

КА 

DFID, 

ADB 

40,0  40,0  

 6.3. Бартараф кардани 

монеаҳои инкишофи 

савдои байналмилалӣ 

барои соҳибкории 

хурду миёна, бо 

назардошти масъалаҳои 

танзими гумрукӣ 

6.3.1. Тағйиротҳои 

дахлдор дар Кодекси 

гумруки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба 

бартараф намудани 

монеаҳои инкишофи 

савдои байналмилалӣ 

барои соҳибкории 

хурду миёна ворид 

карда шаванд 

6.3.1.1. Фаъолияти 

субъектҳои 

соҳибкорӣ мутобиқи 

меъёр ва қоидаҳои 

бозори 

байналмилалии мол, 

кор ва 

хизматрсониҳо 

ташкил гардид 

КДСА, 

ВА, 

ВРИС, 

КА, 

ХГ  

DFID, 

ADB 

60,0  60,0  

6.4. Татбиқи пай дар  

пайи сиёсати кам 

кардани мушкилоти 

пешбурди бизнес   

6.4.1. Ҳисоботдиҳии 

мақомоти муайяни 

давлатии ҳама сатҳҳо 

оид ба андешидани 

тадбирҳо ҷиҳати зоҳир 

намудани эътино 

(реагирование) вобаста 

ба муроҷиати сохторҳои 

соҳибкорӣ нисбат ба 

фишорҳои вазнини 

маъмурӣ ба бизнес  

6.4.1.1. Шумораи 

муроҷиати 

шаҳрвандон оид ба 

фишорҳои номатлуб 

ва гарон ба бизнес  

КДСА, 

ВА, 

ВРИС, 

КА, 

ХГ 

WB,  

IFC 

100,0  100,0  

7.Дастгир

ии 

давлатии 

самтҳои 

афзалиятн

оки 

инкишофи 

соҳибкорӣ 

дар 

минтақаҳо  

7.1.Ташкили 

самараноки дастгирӣ ва 

инкишофи соҳибкорӣ 

дар ҳудуди минтақаҳо  

 

7.1.1. Давраи дуюм ва 

сеюми Барномаи 

давлатии дастгирии 

соҳибкорӣ барои 

солҳои 2012-2020 

татбиқ карда шавад  

7.1.1.1. Санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии 

дахлдор таҳия ва 

такмил дода шуданд 

 

КДСА, 

ВА, 

ВРИС, 

КА, 

ХГ 

IFC, DFID, 

ADB 

 

400,0  400,0  

7.2.Дастгирии давлатии  

рушди истеҳсолоти 

воридотивазкунанда ва 

ба содирот 

7.2.1.  Тавсияҳои 

Форуми аввалини 

иқтисодию 

сармоягузории 

7.2.1.1. Самтҳои 

афзалиятноки рушди 

соҳибкорӣ муайян 

гардида ҳаҷми 

КДСА, 

ВА, 

ВМ, 

ВРИС, 

ADB, 

DFID, 

EBRD, 

500,0  500,0  
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нигаронидашуда  Душанбе 2014 дар 

мавзўи “Соҳибкорӣ- 

муҳаррики иқтисодиёт” 

аз 15 октябри соли 2014  

татбиқ карда шавад  

дастгириҳои давлатӣ 

зиёд шуд 

а) тадбирҳои 

барномавӣ оид ба 

дастгирии давлатӣ 

нисбати инкишофи 

истеҳсолоти 

воридотивазкунанда 

ва ба содирот 

нигаронидашуда 

андешида шуданд  

КА, 

ХГ 

GIZ 

 7.3. Ташаккул додани 

ташкилотҳои 

инфрасохторӣ дар 

ҳудудҳои 

таъсисдодашуда 

7.3.1. Консепсияи 

рушди ташкилотҳои 

инфрасохторӣ дар 

ҳудудҳои 

таъсисдодашуда таҳия 

ва татбиқ карда шавад 

7.3.1.1. Ташкилотҳои 

инфрасохторӣ фаъол 

ва васеъ гаштани 

фаъолияти 

соҳибкориро дар 

ҳудудҳои 

таъсисдодашуда 

таъмин намуданд 

КДСА, 

ВА, 

ВРИС, 

КА, 

ХГ 

ADB, 

DFID, 

EBRD, 

GIZ 

100,0  100,0  

 7.4. Таъмини дастгирии 

давлатии соҳибкории 

инноватсионӣ, бунёди 

технопаркҳо, бизнес-

инкубаторҳо ва ғ. 

 

7.4.1. Конференсияҳо, 

семинарҳо ва 

тренингҳои 

байналмилалию 

минтақавӣ, ки ба рушди 

соҳибкории 

инноватсионӣ бахшида 

мешаванд, мунтазам 

гузаронида шаванд  

7.4.3. Шабакаи 

технопарк ва бизнес-

инкубаторҳо дар 

ҳамкорӣ бо ҲҶТ ва 

шарикони рушд ташкил 

карда шавад 

7.4.1.1. Санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ 

таҳия ва мукаммал 

шуданд, барои 

рушди соҳибкории 

инноватсионӣ 

шароитҳо фароҳам 

оварда шуд 

7.4.1.2. Шабакаи 

технопаркҳо ва 

бизнес-инкубаторҳо 

дар Тоҷикистон 

ташкил карда 

шуданд 

 

КДСА, 

ВА, 

ВРИС, 

КА, 

ХГ 

ADB, 

DFID, 

EBRD, 

GIZ 

300,0  300,0  
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 7.5. Таъсиси марказҳои 

аналитикӣ-иттилоотӣ ва 

машваратӣ  (бизнес-

инкубаторҳо) 

7.5.1.Асосҳои 

институсионалӣ барои 

ташкили самараноки 

фаъолияти марказҳо 

таҳия карда шаванд 

7.5.1.1. Шумораи 

марказҳои иттилоотию 

таҳлилӣ ва машваратӣ 

афзуд  

КДСА, 

ВА, 

ВРИС, 

КА, 

ХГ 

ADB, 

DFID, 

EBRD, 

GIZ 

200,0  200,0  

8. 

Ташаккул

и низоми 

институси

оналии 

дастгирии 

соҳибкорӣ 

бо 

назардошт

и 

соҳибкори

и занон 

8.1. Ташаккули низоми 

иттилоотӣ оид ба 

дастгирии соҳибкорӣ, 

бахусус соҳибкории 

занон ва ҳамоҳангсозии 

барнома барои 

дастгирии соҳибкорӣ аз 

тарфи занон 

 

 

8.1.1. Ҳамоҳангсозии 

сиёсат ва барнома 

барои дастгирии 

соҳибкории занон дар 

доираи фаъолияти 

Гуруҳи корӣ оид ба 

дастгирии соҳибкории 

занон беҳтар карда 

шавад  

8.1.2. Тадқиқоти 

комплексӣ оид ба 

тадқиқоти паҳлуҳои 

гендерии рушди 

соҳибкорӣ гузаронида 

шавад  

8.1.3. Таҳлили омори 

гендерии соҳибкорӣ  

гузаронида шавад ва бо 

назардошти талаботҳои 

байналмилалӣ барои 

такмили он тавсияҳо 

таҳия карда шаванд        

8.1.1.1.Матритсаи 

амалиёти барнома 

оид ба дастгирии 

соҳибкории занон 

дар Тоҷикистон 

таҳия гардида 

мунтазам нав карда 

мешавад 

8.1.1.2 Ҳисоботи 

аналитикӣ оид ба 

натиҷаи тадқиқоти 

паҳлуҳои гендерии 

муҳити соҳибкорӣ бо 

назардошти тавсияҳо 

оид ба дастгирии 

соҳибкории занон 

таҳия карда шуд. 

8.1.1.3. Омори 

гендерии соҳибкорӣ 

мукаммал ва 

гузаронида мешавад.  

КДСА 

ККЗО, 

АОМО, 

БХ,  

АСИТ 

 

EBRD, 

ADB, 

DFID, UN-

Women, 

Oxfam 

150,0  150,0  

8.2. Таъмини дастрасии 

соҳибкорон, аз ҷумла 

занони соҳибкор ба 

малакаю дониш (баланд 

бардоштани 

бархўрдорӣ)   

8.2.1. Шабакаи васеи 

марказҳои маълумоти 

тоҷирӣ (бизнесӣ) 

тавассути бунёди 

бизнес-инкубаторҳои 

ҳудудию соҳавӣ бо 

назардошти талаботи 

соҳибкорон аз ҳисоби 

мардону занон дар 

ҳамкорӣ бо бизнес 

ассотсиатсияҳо ва дигар 

8.2.1.1. Дар ҳар як 

минтақа на кам аз 2 

адад бизнес 

инкубатори ҳудудию 

соҳавӣ бо 

назардошти талаботи 

соҳибкорон аз 

ҳисоби мардону 

занон таъсис шуд 

8.2.1.2. Дар ҳар як 

минтақа дар бизнес 

КДСА, 

ККЗО, 

ВМАО, 

АОМО,  

БХ,  

АСИТ 

 

EBRD, 

ADB, 

DFID, UN-

Women, 

Oxfam 

950,0  950,0  
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шарикон таъсис дода 

шавад   

инкубаторҳо на кам 

аз 200 зан ва 200 

мард меомўзанд   

8.2.2.  Барои тавсеаи 

шабакаҳои умумӣ ва 

бизнес ассотсиатсияҳо 

дар асоси истифодаи 

механизми фармоиши 

иҷтимоӣ мусоидат 

карда шавад  

8.2.3. Таҳлили меъёрҳои 

танзимкунанда оид ба 

Бизнес инкубаторҳо 

гузаронида шавад ва 

пешниҳодҳо оид ба 

беҳтар намудани 

муҳити ҳуқуқӣ таҳия 

карда шаванд 

8.2.1.3. Дар ҳар як  

минтақа на кам аз 1 

адад бизнес-

ассотсиатсия дар 

асоси истифодаи 

фармоиши иҷтимоӣ 

ташкил карда шуд 

8.2.1.4.Таҳлили 

танзимкунандаи 

меъёрҳо оид ба 

Бизнес инкубаторҳо 

гузаронида шуд ва 

пешниҳодҳо оид ба 

беҳтар намудани 

муҳити ҳуқуқӣ таҳия 

карда шуданд 

КДСА, 

ККЗО,  

ВМАО, 

АОМО, БХ, 

АСИТ 

 

EBRD, 

ADB, 

DFID, UN-

Women, 

Oxfam 

200,0  200,0  

  8.2.4. Дастурамал оид 

ба мунтазам 

гузаронидани 

мониторинг ва арзёбии 

инкишофи 

соҳибкорӣбарои Гуруҳи 

корӣ оид ба инкишофи 

соҳибкории занони 

назди КДСА таҳия 

карда шавад.  

8.2.5. Семинарҳо, 

тренингҳо вобаста ба 

асосҳои қонунгузорӣ ва 

меъёрӣ, андозбандӣ ва 

дигар масъалаҳои 

муҳим доир ба рушди 

соҳибкорӣ дар шарикӣ 

бо бахши хусусӣ 

гузаронида шавад 

8.2.1.5.Дастурамал 

оид ба гузаронидани 

мониторинг ва 

арзёбии инкишофи 

соҳибкорӣзанон ва 

барои Гуруҳи корӣ 

оид ба рушди 

соҳибкории занони 

назди КДСА мавҷуд 

аст 

КДСА, 

ВМ, 

ККЗО,  

АОМО, БХ, 

АСИТ 

 

EBRD, 

ADB, 

DFID, UN-

Women, 

Oxfam 

8,0  8,0  

8.2.1.6. Дар ҳар як 

минтақа на кам аз 

800 занон ва 800 

мардони соҳибкор 

(дар ВМКБ на кам аз 

200 занон ва 200 

мардон) омўзонида 

шуданд 

КДСА, 

ВМ,  

КА, 

ККЗО,  

АОМО, БХ, 

АСИТ 

 

EBRD, 

ADB, 

DFID, UN-

Women, 

Oxfam 

500,0  500,0  
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  8.2.6. Мизҳои мудаввар, 

бизнес форумҳо оид ба 

чорабиниҳое, ки барои 

пешбурди соҳибкории 

занон нигаронида 

шудаанд, гузаронида 

шаванд ва рўнамои 

корҳои иҷрошуда аз 

ҷониби Гуруҳи корӣ 

таҳия ва пешниҳод 

карда шавад 

8.2.7. Таҳия ва паҳн 

намудани маводҳои 

методию иттилоотӣ бо 

назардошти 

хусусиятҳои хоси 

(бахш, шакл ва ғайра) 

барои рушди фаъолияти 

соҳибкории занон 

равонашуда 

8.2.1.7. Ҳамасола дар 

доираи Гуруҳи корӣ 

маъракаҳои миллӣ 

оид ба соҳибкории 

занон амалӣ гаштанд 

8.2.1.8. Ҳамасола 

маводҳои иттилоотӣ 

бо назардошти 

хусусиятҳои хоси 

соҳибкории занон ба 

теъдоди на кам 500 

нусха паҳн карда 

шуданд 

КДСА, 

ККЗО,  

АОМО, БХ, 

АСИТ 

 

EBRD, 

ADB, 

DFID, UN-

Women, 

Oxfam 

200,0  200,0  

 8.3.                                                                 

Дастгирии занон дар 

соҳаи кишоварзӣ ва 

ҳунармандӣ 

8.3.1. Барномаи амалиёт 

оид ба таъмини 

дастрасии баробари 

занони деҳот ба 

захираҳои иқтисодӣ ва 

ворид намудани онҳо ба 

барномаю нақшаҳои 

соҳавӣ таҳия карда 

шавад 

8.3.2.Занҷираи Арзиши 

илова миёни занони 

истеҳсолкунанда дар 

соҳаи кишоварзӣ 

инкишоф дода шавад. 

8.3.3.1. Савияи дониши 

ҳуқуқию иқтисодии 

занон дар деҳот баланд 

бардошта шавад 8.3.5.1.  

8.3.1.1.Шуғли занон 

дар корҳои 

баландихтисос дар 

кишоварзӣ афзуд 

8.3.1.2. Коркарди 

маҳсулоти кишварзӣ 

афзоиш ёфт 

8.3.1.3. Духтарон бо 

касбҳои техникӣ 

омўзонида шуданд 

8.3.1.6. Занҷири 

Арзиши изофа миёни 

занони ҳунарманд 

инкишоф ёфт 

8.3.1.7. Қонун оид ба 

миёнаравӣ 

(медиация) таҳия 

шуд ва низоми 

КДСА, 

ККЗО,  

АОМО, БХ, 

АСИТ 

 

EBRD, 

ADB, 

DFID, UN-

Women, 

Oxfam 

325,0  325,0  
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8.3.6.1.   Занҷири Арзиши 

изофа миёни занони 

ҳунарманд инкишоф дода 

шавад 

8.3.7.1. Низоми 

миёнаравии (медиатсия) 

амалкунанда бо зикри 

истифодаи он аз ҷониби 

занон ва соҳибкории 

хурду миёна ташкил карда 

шавад 

амалкунандаи 

миёнаравӣ ташкил 

гардид  

8.3.1.8. 

Ҳуқуқшиносон ва 

дигар мутахассисон 

барои миёнаравӣ 

ҷиҳати ҳалли баҳсҳои 

тиҷоратӣ, алалхусус 

барои занон  

омўзонида шуданд 

 8.4.Устувор 

гардонидани нерўи 

Гуруҳи корӣ оид ба 

дастгирии соҳибкории 

занон   

8.4.1. Таҷрибаи кишварҳои 

дигар дар самти дастгирии 

соҳибкории занон, 

барномаҳои бештар 

самаранок (барномаҳои 

молиявӣ ва ғайримоли-

явӣ) омўхта шавад. 

8.4.1.1. Барои аъзоёни 

котиботи Гуруҳи корӣ 

ҷиҳати омўзиши 

таҷрибаи кишварҳо оид 

ба дастгирии 

соҳибкории занон 

сафарҳои омўзишӣ 

ташкил карда мешавад  

КДСА, 

ККЗО, 

Котиботи 

Гурўҳи корӣ  

EBRD, 

ADB, 

DFID, UN-

Women, 

Oxfam 

25,0  25,0  

 8.5. Тақвияти 

маблағгузориҳои 

давлатии соҳибкорӣ, бо 

назардошти соҳибкории 

занон 

8.5.1. Дурнамои 

фаъолнокии иқтисодии 

аҳолӣ бо назардошти 

хусусиятҳои хоси 

гендерии минтақаҳои 

алоҳида ва бахшҳои 

истеҳсолот, инчунин 

талаботҳо ба қарзгирӣ 

таҳия карда шавад 8.5.2. 

Дар доираи Фонди 

дастгирии соҳибкорӣ бо 

назардошти ҳиссаи 

занон дар байни 

соҳибкорон на кам аз 

30% маблағҳо барои 

дастгирии соҳибкории 

занон равона карда 

шаванд   

8.5.3. Хатҳои қарздиҳӣ 

8.5.1.1. Аз Фонди 

дастгирии соҳибкорӣ 

на кам аз 30% 

маблағҳо аз ҳаҷми 

умумии маблағҳо 

барои дастгирии 

соҳибкории занон 

ҷудо гардид 

8.5.1.2. Хатҳои 

қарздиҳӣ барои 

занони соҳибкор 

таҳия ва ҷорӣ 

гардиданд 

8.5.1.3.   Воситаҳои 

(инструментҳои) 

сармоягузорӣ барои 

маблағгузории 

соҳибкории занон 

таҳия ва ҷорӣ 

ҲҶТ, 

КДСА, 

ККЗО 

EBRD, 

ADB, 

DFID, UN-

Women, 

Oxfam 

50,0  50,0  
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барои занони соҳибкор 

таҳия ва ҷорӣ карда 

шавад 

8.5.4. Воситаҳои 

(инструмент) 

сармоягузорӣ барои 

маблағгузории 

соҳибкории занон таҳия 

ва ҷорӣ карда шаванд 

шуданд  

1  8.6.1.1. Самаранокии 

истифодаи грантҳои 

Президентӣ барои 

рушди соҳибкории 

занон дар асоси 

мунтазам 

гузаронидани 

мониторингу арзёбӣ 

баланд бардошта 

шавад 

ҲҶТ, 

ККЗО 

  

EBRD, 

ADB, 

DFID, UN-

Women, 

Oxfam 

1600,0  150,0 1450,0  

  8.7.1. Тадбирҳои 

дастгирии давлатии 

ташкилотҳои қарздиҳии 

моливии хурд, ки ба 

амалӣ намудани 

барномаҳои иҷтимоӣ 

оид ба дастгирии 

занони соҳибкор аз 

ҳисоби гуруҳи 

осебпазир масъуланд, 

андешида шаванд 

8.7.1.1. Тадбирҳои 

ҳавасмандгардонӣ ва 

дастгирии давлатии 

ташкилотҳои 

қарздиҳии молиявии 

хурд, ки ба амалӣ 

намудани    

барномаҳои иҷтимоӣ 

оид ба ба дастгирии 

занони соҳибкор аз 

ҳисоби табақаи 

осебпазир: маъюбон, 

занони 

партофташудаи 

муҳоҷирони 

меҳнатӣ, 

хонаводаҳои 

камбизоат 

масъуланд, 

БМТ, 

КДСА 

 

EBRD, 

ADB, 

DFID, UN-

Women, 

Oxfam 

200,0  200,0  
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андешида шуданд 

9. 

Инкишофи 

ШДБХ ва 

дар ин 

замина 

баланд 

бардоштани 

самаранокии 

истифодаи 

маблағҳои 

буҷети 

давлатӣ ва 

иҷроиши 

фуксияю 

вазифаҳои 

давлатӣ 

9.1.Такмил додани 

заминаҳои 

қонунгузории ШДБХ 

дар асоси қабули 

таҷрибаи ҷаҳонии 

истифодаи усулу 

воситаҳои ШДБХ, ҷорӣ 

намудани шаклҳо ва 

механизмҳои 

мукаммали ҳамкориҳои 

давлату бахши хусусӣ 

ҳангоми татбиқи 

лоиҳаҳои ШДБХ   

9.2.Фароҳам овардани 

муҳити мусоид, аз 

ҷумла  ташкили низоми 

аҳамиятноки дастгирӣ, 

ҳавасмандкунӣ ва 

кафолатҳо барои ҷалби 

захираҳои бахши 

хусусӣ дар татбиқи 

лоиҳаҳои ШДБХ; 

9.3.Ба роҳ мондани 

муколамаи давлат бо 

бахши хусусӣ миёни 

иштирокчиёни раванди 

ШДБХ барои 

мубодилаи ақидаҳо ва 

ташаккули муносибати 

ягона барои 

Мушкилоти ШДБХ 

 

9.1.1.Барномаҳои 

рушди ШДБХ ҳудудӣ 

ва соҳавӣ, ки ҳадафу 

вазифаҳоро барои 

инкишофи он дар назар 

доранд, таҳия карда 

шаванд 

9.1.1.1.Шумораи 

лоиҳаҳои хурду 

миёнаи ШДБХ, аз 

ҷумла барои самтҳои 

зерин: самаранокии 

энергетикӣ ва 

чароғонкунии 

мунитсипалӣ ва 

ғайра, ки худтаъ-

миншавиро ноил 

гаштанд, зиёд 

шуданд 

ДИП, 

КДСА, 

ВА 

     

9.1.2.Заминаи меъёрии 

ҳуқуқӣ дар бахши 

ШДБХ, аз ҷумла 

вобаста ба масъалаҳои 

ҳамкории иштирокчиён 

ва ҳамгироии Қонуни 

ҶТ “Дар бораи 

консессияҳо” ва “Дар 

бораи шарикии давлат 

ва бахши хусуси” 

такмил дода шавад  

9.1.1.2.Шумораи 

барномаҳои ҳудудӣ 

ва соҳавии рушди 

ШДБХ зиёд шуд; 

 

ККЗО 

КДСА 

ВА 

 17,5 17,5   

9.1.3.  Фаъолияти 

Корхонаҳои воҳиди 

давлатӣ аз рўи 

мутобиқат ба 

принсипҳои иқтисоди 

бозаргонӣ таҳлил карда 

шавад; 

9.1.3.1. Шумораи 

қарордодҳои оид ба 

ШДБХ зиёд шуд; 

 

КДСА, 

ВА, 

ВРИС 

WB 40,0 20,0 20,0   

9.1.4. Оид ба масъалаҳои 

ШДБХ форум ва мизҳои 

мудаввар ташкил карда 

шавад  

9.1.4.1. Шумораи 

татбиқи лоиҳаҳо оид 

ба ШДБХ зиёд шуд;  

КДСА  27,0 27,0   
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9.1.5.Барои иштирок-

чиёни ШДБХ семинару 

тренингҳо, ҳамчунин 

маъракаҳои иттилоотӣ 

барои ВАО оид ба 

механизмҳои ШДБХ, 

оид ба шакл ва дар амал 

ҷорӣ намудани онҳо ва 

имкониятҳои самараи 

иҷтимоию иқтисодӣ 

ташкил ва гузаронида 

шавад 

9.1.1.5. Ҳиссаи 

бахши хусусӣ дар 

ММД ва суръати 

афзоиши он зиёд 

гардид  

 

КДСА  27,0 27,0   

9.1.6. Шакл ва тартиби 

ба ҳисобгирии лоиҳаҳои 

ШДБХ, ҳамчунин 

индикаторҳо ва низоми 

мониторинги лоиҳаҳо 

таҳия карда шавад 

9.1.6.1. Ҳаҷми 

сармоягузориҳои 

умумии ҷалбшуда 

зиёд гардид  

 

КДСА  20,0 20,0   

        

9.1.7.Фонди рушди 

(таҳия ва ирсоли) 

лоиҳаҳои ШДБХ, аз 

ҷумла аз ҳисоби дигар 

сарчашмаҳои ба 

қонқнгузорӣ 

номухолиф таъсис дода 

шавад 

9.1.7.1. Фонди рушди 

(таҳия ва ирсоли) 

лоиҳаҳои ШДБХ 

таъсис дода шуд  

КДСА WB,  

IFC 

20,0  20,0  

9.1.8. Тартиби расмиёт 

ва ҳуҷҷатгузорӣ оид ба 

ҷалби ширкатҳои 

амалиётӣ 

(сармоягузорон/операто

р) ҷиҳати татбиқи 

лоиҳаҳои ШДБХ таҳия 

карда шавад 

Ширкатҳои амалиётӣ 

ҷиҳати татбиқи 

лоиҳаҳои ШДБХ 

ҷалб карда шуданд 

КДСА,ВА, 

ВРИС 

WB,  

IFC 

20,0  20,0  
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9.1.9.Сатҳи 

иттилоотнокӣ ва дарки 

принсипҳои ШДБХ, аз 

ҷумла дар байни 

муштариёни қавӣ ва 

шарикон (масалан, 

МИҲД маҳаллӣ, 

ширкатҳои хусусӣ), 

ҳамчунин ВАО баланд 

бардошта шавад 

       

ҲАМАГӢ: 6899,5 381,5 6518,0  

ТАТБИҚИ НЕРЎИ ЗАХИРАВӢ ВА БАЛАНД БАРДОШТАНИ РАҚОБАТПАЗИРИИ ИҚТИСОДИЁТ 

3.1. САНОАТ  

3.1.1.Такми

л додани 

механизмҳо

и 

танзимкуна

ндаи бахш  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1. Дар доираи 

меъёрҳои СУС такмил 

додани танзимкунандаи 

тарифию гумрукие, ки 

ба ҳимояи 

молистеҳсолкунандагон

и ватанӣ равона 

гардидааст,  

 

Лоиҳаи Қонунҳои ҶТ 

оид ба ворид намудани 

тағйирот ба Кодекси 

гумрук вобаста ба 

дастгирии давлатии 

молистеҳ-солкунандаи 

ватанӣ; ташкили 

шароити одилонаи 

рақобати молҳои ватанӣ 

ва воридотӣ; ҳимояи 

бозори дохилӣ аз қочоқ 

ва молҳои қалбакӣ.  

 Ҳаҷми маҳсулоти 

умумии соҳа ва 

коҳиш додани 

воридоти молҳои 

таъиноти 

саноатидошта 

афзоиш ёфт 

  

 

МН 

ВА 

ВРИС 

ТСП 

МФ 

ВСАН 

 40,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.1.1.2. Такмил додани 

сиёсати молиявӣ- қарзӣ 

барои таъмини соҳаҳои 

саноатӣ бо захираҳои 

қарзӣ бо шарти мусоид.  

 

Таҳия ва қабул 

намудани қарорҳои  

Ҳукумати ҶТ оид ба: 

- механизми қарздиҳии 

(субсидирование) 

фоизҳои бонкӣ барои 

хариди таҷҳизоти нав ва 

ҳаҷми калони ашё;  

 Афзоиши 

шумораи 

корхонаҳо ва 

ҳаҷми воситаҳои 

аз ҳисоби 

сарчашмаҳои 

нишондодашудаи 

МН 

ВА 

ВРИС 

БМТ 

МФ 

НК 

КДСА 

ВСАН 

 30,0 

 

 

 

30,0 
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 - тартиби пардохти 

хароҷотҳо ҷиҳати аз 

худкунии мавҷеи нави 

ҷойгиршавии 

корхонаҳо дар доираи 

принсипҳои ШДБХ;   

 -зиёд намудани ҳаҷми 

маблағҳои Фонди 

дастгирии соҳибкорӣ ва 

паст кардани меъёри 

онҳо 

бадастомада  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.3 Такмил додани 

санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии рушди содирот 

ва воридотивазкунанда.   

 

 таҳия ва қабул 

намуданисанадҳои 

меъёрию ҳуқуқии 

амалкунанда    оид ба: 

- ворид намудани 

тағйироту иловаҳо ба 

қонунгузории 

амалкунанда  ва 

барномаҳои рушд; 

барномаҳои рушди 

содирот ва 

воридотивазкунанда; 

 - ташкили институтҳои 

мусоидаткунандаи  

содирот, бо назардошти 

ташаккули шабакаҳои 

интиқоли мол дар 

хориҷа; 

-  дастгирии иттилоотӣ 

– машаваратӣ ва 

маркетингӣ, таҳлил дар 

мусоидати  пешравии 

Ҳаҷми воридоти 

маҳсулоти 

таъиноти 

саноатидошта кам 

шуда, ҳаҷми 

содироти 

маҳсулоти 

саноатӣ зиёд 

гардид  

МН 

ВА 

ВРИС 

ВСАН 

 

 60,0 60,0   
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содирот; 

- ислоҳоти  сиёсати 

савдо ва содда намудани 

расмиёти  содиротӣ- 

воридотӣ; 

- муносибати 

истихроҷи канданиҳои 

фоиданокро 

танзимкунанда.  

3.1.1.4. Сатҳи 

муҳофизат аз моддаҳои 

зарарноки кимиёвӣ 

баланд бардошта шавад     

Қарорҳои ҲҶТ 

(Қонунҳо) дар бахши 

тасниф ва тамғабандии 

моддаҳои кимиёвӣ  

(ТТМК) дар асоси 

низоми байналмилалӣ 

ва тасдиқ намудани 

Стратегияи ҷорӣ 

кардани ТТМК қабул 

карда шавад.  

Заминаҳои 

қонунгузорӣ 

мавриди амал 

қарор дода 

шуданд 

МН 

ВА 

ВРИС 

ВСАН 

 50,0 

 

 

 

50,0  

 

 

 

 

 

2. Баланд 

бардоштани 

ракобатноки

и махсулот  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.1.Гузаронидани 

модернизатсияи 

сохахои саноат ва 

диверсификатсияи онхо  

 

Барномаи ягонаи рушди 

саноат таҳия ва қабул 

карда шавад. Маҷмуи 

тадбирҳо оид ба: -ҷалби 

воситаҳои молиявии 

фондҳои рушд; -рушди 

фондҳои венчурӣ, 

сармоягузориҳои 

дохилию хориҷи; 

 - ташаккули рушди 

кластерҳо ва чори 

намудани усулҳои 

самараноки истифода ва 

безараргардонии 

партовҳо; 

-баланд бардоштани 

самаранокии ТИТК, 

ташкили технопаркҳо, 

Ҳаҷми ҷалби 

сармоягузориҳо 

афзоиш ёфт 

Шумораи 

лоиҳаҳои 

инноватсионӣ ва 

лоиҳаҳои ШДБХ 

зиёд шуд  

ВРИС 

ВСАН 

КДСА 

ТСП 

КА 
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бизнес инкубаторҳо, ва 

тахияи лоиҳаҳои 

ШДБХ; 

-  баланд бардоштани 

арзиши изофаи 

маҳсулот ва инкишофи 

ассоссиатсияҳои соҳавӣ 

3.1.2.2. Баланд 

бардоштани сифат ва 

имиҷи маҳсулоти 

саноатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар 

бозорҳои ҷаҳонӣ, 

ташаккул додани 

брендҳои саноатӣ 

 

Дар корхонаҳо низоми 

стандартҳои 

байналмилалии сифат 

ҷорӣ карда шавад.  

Барои муаррифии 

молҳои истеҳсоли ватанӣ 

дар бозорҳои дохилӣ ва 

хориҷӣ имкониятҳои 

истифодаи ТКИ 

(технологияҳои 

коммуникатсионию 

иттилоотӣ) истифода 

карда шаванд. 

Брендҳои миллии 

маҳсулот ва муаррифии 

онҳо, ки шиносоии 

молҳоро дар бозорҳои 

хориҷӣ аз рўи тамғаи 

“Истеҳсоли Тоҷикистон” 

таъмин менамояд, таҳия 

карда шавад. Барои 

иштироки корхонаҳо дар 

намоишгоҳу ярмаркаҳои 

байналмилалӣ мусоидат 

карда шавад. 

 Сиёсати васеи 

воридотивазкунии молҳо 

ва зиёд намудани ҳаҷми 

содирот таҳия ва амалӣ 

карда шавад 

Шумораи 

корхонаҳо, ки 

стандартҳои 

байналмилалии 

сифатро истифода 

мекунанд зиёд 

шуд. 

Брендҳои 

шинохташавандаи 

миллӣ ташкил 

карда шуд 

 

 

 

 

МН 

ВА 

ВРИС 

ВСАН 

КДСА 

АСМС 

 

     

 Дар доираи татбиқи Ба фаъолият оғоз       
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чунин тадбирҳо, 

объектҳои нави зерин 

бунёд ва инкишоф 

ёфтанд: 

карданд  

 1. ҶСП “Чунтай-

Данғара- Текстил”  

Даври пурраи 

коркарди пахта ба 

роҳ монда шуд 

  260000   260000 

 2. ҶДММ «Адолат» 

Фархор 

  18000   18000 

 3. ҶДММ «Бехрузи 

Мурод» Вахш  

  20000   20000 

 4. ҶДММ «Евразия 

текстил» Данғара   

  30000   30000 

 5. ҶДММ «Кока-Кола  

нушокихои 

Точикистон» 

ш.Душанбе 

   70000   70000 

 6. ҶСП «Хуаксин Ѓаюр 

Суғд-семент» 

Б.Ѓафуров 

   100000 

 

  100000 

 

 7. ҶСП «Чунгтсай 

Мохир семент» Ёвон 

   145000 

 

  145000 

 

 8. ҶДММ “ Ху Чан 

Ѓаюр индустриал» Ёвон  

(гипс и гипсокартон) 

   17800 

 

  17800 

 

 9. ҶДММ «Точ Чайна 

2013» ш. Ваҳдат 

(семент)  

   80000   80000 

 10. ҶДММ «Пакрут»  

ш.Вахдат (тилло ва 

нуқра) 

   32600 

 

  32600 

 

 11. ҶДММ «Броатек 

Точикистон майнинг 

инвестмент лимитед» 

ш.Панҷакен (қурғошим 

ва мис) 

   2400 

 

  2400 

 

 12. ҶДММ 

«Нукраформ» 

ш.Истиклол (нуқра) 

   3800   3800 
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 13. ҶДММ «Дин Шин 

Хэ» ш. Қайроққум 

(нуқра ва руҳ) 

   2700 

 

  2700 

 

 14. ҶДММ «Ширкати 

кухии Точикистону 

Хитой» ш. Қайроққум 

(комбинати металлургӣ) 

   214900 

 

  214900 

 

 15. ҶШК  «ТоҷикАзот» 

(КМ бо Хитой) 

ш.Сарбанд 

   140000 

 

  140000 

 

 16. КВД «ТАЛКО» 

(кислотаи сулфат, 

криолит, алюминийи 

фтордор)  Ёвон 

   126000 

 

  126000 

 

 Ҳамагӣ дар бахш:    1263470 126270  1137200  

 Лоиҳаҳои 

сармоягузориҳои 

минтақавӣ, аз ҷумла: 

       

 Суғд    82560    

 Хатлон    401100    

 ВМКБ    12240    

 НТМ        

 Душанбе        

 Ҳамагӣ дар минтақа:    495900    

 Ҳамагӣ:    1759370    

3.2. БАХШИ АГРАРӢ: БЕХАТАРИИ ОЗУҚАВОРӢ ВА ФАРОҲАМ ОВАРДАНИ ДАСТРАСӢ БА ЃИЗОИ ХУШСИФАТ 

1. Идома 

додани 

ислоҳоти 

самаранок

и бахши 

кишоварзӣ 

бо 

мақсади 

рушди 

1.1. Такмил додани 

идоракунии бахши 

кишоварзӣ 

 Таҳия ва қабул 

намудани санадҳои 

меъёрию ҳуқуқӣоид ба 

такмил додани 

идоракунии бахши 

кишоварзӣ ва сохтори 

идоракунии Вазорати 

кишоварзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Гузариш ба 

низоми нави 

идоракунии 

кишоварзӣ 

 

ВРИС  

ВМ 

ВКИШ 

КДСА АИҶТ 

 1250 200 

 

1100 -- 
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кишоварзи

и 

сердарома

д 

1.2.Ба хоҷагиҳои бузург 

табдил додани 

хоҷагиҳои деҳқонӣ, 

таҳкими табақаи миёна 

ва рафъи нобаробарии 

гендерӣ дар соҳаи 

кишоварзӣ 

таҳия ва қабули 

санадҳои меъёрию 

ҳуқуқии дар бораи 

дастгирии хоҷагиҳои 

миёна ва бузурги 

кишоварзии. 

