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Тавсифи њисобот. 
 

 

 

Њисоботи мазкур фаъолияту чорабинињои лоињаи «Ташкил ва устувор намудани 

институти соњибкорї дар вилояти Хатлон», ки аз љониби Ассотсиатсияи Соњибкорони 

Хатлон дар доираи њамкорї бо лоињаи “Баланд бардоштани раќобатпазирии агробизнес 

дар Тољикистон”, маќомоти давлатї, ташкилоту идорањои љамъиятӣ ва дигар фаъолият 

тибќи Оинномаи Ассотсиатсия дар солњои 2019-2020 амали гардиданд, дарбар мегирад. 

Њисоботи мазкур аз љониби мутахассисони Ассотсиатсияи соњибкорони Хатлон дар 

њамкори бо тарафњои њавасманд омода гаштааст. 

 

Маълумоти умумї: 

 
Ассотсиатсияи Соњибкорони Хатлон мохм майи соли 2019 аз љониби соњибкорони 

бахши истехсол ва коркарди махсулоти кишоварзи дар вилоят ташкил карда шудааст. 

Ассотсиатсия бо маќсади дастгирии соњибкорони вилоят, баланд бардоштани донишу 

малакаи иктисоди ва њуќуќї онњо, таъминоти иттилоотї, њифзи њуќуќу манфиатхои онњо, 

њамчунин мусоидат дар иштироки фаъоли соњибкорон дар раванди ислоњоти соњибкорї ва 

сармоягузорї таъсис дода шудааст. 

Ассотсиатсия созмоне мебошад, ки дар самти баланд бардоштани иқтидори аъзоѐни 
худ дар созаи рушди тиҷорат, аз ҷумла бақайдгирӣ, маълумоти бозоргонӣ, пешбарии 
содирот, истеҳсоли молҳои баландарзиш ва маҳсулоти дорои арзиши иловагӣ, тибқи 
талаботи бозор, ва татбиқи ташаббусҳо барои таъмини тахассусияти соҳа, аз ҷумла, 

сертификатсия ва имконияти пайравии мол, амал мекунад. 

 
Асосоноккунї: 
 

Ассотсиатсияи Соњибкорони Хатлон њамчун ташкилоти навтаъсис ба лоињаи 
“Баланд бардоштани раќобатпазирии агробизнес дар Тољикистон” барои амали гаштани 
лоихаи мазкур ва дар ин замина баланд бардоштани иктидори кормандон ва амали 
гаштани њадафу фаъолиятњои Оинномавии Ассотсиатсия, ки ба њадафњои барнома 
мувофиќ мебошанд мурољиат менамояд. 

  
Масади лоиха: 
 

Мақсади лоињаи мазкур баланд бардоштани зарфияти Ассотсиатсияи соҳибкорони 

Хатлон ва мусоидат дар амалисозии мақсадҳои он мебошад, ки бо мақсадҳои лоиҳаи АСАТ 

мувофиқанд ва барои дастгирии мақсадҳо ва вазифаҳои лоиҳаи АСАТ мусоидат менамоянд. 

 
Вазифахои асосии лоиха: 
 

1. Таҳияи Стратегияи рушди АСХ барои солхои 2019-2020. 
2. Баланд бардоштани захираҳои зеҳнии кормандон нисбати саҳмгӯзорӣ оид ба 

худхароҷотбароргардонидани ташкилот 
3. Ташкили чорабинињои иттилоотӣ – таблиғотӣ бо мақсади иттилоотонидани 

шарикони имконпазир аз чорабиниҳои банақшадаровардашуда 
4. Мустаҳкам гардонидани робитаи байни шарикони ЗАИ дар соҳаи боғдорӣ ва 

истеҳсоли шир тавассути ташкил намудани вохуриҳои мунтазами тарафҳо ва 
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баргузории В2В – вохуриҳо бо истеҳсолкунандагон, яклухтфӯрушон, 
содироткунандагон ба бозорҳои ниҳоии дохил ва берун 

5. Баргузор намудани ярмаркаи кишоварзӣ дар вилояти Хатлон 
6. Иштирок дар ярмаркаҳои кишоварзии хориҷ аз кишвар бо мақсади шиносоӣ бо 

маҳсулотҳои коркардчиѐн ва истеҳсолкунандагони маҳсулотҳои кишоварзони 
хориҷ, инчунин муарифии маҳсулотҳои истеҳсолкардаи иштирокчиѐни ярмаркаҳо, 
аз ҷумла пешбурди бренди “Лазати Хатлон” 

7. Зиѐд намудани миқдори аъзоѐн 
8. Гӯзоштани саҳм дар бунѐд ва беҳтар намудани зарфият, инчунин баланд 

бардоштани огоҳи ѐфтани аъзоѐни ҳозира ва аъзоѐни имконпазир оид ба талаботҳо 
ба сифат, борҷома ва стандартҳои бехатарии озуқа тавассути ташкил намудани 
тренингҳо ва дигар чорабиниҳои марбутта 

9. Бунѐди маркази иттилоотӣ-захиравӣ барои аъзоѐн ва дигар шарикони ЗАИ 
10. Коркард ва ба истифода додани веб- сайти АСХ бо платформаи бисѐрсаҳифагӣ 

барои ҷой додани иттилоот оид ба истеҳсолкунандагон, коркардчиѐн, содиротчиѐн, 
консолидаторҳо ва дигар тарафҳои ЗАИ ва макони ҷойгиршавии онҳо 

11. Дастгирии 10 нафар кӯма кгирандагони лоиҳаи АСАТ дар амалисозии талаботҳо 
барои қабули стандартҳои бехатарии маҳсулотҳои озуқа ва дигар чорабиниҳо бо 
мақсади сертификатсиякунонӣ. Интизорӣ меравад, на камтар аз 5 ширкат 
сертификати мутобиқро то охири моҳи сентябр ба даст меоранд. 

12. Кӯмак расонидан ба аъзоѐни ҳозира ва аъзоѐни нави имконпазир дар таҳияи 
нақшаҳои маркетингӣ ва бизнес – нақшаҳо тавассути тренингҳо, машваратҳо, 
татқиқотҳои маркетингӣ 

13. Расонидани кӯмак ва коркарди профилҳои электронӣ барои на кам аз 5 ширкат, бо 
нишондоди миқдори маҳсулотҳо, нарх ва сифати маҳсулотҳои истеҳсолкардаи онҳо 

14. Ташкили њамкорї дар доираи шарикии давлат ва бахши хусусї 

 
 
Механизми иљроиш: 
 

Тартиби ичроиши лоиња маблаѓгузори чорабинињои ба наќшагирифташударо аз 
љониби лоињаи “Баланд бардоштани раќобатпазирии агробизнес дар Тољикистон” дар 
назар дошт. Барои амали гаштани вазифахо Ассотсиатсия мутахасиссони махали ва 
миллиро даъват намуда фаъолиятро таъмин намуд. Њамзамон Ассотсиатсия барои амали 
гаштани дигар фаъолиятњои  лоињаи “Баланд бардоштани раќобатпазирии агробизнес дар 
Тољикистон”  мусоидат намуда, бо дигар шарикони рушд ва сохтору идорањои маъсули 
давлати ва иттиходияхои сохибкорон хамкории зичро ба рох гузошт. 

 

 
Интизорињо: 
 

Ичроиши лоињаи мазкур амали гаштани вазифаву хадафњои Ассотсиатсияи 
соњибкоронро тибќи Оиннома ва вазифахову ухдадорињои лоињаи “Баланд бардоштани 
раќобатпазирии агробизнес дар Тољикистон” дар дар вилояти Хатлон дар назар 
дошт.Натиљаву интизорињои лоињаи мазкур дар наќшаи стратеги ва хисоботи мазкур 
муаррифи гашта, барои баррасии тарафњои њавасманд пешнињод мегардад. 
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i. Самти 1 - Фаъолияти маъмурӣ, иқтисодӣ ва ташкилии АСХ 

ii.  

 
Вазифаи 1.1: Ташкили фаъолиятхои таъсиси ва бакайдгирии АСХ: 

 
Ассотсиатсияи соњибкорони Хатлон мохи майи соли 2019 аз љониби муассисони он, 

таъсис дода шудааст. Дар огози фаъолият Ассотсиатсия 12 аъзо дошта, айни хол шумораи 

онњо ба 18  расидааст. Тибки талаботи конунгузори барои ташкили фаъолият аз љониби 

муассисон дар хамкори бо дигар иттиходияхои Чумхурияви, Оинномаи  Ассотсиатсия 

тахия ва дар мачлиси умуми кабул гардид.Ассотсиатсия дар маркази ягонаи бакайдгирии 

давлати аз кайди давлати гузашта сохиби шањодатномаи бакайдгири ва РМА гардидааст. 

Барои ба танзим даровардани фаъолияту тартиби хисоботдихи АСХ дар идорањои 

мусъули давлати аз љумла идораи андо, омор, фонди нафака ва дигар сохторхо ба кайд 

гирифта шуд. 

 

Вазифаи 1.2: Таъмини бинои маъмури ва ташкили шароитхои кори барои 

кормандони АСХ 
 

Бо максади ташкили фаъолият, муассисони АСХ  дар бинои маъмурии ЧСШК 

“Комбинати Хуроквори” утокхои кории таъмирталаб пешниход намуда барои таъмири 

онхо кумак расониданд. Бо назардошти имкониятхои молиявии мавчудаи муассиосн ва 

аъзоѐни АСХ, таъмири бинои маъмури мохи феврали соли 2020 ба анчом расида, барои 

кормандони АСХ шароитхои зарури ва ба талаботи гигиени чавобгу ташкил карда шуд. 

Айни хол Ассотсиатсия 2 утоки кори, 1 мачлисгох ва 2 синфохона дорад.Дар назар аст, ки 

дар соли 2021 бинобар васеъ гаштани фаъолиятхои АСХ ва чалби мутахассисони нав, 

шумораи утокхои кориро зиѐд намоянд. 

 
То огози таъмир: 

     
 
Баъд аз таъмир: 
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Вазифаи 1.3: Муайян ва таъмини тачхизоту лавозимоти кори 
 

Тибки накшаи фаъолият ва бучаи лоиха, барои таъмини фаъолият ба Ассотсиатсия  

интихоб ва харидори намудани тачхизоти кори ва Компютехо ба накша гирифта шуда 

буд. Аммо бинобар тул кашидани таъмир ва мушкил гардидани тартиби харидори 

намудани тачхизоти компютери кормандони Ассотсиатсия бинову тачхизоти муассисон ва 

тачхизоти онхоро истифода намуданд. Тибки дархост аз чониби барномаи “Бехтар  

намудани ракобатпазирии агробизнес дар Точикистон” барои пешбурди фаъолият ба 

Ассотсиатсия аз хисоби лоихахои ба анчом расида, тачхизотхои истифодашуда пешкаш 

гардид, ки ба пурраги талаботи фаъолиятро таъмин намуда наметавонад. 

