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Cарраёсати рушди соҳаҳои воқеии иқтисодиёт 
 

 
 Сараёсати рушди соҳаҳои воқеии иқтисодиёт қисми таркибии сохтори Вазорати рушди 
иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Бо мақсади таъмини иҷрои нишондодҳои Низомномаи Вазорати рушди иқтисод ва 
савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарраёсат дар яқҷоягӣ бо вазорату идораҳо, корхонаю муассисаҳо 
сарфи назар аз шакли моликияташон, инчунин мақомотҳои иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатии ҷумҳурӣ ваколат (ӯҳдадорӣ)-ҳои зеринро амалӣ менамояд: 

- сиёсати давлатиро оид ба таҳия, тадбиқ ва батанзимдарории бахши таҳлил ва таҳияи 
консепсияҳо, стратегияҳои кӯтоҳмӯхлат, миёнамӯҳлат ва дарозмӯҳлат, барномаҳо ва дурнамоҳои 
рушди инноватсионии иқтисодии соҳаҳои реалии иқтисодиёти ҷумҳурӣ - соҳаҳои саноат, 
кишоварзӣ, комплекси сӯзишворию энергетикӣ, нақлиёту коммуникатсия ва инфрасохтор, корҳои 
кашшофии геологӣ, муҳити зист ва истифодаи захираҳои обуз амин амалӣ менамояд; 
 - фаъолияти ҳамбастагиро бо сохторҳои Вазорат, сохторҳои иқтисодии мақомотҳои 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомотҳои соҳавӣ (вазорату идораҳо) таъмин мекунад; 

- бо иштироки дигар мақомотҳои соҳавӣ сиёсати ислоҳоти давлатии соҳаҳои индустрия – 
саноат, кишоварзӣ, нақлиёту коммуникатсия ва инфрасохтор таҳия карда, роҳбарии умумии 
услубии ислоҳот ва танзимро дар ин самт анҷом дода, ҳолати амалӣ намудани чорабиниҳои 
баҳри ислоҳот андешидашударо таҳлил мекунад;  

- дар якҷоягӣ бо дигар мақомотҳои соҳавӣ дар таҳия намудани тавозуни истеҳсол ва 
истеъмоли намудҳои муҳими маҳсулот ва ашьёҳои хоми стратегии дар ҷумҳурӣ истеҳсолшаванда 
иштирок мекунад; 

- дар асоси маълумоту ахборотҳои мақомотҳои соҳавӣ, ҳолати рушди иқтисодии 
соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, комплекси сӯзишворию энергетикӣ, нақлиёту коммуникатсияро аз 
нигоҳи иқтисодӣ таҳлил ва пешниҳод мекунад; 

- дар таҳия намудани дурнамоҳо ва барномаҳои рушди соҳаҳои иқтисоди реалии 
ҷумҳурӣ, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо барои давраҳои муайян иштирок мекунад; 

- пешниҳодҳои мақомотҳои соҳавӣ, мақомотҳои иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатиро дар бобати мувофиқати онҳо ба талаботҳои дурнамою барнома ва стратегияҳои 
қабулшуда баррасӣ намуда, хулоса таҳия менамояд; 

 
 

1. Сохтори Сарраёсат: 
 

Сараёсати рушди соҳаҳои воқеии иқтисодиёт аз ду Раёсат ва як Шуъба иборат мебошад: 
1) Раёсати рушди соҳаҳои саноат ва инфрасохтор;  
2) Раёсати рушди соҳаҳои энергетикӣ, сарфаҷуӯии энергия ва танзими давлатии тарифҳо; 
3) Шуъбаи рушди соҳаҳои кишоварзӣ ва экология. 