Афзун намудани 

ҳаҷми миёнаи 

хоҷагии фермерӣ, 

зиёд намудани 

табақаи миёнаи 

аҳолӣ ва паст 

намудани 

Нобаробарии 

гендерӣ дар 

деҳот; 

ВРИС 

ВК 

ВМ 

ККЗО 

АОМО 

 31500 1700 15800 --- 

 Ворид намудани 

коршиносони гендерӣ 

ба ҳайъати гурўҳҳои 

корӣ оид ба таҳияи 

санадҳои мъёрии 

ҳуқуқӣ дар бахши 

ислоҳоти кишоварзӣ; 

Ба ҳайати 

гуруҳҳои корӣ 

оид ба таҳияи 

нақшаҳои 

кишоварзӣ 

коршиносони 

гендерӣ шомил 

ҳастанд 

ВК 

ВМ  

ККЗО 

 
 

     

 Гузаронидани таҳлили 

гендерии хоҷагии 

қишлоқ аз соли 2013 ва 

таҳияи тавсияҳо барои 

ислоҳоти соҳаи 

кишоварзӣ аз лиҳози 

гендерӣ ҳассос 

Ҳисоботи таҳлилӣ 

ба Ҳукумати 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

пешниҳод 

мегардад.  

Ҳисоботи мазкур 

дар сомонаи 

расмии Агентии 

омор ҷой дода 

мешавад. 

АОМО 

ВК 

ВМ 

 ККЗО 

 

 15,0  15,0  
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1.3. Такмили механизми 

андозбандӣ ва таъмини 

дастрасии хоҷагиҳои 

кишоварзӣ ба 

захираҳои молиявию 

қарзӣ. 

 

Ворид намудани 

тағйироту иловаҳо ба 

Кодекси андози 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

такмили механизми 

қарздиҳии имтиёзнок ва 

дастгирии кишоварзӣ, 

таъсиси низоми 

суғуртавии бахши 

кишоварзӣ ва рушди 

кооперативҳои қарзӣ 

Паст намудани 

сарбории андоз, 

зиёд намудани 

ҳаҷми қарзҳо, 

таъмини 

маьлағгузории 

устувор ва коҳиш 

додани 

таваккалиҳо дар 

истеҳсолоти 

кишоварзӣ 

ВРИС  

ВКИШ 

ВМ 

КДСА  

КА 

 14300,9 350 8250,3 4800 

2. Беҳтар 

намудани 

инфрасохт

ор ва 

таъмини 

моддию 

техникии 

кишоварзӣ 

 

 

2.1. Рушди 

инфрасохтори 

истеҳсолоти кишоварзӣ  

таҳияи барномаи рушди 

инфрасохтори 

истеҳсолоти кишоварзӣ, 

ташкили маркази 

иттилоотӣ-машваратии 

Вазорати кишоварзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Ҳолати 

инфрасохтори 

истеҳсолоти 

кишоварзӣ беҳтар 

карда шуд. 

ВРИС,  

ВК,  

ВМ,  

КДСА  

 29001 

 

9600,5 3500,4 12000,5 

2.2. Баланд бардоштани 

сатҳи механизатсияи 

кишоварзӣ ва беҳтар 

намудани дастрасӣ ба 

ирригатсия ва 

мелиоратсия  

 

Таҳияи барномаи 

механизатсияи 

кишоварзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои 

солҳои 2016-2020, 

таъсис додани Шўрои 

миллӣ оид ба 

идоракунии захираҳои 

об, таҳия ва қабули 

санади меъёрию 

ҳуқуқии дахлдор оид ба 

барқарор намудани 

системаи ирригат-

сионӣ, азнавкунии 

фондҳои истеҳсолии 

Беҳтар намудани 

таъминоти 

техникии соҳаи 

кишоварзӣ, кам 

намудани 

талафоти 

захираҳои об, 

зиёд шудани 

майдони 

заминҳои 

обёришаванда . 

ВРИС, ВКҶТ,  

ВМ,  

КДСА, 

ВЭНЕ, 

АБЗО  

 866000,2 85100,

6 

45400

0,4 

 

102000,5 
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хоҷагии об.  

2.3.Баланд бардоштани 

малакаи маркетингӣ ва 

касбии кормандони 

соҳаи аграрӣ   

Таҳияи нақшаи солонаи 

чорабиниҳо оид ба 

дастгирии Маркази 

баланд бардоштани 

маҳорати касбии 

мутахассисони соҳаи 

кишоварзӣ ва ба инобат 

гирифтани масъалаи 

дастгирии 

маблағгузории он бо 

назардошти самтҳои 

рушди бахши 

кишоварзӣ ва баланд 

бардоштани 

маълумотнокии гендерӣ  

Шумораи 

мутахассисоне, ки 

курсҳои такмили 

ихтисос дар 

бахши 

кишоварзиро 

гузаштанд, зиёд 

шудааст 

ВРИС,  

ВК,  

ВМ 

 1450,5 200,0 1350,4 ---- 

  Гузаронидани 

чорабиниҳои васеи 

иттилоотӣ бо ҷалби 

занон оид ба фаҳмонда 

додани талаботи 

Кодекси замини 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва дигар санадҳои 

меъёрӣ-ҳуқуқӣ дар 

самти  ислоҳоти соҳаи 

кишоварзӣ 

Теъдоди занон 

дар чорабиниҳо 

на камтар аз 40 

фоиз 

ВК,  

ВМ  

КДИЗГ, 

ККЗО 

 

 

 100,0  100,0  

3. 

Фазоиши 

маҷмўӣ 

маҳсулоти 

кишоварзӣ 

бо 

мақсади 

баланд 

бардоштан

3.1. Самаранок 

истифода намудани 

захираҳои замин ва обӣ  

 

  

Такмил додани 

қонунгузорӣ: ворид 

намудани тағийроту 

иловаҳо ба Кодекси 

замини Ҷумҳури 

Тоҷикистон, содда 

намудани меъёрҳои 

содиротӣ ва воридотӣ, 

таҳияи механизми 

Ҳосилнокии 

зироатҳои 

кишоварзӣ ва 

пурмаҳсулӣ дар 

соҳаи чорводорӣ 

афзудааст, аз 

ҷумла 2-3 ҳосил 

ВРИС, 

ВКИШ,  

ВМ, 

КА 

КДИЗ, 

АОМО 

 

 165001,2 1023,0 56001,

0 

 

72250,0 
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и сатҳи 

бехатарии 

озуқаворӣ 

ва ғизои 

комили 

аҳолии 

кишвар  

самараноки мониторинг 

ва арзёбии захираҳои 

замин ва об. 

Таҳияи тадбирҳо оид ба 

маълумотнокии 

ҷамъиятӣ дар 

масъалаҳои ҳолати 

экологии захираҳои 

замин ва об ва таъмини 

татбиқи самараноки 

барномаҳои соҳавӣ    

дар як сол;  

-азхудкунии 

заминҳои нав; 

-парвариши 

зироатҳои 

сердаромад ва ба 

содирот 

нигаронидашуда. 

3.2. Рушди 

тухмипарварӣ ва 

зотпарварӣ  

 

Ворид намудани 

тағйироту иловаҳо ба 

қонунҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи 

бойторӣ», «Дар бораи 

чарогоҳҳо», «Дар бораи 

зотпарварӣ» ва ғайра, 

бо мақсади таъмини 

дастрасии хоҷагиҳо ба 

дарёфтичорвои хушзот 

ва тухмии хушсифат 

Заминаи устувори 

зироатҳои 

кишоварзӣ ва 

зотпарварӣ 

ташкил карда 

шудааст  

ВРИС, 

ВКИШ,  

ВМ,  

АИҶТ 

 119000,8 5700,2 7300,7 46900,9 

3.3. Баланд бардоштани 

ҳосилнокии зироатҳои 

кишоварзӣ  

 

Таҳияи тадбирҳо оид ба 

таъмини талаботи 

хоҷагиҳо бо тухмии 

хушсифат, нўриҳои 

минералӣ ва воситаҳои 

химиявии ҳифзи 

растанӣ, дастрасии 

баробарҳуқуқи 

хоҷагиҳо ба оби полезӣ, 

риоят дигар тадбирҳои 

агротехникӣ, инчунин 

паст кардани талафот 

зимни ҷамоварӣ ва 

кашонидани ҳосил.    

Баромади 

маҳсулот ба 1 га. 

маҳсулдиҳӣ аз 1 

сар чорво зиёд 

шудааст  

 

ВРИС,  

ВК,  

ВМ, 

АИҶТ 

 21000,8 3000,5 8500,2 9000,6 

Ҳамагӣ дар бахш: 1248505,4 106874,8 555903,6 246951,9 
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  Лоиҳаҳои минтақавии сармоягузорӣ дар бахши аграрӣ, аз ҷумла:     

 Суғд 53778,0    

 Хатлон 850539,6    

 ВМКБ 166233,0    

 НТМ     ----    

 Душанбе     -----    

 Ҳамагӣ дар минтақаҳо: 1070550,6    

Ҳамагӣ: 2319056    

3.3. КОМПЛЕКСИ СЎЗИШВОРИЮ ЭНЕРГЕТИКӢ  

3.3.1. 

Диверсиф

икатсияи 

манбаъҳои 

энергетик

ӣ   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1. Идомаи 

азхудкуниӣ ва 

истифодаи самараноки 

иқтидорҳои 

гидроэнергетикӣ дар 

заминаи сохтмони 

НБО-ҳои нав ва 

таҷдиди НБО-ҳои 

мавҷуда ва МБГ бо 

риояи талаботҳои 

экологӣ   

1. Татбиқи барномаи 

рушди 

гидроэнергетикаи 

хурд ва мониторинги 

НБОХ-и сохташуда   

2.Сохтмонҳои нав ва 

таҷдиди НБО-ҳои 

мавҷуда   

3.Бунёд намудани 

ҶСК НБО “Роғун”   

4. Бунёд намудани 

стансияҳои барқии 

ҳароратӣ   

 

5. Оғози 

татбиқнамоии лоиҳаи 

CАSA-1000 

 

 

 

 

 

 

6. Бунёди ХИБ-и нав 

ва таҷдиди ХИБ ва 

1.Ба кор 

андохтани 

иқтидорҳои 

нав, аз ҷумла: 

 

 

- ҶСК НБО 

“Роғун”    

- НБҲ 

«Шўроб» 

- НБҲ Фон-

Яғноб 

- МБГ-2 

Душанбе 

 

2. Кам 

намудани 

норасогии 

нерўи барқ  

/Талаботи 

қонеъшуда ба 

нерўи барқ   

 

3. Истеҳсоли 

нерўи гармӣ 

ВЭНЕ   

ВРИС  

КҲМЗ   

МДМИЛБЭ, 

ШСХК 

«Барқи 

Тоҷик», 

 ҶСК НБО 

“Роғун”, 

ШЭ «Помир 

Энержи» 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Ширкати 

HOS 

Номуайян 

Эксим 

Банк 

 

 

WB   

EBRD 

IDB  

БСА 

USAID 

DFID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2867000 

 

300000 

 

700000 

 

326000  

 

 

60000  

110000 

70000  

79000  

7500  

39000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28670

00 

 

 

 

 

16300 

 

 

15000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300000 

 

700000 

 

309700 

 

 

45000  

110000 

70000  

79000  

7500  

39000  
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ЗИБ   

- Лоиҳаҳои 

минтақавии 

энергетикӣ, бо 

назардошти НБО-ҳои 

иқтидорашон хурд ва 

миёна ЗИБ, ХИБ  

Суғд 

Хатлон  

ВМКБ 
 
- Иншооти ХИБ-220 

кВ ва ЗИБ дар МОИ-и 

Данғара  

НБО-и Қайроққум 

НБО-и Сарбанд НБО-

и Норак  
ЗИБ Равшан  
ЗИБ Ордженикидзеобод  
ЗИБ «Промышленная» 
 ХИБ-500 кВ 

Таҷдиди НБО-и Оқсу 

дар МБГ   

  

4. Сохтори 

истеҳсол ва 

истеъмоли 

интиқоли нерў  

(ТЭБ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBRD 

ADB 

 

 

EBRD 

IDB 

 

 

 

KfW 

 

 

 

 

 

151550 

42297 

297113 

81435 

20000 

 

 

 

71000 

136000 

350000 

 

14370 

 

15000 

5500 

79000 

6000 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300 

 

15000 

5500 

3950  

 

 

 

 

 

 

151550 

42297 

297113 

80371 

20000 

 

 

 

71000  

136 000  

350000 

 

13070 

 

 

 

75050 

6000 

 

 

 

 

 

 

 

 

1064 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2.Идомаи корҳо 

оид ба иктишоф ва 

азхудкунии захираҳои 

сўзишвории органикӣ, 

афзун намудани 

истихроҷи ангишт ва   

газтаъминкунии он дар 

заминаи таҳия ва 

татбиқи барномаи 

мақсадноки рушди 

истихроҷ (аз ҷумла бо 

усули шахтавӣ) ва 

газтаъминкунии 

ангишт    

Таҳия ва татбиқи 

барномаи мақсадноки 

рушди истихроҷ, , ва 

коркарди ангишт     

 

Ҳаҷми 

истихроҷи 

ангишт; 

Захираҳои 

муайяншуда ва 

тасдиқшудаи 

сўзишвории 

органикӣ   

ВСАН 

ВРИС  

Саридораи  

геология 

 

  500 250  

 

250 
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3.3.1.3.Таъмини 

ҳавасмандсозии ба 

гардиши хоҷагӣ ҷалб 

намудани манбаъҳои 

барқароршавандаи 

энергия МБЭ (офтоб, 

биогаз, бод) дар 

заминаи пешниҳоди 

қарзҳои имтиёзноки 

соҳибкорӣ дар самти 

лоиҳакашӣ, истеҳсол ва 

истифодаи таҷҳизотҳо 

дар асоси МБЭ, ташкил 

намудани марказҳои 

таълимӣ ва 

хизматрасонии ба 

истифодаи васеи МБЭ 

мусоидаткунанда 

 

 

1. Бунёд намудани 

таҷҳизотҳо дар 

заминаи МБЭ (ба ғайр 

аз гидроэнергетика) 

2. Омода намудани 

лоиҳаи қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Оид ба 

тасдиқ намудани 

Тартиби гузаронидани 

экспертизаи давлатии 

лоиҳаҳои энергетикӣ 

ва барномаҳои 

сохтмонии иншоотҳои 

азими энергетикӣ» 

Ҳиссаи 

истеҳсоли 

энергия дар 

таҷҳизотҳои 

МБЭ (ба ғайр 

аз НБО); 

Шумораи 

марказҳои 

таълимӣ ва 

хизматрасонии 

бақайд-

гирифташудаи 

ба истифодаи 

васеи МБЭ 

мусоидаткунан

да; 

Шумораи 

сохторҳои 

тиҷоратии 

бақайдгирифта

шудаи 

шаклҳои 

гуногуни 

моликият дар 

бахши МБЭ; 

Маблағи 

умумии 

қарзҳои 

имтиёзнок 

барои рушди    

бизнес дар 

бахши МБЭ; 

Тағйиротҳои 

ба Кодекси 

Андоз ворид-

кардашуда;   

ВЭНЕ   

ВРИС  

 

 

69430 17380 52050  
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3.3.1.4 Таҳия ва татбиқ 

намудани барномаҳои 

мақсадноки баланд 

бардотани 

самаранокии 

энергетикии соҳаҳои 

иқтисодиёти миллӣ ва 

бахшҳои он    

1.   Татбиқи лоиҳаҳои 

коҳиш додани 

талафоти нерўи барқ, 

баланд бардоштани 

эътимоди таъмини 

барқ, 

мукаммалгардонии 

баҳисобгириии 

истеҳсол ва истифодаи 

интиқолдиҳандагони 

нерўи барқ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Қабули қарори ҲҶТ 

оид ба таъсиси 

институтҳои 

мусоидаткунандаи 

ҳимояи бозори дохилӣ аз 

қабулкунандаҳои 

ғайрисамараноки 

маишии нерўи барқ  3.  

1. Кам 

шудани 

суръати 

талафоти нерў 

ҳангоми 

истеҳсол, 

интиқол ва 

истифодаи 

интиқолдиҳан

дагони нерў; 

2. 

Нишондиҳанда

и истифодаи 

интенсивии 

нерўи барқ 

(таносуби 

ҳаҷми 

истифодаи 

нерўи барқ ба 

ММД); 

 

 

 

ВЭНЕ   

ШСХК 

«Барқи 

Тоҷик»» 

ВСАН 

 

 

 

 

 

 

 

ҲҶТ 

АСМС 

ВЭНЕ  

 

 

 

 

ҲҶТ 

ШСХК 

«Барқи 

Тоҷик»» 

  

 

 

 

 

ВСАН 

 

ҲҶТ 

ВЭНЕ 

ШСХК 

«Барқи 

Тоҷик»» 

  

 

ВСАН 

ADB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBRD 

1.Ҷорӣ 

намудани 

системаи 

ҳисоби 

яклухти 

интиқоли 

нерўи барқ 

ва 

беҳдошти 

шабакаҳои 

интиқоли 

барқ  

2. Кам 

намудани 

талафоти 

нерў дар 

вилояти 

Суғд   

3. Тақвияти 

эътимоднок

ии 

таъминоти 

нерўи барқ 

дар вилояти 

Суғд   

(Компенсат

орҳо)  

4.Кам 

намудани 

талафоти 

нерў дар 

Қурғонтепп

а  

5. Кам 

намудани 

талафоти 

нерў дар 

НТМ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1450 

 

 

 

 

 

 

8)8056 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30645 

 

 

 

 

 

 

52600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47000 
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Қабули қарори ҲҶТ оид 

ба мунтазам 

гузаронидани аудити 

энергетикӣ, таҳия 

намудани шиносномаҳои 

энергетикии иншоотҳои 

нерўистифодабарандаи 

банақшагирифташуда ва 

сохташаванда.    

 

КМСҲҶТ 

ВЭНЕ   

6. Кам 

намудани 

талафоти 

нерў дар 

Турсунзода 

7. Кам 

намудани 

талафоти 

нерў дар 

Кўлоб  

8. Татбиқи 

лоиҳаҳо 

оид ба 

беҳтар 

намудани 

системаи 

таъминоти 

нерў дар 

вилояти 

Хатлон-

40280 

30240 

 

 

 

 

 

34720 

 

 

 

 

 

 

832224 
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3.3.2.  Ноил 

гаштан ба 

тағйиротҳои 

назаррасӣ 

миқдорӣ ва 

сифатӣ дар 

энергетикаи 

ватанӣ     

3.3.2.1.Баланд 

намудани самаранокии 

менеҷменти   

энергетикӣ ва 

молиявии КСЭ аз 

ҳисоби гузаронидани 

сиёсати самарабахши 

кадрие, ки таҳия ва 

татбиқи барномаҳои 

мақсадноки омода 

намудани мутахассисон 

ва баланд намудани 

тахассуси онҳо, 

атестатсияи мунтазам 

ва сертификатсияи 

менеҷерҳои ширкатҳои 

энергетикиро пешбинӣ 

менамояд      

Амалӣ намудани 

сиёсати самарабахши 

кадрие, ки таҳия ва 

татбиқи барномаҳои 

мақсадноки омода 

намудани 

мутахассисон ва 

баланд намудани 

тахассуси онҳо, 

атестатсияи мунтазам 

ва сертификатсияи 

менеҷерҳои 

ширкатҳои 

энергетикиро 

пешбинӣ менамояд, аз 

ҷумла роҳбарон   

Беҳтар 

намудани 

натиҷанокии 

қарорҳои дар 

бахши КСЭ 

қабулгардида; 

Кам намудани 

шумораи 

ҳолатҳои 

садамавӣ ва 

беҳтар 

намудани 

эътимоднокии 

таъмини нерў; 

Шумораи 

мутахассисони 

роҳбарику-

нандаи 

корхонаҳои 

КСЭ, ки 

сертификати 

мутобиқати 

сифати 

менеҷменти 

энергетикаро 

дастрас 

намудаанд     

ВЭНЕ 

ВРИС 

ШСХК 

«Барқи 

Тоҷик» 

     

3.3.2.2. Ба анҷом 

расонидани таҷдиди 

энергетикаи ватанӣ, 

оптимизатсияи низоми 

идоракунии ширкатҳо 

ва корхонаҳои 

энергетикии соҳаҳои 

сўзишворӣ, дар кишвар 

ташкил намудани 

маркази ягонаи 

аналитикии КСЭ    

1. Татбиқи 

дигаргуниҳои сохторӣ 

дар КСЭ, тағйир 

додани низоми 

идоракунии ширкатҳо 

ва корхонаҳои 

энергетикии соҳаҳои 

сўзишворӣ 

2. Таҳия ва 

оптимизатсияи 

тавозуни энергетикии 

Устувории 

молиявии 

корхонаҳои 

КСЭ.    

Афзоиши 

ҳиссаи КСЭ 

дар ташаккули 

буҷети 

давлатӣ.   

Сохтори 

истеҳсоли 

ВЭНЕ   

ШСХК 

«Барқи 

Тоҷик» 

 КДСА 
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ҶТ ва минтақаҳои он   нерў бо 

таҷҳизотҳои 

шаклҳои 

мухталифи 

моликият    

3.3.2.3. Таҳия 

намудани заминаҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ ва 

барномаҳои 

пешбиникунандаи 

комерсиализатсияи 

КСЭ ва диверсифи-

катсияи шаклҳои 

моликият дар бахши 

энергетика, маҷмўи 

тадбирҳо ҷиҳати 

дастгирии шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ 

(ШДБХ) дар КСЭ        

1. Тарҳрезии маҷмўи 

тадбирҳо ҷиҳати 

дастгирии ҳамкории 

давлат ва бахши 

хусусӣ дар КСЭ         

2. Таҳияи 

механизмҳои 

дастгирии тиҷорати 

хусусӣ дар КСЭ   

Шумораи 

лоиҳаҳои 

энергетикии 

ШДБХ    

 

ҲҶТ  

ВЭНЕ  

ШСХК 

«Барқи 

Тоҷик»»,   

КДСА 

 

   

 

 

 

  

3.3.2.4.  

Диверсификатсия 

намудани манбаъҳои 

маблағгузории КСЭ дар 

асоси пешбурди 

ислоҳот дар 

зербахшҳои соҳавии 

КСЭ     

Таҳияи низоми 

самараноки 

шаффофияти 

фаъолияти молиявию 

хоҷагидорӣ (ФМХ) ва 

ҳавасмандгардонии 

корхонаҳои КСЭ 

ҷиҳати таъмини 

фаъолнокии 

фаъолияти 

сармоягузории КСЭ аз 

ҳисоби манбаъҳои 

дохилӣ       

Афзоиши 

ҳиссаи 

сармоягузориҳ

о ба 

иншоотҳои 

энергетикӣ аз 

ҳисоби 

манбаъҳои 

дохилӣ; 

Афзоиши 

дороиҳо 

(ликвидност) 

ва устувории 

молиявӣ 

корхонаҳои 

энергетикӣ 

ҲҶТ  

ВЭНЕ   

ШСХК 

«Барқи 

Тоҷик»   

 КДСА 
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3.3.2.5. Таъмини 

афзоиши имкониятҳои 

КСЭ ҷиҳати 

ташаккулдиҳии буҷети 

давлатӣ 

1. Таҳия ва татбиқи 

чорабиниҳо оид ба 

ноилшавӣ ба 

шаффофияти 

молиявии корхонаҳои 

КСЭ ва таъмини 

афзоиши имкониятҳои 

КСЭ ҷиҳати 

ташаккулдиҳии 

буҷети давлатӣ       

2. Муҳайё намудани 

шароит барои татбиқи 

иқтидори содиротии 

электроэнергетика     

3. Истифодаи 

методҳои 

дипломатияи 

энергетикӣ  

Хизматрасонии 

саривақтии 

қарзҳои 

берунаи барои 

энергетика 

равонашуда; 

Тағйиротҳои 

прогрессивӣ дар 

сохтори КСЭ 

кишвар; 

Кам шудани 

ҳаҷми обҳои 

беҳуда аз НБО 

партофташаван

да;  

Содироти 

қувваи барқ;  

Саҳми КСЭ дар 

хизматра-

сониҳои ВД 

ВЭНЕ   

ШСХК 

«Барқи 

Тоҷик»»,    

КДСА 

ВСАН 

ВРИС 

ВКХО 

ВМ 

 Бунёд 

намудани 

ХИБ-500 

кВ, ки 

баромадани 

кишварро 

ба бозори 

беруна 

таъмин 

менамояд: 

1)Тоҷикист

он-

Покистон  

2) 

Тоҷикистон

-

Афғонисто

н-Эрон  

  

 

 

 

 

 

 

 

175950   

 

102750 

 

3.3.3.  

Ҳавасмандсо

зии рушди 

босубботи 

превантиви 

соҳаҳои 

омехта ва 

инфрасохто-

ри 

энергетикӣ 

 

 

 

 

3.3.3.1. Таъмини 

дастрасии тамоми 

истеъмолкунандагон бо 

қувваи барқ новобаста 

аз гуруҳбандӣ, 

мансубияти 

минтақавии онҳо ва 

фаслҳои сол ў   

  

 

 

1. Механизмҳои 

ташаккули бозори 

машваратӣ, иттилоотӣ 

ва хизматрасониҳои 

муҳандисӣ дар бахши 

азхудкунӣ ва 

истифодаи иқтидори 

энергетикии кишвар 

ва технологияҳои 

пешқадами 

энергетикӣ таҳия 

карда шавад   

2.  Қарори ҲҶТ дар 

бораи тадбирҳо оид ба 

ҳавасмандгардонии 

баланд бардоштани 

самаранокии 

истифодаи нерў ва 

Шумораи 

ширкатҳои 

бақайдгирифта

шудае, ки дар 

соҳаи баланд 

намудани 

самаранокии 

истифодаи 

нерў 

хизматрасонӣ 

менамоянд; 

Афзоиши 

талаботи 

қобилияти 

харидории 

нерўқабулкуна

ндаҳои сифати 

баланддошта 

ҲҶТ 

ВЭНЕ   

ВСАН 

ВРИС  

МИЛБЭ 

 ШСХК 

«Барқи 

Тоҷик»» 

 

 

 

ҲҶТ 

АСМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0   
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ҷорӣ намудани 

технологияҳои 

пешқадами сарфаи 

нерў, ки 

энергияталабии 

маҳсулот ва 

хизматрасониҳоро 

таъмин менамояд, 

қабул карда шавад         

ва 

технологияҳои 

пешқадами 

истифодаи 

самараноки 

нерў; 

Меъёри сарфи 

нерў барои 

истеҳсоли 

маҳсулот ва 

хизматрасониҳ

о кам карда 

шуд; 

Ҳиссаи 

иқтисодиёти 

пинҳонӣ кам 

шуд ва суръати 

афзоиши ММД 

гардид; 

Афзоиши 

шумораи 

корхонаҳои 

истифодабаран

даи 

технологияи 

самараноки 

нерў. 
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3.3.3.2.  Таҳияи маҷмўи 

чорабиниҳо оид ба 

баланд бардоштани 

ҷолибияти 

сармоягузории 

лоиҳаҳо, ташаббуси 

шахсони ҳуқуқӣ ва 

воқеӣ дар бахши 

тиҷорати энергетикӣ    

1. Гузаронидани 

мониторинги 

самаранокии 

истифодаи 

сармоягузориҳо дар 

лоиҳаҳои 

татбиқшавандаи 

энергетикӣ   

 

  

Сохтори 

сармоягузориҳ

о ба иншооти 

энергетикӣ аз 

рўи манбаъҳо; 

Шартҳои 

қарздиҳи ба 

иншоотҳои 

энергетикӣ; 

Шумораи 

лоиҳаҳои 

энергетикӣ, ки 

субсидияҳо/им

тиёзҳо оид ба 

андозбандӣ 

гирифта; 

Афзиши ҳаҷми 

ҷалби 

сармоягузориҳ

о аз манбаъҳои 

дохилӣ. 

ҲҶТ 

ШСХК 

«Барқи 

Тоҷик»», 

ВЭНЕ 

ВСАН 

ВРИС 

АОМО 

МНМО 

ВЭНЕ 

ВСАН 

ВРИС 

ВМ 

КДСА 

БМТ 

 

 

10,0   

 

 

   

3.3.3.3. Баланд 

бардоштани бехатарии 

экологии рушди КСЭ    

Қабули қарори ҲҶТ 

оид ба тадбирҳои 

таъминкунандаи 

бехатарии экологии 

иншоотҳои энергетикӣ   

Партовҳои 

корхонаҳои 

КСЭ ба 

муҳити атроф   

 

ҲҶТ 

ВЭНЕ 

ВСАН 

ВРИС 

КҲМЗ 

ШСХК 

«Барқи 

Тоҷик»» 

  

 

10,0   

 

   

Ҳамагӣ 6850823 
301534

0 
3834169 1314 

3.4. НАҚЛИЁТ 

Афзалиятҳо Самтҳои амалиёт Чорабиниҳо Индикаторҳо М
а

съ
у

л
о н
 

Ш
а

р
и

к
о н
  Талаботи 

умумӣ ба 

Сарчашмаи 

маблағгузорӣ 
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маблағгуз

- орӣ 

(млн. 

долл. 

ИМА)   

Ҳ
Ҷ

Т
 

Ш
а
р

и
к

о
н

  
 

Б
Х

 

1.  

Инкишофи 

минбаъдаи  

коридорҳои 

нақлиётӣ 

1.1. 

Ташаккул ва  рушди 

коридорҳои  транзитӣ ва 

таъмин намудани 

баромадан ба портҳои 

баҳрӣ 

1.1.1.1. Сохтмони 

терминалҳои 

наздисарҳадӣ аз рўи 

талаботҳои муосири 

байналмилалӣ 

1.1.1. Миқдори 

терминалҳои 

сохташуда на кам 

4 адад 

ВНАҚ  15,0   15,0 

1.1.2.2. Харидорӣ 

намудани воситаҳои 

нақлиёт барои 

боркашониҳои 

байналмилалӣ  

1.1.2. Миқдори 

воситаҳои 

автомобилии 

харидоришуда ба 

на  кам аз 100 

млн. доллари 

ИМА   

Корхонаю 

муассисаҳои 

нақлиётӣ 

 5,5   
5,5 

 

1.1.3.1. Барқарор 

намудани роҳҳои 

автомобилгард миёни 

вилояти Суғди 

Тоҷикистон ва 

вилоятҳои Ошу 

Беткенти Қирғизистон 

 ВНАҚ WB 150,0  150,0  

1.1.4.1. Таҷдиди роҳи 

мошингарди Қалъаи 

хумб - Рўшон  

105 км ВНАҚ ADB 

 

300,0 
 

 300,0 

 

1.1.5.1.  Таҷдиди роҳи 

монишгарди 

Қизилқалъа - Айвоҷ - 

сарҳади Афғонистон.  

135,2 км ВНАҚ 

 

51,1  51,1  

1.1.6.1. Сохтмони роҳи 

оҳани Тоҷикистон -

Афғонистон -

Туркманистон 

 ВНАҚ 
 

 
238,0  238,0  

1.1.7.1. Таҷдиди роҳи 

автомобилгарди 

Гулистон - Фархор -

140,8 км ВНАҚ  39,8  
39,8 
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Панҷ - Дўстӣ 

1.1.8.1. Сохтмони роҳи 

оҳани Колхозобод - 

Панҷи Поён - Қундуз. 

 

 

 

ВНАҚ 
 

 
90,0 

 

 

90,0 

 

 

 

 

1.1.9.1. Ҳамроҳ кардани 

роҳи мошингрди 

Тоҷикистону Покистон 

тариқи Афғонистон  

 

 
ВНАҚ ADB 215,0 

 

 
215,0  

1.1.10.1. Таҷдиди роҳи 

мошингарди 

Колхозобод - Қубодиён- 

Шаҳритуз - Айваҷ -

Мазори Шариф  

135,4 км 

 
ВНАҚ  67,7  67,7  

1.1.11.1. Таҷдиди роҳи 

мошингарди Восеъ – 

Ховалинг, Сайрон-

Қарамиқ дар доираи 

лоиҳаи Рушди 

коридорҳои 3 ва 5-и 

ҲИМОМ (ЦАРЭС) 

177,0 км 

 (88,0 км+89,0 км)  
ВНАҚ ADB 89,0  89,0  

ҲАМАГӢ:    1261,1  1240,6 20,5 

1.2.1. Бо мақсади зиёд 

намудани ҳаҷми бору 

мусофиркашӣ ба 

талаботҳои 

стандартҳои 

байналмилалӣ 

мутобиқ намудани 

иншоотҳои нақлиётӣ 

бо назардошти 

марказҳои логистикӣ  

1.2.1.1. Бунёди 

марказҳои нақлиётию 

логистикии 

наздисарҳадӣ - (Панҷи 

Поён, Турсунзода, 

Хуҷанд ва Хоруғ).  

1.2.1.  Шумораи 

марказҳо на кам аз 

4 адад   ВНАҚ 

 
 

47,5 

 

47,5 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.1. Сохтмони роҳи 

мошингарди Кўлоб -

Қалаихумб, мавзеи 

Кўлоб - Шурообод  

30,5 км 

 
ВНАҚ 

 

 
50,0 

 

 
50,0  

1.2.3.1.  Сохтмони роҳи 

мошингарди Кўлоб -

Қалаихумб, мавзеи 

Шкев - Қалъаихумб  

26,0 км ВНАҚ 

 

 
47,0  47,0  
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1.2.4.1. Лоиҳаи 

инвеститсионӣ оид ба 

“Рушди комплекси 

нақлиёт ва 

хизматрасонии 

логистикӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон” 

 ВНАҚ 

 

1,138  1,138 

 

ҲАМАГӢ:    145,6 47,5 98,1  

ҶАМЪ:    1406,7 47,5 1338,7 20,5 

 2. Рушди    

инфрасохтор

и нақлиётӣ 

  

2.1. Модернизатсияи 

тамоми намуди 

нақлиёт 

 

 

 

 2.1.1.1. Навкунӣ ва 

рушди паркҳои 

ҷамъиятии нақлиётии 

ш.Душанбе   

2.1.1.Миқдори 

техникаҳои 

ҷоришуда. 

 

 

МИҲД 

ш.Душанбе 

Корхонаю 

муассисаҳои 

нақлиётӣ 

  

 

12,9 

 

 

 

 

12,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1. Бунёди парки 

троллейбус, шабакаҳои 

кашиш ва зеристгоҳҳо 

дар шаҳрҳои  Кўлоб, 

Қўрғонтеппа, Ваҳдат, 

Турсунзода, Ҳисор, 

шаҳракиСомони ва 

Сарбанд  

2.1.2.Миқдори 

лоиҳаҳои 

инноватсионии 

амалишуда 
МИҲД  

Шаҳру 

ноҳияҳо 

 
 

 

 

44,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,0 

 

 

 

2.1.3.1. Модернизатсияи 

заминаи техникии роҳи 

оҳан  

   

   
ВНАҚ 

 

 

117,4 117,4   

2.1.4.1. Бунёди 

дидбонгоҳҳои 

мушоҳидавию 

диспетчерӣ дар 

фурудгоҳи 

байналмилалии ш. 

Душанбе  

 

ВНАҚ 

 

4,0 4,0 
 

 

 

 

2.1.5.1. Хариди 

таҷҳизоту техника 

барои нигоҳ доштани  

роҳҳо дар вилояти Суғд, 

минтақаи Кўлоби       

 

ВНАҚ 

 

40,0  - 40,0 
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в.Хатлон, м.Рашт ва 

ВМКБ 

2.1.6.1. Бунёди 

фурудгоҳ дар ноҳияи 

Данғара  

 

ВНАҚ 

 

137,8   137,8 

2.1.7.1. Муҷаҳҳаз 

намудани хадамоти 

тиббии КВД “Роҳи 

оҳани Тоҷикистон” бо 

таҷҳизотҳои нав  

 

КВД “Роҳи 

оҳани 

Тоҷикистон” 

 

0,5 

 

0,5 

 
 

 

 

ҲАМАГӢ:    356,6 134,8  221,8 

2.2. Кам намудани 

хароҷотҳои нақлиёт. 

 

 

2.2.2.1. Барқарорсозии 4 

купрук дар ш.Кўлоб.   

2.2.1. Зиёд 

намудани 

қобилияти 

гузаронандагии 

роҳҳо. 

ВНАҚ JICA 11,4  11,4  

2.2.3.1. Таҷдиди роҳи 

мошингарди   Балҷувон 

- Сари Хосор - Гулдара  

2.2.2. Кам 

намудани ҳиссаи 

хароҷотҳои 

нақлиёт. 