 

Вазифаи 1.4: Ташкили чорабинихо вобаста ба интихоб ва ташкили дастаи 

кори 
 

Барои амали гардонидани фаъолиятхои ба накша гирфташуда дастаи кори аз 

хисоби мутахассисони ботачрибаи вилоят ташкил карда шуд. Шумораи коллективи АСХ 

то охири соли 2020  сол 9 нафарро дар мегирад. Айни хол дар АСХ мутахассисон ваобаста 

ба масъалахои хукуки, сохибкори, аграри, бозоромузи, стандартхо, ТИК, равобит  ва 

дигар самтхои рушди сохибкори омода хастанд ба сохибкорон машварат расонанд. 

 

Вазифаи 1.5: Ба рох мондани хамкори бо ташкилотхои хизматрасон ва 

танзимкунанда 
 

Дар давраи фаъолият АСХ фаъолияти худро бо ташкилотхои хизматрасон ва 

танзимкунанда ба рох мондааст. Тоимруз хамкори бо сохторхои танзимкунанда макомоти 

андоз, АДСИН, Омор, хадамоти оташфишони ва ширкатхои хизматрасон Бонки Эсхата, 

ширкати TCELL барои дастраси да алокаи мобили ва интернет, Комбинати хуроквори ва 

дигарон ба рох монда шудааст.  

 

Вазифаи 1.6: Тахия ва омода намудани хуччатхои маъмури, иктисоди ва 

хочагидори 
 

Барои самаранок амали гаштани фаъолияти АСХ, аз чониди дастаи кори ва 

мутахассисон як катор хуччатхои маъмури, иктисоди ва хочагидории Ассотсиатсия омода 

гашта дар рафти фаъолият истифода шуданд. Дар давоми як соли фаъолият тартибу 

низоми хуччатсупори ва хисоботхо ба пурраги ичро гашта, вобаста ба ин ягон камбуди 

рох дода нашудааст. 

 

Вазифаи 1.7: Таъмини фаъолият ва ичроиши лоиха дар давраи пандемияи 

Covid-19 
 

Бинобар панњ гаштани вируси COVID-19 ва пандемия, фаъолияти АСХ ба 

мушкилихо дучор гардид. Ба ин нигох накарда давоми соли 2020 хаммаи фаъолияту 

чорабинихои банакшагирифташуда (95% фаъолиятхо) бо риояи талаботи санитарию 

гигиени ва карантини ба амал оварда шуд. Вобаста ба чорабинихои амалигашта 

маълумоти муфасал дар хисоботи мазкур пешниход мегардад. 
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Самти 2 - Рушди институционалии АСХ 

 

 
Вазифаи 2.1: Тањия ва ќабули Стратегияи рушди АСХ: 

 

Тањияи Стратегияи фаъолият ва банакшагирї, яке аз омилњои самаранок ва 
устувор гардидани њамма намуди фаъолият мебошад. Стратегияи имкон 
медињад, ки ташкилоти навтаъсис њадафу маќсадњои худро муайян намуда, 
роху усулњои расидан ба ин њадафњоро ба наќша гирад. Бо назардошти ин 
Ассоциацияи Соњибкорони Вилояти Хатлон тасмим гирифт, ки оѓози 
фаъолияти худро аз тањияи Стратегияи рушди Ассотсиатсия оѓоз намояд...  

 

 
Фаъолияти 2.1.1  (Тањияи Стратегия) 

 

  
Бо маќсади муайян намудани самтњои афзалиятнок, 
пешнињоду тавсияњои аъзоѐн ва шарикони АСХ, омода 
намудани Стратегия фаъолият ва рушди Асcотсиатсияи 
Соњибкорони Хатлон аз љониби лоињаи баланд 
бардоштани раќобатпазирии агробизнес дар Тољикистон 
мушовири миллї барои тањияи стратегияи мазкур љалб 
гардид. Мушовири милли дар њамкорї бо соњибкорони 
пуртаљрибаи вилоят ва дар асоси пусишу вохурињои 
максаднок, ки аз љониби мутахассисони Ассоциация 
гузаронида шуд, лоињаи Стратегияи фаъолият ва рушди Асcотсиатсияи Соњибкорони 
Хатлонро омода намуданд. 

Стратегияи мазкур барои баланд бардоштани самаранокии АСХ бо назардошти 
самтњои афзалиятноки соњибкорї, рушди бахши 
агробизнес ва таъмини устувории молиявии онро дар бар 
мегирад. Стратегияи рушди АСХ имкон медињад, ки 
фаъолияти Ассотсиатсия бо низоми муосир ва дар шакли 
хамоњангсозии хамкорї бо дигар тарафњои њавасманд ба 
роњ монда шавад. 

Иљрои Стратегия мазкур, ки афзалияту механизмњои 
муосири пешбурди фаъолиятро дар бар мегиранд, барои 
рушди институти соњибкорї ва таѓироти системавї дар 
сохибкории вилоят мусоидат менамояд. (Замимаи 1- 
Стратегия ) 

 
 

Фаъолияти 1,2 (Омода намудани консепсияњои фаъолият) 

 

 
Вобаста ба  самаранок амали гаштани Стратегияи рушди АСХ, аз љониби 

мутахассисони Ассотсиатсия як ќатор низому Консепсияњои њамкорї бо тарафњои 
њавасманд, бо маќсади рушди соњибкори омода карда шуд: 

 
1. Консепсияи Маркази иттилооти захиравї. 

2. Консепсияи Маркази мусоидат ба савдо ва содирот. 
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3. Консепсияи хамкории АСХ бо сотхорхои давлати дар доираи шарикии давлат ва бахши 

хусусї. 

4. Консепсияи чори намудани стандартхои байналмиллали дар фаъолияти сохибкорон. 

 
Фаъолияти 1,3 (Љалби тарафњои њавасманд) 

 

Дар асоси Стратегияи фаъолият ва рушди Асcотсиатсияи 
Соњибкорони Хатлон, накшаи чорабинињо барои соли 2021 
омода карда шуд. Намояндагони Ассотсиатсия якчанд 
вохурињо бо тарафњои њавасманд гузаронида, самтњои њамкорї 
ва њамоњангсозии фаъолитњоро дар вилояти Хатлон бо 
Шарикони рушд, соњибкорон ва дигар тарафњои њавасманд 
баррасї намуданд. 

Аз руи натиљаи ин вохурињои бо 2 ташкилоти 
байналмиллаї аз љумла бо лоињаи USAID «Раќобатпазири, савдо ва таъсиси љойњои кори дар 

Осиѐи Миѐна”  ва ташкилоти байналмиллалии “Hilswerk”, 3 ташкилоти давлати – Агентии 
стандарт, Коллечи Аграрї ва Агентии содирот ва бо 8 ташкилотњои љамъиятиву 
соњибкорони алоњида њамкорї ба роњ монда шуд.  

 
Вазифаи 2.2: Баланд бардоштани иќтидори касбии кормандони АСХ: 

 
Потенциали кадри яке аз шартњои асосии ташкили фаъолияти самаранок 

ва расидан ба натиљањои фаъолият ба њисоб меравад.Бо маќсади самаранок 

амали гаштани фаъолияти АСХ дар самти ташкили чорабинињои омузишиву 

итилоотї дар назди Ассотсиатсия Маркази иттилооти-захирави ташкил 

карда шуд. Ташкили Марказ имкон дод, фаъолиятњои Ассотсиатсия дар ин 

самт самаранок ва пурзур гардида, дар оянда яке аз манбахои таъмини 

устувории моляивии он гарданд...  

 
Фаъолияти 2.2.1  (Ташкили чорабинињои омузиши) 

 

 

Дар давраи њисоботи, Марказ дар ин самт чорабинињои омузиширо барои кормандон, 

аъзоѐн ва шарикони АСХ аз љумлаи иштирокчиѐни занчираи арзиш ташкил намуда, барои 

иштирок дар чорабинихои хамкорон ва дигар тарафњои хавасманд ба сохибкорони вилоят 

кумаки техникї расонд. 

 

 Гузаронидани вохурињои омузиши барои кормандон 

ва аъзоѐни АСХ вобаста ба менеджменти Стратеги, 

банакшагирии моляиви ва фаъолият, идоракуни ва 

мониторинг аз љониби доктори илмњои иќтисод ва 

менеджмент гузаронида шуд. Аз натиљаи ин омузишњо 

кормандон ва аъзоѐни АСХ, дар якљояги стратегияи рушди 

АСХ барои солњои 2019-2020-ро омода намуданд. 
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 Бо маќсади истифодаи самараноки технологияхои 

иттилооти коммуникатсиони ва кам гаштани 

таъсири иктисоди ба сохибкорон, аз љониби АСХ  

семинар – машварат дар мавзӯи “Истифодаи ТИК 

дар фаъолиятҳои Соҳибкорӣ” гузаронида шуд. 

Чорабинии мазкур бо максади баланд бардоштани 

савияи дониш ва малакаи кормандони АСХ нисбати 

беҳтар намудани истифодаи ТИК барои 

фаъолиятҳои рӯзмара, расонидани хизматрасониҳо 

(расонидани иттилоотҳо, чорабиниҳои омӯзишӣ ва ғайра)  ба соҳибкорон, ташкил карда 

шуд. Аз руи натичаи чорабинихои мазкур шумораи истифодабарандагони ТИК ва 

иштирокчиѐни шабакахои иттилооти зиѐда аз 15 баробар афзуд.  

 

 Барои баланд бардоштани донишу маърифати 

њуќуќии кормандон ва аъзоѐни АСХ, дар “Маркази 

иттилоотӣ-захиравӣ ” омӯзиш – машваратњо (вебинар) 

дар мавзухои Қонуни ҶТ “Дар бораи бақайдгирии 

давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ” ва “Тартиби ҳуҷҷатгузорӣ дар корхона 

ва муаасисаҳо” гӯзаронида шуд. Баргузории 

чорабинии мазкур тариқи сомонаи АСХ эълон 

гардида, омӯзиш аз тарафи тренер мутахассис – 

ҳуқуқшиноси АСХ муҳтарама Амиршоева С. гузаронида шуд. Дар кори вебинар аъзоѐни 

АСХ, кормандони АСХ, соҳибкорон – истеҳсолотчиѐн бевосита иштирок намуда савияву 

дониши худро вобаста ба масъалањои номбурда баланд намуданд.  

 
Фаъолияти 2.2.2  (Иштирок дар чорабинињои омузши тариќи офлайн) 

 

 

Бо маќсади баланд бардоштани потенсиали кормандони АСХ, дар њамкорї бо шарикони 

рушд ва дигар тарафњои њавасманд дар давоми лоиња кормандон ва аъзоѐни АСХ дар 6 

чорабинихои омузиши тариќи офлайн иштирок намуда, вобаста ба  10 мавзуъ таълим ва 

иттилоъ гирифтанд, аз љумла: 

 

 Институти байналмиллалии логистика ва 

наќлиёт (CILT)- омузиш вобаста ба масъалањои 

ташкил ва идоракунии марказњои логистики. 

 Ташкилоти байналмиллалии Hilswerk International 

- сафари омузиши дар Туркия вобаста ба 

Сертификатсия системаҳои сифатимолии 

маҳсулоти кишоварзӣ. 

