
Њисобот оид ба иљрои Наќшаи  
кори Шўрои миллї оид ба њамоњангсозї ва  

рушди соњаи моликияти зењнї дар Љумњурии  
Тољикистон барои соли 2015 

 
Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон, њамчун 

маќоми иљроияи Шўрои миллї оид ба њамоњангсозї ва рушди соњаи 
моликияти зењнї дар Љумњурии Тољикистон, вобаста ба иљрои Наќшаи 
кори Шўро барои соли 2015 чунин иттилоъ медињад: 

Бояд ќайд намуд, ки Муассисаи давлатии «Маркази миллии 
патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољикистон, ба аъзоёни Шўро бо маќсади пешнињод намудани њисобот 
вобаста ба иљрои бандњои дахлдори Наќшаи кори Шўро барои соли 2015 
ва пешнињод намудани маълумот љињати омода намудани лоињаи 
Наќшаи кори Шўро барои соли 2016 оид ба амалигардонии “Стратегияи 
миллии рушди моликияти зењнии Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2014 – 2020” бо мактуби дахлдор тањти №584/01.1 аз санаи 3 ноябри соли 
2015 мурољиат (муњлати пешнињоди маълумот то 30 ноябри соли 2015) 
намудааст. 

Мутаасифона то муњлати муќарраргардида на њамаи аъзоёни Шўро 
њисоботњо ва пешнињодњои худро вобаста ба лоињаи Наќшаи кори Шўро 
барои соли 2016 пешнињод намуданд. 

Бо назардошти њисоботњои пешнињодгардида, Вазорат њамчун 
маќоми иљроияи Шўро њисоботро вобаста ба иљроиши Наќшаи кори 
Шўро барои соли 2015 тањия намуда, пешнињод менамояд. 

Оид ба иљрои банди 1 Наќшаи кори Шўро барои соли 2015  
Бояд ќайд намуд, ки дар ин давра, тибќи Фармоиши дахлдори 

Вазири рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон аз њисоби 
мутахассисони вазорату идорањои дахлдор Гурўњи кории байниидоравї 
оид ба омўзиш, тањлил ва такмили санадњои меъёрии њуќуќии миллї ва 
мутобиќ намудани онњо ба санадњои меъёрии њуќуќии байналмилалии 
соњаи моликияти зењнї таъсис дода шуд. 

Дар доираи кори Гурўњи корї аз љониби Муассисаи давлатии 
«Маркази миллии патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иќтисод ва 
савдо лоињаи санади меъёрии њуќуќї љињати ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба ќонунњои соњавї (Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
ихтироъ», ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи намунањои 
саноатї») тањия гардидааст, ки дар муњлатњои наздик тибќи тартиби 
муќарраргардида бо вазорату идорањои дахлдор мувофиќа карда шуда, 
ба баррасии Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод карда мешавад. 
 Њамчунин тибќи наќша, омузиш ва тањлили Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи тамѓањои молї ва тамѓањои хизматрасонї» бо 
назардошти пешнињодњои Хадамоти зиддиинњисории назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, идома дорад. 

Аз љониби дигар вазорату идорањо вобаста ба банди 1 Наќшаи 
кори Шўро таклифу пешнињодњо манзур нагардидааст. 



 
Оид ба иљрои банди 2 Наќшаи кори Шўро барои соли 2015 
Тибќи Фармоиши Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 

Тољикистон аз 11 декабри соли 2014, №105 Гурўњи кории байниидоравї 
оид ба омода ва нашр намудани китобњои дарсї, барнома ва китобчањои 
илмии оммафањм доир ба масъалањои моликияти зењнї барои 
муассисањои тањсилоти олии касбї ва мактабњои тањсилоти миёна таъсис 
дода шудааст. 