 
 

1. 
РАЁСАТИ РУШДИ СОҲАҲОИ САНОАТ ВА ИНФРАСОХТОР 

 

Ваколат ва вазифаҳои асосии Раёсат: 
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 Раёсат дар якҷоягӣ бо вазорату идораҳои соҳаҳои саноат, нақлиёту коммуникатсия ва 
хоҷагии манзилию коммуналии ҷумҳурӣ ваколат (ӯҳдадорӣ)-ҳои зеринро амалӣ менамояд: 
 - бо мақсади муайян намудани ҳадафҳои стратегӣ ва механизми тадбиқу таъмин кардани 
рушди иқтисодӣ, фаъолияти инноватсионии соҳаҳои саноат, нақлиёту коммуникатсия ва хоҷагии 
манзилию коммуналиро танзиму мувофиқа мекунад; 
 - таҳлил ва баҳодихии вазъи феълии иқтисодии соҳаҳои саноат, нақлиёту коммуникатсия 
ва хоҷагии манзилию коммуналиро анҷом дода, дар асоси онҳо усулҳои дастгирии барномаҳо ва 
лоиҳаҳои инноватсионӣ ва рушди иқтисодии ин соҳаҳоро муайян менамояд; 
 - стратегияхо, барномаҳои кӯтоҳмухлат, миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат, дурнамоҳои рушди 
иқтисодии соҳаҳои нақлиёт, коммуникатсия ва хоҷагии манзилию коммуналиро дар мувофиқа бо 
вазорату идораҳои дахлдор аз нигоҳи инноватсионӣ таҳия, таҳлил ва пешниҳод менамояд; 

- ҳамчун қисмати давлатии сиёсати рушди иҷтимоӣ – иқтисодии ҷумҳурӣ, сиёсати 
инноватсионии мақсадноки лоиҳаю барномаҳои самтҳои афзалиятноки рушди соҳаҳои саноат, 
нақлиёту коммуникатсия ва хоҷагии манзилию коммуналиро муайян мекунад; 
 - инфрасохтори инноватсионии соҳаҳои нақлиёту коммуникатсия ва хоҷагии манзилию 
коммуналиро омӯхтаю таҳлил намуда, баҳри ташаккули сохтору фаъолияти инноватсионӣ (созмон 
додани марказҳои инноватсионӣ - технологӣ, ташкилотҳои алоҳида ва махсус дар минтақаҳо) 
хулоса таҳия ва пешниҳод менамояд; 
 - барномаҳо ва лоиҳаҳои рушди инноватсионии иқтисодии соҳавӣ ва минтақавии соҳаҳои 
мухталифи саноат, нақлиёту коммуникатсия ва хоҷагии манзилию коммуналиро ҳамоҳанг 
менамояд; 
 - баҳри рушди инфрасохтори инноватсионӣ ва фароҳам овардани шароити муътадил оид 
ба ҷалб намудани инвеститсия ба соҳаҳои нақлиёту коммуникатсия ва хоҷагии манзилию 
коммуналӣ, тадбирҳо меандешад; 

- фаъолияти сохторҳои мухталифи соҳаҳои саноат, нақлиёту коммуникатсия ва хоҷагии 
манзилию коммуналиро оид ба масъалаҳои ташаккули захираҳои иттилоотӣ ва истифодаи онҳо 
аз ҷониби сохторҳои соҳа ва аҳолӣ ҳамоҳанг месозад; 
 - фаъолияти субъектҳои хоҷагидории соҳаҳои мухталифи саноат, нақлиёту коммуникатсия 
ва хоҷагии манзилию коммуналиро сарфи назар аз шакли моликият ва тобеъият дар таъмини 
рушди иқтисодии соҳа ҳамоҳанг месозад; 

- дар мувофиқа бо роҳбарону мутахасисони соҳҳаҳои саноат, нақлиёт ва коммуникатсия, 
хоҷагии манзилию коммуналӣ, инчунин шахсони ҳуқуқиро барои иштирок ҷиҳати ҳаллу фасли 
масъалаҳое, ки ба салоҳияти Раёсат дохил мешаванд, ҷалб менамояд; 
 
 
 

2. 
РАЁСАТИ РУШДИ СОҲАҲОИ ЭНЕРГЕТИКӢ, САРФАҶУӯИИ ЭНЕРГИЯ ВА ТАНЗИМИ 

ДАВЛАТИИ ТАРИФҲО  
 

Ваколат ва вазифаҳои асосии Раёсат: 