 Маркази байналмиллалии савдо (ITC) – омузиш 

вобаста ба риояи талаботњои гигиени санитарии, 

пайгири ва Global Gap дар бозорхои Аврупо. 

 Ташкилоти байналмилалии рушди ҳуқуқ (IDLO) - Усулхои муосири халли масъалахои 

хукукии сохибкорон. 

 Маркази байналмиллалии савдо (ITC) - омузиш вобаста Системаи менеҷменти экологӣ. 

 Ташкилоти Accelerate Prosperity – омузиш вобаста ба бизнес акселератсия. 
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Аз руи фаъолияти мазкур АСХ имкон пайдо кард, ки бо истифода аз потенциали ба даст 

омада ба соњибкорон вобаста ба масъалањои ташкил ва идоракунии марказњои логистики, љори 

намудани сифати байналмилалии молї, мутобиќ намудани фаъолият ва махсулот ба талаботи 

бозорњои Аврупо, баррасии масъалањои хукуки тарики гайри анъанави ва вобаста ба омода ва 

тахия намудани лоихахои сармоягузорї хизматњои машваратї ва кумаки техникї расонад. 

(Замимањои 2) 

 

Фаъолияти 2.2.3 (Иштирок дар чорабинињои омузши тариќи онлайн) 

 

 

Бо назардошти пањн гаштани пандемияи COVID -19, бо даъвати шарикони рушд аз 

ташкилотњои байналмиллалї, Ассотсиатсияи соњибкорони Хатлон барои иштироки кормандони 

худ чорањои зарури андешида, мутахассисони АСХ дар як ќатор чорабинињои омузиши тариќи 

онлайн иштирок намуданд ва потенсиали худро дар ин самтхо баланд намуданд: 

 
1. CILT Kazahstan/CTJ USAID -  курс для бизнес консультантов/экспертов на тему 

«Программы поддержки бизнеса» (BSP) – (июль-сентябрь2020) 

2. GLOBALG.A.P. Academy/CTJ - курс по наращиванию потенциала и подготовке 

консультантов по системе Менеджмента Качества GLOBALG.A.P. (июн-декабрь 2020) 

3. Hilfswerk International - тренинг на тему «Продвижение продукции по средствам 

географических указаний» в торговых стандартах EC ООН – (июль-ноябрь 2020) 

 

 

 
Вазифаи 2.3: Ташкили чорабинињои иттилоотӣ – таблиғотӣ: 

 
Чорабинињои иттилоотї-таблиѓотї усули асоси ва замина барои 

муаррифии фаъолияти Ассотсиатсия, додани маълумот оиди 

хизматрасонињои он, љалби тарафњои њавасманд барои њамкорї ва таъмини 

мутаќобила бо соњибкорони вилоят мебошад... 

 
Фаъолияти 2.3.1 (Пањн намудани иттилоот вобаста ба лоињахои АСХ ва АКАТ) 

 

 
 Бо мақсади огоҳонидани кишоварзон аз мақсаду вазифаҳои лоиҳаи USAID оид ба 

“Беҳтар намудани рақобатпазирии агробизнес дар Тоҷикистон” , мусоидат намудан дар 

дастрасии кишоварзон ба кӯмакҳои техникии барнома, инчунин муарифии АСХ ба кишоварзон 

бо мақсади имконият барои рушди АСХ, васеъ намудани мавқеъи Ҷуғрофии АСХ, беҳтар 

намудани иҷроиши уҳдадориҳои оиномавии АСХ дар ноҳияҳои Дусти, Ҷ Балхи, Ҷайҳун, 

Қабодиѐн бо намояндагони шарикони ЗАИ дар соҳаи кишоварзӣ маҷлисҳои иттилоотонӣ 

баргузор гардид.  

 Дар ин чорабиниҳо 247 нафар намояндагон аз қитъаҳои гуногуни ЗАИ маҳсулотҳои 

кишоварзӣ, сохторҳои давлатӣ ва дигар тарафҳои ҳавасманд ширкат намуда, оид ба лоиҳаи 

АКАТ, дастгирии лоиҳа, роҳҳои дастраси ѐфтан ба кӯмакҳои барнома, мавҷудияти АСХ ва аз 

хизматрасониҳои АСХ иттилоот гирифтанд. Имкон ѐфтанд, ки барои дастраси ѐфтан аз 
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хизматрасониҳои ҳам худ истифода баранд ва ҳам маълумотҳоро бо дигар соҳибкорон 

расонанд. 

 Инчунин дар ин чорабиниҳо барои ба роҳ мондани фаъолиятҳои конселедаторҳо замима 

гузошта шуд. 

Маълумот оид ба иттилоотонидани лоиҳаи АКАТ ва фаъолиятҳои АСХ 

№ Таърих 
Макони 

баргӯзорӣ 

Шумораи 

иштирокдо

рон, нафар 

Иштирокчиѐн Мақсади чорабини 

1 19.02.20 
Дусти ҷ/д Нури 

Вахш 
63 

Истеҳсолкунандагони 

маҳсулотҳои кишоварзӣ, 

Коркардчиѐн, гироварандагон, 

содиротчиѐни маҳсулотҳои 

кишоварзӣ, ҳокимияти маҳаллӣ 

ва идораи кишоварзии ноҳия 

 Иттолоот оид ба лоиҳаи 

“Беҳтар намудани 

рақобатпазирии 

агробизнес дар 

Тоҷикистон” 

 Муарифии Ассотсиатсия 

Соҳибкорони Хатлон 

2 21.02.20 
Ҷ Балхи ҷ/д 

Фрунзе 
63 

3 25.02.20 
Ҷайҳун ҷ/д 

Истиқлол 
61 

4 27.02.20 
Қабодиѐн ҷ/д 

Тахти Сангин 
60 

 Њамаги 4 247   

 

 

 

 

Фаъолияти 2.3.2 (Маълумот дар бораи нашрияҳо, ки аз љониби АСХ омода ва пањн 

гаштанд) 

Дар паҳн намудани иттилоот, баланд бардоштан ва мустаҳкам намудани дониш тайѐр, 

нашр ва паҳн намудани маводҳои иттилоотӣ нақши муҳим дорад. Дар давраи ҳисоботи аз 

тарафи мутахассисони АСХ мунтазам нисбати фаъолиятҳои АСХ варақаҳои иттилоотӣ тайѐр 

карда шуда, дар ҷамъомадҳо ба соҳибкорон расонида шуданд ва дар як вақт барои 

иттилотонидан дар сомонаи АСХ ҷой дода шуданд. Модулҳои омӯзишӣ ва маводҳои хониш 

барои ҳар як мавзӯъ тайѐр карда шуда, омӯзишҳо баргӯзор ва маводҳои хониш ба 

иштирокдорон тақсим карда шуданд. (Замимањои 3) 

Дар баробари ин дар њамкори бо шарикони рушд ва дигар тарафњои њавасманд ба 

соњибкорон варакањои иттилооти ва тадќиќоту тањлилњо вобаста ба рушди соњибкорї тарики 

электрони ва сомона дастрас карда шуд.Маълумот бештар дар ҷадвали зер: 
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Маълумот дар бораи нашрияҳое, ки аз љониби Ассотсиатсия тањия гашта ба соњибкорони 

вилоят дастрас карда шуданд: 

№ Номгуй Шумора 

1.  Буклети Ассотсиатсияи Соњибкорони Хатлон ба 3 забон 500 

2.  Варақаи Иттилотии АСХ оид ба фаъолияту чорабинињо №1 200 

3.  Варақаи иттилоотии АСХ оид ба фаъолияту чорабинињо №2 200 

4.  Варақаи Иттилоотии АСХ оид ба фаъолияту чорабинињо №3 200 

5.  
Модули омӯзиши дар мавзӯъи “Пайгирии истеҳсоли маҳсулотҳои 

кишоварзӣ” 
1 

6.  
Маводи хониш дар мавзӯъи “Пайгирии истеҳсоли маҳсулотҳои 

кишоварзӣ” 
50 

7.  Модули омӯзиши дар мавзӯъи “Бехатарии озуқа” 1 

8.  Маводи хониш дар мавзӯъи “Бехатарии озуқа” 50 

9.  
Модули омӯзиши дар мавзӯъи “Сертификатсияи маҳсулотҳои 

кишоварзӣ” 
1 

10.  Маводи хониш дар мавзӯъи “Сертификатсияи маҳсулотҳои кишоварзӣ” 50 

11.  Каталоги маҳсулотҳои кишоварзон (барои 30 нафар иштирокчиѐни B2B) 30 

12.  Профили электронии аъзоѐни Ассоциация (тарики сомона) 18 

 

 

 

Варақаи Иттилотии АСХ оид ба фаъолияту чорабинињо №1 

 

 
 

 



13 

 

Маълумот дар бораи нашрияҳои ва тадќиќотњо Шарикон ва њамкорони АСХ, ки ба 

соњибкорони вилоят тарики сомона ва почтаи электрони дастрас гаштанд: 

№ Номгуй Ташкилот 

1.  
Варақахои Иттилотии оид ба масъалахои рушди сохибкори ва 

сармоягузори. 
CILT INTERNATIONAL 

2.  
Варақахои Иттилотии оид ба масъалањои рушди сохаи нассочи 

ва дузанандаги. 

ITC Global Textiles & 

Clothing Programme in 

Tajikistan 

3.  Тафсири иќтисодии Тољикистон. GIZ 

4.  

Чораҳои кишварҳои Осиеи Марказӣ оид ба мубориза бо 

пандемия. Баррасии ҳисоботи Созмони ҳамкории иқтисодӣ ва 

рушд. 

OECD 

5.  Роњнамо оид ба содироти меваю сабзавот CTJ USAID 

6.  Лавхахои иттилооти оид ба талаботи стандарти молии ЕС ООН Hilfswerk International  

 

Вазифаи 2.4: Тахия ва пешбурди фаъолияти сомонаи расмии Ассотсиатсия: 

Истифодаи васеъи технологияњои иттилооти коммуникатсиони 

талаботи замони муосир барои рушди соњаи соњибкори ва сармоягузори 

мебошад. Шабакањои интернети иќтидори бузурги зењни ва техники барои 

самаранок ташкил намудани мубодилаи иттилоот ва хамкори мебошанд... 

 

Сомонаи расмии Ассотсиатсияи соњибкорони Хатлон бо дастгирии техникии 

лоињаи “Бехтар намудани раќобатпазирии Агробизнес дар Тољикистон” бо назардошти 

пешниходу дархости мутахассисони соха ва  кормандони АСХ ба тањия гашта ба истифода 

дода шуд. Ба масъулин вобаста ба мунтазам љой намудани маълумот ва иттилои зарури 

барои соњибкорон дастуру тавсияхо дода шуда, дар назар аст, ки бо мурури замон вобаста 

ба имкониятхои техникиву молияви хизматрасонии сомона барои сохибкорон васеъ карда 

мешавад.  

