
Сарраёсати сиёсати сармоягузорӣ ва рушди минтақаҳо 
 

 
Сарраёсат воҳиди сохтории дастгоҳи марказии Вазорати рушди иқтисод ва савдои 

Ҷумҳурии  Тоҷикистон буда, вазифаҳоро оид ба таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ ва 
танзимдарории барномаҳои давлатии инвеститсионӣ, грантҳо ва сохтмони асосӣ, ҷараёни 
татбиқи лоиҳаҳои муштараки инвеститсионӣ ва азхудкунии нишондиҳандаҳои асосии 
сохтмон, аз он ҷумла маблаѓгузориҳои асосии мутамарказ аз рӯи фармоишгарон таҳлил 
менамояд. Дар таҳияи сиёсати давлатии сармоягузориҳо ва меъёрҳои сохтмонӣ иштирок 
намуда, оид ба масъалаҳои расонидани кӯмакҳои башардӯстона, техникӣ ва эҳсонкорӣ бо 
донорҳо ҳамкории мутақобилан судмандро амалӣ мекунад;  

дар самти муайян ва амалӣ намудани сиёсати ягонаи давлатӣ оид ба ташкил, идора ва 
фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ ба ҳисоб меравад; 

ба ташаккули сиёсати давлатии иҷтимоию иқтисодӣ ва ҳамоҳангсозии барномаҳои 
минтақавӣ ва ҷумҳуриявӣ, лоиҳаҳои дурнамо ва нақшаҳои индикативии кӯтоҳмуддат, 
миёнамӯҳлат ва дарозмӯҳлат, барномаҳо, консепсияҳои миёнамӯҳлат,  дарозмӯҳлати рушди 
иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои мухталифи Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ҳамчунин татбиқ 
намудани  қонунгузории ҷумҳуриро дар самти рушди минтақаҳо таъмин менамояд. 
 
 

Раёсати таҳияи барномаҳои давлатии сармоягузорӣ ва маблаѓгузориҳои 
мутамарказ 

 
        - санадҳои меъёрию ҳуқуқии вобаста ба сармоягузориҳои давлатӣ ва ҳориҷиро дар 
Ҷумҳурии Тоҷикисто таҳияи намуда, оид ба амалӣ гаштани онҳо назорат мебарад; 
        - Барномаҳои давлатии сармоягузорӣ, грантҳо ва сохтмони асосиро барои солҳои 
дахлдор таҳия менамояд; 
        - Барномаи инвеститсионии давлатӣ, грантҳо ва сохтмони асосӣ барои солҳои 2010 –
2012; 
        - Барномаи давлатии инвеститсионӣ, грантҳо ва сохтмони асосӣ барои солҳои 2011–
2013; 
        - Барномаи давлатии сармоягузорӣ, грантҳо ва сохтмони асосӣ барои солҳои 2012–
2014. 
 
 
 Раёсати маъмуригардонии минтақаҳои озоди иқтисодӣ 
 
        - санадҳои меъёрию ҳуқуқии вобаста ба минтақаҳои озоди иқтисодиро таҳияи 
намуда, оид ба амалӣ гаштани онҳо назорат мебарад; 
        - мониторинг, таҳлил, баҳодиҳӣ ва дурнамои рушди  минтақаҳои озоди иқтисодиро 
таҳия мекунад; 



        - консепсияҳо, стратегияҳо, ва барномаҳои рушди  иқтисодию иҷтимоии минтақаҳои 
озоди иқтисодиро таҳия мекунад. 

 
 Раёсати рушди минтақаҳо ва мониторинги иҷрои барномаҳои миллӣ 
 
  Рушд ва афзалиятҳои миллӣ 
 

- Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола; 
- Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2015; 
- Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2007-2009;  
- Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2010-2012; 
- Брошюра (маълумоти кутоҳшудаи) ҳисоботи СПКСК барои солҳои 2010-2012; 
- Стратегияи баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардуми Тоҷикистон барои 
солҳои 2013-2015; 
- Брошюра (маълумоти кутоҳшудаи) Стратегияи баланд бардоштани сатҳи 
некӯаҳволии мардуми Тоҷикистон барои солҳои 2013-2015. 

Рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо 
 

Барномаҳои рушди иҷтимои-иқтисодии минтақиҳо  
 
- Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Суѓд дар давраи то соли 2015; 
- Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Хатлон дар давраи то соли 2015; 
- Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар 
давраи то соли 2015; 
- Номгӯи иншоотҳои сохтмону барқарор ва таъмиршаванда дар ноҳияи Нуробод 
барои солҳои 2005-2010; 
- Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияи Айнӣ барои солҳои 2011-2015; 
- Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияи Ашт барои солҳои 2011-2015; 
- Барномаи рушди ноҳияи Бобоҷон Ѓафуров барои солҳои 2011-2015 
- Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияи Шаҳринав дар давраи  то соли 2015; 
- Барномаи рушди ноҳияи Гончи барои солҳои 2011-2015; 
- Барномаи рушди ноҳияи Ҷаббор Расулов барои солҳои 2011-2015; 
- Барномаи рушди ноҳияи Зафаробод барои солҳои 2011-2015 
- Барномаи рушди шаҳри Истаравшан барои солҳои 2011-2015; 
- Барномаи рушди Исфара барои солҳои 2011-2015; 
- Барномаи рушди шаҳри Конибодом барои солҳои 2011-2015; 
- Барномаи рушди ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ барои солҳои 2011-                                                                           
2015; 



- Барномаи рушди ноҳияи Мастчоҳ барои солҳои 2011-2015; 
- Барномаи рушди шаҳри Панҷакент барои солҳои 2011-2015; 
- Барномаи рушди ноҳияи Спитамен барои солҳои 2011-2015; 
- Барномаи рушди ноҳияи Шаҳристон барои солҳои 2011-2015.  