Аз љониби Гурўњи кории мазкур лоињаи Консепсияи китоби дарсї 
оид ба моликияти зењнї омода карда шуда, барои мувофиќа ва тасдиќ 
намудан ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон пешнињод 
карда шудааст, ки лоињаи мазкур аз љониби Вазорати маориф ва илм  
маъќул дониста шудааст. Айни замон китоби дарсии мазкур дар рафти 
тањия ќарор дорад.  

Тибќи наќша, лоињаи китоби дарсї оид ба асосњои моликияти 
зењнї то охири семоњаи якуми соли оянда омода гардида, барои баррасї 
ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон пешнињод хоњад 
шуд. 

Оид ба иљрои банди 3 Наќшаи кори Шўро барои соли 2015 
Бо маќсади баланд бардоштани савияи дониши хонандагони 

синфњои болоии муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва бо назардошти 
он, ки масъалаи мазкур дар наќшаи амалигардонии Стратегияи миллии 
рушди моликияти зењнї њамчун яке аз вазифањои аввалиндараља дарљ 
гардидааст, Вазорати рушди иќтисод ва савдо, љорї намудани соатњои 
дарсиро дар синфњои болоии муассисањои тањсилоти умумї оид ба 
асосњои моликияти зењнї ба маќсад мувофиќ мешуморад. 

Вобаста ба масъалаи мазкур Вазорати маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон дар њисоботи худ ќайд намудааст, ки имконияти ташкили 
фанни алоњида оид ба моликияти зењнї дар синфњои болоии муассисањои 
тањсилоти умумї вуљуд надошта, метавон асосњои њуќуќии онро њамчун 
мавзўъ ба фанни “Асосњои давлат ва њуќуќ” ворид намуд. 

Оид ба иљрои банди 4 Наќшаи кори Шўро барои соли 2015 
Вобаста ба банди мазкур аз љониби Муассисаи давлатии «Маркази 

миллии патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иќтисод ва савдо як катор 
корњо ба анљом расонида шудааст. 

Аз он љумла, фаъолияти намояндагии Муассиса дар вилояти Суѓд 
љоннок карда шуда, мањзани электронии ихтироъњо ва намунањои 
саноатї таъсис дода шуд ва он айни замон, мавриди истифода ќарор 
дорад. 

Њамзамон, Палатаи савдо ва саноат дар њисоботи худ ќайд 
намудааст, ки дар назди Палата, Бюрои хизматрасонї барои 
иштирокчиёни фаъолияти иќтисодии хориљї таъсис дода шудааст, ки 
Бюрои мазкур њамчунин хизматрасониро вобаста ба муайян намудани 
њолатњои ѓайриќонунї истифодабарии молњое, ки объектњои моликияти 
зењнї мебошанд, пешкаш менамояд. 



Аз дигар вазорату идорањои дахлдор вобаста ба иљроиши банди 
мазкур дар давраи њисоботї маълумотњо пешнињод нагардидааст.  

Оид ба иљрои банди 5 Наќшаи кори Шўро барои соли 2015  
Кумитаи давлатии саромоягузорї ва идораи амволи давлатї 

вобаста ба иљроиши банди мазкур иттилоъ додааст, ки дар њамкорї бо 
шарикони рушд (Барномаи рушди Созмони Миллалї Муттањид, Бонки 
љањонї ва Корпоратсияи байналмилалии молиявї) як ќатор корњоро ба 
анљом расонидааст ва дар нимсолаи аввали соли 2016 лоињаи нињоии 
тартиб ва стандартњои бањодињї, нархгузории объектњои моликиятї 
зењниро пешнињод менамояд. 

Вобаста ба иљрои банди мазкур аз љониби дигар вазорату идорањои 
дахлдор маълумот пешнињод карда нашудааст.  