Дар сомонаи АСХ мунтазам иттилоот нисбати баргӯзории вебинарҳо, руйдодҳои муҳими 

ба рушди  соҳибкорӣ иртибот дошта, иттилоот оид ба маҳсулотҳои содироти (тарбуз, шафтолу, 

себ, анор, ангур, лиму) ва дигар масъалаҳои барои соҳибкорон муҳим ҷой дода шуданд. Дар як 

вақт ин маълумотҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ бо мақсади бештар фаро гирифтани 

соҳибкорон ҷой дода шуданд. Дар ин давра 52502 нафар соҳибкорон тавасути сайт аз  

маълумотҳои дар сайт ҷойдодашуда нисбати тарбуз, шафтолу, олу, себ ва ангур бархурдор 

гардиданд. 
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Сањифаи сомонаи расмии АСХ 
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Вазифаи 2.5: Зиѐд намудани шумораи аъзоѐни Ассосиатсия: 
 
 

Дар таърихи 27.07.20 сол дар дафтари кории АСХ маҷлиси умумии аъзоѐни АСХ 

баргузор гардид. Дар маҷлис аъзоѐни АСХ, довталабон барои аъзогӣ ба АСХ, кормандони АСХ 

иштирок намуданд. 

 Аризаи довталабон барои аъзогӣ ба АСХ мавриди муҳокима қарор гирифтанд. Қарор 

гардид, ки Ассотсиатсия х/д “Субҳи Саѐд”, дар симои роҳбари он Маърифат Сайраҳмонов, ТҶ 

“Сайри Ҷаҳон” дар симои роҳбараш Шарипов Сайфиддин, ТҶ “Тавоноѐн” дар симои роҳбараш 

Алихон Раҳимов, Ассотсиатсия Асалпарварон дар симои роҳбараш  Бегмуродов Маҳмадюсуф, 

ҶДММ “Осиѐ М” дар симои роҳбараш Аҳадов Одилҷон, ҶДММ “Ориѐн” дар симои роҳбараш 

Ҳамроев Наҷиб  ба ҳайати АСХ қабул карда шуданд. 

 

Маълумот оид ба ҳайати тозаинтихобшудаи АСХ 

№ Номи ташкилот 
Суроғаи 

ташкилот 

Ному насаби 

роҳбар 
Шумораи телефон 

1 
Ассотсиатсия х.д 

“Субҳи Саѐд”, 

ноҳияи 

Шаҳритус 

Маърифат 

Сайраҳмонова 
935453445 

2 
ТҶ “Сайри Ҷаҳон” ш Бохтар 

Шарипов 

Сайфиддин 
907959502 

3 
ТҶ “Тавоноѐн” ш Кулоб Алихон Раҳимов 

777070778 

4 

Ассотсиатсия 

Асалпарварони 

Хатлон 

ш Бохтар 
Бегмуродов 

Маҳмадюсуф 
902221295 

5 
ҶДММ “Осиѐ М” ш Бохтар Аҳадов Одилҷон 

919388883 

6 ҶДММ “Ориѐн” ш Бохтар Ҳамроев Наҷиб 900189090 
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Самти 3 - Њимояи манфиатњои њукуќи ва иќтисодии аъзоѐни АСХ 

 

 
 

Вазифаи 3.1: Мустаҳкам гардонидани робитаи байни шарикони ЗАИ дар 
соҳаи боғдорӣ ва истеҳсоли шир ба воситаи вохурихои тарафхои хавасманд 

ва В2В 
 

Фаъолияти 3.1.1 ( Ба роҳ мондани ҳамкорї бо тарафҳои ҳавасманд) 
 

 

 Самти дигари фаъолияти АСХ ин беҳтар намудани робитаи ҳамкории байни шарикони 

ЗАИ истеҳсол ва коркарди маҳсулотҳои кишоварзӣ ва дигар тарафҳои ҳавасманд мебошад. Бо 

мақсади иттилоот ѐфтан нисбати мушкилотҳои шарикони ЗАИ, муайян намудани ниѐзи 

шарикони ЗАИ  саволномаҳо тартиб додашуда, бо намояндагони шарикони ЗАИ аз ҳар як қитаи 

Занҷира (истеҳсолотчиѐн, коркардчиѐн, нигоҳдорандагон, содиротчиѐн) ва дигар тарафҳои 

ҳавасманд вохуриҳои корӣ дар ш Бохтар, ноҳияҳои Дусти, Ҷ Балхи, Қабодиѐн ва Ҷайҳун бо 

иштироки 280 нафар соҳибкорон ташкил карда шуд. Маълумотҳои зарури гирд оварда шуда ва 

аз тарафи мутахассисони АСХ таҳлил гардиданд. 

 Дар ин асос чорабиниҳо нисбати беҳтар намудани робитаи ҳамкории шарикони ЗАИ, 

мусоидат дар робитаи боэътимоди шарикон тавассути ба роҳ мондани талаботҳои стандарти ба 

сифати маҳсулотҳо,  ташкил намудани системаи идоракунии сифати маҳсулот дар корхонаҳои 

кишоварзӣ мунтазам вохурии шарикони ЗАИ бо мақсади муҳокимаи рафти иҷроиши 

уҳдадориҳои тарафайн баргузор гардиданд. 

 

Маълумот оид ба баргӯзории вохуриҳои шарикони ЗАИ ва дигар тарафҳои ҳавасманд 

№ Таърих 
Макони 

баргӯзорӣ 

Шумораи 

иштирок

дорон, 

нафар 

Иштирокчиѐн Мақсади чорабини 

1 10.01.20 

ш Бохтар 

Тарабхонаи 

Орзӯ 

33 

Истеҳсолкунандагони 

маҳсулотҳои кишоварзӣ, 

коркардчиѐн, гироварандагон, 

содиротчиѐни маҳсулотҳои 

кишоварзӣ, ташкилотҳои 

хизматрасон, кормандони 

АСХ  

Муайян намудани 

мушкилотҳои шарикони 

ЗАИ, муҳокимаи 

саволномаҳо нисбати муайян 

намудани мушкилотҳо 

2 19.02.20 
Дусти ҷ/д 

Нури Вахш 
63 

Истеҳсолкунандагони 

маҳсулотҳои кишоварзӣ, 

Коркардчиѐн, гироварандагон, 

содиротчиѐни маҳсулотҳои 

кишоварзӣ, ҳокимияти 

маҳаллӣ ва идораи 

кишоварзии ноҳия 

Муайян намудани 

мушкилотҳои шарикони 

ЗАИ, дарѐфти имкониятҳо бо 

мақсади ба роҳ мондани 

ҳамкориҳои боэътимод 

байни шарикони ЗАИ дар 

истеҳсол ва фӯруши 

маҳсулотҳои кишоварзӣ 

3 21.02.20 
Ҷ Балхи ҷ/д 

Фрунзе 
63 

4 25.02.20 
Ҷайҳун ҷ/д 

Истиқлол 
61 

5 27.02.20 

Қабодиѐн 

ҷ/д Тахти 

Сангин 

60 

6 17.06.20 

ш Бохтар 

тарабхонаи 

Орзу 

25 

Истеҳсолкунандагони шир аз 

ноҳияҳои Ҷ Балхи, Қумсангир, 

Панҷ, 

Дастраси ѐфтан ба 

маблағҳои грантӣ барои 

дастрас намудани таҷҳизоти 

яхмостайѐркунӣ 
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7 26.06.20 

ш Бохтар 

тарабхонаи 

Орзу 

35 

Намояндагони корхонаҳои 

истеҳсолии ҳамкори дошта,  

кооперативҳои истеҳсолие, ки 

ҳавасманди гирифтани 

сертификати мутобиқати 

маҳсулотанд,  дигар 

тарафдорони ҳавасманд  

Муҳокимаи тартиби ҷори 

намудани талаботҳои 

стандартӣ дар корхонаҳои 

кишоварзӣ; Вазифаҳо ва 

уҳдадориҳои трафҳо; 

Муайян намудани 

корхонаҳои ҳавасманд барои 

ворид намудани системаи 

низоми бехатарии маҳсулот 

8 14.07.19 

ш Бохтар 

тарабхонаи 

Орзу 

20 
Намояндагони корхонаҳои 

истеҳсолии вилояти Хатлон, 

сардорони гуруҳҳои фермерӣ, 

мутахассисони корхонаҳои 

марбута, кормандони АСХ, 

намояндагони лоиҳаи АКАТ 

Муҳокимаи рафти иҷроиши 

фаъолиятҳо нисбати ворид 

намудани стандарҳо дар 

корхонаҳои кишоварзӣ, 

муайян намудани 

корхонаҳои истеҳсолӣ ва 

коопреративҳои истеҳсолӣ 

барои сертификатсиякунонӣ 

9 12.08.20 

ш Бохтар 

тарабхонаи 

Орзу 

21 
Муҳокимаи рафти иҷро 

гардидани дастурҳо, муайян 

намудани камбудиҳои 

ҷойдошта, дарѐфти  роҳу 

ҳалли камбудиҳо, омодаги 

барои гирифтани сертификат 

10 24.09.19 

ш Бохтар 

тарабхонаи 

Орзу 

30 

11 

29 

сентябр

и 2020 

Ш Бохтар 

тарабхонаи 

“Орзу” 

вохурии 

30 

Гуруҳҳои истеҳсоли шир, 

намояндагони нуқтаҳои 

қабули шир,   идораи 

стандарти давлатӣ, Лоиҳаи 

АКАТ ва кормандони АСХ 

Банақшагирии фаъолиятҳои 

ҳамкорӣ дар самти истеҳсол 

ва фуруши шир  

 Њамаги 11 441   

   

 

Фаъолияти 2.4.1 ( Ташкил и њамкори бо шабакањои тиљорати) 
 

Вобаста ба мустањкам гардонидаги робита бо шабакањои тиљорати, барои ба роҳ мондани 

ҳамкори бо супермаркети Ашан таҳти сегменти (210 – барои тамоми меваҳо), (215 – барои 

тамоми сабзавотщо) ва (180 – барои тамоми гулбутаҳо) барои фӯруши маҳсулотҳои 

номбаршуда  дар Ашан шартнома миѐни аъзои АСХ  “Комбинати Хуроквори”  ва супермаркети 

Ашан тавасути “Маркази савдо ва содирот” мусоидат карда шуд. Ба Хоҷагии деҳқонии “Шамс” 

оид ба пур намудани шартномаи Ашан кумак расонида шуд. 

Њамчунин барои иштироки соњибкорон дар чорабинињо вобаста ба рузи 

истењсолкунандагон ва фурушандагони мањсулоти кишоварзи, ки аз љониби ширкати Ашан 

гузаронида шуд ба соњибкорон кумак расонида шуд. 
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Вазифаи 3.2:  Ташкил ва гузаронидани  ярмаркањои кишоварзӣ дар вилояти 

Хатлон) 

 
Фаъолияти 3.2.1 (Ташкили ҷаласаи тоҷирони маҳсулоти кишоварзӣ бо формати В2В) 

 

 
Рӯзҳои 15 – 16 августи соли 2019 дар шаҳри Бохтар ҷаласаи тоҷирони маҳсулоти 

кишоварзӣ (В2В) шуда гузашт. Ассотсиатсия Соҳибкорони Хаилон дар баргӯзории 

чорабинии мазкур бо Ассотсиатсияи Агробизнеси Тољикистон ва Палатаи савдо ва 

Саноати вилояти Хатлон ҳамкорӣ намуда, бо дастгирии техникии лоињаи «Баланд 

бардоштани раќобатпазирии Агробизнес дар Точикистон» барои дар сатҳи баланд 

гӯзаштани чорабинии мазкур мусоидат намуд. 

