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Дастури кори
Гуруњи корї оид ба рушди соњибкории занон
(дар љаласаи якуми Гуруњи корї оид ба рушди соњибкории занон
аз 5 маи соли 2015 баррасї шудааст)
1. Муќаррароти умумї
1.1.Гуруњи корї оид ба рушди соњибкории занон (минбаъд Гуруњи
корї) дар назди Кумитаи Давлатии сармоягузорї ва идораи амволи
давлатии Љумњурии Тољикистон (КДСИАДЉТ) бо маќсади ноил
гардидан ба баробарии гендерї дар доираи иќтисодї, дастрасии
баробар ба захирањои молиявї тавассути ќарздињї, рушди соњибкорї
миѐни занон ба воситаи таќвият бахшидани механизмњои њамкорї
байни давлату бахши хусусї ва таъмини муколамаи озоди маќомоти
давлатї, бахши хусусї, ассотсиатсияњои соњибкорї, шарикони рушд ва
љомеаи шањрвандї љињати масъалањои рушди соњибкории занон дар
Тољикистон таъсис дода мешавад.
2. Вазифањои асосии Гуруњи корї

2.1.
Мусоидат ба КДСИАДЉТ дар амалигардонии вазифањо
љињати дастгирии бахши хусусї ва таъмини иштироки васеи
тарафњои манфиатдор дар раванди рушди муколамаи давлат ва
бахши хусусї оид ба масъалањои рушди соњибкории занон дар
Тољикистон;
2.2.
Мусоидат ба раванди амалигардонї ва мониторинги
стратегияњо ва барномањои дастгирии бахши хусусї ва
фаъолгардонии наќши занон дар љумњурї;
2.3.
Машваратдињї дар тањияи сиѐсати рушди соњибкорї миѐни
занон ва мусоидат дар њамоњангсозии барномањои дастгирии занони
соњибкор дар Тољикистон;
2.4.
Рушди низоми мусоидат ва васеъ намудани иштироки занон
дар соњибкории хурд ва оилавї, аз љумла пешнињоди имтиѐзњои
андозї, ќарзї ва суѓуртаи онњо;

2.5.
Баланд бардоштани самаранокии љалб ва истифодаи кумаки
беруна барои рушди соњибкории занон тавассути инкишофи
механизмњои њамоњангсозї ва мониторинги кумаки беруна дар бахши
хусусї;
2.6.
Тањияи унсури таркибии гендерї дар ояндабинии стратегии
рушди иљтимоию иќтисодии мамлакат, тањлили сањми занону мардон
дар натиљањои иќтисодии сиѐсати макроиќтисодии татбиќшаванда;
2.7.
Ќабули барномањо оид ба таъмини дастрасии баробари
занони дењотї ба захирањои иќтисодї
Гуруњи корї фаъолияти худро дар самтњои зерин амалї мегардонад:
 Рушди њамкории тарафайни самаранок байни тарафњои љалбшуда,
дастгирї ва баланд бардоштани самаранокии муколамаи давлат ва
бахши хусусї оид ба масъалањои рушди соњибкории занон дар
сатњи миллї.
 Бењтарнамої ва мутобиќнамоии љараѐни њамоњангсозї ва
мониторинги кумаки беруна барои дастгирии соњибкории занон ва
равона гардонидани он ба афзалиятњои Стратегияи баланд
бардоштани сатњи некуањволии ањолии Тољикистон.
 Муњокимаи рафти татбиќи лоињањо оид ба дастгирии соњибкории
занон ва фаъолияти сармоягузорї
 Мусоидат ба КДСИАДЉТ дар њамоњангсозии фаъолияти вазорату
идорањои дахлдор, шарикони рушд ва намояндагони бахши
хусусї, ки бо амалигардонї ва мониторинги татбиќи санадњои
меъѐрию њуќуќї, стратегияњо ва барномањои соњавии дастгирии
соњибкории занон мувофиќи Барномаи дастгирии давлатии
соњибкорї барои солњои 2012-2020 ва Стратегияи миллии
фаъолигардонии наќши занон дар Љумњурии Тољикистон барои
солњои 2011-2020 алоќаманд мебошад.
 Такмили базаи маълумот барои тадќиќи масъалањои занони
соњибкор дар Тољикистон ва мусоидат барои дастрас намудани
маълумоти гуруњбандишудаи гендерї оид ба рушди соњибкории
занон (кор бо Агентии Омор).
 Гузаронидани тадќиќот оид ба фазои сармоягузории гендерїиттилоотонидашуда бо маќсади ояндабинии фаъолнокии
иќтисодии ањолї бо назардошти хусусияти гендерии минтаќањои
алоњида ва бахшњои истењсолот, ва инчунин муайян намудани
талабот ба ќарздињї.
 Ташкили шабакаи васеи марказњои маълумоти иќтисодї, таълими
маъмурикунонї ва идоракунии соњибкорї, бозомузии касбии
занон, таълими ихтисосњои техникї ба занону духтарон.
 Љалби доирањои соњибкорї ва иттињодияњои љамъиятї барои
иштирок дар бозомўзии занони бекор ба ихтисосњои љавобгўи
талаботи бозорї бо назардошти хоњиш ва сатњи дониши онњо.