- таъмини фаъолияти мутақобилаи Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо Дастгоҳи иҷроияи Презденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, вазорату идораҳо, мақомоти идораи давлатӣ ва дигар корхонаҳою ташкилотҳо дар 
соҳаҳои комплекси сӯзишворию энергетикӣ; 
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- мураттаб сохтани нақшаҳои кории Раёсат пешниҳоди онҳо барои баррасии роҳбарияти 
Сарраёсат ва Вазорат; 

- иштирок дар татбиқи барнома ва нақшаи чорабиниҳои гузаронида- шавандаи соҳаи 
энергетика, инчунин назорати иҷрои саривақтӣ ва босифати онҳо; 

- таҳияи тавозуни асосноки истеҳсол ва эҳтиёҷоти энергетикии соҳаҳои хоҷагии халқи 
ҷумҳурӣ; 

- ташкил, баргузор ва ҳамоҳанг намудани чорабиниҳои Комиссияҳои байниидоравии 
Вазорат; 

- бо риояи қатъии интизоми давлатӣ ва талаботи қонунгузорӣ дар соҳаи энергетика таъмин 
намудани фаъолияти муштараки Вазорат бо дигар мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти 
ҳокимияти иҷроия ва субъектҳои хоҷагидор. 

 

3. 
ШУЪБАИ РУШДИ СОҲАҲОИ КИШОВАРЗӢ ВА ЭКОЛОГИЯ 

Ваколат ва вазифаҳои асосии Шуъба: 

- таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ ва танзимдарории меъёрии ҳуқуқӣ дар бахши таҳлил ва 
таҳияи консепсияҳо, стратегияҳои кӯтоҳмуддат, миёнамӯҳлат ва дарозмӯҳлат, барномаҳо ва 
дурнамоҳои рушди соҳаҳои кишоварзӣ, истифодаи захираҳои обу замин ва ҳифзи муҳити зист; 

- муайян намудани ҳадафҳои стратегӣ ва механизми татбиқу таъмин кардани фаъолияти 
рушди соҳаҳои кишоварзӣ, таҳлил ва баҳодиҳии вазъи кунунии соҳа, аз ҷумла истифодабарии 
захираҳои обу замин, соҳаҳои зироаткорӣ, боѓу токпарварӣ, чорводорӣ, кирмакпарварӣ, занбӯри 
асалпарварӣ, моҳипарварӣ, техникаи кишоварзӣ, масъалаҳои ҳифзи муҳити зист, хоҷагии ҷангал, 
ҳолатҳои фавқулодда мансуб ба офатҳои табиӣ, Наҷоти Байналмилалии Баҳри Арал, проблемаҳои 
кӯли Сарез ва дигар масъалаҳои дорои хусусияти кишоварзидошта дар ҳамаи шаклҳои 
хоҷагидорӣ; 

- таҳдили қисмати давлатии сиёсати инноватсионии соҳаҳои кишоварзӣ, экология ва 
истифодаи захираҳои обу замин; 

- таҳдили ҳаматарафаи пешниҳодҳои вазорату идораҳо ва мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти 
маҳаллии ноҳияҳо, шаҳрҳо ва вилоятҳо доир ба таҳияи дурнамои рушди соҳаи кишоварзӣ, 
экология ва истифодаи захираҳои обу замин; 

- ҳамоҳангсозии сиёсати экологӣ бо соҳаҳои дигари иқтисодиёт; 
- лоиҳаҳои қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 

масъалаҳои кишоварзӣ, истифодаи захираҳои обу замин ва ҳифзи муҳити зистро ба танзим 
медароранд; 

- иштирок дар омода намудани хулоса ва пешниҳодҳо ба лоиҳаҳои санадҳои 
байниҳукуматӣ дар соҳаи кишоварзӣ, истифодаи захираҳои обу замин ва экология; -----  

- иштирок дар таҳия намудани механизмҳо вобаста ба кам намудани қарзҳои субъектҳои 
хоҷагидорӣ; 

- фаъолияти субъектҳои хоҷагидории соҳаҳои кишоварзӣ ва ҳифзи муҳитро сарфи назар аз 
шакли моликият ва тобеъият дар таъмини рушди иқтисодии соҳа ҳамоҳанг месозад. 

 
 
  