Дар натиҷаи ҳамкорӣ дар ин чорабини 30 адад меморандуми ҳамкорӣ миѐни 

соњибкорони вилояти Хатлон бо соњибкорони вилояти Суѓд, шањри Душанбе ва Љумњурии 

Узбекистон ба имзо расонида шуд. 

 

 

 

 

 

 
Фаъолияти 3.2.1 (Баргузории вохурии соҳибкорони вилояти Хатлон бо сармоягузорони 

Ҷумҳурии Корея (В2В) ва муарифии мањсулоти кишоварзии вилоят тањти бренди 

“Лаззати Хатлон”) 

 

Дар доираи фаъолияти «Маркази мусоидат ба савдо ва содирот»-и Ассотсиатсияи 

Сохибкорони Хатлон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, 

Агентии содироти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Палатаи савдо ва саноат, Лоиҳаи 

USAID оид ба беҳтар намудани рақобатпазирии агробизнес дар Тоҷикистон, вохурии 

соҳибкорони Ҷумҳурии Кореяро бо истехсолкунандагон ва коркардчиѐни маҳсулоти 

кишоварзии вилояти Хатлонро бо формати Б2Б дар санаи 24 августи соли 2020  дар ш Бохтар 

ташкил гардид. 

Мақсади вохурии мазкур аз муаррифии маҳсулоти кишоварзии вилоят ва иқтидори 

содиротии соҳибкорони вилоят, аз ҷумлаи Аъзоѐн ва ҳамкорони Ассотсиатсияи Соҳибкорони 

Хатлон, ки таҳти бренди “Лаззати Хатлон” мутаҳҳид гашта, барои рушди содироти маҳсулоти 
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кишоварзӣ ҳамкорӣ доранд, пешбурди маҳсулотҳои соҳибкорони Хатлон, пайдо намудани 

робитаҳои ҳамкорӣ дар фуруши маҳсулотҳо берун аз кишвар, муарифии АСХ ва марказҳои 

лоҷистикӣ иборат буд.  

Намунаи маҳсулотҳои истеҳсолкардаи соҳибкорони вилояти Хатлон таҳти бренди 

“Лазати Хатлон” ба марзи намоиш гузошта шуд. Сармоягӯзорони Ҷумҳурии Корея аз намоиши 

маҳсулотҳои соҳибкорони Хатлон дидан карда, бо соҳибкорон нисбати имкониятҳо дар 

содироти маҳсулотҳои вилоят суҳбати корӣ доир намуданд. Дар кори чорабинӣ муовини раиси 

вилояти Хатлон низ иштирок доштанд.  
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Фаъолияти 3.2.2 (Намоиши маҳсулотҳои кишоварзони вилояти Хатлон бо формати В2В) 

 

 

Бо мақсади муарифии маҳсулотҳои 

истеҳсолкардаи кишоварзон ва корхонаҳои 

коркади маҳсулотҳои кишоварзии вилояти 

Хатлон тариқи ба марзи намоиш гӯзоштани 

намунаи маҳсулотҳо, пайдоиши робитаи 

нави ҳамкорӣ бо дигар шарикони ЗАИ – и 

берун аз марзи вилоят, бастани 

шартномаҳо ва меморандумҳои ҳамкорӣ 

байни истеҳсолотчиѐн ва харидорони 

маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ, байни 

ташкилотҳои хизматрасон нисбати рушди 

соҳибкорӣ чорабинии В2В – намоиши маҳсулотҳои кишоварзони вилояти Хатлон дар мувофиқа 

бо роҳбарияти лоиҳаи USAID “Беҳтар намудани рақобатпазирии агробизнес дар Тоҷикистон”  

ва розигию дастури Мақомоти Иҷроияи Ҳукумати Давлатии вилояти Хатлон баргӯзор гардид. 

 Чорабинии мазкур дар санаи 26 – уми августи соли 2020 дар шахри Бохтар дар бинои 

ҶДММ “Комбинати хӯрокворӣ”- ш Бохтар аз тарафи Ассотсиатсияи соҳибкорони Хатлон дар 

чорчубаи лоиҳаи USAID оид ба “Беҳтар намудани рақобатпазирии агробизнес дар Тоҷикистон” 

баргӯзор гардид. Дар ташкил намудани чорабинии мазкур АСХ- ро Мақомоти иҷроияи 

Ҳокимияти Лавлатии вилояти Хатлон, Палатаи Савдо ва Саноати вилояти Хатлон, лоиҳаи 

USAID оид ба беҳтар намудани рақобатпазирии агробизнес дар Тоҷикистон, лоиҳаи Лоиҳаи 

USAID оид ба рақобатпазирии савдо ва таҳсиси ҷойҳои корӣ дар Осиѐи Миѐна ҳамроҳӣ 

намуданд. 

 Дар кори чорабини зиѐда аз 100 нафар намояндагон аз корхонаҳои коркарди 

маҳсулотҳои кишоварзӣ, кооперативҳои истеҳсолӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ, намояндагони 

корхонаҳои саноатӣ ва ташкилотҳои берун аз ҳудуди вилоят, содиротчиѐни маҳсулотҳои 

кишоварзӣ, шарикони рушд, сохтору идораҳои масъули давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, 

намояндагон- тоҷирон аз вилояти Суғд  ва дигар тарафҳои ҳавасманд иштирок намуданд. 

(руйхат замима мегардад) 

 Бо мақсади муарифии истеҳсолотчиѐн, коркардчиѐн, дастраскунандагони маводҳо барои 

кишоварзон овезаҳо бо маълумотҳои лозима нисбати соҳибкорон, каталоги молу маҳсулоти 

кишоварзон барои 30 нафар намояндагони соҳибкории кишоварзи тайѐр карда шуд. Дар бинои 

ҶДММ “Комбинати хӯрокворӣ” – и ш Бохтар 10 “павилион” бо мақсади муарифии маҳсулотҳои 

кишоварзони вилояти Хатлон васл карда шуданд. Дар ҳар як павилион 3 нафар соҳибкор (дар 

маҷмӯъ 30 нафар) молу маҳсулоти худро дар марзи намоиш гӯзоштанд. 

 Чорабини бо намоиши маҳсулотҳои кишоварзон оғоз гардид. Соҳибкорон ва харидорон 

имкон пайдо намуданд бевосита бо якдигар сӯҳбат карда, нисбати хариду фуруши маҳсулотҳо 

ба мувофиқа биѐянд. 

 Сипас кори чорабиниро роҳбари АСХ З Ализода бо сухани пазироӣ ҳусни ифтитоҳ 

бахшида, суханро ба намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дод. 

 Намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон иштирокчиѐн ва 

меҳмононро хайра мақдам гуфта, ҳамкориҳои  ҳамаҷонибаи АСХ- ро  бо дигар шарикони рушд 

як қадами бузург дар рушди соҳибкории  вилояти  Хатлон номид. Ӯ мухтасар нисбати 

ҳамкориҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят бо АСХ сухан ронда, таъкид намуд, 

ки минбаъд ҳамкориҳои мақомоти ҳокимияти иҷроия бо АСХ боз ҳам мустаҳкамтар мегардад. 
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Дар  чорабинии мазкур  5-ѐддошти таҳофум ва 10-шартномаи хариду фуруши 

маҳсулотҳои кишоварзӣ бо дастгирӣ ва мусоидати Ассотсиатсия Соҳибкорони Хатлон  байни 

истеҳсолкунандагони маҳсулотҳои кишоварзии вилояти Хатлон ва соҳибкорони вилояти Суғд  

ба имзо расид. (Ҳуҷҷатҳо замима мегарданд) 

 

 

 

Вазифаи 3.3:  Иштирок дар ярмаркаҳои кишоварзии хориҷ аз кишвар бо 

мақсади шиносоӣ бо маҳсулотҳои коркардчиён ва истеҳсолкунандагони 

маҳсулотҳои кишоварзони хориҷ) 

 
Фаъолияти 3.3.1 (Иштирок дар Ярмаркаи байналминалии савдо “Суѓд-2019” ва вохурихо 

бо формати В2В) 

 

Дар таърихи 20 июн соли 2019 дар шањри Хуҷанд Ярмаркаи байналминалии савдо 
“Суѓд -2019” баргузор гардид. 

Ассотсиатсия Соҳибкорони Хатлон дар њамкори бо палатаи савдо ва саноат ва 
дастгирии лоихаи «Баланд бардоштани раќобатпазирии Агробизнес дар Точикистон» 
барои таъмин намудани иштироки соҳибкорони вилояти Хатлон дар ярмаркаи 
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байналминалии савдои “Суѓд -2019” ва бастани меморандуми ҳамкории соҳибкорон, бо 
Палатаи савдо ва саноати вилояти Хатлон ҳамкорӣ намуда, иштироки соҳибкорони 
вилояти Хатлонро дар чорабини таъмин намуд Дар натиҷаи чорабини бо мақсади рушди 

соҳибкорӣ бо Ассотсиатсияи соњибкорони Суѓд ва Ассотсиатсияи Агробизнеси 
Тољикистон меморандуми ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. Њамзамон дар рафти вохурињои 
соњибкорони бо формати В2В аз љониби соњибкорони вилоят зиѐда аз 15 меморандумњои 
њамкори бо соњибкорони вилояти Суѓд, Узбекистон ва Туркманистон баста шуд. 

 

Фаъолияти 3.3.2 (Иштирок дар Форуми 9–уми тиљоратии Осиѐи Маркази «Усулњои 

сармоягузорї ва иноватсионї дар бахши меваю сабзавот») 

Дар таърихи 12 ноябри соли 2019 дар шаҳри Чимкент Ҷумҳурии Қазоқистон бо 
дастгирии лоињаи Мусоидат ба савдои барномаи рушди созмони миллали мутањид 
Форуми 9–уми тиљоратии Осиѐи Маркази «Усулњои сармоягузорї ва иноватсионї дар 
бахши меваю сабзавот» баргузор гардид. Дар форуми мазкур бо дастгирии хаморонои 
Ассотсиатсия, лоихаи “Мусоидат ба савдо”-и барномаи рушди СММ, аъзоѐни 
Ассотсиатсия Соҳибкорони Хатлон ширкат доштанд. Маќсад аз иштирок дар Форуми 
мазкур ин шиносои бо усулњои муосир дар бахши истехсол ва содироти меваю сабзавот 
дар Осиѐи Маркази ва берун аз он, мубодилаи маълумот,гӯзаронидани вохӯрињо ва ба роњ 
мондани хамкори бо тарафњои њавасмандро дар бар гирифт. 