 Мукаммалгардонии тадбирњо оид ба рушди соњибкории занон
тавассути дастгирии молиявї, рушди васеи хизматрасонии
машваратию маркетингї бо маќсади рушди минбаъдаи соњибкорї
ва таъмини шуѓли занон.
 Баланд бардоштани раќобатпазирии занон дар бозори мењнат бо
истифодаи низоми дастгирї (машваратдињї, кумак дар омўзиш ва
таъмини шуѓл), тањияи механизмњои љалби занон ба соњибкорї ва
мусоидат ба рушди минбаъдаи корхонањои таъсисдодаи онњо.
 Ба инобат гирифтани талаботи занон ба мењнат њангоми
гузаронидани табодулоти минбаъдаи иќтисодї, зоњир намудани
таваљљўњи махсус ба шуѓли занон дар хољагии дењот, аз љумла
коркарди мањсулоти кишоварзї.
 Бунѐди шароит барои рушди соњибкории иљтимої бо назардошти
љанбањои гендерї, ки ба тавсеа ва рушди соњибкории оилавї–
таќвиятбахши институти оила равона карда шудааст. Ташкили
шабакаи васеи љойњои корї «дар хона» бо рељаи озоди корї ва
шаклњои нави таќсимоти мењнат.
 Баланд бардоштани самаранокии барномањои ќарздињии хурд
барои занон тавассути таќвият бахшидани маќсаднокї ва
шаффоияти онњо, тавсеаи фарогирии занони камбизоат бо
барномањои ќарздињии хурд (хусусан дар дењот).
 Амалигардонии
чорабинињои
миллии
соњибкории
занон
(симпозиумњо, форумњо оид ба корњои анљомдодаи Гуруњи
корїљињати рушди соњибкории занон), љалби занон барои тарѓиб
ва пањннамоии таљрибаву донишњои худ оид ба ташкили
соњибкорї.
 Таќвият бахшидани иќтидори гуруњи корї тавассути омухтани
таљрибаи мамлакатњо љињати дастгирии соњибкории занон
(барномањои молиявию ѓайримолиявї), мусоидат дар ташкил ва
гузаронидани барномањои омўзишї, конфронсњои муштарак,
семинарњо, мизњои мудаввар ва дигар чорабинињо, аз љумла барои
баланд бардоштани иќтидори кормандони ташкилоти љалбшуда.
3.