Оид ба иљрои банди 6 Наќшаи кори Шўро барои соли 2015 
Тибќи маълумоти пешнињодгардида, кормандони Вазорати 

фарњанг мутобиќи дархости Прокуратураи ноњияи Исмоили Сомонї аз                          
1 сентябри соли 2015, №21/2-286 дар њамкорї бо маќомоти дахлдор дар 
самти ба фурўш баровардани китобњои дарсии ба стандарти давлатї ва 
барномањои таълимї љавобгў набуда, дар санљиши муштарак дар 
маѓозањои китобфурўшии шањри Душанбе иштирок намуданд. Баъд аз 
санљиш мутахассисони Вазорат хулосаи худро оид ба китобњое, ки 
хилофи ќонунгузорї нашр ва ба фурўш бароварда шудаанд ва аз 
маѓозањои китобфурўшї мусодира шуда буданд, барои чораљўї ба 
прокуратура пешнињод карданд.  

Бояд зикр намуд, ки Вазорати фарњанг дар њисоботи худ вобаста ба 
алоќаманд будани санљиши мазкур ба моликияти зењнї маълумот  
надодааст. 

Агентии Стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти 
савдо иттилоъ додааст, ки дар натиљаи санљиш 16150 кг мањсулоти 
ќалбаќии сохтмонї, ки дар он ѓайриќонунї тамѓањои молии дигар 
шахсон истифода шудаанд ба муомилот роњ дода нашудааст.  

Тибќи тартиби муќарраргардида нисбат ба соњибкороне, ки ба 
ќонуншиканї роњ додаанд дар 7 њолат парвандањои њуќуќвайронкунии 
маъмурї оѓоз карда шуда, љазои маъмурї таъин карда шудааст.  

Њамзамон, дар ин давра 6000 борљома бо тамѓаи молии ќалбакї 
барои мањсулоти нонї аз муомилот гирифта шуда, як ќатор мањсулоти 
дигар низ ба муомилот роњ дода нашудаанд.  

Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон дар њисоботи худ бо 
дарназардошти давраи њисоботии 6 моњаи аввали соли 2015 яќ катор 
маълумотњо нисбати баррасии парвандањое, ки ба соњаи моликияти 
зењнї алоќаманданд ва дар судњои љумњурї баррасї шудаанд, манзур 
намудааст ва махсусан ќайд кардааст, ки мувофиќи тартиби 
муќаррарнамудаи моддаи 95-и Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон» судњои љумњурї 
дар як сол ду маротиба (нимсола ва солона) ба Шўрои адлияи Љумњурии 



Тољикистон маълумоти омории шаклњои муќарраршударо оид ба 
пешбурди парвандањои судї дар давраи њисоботї пешнињод менамоянд. 

Аз ин рў, бинобар сабаби љамъбаст нагардидани сол дар Шўрои 
адлия, мављуд набудани њисоботи соли 2015, пешнињоди маълумоти 
мазкур имконнопазир аст.  

Дигар вазорату идорањо нисбат ба иљроиши банди мазкур 
маълумот пешнињод накардаанд.  

Оид ба иљрои банди 7 Наќшаи кори Шўро барои соли 2015 
Љињати баланд бардоштани сатњи ихтироъкорї дар љумњурї ва 

амалї гардонидани Наќшаи амал оид ба иљрои «Изњороти 
иштирокчиёни Форуми нахустини ихтироъкорони Љумњурии 
Тољикистон» аз љониби Вазорат лоињаи Низомнома оид ба тартиби 
ташкил ва истифодаи фонди махсуси маблаѓгузории татбиќи ихтироот,  
лоињаи Ќоидањо оид ба тартиби пешнињоди имтиёзњо барои ба даст 
овардани патент ба ихтироъ, лоињаи ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 ноябри 2007, №546» тањия гардида, 
айни замон дар мувофиќаи вазорату идорањои дахлдор ќарор дорад. 

Њамзамон аз љониби Гурўњи кории байниидоравї бо иштироки 
васеъи ихтироъкорон масъалаи андозбандии фаъолияти ихитроъкорї 
мавриди омўзиш ќарор гирифта аз натиљаи он якчанд пешнињодњо тањия 
гардиданд, ки айни замон дар баррасии роњбарият ќарор дорад. 

Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии 
Тољикистон оид ба иљрои банди мазкур ќайд менамояд, ки дар 
муассисањои давлатии таълимии «Донишгоњи давлатии тиббии 
Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино» ва «Донишкадаи тањсилоти 
баъдидипломии кормандони соњаи тандурустии Љумњурии Тољикистон» 
барои дастгирии кормандони соњаи илм, хусусан аспирантон ва 
докторантон, пешрафти корњои илмї - тањќиќотї ва нашриётии кафедра 
як ќатор чорањои зарурї андешида шудаанд. Бо фармонњои ректорони 
донишгоњ ва донишкада «Оид ба њавасманд намудани аспирантону 
докторантони тањсили рўзона ва ѓоибона, унвонљуён ва роњбарону 
мушовирони онњо доир ба дифои рисолањои илмии номзадї ва доктори 
илмњои тиб, пешбурди корњои илмї - тањќиќотии кафедра ва курсњои 
донишкада, шуъбањо ва дигар зерсохторњои онњо, додани мукофотпулї 
барои патентњо, пешнињодоти бењсозї, инчунин пардохт намудани 
харољоти маблаѓњо њангоми чопи маќолањо дар хориљи кишвар» 
механизми дастгирии мунтазами навоварону ихтироъкорони љавон ба 
роњ монда шудааст.  

Њамчунин Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон иттилоъ 
медињад, ки дар ин самт як ќатор корњоро ба анљом расонидааст. 

Тибќи маълумоти пешнињодгардида дар соли 2015 олимони 
Академия, соњиби 12 патент ва 5 ќарори мусбат вобаста ба ихтироъкорї 
гардидаанд. 

Илова бар ин, дар Институти ботаника, физиология ва генетикаи 
Академия якчанд навъњои нави зироатњои кишоварзї офарида шудаанд. 



Аз њисоботи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 
бармеояд, ки дар ин самт дар муасисањои тањсилоти олии љумњурї як 
ќатор чорањои гуногун, љињати дастгирии фаъолияти ихтироъкорї ва 
навоварї андешида шуда истодааст. 

Аз љумла, дар соли 2015 мувофиќи Наќшаи кори Вазорати маориф 
ва илм дар моњи май, озмуни љумњуриявии олимони љавон “Навовари 
бењтарин” ва озмуни донишљўён «Донишљў ва пешрафти илмию техникї-
2015»  гузаронида шуданд. Тибќи фармоиши Вазири маориф ва илм (аз 
21.05.2015, №1372) рўзњои 29-30-юми майи соли равон дар Донишгоњи 
давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї Озмуни љумњуриявии 
олимони љавон “Навовари бењтарин” гузаронида шуд, ки дар он  
намояндагони 13 муассисаи тањсилоти олии касбї ва як филиал иштирок 
доштанд. Озмуни олимони љавон “Навовари бењтарин” дар се самт – 
илмњои техникї ва технология; илмњои табиї ва тиббї; информатика 
доир гардид. 

Дар баробари ин, маълумоти мушшахас оид ба љорикунии 
инноватсия дар истењсолот мављуд нест. 

Оид ба иљрои банди 8 Наќшаи кори Шўро барои соли 2015 
Тибќи њисоботи Кумитаи телевизион ва радиои назди Њукумати 

Љумњурии Тољикистон, љињати ташвиќу тарѓиби соњаи моликияти зењнї, 
дар шабакањои телевизионї ва радио як ќатор барномањо бо иштироки 
донишљўён, коршиносон, олимон ва навоварон тањия гардид, ки дар 
барномањои мазкур вазъияти кунунї, проблема ва масъалањои рушди 
соњаи моликияти зењнї баррасї гардид. 

Зикр бояд намуд, ки дар барномањои мазкур вобаста ба соњаи 
моликияти саноатї, мутахассисони Муассисаи давлатии «Маркази 
миллии патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иќтисод ва савдо фаъолона 
иштирок намуданд. 