 
 

  
 

 
 
Фаъолияти 3.3.3 (Мусоидат барои иштироки аъзоѐни Ассотсиатсия дар «Gulfood 2020») 

 

Мохи феврали соли 2020, сохибкорони Тољикистон аз љумла аъзоѐни Ассотсиатсияи 

сохибкорони Хатлон дар намоишгоњи байналмиллали «Gulfood 2020» иштирок намуданд. Дар 

намоиши мазкур соњибкорони ватани махсулоти кишоварзии Тољикистоноро муаррифи 
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намуданд. Чорабинии мазкур бо мусоидат Палатаи савдо ва саноат бо дастгирии молияии 

лоихаи USAID «Раќобатпазири, савдо ва таъсиси љойњои кори дар Осиѐи Миѐна” ташкил карда 

шуд. 

 

Фаъолияти 3.3.4 (Мусоидат барои иштироки аъзоѐни Ассотсиатсия дар намоиши 

маҳсулотҳои кишоварзӣ ва вохурии шарикони ЗАИ оид ба истеҳсоли маҳсулотҳои 

кишоварзӣ) 

Дар таърихи 24 – ӯми августи соли 2020 дар меҳмонхонаи Серенаи шаҳри Душанбе 

намоиши маҳсулотҳои кишоварзӣ ва вохурии шарикони ЗАИ оид ба истеҳсоли маҳсулотҳои 

кишоварзӣ баргузор гардид. Чорабинии мазкурро Агенти содирот ва савдои ҶТ ташкил намуд. 

Дар чорабинии мазкур сармоягузорони Кореа ва намояндагони ҳамаи мақомотҳои давлатӣ ва 

ташкилотҳои хориҷӣ ширкат варзиданд. Аз љониби Ассоциация аъзоѐн ва роњбарият иштирок 

намуда истехсолкунандагон ва махсулоти вилоятро муаррифи намуданд. Намояндаи ҶДММ 

“Комбинати Хӯрокворӣ” – и шаҳри Бохтар, намояндаи ассотсиатсияи асалпарварони вилояти 

Хатлон ширкат намуда, аз намоишгоҳ дидан карда, намунаҳои маҳсулотҳои кишоварзон ва 

корхонаҳои коркарди вилояти Хатлонро марзи намоиш гӯзоштанд. Кори  чорабиниро 

Директори Агенти содирот ва савдои ҶТ муҳтарам Бобозода ҳусни ифтитоҳ бахшид. Баъдан 

сафири ҶТ дар Кореа Юсуф Шарифзода сухан гуфт. Ӯ оид ба ҷалб намудани сармоягузорони 

хориҷи ба кишварамон сухан карда, ба мақомотҳои давлатӣ, аз он ҷумла ба намояндаҳои 

идораи “Тоҷикстандарт” ва “Гумрук” пешниҳодҳо оид ба дастгирии сармоягузорони хориҷӣ 

барои содироти маҳсулоти ҶТ кард. 

  Дар охир миѐни  Агенти содирот ва савдои ҶТ ва намояндагони ширкати ГЕОС 

созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расид.  

 Аз руи натиљаи вохури, миѐни АСХ ва Агенти содирот ва савдои ҶТ созишномаи 

ҳамкорӣ баҳри рушди содироти маҳсулотҳои кишоварзӣ ва кумаки дуҷониба ба соҳибкорон 

созишнома ба имзо расонида шуд. (созишнома замима мегардад) 
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Фаъолияти 3.3.5 (Пешбурди бренди лазати Хатлон)  

 

 
Бо мақсади беҳтар мусоидат дар фуруши маҳсулотҳои 

кишоварзони Хатлон, муарифии ин маҳсулотҳо фаъолиятҳо 

нисбати тайѐр намудани тамғаи “Лазати Хатлон”анҷом дода 

шуданд. Соҳибкорон имкондоранд, дар сурати мувофиқати 

маҳсулоташон ба ин тамға, тамғаро барои муарифии маҳсулот 

истифода намоянд. Қарор шуд, ки тамға дар оғоз ба 

маҳсулотҳое, ки дар  мағозаи Ашан ба савдо мебароянд 

истифода гардад.  

 Њамазамон Аъзоѐни Ассотсиатсия соли 2020 мањсулоти 

худро, аз љумла тарбузи 

барвактиро тахти тамғаи 

“Лазати Хатлон” ба 

бозорњои беруна ва 

дохили бароварданд. Дар вохурихои тичорати бо 

сармоягузорони Корея ва ярмаркаи тичорати, ки аз љониби 

Ассотсиатсия ташкил гардид, зиеда аз 20 номгуи 

махсулоти кишоварзи тахти тамғаи “Лазати Хатлон”ба 

харидорон пешкаш гардид. Дар оянда истифодаи ин тамға 

барои дигар маҳсулотҳои содиротшаванда дар назар аст.  

 

 

Фаъолияти 3.3.6 (МАРКАЗИ МУСОИДАТ БА САВДО ВА СОДИРОТ) 

 

 

Бо маќсади васеъ  ва устувор намудани фаъолияти Ассотсиатсияи соњибкорони Хатлон 

дар самти рушди содирот ва савдо дар сатњи вилоят ва самаранок гаштани чорабинихои зарури 

дар ин самт, бо ќарори аъзоѐни Ассотсиатсия Маркази мусоидат ба савдо ва Содирот ташкил 

карда шуд. Бояд ќайд намуд, фаъолиятњои АСХ дар самти пешбурди манфиатњои иќтисодии 

соњибкорон аз љониби маркази мазкур ба амал оварда шуданд, ва дар оянда дар назар аст, ки 

чорабинињоро дар ин самт васеъ карда шавад. 

Хизматрасониҳои марказ чунин  

фаъолиятхоро дар бар мегирад: 

 

• Мусоидат ба савдо ва содирот 

• Машваратҳо 

• Мусоидат дар ҷори намудани стандартҳои  

мутобиқат ва сифат 

• Ташкили намоишу вохуриҳо Ташили  

• чорабиниҳои иттилоотӣ 

• Таҳлили бозорҳои дохилию  берунӣ 

• Дарѐфти  ҳамкорон ва сармоягӯзорон 
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Вазифаи 3.4:  Мусоидат барои баланд бардоштани донишу малакаи аъзоён ва 

шарикони АСХ ба воситаи омузишхо ва машваратњо 

 

Фаъолияти 3.4.1 (Ташкили омузишхо вобаста ба ворид намудани стандартхо) 

  
 

Албатта иҷроиши бо мувафақияти  ягон фаъолият бе омӯзонидани кадрҳо ғайри имкон 

аст. Ин буд, ки бо мақсади низоми дуруст ва устувори ворид намудани стандартҳо дар 

корхонаҳои коркарди маҳсулотҳои кишоварзӣ баргӯзории омӯзишҳо ба нақша дароварда шуда 

буданд. 

 Дар давраи ҳисоботи барои корманди корхонаҳои кишоварзӣ ва ҳавасмандгардонии 

дигар кишоварзон барои ворид намудани стандартҳо дар корхонаҳои худ 3 омӯзиш нисбати 

талаботҳои стандартҳои байналмиллалӣ бо иштироки 75 нафар кормандони корхонаҳои 

истеҳсоли, намояндагони идораҳои масъул, АСХ, лоиҳаи АКАТ баргузор гардид. 

 

Маълумот нисбати баргӯзории омӯзишҳо барои истеҳсолкунандагон ва коркардчиёни 

маҳсулотҳои кишоварзӣ оид ба ворид намудани стандартҳо дар корхонаҳои кишоварзӣ 

№ Таърих Мавзуъ Макони баргӯзорӣ  

Шумораи 

иштирокдорон, 

нафар 

иштирокчиѐн 

1 30.06.20 
Барномаи шартҳои 

аввал 

Шахри Бохтар, толори 

чорабиниҳои 

тарабхонаи “Орзу” 

25 
Истеҳсолотчиѐн, 

коркардчиѐни 

маҳсулотҳои 

кишоварзӣ, 

намояндагони 

идораи стандарти 

давлатӣ, бехатарии 

озуқа, АСХ, 

лоиҳаи АКАТ 

2 17.07.20 

Низоми идоракунии 

бехатарии маҳсулотҳои 

хӯрокворӣ 

Шахри  Бохтар, толори 

чорабиниҳои 

тарабхонаи “Орзу” 

25 

3 20.08.20 

Аудити низоми 

идоракуниии 

Бехатарии маҳсулоти 

хӯрокворӣ 

Шахри  Бохтар, толори 

чорабиниҳои 

тарабхонаи “Орзу” 

25 

 Хамаги 3  75  

 

  

Фаъолияти 3.4.2 (Ташкили омузишхо барои донишчуени колледжи Аграри вобаста 

бехатари, пайгири ва стандартикунони)  

Бо мақсади ба роҳ мондани ҳамкориҳо бо Коллеҷи махсусгардонидашудаи ш Бохтар, 

баланд бардоштани сатҳи дониши донишҷуѐн, ташкил намудани шароит барои ҷалби 

донишҷуѐн барои фаъолият дар корхонаҳои кишоварзӣ бо коллеҷи махсусгардонидашудаи ш 

Бохтар меморандуми ҳамкорӣ ба имзо расид. 

 Тибқи ин меморандум барои донишҷуѐни риштаҳои зироатчигӣ ва байтории ин коллеҷ 

силсилаомӯзишҳо ба нақша гирифташуда, модулҳои омӯзишӣ ва маводҳои хониш тайѐр карда 

шуда, барои донишҷуѐн  омӯзишҳо (3 мавзӯъ) дар самти стандартикунони бо иштироки 50 

нафар донишҷуѐн баргузор гардид. 
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Маълумот дар бораи баргузории омӯзишҳо бо донишҷӯёни коллеҷи махсусгардонидашудаи 

шањри Бохтар 

№ Таърих Мавзуъ 
Макони 

баргӯзорӣ 

Шумораи 

иштирокдорон, 

нафар 

иштирокчиѐн 

1 21.08.20 
Пайгирии истеҳсоли маҳсулотҳои 

кишоварзӣ 

Ш Бохтар, 

толори 

чорабиниҳои 

тарабхонаи 

“Орзу” 

25 
Донишҷуѐни 

бахши аграрӣ 

2 28.08.20 
Пайгирии истеҳсоли маҳсулотҳои 

кишоварзӣ 
25 

Донишҷуѐни 

бахши 

байторӣ 

3 11.09.20 Бехатарии озуқа 25 Донишҷуѐни 

бахши аграрӣ 

4 12.09.20 Бехатарии озуқа 25 
Донишҷуѐни 

бахши 

байторӣ 

5 18.09.20 
Сертификатсияи маҳсулотҳои 

кишоварзӣ 
25 Донишҷуѐни 

бахши аграрӣ 

6 25.09.20 
Сертификатсияи маҳсулотҳои 

кишоварзӣ 
25 

Донишҷуѐни 

бахши 

байторӣ 

 
Ҳамаги (6 

омӯзиш) 
3 мавзӯъ   150  

 

Фаъолияти 3.4.2 (Системаи менеҷменти экологӣ)  
 

Дар ҳамкорї бо Маркази Байналмиллалии савдо ва  Иттифоқи рушди бахши 

хусусии Тоҷикистон рӯзи 06.03.20 дар тарабхонаи Орзу бо иштироки 31 нафар аъзоѐни 

АСХ ва соҳибкорони фаъол омӯзиш дар мавзӯъи “Системаи менеҷменти экологӣ” 

баргузор гардид. 