Сохтор ва маќоми Гуруњи корї

3.1. Гуруњи корї, ки бо ташаббуси Њукумати Љумњурии Тољикистон
таъсис ѐфтааст, маќоми машваратї буда, фаъолияти он аз тарафи
КДСИАДЉТ тибќи Дастури мазкур њамоњанг карда мешавад.
3.2. Гуруњи корї фаъолияти худро барои ноил гардидан ба маќсадњои
гузошташуда ва татбиќи вазифањои асосї тибќи Дастури мазкур ва
ќарорњои Гуруњи корї амалї менамояд.
3.3. Аъзои Гуруњи корї намояндагони љалбшудаи маќомоти давлатї,
шарикони асосии рушд, бахши хусусї, ассотсиатсияњои соњибкорї ва
љомеаи шањрвандї мебошанд. Њайати Гуруњи корї аз тарафи

муовини якуми Сарвазири Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда
шудааст.
3.4. Аъзои Гуруњи корї њуќуќ доранд:
 дар љаласањои Гуруњи корї иштирок намоянд, бо ташаббусњо
баромад намоянд, таклиф, пешнињод, эрод ва ислоњот љињати
масъалањои
баррасишаванда
манзур
намоянд,
номзадии
коршиносонро барои зергуруњњои коршиносон оид ба мавзуъњои
алоњида пешнињод намоянд;
 дар тањия ва татбиќи пешнињодњои аз тарафи Гуруњи корї
ќабулшуда иштирок намоянд;
 тамоми иттилооти барои иљрои уњдадорињои аъзои Гуруњи корї
заруриро дастрас намуда шинос шаванд.
 дар љаласањои зергуруњии коршиносон бахшида ба мавзуњои
алоњида бо њуќуќи овози машваратї ширкат намоянд;
 озодона фикри худро љињати дилхоњ масъалаи фаъолияти Гуруњи
корї баѐн намоянд
3.5. Барои њамоњангсозии фаъолияти Гурўњи корї, омодагї ва
гузаронидани љаласањои он, мувофиќасозии фаъолият оид ба иљрои
ќарорњои Гурўњи корї ва дигар масъалањои марбут ба мавзўи
фаъолияти он аъзои Гурўњи корї раис ва котиботи Гурўҳи кориро
интихоб менамоянд.
3.6. Фаъолияти Гурӯҳи корӣ дар шаклњои зерин амалї карда мешавад:
- гузаронидани ҷаласаҳои Гурўњи корї;
- фаъолияти аъзои Гурўҳи корї;
- кори Шўрои Гурўҳи корї;
- кори гурўњњои мавзўи ва экспертї.
3.7. Гурӯҳи корӣ, чун ќоида, дар ҳайати худ гурӯҳҳои мавзўї ва
экспертиро аз рӯи самтњои фаъолияти Гурӯҳи корӣ бо ҷалби
мутахассисон бо ҳуқуқи овоздињии машваратї ташкил медиҳад.
3.8. Масъалаҳои аз љониби гурӯҳҳои мавзўї ва экспертї баррасишаванда
ва дастури кори онҳо дар ҷаласаи Гурӯҳи корӣ тасдиқ карда
мешаванд. Гурўњњои мавзўї ва экспертї, чун ќоида, ба таври доимї
фаъолият менамоянд ва дар бораи њуљљату ќарорњои тањиягардида ва
ѓ. дар љаласањои Гўрўњи корї гузориш медињанд.
Роҳбари Гурӯҳи корӣ
4.1. Роҳбари Гурӯҳи корӣ (минбаъд - Роњбар) дар доираи ваколатњои
мутобиқи Дастури мазкур фаъолияти Гурӯҳи кориро ташкил
менамояд.
4.2. Барои расидан ба њадафњо ва иҷрои вазифаҳои Гурӯҳи корӣ
Роҳбари Гурӯҳи корӣ вазифаҳои зеринро анҷом медиҳад:

4.