Њамзамон, аз љониби мутахассисони Муассисаи давлатии 
«Маркази миллии патенту иттилоот»-и Вазорат дар шањру ноњияњои 
љумњурї семинару конфронсњо вобаста ба љанбањои гуногуни соњаи 
моликияти саноатї барпо карда шуд.  

Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї иттилоъ медињад, 
ки муаррифии дастовардњои соњаи илм ва моликияти зењнї дар 
воситањои ахбори омма ба наќша гирифта шудаанд. Дар барномањои 
телевизионии «Шифо» мунтазам оид ба ихтироъњо ва усулњои нави 
ташхису табобат маълумот пањн карда мешавад.   

Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, низ дар њисоботи 
худ вобаста ба иљроиши банди мазкур маълумот пешнињод кардааст. 

Оид ба иљрои банди 9 Наќшаи кори Шўро барои соли 2015 
Бояд ќайд кард, ки санаи 23 июли соли љорї аз љониби Муассисаи 

давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот»-и Вазорат рушди иќтисод 
ва савдо дар якљоягї бо Созмони умумиљањонии моликияти зењнї ва 
Идораи патентии Авруосиёгї озмуни љумњуриявии «Ихтироъкори 
бењтарин» барои ихтироотњои соли 2013 ва 2014 баргузор карда шуд.  



Дар чорабинии мазкур шумораи зиёди ихтироъкорон, 
намояндагони вазорату идорањои љумњурї, ташкилотњои байналмилалї 
ва роњбарони идорањои патентии дигар давлатњо ширкат варзиданд.  

Чорабинии мазкур, љињати њавасмандгардонии ихтироъкорони 
ватанї ва баланд бардоштани сатњи ихтироъкорї дар љумњурї равона 
карда шуда буд. 

Дар баробари ин, санаи 30 июли соли љорї дар толори Муассисаи 
давлатии «Маркази милли патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иќтисод 
ва савдо семинар вобаста ба масъалањои «Моњият ва зарурати 
баќайдгирии тамѓањои молї ва тамѓањои хизматрасонї» баргузор 
гардид. Чорабинии мазкур дар якљоягї бо Корхонаи воњиди давлатии 
«Клуби соњибкорони љавон»-и Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ташкил карда шуд. Дар 
чорабинии мазкур соњибкорони ватанї, аъзоёни клуби мазкур ширкат 
варзиданд.  

Њамзамон, дар шањру ноњияњои љумњурї низ, махсусан дар вилояти 
Суѓд аз љониби мутахассисони Муассисаи давлатии «Маркази миллии 
патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иќтисод ва савдо семинар-
машварат вобаста ба масъалањои гуногуни самти ихтироот ва тамѓањои 
молї баргузор гардид. 

Тибќи њисоботи Вазорати маориф ва илм аз љониби Вазорат ва 
муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи љумњурї дар давраи њисоботї як 
ќатор семинар, мизњои мудаввар ва озмунњо вобаста ба ихтироъкорї ва 
навоварї баргузор гардидааст. 

Аз љумла, дар партави Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон конференсия дар мавзўи “Рушди 
нерўи инсонї дар системаи тањсилоти олии касбї: вазъ ва дурнамои он” 
дар  таърихи 10 июли соли 2015  дар  маљлисгоњи Донишкадаи 
љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф 
доир гардидааст.  

Доир ба иљроиши банди мазкур Вазорати тандурустї ва њифзи 
иљтимоии ањолї ќайд менамояд, ки санаи 18 сентябри соли 2015 бо 
иштироки мутахассисони давлатњои бурунмарзї конфронси илмї-
амалии донишкада дар мавзўи «Маводи тиббї ва имплантантњо бо 
шакли хотиравї дошта дар таљрибаи љарроњии љоѓу рўй ва 
стоматология», баргузор гардид. 