                  55,0 км 

ВНАҚ Хитой 58,0 58,0 
 

 
 

2.2.4.1. Сохтмони роҳи 

оҳани Ваҳдат-Қарамиқ  

 
ВНАҚ  3200,0  3200,0  

2.2.5.1. Сохтмони 

купруки мошингард дар 

ш.Ваҳдат. 

 

ВНАҚ  9,3 
 

 
9,3  

2.2.6.1.  Ба анҷом 

расонидани сохтмони 

роҳи оҳани   Ваҳдат - 

Ёвон 

 ВНАҚ 

КВД “Роҳи 

оҳани 

Тоҷикистон” 

 

 
180,0 180,0 

 

 

 

 

2.2.7.1.  Сохтмони роҳи 

мошингарди даврии 

(кольцевой) ш.Душанбе 

(варианти Южный) 

 

ВНАҚ  84,6  84,6  

 2.2.8.1. Таҷдиди роҳи 

автомобилгарди 

Душанбе-Турсунзода-

4,7 км ВНАҚ EBRD 90,0  90,0  
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сарҳади Ӯзбекистон, 

қитъаи ҳайкали А.Сино 

то дарвозаи Ѓарбии 

ш.Душанбе (ҲИМОМ, 

коридор 3) 

2.2.9.1.  Сохтмони пул 

дар маркази ноҳияи 

Ишкошим дар роҳи 

автомобилгарди Хоруғ-

Кулма тавассути 

Ишкошим 

 

ВНАҚ  4,8  4,8  

2.2.10.1.  Таҷдиду 

тармими роҳҳои 

дохилишаҳрии шаҳрҳои 

Қўрғонтеппа ва Кўлоб 

 

ВНАҚ  34,5  34,5  

ҲАМАГӢ:    3672,6 238,0 3434,6  

2.3. Таъмини алоқаи 

нақлиётии ҳамасолаи 

байни шаҳрҳо ва 

ноҳияҳои кишвар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1. Таҷдиди роҳи 

мошингарди Хуҷанд – 

Исфара  

2.3.1. Масофа бо 

км. 

   

              86,4 км 

 

ҲҶТ WB 54,0 9,0 45,0  

2.3.2.1.  Барқарорсозии 

роҳи автомобилгарди 

“Ѓаффоров-Булок-

Пунгон-122км дар 

н.Ашти в.Суғд” 

122,0 км ВНАҚ 

 

75,0  75,0 

 

2.3.3.1. Таҷдиди роҳи 

мошингарди Душанбе – 

Рўдакӣ – Ёвон - А.Ҷомӣ 

- Сарбанд ва сохтмони 

купруки нав дар дарёи 

Вахш 

107,0 км ВНАҚ 

 

50,4 
 

 
50,4  

2.3.4.1. Сохтмони роҳи 

мошингарди   Хоруғ – 

Роштқалъа – 

Туқузбулоқ 

154,5 км ВНАҚ 

 

75,6  75,6  
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2.3.5.1. Сохтмони роҳи 

мошингарди   Ховалинг-

Шугнов-Тавилдара 

91,0 км ВНАҚ 

 

91,0 
 

 
91,0  

2.3.6.1. Таҷдиди роҳи 

мошингарди   

Қурбоншаҳид – 

Темурмалик  

31,8 км 
 

ВНАҚ 

 

24,0 
 

 
24,0  

2.3.7.1. Таҷдиди роҳи 

мошингарди   

Темурмалик - Кангурт  

27,0 км 
 

ВНАҚ 

 

16,0 
 

 
16,0  

2.3.8.1. Таҷдиди роҳи 

мошингарди   Кангурт - 

Балҷувон  

23,0 км 
ВНАҚ 

 

 

14,5  14,5  

2.3.9.1. Таҷдиди роҳи 

мошингарди   Балҷувон 

- Ховалинг  

20,4 км ВНАҚ 

 

19,5 
 

 
19,5  

2.3.10.1. Барқарорсозии 

роҳи мошингарди   

Душанбе – Қўрғонтеппа  

94,0 км ВНАҚ 

 

215,9 
 

 
215,9 

 

2.3.11.1. Барқарорсозии 

роҳи мошингарди   

Қўрғонтеппа – Данғара 

– Кўлоб  

167,4 км ВНАҚ 

 

155,1  155,1 

 

2.3.12.1. Таҷдиди роҳи 

мошингарди   Душанбе 

– Ҳисор ба воситаи 

шаҳраки Айнӣ    

16,1 км ВНАҚ 

 

18,5  18,5 

 

2.3.13.1. Таҷдиди роҳи 

автомобигарди Бекобод-

Хуҷанд-Конибодом-

Исфара-сарҳади 

Қирғизистон, қитъаи 

Бекобод-Хуҷанд 

45,0 км ВНАҚ 

 

38,0  38,0  

2.3.14.1. Барқарорсозии 

роҳи автомобилгарди 

Гулистон-Восеъ 

14,0 км ВНАҚ 

 

16,1  16,1  

ҲАМАГӢ:    863,6 9,0 854,6  

2.4.1.1. Маблағҳои    8,4 8,4   
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2.4. Самаранок 

истифода намудани 

инфрасохтори соҳаи 

нақлиёт. 

буҷетие, ки барои 

нигоҳдории роҳҳои 

автомобилгарди 

истифодаи умум зиёд 

карда шавад. 

ВНАҚ 

 

   

2.4.2.1. Фурудгоҳи  

ш. Хуҷанд Таҷдид ва 

муҷаҳҳаз гардонида 

шавад. 

 

ВНАҚ EBRD 

 

7,2 

 

4,2 

 

3,0 

 

 

2.4.3.1. Инфрасохтори 

фурудгоҳи 

байналмилалии  

ш.Душанбе (сохтмони 

терминали боркашонӣ) 

беҳтар карда шавад.  

 

ВНАҚ 

 

 

JICA 
19,6 

 

 
19,6 

 

2.4.4.1. Таҷҳизоти 

санҷиши техникии 

роҳҳо харидори карда 

шавад.  

 

ВНАҚ EBRD 5,0  5,0  

2.4.5.1. Мутахассисони 

бахши сохтмони роҳҳо 

омўзонида шавад. 

 
 

ВНАҚ 

 

JICA  

 

2,4 

 

 2,4 

 

2.4.6.1. Фўрудгоҳи 

байналмилалии  

ш.Қўрғонтеппа таҷдид 

карда шавад.  

 

ВНАҚ  
 

57,5 
 

 

57,5 

 

 

2.4.7.1. Купруки 

Сарталои ноҳияи 

Ҷиргатол барқарор 

карда шавад. 

 

 

ВНАҚ 

 

  

1,5 

   

1,5 

2.4.8.1. Роҳи 

автомобилгарди  

Ѓафуров - Овчи-Қалъача 

таҷдид карда шавад. 

13,6 км ВНАҚ 

 

2,2 

 

 

 

 

 

 

2,2 

2.4.9.1. Роҳи 

канорагузари шаҳраки 

Ѓарм дар ноҳияи Рашт 

бунёд карда шавад.  

4,1 км ВНАҚ 

 

3, 0 
 

 
 3,0 
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3.5. БАХШИ МОЛИЯВӢ 

Афзалиятҳо Самтҳои амалиёт Чорабиниҳо Индикаторҳо 

М
а
съ

у
л

о
н

 

Ш
а
р

и
к

о
н

 Сарчашмаи маблағгузорӣ, млн. 

сомони 

Аз ҷумла: 

Ҳамагӣ ҲҶТ 

Шари

кони 

рушд 

БХ 

3.5.1. 

Коҳишёбии 

осебпазирии 

бахши 

молиявӣ 

3.5.1.1. Тақвият 

бахшидани иқтидори 

танзимкунандаи БМТ 

1. Зиёд намудани 

сармояи БМТ ва 

мустаҳакам намудани 

базаи захираҳои он  

Афзоиши сармоя 

ва захираҳои БМ 
ҲҶТ,  

ВМ, 

ҶСП 

“БФОМ” 

ХБА, 

БРХ 
3000 1000 2000 - 

2. Беҳтар намудани 

низоми танзими 

меъёрҳои мақбул ва 

нозироти маҷмўӣ дар 

асоси арзёбии хавф дар 

муассисаҳои молиявӣ, 

аз ҷумла:  

- таҳкими устувории 

молиявӣ ва таҳкими 

назорати 

макропруденсиалӣ; 

- инкишоф додани 

Фишангҳои 

танзимкунандаи 

БМТ васеъ гардид 

БМТ 
БУ, КБМ 

ва ТМХ 
3.35  3.35  

2.4.10.1. Роҳи 

автомобилгарди Рўшон 

- Басид - Савноб таҷдид 

карда шавад.  

 

150,0 км 

 

ВНАҚ 

 

195,0  195,0  

2.4.11.1. Сохтмони 

барраж баъд аз 

купрукҳои роҳи оҳан аз 

болои дарёи 

Кофарниҳон дар шаҳри 

Ваҳдат  

 
 

ВНАҚ 

 

6,1 
 

 

 

 
6,1 

ҲАМАГӢ:    304,9 12,6 282,5 12,8 

ҶАМЪИ УМУМӢ:    6604,4 441,9 5910,4 255,1 

%    100,0 6,7 89,5 3,9 
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малакаҳои кормандони 

оид ба истифодаи 

технологияҳои 

иттилоотӣ, идоракунии 

хавфҳо ва моделсозӣ; 

- мустаҳкам намудани 

низоми мониторинги 

хавф; 

- таъмини гузариш ба 

низоми шинокунандаи 

қурби асъор; 

- татбиқи низоми 

нишондиҳандаҳои 

асосӣ, аз ҷумла 

стандартҳои ҷаҳонӣ дар 

соҳаи пешгирӣ ва 

мубориза алайҳи 

баровардани даромади 

бо роҳи ҷиноятӣ 

бадастомада 

3. Ҷорӣ намудани 

стандарти 

байналмилалии назорат 

(Кумитаи Базел оид ба 

назорати бонкӣ - 2 ва 3. 

Ассотсиатсияи 

Байналмилалии 

мақомоти назорати 

суғурта,Ташкилоти 

байналмилалии 

комиссия оид ба 

қоғазҳои қиматнок).  

 

ҶСП 

“БФОМ” 

 

0.067  0.067  

4. Таҳия ва қабули қарор 

ва дастурамали БМТ 

оид ба васеъ намудани 

фишангҳои 

танзимкунанда 

  

БМТ 

 

0.067  0.067  
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 5.  Таҳия ва қабул 

намудани барнома оид 

ба идомаи рушди бозори 

қоғазҳои қиматнок   

Афзоиши ҳаҷми 

амалиёт дар 

бозори 

байнибонкӣ ва 

бозори қоғазҳои 

қиматнок 

БМТ,  

ВМ,  

ҶСП 

“БФОМ” 

БУ, КБМ 

ва диг. 

ТМБ 

0.067  0.067  

6. Татбиқи барномаи 

давлатии баланд 

бардоштани саводнокии 

молиявии аҳолӣ 

Барномаи 

давлатии  дар 

бораи баланд 

бардоштани 

саводнокии 

молиявии аҳолӣ 

таҳия ва қаул 

карда шуд 

ҲҶТ, 

БМТ, 

ВМ 

GIZ, БУ, 

КБМ ва 

диг. ТБМ 

12150 2000  10150 

7. Тақвият бахшидани 

зерсохторҳои БМТ 

барои устувории 

молиявӣ, аз ҷумла васеъ 

намудани ваколатҳои он 

  

 

 

0.067  0.067  

8.  Дар сохтори БМТ 

таъсис додани воҳид 

оид ба назорати суғурта 

ва бахши лизингӣ 

  

 

 

0.067  0.067  

9. Тақвият бахшидани 

воҳиди БМТ оид ба 

ҳимояи ҳуқуқ ва ҳимояи 

истифодабарандагони 

хизматрасониҳои 

молиявӣ 

  

 

 

0.067  0.067  

10. Тақвият бахшидани 

воҳиди БМТ оид ба 

назорати бонкӣ барои 

риояи меъёрҳои 

пруденсиалӣ 

  

 

 

0.067  0.067  

  

  

  

  

3.5.1.2. Баланд 

бардоштани устувории 

ташкилотҳои молиявӣ, 

васеъ намудани рақобат 

1. Таҳия ва қабули 

санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ оид ба зиёд 

намудани 

Афзоиши дороиҳо 

ва сармояи 

муассисаҳои 

молиявӣ 

ҲҶТ 

 

26500   26500 
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  ва либерализатсияи 

бахши молиявӣ 

сармоякунонии 

ташкилотҳои молиявӣ, 

аз ҷумла 

ҳавасмандгардонӣ 

муттаҳидсозии  ҳамаи 

бахшҳои бозорҳои 

молиявӣ, ҳамроҳшавӣ ва 

азхудкунӣ 

2. Таҳия ва қабули 

қарори БМТ дар бораи 

гузариш ба стандартҳои 

байналмилалии Базел 2 

ва 3 

  

 

 

0.067  0.067  

3.   Таҳия ва қабули 

қарори ҲҶТ ва БМТ дар 

бораи чораҳои иловагии 

ҳалли мушкилоти 

қарзҳои беэътимод аз 

ҳисоби дастгирии 

давлатӣ, аз ҷумла 

мусоидати мақомоти 

кудратӣ ва судӣ барои 

гирифтани гарав 

Ҳиссаи қарзу 

қоғазҳои 

қиматнок дар 

ММД-и дар БВИ 

гузошташуда зиёд 

гардидаст 

ҲҶТ, БМТ, 

ВМ 

БУ, КБМ 

ва диг. 

ТБМ 

0.067  0.067  

4. Ворид намудани 

тағйиру иловаҳо ба 

Қонун «Дар бораи 

БМТ» оид ба таҳкими 

ваколатҳои он бо 

мақсади муайян 

намудани талабот, аз 

ҷумла воҳиди 

идоракунии хавфҳо, 

мониторинг ва кам 

кардани хавфҳои ҳамаи 

муассисаҳои молиявӣ 

  

ҲҶТ, БМТ, 

ВМ 

БУ, КБМ 

ва диг. 

ТБМ 

0.067  0.067  

5.  Содда намудани 

тартиби 

иҷозатномадиҳӣ ва 

  
БМТ, 

ВМ 

БУ, КБМ 

ва диг. 

ТБМ 
0.067  0.067  
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ворид шудани 

иштирокчиёни нав, аз 

ҷумла хориҷиён ба 

бахши молиявии 

кишвар 

  

  

  

6. Таҳия ва қабули 

барнома оид ба рушди 

шабакаи иштирокчиёни 

ғайримолиявӣ:     

терминалҳои пардохт, 

истифодаи пулҳои 

электронӣ, рушди 

шабакаҳои агентӣ ва 

нуқтаҳо оид ба 

хизматрасонии молиявӣ, 

ки шаффофияти натиҷаи 

фаъолияти молиявии 

ниҳодҳои молиявиро 

таъмин менамояд 

  

ҲҶТ, БМТ, 

ВМ 

БУ, КБМ 

ва GIZ 
0.067  0.067  

7. Таҳия ва қабули 

маҷмўӣ чорабиниҳо оид 

ба васеъ ҷорӣ намудани 

ҷараёни тиҷорати 

инноватсионӣ, тартиби 

муосири идоракунии 

фосилавии 

суратҳисобҳои бонкӣ, аз 

ҷумла интернет-бонкинг 

ва воситаҳои мобилӣ ва 

кортҳои пардохт ва 

рушди базаи техникӣ ва 

инфрасохтори низоми 

пардохт ва ғайра 

  

ҲҶТ, БМТ, 

ВМ 

БУ, КБМ 

ва GIZ 
0.067  0.067  

8. Таҳия ва ворид 

намудани тағйироту 

иловаҳо ба қонунҳои 

дахлдор, санадҳои 

меъёрӣ оид ба таъмини 

  

БМТ,ВМ, 

ҶСП 

“БФОМ” 

 

  

 

 

 

0.067  0.067  
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гардиши қоғазҳои 

қиматноки корпоративӣ 

бо муҳлати  пардохти аз 

5 то 10, 20 ва 30 сол 

барои маблағгузории 

дарозмуҳлати БВИ 

 

БУ, КБМ  

  

  

  

  

3.5.1.3. Таъсис додани 

асоси низоми сезинагии 

қарздиҳӣ 

1. Андешидани  

тадбирҳо оид ба тақвият 

бахшидани иқтидори 

молиявии бонкҳои 

амаликарда истода ва 

ташкилотҳои қарздиҳӣ, 

аз ҷумла аз сари нав 

баррасии ҳуҷҷатҳои 

меъёрии ҳуқуқи 

муттаҳидсозӣ, 

ташаккули захираҳои 

суғуртавӣ ва 

ҳисобкуниҳо бо 

назардошти даврияти 

иқтисодиёт. 

Афзоиши ҳаҷми 

захираҳои 

молияве, ки барои 

корхонаҳои БВИ 

дастрас мебошанд 

ҲҶТ, ВМ 

 

0.067  0.067  

3. Қабули қарори 

Ҳукумат оид ба 

ҳавасмандгардонии 

рушди маблағгузорӣ ба 

сармоягузориҳои 

дарозмуҳлат ба БВИ 

(қарз ва қоғазҳои 

қиматноки корпоративӣ) 

 

0.067  0.067  

4. Таҳия ва қабули 

қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

оид ба содданамоии 

баромади корхонаҳои 

калони БВИ ба 

захираҳои беруна дар 

бозори ҷаҳонии 

молиявӣ  

 

0.067  0.067  
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5. Таъсиси муассисаи 

давлатӣ оид ба суғуртаи 

амалиёти воридотию 

содиротӣ 

 

0.067  0.067  

  

  

  

3.5.1.4.  Сарчашмаи 

маблағгузориҳои 

берунаи БВИ-ро 

тафриқа дода, нақши 

фоида дар 

худмаблағгузории 

корхонаҳои БВИ 

тақвият ёбад 

 

1. Оид ба рушди бозори 

дуюми қоғазҳои 

қиматнок маҷмўи 

тадбирҳо таҳия ва 

андешида шаванд    

Миқдори қоғазҳои 

қиматноки 

корпоративӣ, ки 

аз расмиёти 

листингӣ 

гузаштаанд, зиёд 

гардид 

ҲҶТ 

 

0.067  0.067  

2. Санади меъёрии 

ҳуқуқии ВМ оид ба 

фароҳам овардани 

шароит ҷиҳати ташкили 

листинги корхонаҳои 

БВИ дар биржаи 

қоғазҳои қиматнок аз 

ҷониби Бонки миллӣ 

қабул карда шавад   

  

 

 

0.067  0.067  

3. Аз ҷониби Вазорати 

молия оид ба таъсиси 

феҳристи қоғазҳои 

қиматноки устувори ба 

муомилот 

тавсияшаванда тадбирҳо 

таҳия ва андешида 

шаванд 

Ҳаҷми қоғазҳои 

қиматноки 

корпоративии аз 

ҷониби 

хонаводаҳо 

харидашуда зиёд 

шуд 

БМТ 

 

0.067  0.067  

  

  

4. Шабакаи 

миёнаравҳои (брокерҳо) 

хариду фурўши 

қоғазҳои қиматноки 

корпоративӣ таъсис 

дода шавад   

  

 

 

0.067  0.067  

  

  

  

3.5.1.5. Такмили 

механизмҳои 

маблағгузории буҷетии 

БВИ 

1. Таҳия ва қабули 

Қарори ҲҶТ оид ба 

ҷорӣ намудани 

меъёрҳои нави 

Фоиданокии 

корхонаҳои БВИ 

ва иқтидори 

худмаблағгузории 

ҲҶТ 

 

0.067  0.067  
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маблағгузории буҷетии 

корхонаҳои БВИ бо 

мақсади камкунӣ ва 

барҳамдиҳии хавфҳои 

квазифискалӣ  

онҳо баланд 

гардид 

2. Таҳия ва андешидани 

маҷмўи тадбирҳо оид ба 

зиёд намудани заминаи 

захиравии Фонди 

дастгирии соҳибкорӣ, аз 

ҷумла аз ҳисоби  

сармоягузориҳои 

хориҷӣ, маблағҳои 

хонаводаҳо ва 

диаспораҳои хориҷӣ  

 Ҳаҷми 

маблағгузориҳои 

буҷетии БВИ, аз 

ҷумла тавассути 

Фонди дастгирии 

соҳибкорӣ зиёд 

шуд 

 

 

1500 1000  500 

3. Таъсис додани 

Пойгаҳи ягонаи 

электронии  маълумоти 

лоиҳаҳои пуриқтидори 

инвеститсионии бо 

истифода аз принсипҳои 

ҳамкории давлатию 

хусусӣ дар қаламрави  

кишвар татбиқшаванда  

Миқдори 

лоиҳаҳои 

маблағгузоришуда

и сармоягузорӣ 

зиёд шуд БМТ 

 

0.067  0.067  

3.5.2. Баланд 

бардоштани  

дастрасии 

захираҳои 

молиявӣ 

3.5.2.1. Таҳкими нерўи 

сохторҳои маркетингии 

ташкилотҳои молиявӣ 

оид ба таҳия ва 

пешниҳоди 

хизматрасониҳои нави 

молиявӣ  

  

1. Таҳия ва андешидани 

маҷмўи тадбирҳои  

пурзўр намудани нерўи 

сохторҳои маркетингии 

ташкилотҳои молиявӣ, 

равона кардани 

тамоюли онҳо барои 

баҳисобгирии дархосту 

имкониятҳои 

истеъмолкунандагон, бо 

назардошти БВИ,  

Нерўи сохторҳои 

маркетингии 

ташкилотҳои 

молиявӣ тақвият 

ёфт  

ҲҶТ 

 

0.067  0.067  
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2. Таҳия ва андешидани 

маҷмўи  тадбирҳои  

рушди шабакаи 

ширкатҳои машаваратӣ,  

аз ҷумла хориҷӣ бо 

шумули  хадамотҳои 

назди ассотсиатсияҳои 

соҳавӣ оид ба омўзиши 

талабот ва таҳияи 

маҳсулотҳои нави 

молиявӣ 

  

 

 

0.067  0.067  

3. Таъсис додани 

Гуруҳи кории 

байниидоравӣ  оид ба 

таҳия ва 

мутобиқгардонии 

маҳсулотҳои  

инноватсионии молиявӣ 

ба шароитҳои маҳаллии 

ҶТ  

  

БМТ 

 

0.067  0.067  

4.  Таҳия ва андешидани 

маҷмўи тадбирҳои  

таъмини азхудкунӣ ва 

истифодаи васеи  

воситаҳои 

инноватсионии  

камкунии  хавфҳо (арзӣ, 

қарзӣ, амалиётӣ ва 

бозорӣ), бо назардошти 

суғурта ва хеҷкунонӣ  аз 

ҳисоби истифодаи 

свопҳои асъорӣ, 

ҳосилаи воситаҳои 

молиявӣ, кафолатӣ 

(фондҳо, таҷҳизот ва 

ғайра)  

  

 

 

0.067  0.067  
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  5. Таҳия ва андешидани 

маҷмўи тадбирҳои ба  

таъмини  васеъ кардани 

номгўи маҳсулотҳои 

анъанавии молиявии  

ташкилотҳои қарзӣ 

(депозитӣ, қарзӣ, 

маҳсулотҳои омехтавии  

қарзию депозитӣ  ва 

ғайра) нигаронидашуда, 

бо назардошти 

механизмҳои ҳамгирои 

коҳиш додани хавфҳо  

  

 

 

0.067  0.067  

3.5.2.2. Мавод ва 

хизматрасониҳои  

молиявӣ аз ҳисоби ҷорӣ 

намудани намудҳои нав 

ва инноватсионии онҳо 

васеъ карда шавад 

  

1. Таҳия ва андешидани 

маҷмўи тадбирҳои ба 

таъмини рушди 

намудҳои  қарздиҳии 

истеъмолӣ ва ипотекӣ 

равонашуда, ҳамчун 

усули дастгирии рушди 

БВИ ва коҳиш додани 

хавфҳо 

  

 

 

0.067  0.067  

2. Васеъ кардани  фазои 

хизматрасониҳои 

молиявӣ аз ҳисоби: 

 -  таъмини гуногунии 

қоғазҳои қимматнок, аз 

ҷумла қоғазҳои 

қиматноки корпоративӣ; 

 -  маҳсулотҳои нави 

лизингӣ (намудҳои 

оперативӣ, мутақобила 

ва дигар шаклҳои 

пешрафтаи он;  

- хизматрсониҳои нави 

суғуртавӣ (ҳатмӣ ва 

ихтиёрӣ) бо назардошти 

рушди суғуртакунии 

 Миқдори  

пешниҳоди 

маводу 

хизматрсониҳои 

молиявӣ аз ҳисоби 

номгўи нави 

инноватсионии 

маҳсулотҳои 

молиявӣ зиёд 

гардид 

 

 

0.067  0.067  
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дарозмуддати ҳаёт; 

- ташаккули механизми 

трансмиссионии 

алоқамандии меъёрӣ 

бозтамвил ва нархи 

маҳсулотҳои молиявӣ, 

бо шумули 

меъёри ниҳоии фоизӣ 
 3.5.2.3. Таъмини низоми 

самараноки омодасозӣ 

ва бозомўзии 

мутахасисони тамоми 

гурўҳҳои бахши 

молиявӣ   

1. Таҳия намудани 

стандартҳои миллии 

маориф бо мақсади 

баланд намудани сифати 

омодасозии 

мутахассисон дар 

макотиби олӣ барои 

бахши  молиявӣ 

Шумораи 

мутахасисони 

тайёркардашуда 

ва 

бозомўзонидашуд

а   дар макотиби 

олӣ, марказҳо ё 

дигар сохторҳои 

таълимӣ   афзуд. 

ҲҶТ 

 

0.067  0.067  

2.  Таҳия ва қабули 

маҷмўи тадбирҳои 

тақвият бахшидани 

нерўи марказҳои 

фаъолиятдоштаи 

таълимӣоид ба 

азнавтайёркунии 

мутахассисон  

 Нерўи марказҳои 

таълимӣ 

мустаҳкам карда 

шуд.  

 
 

 

0.067  0.067  

3.  Таҳия ва ҷори 

намудани маҷмўи 

чорабиниҳо оид ба 

фаъолияти самараноки 

сиёсати кадрӣ, низоми 

ҳавасмандсозӣ, ротатсия 

ва азнавтайёркунии 

кадрҳо дар ташкилотҳои 

молиявӣ, аз ҷумла: 

- интихоб ва 

ҷобаҷогузории кадрҳои 

нав дар асоси озмун ба 

мансабҳои холӣ, 

  

БМТ 

 

0.067  0.067  
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омодасозии мақсадноки 

кадрҳо аз ҳисоби 

маблағҳои ташкилотҳо  

ва ғайра; 

-  таъмини гузаронидани 

атестатсияи даврагии 

(як маротиба дар 2 сол) 

кормандони 

ташкилотҳои молиявӣ, 

махсусан роҳбарони 

ташкилотҳои қарзӣ (дар 

заминаи БМТ),   

- ҷорӣ намудани 

механизми 

нишондиҳандаҳои 

асосии натиҷанокии 

кормандон. 

3.5.2.4. Тақвияти 

ҳамкориҳо бо 

муассисаҳои бонуфузи 

молиявии хориҷӣ дар 

соҳаи тайёр намудани 

кадрҳои соҳибихтисос 

барои бахши  молиявӣ   

1. Таҳия ва қабули 

маҷмўи тадбирҳо оид ба 

мустаҳкам намудани 

алоқаи байни 

муассисаҳои молиявии 

ватанию хориҷӣ ва 

мактабҳои олӣ.    

Зиёд шудани 

шумораи 

мутахассисони 

хориҷӣ ва 

роҳбарони хориҷӣ 

дар муассисаҳои 

молиявии ватанӣ  

 

 

0.067  0.067  

  2. Таъмини таҷрибаи 

амалии ба кор ҷалб 

намудани роҳбарон ва 

мутахассисони 

баландихтисоси хориҷӣ 

ба сифати мушовир ба 

муассисаҳои молиявӣ   

дар асоси шартнома ва 

ягон асоси дигар (СИМ 

–мушовир, дарсдиҳӣ ва 

гайра)  

Ҷалби 

мутахассисони 

пешбар ва 

роҳбарон   хориҷӣ 

дар ташкилотҳои 

бахши молиявӣ 

дар асоси 

шартнома таҷриба 

шуда истодааст 

   

БМТ 

 

0.067  0.067  

3.5.2.5. Густариши 

ислоҳоти 

институтсионалӣ дар 

1. Таҳия ва қабули 

тадбирҳо оид ба ворид 

намудани тағйироту 

Таҳия ва қабул 

гаштани 

тағйироту иловаҳо 

ҲҶТ 

 

0.335  0.335  
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бахши молиявӣ иловаҳо ба қонунҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар бораи ипотека , 

муфлисшавӣ, суғурта, 

лизинг, ТМХ ва ғайра, 

аз ҷумла:  

-  васеъ намудани 

имкониятҳои истифодаи 

ҳуқуқи истифодаи 

замин ба сифати гарав; 

- барои фаъол кардани 

муфлисшавии 

ташкилотҳои молиявӣ, 

ҳамроҳшавӣ ва дарёфти 

онҳо; 

-ҷорӣ намудани намуди 

нави суғурта, аз ҷумла 

ОСАГО, суғуртаи 

кишоварзӣ ва дигар 

намудҳои суғуртаи 

ҳатмӣ; 

- оид ба рушди лизинги 

фаврӣ; 

- барои густариши 

рақобати одилона ва 

ғайра. 

- гирифтани рейтинги 

кредитии кишвар. 

ба Қонунҳои 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар 

бораи ипотека, 

муфлисшавӣ, 

суғурта, лизинг, 

ТХМ ва ғайра  

  

  2. Таҳия ва қабули 

қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар бораи Барномаи 

давлатии баланд 

намудани саводнокии 

молиявии аҳолӣ  

Барномаи 

давлатии баланд 

намудани 

саводнокии 

молиявии аҳолӣ  

таҳия ва татбиқ 

шуда истодааст  

БМТ,ВМ, 

ҶСП“БФОМ” 

БУ, КБМ 

ва диг. 

ТМБ 
3.35  3.35  

 3.5.2.6.  Беҳтар 

намудани заминаи 

ҳуқуқӣ ва меъёрӣ оид ба 

1. Таҳияи лоиҳаи 

Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  оид ба 

Шаффофияти 

ташкилотҳои 

қарзӣ баланд 
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ҳимояи ҳуқуқҳои  

истеъмолкунандагони 

хизматрасониҳои  

молиявӣ 

ворид тағйиру иловаҳо 

ба Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  “Дар бораи 

Бонки миллии 

Тоҷикистон” дар хусуси 

додани салоҳият ҷиҳати 

муайян намудани 

шаффофияти 

ташкилотҳои қарзӣ.  

бардошта шуд. 

2. Таҳия ва қабули 

қарори БМТ ва 

Вазорати молияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

оид ба таъмини ошкор 

намудани маълумотҳо 

ва шаффофияти 

фаъолияти бонкҳою  

дигар ташкилотҳои 

молиявӣ, 

пурзўр намудани 

тадбирҳо алайҳи 

муқовимат ва 

қонунигардонии 

даромадҳои 

ғайриқонунӣ. 

ҲҶТ 

 

0.067  0.067  

3. Таҳия ва қабули 

тадбирҳо оиди дар 

сомонаи БMT ва 

Вазорати молия ҷойгир 

намудани феҳристи 

марказонидаишудаи 

нигаҳдорӣ ва дастрасии 

ҳисоботи молиявии 

ташкилотҳои молиявии 

дахлдор    

 

 

БМТ, ВМ, ВА 

 

0.067  0.067  
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3.5.2.7. Такмили сиёсати 

давлатии иқтисодӣ 

(андоз, пулию қарзӣ, 

гумрук ва ғайра) бо 

мақсади ҳавасманд 

гардонидани ҷолибияти 

сармоягузории бахши 

молиявӣ    

1. Таҳия ва қабули 

маҷмўи тадбирҳо оид ба 

ҷалби маблағҳои 

хонаводаҳои табақаи 

миёна ба дороиҳои 

молиявӣ, бо гирифтани 

даромад аз ҷойгиркунии 

амонатҳо ва қоғазҳои 

қиматнок   

 

 

 

  

 

 

 

 

0.067  0.067  

  

3.5.2.8. Таъмини 

шароитҳои ҳуқуқӣ 

барои баланд 

бардоштани иқтидори 

иттиҳодияҳои мавҷудаи 

бахши молиявӣ 

(Асотсиатсияи бонкҳои 

Тоҷикистон, 

Асотсиатсияи 

Ташкилотҳои 

маблағгузории хурди 

Тоҷикистон) ва таъсиси 

иттиҳодияҳои нав 

(суғуртавӣ, лизингӣ, 

ширкатҳои 

ғайридавлатии нафақа 

ва ғайра) 

1. Таҳия ва қабул 

намудани Қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар бораи 

васеъ намудани 

ваколатҳои 

иттиҳодияҳои дар 

бахши молиявӣ 

мавҷудбуда 

(Асотсиатсияи бонкҳои 

Тоҷикистон, 

Асотсиатсияи 

ташкилотҳои 

маблағгузории хурди 

Тоҷикистон) ва таъсиси 

иттиҳодияҳои нави 

соҳавӣ    

 

 

0.067  0.067  

Ҳамагӣ      43193.8 4000.0 2043.8 37150.0 

%      100,0 9.3 4.7 86.0 
 

3.6. БАХШИ ФАЪОЛИЯТИ БЕРУНИИҚТИСОДӢ 
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3.6.1. Рушди 

низоми 

миллии 

интихобии 

воридотивазк

унанда ва 

ташкили асос 

барои рушди 

ба 

содиротнигар

онидашуда    

3.6.1.1. Такмил додани 

базаи меъёрӣ-ҳуқуқӣ 

рушди содирот ва 

воридотивазкунандаи 

интихобӣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.Ташкили 

институтҳои ба 

содирот 

мусоидаткунанда   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ба қарори Ҳукумати 

ҶТ аз 2 марти соли 2013, 

№ 93 «Дар бораи азод 

намудан аз ААИ ва 

боҷҳои гумрукӣ озод 

намудани техника ва 

таҷҳизот ва қисмҳои 

эҳтиётӣ барои эҳтиёҷҳои 

истеҳсолӣ» тағйироту 

иловаҳо ворид карда 

шавад.  

2. Қабули Барномаи 

махсус оид ба мусоидат 

намудан ба содирот ва 

воридотивазкунанда дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 3. Таҳия ва қабули 

Қонуни ҶТ «Дар бораи 

дастгирии содирот ва 

баланд бардоштани 

рақобатпазирии содирот»   

4. Таҳияи барномаи 

рушди кластерҳои 

содиротӣ   

1. Таъсис додани банки 

мусоидати содиротӣ ва 

воридоткунандаи 

интихобӣ  

2. Таъсис додани 

феҳристи 

содиркунандаҳо/воридк

унандаҳо ва 

сармоягузорони 

Тоҷикистон 

3.Ташкил намудани 

озмуни 

«Содироткунандаи 

беҳтарини Тоҷикистон». 

Махзани санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ 

таъсис 

додашудааст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низоми 

институтҳо таъсис 

додашудааст ва 

самаранок 

фаъолият 

мекунад.  

 

 

ВРИС, 

ВМАО 

 10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

30,0 

 

 

40,0 

 

 

 

20,0 
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3.6.1.3.  Тайёр 

намудани мутахасисон 

барои институтҳои ба 

содирот ва 

воридотиваскунандаи 

интихобӣ 

мусоидаткунанда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Барраси намудани 

низоми тайёр ва 

бозомўзӣ ва баланд 

бардоштани сатҳи 

тахассусии кадрҳое, ки 

дар бахши иқтисодиёти 

хориҷӣ ва ҷорӣ 

намудани стандарҳои 

тайёр намудани 

бакалаврҳо ва магистрҳо 

аз рўи ихтисоси 

«муносибатҳои 

иқтисодиёти хориҷӣ», 

ки амалан барои рушди 

сотирот дар ҶТ равона 

гардидааст. 2. Ташкил 

намудани тренингҳои 

мақсаднок барои 

соҳибкорони миёна ва 

хурд дар бахши 

иқтисодиёти хориҷӣ   

3. Мусоидат намудан ба 

масъалаҳои ташкилдӣ, 

техникӣ, маблағгузории 

ширкатҳо дар таҳия 

татбиқ статегияҳои 

содиротӣ, маркетингие, 

ки ба иқтисодиёти 

беруна равона 

гардидааст.  