 фаъолияти Гурӯҳи кориро ташкил ва бевосита роҳбарӣ
менамояд;
 ҷаласаҳои Гурӯҳи кориро баргузор менамояд;
 ба баррасии Гурўњи корї таклифњо оид ба ворид намудани
таѓйирот ба Дастури кори Гурӯҳи корї, лоињаи нақшаи кори
Гурўњи корї (тағйирот ба ин нақша), инчунин рӯзномаи ҷаласаи
навбатии Гурӯҳи кориро пешнињод менамояд;
 ба тарафҳои манфиатдор дар бораи қарорҳои љаласањои Гурӯҳи
корӣ хабар медињад;
 аз аъзои Гурӯҳи корӣ мувофиқи тартиби муқарраргардида барои
иҷрои ҳадафҳо ва вазифаҳои Гурӯҳи корӣ маводро дархост
менамояд ва мегирад;
 масъалаҳои марбут ба фаъолияти Гурӯҳи кориро барои баррасӣ
пешниҳод менамояд;
 љињати иҷрои қарорҳои Гурўҳи корї бо ҷалби аъзои он ва дигар
тарафҳои манфиатдор чораҳо меандешад;
 фаъолияти Шўрои Гурўҳи кориро ташкил ва ҳамоҳанг месозад;
 вазифањои дигареро, ки дар Дастури мазкур пешбинї гардида,
ба таъмини иҷрои вазифаҳои Гурӯҳи корӣ равона гардидаанд,
иљро менамояд;
 иҷроиши қарорҳои Гурӯҳи кориро назорат мекунад;
 фаъолити гурўњњои мавзўї ва экспертиро њамоњанг месозад.
4.3. Агар Роҳбари Гурӯҳи корӣ дар ҷаласаи навбатї иштирок карда
натавонад, пас љаласаи Гурўњи кориро яке аз аъзои Гурўҳи корї, ки аз
тарафи иштирокчиѐни љаласаи Гурўњи корї интихоб шудааст,
мегузаронад ва дар ин ҷаласа ваколатњои дахлдори Роҳбари Гурӯҳи
кориро иљро менамояд.
5.

Масъулияти котиботи Гуруњи корї

5.1. Котиботи Гурӯҳи корӣ вазифаҳои зеринро анҷом медиҳад:
 супоришҳои Роҳбари Гурӯҳи кориро иҷро мекунад;
 дар асоси пешниҳодҳои аъзои Гурӯҳи корӣ лоиҳаи Нақшаи
кори Гурӯҳи кориро (тағйирот ба нақшаи зикргардида) тањия
намуда, онро ба баррасии Роҳбари Гурӯҳи корӣ пешниҳод
менамояд;
 омодагии ташкилӣ ва техникии ҷаласаҳои Гурӯҳи корӣ,
барасмиятдарории қарорҳои Гурӯҳи кориро таъмин месозад;
 тањияи маводро барои баррасӣ дар ҷаласаҳои Гурӯҳи корӣ
таъмин менамояд;
 протоколи љаласаи Гурӯҳи кориро мураттаб месозад, ки дар он
сана, ваќт ва мањалли баргузории ҷаласа, ному насаби аъзои