Дар баробари ин, дар Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоњи 
давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино» њамасола 
конфронси байналмилалии илмию амалии олимони љавон ва донишљўён 
гузаронида мешавад, ки дар он њамчунин масъалањои фаъолияти 
ихтироъкорї ва навоварии олимони љавон баррасї мегардад.  

Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон дар доираи лоињаи 
Тољикистону Швейтсария оид ба моликияти зењнї (TSIP) рўзњои 27-28 
октябри соли 2015, дар шањри Хоруѓи ВМКБ, дар мавзўи «Ќонунгузории 
соњаи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он» семинар - машварат 
баргузор намудааст. 



Инчунин, дар асоси наќшаи кори тасдиќшуда ба кормандони 
Вазорати корњои дохилї вобаста ба масъалањои соњаи њуќуќи муаллиф 
ва њуќуќњои вобаста ба он семинар гузаронида шудааст.  

Академияи илмњои тиб ќайд менамояд, ки кормандони Академия 
мунтазам дар семинару конфронсњо, мизњои мудаввар, озмунњо ва дигар 
чорабинињо олимони соњаи тиб ширкат меварзанд. Инчунин, ќайд карда 
мешавад, ки як ќатор олимони соњаи тиб барои дастовардњояшон дар 
самти ихтироъкорї бо мукофотњои миллї ва байналмилалї сазовор 
гардидаанд.  

Тибќи маълумоти маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи 
Нуробод дар ноњия мунтазам озмуну намоишгоњњо доир карда шуда, 
мањсули дасти навоварону ихтироъкорони љавон миёни љавонону 
наврасон ба маъраз гузошта мешавад.  

Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Шањринав дар 
маълумоти пешнињоднамудаи худ ќайд кардааст, ки ташкили семинару 
конфронсњо, мизњои мудаввар, озмунњо ва дигар чорабинињо дар соњаи 
моликияти зењнї ба њукми анъана даромадааст. 

Аз дигар вазорату идорањо вобаста ба иљрои банди мазкур 
маълумот пешнињод нагардидааст. 

Оид ба иљрои банди 10 Наќшаи кори Шўро барои соли 2015 
Тибќи маълумоти дар банди 7 дарљгардида, Вазорати рушди 

иќтисод ва савдо як ќатор лоињаи санадњои меъёрии њуќуќиро тањия 
намудааст, ки айни замон дар баррасии вазорату идорањо ќарор доранд. 

Аз љониби Вазорати маориф ва илм маълумоти умумї оид ба 
иљроиши банди мазкур пешнињод гардидааст, вале аз маълумоти 
пешнињодгардида бармеояд, ки иљроиши банди мазкур аз љониби 
масъулин таъмин нагардидааст. 

Вазорати тандурустї  ва њифзи иљтимоии ањолї иттилоъ додааст, 
ки дар Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоњи давлатии тиббии 
Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино» барои њавасманд гардонидани 
олимон дар самти ихтироъкорї ва навоварї соли сеюм аст, ки дар асоси 
ќарори Раёсати донишгоњ аз 13 октябри соли 2013, №141 ба муаллифон 
барои ихтироъ 100 доллари ИМА ва барои пешнињоди навоварї 100,0 
сомонї аз маблаѓњои махсуси донишгоњ људо карда мешавад.  

Инчунин, барои иљрои кори илмию тадќиќотї, татбиќи навоварї 
ва ихтироъњо дар муассисањои тиббии шањри Душанбе, барои њамаи 
аспирантон ва олимони љавон шароит фароњам оварда шудааст.   

Дар Муассисаи давлатии таълимии «Донишкадаи тањсилоти 
баъдидипломии кормандони соњаи тандурустии Љумњурии Тољикистон» 
барои њар як пешнињоди бењсозї дар њаљми 200 сомонї, барои патенти 
калон 1000,0 сомонї, барои патентии хурд 600,0 сомонї мукофотпулї 
муќаррар карда шудааст.  

Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Нуробод иттилоъ 
додааст, ки дар ноњия ба масъалаи дастгирии мунтазами навоварону 
ихтироъкорони љавон ва боистеъдод таваљљуњи њамешагї зоњир карда 



шуда, мањфилњои конструкторон, навоварон ва ихтироъкорони љавон 
дар муассисањои таълимї фаъолияти бомаром доранд.          

Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Тавилдара дар 
маълумоти пешнињоднамудааш ќайд кардааст, ки дар ноњия ба маќсади 
дастгирии мунтазами навоварону ихтироъкорон ва соњибистеъдодони 
љавон дар назди шуъбаи маориф маркази дарёфт ва рушди истеъдодњо 
ташкил карда шудааст. Аз тарафи маркази мазкур дар муассисањои 
таълимии ноњия мањфилњои конструкторон ва навоварон гузаронида 
шуда, мањсули дастони онњо ба маъраз гузошта мешавад.  

Дар њисоботи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи 
Шањринав маълумоти мушшахас оид ба иљрои банди мазкур дарљ 
нагардидааст. 

Аз њисоботи мазкур бармеояд, ки масъулин мазмун ва моњияти 
вазифањои дар банди мазкур дарљгардидаро пурра ва њаматарафа дарк 
накардаанд. 

Аз дигар вазорату идорањои масъул ягон маълумот пешнињод 
нагардидааст. 

Банди мазкур пеш аз њама тањияи механизми мушаххасро, љињати 
дастгирии мунтазами навоварон ва ихтироъкорони  љавон ва боистеъдод 
дар ќаламрави тамоми кишвар пешбинї менамояд.  

Оид ба иљрои банди 11 Наќшаи кори Шўро барои соли 2015 
Ќайд кардан љоиз аст, ки вобаста ба банди мазкур аз љониби 

Вазорати маориф ва илм маълумот пешнињод нагардидааст. 
Муассисаи давлатии «Маркази милли патенту иттилоот»-и 

Вазорати рушди иќтисод ва савдо дар њама чорабинињое, ки мунтазам 
дар пойтахт ва дар шањру навоњии кишвар оид ба масъалањои 
ихтироъкорї ва навоварї мегузаронад вобаста ба муњимияти масъалаи 
мазкур дар байни доираи шахсони манфиатдор ташвиќу тарѓиб мебарад.  

Вазорати тандурустї  ва њифзи иљтимоии ањолї ќайд кардааст, ки 
дар Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоњи давлатии тиббии 
Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино» мањфили илмии олимони љавон 
ва донишљуён амал карда, дар бисёре аз кафедрањои донишгоњ 
мањфилњои кафедравї низ амал менамоянд.  Њамасола конфронси илмию 
амалии олимони љавону донишљўёни донишгоњ дар моњи апрел баргузор 
мегардад. Мањфилњои олимони љавон дар муассисањои илмии зертобеи 
Муассисаи давлатии «Академияи илмњои тиб» низ фаъолият доранд.  

Аз љониби дигар масъулин вобаста ба иљрои банди мазкур 
маълумот пешнињод нагардидаанд.  

Оид ба иљрои банди 12 Наќшаи кори Шўро барои соли 2015 
Бояд ќайд кард, ки аз љониби Кафедраи байнидонишгоњии «Њифзи 

объектњои моликияти саноатї»-и Муассисаи давлатии «Маркази миллии 
патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иќтисод ва савдо дар давоми соли 
љорї барои кормандони вазорату идорањо, довталабон барои ба сифати 
намояндаи патентї фаъолият намудан ва мутахассисони марказњои 
инноватсионї курсњои кўтоњмуддат дар самти моликияти саноатї ва 
патентшиносї ташкил карда шуд.  



Коршиносони Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту 
иттилоот»-и Вазорати рушди иќтисод ва савдо њамасола бо курсњои 
омўзишї ва такмили ихтисос фаро гирифта мешаванд. 