1. Таҳия ва паҳн 

намудани порталҳои 

иттилоотие, ки ба 

пешрафти савдо ва 

дастгирии иттилоотию 

машваратӣ 

мусоидаткунанда ва ба 

пешрафти маркетингию 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Шумораи 

тренингҳои 

гузаронидашуда 

ва мутахассисони 

тайёрнамуда зиёд 

шудааст  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 
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3.6.1.4. Пурзўр 

намудани тадбирҳои 

ғайри молиявии 

дастгирии содирот ва 

воридотивазкунандаи 

интихобӣ  

 

 

таҳлилии содироти  

маҳсулоти Тоҷикистон 

мусоитадкунанда.      

2. Мусоидат намудан ба 

фаъолияти  (road-show) 

намоишгоҳҳо ва 

ярмаркаҳои маҳсулоти 

истеҳсолкунандагони 

ватание, ки дар 

бозорҳои дохилӣ ва 

берунӣ пешниҳод 

мегардад.   

3. Рушди низоми 

маҳсулоти миллии 

патенткардашуда бо 

мақсади эҳёи содироти  

маснуоти бадеӣ- халқии 

ҳунарҳои мардумӣ  

 

 

Шумораи road-

show зиёд 

шудааст, ҳаҷми 

дархостҳои 

коркардшуда ва 

маълумотҳои 

пешниҳодшуда 

афзоиш ёфтааст.   
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3.6.2. Сода 

намудани 

ҷараёни 

амалиёти 

воридоту 

содирот   

3.6.2.1. Таҳия ва ҷорӣ 

намудани консепсияи  

«иштиркчии 

боэътимоди бозор» 

барои сода намудани 

расмиёт дар доираи 

фаъолияти содиротӣ  

1. Ихтисор намудани 

фаъолиятҳои 

такроршавандаи мақомоти 

давлатӣ ва баланд 

бардоштани шаффофиятӣ 

фаъолияти сохторҳои  

идоракунанда ва 

таъминкунандаи 

фаъолияти содиротӣ   

2. Ташаккули низоми 

ратсионалии 

сертификатсиякунонии 

маҳсулот. 

 3. Соддагардонии 

расмиёти барои 

барасмиятдарории 

гумрукӣ барои 

иштирокчиёни ФИХ 

(ВЭД)  

5.Бо иштироки доираи 

соҳибкорон дар назди 

ВРИС таъсис додани 

Кумита оид ба содда 

намудани савдо  

Шумораи 

расмиётҳои 

содиротию 

воридотӣ ихтисор 

гардидааст   

ВРИС 

 

 

 

 

 

АСМС 

 

КГ 

 

 

КГ 

     

4. ПРОЕКСИЯИ ИҶТИМОИИ ИСЛОҲОТИ СОХТОРӢ: РУШДИ САРМОЯИ ИНСОНӢ 

Афзалиятҳо Самтҳои амалиёт Чорабиниҳо Индикаторҳо 

М
а

съ
у

л
о
н

 

Ш
а

р
и

к
о

н
  

Талабот

и умумӣ 

ба 

маблағгу

зорӣ 

(ҳаз.дол.

ИМА)   

Сарчашмаи маблағгузорӣ 

Ҳ
Ҷ

Т
 

Ш
а

р
и

к
о

н
  
 

Б
Х

 

4.1. ИДОРАКУНИИ ҶАРАЁНИ ДЕМОГРАФӢ 

4.1.1. 

Идоракунии 

иқтидори 

инистутсионалии 

4.1.1.1. Ҷорӣ ва таъмин 

намудани устувории 

фаъолияти низоми 

дурнамои миллӣ дар 

1. Таҳия ва ҷорӣ намудани 

моделҳои дурнамои 

демографӣ дар ҷараёни 

банақшагирии стратегӣ.  

Арзёбии ҷори 

намудани 

моделҳои 

дурнамои  

ВРИС  

КРМ 

МТС 

 

UNFPA 

 

100,0    
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дурнамои 

ҷараёнҳои 

иҷтимоӣ  

 

 

 

 

асоси демография, аз 

ҷумла захираҳои 

минтақаҳои кишвар    

 демографӣ дар 

ҷараёни 

банақшагирии 

стратегӣ  

2. Таъмин намудан ва 

таҳкими иқтидори миллӣ 

оид ба қабул, паҳн намудан 

ва истифодаи самараноки 

маълумотҳои демографӣ 

ҳангоми таҳияи 

стратегияҳои миллӣ ва 

барномаҳои рушд.  

3. Таҳия намудани асосҳои 

меъёрӣ-ҳуқуқӣ ва ташкилӣ 

оид ба ташаккули нақшаҳои 

миллии рушд ва 

ҷойгиркунонидани қувваҳои 

истеҳсолкунанда, ҳамчун 

қисми низоми 

банақшагирии стратегӣ.  

    

Маҷмўи 

санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ  

дар ин самт 

тасдиқ карда 

шуд.  

ҲҶТ, 

ВРИС 

КРМ 

 

 30,0    

4. Ҳамгироии низоми 

дурнамои демографӣ ва дар 

нақшаи миллии рушд 

ҷойгир намудани қувваҳои 

истеҳсолкунанда    

Мавҷудияти 

нақшаҳои 

ояндадор 

ҷойгиркунии  

аҳолӣ   

ВРИС 

КРМ,  

ИИД, 

МТС 

UNFPA 

 

50,0    

5. Беҳтар намудани низоми 

санадҳои қайди ҳолати 

шаҳвандӣ ва гузаронидани 

баруйхатгирии аҳолӣ дар 

соли 2020  

Арзёбии 

индикативии 

сифати сабти 

асноди ҳолати 

шаҳрвандӣ ва 

барўйхатгирии 

аҳолӣ   

ВА, 

АОМО 

 

WB 100,0    

4.1.1.2. Рушди 

системаи ҷамъоварии 

маълумот, мониторинг 

ва арзёбии рушди 

иҷтимоӣ ба беҳтар 

намудани ҳадафгирии 

ва амали 

пешгирикунанда  

1. Гузаронидани 

таҳқиқоти миллии ҷараёни 

демографию тиббӣ, 

камбизоатӣ, табақаи 

миёна, таъмини дастрасии 

ба натиҷаҳои татқиқот   

Таҳқиқотҳои 

миллӣ дар ин 

самт 

гузаронида 

шуд.  

Агентии 

омор, 

ВТАН  

 

WB 

UNFPA 

UNICEF 

UNDP 

USAID 

 

100,0    

2. Таҳия ва тасдиқи 

Низомнома дар бораи 

Низомнома дар 

бораи амалан 

МТС 

ИИД 

- -    
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ташкил намудани 

системаи таъминоти 

иҷтимоии арзёбӣ, таъмини 

амали дар самти татбиқи 

амалии он 

ташкил 

намудани 

низоми 

бехатарии 

иҷтимоӣ тасдиқ 

шуд. 

 

4.1.2. Таҳкими 

иқтидори паст 

кардани сатҳи 

фавт ва афзоиши 

дарозумрии ҳаёт 

4.1.2.1. Рушди низоми 

ва байнисоҳавӣ ва 

байниидоравии ҳамкори 

дар самти паст кардани 

фавт ва таъмини 

афзоиши давомнокии 

умр 

1. Таҳия ва татбиқи 

барномаҳои минтақавӣ 

дар соҳаи нуфузи аҳолӣ, 

тандурустӣ, шуғли аҳолӣ, 

ҳифзи иҷтимоӣ, сиёсати 

ҷавонон, аз ҷумла 

барномаҳое, ки бо 

мақсади беҳтар намудани 

вазъият дар оила ва 

фарзандон равона 

гардидаанд. 

Барномаҳои 

мақсадноки 

дахлдори 

минтақавӣ 

тасдиқ 

шудаанд.  

ҲҶТ, 

ВРИС 

КРМ 

 

WB 

UNFPA 

UNICEF 

 

 

50,0    

2. Қабули маҷмўӣ 

амалиётҳо барои 

дастгирии мусоидат ба 

ҳадафҳои пешгирикунанда 

барои зинаи аввалияи 

тиббӣ - санитарӣ, 

мустаҳкам намудани 

низоми хизматрасонии 

тиббӣ ва санитарӣ-

эпидемиологии 

тандурустӣ 

Арзёбии 

индикативии 

самараноки  

профилактикии 

ба ПЗМПС 

нигаронидашуда

е, ки низоми 

ССЭ таҳким 

мебахшад    

ВТАН, 

КРМ 

WHO 50,0    

3. Таҳияи ҳамасолаи 

Нақшаи мусоидат ба тарзи 

ҳаёти солим  

Ҳисоботи 

ҳамасола дар ин 

самт  

ВТАН  

ВМАО 

ВФАР  

КТР 

WHO 

UNICEF 

-    

4. Таҳия ва тасдиқи  

«Харитаи роҳи» барои 

таъмини амнияти 

озуқаворӣ 

«Харитаи роҳ»-

и дахлдор 

тасдиқ шудааст 

ВК, 

ВСАН 

ВНАҚ  

ВТАН 

ХДНСЭ 

FAO -    

5. Таҳияи ҳамасолаи Ҳисоботи КҲМЗ КЗГ UNDP -    
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нақшаи чорабиниҳо оид ба 

рушди низоми ҳифзи 

муҳити зист ва истифодаи 

самараноку устуворӣ 

захираҳои табиӣ, татбиқи 

сиёсати экологӣ.  

солона оид ба 

иҷрои ин 

нақшаи 

чорабиниҳо  

ВЭНЕ 

6. Таҳияи маҷмўи 

тағйиротҳо ва иловаҳо ба 

санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ  

оид ба ташкил, дастгирӣ 

ва мониторинги бехатарии 

меҳнат,  

СМҲ –и 

мавҷуда бо 

тағийрот дар 

ин самт  

ВМЕҲ  

ВНАҚ 

Вазоратҳои 

соҳавӣ  

КРМ  

ILO 10,0    

7. Ҳамасола таҳия 

намудани Нақшаи 

чорабиниҳои ба паст ва 

пешгирии ҷинояткорӣ, 

махсусан дар байни 

ҷавонон, мустаҳкам 

намудани низоми кор бо 

ҷинояткорони ҷавон  

Ҳисоботи 

солона оид ба 

иҷрои ин 

нақша  

 

ВКДО 

ККҶВС 

КРМ  

 

     

4.1.3. Таъмини 

мутобиқатии 

низоми ҳифзи 

ҳуқуқҳои 

репродуктивӣ ва 

масъулияти 

волидайн  

  

4.1.3.1. Васеъ 

намудани дастрасӣ ба 

таҳсилоти 

репродуктивӣ, 

саломатӣ ва ҳуқуқҳои 

ҷавонон, аз ҷумла, 

онҳое, ки маъюб 

мебошанд  

1. Гузаронидани арзёбии 

меъёри - фазои ҳуқуқӣ дар 

соҳаи солимии 

репродуктивӣ, аз он ҷумла 

шахсони маъюб, дастрасӣ 

ба натиҷаҳо 

Ҳисоботи 

таҳлилии 

мавзўӣ қабул 

ва паҳн карда 

шуд 

ВТАН, 

ККЗО  

 

UNFPA 

 

10,0    

2. Гузаронидани арзёбии 

амалӣ ва низоми 

мониторинги ҷараёни 

издивоҷ маҷбурии кўдак 

ва ҳомиладории бармаҳал, 

дастрасӣ ба натиҷаҳо 

Ҳисоботи 

таҳлилии 

мавзўӣ қабул 

ва паҳн карда 

шуд 

ВТАН, 

ККЗО  

 

UNFPA 

 

10,0    

3. Васеъ намудани доираи 

корҳои фаҳмондадиҳӣ оид 

ба ҷорӣ намудани 

банақшагирии оила 

Ҳисоботи 

солона оид ба 

нақшаи 

чорабиниҳо  

дар соҳаи 

татбиқи 

ВТАН, 

ВМАО, 

ВМ, 

ККЗО 

 

UNFPA 

 

10,0    
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принсипҳои 

банақшагирии 

оила 

4. Таҳия ва тасдиқи 

Низомнома дар бораи 

идоракунии захираҳои 

инсонӣ ва техникӣ  оид ба 

таъмини дастрасӣ ба 

солимии репродуктивӣ, аз 

ҷумла дар деҳотҷойҳо ва 

минтақаҳои 

дурдаст,инчунин дар 

ҳолатҳои шадид иқлимӣ 

ва барои шахсони маъюб 

Низомномаҳои 

дахлдор тасдиқ 

карда шуд  

ВТАН 

КҲФМ, 

ҲҶТ 

UNFPA 

 

10,0    

5. Қабули сиёсати 

маҷмўии давлатӣ, ки ба 

таҳкими институти оила, 

кам кардани шумораи 

издивоҷи барвақт, 

омезиши мартаба 

(корьеры) ва  масъулият 

оиладорӣ равона 

гардидааст 

Харитаи роҳи 

дар ин самт 

амалкунанда 

тасдиқ карда 

шуд    

ККЗО UNFPA 

 

50,0    

        

 

Лоиҳаҳои сармоягузорӣ 

дар доираи БДС:  

- Стратегияи рушди омори 

миллӣ (грант)  

Ҳисобот оид ба 

татбиқи лоиҳа 

ҲҶТ WB 2775,0  2775  

 ҲАМАГӢ дар бахши 4.1.  3355  2775  

4.2. ШУЃЛИ ПУРМАҲСУЛ 

4.2.1. Таҳкими 

иқтидори 

институтсионалӣ 

таҳлил ва 

дурнамои бозори 

меҳнат  

4.2.1.1. Васеъ 

намудани 

имкониятҳои 

таҳлил ва 

дурнамои бозори 

мехнат   

1. Қабули қарори Ҳукумати 

ҷумҳурии Тоҷикистон (СМҲ)  

дар бораи ташаккули (аввал дар 

сатҳи миллӣ ва баъд дар сатҳи 

минтақавӣ) низоми таҳлил ва 

дурнамои бозори меҳнат  

Қарори ҲҶТ  

(СМҲ)  дар 

бораи 

ташаккули 

низоми таҳлил 

ва дурнамои 

бозори меҳнат 

тасдиқ шуд 

ВМЕҲ, 

ВРИС, 

Агентии 

омор, 

КРМ, 

ВА 

ILO 10,0    
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2. Қабули тадбирҳо доир ба 

рушди инфрасохтори оморӣ 

барои таҳлил ва дурнамои 

бозори меҳнат, ба воситаи 

таъмини мураттаб дар 

таҳқиқоти қувваи корӣ, 

корхонаҳо ва ташкилотҳо, 

тадқиқоти шуғли 

хатмкунандагони муассисаҳои 

таълимии касбии   

 

Мунтазам 

гузаронидани т 

аҳқиқоти 

нерўҳои корӣ, 

корхонаҳо, 

ташкилотҳо, 

пурсиш оид ба 

шуғли 

хатмкунандаго

ни 

муассисаҳои 

таълимии 

касбӣ     

ВМЕҲ, 

ВМАО, 

Агентии 

омор 

ILO 

ADB 

WB 

100,0    

3. Таҳияи низоми 

индикаторҳои арзёбии пешравӣ 

аз рўи Ҳадафҳои Рушди 

Устувор барои низоми миллии 

шуғл, ташкил ва мониторинги 

онҳо   

маҷмўи 

индикаторҳои 

амалӣ ҲРҲ 

тасдиқ карда 

шуд  

ҲҶТ, 

ВМЕҲ, 

ВРИС, 

ВА 

UNDP 

WB 

    

4. Ҷорӣ намудани низоми 

фаврии ҳисоботдиҳӣ оид ба 

арзёбии ҳолати бозоти меҳнат 

(ҳар семоҳа бо инъикоси 

равандҳои ташкил ва бартараф 

намудани ҷойҳои корӣ, 

муҳоҷирати меҳнатии дохилӣ 

ва берунӣ) дар низоми 

таъминоти иттилоотии 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатӣ  

Ҳар семоҳа 

пешниҳод 

намудани 

ҳисобот оид ба 

арзёбии 

индикативии 

ҳолати бозори 

меҳнат 

АОМО,  

ВМЕҲ,  

ВРИС, 

МТС 

ILO 

ADB 

 

50,0    

4.2.2. 

Гузаронидани 

сиёсати фаъоли 

шуғл ва 

танзимкунандаи 

бозори меҳнат  

 

4.2.2.1. Мусоидат 

намудан ба 

пешрафти 

сохтории шуғл   

1. Коҳиши  бомароми сарбории 

андозӣ ба меҳнат  

Арзёбии 

сарбории андозӣ 

ба меҳнат 

ташкил шудаст 

ВМЕҲ, 

КАҲҶТ 

IFC 10,0    

2. Таҳияи Барномаи рушди 

соҳибкории хурд   

Барномаи рушди 

соҳибкории хурд 

тасдиқ шудааст 

ВМЕҲ, 

ВРИС,  

ВА 

ILO 

 

10,0    

3. Ташаккули барномаҳои Маҷмуи ВМЕҲ, UNDP 10,0    
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мусоидати бо шуғл фаро 

гирифтани занону ҷавон 

чорабиниҳои 

мусоидати бо 

шуғл фаро 

гирифтани 

занону ҷавон а  

ВРИС,  

 

ILO 

 

4. Таҳия ва татбиқи 

Консепсияи шуғли фосилавӣ 

  

Консепсия 

қабул шуд     

ВМЕҲ       

5. Таҳия ва татбиқи барномаи 

мақсадноки миёнамуҳлат 

«Мусоидат намудани ба шуғли 

шахсони маъюб ва ташаккули 

гурўҳи худкумакрасон»  

Қабули 

барнома ва 

мониторинги 

татбиқи он  

ВМЕҲ, 

ВТАН 

 

     

4.2.2.2. Рушди 

ҷараёни 

ташаккули 

муҳити 

рақобатпазирии 

бозори меҳнат.  

1. Гузариш аз имтиёзи 

суроғавии инфиродӣ ба 

манфиатҳои  молӣ / соҳавӣ, 

бекор намудани имтиёзҳои 

беэътино 

Арзёбии 

индикативии 

имтиёзҳои 

соҳавӣ ва 

преференсияҳо  

ҲҶТ, 

ВРИС, 

ВСАН 

IFC     

2.Инвентаризатсияи 

афзалиятҳои дастгирии 

қарздиҳии давлатӣ  

ҲҶТ 

ВРИС 

ВМ 

IFC     

3.Ҷорӣ намуданинизоми 

арзёбии мониторинги паст 

кардани монеаҳо оид ба 

воридшавии корхонаҳо ба 

бозори молӣ/соҳавӣ  

ҲҶТ 

ВРИС 

ВСАН 

IFC 

ADB 

 

    

4.Таҳияи «харитаи роҳ» рушди 

шарикии иҷтимоӣ дар бозори 

меҳнат (аз ҷумла барномаи 

ҳамкории ассотсиатсияҳои 

корфармоён /соҳибкорҳо, 

иттифоқҳои касабаи соҳавӣ ва 

вазоратҳои соҳавӣ)  

«Роҳнамо»-и 

дахлдор тасдиқ 

шудааст  

ВМЕҲ 

МИМҲД 

ILO 

ADB 

WB 

 

    

5. Такмил додани низоми 

таъминоти иттилоотии 

мусоидат ба шуғл  

Арзёбии 

дастрасии 

иттилоот ва 

диверсификатс

ияи нақшаи 

ВМЕҲ 

МИМҲД 

ILO 

WB 
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паҳнкардашуда  

4.2.2.3. Ташкили 

низоми ҳамкории 

устувор байни 

тайёрии касбӣ ва 

низоми бозори 

меҳнат  

1.Васеъ намудани ва 

диверсификатсияи барномаҳои 

таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи 

касбии самти технологидошта  

2.4.1. Афзоиши 

иштироки 

ҷавонон дар 

системаи 

муҳандисию 

техникӣ, 

маориф, шуғли 

соҳавӣ  

ВМЕҲ 

ВМАО 

ADB 

WB 

 

    

2. Ташаккули низоми 

ҳамгироии ба гирифтани 

манзил (иҷора ё ипотека) ба 

муҳандисҳо/технологҳое, ки аз 

рўи ихтисос ба кор таъмин 

гардидаанд  

ВМАО 

МИМҲД 

ADB 

 

    

3. Таҳияи низомнома оид ба 

ташкили арзёбии  

сертификатсия салоҳияти ва 

тахассусҳо, амалияи иҷроиш.  

Низомномаи 

дахлдор татбиқ 

мегардад ва 

тасдиқ шудааст  

ВМЕҲ 

ВМАО 

АРТ 

WB 

ADB 

 

    

4. Таҳия ва қабулиКонсепсияи 

рушди низоми таълими касбу 

ҳунар дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Консепсияи 

дахлдор тасдиқ 

шудааст  

ВМЕҲ 

ВМАО 

АРТ 

WB 

ADB 

 

10,0    

5. Дастгирии институтсионалии 

таҷрибаи мақсадноки тайёр 

намудани мутахассисони 

ҷавон, муносибатҳои 

қарордоди байни муассисаҳои 

таълимӣ, давлат ҷавонон ва 

корфармоён таъмин карда 

шавад  

Бастаи 

созишномаҳо 

оид ба 

мақсаднок 

тайёр 

намудани 

мутахассисон 

тасдиқ 

гардидааст  на  

ВМЕҲ 

ВМАО 

АРТ 

ФНПТ 

WB 

ADB 

 

    

Лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар 

доираи БДС: 

- Тақвияти иштироки бахши 

хусусӣ дар бахши таҳсилоти 

касбии техники (грант)  

Ҳисобот оид ба 

татбиқи лоиҳа 

ҲҶТ ADB 20000 5000 15000 - 

- Тақвияти иштироки бахши 

хусусӣ дар бахши таҳсилоти 

касбии техники (грант) 

технического образования 

(қарз) 

Ҳисобот оид ба 

татбиқи лоиҳа 

ҲҶТ ADB 25000 - 25000 - 
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4.2.2.5. 

Фаъолияти 

байнисоҳавие, ки 

бабеҳтар 

намудани фазои 

соҳибкорӣ ва 

қонунигардонии 

(легализатсия) 

шуғл равона 

гардидааст 

1. Қабул намудани маҷмўи 

тадбирҳо оид ба 

қонунигардонии шуғл ва музди 

меҳнат дар доираи татбиқи 

барномаи миллии паст кардани 

шуғли бақайдгирифтанашуда  

 

Тадбирҳои 

қонунигардони

и шуғл ва 

музди меҳнат 

ҳамасола 

арзёбӣ 

мегардад  

ВМЕҲ 

ВРИС 

АРТ 

ФНПТ 

ILO 

 

    

2. Таҳияи низоми 

ҳамоҳангсозии фаъолияти 

мақомоти давлатӣ дар бахши 

паст кардани шуғли ба қайд 

гирифтанашуда (ғайрирасмӣ) 

дар асоси таклифҳои гуруҳи 

кории байниидоравӣ бо 

иштироки федератсияи 

иттифоқи касаба   

                              
 

Гуруҳи кории 

байниидоравӣ 

бо иштироки 

федератсияи 

иттифоқи 

касаба  таъсис 

дода шуд 

ВМЕҲ, 

ВРИС 

ILO 

 

    

4.2.3. Рушди 

низоми 

идоракунии 

муҳоҷирати 

меҳнатии беруна  

4.2.3.1. Такмил 

додани 

механизмҳои 

идоракунии 

муҳоҷирати 

меҳнатии беруна  

1.Таҳия ва ҷорӣ намудани 

низоми иттилооти электронии 

байниидоравии ҳамкорӣ дар 

доираи низоми идоракунии 

миллии муҳоҷирони меҳнатии 

беруна   

Низоми 

электронии 

иттилооти 

байниидоравӣ 

ҷорӣ карда 

шудааст 

ВМЕҲ, 

МС  

 

IOM 150,0    

2. Фаъолгардонии пурзур 

намудани  таъмини ҳифзи 

меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии 

муҳоҷирони меҳнатӣ ва 

аъзоёни оилаҳои онҳо  

Арзёбии 

индикативии 

иқтидори 

мақомоти ҳифзи 

меҳнат ва ҳифзи 

иҷтимоии 

муҳоҷирони 

меҳнатӣ ва 

оилаҳои онҳо  

ВМЕҲ, 

ВМАО, 

МС  

 

IOM     

3. Таҳияи бастаи гендерӣ 

ҳассос барои омўзиши қабл аз 

сафари муҳоҷирони меҳнати ва 

аъзоёни оилаҳои онҳо 

Амалиёти 

дахлдор тасдиқ 

шудааст 

ВМЕҲ, 

ВМАО, 

МС,  

МИМҲД 

IOM     

4. Таҳия ва фаъолият намудани Арзёбии ВМЕҲ, IOM 150,0    
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маъхази маълумотҳои талаботи 

соҳавӣ ва минтақавии ҶТ ва 

кишварҳои калидии –

қабулкунандаи қувваҳои кории 

ҷумҳурӣ ва таъмини дастрасии 

васеъи ба ин маълумотҳо     

амалкунандаи 

маъхази 

маълумоти 

дахлдор 

МС,  

МИМҲД 

5. Таҳия  ва тақсими бастаи 

иттилоот оид ба ҳуқуқ ва 

уҳдадориҳо ва шароит ва 

талаботи бақайдгирии 

муҳоҷирони меҳнатӣ дар 

кишварҳои асосии 

қабулкунанда  

Арзёбии 

дастрасӣ ба 

иттилооти 

дахлдор 

ВМЕҲ, 

МС  

МИМҲД 

IOM 10,0    

6. Таҳия намудани бастаи 

тағйироту иловаҳо ба санатҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ оид ба ҳимояи 

ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ 

дар кишварҳои қабулкунанда 

СМҲ бо 

тағйирот оид ба 

механизмҳои 

ҳифзи ҳуқуқҳои 

муҳоҷирони 

меҳнатӣ дар 

кишварҳои 

қабулкунанда 

ВМЕҲ, 

МС, 

ВТАН 

IOM 10,0    

 

Лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар 

доираи БДС: 

- таъсиси ҷойҳои корӣ ва 

малакаҳои рушди касбӣ (қарз) 

Ҳисобот оид ба 

татбиқи лоиҳа 

ҲҶТ IDA 15000  15000  

- рушди малакаҳои муҳими 

муҳоҷирони меҳнатӣ (грант)  

Ҳисобот оид ба 

татбиқи лоиҳа 

ҲҶТ WB 

 

10000  10000  

 Ҳамагӣ оид ба бахши 4.2.     70520 5000 65000  

4.3. МАОРИФ ВА ИЛМ 
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4.3.1. Баланд 

намудани 

иқтидори низоми 

маориф, 

омодасозии 

кадрҳо ва 

иноватсия 

 

4.3.1.1. Таҷдиди 

таҷрибаи 

идоракунии 

низоми маориф 

(дар қисмати 

рушди заминаи 

меъёрии ҳуқуқии 

низоми маориф) 

1. Омода намудани бастаи 

тағйироту иловаҳо ба санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ оид ба таъсиси 

шароити мусоид барои таҷдиди 

минбаъдаи маориф  дар самти 

регламентатсияи фаъолияти  

муассисаҳои таълимӣ; 

ҳамоҳангсозии илм ва 

таълим;ташаккули меъёрҳои 

давлатии маориф;дастгирии 

дмолияии давлатии соҳа; риояи 

ҳуқуқҳои моликяти зеҳнӣ 

Мавҷудияти 

санадҳои 

меъёрии 

ҳуқуқӣ бо 

тағйирот дар 

рушди низоми 

маориф 

 

ҲҶТ, 

ВМАО, 

ВА 

WB 

ADB 

UNDP 

40,0    

2. Таҳияи низоми 

индикаторҳои баҳодиҳӣ доир 

ба пешрафти иҷрои Ҳадафҳои 

рушди устувор барои низоми 

миллии маориф ва ташкили 

мониторинги онҳо    

Маҷмўи 

индикаторҳои 

баҳодиҳии 

рушди низоми 

маориф дар 

доираи татбиқи 

ҲРУ тасдиқ ва 

роҳандозӣ 

гардид   

 

ҲҶТ 

ВМАО  

ВРИС 

ВА 

UNDP     

3. Таъсиси гуруҳи корӣ ҷиҳати 

таҳия ва татбиқи Низомнома дар 

бораи ба гузариш ба таҳсилоти 

12 сола 

Низомномаи 

дахлдор тасдиқ 

ва амалӣ шуда 

истодааст    

ҲҶТ, 

ВМАО, 

ВА 

-     

4. Таъминоти меъёрии ҳуқуқии 

механизмҳои маблағгузорӣ 

намудани гирифтани  намудҳои 

альтернативии (таҳсилот дар 

шабака, таҳсилоти оилавӣ, 

худтаълимгирӣ, таҳсилоти 

масофавӣ) маълумоти умумӣ 

 

Низомномаи 

дахлдор оид ба 

тартиби 

маблағгузорӣ 

тасдиқ шудааст  

ҲҶТ, 

ВМАО, 

ВА 

WB 

ADB 

 

10,0    

5. Ҳамгироии  институтсионалии 

низоми таҳсилоти миёна ва олии 

касбӣ  

Низоми ягонаи 

идоракунии 

таҳсилоти миёна 

ҲҶТ, 

ВМАО, 

ВМЕҲ, 

- -    
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ва олии касбӣ 

тасдиқ карда 

шудааст    

ВА 

6.  Ворид намудани 

нишондиҳандаҳои арзёбии 

натиҷавии сифати шароитҳо 

(инфрасохтор) барои ташкили 

таълимоти томактабӣ, мактабӣ 

ва беруназмактабӣ  дар 

фаъолияти мақомоти иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва 

худидоракунии маҳаллӣ 

Воридсозии 

нишондиҳандаҳ

о аз рўи 

шартҳои 

дастрасӣ ба 

таҳилоти низоми 

баҳодиҳӣ 

ҲҶТ, 

ВМАО, 

ВА, 

МИМҲД 

- -    

4.3.1.2. Таҷдиди 

таҷрибаи 

идоракунии 

низоми маориф 

(дар қисмати 

рушди низоми 

ташаккул ва 

баҳодиҳии сифати 

маводҳои 

таълимӣ) 

1 бо иштироки ҷомеа ва 

корфармоён   .таҳия ва татбиқи 

Низомнома дар бораи 

гузаронидани мониторинги 

мунтазами арзёбии сифат ва 

дастрасии маводҳои таълимӣ  

Низомномаи 

дахлдор оид ба 

гузаронидани 

мониторинги 

мунтазам тасдиқ 

шуд  

ҲҶТ, 

ВМАО, 

МИМҲД 

 

- -    

4.3.1.3. Таҷдиди 

таҷрибаи 

идоракунии 

низоми маориф 

(дар қисмати 

мукаммалгардони

и низоми 

мониторинги 

сифати таҳсилот) 

1. Ташкил намудани низоми 

миллии арзёбии сифати 

таҳсилот, бо назардошти 

тадқиқотҳои мунтазами (бо 

такя ба таҷрибаи пешқадами 

ҷаҳонӣ, аз ҷумла дар 

баргузории PISA) 

салоҳиятнокии хонандагон дар 

зинаҳои гуногуни таҳсилот. 

Арзёбии 

ҳарсолаи 

салоҳиятнокии 

хонандагон 

ҲҶТ, 

ВМАО, 

МИМҲД 

 

WB 

ADB 

 

50,0    

        

3. Таҳия ва татбиқи «Роҳнамо» 

оид ба рушди низоми 

аккредитатсияи муассисаҳои 

таълимӣ (бо васеъ ҷорӣ 

намудани таҷрибаи 

байналмилалии акредитатсия) 

Тасдиқ ва 

мониторинги 

иҷрои  

«Роҳнамо»-и 

дахлдор 

ҲҶТ, 

ВМАО, 

ВКХО 

 

 -    
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4. Таҳия ва татбиқи бастаи 

стандартҳо ва низоми назорати 

маҳсулотҳои хўрокворӣ  ба 

муассисаҳои таҳсилоти 

ҳамагонӣ ва сифати ёрии тиббӣ 

дар муассисаҳои мазкур   

Бастаи 

стандартҳо ва 

низоми назорат 

тасдиқ ва 

амалӣ шуда 

истодааст  

ҲҶТ, 

ВМАО, 

ВТАН 

UNICEF 

FAO 

WHO 

-    

4.3.1.4.  Таҷдиди 

таҷрибаи 

идоракунии 

низоми маориф 

(дар қисмати 

баланд намудани 

тахассуси ҳайати 

педагогӣ) 

1. Таҳияи «Роҳнамо» оид ба 

рушди низоми ташкили 

такмили ихтисоси кормандони 

соҳаи маориф   

Мониторинги 

ҳарсолаи  

натиҷаитатбиқ

и «Роҳнамо»-и 

тасдиқшуда  

ВМАО, 

АИ, 

МИМҲД, 

ВМЕҲ 

WB 

ADB 

 

-    

2. Таҳия ва қабули стандартҳои 

касбии ба талабот ва натиҷаҳои 

нави таълимӣ нигаронидашуда,   

барои омузгорон ва роҳбарон  

 

Бастаи 

инноватсионии 

стандартҳои 

касбӣ барои 

омўзгорону 

муаллимон 

тасдиқ ва 

амалӣ шуда 

истодааст 

ВМАО, 

АИ, 

ВМЕҲ 

 

WB 

ADB 

 

-    

3. Таҳия ва қабули Низомномаи 

таҳкимбахшии низоми 

пардохти музди меҳнат дар 

соҳаи маориф вобаста ба 

алоқамандгардонии низоми 

атестатсия, мониторинги сифат 

ва музди меҳнат 

Низомномаи 

дахлдор тасдиқ 

ва амалӣ шуда 

истодааст 

ВМАО, 

ВМ, 

ВМЕҲ 

 

 -    

4.3.1.5. Дастгирии 

рушди 

муассисаҳои 

таълимии 

ғайридавлатӣ   

1. Таҳия ва татбиқи «Роҳнамо» 

оид ба васеъ намудани 

шаклҳои ташкилию ҳуқуқии 

хизматрасониҳои таҳсилоти 

томактабӣ, мактабӣ ва касбӣ, 

бо назардошти механизмҳои 

дастгирии андозбандии 

муассисаҳои таълимии 

ғайридавлатӣ, таъмини 

дастрасии онҳо ба инфрасохтор       

Афзоиши 

шумораи 

муассисаҳои 

таълимии 

ғайридавлатӣ   

ҲҶТ, 

ВМАО, 

КА, 

ВМЕҲ, 

МИМҲД, 

АОМО 

WB 

ADB 

 

10,0    
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2. Дастгирии тахассусгардонии 

соҳавии МТО, аз ҷумла 

кушодани филиали 

донишгоҳҳои махсуси 

таҳсилоти олии  байналмилалӣ 

дар соҳаи ТИК  

Кушодани 

филиали 

донишгоҳҳои 

махсуси 

таҳсилоти олии  

байналмилалӣ 

дар соҳаи ТИК   

ВМАО, 

ВКХО 

WB 

ADB 

 

-    

Барномаҳои сармоягузорӣ дар 

доираи БИД  

-таҳкимбахшии бахши хусусӣ 

дар самти таҳсилоти касбӣ 

техникӣ (Грант) 

Ҳиссоботдиҳи 

оид ба татбиқи 

лоиҳаҳо 

ҲҶТ WB 700  700  

4.3.1.6. 