 

Фаъолияти 3.4.3 (Омузишу машваратхо вобаста ба масъалањои њукуки ва истифодаи 

ТИК)  

Дар давоми фаъолият аз љониби маркази иттилооти- захирави як ќатор омузишу 

машваратњои вобаста ба масъалањои хукуки, аграри, сохибкори, бахисобгирии молияви, 

истифодаи тик, маркетинг ва дигар масъалањо тарки вебинару машваратњои телефони расонида 

шуд.Маълумоти муфассал вобаста ба шумораи чорабинихоро дар ќисмати 3.5  дарѐфт 

менамоед.  

 

Вазифаи 3.5:  Бунёди маркази иттилоотӣ-захиравӣ барои аъзоён ва дигар 

шарикони ЗАИ 

Бо мақсади дастгири намудани аъзоѐн ва шарикони АСХ дар дастраси ѐфтан ба 
хизматрасонии машварати, тахлили, омузиши, гузаронидани пурсишхо,омода намудани 
лоихахои инвестициони, дастраси ба алоқаи интернетӣ, тайѐр намудани мактубҳо ва 
варақаҳо барои рушди фаъолиятҳои соҳибкорӣ, нусхабардорӣ, ноширӣ дар дафтари кории 
АСХ маркази иттилоотӣ-захиравӣ барои аъзоѐн ва дигар шарикони ЗАИ  ташкил карда шуд. 

То имруз аз хизматрасонихои Маркази иттилоотӣ-захиравӣ зиѐда аз 1000 нафар 

соњибкори вилоят истифода бурданд. Аз љумла: 
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Хизматрасонихои Маркази иттилоотӣ-захиравӣ: 

№ 
Номгуи чорабинихо Иштирокчиѐн 

Шумораи 
дастраскун

андагон 

Аз љумла 
занон (%) 

1.  

Омузиш вобаста ба 
талаботи чори намудани 
стандарт дар фаъолият 

Кормандони корхонахои 
истехсоли ва коркард 

75 
 

40% 

2.  

Омузиш вобаста ба 
талаботи гигиени ва 
пайгири 

Донишчуени колледж 50 
30% 

3.  
Омузиш вобаста ба 
истифодаи ТИК 

Аъзоѐн ва шарикони АСХ 20 
30% 

4.  
Вебинар вобаста ба 
масъалахои хукуки 

Аъзоѐн ва шарикони АСХ 20 
30% 

5.  

Гузаронидани пурсишхо 

миѐни шарикони ЗАИ 
вилоят 

Аъзоѐн ва шарикони АСХ, 
иштирокчиѐни ЗАИ 

281 
40% 

6.  

Гузаронидани пурсишхо 

вобаста ба 

хизматрасонихои давлати 

занхои сохибкор ва љавонони 
вилоят 

50 
100% 

7.  

Машваратхо вобаста ба 
дастраси ба манбахои 
молияви 

Истехсолкунандагони шир 60 
100% 

8.  

Машваратхо вобаста ба 
дастраси ба манбахои 
молияви 

Истесолотчиен ва 
коркардкунандагони 
махсулоти кишоварзи 

10 
10% 

9.  

Машваратњои хукуки, 
аграри, тичорати ва 
касби 

Истесолотчиен ва 
коркардкунандагони 
махсулоти кишоварзи 

120 
50% 

10.  
Дастраси ба шабакаи 
Интернети 

Аъзоѐн ва шарикони АСХ 100 
30% 

11.  
Истифодаи тачхизоти 
чоппи 

Аъзоѐн ва шарикони АСХ 50 
10% 

12.  
Омода намудани 
профилхои иттилооти 

Аъзоѐн ва шарикони АСХ, 
иштирокчиѐни ЗАИ 

48 
20% 

13.  
Омода намудани 
баннерхои иттилооти 

Аъзоѐн ва шарикони АСХ, 
иштирокчиѐни ЗАИ 

30 
10% 

14.  

Омода намудани 
маводхои омузиши ва 
таксимоти 

Аъзоѐн ва шарикони АСХ, 
иштирокчиѐни ЗАИ 

125 
35% 

 

Вазифаи 3.6:  Дастгирии 10 нафар кӯмакгирандагони лоиҳаи АСАТ дар 

амалисозии талаботҳо барои қабули стандартҳои бехатарии маҳсулотҳои 

озуқа ва дигар чорабиниҳо бо мақсади сертификатсиякунонӣ 

Мусоидат барои баланд бардоштани иктидор ва чори намудани низоми 
идоракунии бехатари ва сифат дар фаъолияти сохибкорони вилояти Хатлон 
ва омода намудани онҳо ба сертификатсия, яке аз шартњои асоси барои 
раќобатпазир гаштани мањсулоти мо дар бозорњои беруна мебошад... 
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Накшаи Фаъолиятхо вобаста ба чорабинихо дар самт Стандартикунони: 

№ Вазифахо Натичахо 

1.  
Ташкили дастаи мутахасисиони соњаи 

стандарт ва соњибкорї 

Ташкил гаштани дастаи мутахассион аз 8 

нафар, ба рох мондани хизматрасони дар 

самти стандартикунони дар вилоят 

2.  

Омода намудани консепсияи хамкори ва 

ташкили механизими таҳияю ҷорикунии 

низоми идоракунии бехатарӣ дар 

корхонаҳои вилояти Хатлон. 

Омода гаштани Консепсияи хамкори ва 

ташкили механизими таҳияю ҷорикунии 

низоми идоракунии бехатарӣ дар корхонаҳои 

вилояти Хатлон. 

3.  

Ба рох мондани хамкори бо Агентии 

стандарт, Колледжи Аграри, 

мутахассисони байналмиллали ва 

сохибкорони вилоят 

Дар доираи шарикии бахши давлат ва хусуси 

хамкори бо Агентии стандарт, Колледжи 

Аграри ба рох монда шуд 

4.  

Ташкили вохурихои максаднок бо 

сохибкорону тарафхои хавасманд дар 

самти стандартикунони. 

Ташкил ва гузаронидани 4 вохури бо 

иштироки 106 нафар 

5.  
Гузаронидани Аудит ва омузиши вазъи 

кунуни дар корхонахо. 

Фаъолияти 14 корхонахои коркард ва 

сохибкорони истехсоли тахлил гузаронида 

шуд 

6.  

Гузаронидани вебинархо вобаста ба 

ҷорикунии низоми идоракунии бехатарӣ 

дар фаъолият. 

Вебинар барои 20 нафар аъзоѐн ва шарикони 

Ассотситасия гузаронида шуд 

7.  

Тахия ва омода намудани сиѐсат ва 

лоихахои сохибкорон вобаста ба низоми 

идоракунии бехатари. 

Барои иштирокчиени лоиха сиѐсат ва 

лоихахои сохибкорон вобаста ба низоми 

идоракунии бехатари омода карда шуд. 

8.  

Тахия ва омода намудани маводу 

модулхои омузиши барои сохибкорон ва 

кадрхои чавони коллечи Аграри. 

Барои сохибкорон ва кадрхои чавони коллечи 

Аграри 6 адад маводу модулхои омузиши 

омода карда шуд 

9.  

Ташкили омузишхо барои мутахассиони 

корхонахо ва кадрхои ояндаи коллечи 

Аграри 

75 нафар мутахассиони корхонахо, 50 нафар 

донишчуени коллечи Аграри омузонда 

шуданд 

10.  

Баланд бардоштани потенсиали кадрии 

мутахассиони АСХ, Агентии Стандарт 

дар самти стандартикунони ва 

мониторинги равандхо. 

Потенсиали кадрии мутахассиони АСХ, 

вобаста ба стандартикунони ба талабот 

чавобгу гардида, замина барои васеъ 

намудани хизматрасонихо дар ин самт гашт 

11.  

Мусоидат барои ичрои тавсияхо вобаста 

ба ҷорикунии низоми идоракунии 

бехатарӣ дар корхонаҳои вилояти 

Хатлон/аъзоѐни АСХ 

Ба 14 корхонахои коркард ва сохибкорони 

истехсоли барои ичрои тавсияхо кумаки 

техники расонида шуд 

12.  
Омода намудани корхонаву сохибкорони 

алохида ба сертификатсия 

14 корхонахои коркард ва сохибкорони 

истехсоли ба сертификатсия омода гаштанд 

13.  
Мусоидат дар раванди гирифтани 

сертификатхо. 

Корхонахои коркард ва сохибкорони 

истехсоли дорои  9 - сертификат гаштанд. 
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Фаъолияти 3.6.1  «Ташкили дастаи мутахасисиони соњаи стандарт ва соњибкорї дар назди 
АСХ» 

Барои амали гаштани вазифахои лоиха вобаста ба стандартикунони, АСХ мутахассисони 

дарачаи байналмиллали ва махалиро оид ба чори намудани сертификатсиякунонии 

маҳсулотҳои кишоварзи ва сертификатсияи низоми бехатарии озуқа љалб гардида дастаи 

мутахассисони баланд тачриба вобаста ба амали намудани накшаи фаъолият ва гузоштани 

заминаи кадриву потенсиали барои ташкили хизматрасонихо дар ин самт ба сохибкорони 

вилоят гузошта шуд. 

Фаъолияти 3.6.2 (Тахия ва ба истифода додани хуччатхо ва механизмхои амали намудан, 

маблагузори, омузиш ва назорати он) 

Барои самаранок ва устувор гаштани фаъолият дар ин самт аз љониби мутахассисон як 

катор хуччату дастурхои зарури ва тартибу низомњо омода гаштанд. Аз љумла Консепсияхои 

хамкори бо танзимкунандагон, накшахои фаъолият, Сиѐсатхои чори намудани стандарт, 

лоихахои сармоягузории фаъолият дар ин самт, маводу модулхои омузиши ва дигар низому 

дастурњо барои истифода ва корбари тахия ва ба истифода дода шуданд. 

 

  

 

Фаъолияти 3.6.3 (Ба рох мондани хамкори бо тарафхои хавасманд) 

 

Бо маќсади хамкории зич ва ба даст овардани натиљахои амали, Ассотсиатсия дар 

доираи шарикии бахши давлат ва хусуси њамкориро бо Агентии стандарти вилояти Хатлон ва 

Колечи махсусгардонидашудаи Аграрии шахри Бохтар тибки меморандумхои хамкори ба рох 

гузошт. Хамкори бо Агентии стандарти вилояти Хатлон дар доираи чори намудани низоми 

бехатарии хурока дар асоси талаботи HASSP амали гашта, бо Коледжи аграри ваобаста ба 

баланд бардоштани донишу малакаи донишчуѐни колледж вобаста ба талаботњои бехатари, 

пайгири ва стандартикунони ташкил карда шуд. Дар назар аст, ки баъд аз хатми донишгох, 

донишчуени фаъол барои хамкори ба корхонахои истехсолии аз чумлаи аъзоѐн ва шарикони 

АСХ даъват мегарданд. 