Тибќи њисоботи Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, дар назди Хадамот Донишкадаи такмили ихтисоси 
кормандони маќомоти гумрук фаъолият менамояд, ки дар он экспертњои 
ватанї ва хориљї дар соњаи моликияти зењнї барои кормандони 
маќомоти гумрук курсњои омузишї мегузаронанд. 

Оид ба иљрои банди 13 Наќшаи кори Шўро барои соли 2015 
Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот»-и 

Вазорати рушди иќтисод ва савдо љињати амалигардонии банди мазкур 
мунтазам корњои заруриро анљом додаст. 

Аз љумла, њамкорињо бо Созмони умумиљањонии моликияти зењнї 
ва Ташкилоти Патентии Авруосиёгї хуб ба роњ монда шудааст. 

Ѓайр аз ин, корњои муайян дар самти бастани ёддошти тафоњум бо 
як ќатор идорањои патентии давлатњои хориљ ба анљом расонида шуд. 

Аз љониби дигар вазорату идорањо вобаста ба банди мазкур ягон 
маълумот пешнињод нагардидааст.  

Оид ба иљрои банди 14 Наќшаи кори Шўро барои соли 2015 
Бояд тазаккур дод, ки муаррифии «Стратегияи миллии рушди 

моликияти зењнии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2014-2020» ба 
шарикони рушд санаи 22 июли соли љорї ба наќша гирифта шуда буд, 
вале бо дарназардошти пешнињоди Созмони умумиљањонии моликияти 
зењнї, ки намояндагони он бояд дар чорабинии мазкур ширкат варзанд, 
баргузории чорабинї ба семоњаи аввали соли 2016 гузаронида шуд.  

Оид ба иљрои банди 15 Наќшаи кори Шўро барои соли 2015 
Вобаста ба банди мазкур, ќайд менамоем, ки айни замон њисоботњо 

аз љониби Раисони Шўроњои ВМКБ, вилоятњои Суѓд, Хатлон ва шањри 
Душанбе пешнињод нагардидааст. 

Њисоботњои аъзоёни Шўро ва дигар маќомотњои иљроияи 
њокимияти давлатї дар мањаллњо, ки ба таври расмї пешнињод 
гардидаанд замима мегарданд.  

  Иловатан ба маълумоти дар боло овардашуда ќайд менамоем, ки 
як ќатор вазорату идорањо аъзоёни Шўро лоињањои наќшахои кории худ 
ва таклифњои худро ба лоињаи наќшаи кори Шўро барои соли 2016 
пешнињод намудаанд. 

Вазорати рушди иќтисод ва савдо њамчун Маќоми иљроияи Шўро 
дар навбати худ бо назардошти таклифу пешнињодњои як ќатор вазорату 
идорањо-аъзои Шўро лоињаи Наќшаи кори Шўроро барои соли 2016 
тањия намуда, барои баррасии минбаъда дар љаласаи навбатии Шўро дар 
замима манзур менамояд. 

Бо назардошти он, ки баъзе аз бандњои Накшаи кори Шўро барои 
соли 2015 иљро нагардиданд ва хусусияти доимї доранд, такроран ба 
лоињаи Наќшаи кори Шўро барои соли 2016 дохил карда шудаанд. 

Боиси зикр аст, ки бандњои 5, 10 ва 11 Наќшаи кори Шўро барои 
соли 2015, љињати рушди соњаи моликияти зењнї хело муњим арзёбї 



мегарданд, вале аз њисоботњои пешнињодгардида бармеояд, ки моњияти 
бандњои мазкур аз љониби баъзе аз масъулин дарк нагардидааст ва аз 
љониби дигар масъулини дахлдор пурра иљро нагардидаанд, ки чунин 
вазъияти кор метавонад барои рушди соњаи моликияти зењнї монеа 
гардад. 

Бинобар ин, пешнињод карда мешавад, ки дар доираи Наќшаи кори 
Шўро барои соли 2016 ба иљроиши босифат ва сариваќтии вазифањои 
дар бандњои зикргардида овардашуда ањамияти љиддї дода шавад. 
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