Таҳкимбахшии 

инфрасохтори 

соҳаи маориф     

1. Таъмини сохтмон, таъмир ва 

азнавсозӣ, барқарорсозии 

биною иншоот бо назардошти 

талаботи истифодаи босамари 

қувваи барқ, тобоварӣ ба 

зилзила ва бехатарӣ ҳангоми 

офатҳои табиӣ   

Арзёбии 

индикативии 

ҳолати 

инфрасохтори 

соҳаи маориф   

ВМАО, 

КАС, 

КҲФМ,Ҳ

ҶТ, 

МИМҲД 

WB 

ADB 

 

510,0   510,0 

2. Сохтмон, барқарорсозӣ 

вавасеъ намудани 

инфрасохтори соҳаи маориф 

дар доираи лоиҳаҳои ҳамкории 

давлат ва бахши хусусӣ (ДБХ)  

ВМАО, 

КАС, 

МИМҲД 

WB 

ADB 

 

510,0   510,0 

3. Арзёбӣ ва мониторинги 

ҳарсолаи рушди шабакаҳои 

низоми таъмини гармӣ, барқ, 

об ва санитарӣ дар муасисаҳои 

таълимӣ     

ВМАО, 

ВЭНЕ, 

ВТАН, 

МИМҲД 

WB 

ADB 

 

50,0    

Лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар 

доираи БДС:  

- Барномаи «Фондҳои 

ҷамъиятӣ барои мусоидат ба 

рушди таҳсилоти базавӣ ва 

инфрасохтор» (грант)  

Ҳисоботдиҳӣ 

оид ба татбиқи 

лоиҳа 

 

 

ҲҶТ 

 

ADB 

 

9186,51 

 

1146,5

1 

 

8040,0 

 

- Барномаи Пешбурди рушди 

таҳсилоти ибтидоӣ ва 

инфрасохтор (грант, фазаи 3) 

Ҳисоботдиҳӣ 

оид ба иҷрои 

лоиҳа 

ҲҶТ  

ADB 

7731  7731  
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- сохтмони макотиби таҳсилоти 

миёна (грант)  

Ҳисоботдиҳӣ 

оид ба иҷрои 

лоиҳа 

ҲҶТ Хитой, 

ADB 

14000 

 

3259 

 14000 

 

3259 

 

- сохтмони макотиби таҳсилоти 

умумӣ (қарз) 

Ҳисоботдиҳӣ 

оид ба иҷрои 

лоиҳа 

ҲҶТ СФР 

IBD 

38899 

20040 

 38899 

20040 

 

4.3.1.7. Ворид 

намудани низоми 

таҳсилоти 

инклюзивӣ ба 

низоми маорифи 

ҷумҳурӣ   

1. Таҳияи Низомнома оид ба 

дастгирии тиббӣ-равоншиносӣ 

–педагогии кўдакони талаботи 

махсуси таълимӣ дошта   

Низомномаи 

зикргардида 

тасдиқ ва 

татбиқ шуда 

истодааст   

ВМАО, 

ВТАН 

UNICEF -    

2. Таҳия ва тасдиқи стандартҳо, 

барномаҳои махсус ва китобҳо 

барои кўдакони маъюб ва 

душвортарбия   

Мавҷудияти 

чунин 

стандартҳо, 

барномаҳои 

махсуси 

тасдиқшуда ва 

китобҳо  

ВМАО, 

ВТАН, 

АИ 

UNICEF -    

3. Таҳия ва татбиқи барномаи 

омодасозии кадрҳои педагогӣ, 

кормандони тиббӣ ва иҷтимоии 

дорои донишу малакаи оид ба 

таълимоти инклюзивӣ     

Арзёбии 

ҳарсолаи 

шумораи 

кадрҳои 

омодагардида  

ВМАО, 

ВТАН, 

АИ 

UNICEF     

4. Таҳия ва роҳандозии маҷмўи 

талабот оид ба ташаккули 

муҳити бемонеъа дар 

инфрасохтори таълимӣ    

Мавҷудият ва 

мониторинги 

иҷроиши 

маҷмўи 

тасдиқшудаи 

талабот  

ВМАО, 

КАС, 

ВНАҚ, 

МИМҲД 

UNICEF     

5. Бо хўроки гарми якдафъаина 

таъмин намудани хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ (махсусан 

шашсолаҳо, духтарон, 

кўдакони ятим, кўдакони аз 

оилаҳои камбизоат) ва 

кўдакони талаботи 

махсусдошта   

Фаъолият 

намудани  

низоми бо 

уроки гарми 

якдафъаина 

таъмин 

намудани 

хонандагони 

синфҳои 

ВМАО, 

ВТАН, 

МИМҲД 

 

UNICEF 

WFP 

100,0    
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ибтидоӣ   

6. Таҳия ва татбиқи 

барномаҳои мақсаднок дар 

сатҳи вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо 

оид ба таъмини дастрасии 

кўдакони маъюб ба таҳсилот,  

аз ҷумла дар макотиби 

таҳсилоти умумӣ дар маҳалли 

зист,  

Барномаҳои 

мақсадноки 

минтақавӣ оид ба 

таъмини 

дастрасии 

кўдакони маъюб 

ба таҳсилот 

тасдиқ ва татбиқ 

шуда истодаанд   

ВМАО, 

ВТАН, 

МИМҲД 

 

UNDP 

UNICEF 

 

50,0    

7. Роҳандозӣ намудани 

таҷрибаи гузаронидани 

таҳқиқот/ назарпурсиҳо оид ба 

паҳлўҳо ва тамоилҳои рушди 

таҳсилоти инклюзивӣ   

Мавҷудияти 

таҷрибаи дар 

се сол як 

маротиба 

гузаронидани 

таҳқиқот/назар

пурсиҳо оид ба 

таҳсилоти 

инклюзивӣ   

ВМАО, 

МИМҲД, 

АИ 

UNDP 

UNICEF 

 

50,0    

8. Таҳия ва тасдиқи Низомнома 

оид ба таъсис ва фаъолияти 

Шўрои ҳамоҳангсозӣ доир ба 

идоракунии рушди низоми 

таҳсилоти инклюзивӣ  

Низомномаи 

дахлдор тасдиқ 

шудааст 

ВМАО, 

ВА 

UNDP 

UNICEF 

 

    

4.3.1.8. 

Ташаккули 

низоми таҳсилоти 

иловагӣ ва 

таҳсилоти 

бетанаффус    

1. Таҳия ва тасдиқи стандартҳо 

ва барномаҳои вариативии 

таҳсилоти иловагии кўдакон, аз 

ҷумла доир ба рушди 

донишҳои табиӣ- илмӣ ва 

барномаҳо барои кўдакони 

талаботи махсуси таълимӣ 

дошта   

Маҷмўи 

стандартҳо ва 

барномаҳои 

вариативии 

таҳсилоти 

иловагии 

кўдакон тасдиқ 

карда шудааст  

ВМАО, 

МИМҲД 

     

2. Таҳия ва татбиқи Барномаи 

миёнамуҳлати таълимоти 

касбии калонсолон   

Барномаи 

миёнамуҳлати 

таълимоти 

касбии 

калонсолон  

тасдиқ ва 

ҲҶТ, 

ВМАО,  

ВМЕҲ 

WB 

ADB 

 

10,0    
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мониторинги 

он таъмин 

гардидааст    

4.3.2. Таҷдиди 

низоми ташкил 

ва инфрасохтори 

фаъолияти илмӣ-

татқиқотӣ   

 

4.3.2.1. Рушди 

шабакаи миллии 

касбии тадқиқоти 

илмии 

кашфиётҳои 

илмӣ-техникӣ   

1. Таҳия ва татбиқи барномаи 

рушди донишгоҳҳои миллии 

тадқиқотӣ     

Мониторинги 

татбиқи ин 

барнома тасдиқ 

ва амалӣ шуд 

ҲҶТ, 

ВМАО, 

АИ 

WB 

ADB 

 

    

2. Таҳия ва татбиқи «Роҳнамо» 

оид ба ташаккули низоми миллии 

дастгирии минтақаҳои рушди 

иноватсионӣ (МОИ, марказҳои 

саноатӣ, шаҳрҳои илмӣ) 

Мониторинги 

татбиқи ин 

«Роҳнамо» 

тасдиқ ва 

амалӣ шуд 

ВРИС, 

ВМАО, 

АИ,  

МТС 

  

UNDP 100,0    

3. Таҳия, тасдиқ ва ҷорӣ 

намудани Низомнома оид ба 

ташаккули низоми фондҳои 

давлатии дастгирии 

кашфиётҳои илмӣ-техникӣ    

Низомномаи 

дахлдор тасдиқ 

шуд 

ВМАО, 

АИҶТ 

     

4. Таҳия ва татбиқи «Роҳнамо»  

оид ба ташаккули низоми 

миллии дурнамоҳои 

дарозмуҳлати илмӣ-техникӣ    

Мониторинги 

иҷрои ин 

«Роҳнамо» 

тасдиқ шуд 

ВМАО, 

АИ 

     

5. Таҳия ва татбиқи «Роҳнамо»  

оид ба ташаккул ва рушди 

бозори натиҷаҳои фаъолияти 

зеҳнӣ, маҳсулот ва 

хизматрасонӣ дар заминаи он   

Мониторинги 

иҷрои ин 

«Роҳнамо» 

тасдиқ шуд 

ВМАО, 

АИ 

     

4.3.2.2. Таҳким ва 

татбиқи 

самараноки 

иқтидори илмии 

кишвар   

        

2. Таҳия ва татбиқи «Роҳнамо»  

оид ба ташаккули кластерҳои 

миллии ояндадор дар заминаи 

кооператсияи илм ва тиҷорат   

Тасдиқ ва 

мониторинги 

татбиқи ин 

«Роҳнамо» 

ВРИС, 

ВМАО 

     

3.  Қабул намудани маҷмўи 

тадбирҳо оид ба дастгирии 

рушди ҳамкориҳои илмии 

байналмилалӣ   

Афзоиши 

ҳамкориҳои 

илмии 

байналмилалӣ   

ВМАО, 

ВКХО 

 10,0    

 

Лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар 

доираи БДС: - Гранти Фонди 

глобалӣ оид ба маориф 

Ҳисоботдиҳи 

оид ба татбиқи 

лоиҳа  

ҲҶТ  

IDA 

 

19200 

  

19200 
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- Лоиҳаи рушди таҳсилоти олӣ 

(грант)  

Ҳисоботдиҳи 

оид ба татбиқи 

лоиҳа 

ҲҶТ WB 15500  15500  

- барномаи омўзиши касбӣ 

ҷиҳати паст кардани сатҳи 

камбизоатӣ (қарз)  

Ҳисоботдиҳи 

оид ба татбиқи 

лоиҳа 

ҲҶТ IBD 10960  10960  

 Ҳамагӣ дар бахши 4.3.     140985 1146,5 138329 1020 

4.4. ТАНДУРУСТӢ ВА ДАРОЗУМРӢ   

4.4.1. Афзоиши 

қатъии нерўи 

соҳаи тандурустӣ   

 

4.4.1.1. Таҷдиди 

таҷрибаи 

идоракунии соҳаи 

тандурустӣ (дар 

қисмати 

пешрафти 

заминаи меъёрии 

ҳуқуқӣ ва нерўи 

роҳбарикунандаи 

соҳа) 

1. Омода намудани бастаи 

тағйироту иловаҳо ба 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид 

ба ташкили шароитҳо барои 

таҷдиди минбаъдаи таҷрибаи 

идоракунии соҳаи тандурустӣ, 

аз ҷумла нисбати: - 

регламентатсияи фаъолияти 

муассисаҳои тандурустӣ; 

-ташаккули стандартҳои 

давлатии хизматрасонии 

тиббӣ;  

-суғуртаи ихтиёрии тиббӣ. 

Мавҷудияти 

СМҲ бо 

тағйирот дар  

механизмҳои 

рушди низом 

ВТАН, 

ВА 

WHO 50,0    

2. Таҳия ва истифодаи 

Дастурамали методӣ оид ба 

арзёбии молиявию иқтисодии 

сиёсат ва барномаҳои низоми 

тандурустӣ.  

Арзёбии 

молиявию 

иқтисодии 

сиёсат ва 

барномаҳои 

низом  

ВТАН 

 

WB 

WHO 
    

3. Таҳияи маҷмўи 

индикаторҳо дар доираи 

Ҳадафҳои рушди устувор 

барои арзёбии пешрафти 

низоми миллии тандурустӣ ва 

ташкили мониторинги он    

Маҷмўи 

индикаторҳои 

ҲРУ тасдиқ ва 

роҳандозӣ 

гардидааст   

ҲҶТ, 

ВТАН, 

ВРИС, 

ВМ 

UNDP     

4. Таҳия ва татбиқи 

барномаҳои мақсаднок оид ба 

таҳкими саломатии мадарону 

кўдакон, вазъи солимии мода 

рва кўдак, Насли солим, 

Барномаҳои 

мақсадноки 

дахлдор тасдиқ 

карда шудаанд    

ВТАН 

 

UNICEF 

WHO 

50,0    
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Ҳифзи модару кўдак   

5. Такмили графики 

эмгузаронӣ барои пешгирии 

бемориҳои сироятӣ бо ваксина 

идорашаванда 

Тасдиқи ҷадвали 

такмилдодашуда

и  эмгузаронии  

аҳолӣ 

ВТАН 

 

UNICEF     

6. Арзёбии ҳамасолаи 

пешрафт оид ба татбиқи 

«Консепсияи ғизодиҳӣ барои 

мактаббачагон» ва 

«Стратегияи самтгирӣ ба 

сифати беҳтари хўрокворӣ 

(Sun) 

Ҳисоботи 

ҳарсола доир ба 

пешбурди 

«Консепсияи 

ғизодиҳӣ барои 

мактаббачагон» 

ва «Стратегияи 

самтгири ба 

сифати беҳтари 

хўрокворӣ (Sun)  

ВТАН 

 

     

4.4.1.2. Таҷдиди 

таҷрибаи 

идоракунии 

низоми 

тандурустӣ (дар 

қисмати 

пешбурди низоми 

суғуртаи тиббӣ)   

1. Таҳия ва татбиқи «Роҳнамо»  

оид ба пешрафти асосҳои 

институтсионалии бозори 

хизматрасониҳои суғуртаи 

тиббӣ    

Арзёбии 

индикативии 

низоми 

шароитҳои 

рушди суғуртаи 

тиббӣ   

ВТАН 

 

WHO     

2. Таҳияи Низомнома оид ба 

пардохти ёрии амбулаторию-

дармонгоҳӣ дар асоси 

вариантҳои гуногуни 

маблағгузории сарикасӣ    

Низомномаи 

дахлдор тасдиқ 

шудааст 

ВТАН, 

ВМ 

 

 

WHO     

4.4.1.3. Беҳтар 

намудани сифати 

хизматрасониҳои 

тиббӣ   

        

2. Таҳия ва тасдиқи ҳадди 

ақали (минималии) бастаи 

бемузди хизматрасониҳои 

тиббӣ дар сатҳи ёрии аввалияи 

тиббию санитарӣ ва 

статсионарӣ  

Низомномаи 

дахлдор тасдиқ 

шудааст 

ҲҶТ,  

ВТАН, 

ВРИС, 

ВА  

  

WHO     

3. Роҳандозӣ намудани аудити 

клиникӣ, аз ҷумла 

иҷозатномадиҳӣ ва 

шаҳодатномадиҳӣ ба 

муассисаҳои тандурустӣ чун 

Мониторинг ва 

арзёбии 

истифодаи 

аудити клиникӣ  

ВТАН WHO     
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тадбири таъмини сифат,   

4. Таҳия ва тасдиқи низоми 

стандартҳои сифати таъмин ва 

ҷобаҷогузории кадрҳо, 

намудҳои хизматрасонӣ ва 

механизмҳои назорати сифати 

хизматрасониҳои тиббӣ. 

Тасдиқ 

гардидани 

низомҳои 

дахлдори 

стандартҳои 

сифат 

ВТАН, 

ВМЕҲ 

WHO     

5. Арзёбии ҳарсолаи сатҳи 

мутобиқати муассисаҳои 

тиббӣ, махсусан  

муассисаҳои ёрии таъҷилӣ,  ба 

маъёри таъминот ба  

воситаҳои нақлиётӣ (бо ин 

мақсад ҷудо намудани 

маблағи зарурӣ аз ҷониби 

мақомоти маҳалии ҳокимияти 

давлатии шаҳру ноҳияҳо) 

Ҳисоботи 

ҳарсола дар ин 

самт 

ВТАН 

КРМ 
МИМҲД 

     

4.4.1.4. Баланд 

намудани 

тахассуси 

кормандони 

тиббӣ  

 

1. Таҳияи «Роҳнамо»  оид ба 

рушди низоми ташкили 

баланд намудани тахассуси 

кормандони соҳаи тандурустӣ 

мутобиқи стандартҳои 

байналмилалӣ, ҷорӣ намудани 

низоми иҷозатномадиҳӣ ва 

шаҳодатномадиҳии ба натиҷа 

нигаронидашуда   

Мониторинги 

ҳарсолаи 

татбиқи 

«Роҳнамо»  

ВТАН,  

ВМАО, 

ВМЕҲ 

     

2. Таҳия ва қабули Низомнома 

оид ба рушди низоми 

пардохти музди меҳнат дар 

соҳаи тандурустӣ дар самти 

ҳамбастагии низоми 

атестатсия, мониторинги 

сифати хизматрасон ва 

пардохти музди меҳнат. 

Низомномаи 

дахлдор тасдиқ 

шудааст 

ҲҶТ, 

ВТАН, 

ВМЕҲ, 

ВМ  

 

     

4.4.1.5. Ихтисори 

фарқиятҳои 

минтақавӣ   

1. Қабули маҷмўи тадбирҳо 

оид ба беҳтарсозии сифати 

тибби аввалия, махсусан дар 

минтақаҳои дурдасти куҳӣ    

Коҳиши фавт 

дар мисоли 

минтақаҳо 

ВТАН, 

КРМ, 

МИМҲД 

WHO     
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2. Арзёбии ҳарсолаи ташкил 

ва рушди марказҳои 

перинаталӣ дар сатҳи 

минтақавӣ 

Коҳиши фати 

модару кўдак 

дар минтақаҳои 

кишвар 

ВТАН      

4.4.1.6. Дастгирии 

рушди 

муассисаҳои 

тиббии 

ғайридавлатӣ   

1. Таҳия ва татбиқи 

«Роҳнамо»  оид ба тавсеаи 

шаклҳои ташкилию ҳуқуқии 

хизматрасониҳои тиббӣ, бо 

назардошти механизмҳои 

дастгирии андозбандии сабуки 

муассисаҳои тиббии таълимии 

ғайридавлатӣ, таъмини 

дастрасии онҳо ба 

инфрасохтор     

Афзоиши 

шумораи 

муассисаҳои 

тиббии 

таълимии 

ғайридавлатӣ   

ҲҶТ 

ВТАН 

КА 

 

     

2. Таҳияи Нақшаи 

миёнамуҳлати сохтмон, 

барқарорсозӣ ва тавсеаи 

инфрасохтор дар соҳаи 

тандурустӣ дар доираи 

лоиҳаҳои ҲДБХ (ҳамкории 

давлат ва бахши хусусӣ)  

Тасдиқи нақшаи 

миёнамуҳлати 

дахлдор 

ВТАН 

КРМ 

МИМҲД 

ВМ 

 

 

     

3. Дастгирии махсусгардонии 

муассисаҳои бузурги тиббӣ, аз 

ҷумла ифтитоҳи муассисаҳои 

хориҷии 

махсусгардонидашудаи тиббӣ    

Ифтитоҳи 

муассисаҳои 

бузурги тиббӣ 

ВТАН 

ВКХО 

 

     

4.4.1.7. Таъмини 

рушди соҳаи 

тандурустӣ ва 

таҳсилоти 

фармасевтӣ   

1. Бознигарӣ ва азнавсозии 

барномаҳои таълимӣ, ҷорӣ 

намудани усулҳои 

иноватсионии таълим ва 

арзёбии пешрафт дар 

донишгоҳҳои олии тиббӣ ва 

коллеҷҳо   

Барномаҳои нави  

таълимӣ тасдиқ 

ва ҷорӣ карда 

шуданд 

ВТАН 

ВМАО 

 

     

2. Таҳия ва тасдиқ Низомнома 

оид ба рушди низоми 

сертификатсия ва 

иҷозатномадиҳии 

хатмкунандагони донишгоҳи 

Низомномаи 

дахлдор тасдиқ 

шудааст 

ВТАН 

ВМАО 
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тиббӣ, таъмини 

институтсионализатсияи 

таҳсилоти бетанаффуси тиббӣ 

дар ҷумҳурӣ  

4.4.1.8. Таъмини 

рушди илми тиб 

1. Ташкил намудани марказҳои 

махсусгардонидашуда, оид ба 

арзёбии тиббӣ-иқтисодӣ, 

технологияҳои нави тиббӣ   

На камтар аз 2 

марказҳои 

махсусгардонид

ашуда, оид ба 

арзёбии тиббӣ-

иқтисодӣ, 

технологияҳои 

нави тиббӣ 

таъсис дода 

шуданд  

ВТАН 

АИҶТ 

 

 300,0    

2. Таҳия, тасдиқ ва татбиқи 

Низомнома оид ба гузариш ба 

низоми озмунии ҷудо 

намудани воситаҳо барои 

асосноккунии интихоби 

афзалиятҳо, маблағгузории 

онҳо, ба «нуқтаҳои аниқ» 

равона намудани ислоҳот 

Низомнома оид 

ба гузариш ба 

низоми озмунии 

ҷудо намудани 

воситаҳо барои 

асосноккунии 

интихоби 

афзалиятҳо, 

маблағгузории 

онҳо, ба 

«нуқтаҳои аниқ» 

равона намудани 

ислоҳот тасдиқ 

карда шудааст    

ВТАН 

ВМ 

АИҶТ 

 

     

3. Таҳия ва роҳандозии 

низоми ҳимояи беморон 

ҳангоми гузаронидани 

татқиқоти тиббӣ   

Тасдиқ карда 

шудани низоми 

ҳимояи беморон 

ҳангоми 

гузаронидани 

татқиқоти тиббӣ    

ВТАН 

ВА 

 

     

4.4.2. Ҷорӣ 

намудани 

моделҳои 

пешбурди тарзи 

4.4.2.1. Ташаккул 

ва татбиқи 

низоми пешбурди 

чорабиниҳои 

1. Таҳия ва татбиқи 

«Роҳнамо»  оид ба таъмини 

ташвиқ ва тарғиби тарзи ҳаёти 

солим, мубориза бо омилҳои 

Арзёбии 

индикактивии 

низоми 

пешбурди 

ВТАН 

КТВР 
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ҳаёти солим ва 

таъсиси низоми 

коҳиши хатари 

бемориҳо   

 

профилактикӣ   

 

таҳдидкунандаи бемориҳои 

ғайрисироятӣ, тавассути 

ташкили намоиши рекламаи 

иҷтимоӣ   

чорабиниҳои 

профилактикӣ, 

ташаккули тарзи 

ҳаёти солим   

2. Ворид намудани барномаҳои 

таълимӣ оиди тарзи ҳаёти 

солим ва мубориза бо омилҳои 

таҳдидкунандаи бемориҳои 

ғайрисироятӣ ба барномаҳои 

талимию тарбиявии 

муассисаҳои томактабӣ, 

мактабҳои  таҳсилоти умумӣ, 

касбӣ ва мактабҳои олӣ   

ВТАН 

ВМАО 

 10,0    

3. Таҳия ва татбиқи барномаи 

мақсадноки рушди 

варзишиоммавӣ     

 

Арзёбии 

индикактивии 

раванди татбиқи 

барномаи 

мақсаднок 

КҶВС 

ВТАН 

КРМ 

МИМҲД 

 10,0    

4. 3.Барномаҳои сармоя-

гузорӣ дар доираи БИД  

- Бунёди толорҳои варзишӣ аз 

ҷониби ташкилоти ҷамъиятию 

хайриявӣ 

Ҳисоботи 

татбиқи лоиҳа 

ҲҶТ IDA 5000  5000  

4.4.3. Таъмини 

бехатарии 

маҳсулоти 

хўрокворӣ  

4.4.3.1. Дастгирии 

таҳия ва 

роҳандозии 

низоми 

самараноки 

таъмини 

бехатарии 

маҳсулоти 

хўрокворӣ   

1. Баҳисобгирии 

озмоишгоҳҳои ССЭ оид ба 

бехатарии маҳсулоти 

хўрокворӣ    

Овардани 10 

меъёр ва 

қоидаҳои 

санитарӣ оид ба 

бехатарии 

маҳсулоти 

ҳурокворӣ   

мувофиқи 

стандартҳои 

байналмилалӣ   

ВТАН 

КРМ 

МИМҲД 

АСМС  

WHO WFP 10,0    

2. Тасдиқ намудани 

Низомнома оид ба 

мониторинг ва тақвияти нерўи 

кормандони ССЭ оид ба 

масоили бехатарии маҳсулоти 

Низомнома оид 

ба мониторинг ва 

тақвияти нерўи 

кормандони ССЭ 

оид ба масоили 

ВТАН 

КРМ 

МИМҲД 

АСМС 

WHO WFP     
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хўрокворӣ     бехатарии 

маҳсулоти 

хўрокворӣ  

тасдиқ шуд      

3. Таҳия ва татбиқи 

барномаҳои иттилоотнокии 

ҷамъиятӣ оид ба масоили 

бехатарии маҳсулоти 

хўрокворӣ  (TV, Интернет ва 

ғ.) 

 

Шумораи 

барномаҳои 

иттилоотнокии 

ҷамъиятӣ оид ба 

масоили 

бехатарии 

маҳсулоти 

хўрокворӣ  (TV, 

Интернет ) 

ВТАН 

КТВР 

КРМ 

МИМҲД 

АСМС 

WHO WFP     

 

4. Барномаҳои сармоягузорӣ 

дар доираи БДС: -шартномаи 

ҳамкории дусола (Грант) 

Ҳисоботи 

татбиқи 

лоиҳаҳо 

ҲҶТ WHO 5000  5000  

-лоиҳаи  Мониторинги сиёсат 

дар соҳаи тандурустӣ (Грант) 

Ҳисоботи 

татбиқи 

лоиҳаҳо 

ҲҶТ WB 490  490  

-лоиҳаи рушди 

тандурустӣ(Грант) 

 

Ҳисоботи 

татбиқи 

лоиҳаҳо 

ҲҶТ WB 9000  9000  

-лоиҳаи хизматрасонии 

тиббӣ(Грант) 

 

Ҳисоботи 

татбиқи 

лоиҳаҳо 

ҲҶТ WB 

IDA 

21800 

10000 

 21800 

10000 

 

-буёди табобатгоҳи касалиҳои 

сироятӣ (Қарз) 

 

Ҳисоботи 

татбиқи лоиҳаҳо 

ҲҶТ IBD 10000  10000  

-азнавкунии таҷҳизоти 

тиббӣ,таъмини об,қубурҳо дар 

муассисаҳои ҳифзи саломатии 

модар ва кудак (Грант) 

Ҳисоботи 

татбиқи 

лоиҳаҳо 

ҲҶТ GJ 6100  6100  

- лоиҳаи барқарорсозии 

саломатии мода рва 

кудак(Грант) 

Ҳисоботи 

татбиқи 

лоиҳаҳо 

ҲҶТ IDA 

 

7144  7144  

-маркази 

миллиихизматрасонии тиббӣ-

санитарӣ(Грант) 

Ҳисоботи 

татбиқи 

лоиҳаҳо 

ҲҶТ IDA 

 

20000  20000  
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-маблағгузории тандурустӣ дар 

асоси натиҷа(Грант) 

 

Ҳисоботи 

татбиқи 

лоиҳаҳо 

ҲҶТ IDA 

 

15000  15000  

-сармоягузорӣ барои ноҳияҳои 

сатҳи пасти таъминот бо ғизо 

дар вилояти Хатлон(Грант) 

Ҳисоботи 

татбиқи 

лоиҳаҳо 

ҲҶТ WB 2800  2800  

 ҲАМАГӢ дар бахши 4.4.    112764  112334  

4.5. ҲИФЗИ ИҶТИМОӢ 

4.5.1. Таҷдиди 

институтсионалӣ

, баланд 

намудани 

устуворӣ ва 

тавсеаи 

имкониятҳои 

низоми ҳифзи 

иҷтимоӣ   

4.5.1.1. Ташаккул 

ва рушди 

механизмҳои 

тақвияти кумаки 

суроғавӣ ва 

баланд намудани 

сатҳи ҳифзи 

иҷтимоии 

оилаҳои 

камбизоат   

 

1. Омода намудани бастаи 

тағйироту иловаҳо ба санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ  оид ба ташкил 

намудани шароит барои 

таҷдиди минбаъдаи низоми 

ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, аз 

ҷумла нисбати: 

- сатҳи минималии кафолат-ҳои 

иҷтимоӣ тавассути мусоҳибаи 

иҷтимоӣ, таъмини меъёрҳои 

ҳадди ақали стандартҳои 

иҷтимоӣ оиди ба аҳолиӣ 

пешниҳод намудани 

хизматрасониҳои иҷтимоӣ, аз 

ҷумла дар самти хизматра-

сонии манзилию коммуналӣ; 

- қарордодҳои иҷтимоӣ; 

-пешниҳоди хизматрасони-ҳои 

ҳифзи иҷтимоӣ аз ҷониби 

сохторҳои ғайри-давлатӣ;  

- нафақаи суғуртавӣ 

Мавҷудияти 

санадҳои 

меёрию ҳуқуқӣ 

бо тағйиротҳо 

оид ба 

механизми 

рушди низоми 

мазкур   

 

ВТАН 

ВА 

 

UNDP 

WB 

50,0    

2. Таҳияи маҷмўи 

индикаторҳои арзёбии 

пешрафти татбиқи Ҳадафҳои 

рушди устувор барои низоми 

миллии ҳифзи иҷтимоӣ, 

ташкили мониторинги онҳо    

Маҷмўи 

индикаторҳо дар 

доираи   татбиқи 

Ҳадафҳои рушди 

устувор тасдиқ 

гардида ба 

таҷрибаи арзёбии 

рушди низоми 

миллии ҳифзи 

ҲҶТ 

ВТАН 

ВРИС 

ВА 

UNDP 

WB  

ADB 

UNICEF 

UNFPA 
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иҷтимоӣ ворид 

шудааст   

3.  Таҳия, тасдиқ ва татбиқи 

барномаҳои мақсадноки 

минтақавии мутаҳидкунандаи 

низоми ҳавасмандгардонии 

иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 

(алоқамандгардонии тарафайни 

тадбирҳо оид ба афзун 

намудани дастрасии маориф, 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 

барои табақаи 

камбизоаттарини аҳолӣ 

Барномаҳои 

мақсадноки 

минтақавии 

ҳавасмандгардон

ии фаъолнокии 

иҷтимоӣ тасдиқ 

ва татбиқ гашта 

истодаанд    

ВТАН 

КРМ 

МИМҲД  

ВМАО 

UNDP 

WB 

50,0    

4. Таҳия ва татбиқи 

«Роҳнамо»  оид ба тақвияти 

захираҳои низоми ҳифзи 

иҷтимоӣ, бо инъикоси 

механизмҳои 

диверсификатсияи 

хизматрасониҳои ҳифзи 

иҷтимоӣ ва ташаккули низоми 

пешниҳоди хизматрасониҳо 

дар сатҳи ҷамоавӣ барои 

гурўҳҳои осебпазири аҳолӣ, 

тартиби ташаккули заминаи 

иттилоотӣ, омодасозии 

кадрҳо, ҷалб ва ҷобаҷогузории 

мутахасисон барои кор дар 

муассисаҳои ҳифзи иҷтимоӣ, 

аз ҷумла доир ба фарогирии 

шахсони маъюб     

«Роҳнамо»  оид 

ба тақвияти 

захираҳои низоми 

ҳифзи иҷтимоӣ, бо 

инъикоси 

механизмҳои 

диверсификатсияи 

хизматрасони-ҳои 

ҳифзи иҷтимоӣ ва 

ташаккули низоми 

пешниҳоди 

хизматрасониҳо 

дар сатҳи ҷамоавӣ 

барои гурўҳҳои 

осебпазири аҳолӣ, 

тартиби 

ташаккули 

заминаи 

иттилоотӣ, 

омодасозии 

кадрҳо, ҷалб ва 

ҷобаҷогузории 

мутахасисон барои 

кор дар 

муассисаҳои 

ВТАН 

ВМАО 

КРМ 

МИМҲД 

 

UNDP 

WB 
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ҳифзи иҷтимоӣ, аз 

ҷумла доир ба 

фарогирии 

шахсони маъюб 

тасдиқ ва татбиқ 

истодааст         

5. Таҳия ва тасдиқи нақшаи 

фаврии роҳандозии низоми 

«Равзанаи ягона» дар раванди 

бақайдгирӣ ва истифодаи 

шаклҳои ҳифзи иҷтимоӣ   

Нақшаи фаврии 

роҳандозии 

низоми 

«равзанаи 

ягона» дар 

раванди 

бақайдгирӣ ва 

истифодаи 

шаклҳои ҳифзи 

иҷтимоӣ тасдиқ 

карда шудааст       

ҲҶТ 

ВТАН 

 

UNDP 

WB 

    

6. Роҳандозӣ намудани низоми 

устуворӣ Шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ барои 

расонидани хизматрасониҳои 

иҷтимоӣ дар заминаи 

марказҳо/шуъбаҳои 

хизматрасонии иҷтимоӣ    

Шумора ва 

афзоиши 

лоиҳаҳои 

Шарикии давлат 

ва бахши хусусӣ 

барои 

расонидани 

хизматрасониҳо

и иҷтимоӣ дар 

заминаи 

марказҳо/шуъба

ҳои 

хизматрасонии 

иҷтимоӣ    

ВТАН 

 

UNDP 

WB 

100,0    

7. Таҳияи низоми мусоидат 

барои дастрасии табақаҳои 

осебпазири аҳолӣ 

(пиронсолон, шахсони маъюб) 

ба технологияҳои муосири 

фарҳангӣ, таълимӣ, 

маърифатӣ, иттилоотӣ, 

Тасдиқ шудани 

низоми 

мусоидат барои 

дастрасии 

табақаҳои 

осебпазири 

аҳолӣ  ба 

ҲҶТ 

ВТАН 

ВМАО 

ВФАР 

 

 50,0    



94 

 

машваратӣ ва технологияҳои 

информатсионӣ   

технологияҳои 

муосири 

фарҳангӣ, 

таълимӣ, 

маърифатӣ, 

иттилоотӣ, 

машваратӣ ва 

технологияҳои 

информатсионӣ    

4.5.2. Таъмини 

устувории 

дарозмуддатиниз

оми нафақа    

4.5.2.1. Таҷдиди 

низоми мавҷудаи 

нафақа   

1. Таҳия, тасдиқ ва татбиқи 

бастаи фаъолиятҳо оид ба 

таъмини устуворӣ ва 

натиҷаовари низоми нафақа 

(ҳавасмандсозии шуғли расмӣ, 

ташаккули асосҳои 

институтсионалии 

пасандозҳои нафақавӣ ва 

муносибатҳои мавҷудаи 

молиявӣ, фаъолиятҳои 

зиддикорупсионӣ дар сохтори 

маазкур)  

Тасдиқ 

намудани бастаи 

фаъолиятҳо оид 

ба таъмини 

устуворӣ ва 

натиҷаовари 

низоми нафақа  

   

ҲҶТ 

ВТАН 

БМТ 

КДСА 

 

WB     

2. Таъсис намудани низоми 

ҷалб, назорат ва танзими 

дороиҳои сармоягузории 

нафақавӣ   

Ҳаҷм ва 

динамикаи 

рушди дороиҳои 

сармоягузории 

нафақавӣ, % 

нисбат ба ММД 

ҲҶТ 

ВТАН 

БМТ 

КДСА 

 

 

WB 50,0    

4.5.3. Афзоиши 

самтҳои 

ҳавасмандсозии 

ҳифзи иҷтимоии 

табақаҳои 

осебпазири 

аҳолӣ   

4.5.3.1. Рушди 

низоми ҳифзи 

иҷтимоии 

шаҳрвандони 

пиронсол   

1. Ҷорӣ намудани 

механизмҳои чандир ва 

фосилавии шуғли 

шаҳрвандони пиронсол ба 

барномаи мақсадноки шуғли 

чандир ва фосилавӣ     

 Тадбирҳо оид ба 

имкониятҳои 

чандир ва 

фосилавии шуғли 

шаҳрвандони 

пиронсол тасдиқ 

гашта татбиқ 

шуда истодааст    

ВТАН 

ВМЕҲ 

КРМ 

МИМҲД 

 

ILO 

WB 

    

2. Ҷорӣ намудани барномаи 

омўзиши пиронсолон ба 

низоми таҳсилоти калонсолон 

Шумораи 

барномаҳои 

фаъолияткунанда

ВТАН 

ВМАО 

 

ILO 

WB 

ADB 
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ва таҳсилоти бетанаффус   и омўзиши 