Гурӯҳи корӣ ва шахсони дигари дар ҷаласа ширкатдошта,
қарорњои аз тарафи Гурӯҳи корӣ қабулшуда ва масъалањои
дигари дар љаласа баррасишуда инъикос меѐбанд;
 аъзои Гурӯҳи кориро на дертар аз се рӯз пеш аз баргузор шудани
ҷаласа дар бораи сана, ваќт ва мањалли баргузории љаласа ва
рӯзномаи он огоњ месозад;
 ба аъзои Гурўњи корї фиристодани њуљљатњои зарурї, ќарорњои
Гурўњи корї ва дигар маводи заруриро таъмин менамояд;
 дар ташкили фаъолияти гурўњњои мавзўї ва экспертї мусоидат
менамояд;
 мониторинги иљрои ќарорњои ќабулгардидаро таъмин менамояд
ва дар бораи њолати иљрои онњо дар љаласањои Гурўњи корї
гузориш медињад.
6. Љаласањои Гурӯҳи корӣ
6.1. Гурӯҳи корӣ дар доираи салоҳияти худ масъалаҳои зеринро
баррасӣ менамояд:
 бо пешниҳоди аъзои Гурӯҳи корӣ, сохторњои давлатї, шарикони
рушд, бахши хусусї, иттињодияњои соњибкорон, ташкилотњои
љомеаи шањрвандї;
 бо ташаббуси Раиси КДСИАД ва/ѐ воњидњои сохтории он.
6.2. Натиљаи корњои гурўњњои мавзўї ва экспертиро меунавад ва оид
ба баррасии минбаъдаи масъалањо таклифњо пешнињод менамояд.
6.3. Пешниҳодҳои барои баррасии Гурӯҳи корӣ пешнињодшаванда
бояд дар шакли хаттӣ ифода ѐфта, асоснок бошанд.
6.4. Ба ҷаласањои Гурӯҳи корӣ метавонанд шахсоне, ки
пешниҳодҳояшон дар ҷаласа баррасӣ мегарданд, ва ѐ шахсоне даъват
шаванд, ки ҳангоми баррасии масъалаҳо манфиати онҳо низ дар миѐн
хоҳад буд.
6.5. Ҷаласаҳои Гурӯҳи корӣ аз рӯи зарурат, вале на камтар аз як
маротиба дар як сол баргузор мегарданд.
6.6. Ҷаласа ҳамон вақт баргузоршуда ҳисоб меѐбад, ки дар он на
камтар аз нисфи миқдори умумии аъзои Гурӯҳи корӣ иштирок
намоянд.
Қабули қарорњоаз тарафи Гурӯҳи корӣ
7.1. Ҳар узви Гурӯҳи корӣ соҳиби як овоз аст.
7.2. Қарори Гурӯҳи корӣ бо овоздиҳии кушод бо аксарияти оддии
овозҳо қабул карда мешавад. Дар сурати баробар будани овозҳои
аъзои Гурўњи корї, фикри Роњбари Гурӯҳи корӣ ҳалкунанда мебошад.
7.3. Аъзои Гурӯҳи корӣ, инчунин шахсоне, ки ба ҷаласаҳои Гурӯҳи
корӣ даъват шудаанд, дар сурати розӣ набудан бо қарори қабулшуда
метавонанд фикри махсуси худро баѐн кунанд ва онро ба қарори
қабулшуда замима намоянд.

7.

7.4. Қарорҳои Гурӯҳи корӣ тавсияҳо ва супоришҳоро дар бар
мегиранд.
7.5. Қарори Гурӯҳи корӣ ба тариқи хаттӣ (дар шакли протокол) ба
расмият дароварда шуда, аз тарафи Роҳбари Гурӯҳи корӣ ва Котиби
масъули Гурўњи корї ба имзо расонида мешаванд.
8.

Муқаррароти хотимавӣ

8.1. Барои иҷрои вазифаҳо мутобиќи Дастури мазкур Гурӯҳи корӣ ҳақ
дорад аз аъзои Гурӯҳи корӣ, шахсони сеюм иттилоотеро дархост
намояд, ки барои таҳқиқи пурра, ҳамаҷониба ва беғарази масъалаҳои
ба салоҳияти Гурӯҳи корӣ дохилшаванда зарур мебошанд.
8.2. Гурӯҳи корӣ ҳақ дорад, ки барои омӯзиши пурра ва ҳамаҷонибаи
масъалаи баррассишаванда коршиносонро ҷалб намояд.
8.3. Натиҷаҳои фаъолияти Гурӯҳи корӣ дар сомонаи расмии КДСИАД
ҷойгир мешаванд ва аз рӯи зарурат ба воситањои ахбори омма
пешниҳод карда мешаванд.