пиронсолон дар 

доираи низоми 

таҳсилоти 

калонсолон ва 

таҳсилоти 

бетанаффус 

3. Андешидани тадбирҳо оид 

ба мустаҳкам намудани 

заминаи моддию техникӣ ва 

кадрии шабакаи муассисаҳо ва 

хадамоте, ки ба шахсони 

пиронсол хизматрасониҳои 

ҳаётан муҳими иҷтимоӣ 

мерасонанд (марказҳои 

геронтологӣ, хонаҳои 

истиқомати муваққатӣ, 

хадамоти сайёри иҷтимоӣ, 

беморхонаҳои ёрии тиббию-

иҷтимоӣ, клубҳо барои 

пиронсолон) 

Афзоиши нерў 

ва таъминоти 

кадрии шабакаи 

муассисаҳо ва 

хадамоте, ки ба 

шахсони 

пиронсол 

хизматрасониҳо

и ҳаётан муҳими 

иҷтимоӣ 

мерасонанд  

   

ВТАН 

ВФАР 

КРМ 

МИМҲД 

 

 

 100,0    

4.5.3.2. Рушди 

низоми ҳифзи 

иҷтимоии 

шахсони маъюб   

1. Таҳия ва тасдиқи Таҷрибаи 

профилактикаи ҳолатҳои нави 

маъюбии кўдакон, рушди 

хизматрасониҳои, рушди 

хизматрасониҳои тиббию 

генетикӣ барои барвақт ошкор 

намудани рушди бемориҳои 

модарзод 

      

Таҷрибаи 

профилактикаи 

ҳолатҳои нави 

маъюбии 

кўдакон, рушди 

хизматрасониҳо

и, тиббию 

генетикӣ барои 

барвақт ошкор 

намудани рушди 

бемориҳои 

модарзод тасдиқ 

карда шудааст 

ВТАН 

АИ 

 

     

2. Ворид намудани 

механизмҳои чандир ва 

фосилавии шуғли шахсони 

маъюб ба барномаи 

Тадбирҳо оид ба 

имкониятҳои 

шуғли чандир ва 

фосилавии 

ВТАН 

ВМЕҲ 

КРМ 

МИМҲД 
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мақсадноки шуғли чандир ва 

фосилавӣ    

шахсони маъюб 

тасдиқ карда 

шуда тадбиқ 

гашта истодаанд       

3.  Ворид намудани бастаи 

фаъолиятҳо ва талаботҳо оид 

ба ташаккули муҳити зисти 

бемонеа ба лоиҳаҳои 

шаҳрсозӣ, барномаҳои рушди 

нақлиёти ҷамъиятӣ   

Талаботҳо оид ба 

ташаккули 

муҳити зисти 

бемонеа ба 

лоиҳаҳои 

шаҳрсозӣ, 

барномаҳои 

рушди нақлиёти 

ҷамъиятӣ тасдиқ 

карда шуда ба 

инобат гирифта 

мешаванд    

ВТАН 

КАС  

ВНАҚ  

КРМ 

МИМҲД 

 

     

4.  Ворид намудани 

чорабиниҳо оид ба рушди 

сохтори марказҳои 

тавонбахшӣ ба Нақшаи 

миёнамуҳлати сохтмон, 

барқарорсозӣ, тавсеаи 

инфрасохтори низоми 

тандурустӣ дар доираи 

лоиҳаҳои ШДБХ   

Тасдиқ 

гардидани 

Нақшаи рушди 

сохтори 

марказҳои 

махсусгардонид

ашудаи 

тавонбахшӣ   

ВТАН 

КДСА 

КРМ 

МИМҲД 

 

 

     

5. Таҳия ва тасдиқи Силсилаи 

корҳои маърифатӣ дар доираи 

ҳамкориҳои байниидоравӣ оид 

ба мусоидат ба баланд 

намудани одоби муошират, аз 

ҷумла тағйир додани анъанаҳо 

нисбати шахсони маъюб    

Тасдиқ 

гардидани 

Силсилаи 

корҳои 

маърифатӣ дар 

доираи 

ҳамкориҳои 

байниидоравӣ 

оид ба мусоидат 

ба баланд 

намудани одоби 

муошират, аз 

ҷумла тағйир 

ВТАН 

КҶВС  

ВФАР 

ВМАО 

АИ 

МИМҲД 
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додани анъанаҳо 

нисбати 

шахсони маъюб 

    

        

 

7  Барномаҳои сармоягузорӣ 

дар доираи БДС: 

-кумаки техникӣ барои 

чорабиниҳои ҳифзи иҷтимоӣ 

(Грант) 

Ҳисоботи 

татбиқи 

лоиҳаҳо 

ҲҶТ WB 4500  4500  

-таҳкимбахшии 

низомииҷтимоӣ (Грант) 

 

Ҳисоботи 

татбиқи 

лоиҳаҳо 

ҲҶТ IDA 3200  3200  

-таҳкимбахшии 

низомииҷтимоӣ (Қарз) 

 

Ҳисоботи 

татбиқи 

лоиҳаҳо 

ҲҶТ WB 5000  5000  

Хароҷот ба ёрии 

иҷтимоиисуроғавӣ  (Грант) 

Ҳисоботи 

татбиқи 

лоиҳаҳо 

ҲҶТ WB 2200  2200  

 ҲАМАГӢ дар бахши 4.5.    15310  14900  

4.6. ФАРҲАНГ 

4.6.1. Таҷдиди 

низоми дастгирии 

давлатии фарҳанг 

ва санъат   

4.6.1.1. Рушди 

заминаи меъёрии 

ҳуқуқӣ ва нерўи 

идоракунии соҳа   

  ҲҶТ 

ВФАР 

ВА 

 10,0    

2. Таҳия, тасдиқ ва татбиқи 

Консепсияи сиёсати фарҳангии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон   

Консепсия 

тасдиқ карда 

шуд   

ВФАР 

ВА 

 5,0    

3. Таҳияи «Роҳнамо»  оид ба 

таъсиси ҳадди аққал се кластер 

дар доираи соҳа – санъати 

тасвирӣ, дизайн ва меъморӣ; 

санъати театрӣ, хореографӣ, 

мусиқӣ, санъати сарояндагӣ ва 

сирк; киноиндустрия, 

аниматсия ва телевизиони 

миллӣ   

Тасдиқ ва 

татбиқи амалии 

«Роҳнамо»   

ВФАР 

ВРИС 

ВА 

 7,1    
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6. Таҳияи Низомнома (дар 

доираи рушди шарики бо 

бахши хусусӣ) оид ба 

маъмулгардонӣ ва пешбурди 

брендҳои миллии фарҳангӣ 

(бренднамудан бо назардошти 

анъанаҳои минтақавӣ ва 

фарҳанги кишвар) 

Тасдиқ шудани 

Низомномаи 

дахлдор    

ВФАР 

ВА 

КРМ 

МИМҲД 

КТВР 

 

 4,0    

7. Таҳия ва тасдиқи нақшаҳои 

сесола оид ба фармоиши 

давлатӣ ба маҳсулоти табъу 

нашр, кино ва компютерӣ    

Тасдиқ 

гардидани 

нақшаҳои сесола 

оид ба 

фармоиши 

давлатӣ ба 

маҳсулоти табъу 

нашр, кино ва 

компютерӣ     

ҲҶТ 

ВФАР 

ВРИС 

 

 1,0    

4.6.1.2. Таъмини 

ҳифзу 

нигоҳдории 

арзишҳои 

фарҳангии 

ҷумҳурӣ 

1. Иҷрои корҳои барқарорсозӣ 

ва азнавсозӣ дар иншоотҳои 

арзиши фарҳангидошта   

 

 

Ҳиссаи 

иншоотҳои 

арзиши 

фарҳангии дар 

ҳолати 

қаноатбахш 

қарордошта, дар 

шумораи 

умумии 

иншоотҳои 

арзиши 

фарҳангидошта    

ВФАР 

КАС 

КРМ 

МИМҲД 

 

 

 

 200,0    

2. Қабули бастаи тадбирҳо оид 

ба ҳифз ва маъмулгардонии 

арзишҳои моддӣ ва ғайримоддӣ 

(анъанаҳои сарояндагӣ, 

мактабҳои бадеӣ, фолклор, 

ҳунармандӣ)  

Арзёбии 

индикативии 

шумора ва 

натиҷанокии 

чорабиниҳои 

амаликардашуда 

оид ба ҳифз ва 

маъмулгардонии 

арзишҳои моддӣ 

ВФАР 

КТВР 

 

 100,0    
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ва ғайримоддӣ   

3. Таҳия ва мониторинги 

барномаи мақсадноки ҳифз ва 

рушди фарҳанги аққалиятҳои 

миллӣ   

Тасдиқ 

гардидани 

барномаи 

мақсадноки ҳифз 

ва рушди 

фарҳанги 

аққалиятҳои 

миллӣ    

ҲҶТ 

ВФАР 

 

 10,0    

4.6.1.3. Беҳтар 

намудани 

дастрасӣ ва 

сифати 

хизматрасониҳои 

соҳаи фарҳанг ва 

санъат ии  

1. Таҳия нақшаи ҷобаҷогузории 

минтақавии муассисаҳои 

фарҳанг ва санъат барои давраи 

то соли 2030 дар заминаи 

гузаронидани баҳисобгирӣ, 

шиносномакунонӣ ва 

азнавташкилдиҳӣ   

Тасдиқ шудани 

нақшаи 

ҷобаҷогузории 

минтақавии 

муассисаҳои 

фарҳанг ва 

санъат барои 

давраи то соли 

2030   

ВФАР 

КАС 

 50,0    

2. Таҳия ва тасдиқи нақшаи 

миёнамуҳлати иҷрои корҳои 

сохтмон, барқарорсозӣ ва 

азнавсозӣ дар муассисаҳои 

соҳаи фарҳанг ва санъат   

Тасдиқи нақшаи 

миёнамуҳлати 

иҷрои корҳои 

сохтмон, 

барқарорсозӣ ва 

азнавсозӣ дар 

муассисаҳои 

соҳаи фарҳанг ва 

санъат 

ВФАР 

КАС 

ВМ 

     

3. Таҳияи Нақшаи рушди 

низоми омодасозии кадрҳо (аз 

ҷумла санъати театрӣ ва сиркӣ), 

ҷалб ва ҷобаҷогузории 

мутахасисон барои кор дар 

муассисаҳои фарҳанг ва санъат    

Нақшаи 

тақвияти 

заминаи кадрии 

муассисаҳои 

фарҳанг ва 

санъат тасдиқ 

карда шуд   

ВФАР 

ВМАО 

ВТАН 
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4.6.2. Афзоиши 

нерўи инсонии 

ҷавонон, рушди 

нерўи 

сэъҷодкории он 

ва мусоидат ба 

афзун намудани 

дастовардҳои 

фарҳанг ва санъат   

4.6.2.1. Таҷдиди 

шабакаи 

мавҷудаи 

мақомотҳо оид 

ба корҳои 

ҷавонон   

1. Таҳия ва қабули Нақшаи 

баланд намудани тахассуси 

кормандони мақомоти иҷроияи 

маҳаллии масъули сиёсати 

бахши ҷавонон   

Тасдиқ шудани 

Нақшаи баланд 

намудани 

тахассуси 

кормандони 

мақомоти 

иҷроияи 

маҳаллии 

масъули сиёсати 

бахши ҷавонон    

КҶВС  

ВМАО 

     

2. Таъсиси шабакаи марказҳои 

минтақавии захиравии ҷавонон 

(дар заминаи низоми шарики 

давлатию бахши хусусӣ) дар 

самтҳои иттилоотӣ, зеҳнӣ ва 

инноватсионӣ     

Афзоиши 

шумораи 

марказҳои 

фаъолиятдоштаи 

минтақавии 

захиравии 

ҷавонон   

КҶВС 

КРМ  

КДСА 

ВМАО 

МИМҲД 

 200,0    

3. Таъсиси низоми ҳамасолаи 

ташкил ва баргузор намудани 

форуми миллии таълимии 

ҷавонон (дар давоми моҳҳои 

июл – август, бонавбат дар 

маркази вилоятҳои ҷумҳурӣ)  

Ҳамасола 

ташкил ва 

баргузор 

намудани 

форуми миллии 

таълимии 

ҷавонон (дар 

давоми моҳҳои 

июл – август, 

бонавбат дар 

маркази 

вилоятҳои 

ҷумҳурӣ) 

ҲҶТ 

КҶВС 

ВМАО 

 50,0    

4.6.2.2.Рушди 

медиафазои 

иттилоотии 

ҷавонон  

1. Таҳия ва татбиқи барномаи 

иҷтимоии медиа лоиҳаҳо (TV, 

Интернет, кинематограф, 

аниматсия) 

Тавсеаи шабакаи 

лоиҳаҳои медиа 

иҷтимоӣ   

ВФАР 

КҶВС 

КТВР 

 

 50,0    

2. Бастаи тадбирҳо ҷиҳати 

мусоидат ба тавсеаи  шабакаи 

нашрияҳои даврии ҷавонон    

ВФАР 

КҶВС 

 

 50,0    

4.6.3. Ташаккули 4.6.3.1. Рушди 1. Татбиқи тадбирҳо дар самти Шумора ва ВФАР  20,0    
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фарҳанги 

соҳибкории 

инноватсионӣ   

низоми 

маъмулгардонии 

соҳибкории 

инноватсионӣ    

рушди низоми маърифатнокии 

ҷамъиятӣ дар соҳаи фаъолияти 

илмӣ-техникӣ, инноватсионӣ ва 

ратсионализаторӣ дар кишвар,  

 – лавҳа ва махзанҳо дар 

китобхонаҳои донишгоҳҳо ва 

китобхонаҳои оммавӣ, 

конкурсҳои ҳарсолаи оид ба 

тарғиби таҷрибаи беҳтарини 

соҳибкории инноватсионӣ, 

ворид намудани курсҳои 

махсус ба низоми таҳсилоти 

касбӣ ва мактабӣ    

 

шаклҳои 

чорабиниҳои 

баргузоргардида 

оид ба 

иттилоотонии 

ҷомеа дар соҳаи 

фаъолияти 

илмӣ-техникӣ, 

инноватсионӣ ва 

ратсионализатор

ӣ дар кишвар, 

соҳибкории 

инноватсионӣ; 

Ворид намудани 

курсҳои махсуси 

«Соҳибкории 

инноватсионӣ» 

дар барномаҳои 

таълимии 

таҳсилоти касбӣ 

ва мактабӣ    

КДСА 

ВМАО 

АИҶТ 

ВМЕҲ 

 

2. Ташкил намудани маркази 

миллии дастгирии захиравии 

соҳибкории инноватсионӣ 

Таҳия ва татбиқи 

харитаи роҳ оид 

ба ташкил 

намудани 

маркази миллии 

дастгирии 

захиравии 

соҳибкории 

инноватсионӣ 

(аз ҷумла, таъсис 

намудани кўчаи 

бизнес – 

инкубаторҳо дар 

ш.Душанбе) 

КДСА 

ВМЕҲ 

КА 

КРМ 

Мақомот

и 

иҷроияи 

маҳаллии 

ш. 

Душанбе 

 100,0    

3. Таҳияи «Роҳнамо»  оид ба 

ташаккули маркази минтақавии 

рушди инноватсионии самти 

Тасдиқ карда 

шудани 

«Роҳнамо»  оид 

ҲҶТ 

КРМ 

ВМАО 
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индустрияи IT бо формати 

кластерӣ  

ба ташаккули 

маркази 

минтақавии 

рушди 

инноватсионии 

самти 

индустрияи IT 

бо формати 

кластерӣ    

АИҶТ 

ВМЕҲ 
 ҲАМАГӢ дар бахши 4.6    871,1    

4.7. МУҲИТ БАРОИ ЗИНДАГӢ 

4.7.1. Тағйироти 

институтсионали

и ба рушди 

дастрасӣ ба 

манзил 

равонагардида   

4.7.1.1. Рушди 

бозори 

қарздиҳии 

ипотекавӣ   

1. Омода намудани бастаи 

тағйироту иловаҳо ба санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ оид ба таъсиси 

шароитҳо барои таҷдиди 

низоми бозори манзил ва 

хизматрасониҳои коммуналӣ: 

- ташаккул ва мониторинги 

риояи стандартҳои қарздиҳии 

ипотека   

- танзими бозори қарздиҳи 

барои манзил-ипотека 

- ҳимояи ҳуқуқии 

қарздиҳандагон ва 

қаргирандагон    

Мавҷудияти 

санади меъёрии 

ҳуқуқӣ бо 

тағйироти 

механизмҳои 

рушди низоми 

мазкур   

БМТ 

ВА 

КАС 

 

 50,0    

2. Ташкил намудани арзёбӣ ва 

мониторинги низомномаҳо, 

дастурамалҳои соҳаи шаҳрсозӣ 

(таҷдид ва сохтмони нав, 

манбаъҳои муттамарказ ва 

мухтори хизматрасониҳои 

коммуналӣ, мониторинги 

меъёрҳои бехатарӣ, 

самаранокии энергетикӣ, 

тобоварӣ ба зилзила)  

Ҳисоботи 

иттилоотӣ-

аналитикӣ оид ба 

баҳодиҳии 

экспертӣ, 

санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии 

танзимкунандаи 

шаҳрсозӣ   

ҲҶТ 

КАС 

КРМ 

МИМҲД 

КҲФМ 

     

3. Маҷмўи чорабиниҳо оид ба 

ташаккули низоми пасандозҳои 

мақсадноки манзилӣ бо 

Шумораи 

қарзҳои 

ипотекавии дар 

БМТ      
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мақсади баланд намудани сатҳи 

дастрасии қарздиҳии ипотека 

барои манзил   

як сол додашуда   

4.  Таъсиси ҷамъияти саҳомии 

кушодаи «Агентии қарзи 

манзилии ипотека» 

Бақайдгирӣ ва 

фаъолияти ҶСК 

«Агентии қарзи 

манзилии 

ипотека»  

ҲҶТ 

БМТ 

 100,0    

5.  Татбиқи лоиҳаҳои Шарикии 

давлатию бахши хусусӣ (ДБХ) 

дар доираи азхудкунии 

комплексии минтақаҳои нав ё 

бунёдгардида   

Суръати 

афзоиши 

сохтмони 

манзил дар 

асоси Шарикии 

давлатию бахши 

хусусӣ   

ҲҶТ 

КДСА 

КАС 

 

 100,0   100,0 

6. Кодекси нави манзили 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  таҳия ва 

татбиқ карда шавад 

Кодекси нави 

манзили 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

тасдиқ карда 

шуд   

ҲҶТ 

КАС 

ВА 

 

 10,0    

4.7.1.2. Рушди 

бозори амволи 

ғайриманқул  

1. Мукаммалгардонии низоми 

давлатии бақайдгирии ҳуқуқ ба 

амволи ғайриманқул ва бастани 

қарордодҳо (харидуфурўш) 

Арзёбии 

индикативии 

таҷрибаи 

бақайдгирии 

давлатии ҳуқуқ 

ба амволи 

ғайриманқул ва 

бастани 

қарордодҳо 

(харидуфурўш) 

ҲҶТ, 

ВА 

 

     

2. Таҳия ва қабули бастаи 

фаъолиятҳо ҷиҳати мусоидат ба 

сохтмони манзили  дастрас 

(экономкласс)     

Суръати 

афзоиши 

сохтмони 

манзили  дастрас 

(экономкласс)      

КАС 

 

     

3. Таҳияи базаи маълумотҳои 

кушодаи бақайдгирии давлатӣ 

Дастрасии озод 

ба базаи 

ҲҶТ, 

КАС, 

 50,0    
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ва низоми баҳисобгирии 

амволи ғайриманқул, мунтазам 

омода намудани дурнамо барои 

иштирокчиёни бозор    

маълумотҳои 

бақайдгирии 

давлатӣ ва 

низоми 

баҳисобгирии 

амволи 

ғайриманқул   

ВА 

 

4.7.2. Ташаккули 

механизмҳои 

самараноки 

таъмини рушди 

низоми 

коммуналии 

кишвар   

4.7.2.1. 

Азнавташкилдиҳ

ии марҳилавии 

низоми 

идоракунии 

мавҷудаи 

хизматрасониҳо

и коммуналӣ   

1. Таҳия, тасдиқ ва истифодаи 

«Роҳнамо»  оид ба 

мукаммалсозии низоми 

идоракунии хоҷагии манзилию 

коммуналӣ (бо инъикоси 

«ҳудуди масъулиятнокӣ» ва 

ҳамкорӣ, раванди 

приватизатсия, ташкили муҳити 

рақобатнок, ташаккул ва 

мониторинги стандартҳои 

хизматрасониҳои коммуналӣ) 

Тасдиқ гаштани 

«Роҳнамо»  оид 

ба 

мукаммалсозии 

низоми 

идоракунии 

хоҷагии 

манзилию 

коммуналӣ 

ҲҶТ, 

КАС, 

ВА 

 

 

WB 

IDA 
    

2. Таҳия ва мониторинги 

барномаи мақсадноки 

таъминоти манзил бо барқ, об 

ва истифодаи самараноки гармӣ    

Тасдиқ шудани 

барномаи 

мақсадноки 

таъминоти 

манзил бо барқ, 

об ва истифодаи 

самараноки 

гармӣ     

ҲҶТ 

КАС 

ВРИС 

МИМҲД 

ВА 

WB 

IDA 

50,0    

3. Таҳия ва тасдиқи Низомнома 

оид ба меъёрҳои истеъмол ва 

гуруҳҳои афзалиятноки 

истеъмолкунандагони 

хизматрасониҳои коммуналӣ   

Тасдиқ шудани 

Низомнома оид 

ба меъёрҳои 

истеъмол ва 

гуруҳҳои 

афзалиятноки 

истеъмолкунанд

агони 

хизматрасониҳо

и коммуналӣ   

ҲҶТ 

КАС 

ВРИС 

МИМҲД 

ВА 

 

WB 

IDA 

    

4. Таҳия ва тасдиқи Низомнома 

оид ба меъёрҳои истеъмолӣ ва 

Низомномаи 

дахлдор тасдиқ 

ҲҶТ 

КАС 

WB 

IDA 
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гурўҳҳои афзалиятноки 

истифодабарандагони хоҷагии 

коммуналӣ 

шудааст ВРИС 

ВА 

МИМҲД 

Лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар 

доираи БДС:  

- Фонди рушди хоҷагии 

манзилию коммуналӣ 

Ҳисоботдиҳӣ 

оид ба татбиқи 

лоиҳа 

ҲҶТ IDA 30000  30000  

- лоиҳаи рушди инфрасохтори 

маҳаллӣ (коммуналӣ) (грант) 

Ҳисоботдиҳӣ 

оид ба татбиқи 

лоиҳа 

ҲҶТ WB 24678 1028 23650  

4.7.2.2 Рушди 

низоми 

ташаккули 

тарифҳо ва 

маблағгузорӣ   

1. Таҳия ва ҷорӣ намудани 

Низомнома оид ба таъмини 

раванди шаффоф ва 

стандартизатсияшудаи 

муқаррар намудани тарифҳо   

Устувории 

низоми тарифҳо 

барои 

хизматрасониҳо

и коммуналӣ  

ҲҶТ 

КҲМЗ 

КАС 

ВРИС 

ВА 

АОМО 

WB     

2. Таҳияи Бастаи амалиёт барои 

ҳавасмандсозии сармоягузорӣ 

ва сарфаи захираҳои соҳа    

Тасдиқ шудани 

Бастаи амалиёт  

барои 

ҳавасмандсозии 

сармоягузорӣ ва 

сарфаи 

захираҳои соҳа   

ҲҶТ 

КҲМЗ 

ВРИС 

ВА 

WB     

4.7.3. 

Мукаммалгардон

ии идоракунии 

низоми 

таъминоти оби 

нўшокӣ, санитарӣ 

ва гигиенӣ   

4.7.3.1. Тақвияти 

заминаи 

институтсионали

и низоми 

таъминоти оби 

нўшокӣ, 

санитарӣ ва 

гигиенӣ 

1. Таҳия ва тасдиқи Низомнома 

оид ба «минтақаҳои 

масъулияти» 

институтсионалӣ/идоравӣ ва 

ҳамкории мутақобила дар 

раванди идоракунии 

инфрасохтори таъминоти оби 

нўшокӣ, санитарӣ ва гигиенӣ  

Тасдиқ шудани 

Низомнома оид 

ба «минтақаҳои 

масъулияти» 

институтсионалӣ

/идоравӣ ва 

ҳамкории 

мутақобила дар 

раванди 

идоракунии 

инфрасохтори 

таъминоти оби 

нўшокӣ, 

санитарӣ ва 

гигиенӣ   

ҲҶТ 

ВТАН 

ВЭНЕ 

WB 

EBRD 

10    
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 2. Таҳия, тасдиқ ва татбиқи 

«Роҳнамо»  оид ба тақвияти 

захираҳои низоми таъминоти 

оби нўшокӣ, санитарӣ ва 

гигиенӣ, бо инъикоси тартиби 

ташаккули базаи иттилоотӣ, 

тарифҳо, омодасозии кадрҳо, 

ҷалби сармоя   

Тасдиқ шудани 

«Роҳнамо»  оид 

ба тақвияти 

захираҳои 

низоми 

таъминоти оби 

нўшокӣ, 

санитарӣ ва 

гигиенӣ, бо 

инъикоси 

тартиби 

ташаккули базаи 

иттилоотӣ, 

тарифҳо, 

омодасозии 

кадрҳо, ҷалби 

сармоя    

ҲҶТ 

ВТАН 

КҲМЗ 

ВЭНЕ 

ВРИС 

WB 

EBRD 
    

 3. Таъмини рушди пайвастаи 

сохтмон, барқарорсозии 

шабакаҳои обтаъминкунӣ, 

санитарӣ ва гигиенӣ, аз ҷумла 

дар асоси лоиҳаҳо   

Суръати 

афзоиши 

сармоягузориҳо 

ба соҳа, сохтмон 

ва 

барқарорсозии 

шабакаҳои 

обтаъминкунӣ, 

санитарӣ ва 

гигиенӣ   

ВТАН 

КАС 

ВЭНЕ 

ГКИ 

МИМҲД 

WB 

EBRD 

200,0   200,0 

 4. Қабули Бастаи чорабиниҳо 

оид ба дастгирии рушди 

ҳамкориҳои байналмилалӣ дар 

соҳаи обтаъминкунӣ, санитарӣ 

ва истифодаи технологияҳои 

нав  

Тасдиқ 

намудани Бастаи 

чорабиниҳо оид 

ба дастгирии 

рушди 

ҳамкориҳои 

байналмилалӣ 

дар соҳаи 

обтаъминкунӣ, 

санитарӣ ва 

истифодаи 

ВТАН 

ВЭНЕ 

ВКХО 

АИҶТ 

WB 

EBRD 
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технологияҳои 

нав  
 Барномаҳои сармоягузорӣ дар 

доираи БИД 

-бо оби нушокӣ таъмин 

намудани шаҳру ноҳияҳои 

ҷумҳурӣ (Грант) 

Ҳисоботи 

татбиқи лоиҳаҳо 

ҲҶТ GJ 

SECO 

WB 

IDA 

53350,5 

8500 

19000 

12000 

- 

- 

3000 

- 

53350,5 

8500 

16000 

12000 

 

 бо оби нушокӣ таъмин 

намудани шаҳру ноҳияҳои 

ҷумҳурӣ (Қарз) 

Ҳисоботи 

татбиқи лоиҳаҳо 

ҲҶТ IDB 11000  11000  

 -барқарорсозии шабакаи 

обтаъминкунии шаҳру 

ноҳияҳои ҷумҳурӣ (Қарз) 

Ҳисоботи 

татбиқи лоиҳаҳо 

ҲҶТ EBRD 146718  146718  

 - идоракунии управление 

водными ресурсами (грант) 

Ҳисоботи 

татбиқи лоиҳаҳо 

ҲҶТ EBRD 8290  8290  

 -обтаъминкунӣ ва санитарӣ 

(грант)   

Ҳисоботи 

татбиқи лоиҳаҳо 

ҲҶТ SECO 

SIDA 

EBRD 

16500 

4400 

5000 

 16500 

4400 

5000 

 

4.7.4. Фаҳмиши 

арзишҳои экологӣ 

дар рафтори 

аҳолию 

субъектҳои 

хоҷагидорӣ ва 

тақвияти 

ҳавасмандгардони

и аҳолию 

субъектҳои 

хоҷагидорӣ барои 

ҳифзи муҳити 

зист ва ҷорӣ 

намудани 

принсипҳои 

«иқтисодиёти 

сабз» 

4.7.4.1.  Баланд 

намудани сатҳи 

фарҳанги 

экологии аҳолӣ   

1. Таҳия ва қабули стандартҳои 

таълимӣ оид ба маълумоти 

экологӣ дар тамоми сатҳҳои 

расмии низоми маориф    

Тасдиқ 

намудани 

стандартҳои 

таълимӣ оид ба 

маълумоти 

экологӣ дар 

тамоми сатҳҳои 

расмии низоми 

маориф    

 

 

ВМАО 

КҲМЗ 

 

 

UNDP     

2. Таҳия ва қабули маҷмўи 

чорабиниҳои хусусияти 

танзимкунандадошта оид ба 

ташаккули фарҳанги дастгирии 

тозагии муҳити зист 

(мушкилоти партовҳои сахти 

маишӣ), аз ҷумла бо истифодаи 

низоми чораҳои ҷаримавӣ   

Тасдиқ шудани 

низомнома оид 

ба мониторинги 

тозагии муҳити 

зист бо 

истифодаи 

низоми чораҳои 

ҷаримавӣ   

ВФАР 

МИМҲД  

КҲМЗ 

КТВР  

ВМ 

UNDP     
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3. Тавсеаи таҷрибаи паҳнкунии 

фарҳанги ҳифзи табиат, муҳити 

зист ва сарфаи захираҳо   

Арзёбии миқёс 

ва фарогирии 

фаъолият бо 

ҷалби ВАО бо 

иттилооти ҳифзи 

табиат, муҳити 

зист ва сарфаи 

захираҳо  

 

 

КҲМЗ 

МИМҲД 

КТВР 

UNDP     

4. Ҷорӣ намудани низоми 

автоматикунонидашудаи 

пардохти ҳаққи истифодаи об, 

газ ва барқ дар минтақаҳои 

ҷумҳурӣ   

Фарогирии 

минтақаҳо бо 

низоми 

автоматикунони

дашудаи 

пардохти ҳаққи 

истифодаи об, 

газ ва барқ    

 

 

МИМҲД 

 

UNDP 100,0    

5. Таҳия ва тасдиқи Кодекси 

экологӣ   

Тасдиқ гаштани 

Кодекси 

экологии кишвар   

 

 

КҲМЗ 

 

UNDP 10,0    

Лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар 

доираи БДС: 

- идоракунии партовҳои сахт 

дар шаноҳияҳо (грант) 

 

 ҲҶТ SECO 

EBRD 

WB 

2000 

36400 

4000 

 2000 

36400 

4000 

 

 4.7.4.2. Таҳия ва 

таъмини 

роҳандозии 

талаботҳои 

экологӣ ҳангоми 

1. Таҳия ва мутобиқгардонии 

заминаи меъёрию ҳуқукӣ ва 

стандартҳои нав оид ба 

партовҳо ва 

сертификаткунонии экологӣ 

Стандартҳои нав 

оид ба партовҳо 

ва 

сертификаткуно

нии экологӣ 

КҲМЗ 

ВА 

UNDP 10,0    
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истифодаи 

нақлиёти шахсӣ, 

хўрокворӣ , 

безараргардонии 

партовҳо   

тасдиқ гардида 

ба санадҳои 

меъёрии 

ҳуқуқии 

амалкунанда 

тағйиротҳо 

ворид карда 

шуданд    

 

 

 2. Маҷмўи чорабиниҳо оид ба 

таҳия ва мониторинги 

талаботҳои экологӣ ҳангоми 

истифодаи нақлиёти шахсӣ, 

истеҳсол ва воридоти 

хўрокворӣ, безараргардонии 

партовҳо   

Низоми ҷарима 

ва ҷуброн оид ба 

вайрон 

намудани 

талаботи 

экологӣ  амал 

мекунанд 

 

 

 

ВРИС 

КҲМЗ 

ВА 

ВМ 

UNDP     

 4.7.4.3. Таҳия ва 

амалӣ сохтани 

принсипҳои 

МОИ ҳангоми 

таҳияи нақша ва 

барномаҳои 

стратегӣ 

1.Рушди базаи меъёрии ҳуқуқӣ 

ва институтсионалӣ доир ба 

МОИ 

Қабули санадҳои 

дахлдори 

меъёрии ҳуқуқӣ 

 

ҲҶТ  

КҲМЗ 

 

UNDP     

 2.Таҳияи дастурҳои мақсадноки 

техникӣ ва стандартӣ оид ба 

таъсиси МОИ 

Тасдиқи дастуру 

стандартҳои 

дахлдор 

 

КҲМЗ 

МНМО 

ВРИС 

UNDP 20,0    

 3.Ташаккулдиҳии сохтори 

консептуалӣ оид ба замина 

гузоштан ба рушди иқтисоди 

сабз 

Таҳияи сохтори 

амалинамоии 

заминаи 

иқтисоди сабз 

 

ҲҶТ 

КҲМЗ 

 

UNDP     

 Лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар 

доираи БДС: 

-дастрасии ба «сармоягузории 

сабз» 

 

Ҳисоботи 

татбиқи лоиҳаҳо 

ҲҶТ ADB 10000  10000  
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  - таъмин намудани  устуворрии 

ҳавзаи дарёи Панҷ  вобаста ба 

тағйирёбии иқлим 

Ҳисоботи 

татбиқи лоиҳаҳо 

ҲҶТ ADB 23888 2388 21500  

4.7.5. Таҷдиди 

институтсионали

и низоми 

идоракунии 

хатари офатҳои 

табиӣ   

 

4.7.5.1. 

Мукаммалгардо

нии санадҳои 

ташкилию 

ҳуқуқии 

идоракунии 

хатари офатҳои 

табиӣ    

1. Қабули Низомнома оид ба 

ташаккули низоми миллии 

таҳлил ва пешбинии хатари 

офатҳои табиӣ    

Низомнома оид 

ба ташаккули 

низоми миллии 

таҳлил ва 

пешбинии 

хатари офатҳои 

табиӣ қабул 

шудааст ва амал 

мекунад   

ҲҶТ 

КҲФМ 

UNDP     

2. Таъмини харитасозии хатари 

офатҳои табии аз рўи 

минтақаҳои ҷумҳурӣ, таъмини 

итилооти ва ҳамоҳангсозии 

байниидоравӣ    

Харитаи хатари 

офатҳои табиӣ 

аз рўи 

минтақаҳои 

ҷумҳурӣ, 

таъмини 

итилоотӣ ва 

ҳамоҳангсозии 

байниидоравӣ 

таҳия карда шуд   

ҲҶТ 

КҲФМ 

UNDP 20,0    

3. Ташкил намудани шўрои 

байниидоравии ҳамоҳангсозӣ 

оид ба идоракунии хатари 

офатҳо   

Таъсиси шўрои 

байниидоравии 

ҳамоҳангсозӣ 

оид ба 

идоракунии 

хатари офатҳо    

КҲФМ  

КРМ 

МИМҲД 

UNDP     

4. Таҳия ва тасдиқи Низомнома 

дар бораи мониторинг ва 

низоми огоҳсозии пешакии 

хатари офатҳо   

Тасдиқ гаштани 

Низомнома дар 

бораи 

мониторинг ва 

низоми 

огоҳсозии 

пешакии хатари 

офатҳо   

КҲФМ  

КРМ 

МИМҲД 

UNDP     

5. Таҳия ва ҷорӣ намудани 

фанни «Офатҳои табиӣ: хатарҳо 

Курси махсус 

ҷорӣ гардид 

ВМАО 

КҲФМ 

UNDP     
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ва механизмҳои пешгирии 

офатҳо» ба низоми таҳсилоти 

умумӣ ва касбӣ, ба курсҳои 

баланд намудани ихтисоси 

хизматчиёни давлатӣ   

 4.7.5.2. Тақвияти 

нерўи 

муқовимат ба 

офатҳои табиӣ   

1. Дохил намудани 

муносибатҳо оид ба муқовимат 

ба офатҳои табиӣ ба ҳуҷҷатҳои 

барномавии соҳавӣ   

Арзёбии 

воридоти 

муносибатҳо оид 

ба муқовимат ба 

офатҳои табиӣ 

ба ҳуҷҷатҳои 

барномавии 

соҳавӣ     

ВРИС 

КРМ 

МИМҲД 

UNDP     

 2. Таҳия, тасдиқ ва татбиқи 

«Роҳнамо»  оид ба тақвияти 

захираҳои низоми муқовимат 

ба офатҳои табиӣ, бо инъикоси 

тартиби ташаккули базаи 

иттилооти, тайёр намудани 

кадрҳо, ҷалби сармоя   

Тасдиқ шудан ва 

татбиқ гаштани 

«Роҳнамо»  оид 

ба тақвияти 

захираҳои 

низоми 

муқовимат ба 

офатҳои табиӣ   

КҲФМ  

КРМ 

МИМҲД 

UNDP     

 ҲАМАГӢ дар бахши 4.7.    416458,5 6416 409308,5  

 4.8. КОҲИШИ НОБАРОБАРИИ ИҶТИМОӢ 

4.8.1. Пешбурди 

рушди инкюзивӣ 

4.8.1.1. Ташкил 

намудани 

низоми арзёбии 

рушди 

инклюзивӣ ва 

коҳиши 

нобаробарӣ     

1. Таҳия ва қабули Низомнома 

оид ба ташаккули барномаҳои 

рушди дахлдор (аз ҷумла, 

барномаи рушди сармояи 

инсонӣ, ҳамгироии 

байниминтақавӣ) 

 

Тасдиқ шудани 

Низомнома оид 

ба ташаккули 

барномаҳои 

рушди дахлдор 

(аз ҷумла, 

барномаи рушди 

сармояи инсонӣ, 

ҳамгироии 

байниминтақавӣ

) 

ВРИС 

КРМ 

МИМҲД 

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

 

2    

2. Омода намудани гузориши 

миллӣ оид ба ташхиси афзоиш 

ва инклюзивияти рушд (як 

маротиба дар се сол)   

Нашр ва паҳн 

намудани 

гузориши миллӣ 

оид ба ташхиси 

ВРИС 

КРМ 

МИМҲД 

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

50    
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 афзоиш ва 

инклюзивияти 

рушд (як 

маротиба дар се 

сол)  

ADB 

4.8.2. Коҳиши 

Нобаробарии 

гендерӣ дар асоси 

мукаммалгардони

и сиёсат оид ба 

таъмини 

ҳақиқиибаробари

и гендерӣ ва 

пешгирии тамоми 

намудҳои 

зўроварӣ нисбат 

ба занону 

духтарон   

4.8.2.1.Мукамма

лгардонии 

қонунгузорӣ бо 

мақсади татбиқи 

кафолатҳои 

давлатӣ оид ба 

ташкил 

намудани 

имкониятҳои 

баробар барои 

занону мардон   

 

1. Таҳия ва ворид намудани 

тағйиротҳо ба Қонуни ҶТ «Дар 

бораи кафолатҳои давлатии 

баробарҳуқуқии занону мардон 

ва имкониятҳои баробари 

татбиқи онҳо» ва ба дигар 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар 

қисмати механизмҳои татбиқи 

он   

 

Таҳия ва қабул 

гаштани 

санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ  

оид ба ворид 

намудани 

тағйиротҳо ба 

Қонуни ҶТ «Дар 

бораи 

кафолатҳои 

давлатии 

баробарҳуқуқии 

занону мардон 

ва имкониятҳои 

баробари 

татбиқи онҳо» ва 

ба дигар 

санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ  

ҲҶТ 

ККЗО 

 

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

 

10    

2.  Таҳия ва ворид намудани 

тағйиротҳо ба Қонуни ҶТ «Дар 

бораи санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ» ва дигар санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ  дар қисмати 

ҳатмӣ будани гузаронидани 

экспертизаи гендерии санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ  таҳияшаванда   

санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ  

оид ба ворид 

намудани 

тағйиротҳо ба 

Қонуни ҶТ «Дар 

бораи санадҳои 

меъёрии 

ҳуқуқӣ» таҳия ва 

қабул шуданд    

ҲҶТ 

ККЗО 

 

 

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

 

2    

3. Таҳияи дастурамали методӣ 

ва дастур оид ба гузаронидани 

экспертизаи гендерии санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ  таҳияшаванда    

Тасдиқ гашт 

дастурамали 

методӣ ва дастур 

оид ба 

ККЗО 

Маркази 

миллии 

қонунгузор

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

10    
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гузаронидани 

экспертизаи 

гендерии 

санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ  

таҳияшаванда     

ӣ  

4. Мунтазам гузаронидани 

муҳокимаҳои ҷамъиятӣ ва 

парламентӣ дар якҷоягӣ бо 

намояндагони халқ оид ба 

Мушкилоти таъмини ҳақиқии 

баробарҳуқуқии занон ва 

мардон     

Ҳамасола 

гузаронидани на 

кам аз 4 

муҳокимаи 

ҷамъиятӣ    

ҲҶТ 

ККЗО, 

ВМЕҲ, 

ВМАО 

ВКИШ, 

КДИЗ, 

МИМҲД 

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

 

4    

 4.8.2.2. Таҳияи 

модели 

мониторинг ва 

арзёбии 

бетанаффуси 

сиёсати таъмини 

баробарии 

ҳақиқии 

гендерӣ, ки ба 

рушди омори 

гендерӣ; 

 

1. Таҳияи Низомнома оид ба 

гузаронидани мониторинг ва 

арзёбии бетанаффуси сиёсати 

таъмини баробарии ҳақиқии 

гендерӣ   

Ҳукумати ҶТ 

Низомнома оид 

ба гузаронидани 

мониторинг ва 

арзёбии 

бетанаффуси 

сиёсати таъмини 

баробарии 

ҳақиқии 

гендериро 

тасдиқ намуд   

ҲҶТ 

ККЗО 

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

 

4    

 2. Таҳия ва татбиқи Барномаи 

рушди омори гендерӣ дар ҶТ 

барои давраи то солҳои 2016-

2020   

Мавҷудияти 

Барномаи 

қабулшудаи 

рушди омори 

гендерӣ дар ҶТ 

барои давраи то 

солҳои 2016-

2020    

АОМО ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

 

4    

 3. Мунтазам гузаронидани 

мониторинг ва арзёбии сиёсат 

оид ба таъмини ҳаққонии 

баробарҳуқуқии гендерӣ бо 

истифодаи индикаторҳои 

миқдорӣ ва сифатию ҳассоси 

Нашри 

ҳамасолаи 

ҳисоботҳо оид 

ба натиҷаҳои 

мониторинг ва 

арзёбӣ бо 

ҲҶТ 

ККЗО 

АОМО 

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

 

50    
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гендерӣ ва аз рўи ҷинсият 

ҷудокардашуда     

тавсияҳои 

таҳигардида оид 

ба 

мукамалгардони

и тадбирҳои 

сиёсӣ   

 4.8.2.3. Таҳияи 

механизмҳои 

институтсионалӣ 

дар бораи ба 

сиёсати соҳавӣ 

ворид намудани 

ўҳдадориҳои 

миллию 

байналмилалӣ 

доир ба таъмини 

баробарии 

гендерӣ ва 

тавсеаи 

имкониятҳои 

занон    

 

1. Таҳия ва аз ҷониби ҲҶТ 

тасдиқ гаштани Низомнома 

«Дар бораи гурўҳҳои гендерии 

вазорату идораҳо», ки ба ҷорӣ 

намудани муносибатҳои 

гендерӣ ба сиёсатҳои соҳавӣ 

нигаронида шудааст    

Аз ҷониби ҲҶТ 

Низомнома «Дар 

бораи гурўҳҳои 

гендерии 

вазорату 

идораҳо» тасдиқ 

гаштааст   

ҲҶТ 

ККЗО 

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

 

2    

 2. Ворид намудани тағйиротҳо 

ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

вазорату идораҳо дар бахши 

уҳдадориҳои функсионалии 

аъзоёни гуруҳҳои гендерӣ  

  

Мавҷудияти 

санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ 

-и вазорату 

идораҳо бо 

номгўи 

уҳдадориҳои 

функсионалии 

аъзоёни 

гурўҳҳои 

гендерӣ 

ҲҶТ, 

ККЗО, 

ВМЕҲ, 

ВМАО, 

ВТАН 

ВКИШ, 

КДИЗ, 

КДСА, 

АОМО, 

КТВР  

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

 

    

 3. Гузаронидани тренингу 

семинарҳо барои аъзоёни 

гурўҳҳои гендерии вазорату 

идораҳо барои тақвияти нерў 

дар соҳаи ворид намудани 

муносибатҳои гендерӣ ба 

сиёсатҳои соҳавӣ, гузаронидани 

экспертизаи гендерии санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ  мухталиф. 

100% аъзоёни 

гурўҳҳои 

гендерӣ дар 

тренингҳо бо 

омўзиш фаро 

гирифта шуданд   

ККЗО, 

ВМЕҲ, 

ВМАО, 

ВТАН 

ВКИШ, 

КДИЗ, 

КДСА, 

АОМО, 

КТВР  

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

UNDP 

 

40    

 4. Мунтазам гузаронидани 

мониторинг ва арзёбии татбиқи 

сиёсати соҳавӣ оид ба коҳиши 

Нобаробарии гендерӣ     

Мавҷудияти 

ҳисоботҳои 

ҳамасолаи 

паҳнкардашудаи 

вазорату 

ККЗО, 

ВМЕҲ, 

ВМАО, 

ВТАН 

ВКИШ, 

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

UNDP 

30    
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идораҳо оид ба 

МваА тавассути 

ВАО, сайти 

вазорату 

идораҳо, дигар 

захираҳо   

КДИЗ, 

КДСА, 

АОМО, 

КТВР 

 

 5. Таҳия ва татбиқи Нақшаи 

амал оид ба пешбурди 

баробарии гендерӣ ва тавсеаи 

имкониятҳои занон то соли 

2020    

Мавҷудияти 

Нақшаи 

тасдиқшудаи 

оид ба пешбурди 

баробарии 

гендерӣ ва 

тавсеаи 

имкониятҳои 

занон то соли 

2020    

ҲҶТ 

ККЗО 

UNDP 

 

10    

 4.8.2.4. 

Фаъолгардонии 

механизмҳои 

таъмини 

маърифати 

ҳуқуқӣ ва ҷалби 

иҷтимоии занон, 

аз ҷумла дар 

деҳот   

 

1. Тавсеаи самтҳои фаъолияти 

марказҳои иттилоотию 

машваратии ноҳияҳо (МИМН) 

дар назди ККЗО оид ба беҳтар 

намудани маърифати ҳуқуқӣ ва 

ҷалби иҷтимоии занон бо 

таваҷҷуҳ ба гузаронидани 

чорабиниҳо дар ҷамоатҳо ва 

деҳаҳо   

1. Афзоиши 

ҳамасолаи 

шумораи занҳои 

аз 

хизматрасониҳо

и МИМН 

истифоданамуда   

2. Ҳамасола дар 

ҷамоатҳо ва 

деҳаҳо 

гузаронидани на 

камтар аз 50% 

машваратҳо    

ККЗО 

МИМҲД 

UNDP 

 

250    

 2. Рушди барномаҳои шарикии 

ҳукуматҳои маҳаллӣ бо 

ташкилоти ҷамъиятӣ, ВАО оид 

ба гузаронидани чорабиниҳои 

омўзишӣ доир ба баланд 

намудани маърифати ҳуқуқӣ ва 

ҷалби иҷтимоии занон   

Ҳамасола дар 

ҳар як ноҳия 

баргузор 

намудани на 

камтар аз 3 

чорабинии 

омўзишӣ   

МИМҲД, 

ККЗО,  

ТҶ ва ТБ 

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

UNDP 

 

200    

 3. Ташкил намудани 

барномаҳои 

Ҳар моҳ дар 

радиои 

КТВР, 

ККЗО, 

ТБ дар 

мувофи

100    
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доимоамалкунандаи радио ва 

телевизионӣ оид ба масъалаҳои 

таъмини ҳақиқии 

баробарҳуқуқии гендерӣ ва 

беҳтар намудани 

маърифатнокии ҳуқуқии занон 

ва мардон    

маҳаллию 

ҷумҳуриявӣ ва 

телевизион ба 

эфир 

баромадани на 

камтар аз 4 

барнома   

МИМҲД, 

ТҶ ва ТБ 

қа  

ТҶШ 

UNDP 

 

 4.8.2.5. Баланд 

намудани 

иқтидори 

гендерӣ ва 

ҳассосияти 

гендерии 

кормандони 

тамоми шохаҳои 

ҳокимият    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ворид намудани курсҳои 

махсус оид ба маълумоти 

гендерӣ ба барномаҳои 

таълимии тамоми курсҳои 

баланд намудани ихтисос барои 

категорияҳои гуногуни хизмати 

давлатӣ дар Донишкадаи 

такмили ихтисоси хизматчиёни 

давлатии назди Президенти ҶТ    

Дар ҳамаи 

барномаҳои 

ДИД курсҳои 

махсус оид ба 

маълумоти 

гендерӣ ворид 

карда шуданд    

ДИД ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

UNDP 

 

30    

 2. Ба низоми такмили ихтисоси 

судяҳои тамоми сатҳҳо, ворид 

намудани курсҳои махсус оид 

ба санадҳои миллӣ ва 

байналмилалии соҳаи 

баробарҳуқуқии гендерӣ   

 

Курсҳои махсус 

оид ба санадҳои 

миллӣ ва 

байналмилалии 

соҳаи 

баробарҳуқуқии 

гендерӣ ба 

тамоми   

барномаҳои 

таълимии 

Маркази 

таълимии судяҳо 

ворид карда 

шуданд   

Маркази 

омўзишии 

судяҳо 

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

UNDP 

 

30    

 3. Омода ва паҳн намудани 

маводҳои иттилоотӣ оид ба 

таъмини баробарии гендерӣ ва 

тавсеаи имкониятҳои занон 

барои кормандони сохторҳои 

давлатии тамоми сатҳҳо   

Хамасола дар 

ҳар як вазорату 

идора ва 

ҳукуматҳои 

маҳаллӣ ирсол 

намудани на 

камтар аз 3 

маводи 

ҲҶТ 

ККЗО 

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

UNDP 

 

20    
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иттилоотӣ   

 4.8.2.6. Ворид 

намудани 

буҷетикунонии 

гендерӣ ба 

раванди буҷетӣ   

1. Таҳияи дастур оид ба «Ворид 

намудани буҷетикунонии 

гендерӣ ба Барномаи 

Миёнамуҳлати Хароҷотҳои 

давлатӣ ва буҷети давлатии 

ҳарсолаи ҶТ» 

Мавҷудияти 

дастур оид ба 

«Ворид 

намудани 

буҷетикунонии 

гендерӣ ба 

Барномаи 

Миёнамуҳлати 

Хароҷотҳои 

давлатӣ ва 

буҷети давлатии 

ҳарсолаи ҶТ» 

ВМ, ККЗО, 

ТҶ ва ТБ 

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

UNDP 

 

10    

 2. Гузаронидани таҷриба бо 

дастурамали методӣ ва дастур 

оид ба «Ворид намудани 

буҷетикунонии гендерӣ ба 

Барномаи Миёнамуҳлати 

Хароҷотҳои давлатӣ ва буҷети 

давлатии ҳарсолаи ҶТ» дар 

сатҳи ноҳияи таҷрибавӣ ва 

вазорати таҷрибавӣ   

Дар як ноҳияи 

мақсаднок ва як 

вазорати 

мақсаднок 

дастур оид ба 

«Ворид 

намудани 

буҷетикунонии 

гендерӣ ба 

Барномаи 

Миёнамуҳлати 

Хароҷотҳои 

давлатӣ ва 

буҷети давлатии 

ҳарсолаи ҶТ» 

таҷриба карда 

шуд 

ҲҶТ 

ВМ 

ККЗО 

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

UNDP 

 

20    

 4.8.2.7. Рушди 

заминаи меъёрӣ 

ва қонунгузорӣ 

оид ба пешгирии 

зўроварӣ нисбат 

ба занон ва 

расонидани 

кумак ба занҳои 

1. Омода намудани бастаи 

тағйироту иловаҳо ба санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ оид ба 

зўроварӣ дар оила бо мақсади 

ташкил намудани механизмҳои 

татбиқи Қонуни ҶТ «Дар бораи 

пешгирии зўроварӣ дар оила», 

бо назардошти Кодекси 

Мавҷудияти 

санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ  

бо тағйиротҳо ба 

механизмҳои 

татбиқи Қонуни 

ҶТ «Дар бораи 

пешгирии 

ҲҶТ 

ККЗО 

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

UNDP 

 

7    
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аз зўроварӣ 

ҷабрдида   

ҷиноятӣ ва санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ    

зўроварӣ дар 

оила» 

 2.  Таҳия ва ворид намудани 

тағйиротҳо ба Қонуни ҶТ «Дар 

бораи пешгирии зўроварӣ дар 

оила» дар қисмати 

механизмҳои татбиқи он, бо 

назардошти низомнома оид ба 

мақоми дахлдор, субъектҳои 

фаъолият оид ба пешгирии 

зўроварӣ дар оила, тадбирҳои 

ҳимояи аз зўроварӣ 

ҷабрдидагон ва дигар 

масъалаҳо    

Мавҷудияти 

санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ  

оид ба ворид 

намудани 

тағйиротҳо ба 

Қонуни ҶТ «Дар 

бораи пешгирии 

зўроварӣ дар 

оила» 

ҲҶТ 

ККЗО 

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

UNDP 

 

10    

 3. Таҳия ва қабули Қарори 

Пленуми Суди Олии ҶТ оид ба 

корҳои алоқаманд ба зўроварӣ 

нисбат ба занону кўдакон, бо 

назардошти таҷриба ва 

тавсияҳои Кумитаи СММ оид 

ба бартарафсозии тамоми 

намудҳои дискриминатсия 

нисбат ба занон    

Қарори Пленуми 

Суди Олии ҶТ 

оид ба корҳои 

алоқаманд ба 

зўроварӣ нисбат 

ба занону 

кўдакон қабул 

гардид   

Суди Олӣ ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

UNDP 

 

5    

 4.8.2.8.Ташкил 

намудани 

институтҳо оид 

ба ҳамоҳангсозӣ 

ва тавсеаи 

фаъолияти 

сохторҳои 

давлатӣ дар 

бахши пешгирии 

зўроварӣ ва 

кумак ба 

ҷабрдидагон аз 

зўроварӣ     

1. Таъсиси Шўрои 

байниидоравӣ оид ба пешгирии 

зўроварӣ нисбати занон дар 

назди Ҳукумати ҶТ бо 

комиссияҳои доимоамалкунанда   

Шўрои 

байниидоравӣ 

оид ба пешгирии 

зўроварӣ 

нисбати занон 

дар назди 

Ҳукумати ҶТ 

таъсис гардид    

ҲҶТ 

ККЗО 

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

UNDP 

 

5    

 2. Таъсис ва рушди фаъолияти 

Марказҳои нави давлатӣ ва 

ғайридавлатӣ оид ба пешгирӣ 

ва ҳифзи иҷтимоию ҳуқуқӣ аз 

зўроварӣ дар оила, шуъбаҳои 

барқарорсозии тиббию 

иҷтимоии ҷабрдидагон ва дигар 

Дар ҳар як 

субъекти 

пешгирии 

зўроварӣ ва ба 

ҷабрдидагони 

зўроварӣ 

кумакрасонанда 

ВКДО, 

ВМАО, 

ВТАН, 

КТВР,  

ККЗО, 

МИМҲД 

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

UNDP 

 

120    
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сохторҳо  на камтар аз як 

хадамот 

фаъолият 

менамояд   

 3. Мунтазам гузаронидани 

мониторинг ва арзёбии татбиқи 

Барномаи давлатии пешгирии 

зўроварӣ дар ҶТ барои солҳои 

2014-2023   

Мавҷудияти 

ҳисоботи 

ҳарсола оид ба 

натиҷаҳои 

мониторинг ва 

арзёбии татбиқи 

Барномаи 

давлатии 

пешгирии 

зўроварӣ дар ҶТ 

барои солҳои 

2014-2023   

ККЗО, 

ВКДО, 

ВМАО, 

ВТАН, 

КТВР,  

АОМО, 

МИМҲД 

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

UNDP 

 

50    

 4.Таҳия ва татбиқи дастур оид 

ба стандартҳои минималии 

пешниҳоди хизматрасониҳо дар 

бахши пешгирии зўроварӣ ва 

кумак ба ҷабрдидагони 

зўроварӣ    

Мавҷудияти 

дастур оид ба 

стандартҳои 

минималии 

пешниҳоди 

хизматрасониҳо 

дар бахши 

пешгирии 

зўроварӣ ва 

кумак ба 

ҷабрдидагони 

зўроварӣ    

ККЗО, 

ВКДО, 

ВМАО, 

ВТАН, 

КТВР,  

АОМО, 

МИМҲД, 

ТҶ ва ТБ 

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

UNDP 

 

15    

 4.8.2.9. Тавсеаи 

спектри 

фаъолиятҳо оид 

ба дастрасӣ ва 

сифати 

хизматрасониҳо

барои занон ва 

духтароне, ки аз 

зўроварӣ ҷабр 

дидданд 

1. Татбиқи барномаҳои 

ҳамшарикӣ оиди баланд 

намудани иқтидори зеҳнии 

кормандони мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқ, равоншиносон, 

духтурони оилавӣ ва 

кормандони категорияҳои 

дигаре, ки барои расонидани 

ёрӣ ба ҷабрдидагони зўроварӣ 

сафарбар гардидаанд  

Тамоми 

кормандони 

мақомоти 

давлатӣ, ки ба 

ҷабрдидагони 

зўроварӣ ёрӣ ва 

хизматрасонӣ 

менамоянд, аз 

курсҳои 

омўзишӣ 

ККЗО, 

ВКДО, 

ВМАО, 

ВТАН, 

КТВР, 

МИМҲД, 

ТҶ ва ТБ 

UNDP 

 

55    
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   гузаштанд    

 2. Таҳияи санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ  ва дастур оид ба 

сафарбаркунии нафарони аз 

зўроварӣ ҷабрдида ба хадамоти 

дахлдор    

Мавҷудияти 

санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ  

ва дастур оид ба 

сафарбаркунии 

нафарони аз 

зўроварӣ 

ҷабрдида ба 

хадамоти 

дахлдор     

ҲҶТ, 

ККЗО, 

МИМҲД 

ВКДО, 

ВМАО, 

ВТАН,  

КТВР 

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

UNDP 

 

6    

 4.8.2.10. 

Мукаммалсозии 

омори гендерӣ 

ва таъсиси 

махзани 

маҷмўии 

маълумотҳо оид 

ба тамоми 

намудҳои 

зўроварӣ   

 

1. Мукаммалгардонии шаклҳои 

бақайдгирӣ ва ҳисоботи оморӣ 

оид ба шахсони ҷиноят содир 

намуда ва ҷабрдидагон аз рўи 

ҷинсият    

Мавҷудияти 

шаклҳои нави 

бақайдгирӣ ва 

ҳисоботи оморӣ 

оид ба шахсони 

ҷиноят содир 

намуда ва 

ҷабрдидагон аз 

рўи ҷинсият     

 ВКДО, ГП, 

АОМО 

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

UNDP 

 

5    

 2. Ташкил намудани махзани 

маҷмўии маълумотҳо оид ба 

тамоми намудҳои зўроварӣ дар 

буриши ҷабрдидагон аз ҷиноят 

ва шахсони зўроварӣ содир 

намуда дар асоси махзани 

маълумотҳои сохторҳои 

давлатӣ ва ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ      

Махзани 

маълумотҳо 

ташкил карда 

шудааст ва дар 

як сол ду 

маротиба нав 

карда мешавад    

  ККЗО, 

ВКДО, ГП, 

АОМО  

Марказҳои 

буҳронӣ 

дар назди 

ТҶ 

ТБ дар 

мувофи

қа  

ТҶШ 

UNDP 

 

100    

 3. Гузаронидани тадқиқоти 

миллӣ оид ба арзёбии сабабҳо ва 

миқёси шаклҳои гуногуни 

зўроварӣ нисбати занон ва 

духтарон    

Тадқиқот 

гузаронида шуд 

ва ҳисобот оид 

ба натиҷаҳои он 

пешниҳод 

гардид   

АОМО,  

ККЗО, ТҶ 

ва ТБ 

UNDP 

USAID 

UNFPA 

50    

 4. Гузаронидани тадқиқот оид 

ба ҷамъбасти умумиятҳои 

амалияи судӣ оид ба корҳои 

Тадқиқот 

гузаронида шуд 

ва ҳисоботи он 

ТҶ ва ТБ UNDP 

 

40    
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вобаста ба тамоми намудҳои 

зўроварӣ нисбати занон    

бо тавсияҳо оид 

ба фаъолияти 

субъектҳои 

пешгирии 

зўроварӣ омода 

ва пешниҳод 

гардид    

 4.8.2.11. Таҳия 

ва татбиқи 

барнома оид ба 

тағйирёбии 

дарккунӣ ва 

шаклҳои 

ахлоқие, ки 

зўроварӣ 

нисбати занон ва 

духтаронро 

сафед мекунанд   

 

1. Таҳия ва татбиқи нақшаи 

миллии фаъолиятҳо оид ба 

бартарафсозии стереотипҳои 

гендерӣ дар ҷомеа, бо 

назардошти зўроварӣ дар оила     

Нақшаи миллии 

фаъолиятҳо оид 

ба 

бартарафсозии 

стереотипҳои 

гендерӣ дар 

ҷомеа, бо 

назардошти 

зўроварӣ дар 

оила таҳия ва 

тасдиқ шуда 

истодааст       

ҲҶТ, 

ККЗО, 

ВМАО, 

ВФАР, 

КТВР, ТҶ 

ва ТБ 

UNDP 

 

10    

 2. Гузаронидани чорабиниҳои 

иттилоотӣ ва аксияҳои ба 

баланд намудани 

иттилоотнокии аҳолӣ оид ба 

оқибатҳои манфии зўроварӣ 

барои занон ва ҷомеа, инчунин 

масъулият барои содир 

намудани он, равонагардида    

Хамасола дар 

ҳар як ноҳия на 

кам аз 2 

маротиба 

чорабиниҳои 

иттилоотӣ ва 

аксияҳои ба 

баланд намудани 

иттилоотнокии 

аҳолӣ оид ба 

оқибатҳои 

манфии 

зўроварӣ барои 

занон ва ҷомеа, 

инчунин 

масъулият барои 

содир намудани 

он, 

равонагардида 

МИМҲД, 

ККЗО, 

ВМАО, 

ВФАР, 

КТВР, ТҶ 

ва ТБ 

UNDP 

 

150    
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гузаронида 

мешаванд      

 3. Ташкил намудани 

барномаҳои доимоамалкунанда 

дар телевизион ва радио, 

рубрикаҳо дар нашриёти даврӣ 

оид ба аҳамияти иҷтимоӣ ва 

оқибатҳои зўроварӣ нисбати 

занон ва духтарон     

Хармоҳ дар 

радиои ҷумҳурӣ 

ва маҳаллӣ ва 

телевизион ба 

эфир на камтар 

аз 2 барнома 

мебарояд   

КТВР, 

ККЗО, 

ВФАР, 

МИМҲД 

UNDP 

 

100    

 4. Омода намудани дастур 

барои муаллифони китобҳои 

таълимии мактабҳо ва китобҳои 

таълимии макотиби олӣ оид ба 

истифодаи маводҳо дар бораи 

роҳ надодани зўроварӣ дар 

ҷомеа ва оила     

Мавҷудияти 

дастур барои 

муаллифони 

китобҳои 

таълимӣ   оид ба 

роҳ надодани 

зўроварӣ дар 

ҷомеа ва оила  

ВМАО, 

ККЗО, ТҶ 

ва ТБ 

UNDP 

 

10    

 5. Гузаронидани тренингу 

семинарҳо барои муаллифони 

китобҳои таълимии мактабҳо ва 

китобҳои таълимии макотиби 

олӣ дар бораи беҳтар намудани 

маърифатнокӣ ва огоҳии 

гендерӣ ва бартарафсозии 

стереотипҳои гендерӣ, бо 

назардошти зўроварӣ дар оила      

На камтар аз 

50% 

муаллифони 

китобҳои 

таълимӣ дар 

семинарҳои 

омўзишӣ оид ба 

беҳтар намудани 

маърифатнокӣ 

ва огоҳии 

гендерӣ ва 

бартарафсозии 

стереотипҳои 

гендерӣ, бо 

назардошти 

зўроварӣ дар 

оила, иштирок 

намуданд     

ВМАО, 

ККЗО, ТҶ 

ва ТБ 

UNDP 

 

120    

4.8.3. Рушди 

низоми ҳимояи 

ҳуқуқи кудак 

4.8.3.1. Таҳкими 

иқтидори миллӣ 

оид ба ҳимояи 

1. Таҳия ва татбиқи Нақшаи 

миллии амалиёт ҷиҳати 

некўаҳволии кўдакони 

Тасдиқ гаштани 

Нақшаи миллии 

амалиёт ҷиҳати 

ҲҶТ 

ВА 

ВМАО 

UNICEF 10    
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ҳуқуқҳои кўдак    Тоҷикистон   некўаҳволии 

кўдакони 

Тоҷикистон    

ВТАН 

2. Таҳкими фаъолияти Шўрои 

ҳамоҳангсоз оид ба 

бартарафсозии шаклҳои 

бадтарини истифодаи меҳнати 

кўдакон   

 

Омода намудани 

ҳисоботи 

индикативии 

фаъолияти 

Шўрои 

ҳамоҳангсоз оид 

ба 

бартарафсозии 

шаклҳои 

бадтарини 

истифодаи 

меҳнати кўдакон    

 

ВМЕҲ UNICEF 

ILO 

10    

3. Таҳия ва тадбиқи барномаи 

мақсадноки миёнамуҳлати 

истеҳсоли молҳои кўдакона    

Тасдиқ шудани 

барномаи 

мақсадноки 

миёнамуҳлати 

истеҳсоли 

молҳои кўдакона     

ВСАНРТ 

ВРИС 

UNICEF 

 

10    

4.Омода намудани гузориши 

миллӣ дар соҳаи некўаҳволии 

кўдакон ва инкорияти иҷтимоӣ 

(дар се сол як маротиба)  

Нашр ва паҳн 

намудани 

гузориши миллӣ 

дар соҳаи 

некуаҳволии 

кўдакон ва 

инкорияти 

иҷтимоӣ (дар се 

сол як маротиба)   

АИҶТ 

МТС 

UNICEF 

 

50    

  ҲАМАГӢ дар бахши 4.9.    1816    

  ҲАМАГӢ ДАР БАХШИ 

ИҶТИМОӢ 

   762080,1 12562,

51 

742646,5 1020 

 

 5. РУШДИ КОМПЛЕКСИИ МАНОТИҚИ КИШВАР  
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5.1. Баланд 

намудани 

самаранокии 

идоракунии 

давлатии маҳал ва 

худидоракунии 

маҳаллӣ  

5.1.1. Ба низом 

даровардани 

заминаи 

қонунгузорӣ ва 

меъёрии ҳуқуқӣ 

бо мақсади 

соддагардонӣ, 

дақиқ намудан 

ва тафсири 

якхелаи 

функсияҳои 

мақомоти 

идоракунии 

маҳаллӣ   

 

 

1. Гузаронидани таҳлили 

самаранокии корҳои 

иҷронамудаи ташкилотҳои 

донорӣ дар самти 

мукамалгардонии идоракунии 

давлатӣ дар сатҳи минтақаҳо ва 

худидоракунии маҳаллӣ, омода 

намудани Нақшаи чорабиниҳо 

дар асосӣ таҳлили 

гузаронидашуда   

2. Қабули санади меъёрии 

ҳуқуқӣ - оид ба таъмини 

шаффофияти мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ барои назорати 

самаранок ва иштироки ҷомеа 

равонакардашуда;   

- дар бораи тасдиқи 

низомномаи нав дар бораи 

вазоратҳо ва регламентҳои нав 

дар асоси зина ба зина 

гузаронидани маҳдудкунии 

ваколатҳо, функсияҳо ва 

сарчашмаҳои маблағгузории 

байни мақомоти идоракунии 

марказӣ ва минтақавӣ, бо 

назардошти натиҷаҳои шарҳи 

функсионалии гузаронидаи 

Ҳукумати ҶТ 

Заминаи 

қонунгузорӣ 

мухолифатнок 

нест (аз ҷониби 

коршиносони 

мустақил арзёбӣ 

мегардад)  

 

Нақшаи 

чорабиниҳо 

100% иҷро 

гаштааст  

 

Қабул гаштани 

санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ  

 

 

ВРИС КРМ 

КДСА 

 

 

 

ВРИС 

КРМ 

Вазорату 

идораҳо 

 

 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

50,0 

 

   

5.1.2. Тақвияти 

нерўи мақомоти 

идоракунии 

давлатӣ дар сатҳи 

минтақаҳо ва 

худидоракунии 

маҳаллӣ тавассути 

ташкили низоми 

баланд намудани 

1. Таҳия ва қабули барномаи 

мақсадноки тайёр намудани 

кадрҳои/менеҷерҳои 

роҳбарикунанда барои 

мақомоти идоракунии маҳаллӣ 

ва худидоракунии маҳаллӣ.  

2. Омода ва татбиқи маҷмўи 

чорабиниҳои ба рушди нерўи 

мақомотҳои идоракунии 

Иқтидори 

мақомоти 

идоракунӣ 

баланд карда 

шуд    

 

Чорабиниҳои 

пешбинишуда 

100% иҷро 

ВМАО 

ВРИС  

КРМ 

ДИД 

 

 

 

 

ВРИС 

 30,0 

 

 

 

 

 

50,0 
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сатҳи тахассуси 

дар самти 

«иқтисодиёти 

мунисипиалӣ» ва  

«идоракунии 

давлатӣ ва 

мунисипиалӣ» 

минтақавӣ, мутобиқи 

тағйиротҳои дар ваколатҳо ва 

хусусияти кори онҳо 

банақшагирифташуда; 

3. Омода ва татбиқ намудани 

лоиҳаҳои таҷрибавӣ оид ба 

ҷорӣ намудани стандартҳои 

хизматрасониҳои давлатӣ ва 

мунисипиалӣ, ки ба аҳолӣ ва 

бизнес дар сатҳи минтақавӣ 

пешниҳод мегарданд; 

4. Таҳияи дастурамал ва 

арзёбии самаранокии мақомоти 

идоракунии давлатӣ аз рўи 

Индекси рушди инсонӣ, ки бо 

Қарори Ҳукумати ҶТ тасдиқ 

гардидааст ва ҷорӣ намудани он 

дар сатҳи минтақаҳо ва 

худидоракунии маҳаллӣ.  

шуданд 

 

 

КРМ 

АХД 

 

 

КРМ 

 

АХД 

ИИДАИ 

МТС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

20,0 

 

5.1.3. Ташаккул 

ва ҷорӣ 

намудани 

модели муосири 

рақобатноки 

рушди 

минтақаҳо  

1. Таъминоти ҳуқуқии 

ташаккули механизмҳои 

интихоби роҳбарони ҷамоатҳо 

бо роҳи овоздиҳии мустақими 

аҳолӣ; 

 

 

 

Ворид намудани 

тағйироту 

иловаҳо ба 

Қонуни ҶТ «Дар 

бораи мақомоти 

худидоракунии 

шаҳрак ва 

деҳот» 

Заминаи 

меъёрии 

ҳуқуқии 

мустақилияти 

молиявии 

мақомоти 

худидораи 

шаҳрак ва 

деҳот қабул 

шуд 

КРМ 

 

 

ВА 

ВМ 

КРМ 

 

 

 

 10,0 

 

 

 

 

20,0 
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5.2.  Ташкил 

намудани 

шароитҳои ҷолиб 

барои пешбурди 

бизнес 

5.2.1. Таҳия ва 

роҳандозии 

механизмҳои 

самараноки 

ҳамоҳангсозии 

фаъолияти 

мақомоти 

ҳокимияти 

давлатии вилоят, 

ноҳия ва 

ҷамоатҳо оид ба 

таъсиси «долони 

сабз» барои 

сармоягузорон   

1. Таъсиси шўроҳои машваратӣ 

оид ба мусоидат ба 

сармоягузориҳо    

2. Дар ҳар мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ дар минтақаҳои кишвар 

ташкил намудани сохтори 

воҳидӣ, оиди кор бо 

сармоягузорон, ки онро 

муовини раис сарпарастӣ 

менамояд   

3. Таҳияи тартиби кор бо 

сармоягузорон дар сатҳи ноҳия 

барои ҳавасманд-гардонии 

ифтитоҳи корхонаҳо бо сикли 

пурраи истеҳсолот (истихроҷ, 

коркард ва истеҳсоли 

маҳсулоти тайёр) 

4. Ҷорӣ намудани низоми 

масъулияти шахсӣ барои 

хизматчиёни сатҳи ноҳиявӣ ва 

вилоятӣ, ки барои бизнес ва 

сармоягузорон монеаҳои сунъӣ 

месозанд    

5. Таҳияи лоиҳаҳои босифати 

сармоягузории сармоя-

гузоронро қонеъкунанда дар 

минтақаҳо 

Афзоиши 

сармоягузориҳои 

ғайридавлатӣ ба 

минтақа  

ҲҶТ КРМ 

МИМҲД 

КДСА 

 

 

КДСА 

МИМҲД 

ВМ 

 

 

 

 

КДСА 

МИМҲД 

КДСА 

МИМҲД 

 50,0 

 

 

20,0 

 

 

 

 

200,0 

 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

200,0 

 

   

5.3. Рушди 

комплексии деҳот  

5.3.1. Таҳияи 

Стратегияи 

дарозмуҳлати 

рушди 

комплексии 

минтақаҳои 

Тоҷикистон бо 

таваҷҷуҳи 

махсус ба рушди 

минтақаҳои 

деҳот    

1. Қабул ва татбиқи Стратегияи 

рушди комплексии минтақаҳои 

Тоҷикистон дар асоси   

тадқиқотҳои гузаронидашудаи 

ҳудудҳои маъмурию 

минтақавии мавҷудаи мақомоти 

маҳаллии идоракунӣ ва илман 

асоснок намудани 

махсусгардонии ҳар минтақа;   

3. Таҳияи пешниҳодҳо оид ба 

маблағгузории давлатии рушди 

Стратегия қабул 

шуд ва татбиқ 

шуда истодааст   

 

 

Афзоиши ҳисса 

дар хароҷотҳои 

буҷети давлатӣ   

ВРИС 

КРМ 

 

 

 

 

ВРИС 

КРМ 

ВМ 

 

 

500,0 
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минтақаҳо.   

50,0 

 5.3.2. Ислоҳоти 

бахши хоҷагии 

манзилию 

коммуналӣ 

(ХМК) бо 

истифодаи 

муносибатҳои 

инноватсионӣ       

1.  Таҳия ва қабули қарорҳои 

Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, аз ҷумла  дар 

бораи маҷмўи чорабиниҳо 

барои демонополизатсияи соҳа 

ва механизми муайянкунандаи 

татбиқи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи шарики 

давлат ва бахши хусусӣ»; 

2. Таҳия ва татбиқи Барномаи 

баланд бардоштани нерўи 

институтсионалии соҳа ва 

Барномаи стандартҳои 

давлатии сифати 

хизматрасониҳои коммуналии 

пешниҳодшаванда. 

3. Пешбинӣ намудани 

захираҳои молиявӣ дар буҷети 

ҳамаи сатҳҳо барои дастгирӣ ва 

барқарорсозии иншоотҳои 

инфрасохторӣ. 

Ҳиссаи 

маблағгузориҳои 

буҷети тамоми 

сатҳҳо ва бахши 

хусусӣ дар ХМК 

нисбат ба ММД 

зиёд мегардад   

ҲҶТ 

 

 

 

 

 

 

 

ҲҶТ 

 

 

 

 

 

ҲҶТ 

ВМ 

 10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

   

 5.3.3. Ташаккули 

асосҳои 

институтсионал

ии рушди 

устувори 

минтақаҳои 

деҳоти кишвар 

1. Ба анҷом расонидани ислоҳот 

дар соҳаҳои асосӣ, пеш аз ҳама 

ислоҳоти замин ва ислоҳоти 

хоҷагии об; 

2. Ба анҷом расонидани 

хусусигардонии моликияти 

давлатӣ ва коммуналӣ дар 

минтақаҳо. 

Ислоҳотҳ тибқи 

натиҷаҳои 

арзёбии 

мустақил ба 

анҷом расонида 

мешавад   

ҲҶТ      

 5.3.4. 

Андешидани 

маҷмўи 

тадбирҳо оид ба 

омўзонидан ва 

бозомўзӣ 

1. Таҳия ва татбиқи Барномаи 

барқарорсозӣ ва рушди 

шабакаи мўзишгоҳ/коллеҷҳои 

касбӣ техникӣ дар минтақаҳои 

кишвар; 

2. Таъсиси шабакаи марказҳо 

Маблағгузории 

маҷмўи 

чорабиниҳои 

мазкур аз ҳисоби 

тамоми 

сарчашмаҳо 

ВМАО, 

ВМЕҲ 

 

 10,0 
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намудани 

бекорон, бахусус 

ҷавонон, баланд 

бардоштани 

серҳаракатии 

(мобильность) 

ҳудудиву касбии 

онҳо  

(аз ҷумла шахсӣ) оид ба 

бозомўзӣ ва азнавтайёркунии 

ҷавонони бекор; 

3. Додани иҷозатнома 

(литсензия) ба на камтар аз 50 

агентиҳои хусусии шуғл барои 

бо ҷойи корӣ таъмин намудани 

аҳолӣ ва таъсиси бозорҳои нави 

меҳнат; 

4. Таҳияи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ дар сатҳи 

минтақаҳо оид ба таъсиси 

истеҳсолоти меҳнатталаб ва 

ба илм ниёздошта 

афзоиш меёбад   ВМАО 

ВМЕҲ 

 

ВМЕҲ 

 

КДСА 

МИМҲД 

500,0 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

 5.3.5. Татбиқи 

сиёсати 

самараноки 

экологӣ дар 

минтақаҳо дар 

асоси 

принсипҳои 

СЭО, бо 

фарогирии 

мукамалгардони

и заминаи 

меъёрию ҳуқукӣ 

оид ба ҳифзи 

муҳити зист ва 

бехатарии 

экологӣ, 

инчунин кам 

намудани 

таъсири офатҳои 

табиӣ ба 

иқтисодиёти 

минтақаҳо            

1. Ҷорӣ намудани 

технологияҳои муосир барои ба 

навъҳо ҷудо намудан ва 

коркарди партовҳои саноатӣ ва 

маишӣ, истифодаи дубораи 

онҳо; 

2. Пешгирӣ намудани буридани 

ҷангалҳо ва барқарорсозии 

ҷангалзорҳои дар давраи 

буҳрони энергетикии солҳои 

2007-2008 Нобудкардашуда; 

3. Барқарорсозӣ ва рушди 

шабакаҳои обтаъминкунӣ, паҳн 

намудани технологияҳои 

истифодаи сарфакоронаи об, 

полоиши обҳои ташноб ва 

заҳбур бо назардошти таъмини 

баргашта дубора истифодаи 

намудани оби коркард ва 

тозакардашуда; 

4. Барқарорсозӣ ва тоза 

намудани иншоотҳои заҳбур, 

сохтмони шабакаҳои нави 

заҳбур бо мақсади паст 

Майдони 

ҷангалҳо дар 

сатҳи минтақаҳо 

афзоиш ёфт   

 

Шумораи 

технологияҳои 

нави муосир 

зиёд гашт   

 

Афзоиши 

маблағгузории 

шабакаҳои 

обтаъминкунӣ ва 

иншоотҳои 

заҳбур   

МИМҲД 

 

 

 

КҲФМ 

МИМҲД 

 

МИМҲД 

 

ВЭНЕ 

МИМҲД 

 

 5000,0 

 

 

 

1000,0 

 

 

 

1000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 
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намудани сатҳи обҳои 

зеризамини ва пешгирии 

шўршавии заминҳо 

4. Ташаккули 

асосҳои 

институтсионалии 

урбанизатсия  

 

 

 

5.4.1. Босуръат 

рушд додани 

шаҳрҳо ва 

маҳаллаҳои типи 

шаҳрӣ барои 

таъмини 

мутавозинии 

рушди 

минтақавӣ дар 

пасманзари 

раванди 

индустриализатс

ия    

1. Таҳия ва қабули Барномаи 

рушди шаҳрҳои хурди 

Тоҷикистон   

2. Таҳия ва қабули Нақшаи 

чорабиниҳо оид ба беҳтар 

намудани ҳолати ХМК ва 

иншоотҳои инфрасохтори 

муҳандисию техникии шаҳрҳои 

хурд (обтаъминкунӣ, 

канализатсия, газ, гармӣ, барқ, 

ҷамъоварӣ ва безараргардонии 

партовҳои маишӣ); 

3. Таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои 

ҳамкории давлат ва бахши 

хусусӣ (ҲДБХ) дар шаҳрҳои 

хурд дар бахшҳои 

инфрасохтори нақлиётӣ, 

энергетикӣ ва коммуналӣ. 

Афзоиши 

маблағгузории 

шаҳрҳои хурд аз 

ҳисоби тамоми 

манбаъҳо, аз 

ҷумла ХМК   

 

 

 

 

 

Афзоиши 

шумораи 

лоиҳаҳои ҲДБХ   

 

 

ВРИС 

КРМ 

МТС 

 

 

 

 

 

 

 

 
КДСА 

МИМҲД 

 

 

10,0 

 

 

200,0 

  

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

   

 5.4.2. Рушд 

бахшидани 

механизмҳои 

мустақилияти 

молиявию 

иқтисодии   

шаҳрҳои хурд ва 

маҳаллаҳои 

типпи шаҳрӣ    

1. Таҳия ва тасдиқи санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии дахлдор оид 

ба идоракунии молиявии 

шаҳрҳои хурд   

2. Таҳияи барномаи беҳтар 

намудани нерўи мутахассисони 

дахлдор дар шаҳрҳои хурд дар 

бахши идоракунии молиявии 

шаҳрҳои хурд    

Нерўи 

мутахассисон 

баланд карда 

шуд   

ВМ  

КРМ 

 

 10,0 

 

 

 

10,0 

   

 5.4.3. Рушд 

додани бозори 

манзил ва 

мусоидат 

намудани ба 

сохтмони 

амволи 

ғайриманқули 

1.  Гузаронидани тадқиқотҳо 

оид ба муайян намудани 

монеаҳо ва маҳдудиятҳо дар 

бахши танзими бозори сохтмон, 

аз ҷумла сабук намудани 

тартиби гирифтани иҷозат 

барои сохтмони нав ва ҷудо 

намудани замин;  

Заминаи 

меъёрии ҳуқуқӣ 

ташкил карда 

шуд   

 

 

 

 

ҲҶТ 

 

 

 

 

 

 100,0 
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истиқомати ва 

тиҷоратӣ дар 

шаҳрҳо   

2. Таҳияи маҷмўи тадбирҳо 

оиди мусоидат ба рушди бозори 

манзили дастрас    

3. Ташкил намудани шароитҳои 

мусоид барои сохтмон, 

азнавсозии манзили дастрас   

10,0 

 

 5.4.4. Ташаккули 

кластерҳои 

минтакавӣ-

истеҳсолӣ ва 

минтақаҳои 

рушди саноатӣ 

ҳамчун «қутби 

рушди» 

устувори 

минтақаҳо 

1. Гузаронидани татқиқотҳои 

махсус: 

- оид ба арзёбии нерў ва 

бартариятҳои мутлақ, 

муқоисавӣ ва рақобатнокии 

минтақаҳо; 

- оид ба муайянсозии самтҳои 

имконпазири кластеризатсияи 

минтақаҳои кишвар; 

- рушди долонҳои иқтисодии 

дохилидавлатӣ ва имкониятҳои 

иштироки Тоҷикистон дар 

долонҳои иқтисодии 

минтақавии   

2. Таҳияи барномаи мақсадноки 

миллӣ ҷиҳати дар минтақаҳои 

кишвар ташкил намудани 

шабакаи технопаркҳо ва 

бизнес-инкубаторҳо дар асоси 

кластерҳои 

банақшагирифташаванда   

3. Дар минтақаҳои кишвар 

ташкил намудани 4 бизнес-

инкубатори намунавӣ ва 4 

технопарки намунавӣ. 

Натиҷаҳои 

тадқиқотҳо 

муҳокима шуда 

ва тавсияҳо ба 

ҳуҷҷатҳои 

барномавии 

дахлдор дохил 

карда шуданд   

 

Татбиқи 

барномаи миллӣ 

оғоз гардид  

 

 

 

 

На камтар аз 4 

бизнес-

инкубатори 

намунавӣ ва 4 

технопарки 

намунавӣ 

фаъолият намуда 

истодаанд  

ВРИС 

КРМ 

МТСМИМ

ҲД 

 

 

 

 

 

 

 

200,0 

 

 

200,0 

 

 

200,0 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

2000,0 

 

   

  Ҳамагӣ    13100,0    

 

 

 

 

 

6.2. МОНИТОРИНГ ВА АРЗЁБӢ 
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6.2.1. Ташкил ва 

таъмини 

фаъолияти 

самараноки 

низоми МваА   

6.2.1.1 Ташкил 

намудани 

низоми миллии 

МваА  

 

1. Таҳия ва қабули санади 

меъёрии ҳуқуқӣ оид ба ташкил 

намудани низоми ягонаи МваА   

 

2. Гузаронидани тренингҳо оид 

ба омўзонидани сохтори МваА 

дар ВРИС ҶТ   

Низоми миллии 

МваА ташкил 

карда шуд  

 

Тренингҳо 

гузаронида 

шуданд   

МО 

ВРИС ВА 

 

ВРИС 

 

 

 

 

БРСММ 

WB 

10,0 

 

 

 

50,0 

 

-  

 

 

 

-  

10,0 

 

 

 

50,0 

 

 - 

 

 

 

- 

6.2.1.2 Беҳтар 

намудани 

самаранокии 

фаъолияти 

низоми МваА   

1.  Гузаронидани мониторинги 

ҳарсолаи БМРТ барои солҳои 

2016-2020 

 

 

 

 

 

2. Ҳисоботҳо оид ба МваА дар 

ҷаласаҳои ШМР шунида 

мешаванд   

 

Низоми миллии 

ягонаи МваА 

фаъолият 

менамояд:  

1. Мониторинги 

ҳарсола 

гузаронида 

мешавад   

 

2. Ҳисоботҳо 

оид ба МваА дар 

ҷаласаҳои ШМР 

шунида 

мешаванд   

ВРИС, 

вазорату 

идораҳои 

ҶТ  

 

 

 

 

 

 

ВРИС  

  

Шарико

н, 

ТҶШ, 

СТ   

 

 

 

 

 

 

ШМР 

 50,0 

 (10,0 дар 

семоҳаи 

аввали 

ҳар соли 

минбаъда

и 

арзёбиша

ванда)  

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

    Ҳамагӣ: 110,0 - 110,0 1 
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Замимаи 2. 

 Индикаторҳои асосии мониторинг ва арзёбӣ 

№ Индикатор 
Воҳиди 

ченак 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

НИШОНДИҲАНДАҲОИ МАКРОИҚТИСОДӢ 

 Суръати рушди ММД воқеъӣ 

ба ҳисоби миёна дар 1 сол 
% 6,0 6,0 6,3 6,7 6,8 7,5 

 ММД ба ҳар сари аҳолӣ (аз рўи ПҚХ) долл. ИМА 2750 2900 3000 3300 3500 3800 

 Ҳиссаи сармоягузориҳои хусусӣ дар ММД % 9,3 9,5 9,6 9,7 9.8 10,0 

 Ҳиссаи саноат дар ММД % 12,5 13,6 14,1 15,2 15,5 15,7 

 Ҳиссаи кишоварзӣ дар ММД % 23,5 23,1 22,0 20,9 20,8 20,5 

 Ҳиссаи хизматрасониҳо дар ММД % 50,6 50,8 50,8 50,8 50,5 50,5 

 Андозҳои тозаи ғайримустақим дар ММД  % 13,4 12,5 13,1 13,1 13,2 13,3 

ТАТБИҚИ ИҚТИДОРИ ЗАХИРАВӢ ВА БЕҲТАР НАМУДАНИ РАҚОБАТПАЗИРИИ ИҚТИСОДИЁТ 

1 САНОАТ 

 Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ (бо нархҳои 

соли 2015) 
млн. сомонӣ 12173 13400 14700 16100 17700 19500 

 Зиёдшавии ҳиссаи саноат дар ММД 

кишвар 
% 12,8 13,5 14,0 14,5 15,0 16,0 

 Шумораи ППП Ҳазор нафар 68 75 80 85 90 100 

 Ҳиссаи коркарди нахи пахта  % 6,1 11 20 24 28 32 

 Хиссаи коркарди пилла  % 23,7 25 27 30 35 40 

 Истеҳсоли матоъҳои пахтагин  млн. м2 8,4 10 15 20 30 80 

 Истеҳсоли семент ҳаз. т 1409 1800 2000 2400 2800 3000 

 Истеҳсоли хишти сохтмонӣ  млн. дона 113 130 140 145 150 155 

2 БАХШИ АГРАРӢ 

2.1 ИНДУСТРИАЛИЗАТСИЯ ВА РУШДИ УСТУВОРИ БАХШИ АГРАРӢ 

 Сатҳи механизатсияи истеҳсолоти 

кишоварзӣ 

% 50 53 56,0 59 62,0 65,0 

 Афзоиши маҷмўи маҳсулоти кишоварзӣ  % 100 108 118 128 138 150 

 Азхудкунии заминҳои кишт ҳаз.га - 4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 

 Афзоиши коркарди саноатии маҳсулоти 

кишоварзӣ  
% 20,0 22 24 26 28 30 
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2.2 АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ ВА ТАЪМИНИ ДАСТРАСИИ АҲОЛӢ БА ЃИЗОИ ХУШСИФАТ 

 Сатҳи худтаъминкунӣ бо маводи 

хўрокворӣ  

% 
50 53 56 58 60 65 

 Дастрасии иқтисодии аҳолӣ ба 

маҳсулоти хўрокворӣ  

% 
55 54 53 52 51 50 

 Истеъмоли ғизо, ккалория ба 1 

нафар/шабонарўз 

 
2280 2300 2350 2400 2450 2500 

 Дастрасии аҳолии деҳот ба оби 

нўшокии тозаи безарар  

% 
59-60 61 62 63 64 65 

2.3 ТАЪМИНИ ШУЃЛИ АҲОЛИИ ДЕҲОТ 

 Ҳиссаи табақаи миёна дар деҳот  % 20,0  22,0         24,0         26,0         28,0         30,0 

 Ташаккули ҷойҳои нави корӣ дар деҳот  Ҳазор ҷой  25  25 25 25 25 

3 КОМПЛЕКСИ ЭНЕРГЕТИКИЮ СЎЗИШВОРИ 

 
Истеҳсоли нерўи барқ, ҳамагӣ 

млрд. 

кВт.соат 
17134,3 17800,4 17930,1 19263,4 24096,4 26192,6 

 
Истеҳсоли нерўи барқ дар НБО 

млрд. 

кВт.соат 
16832,5 17140 17168 18401 23271,4 24460,4 

 
Истеҳсоли нерўи барқ дар НБҲ (ТЭС) 

млрд. 

кВт.соат 
301,8 625 725 825 825 1732,2 

 Ба кор андохтани иқтидорҳо, ҳамагӣ 

Аз он ҷумла: 

ба НБО 

ба СБХ 

Мвт 

- 

 

- 

- 

150 

 

- 

150 

150 

 

- 

150 

410 

 

410 

- 

- 

 

- 

- 

825 

 

125 

700 

 Норасогии нерўи барқ (-) кВт.соат -4476 -4389 -4610 -3516 +926,4 +2612,6 

 
Талаботи солона ба истеҳсоли нерўи барқ 

млрд. 

кВт.соат 
21860 22190 22540 22780 23170 23580 

 
Истеҳсоли нерўи барқ ба ҳар сари аҳолӣ  

ҳаз. 

квт.соат/нафар 
2,02     2,78 

 Истихроҷи нафт ҳаз. т 24,6 31,2 31,5 31,8 24,5 25,0 

 Истихроҷи газ ҳаз. м3 4111 4916 7175 7847 4500 4600 

 Сармоягузориҳои банақшагирифташуда, 

ҳамагӣ 

аз ҷумла, хориҷӣ 

млн. сомонӣ 

долл. ИМА 
388,2 

129,8 

871,1 

485,8 

1009,2 

503,2 

1533,3 

894,0 

1263,6 

538,6 

1394,2 

699,2 

 
Содироти нерўи барқ 

млрд. 

кВт.соат 
1400,2 1388 1396 1533 4310,5 4925,6 

 Тарифи миёнаи нерўи барқ  цент/кВт.соат 2,04 2,35 2,8 Баъди таҷдид ҳисоб карда мешавад 

 Суръати афзоиши тариф дар соли 2015  % 15 15 15 Баъди таҷдид ҳисоб карда мешавад   

4 НАҚЛИЁТ 
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 Боргардиш млн. т. км 6317,2 6507 6702 6903 7110 7265 

 Мусофиргардиш млн.мусоф.к

м 
10554,5 10871 11197 11533 11879 12138 

5 БАХШИ МОЛИЯ 

 Активҳои ташкилотҳои қарзӣ  млн.сомонӣ 17 825 21 390 25 668 30 801 36 962 44 354 

 Меъёрӣ кифоягии сармояи ташкилотҳои 

қарзӣ  % 14,6 16,2 18,4 20,6 23 26,4 

 Ҳиссаи қарзҳои беэътимоди ташкилотҳои 

қарзӣ, аз ҷумла: % 12,3 10,1 8,5 6,8 5,2 4,4 

  бонкҳо % 14,6 12 10 8 6 5 

 ташкилотҳои молиявии хурд % 1,4 1,5 1,6 1,8 2 2,2 

 Даромаднокии активҳои ташкилотҳои 

қарзӣ, аз ҷумла:  % 2,52 2,9 3,2 3,5 3,8 4 

 бонкҳо % 2,4 2,8 3 3,2 3,4 3,6 

 ташкилотҳои қарзӣ % 2,6 3 3,4 3,8 4,2 4,4 

 Шумораи ташкилотҳои қарзӣ ба 100 ҳазор 

аҳолӣ адад 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 

 Шумораи филиалҳои ташкилотҳои қарзӣ 

ба 100 ҳазор аҳолӣ  адад 5 5,5 6 6,5 7 7,5 

6 БАХШИ БЕРУНИИҚТИСОДӢ 

 Гардиши савдои хориҷӣ  млн долл. 

ИМА 
4254,0 4213,4 4262,8 4444,4 4574,6 4711,0 

 Гардиши савдои хориҷӣ, суръати рушд 

нисбат ба соли гузашта,  
% 101,3 99,0 101,2 104,3 102,9 103,0 

 Содирот млн долл. 

ИМА 
927 953,0 995,8 1219,9 1417,8 1633,1 

 Содирот, суръати афзоиш нисбати соли 

гузашта 

% 
97,9 102,8 104,5 122,5 116,2 115,2 

 Воридот млн долл. 

ИМА 
3327,0 3260,5 3267,0 3224,5 3156,8 3077,9 

 Воридот, суръати афзоиш нисбат ба соли 

гузашта 

% 
77,4 98,0 100,2 98,7 97,1 97,5 

 Сальдои тавозуни савдо млн долл. 

ИМА 
-2400,0 -2307,5 -2271,1 -2004,6 -1739,0 -1444,7 

 Таносуби содирот ба воридот % 27,9 29,2 30,5 37,8 44,9 53,1 

 Таносуби воридот ба содирот маротиба 3,59 3,42 3,28 2,64 2,23 1,88 

 Индекси кушодагии савдо   52,9 52,6 52,0 52,3 53,9 54,7 
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 Индекси шароитҳои савдо  0,26 0,27 0,30 0,30 0,35 0,40 

 Индекси консентратсияи содирот  0,50 0,47 0,45 0,43 0,41 0,40 

 Индекси диверсификатсияи содирот  0,85 0,85 0,83 0,83 0,80 0,80 

 Индекс концентратсияи воридот  0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 

 Индекс диверсификатсияи воридот  0,55 0,55 0,53 0,53 0,52 0,52 

ПРОЕКСИЯИ ИҶТИМОИИ ИСЛОҲОТИ СОХТОРИ: РУШДИ САРМОЯИ ИНСОНӢ 

 Давомнокии пешбинишудаи умр ҳангоми 

таваллуд 

Аз ҷумла 

- мардон 

- занон 

 

 

сол 

 

 

73,5 

71,7 

75,5 

 

 

73,9 

72,1 

75,9 

 

 

74,4 

72,5 

76,4 

 

 

74,8 

73,0 

76,8 

 

 

75,2 

73,4 

77,3 

 

 

75,,9 

73,8 

77,7 

Хароҷотҳои умумии буҷети давлатӣ ба 

хароҷотҳои ғайриасосии соҳаҳои иҷтимоӣ 

бо % ба 

ММД 
13,1 14,2 15,6 17,8 18,7 20 

2.  БОЗОРИ МЕҲНАТ ВА ШУЃЛ 

Таъсиси ҷойҳои кории доимӣ ҳазор ҷой 61,5 Ҳамасола на камтар аз 100 ҳазор ҷойи нави кории истеҳсолӣ 

Афзоиши сатҳи шуғлнокӣ дар соҳаи 

саноат 

% нисбат ба 

соли гузашта 

 
на кам аз  4% 

Ҳиссаи ҷойҳои кории дар деҳот 

таъсисдодашаванда дар тақсимот бо 

соҳаҳо 

%  

на кам аз 70% 

Ҳиссаи шуғл дар бахши ғайрирасмӣ  % 40 40 39 39 38 37 

Ҳиссаи шахсони дорои маълумоти касбӣ 

дар байни аҳолии машғулбуда, 

 Аз ҷумла дар байни занон 
% 

26 

 

20 

на кам аз 27 

 

на кам аз 21 

на кам аз 

28 

на кам аз 

22 

на кам аз 29 

 

на кам аз 23 

на кам аз 30 

 

на кам аз 24 

на кам аз 

30 

на кам аз 

24 

Афзоиши музди меҳнати минималӣ  %  Бо суръати на камтар аз сатҳи таваррум  

3. МАОРИФ ВА ИЛМ 

Фарогирии кўдакони аз 3 то 6-сола бо 

муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ  

% ба гуруҳи 

синнусолии 

дахлдор  

 

12 

 

17 

 

19 

 

20 

 

25 

 

30 

Ба истифода додани ҷойҳои таълимӣ дар 

низоми таҳсилот  

Ба 

истифодадиҳ

ии миёнаи 

солона, ҳазор 

адад 

10,9 на кам аз 30 

Сатҳи фарогирӣ бо мактабҳои ибтидоӣ ва 

миёна   

- аз ҷумла духтарон  

% аз 

шумораи 

кўдакони 6-

86,4 

 

 

на кам аз 

92 

на камтар аз 89 

на кам аз 

94 

на камтар 

на кам аз 

96 

 на камтар 

на кам аз 

97 

 на камтар 

98 

 

95 
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16 сола 85,2 аз 91 аз 93 аз 94  

Таъминоти мактабҳои миёна бо кадрҳои 

педагогие, ки дорои маълумоти олии 

касбӣ, аз ҷумла дар деҳот  

% 

72,7 

 

59,4 

75,0 

 

60,0 

80,0 

 

70,0 

85 

 

75 

88 

 

78 

 

90,0 

 

80,0 

Бозтайёркунӣ ва баланд бардоштани сатҳи 

тахассусии муаллимоҳо  

Ҳамасола, 

 бо % 

на камтар аз 

20% 

на кам аз  34 

Фарогирии кўдакони маъюб синусоли 

мувофиқ бо барномаҳои таълимӣ 

 

% 

  На камтар аз 80 

Ҳиссаи хатмкунандагони синфи 9, ки ба 

низоми муассисаҳои ибтидоӣ ва миёнаи 

касбии таълимӣ дохил шуданд  

% 

 

кариб 12 

 

кариб 14 

 

кариб 20 

 

на кам аз 30% 

Ҳиссаи муассисаҳои таҳсилоти касбие, ки 

биноҳояшон барои нафарони маъюб 

мутобиқ гардонида шудаанд  

% 

 на кам аз 10 на кам аз 

10 

на кам аз 13 на кам аз 15 на кам аз 

18 

Ҳиссаи хатмкунандагони муассисаҳои 

таҳсилоти ҳамагонӣ, муассисаҳоти 

таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбие, ки ба 

МТО дохил шуданд.  

% 26 на кам аз 50 

Шумораи донишҷўёни МТО  

- аз ҷумла духтарҳо/занҳо 

   ба 10 ҳаз. 

навар аҳолӣ 

198 

122 

на кам аз 250 

на кам аз 150 

Хароҷоти буҷет ба маориф бо назардошти 

сармоягузорӣ 

бо % нисбат 

ба  

ММД 

5,5 5,5 5,7 5,8 5,9 6,0 

Ҳиссаи ба тадқиқот ва таҳия 

машғулбудагон нисба ба шумораи умумии 

машғулбудагон  

% 

0,15 на кам аз  

0,18 

на кам аз  

0,2 

на кам аз  

0,25 

на кам аз  

0,28 

на кам аз  

0,3 

Ҳароҷоти буҷет ба соҳаи илм  

бо % нисбат 

ба  

ММД 

0,15 0,14 0,15 0,13 0,12 0,12 

Таносуби музди меҳнати кормандони ба 

илм машғулбуда ва хизматрасонии илмӣ ва 

ба иқтисодиёт ва дар маҷмўъ  

таносубӣ 

1,14:1 

на кам аз 1,25:1 

4. ТАНДУРУСТӢ 

Ҳиссаи аҳолие, ки ба кумаки аввалияи 

тиббӣ таъмин мебошанд  
% 92 92, 6 93,2 93,8 94,4 95 

Ҳиссаи муассисаҳои КАТС, дар асоси % 85 86, 0 87,0 88,0 89,0 90 
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ногўи тасдиқшуда муҷаҳҳаз гардонида 

шудаанд   

Таъмин намудани муассисаҳои табобатӣ 

бо кормандони тиб 
% 82,7 84,2 85,7 87,2 88,7 90 

Аз ҷумла дар деҳот  % 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0 

Паст кардани касалиҳои сироаткунанда  ҳамасола, % афзуда буд на кам аз 10% 

Бартараф намудани баъзе сиратҳое, ки бо 

ваксина идорашаванда  
%  100% 

Ҳиссаи кормандони тиббиие, ки аз 

такмили ихтисос гузаштанд 
ҳамасола, %  на кам аз 20 

Вазни қиёси стандарҳои ҷоригардида 

(Роҳнамои клиникӣ) дар байни бемориҳо.  
% 70,0 74,0 78,0 82,0 86,0 90,0 

Хароҷоти буҷет ба тандурустӣ бо 

назардошти сармоягузорӣ  

бо % нисбат 

ба ММД 
2,3 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 

Шумораи минтақаҳое, ки дар низоми 

тандурустӣ ба маблағгузории сарикасӣ 

гузаштанд  

Шумора/бо 

% 
18/28 35/54 42/65 50/77 57/88 65/100 

Бо дидбонҳои санитарӣ таъмин будани 

нуқтаҳои гузариш дар сарҳади гумрукӣ  
% 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100 

Шумораи озмоишгоҳҳои батериалогие, ки 

мутобиқи стандарти тасдиқшуда муҷаҳҳаз 

гардонидашудааст  

 

% 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100 

Иҷои чорабиниҳои зидди сурхакон (гул) 

дар мониторинги беҳдошти санитарию 

эпидемологӣ  

% 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 100 

Миқдори барномаҳои эҳёгарӣ 

(реабилитация) дариттиҳодҳои шахсони 

маъюб  

 воҳид 10,0 16,0 22,0 28,0 34,0 40 

5. ҲИФЗИ ИҶТИМОӢ 

Афзоиши ҳақиқии нафақа  
Афзоиши миёна 

солона бо   % 
 на кам аз 10 

Коэффитсиенти ивазкунӣ  % 28,2 на кам аз 30% 
на кам аз 

33% 

на кам аз 

36% 

на кам аз 

38% 

на кам аз 

40% 

Ҷорӣ намудани кумаки суроғавии иҷтимоӣ  
% фарогирии 

минтақаҳо 
36 58 73 100 100 100 

Ҳиссаи кормандони иҷтимоие, ки аз ҳамасола,  на кам аз 20% 
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такмили ихтисос гузаштанд   % 

Спетсфикатсия ва стандартҳои намунавии 

пешниҳоди хизматрасониҳо ба аҳолии 

осебпазир таҳия шуданд  

воҳид 6 9 11 13 14 14 

Ҳиссаи шахсони маъюб, ки воситаҳои 

барқарорсозии техникии ёридиҳанда 
% 50 56 62 68 74 80 

Афзоиши андозаи ҳақикии кумакпулӣ  %   ҳамасола на 3-5 % 

6. ФАРҲАНГ 

Шумораи чорабиниҳо оид ба 

оммавикунонӣ анъанаҳо ва иншоотҳои 

мероси фарҳангӣ  

воҳид  ҳамасола на кам аз 100 

Ҳиссаи иншоотҳои фарҳангии дар ҳолати 

қаноатбахш қарордошта (таъмири асосӣ 

талаб намекунад) аз шумораи умумии 

иншоотҳои фарҳангӣ   

%  не более 40 

Таъминоти маҷмўӣ бо китобхонаҳо ва 

муассисаҳои фарҳангию истироҳатӣ  

ба 100 ҳаз. 

аҳолӣ 
27 на кам аз 54 

Таъминоти маҷмўӣ бо театрҳо, 

осорхонаҳо, толорҳои консертӣ ва 

коллективҳои филармонӣ   

ба 100 ҳаз. 

аҳолӣ  
1 на кам аз 1,5 

Хиссаи репертуарҳо барои кўдакон ва 

н\ҷавонон аз шумораи умумии спектаклҳо 

(намоишҳо) (чорабиниҳо дар толорҳои 

театр)  

%  на кам аз 55 

Афзоиши шумораи донишҷўёне, ки 

таълими касбӣ ва олии ба фарҳанг 

алоқамад гирифтаанд     

Афзоиши 

миёнаи 

солона, % 

 на камтар аз 10 

Ҳиссаи маҳсулотҳои индустрияи эҷодӣ дар 

ҳаҷми умумии содирот 
% … На камтар аз 0,5 

7. МУҲИТИ ЗИСТ 

Сатҳи таъминот бо манзил      м2/нафар 10,9 11 11,5 12 12,5 13 

Фарсудашавии инфрасохтори коммуналӣ    
%  

на бештар аз 

50 

на бештар аз 40 
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Замимаи 3. 

 Индексҳои байнисоҳавӣ ва муқоисаҳои байналхалқӣ 

№ Индикатор 
Воҳиди 

ченак 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Сатҳи миллии камбизоатӣ % 31,0 29,8 27,2 24,5 21,7 20 

2 Ҳиссаи табақаи 
% 22,4 на кам аз 23 

на кам аз 

25 
на кам аз 27 на кам аз 29 30 

3 Индекси рушди инсонӣ  индекс 0,624 0,638 0,644 0,651 0,657 0,667 

4 

Индекси нобаробарии гендерӣ раддабандӣ 

Мавқеи 69 

дар байни 155 

кишвар 

на поёнтар аз 

мавқеи 67 

на поёнтар 

аз мавқеи 

65 

на поёнтар 

аз мавқеи 63 

на поёнтар 

аз мавқеи 62 

на поёнтар 

аз мавқеи 

60 

5 Индекси рушди гендерӣ 

гурўҳ 

Гурўҳи 3 дар 

сатҳи рушд 

Гурўҳи 3 дар 

сатҳи рушд 

Гурўҳи 3 

дар сатҳи 

рушд 

Гурўҳи 2  

дар сатҳи 

рушд 

Гурўҳи 2 

дар сатҳи 

рушд 

Гурўҳи 2 

дар сатҳи 

рушд 

6 

Пешбурди тиҷорат раддабандӣ 

Мавқеи 132 

дар байни  

189 кишвар 

на пасттар аз  

мавқеи  130 

на пасттар 

аз мавқеи 

110 

на пасттар 

аз мавқеи 

100 

на пасттар 

аз мавқеи 

90 

на пасттар 

аз мавқеи 

80 
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