Фаъолияти 3.6.4 (Ташкили вохурихои максаднок) 
 

Дар доираи фаъолият АСХ, бо масади пайгири ва мунтазам баррасии мушкилоту 

монеъахои мавчуда бо сохибкорону намояндагони бахши давлати вохурихои максаднок 

мегузаронд. Дар вохурихо рафти фаъолият, натичахо ва  мушкилоти мавчуда барраси гашта 
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карорњои дахлдор барои бехтар намудани фаъолият кабул мегардид. Дар давоми фаъолият 

вобаста ба стандартикунони 4 вохурии максаднок бо иштироки 106 нафар гузаронида шуд. 

   

 

Фаъолияти 3.6.5 (Гузаронидани Аудит ва омузиши вазъи кунуни дар корхонахо) 
 

Мутахассисони АСХ дар асоси накшаи фаъолият дар хамкори бо сохибкорон барои 

муайян намудани ваъзи кунуни ва гузаронидани Аудити рафти чори гаштани талаботхои 

стандарти дар 14 корхонаву фаъолияти истехсолотчиенро омузиш гузарониданд. Дар асоси 

тавсияи мутахассисони соха вазифаву чорабинихои зарури ба накша гирифта шуда аз чониби 

сохибкорон барои мутобик гаштан ба талаботи стандарти ба амал оварда шуд. 

  

Фаъолияти 3.6.6 (Гузаронидани чорабинихои омузиши ва машварати) 
 

Дар асоси тавсияхои мутахассисони соха ва накшаи фаъолият, аз чониби маркази 

иттилооти-тахлили як катор чорабинихои омузиши гузаронида шуд. Аз чумла бо назардошти 

ваъзи пандемия вебинар машварат вобаста ба  талаботи стандартиву низоми идоракуни барои 

20 нафар сохибкорону аъзоѐни АСХ, вобаста ба низому тартиби чори ва идоракунии стандартхо 

дар фаъолият барои 75 нафар намояндагони корхонахои коркард ва истесолотчиен, вобаста ба 

талаботњои бехатари, пайгири ва стандартикунони барои 50 нафар донишчуени колледжи 

Аграри гузаронида шуда потенсиали иштирокчиен дар ин самт баланд гардонида шуд. 

Омузиши намояндагони корхонахои коркард ва истехсолотчиён: 

 

 

Омузиши донишчуени Колледжи Аграри: 
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Фаъолияти 3.6.7 (Сертификатсиякунонии маҳсулотҳои кишоварзи ва сертификатсияи 

низоми бехатарии озуқа дар корхонаҳои кишоварзӣ) 

 
Фаъолиятҳо нисбати сертификатсиякунонии маҳсулотҳои кишоварзӣ, сертификатсия 

системаи низоми идоракунии сифати маҳсулотҳо дар корхонаҳои кишоварзӣ қадам ба 
қадам амалӣ гардонида шуданд. Натиҷаи фаъолиятҳои бонизом буд, ки соҳибкорон  
барои 5 намуди маҳсулот (пиѐзи анзур, тарбуз, хурмои хушк, ангур ва бодом ) 
сертификати мутобиқат гирифта, бехатарии маҳсулоти худро кафолат доданд, 3 корхонаи 
коркарди маҳсулотҳои кишоварзӣ дар корхонаҳои коркарди худ низоми стандарҳои 
ХАСП – ро ҷори намуда, 1 корхона аъзои АСХ  ЉСШК “Комбинати Хӯрокворӣ”, раванди 
чори намудани талаботи  низоми идоракунии ИСО 22000:2018 –ро ба анчом расонидааст. 
(Замимахои 4) 

 
 

Маълумот дар бораи сертификатсиякунонии маҳсулотҳои кишоварзи ва сертификатсияи 

низоми бехатарии озуқа дар корхонаҳои кишоварзӣ 

№ Номи ташкилот Намуди сертификат 

Намуди маҳсулот ѐ 

системаи 

сертификатсияшуда 

1.  ҶДММ “Насими Кӯҳсор” Мутобиқати маҳсулот Пиѐзи анзур 

2.  
ЉСШК “Комбинати 

Хӯрокворӣ” 
Мутобиқати маҳсулот Тарбузи барвакти 

3.  
Кооперативи истеҳсолии 

“Ширин” 
Мутобиқати маҳсулот Хурмои хушк 

4.  
Хоҷагии деҳқонии “Ситораи 

Зуҳал” 
Мутобиқати маҳсулот Ангур 

5.  
 
Хоҷагии деҳқонии “Шамс”  
 

Мутобиқати маҳсулот Бодом 

6.  ҶДММ “Тиҷорати Сорбон” ХАССП - Госстандарт 
Сехи коркарди 

маҳсулотҳои ширӣ 

7.  ҶДММ “Комбинати хӯрокворӣ” ХАССП - Госстандарт 
Сехи истеҳсоли афшурдаи 

мевагиҳо 

8.  ҶДММ «Мирзоии Нури Арбоб» ХАССП - Госстандарт 
Сехи истеҳсоли афшурдаи 

мевагиҳо 

9.  
ЉСШК “Комбинати 

Хӯрокворӣ” 
ИСО 22000:2018 Маркази логистики 
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Вазифаи 3.7:  Кӯмак расонидан ба аъзоёни ҳозира ва аъзоёни нави имконпазир 

дар таҳияи нақшаҳои маркетингӣ ва бизнес – нақшаҳо тавассути тренингҳо, 

машваратҳо, татқиқотҳои маркетингӣ 

 

Фаъолияти 3.7.1 (Таѐр намудани лоиҳаи иноватсионии қулфинай дар гармхона бо усулҳои 

муосир барои аъзои АСХ ) 

 

Дар доираи њамкори бо Ассотсиатсияи миллии занхои сохибкор ва чалиб мутахассисони 

баландтачриба, фаъолияти хоҷагии деҳқонии “Ҳоҷи Иззат” аз тарафи мушовир оид ба бизнеси 

АСХ омӯхта шуда,  барои ташкил намудани майдони намоишӣ - омӯзишии парвариши 

қулфинай дар гармхона бо усулҳои муосир лоиҳаи навгонӣ барои дастраси ба манбаҳои грантӣ 

омода карда шуд. Лоиҳаи мазкур барои барои қисман маблағгӯзорӣ ба лоиҳаи АСАТ пешниҳод 

гардид. Лоињаи мазкур имкон медињад, ки истењсоли кулфинаи бо технологияи муосир ба роњ 

монда шуда, таъминоти бозори фуруш мунтазам гардад. 

 

 

 

 

 

 

 

Фаъолияти 3.7.2 (Таѐр намудани лоиҳаи иноватсионии ташкили сардхона бо усулҳои 

муосир барои аъзои АСХ ) 

Тањия ва барои маблагузори пешнињод намудани лоињаи иноватсионии ташкили 
сардхона бо усулҳои муосир, барои хамкори АСХ, хочагии дењконии “Шамс” нохияи 
Дусти. Лоихаи мазкур дар доираи хамкори бо барномаи фонди рушди соњибкори 
Acselerate prosperity омода шуда, аз озмун гузашт ва айни хол дар раванди аскелератсия 
карор дорад. 
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Фаъолияти 3.7.3 (Таѐр намудани лоиҳаи иноватсионии ташкили коргохи коркарди шир 

бо усулҳои муосир барои аъзои АСХ ) 

Тањия ва барои маблагузори пешнињод намудани лоињаи муосири ташкили 
корхонаи истехсоли мањсулоти Шири дар заминаи ЧДММ “Осиѐ-М” шахри Бохтар. 
Лоихаи мазкур низ дар доираи хамкори бо барномаи фонди рушди соњибкори Acselerate 
prosperity омода шуда, аз озмун гузашт ва айни хол дар раванди аскелератсия карор 
дорад. 

 

 

Фаъолияти 3.7.4 (Таѐр намудани лоиҳаи иноватсионии ташкили коргохи коркарди шир 

бо усулҳои муосир барои аъзои АСХ ) 

Тањия ва барои маблагузори пешнињод намудани лоињаи ташкили коргохи 
коркарди Шир дар шахри Левакант. Лоихаи мазкур низ дар доираи хамкори бо барномаи 
“Баланд бардоштани раќобатпазирии Агробизнес дар Точикистон” омода шуда, барои 
маблагузори пешниход гардидааст. 

 

 

Фаъолияти 3.7.5 (Таѐр намудани лоиҳаи иноватсионии ташкили коргохи хушккунии 

меваю сабзавот бо усулҳои муосир барои аъзои АСХ ) 
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Тањия ва барои маблагузори пешнињод намудани лоињаи иноватсионии ташкили 
коргохи хушккунии меваю сабзавот бо усулҳои муосир. Лоихаи мазкур дар доираи хамкори 
бо барномаи фонди рушди соњибкори Acselerate prosperity омода шуда барои маблагузори 
пешниход гардидааст. 

 

 

Фаъолияти 3.7.6 (Таѐр намудани лоиҳаи сармоягузори вобаста ба љори намудани талаботи 

стандартхои сифат ва бехатари дар корхонањои истехсоли ва коркард барои аъзои АСХ ) 

Бо маќсади самаранок амали гаштани ташабусњои омузиши, чори намудани талаботњо, 

амали намудани раванди гирифтани сертификат, дарѐфти маблагузори аз љониби 

мутахассиосони АСХ ба 9 корхонаву сохибкорони истехсоли барои омода намудани лоихаи 

“Чори намудани стандартхои мутобикат, сифат ва низоми идоракунии бехатари дар фаъолият” 

кумаки техники расонида шуд. Дар заминаи ин ах чониби 5 сохибкори истехсоли сертификати 

мутобикат, 3 корхонаи коркард сертификати HASSP ва 1 корхона низоми ISO 22000  -ро омода 

ва чори намуданд. 

Фаъолияти 3.7.8 (Дастгрии техники барои дастраси ба маблагхои гранти ба занњои 

соњибкор) 

Ба 80 нафар занњои соњибкор вобаста ба коркарди шир, талаботҳои стандарти оид ба 

сифати маҳсулот ва хизматрасониҳои АСХ дар ин самт маълумот дода шуда, ба онҳо 

пешниҳоди лоиҳаи гранти омӯзонидашуда. дар тайѐр намудан ва пешниҳоди лоиҳа барои 

дастраси ѐфтан аз грантҳои лоиҳаи АКАТ кӯмак расонида шуд 

 

Фаъолияти 3.7.9 (Тањлил ва омода намудани тақвими пухтарасии меваҳо дар вилояти 

Хатлон)  

Тибқи талаботи Супермаркети Ашан баъди бастани шартнома каталоги пухтараси маҳсулот ва 

маҳсулоти дастрас буда ва арзиши он омода карда шуд. 
  

Маълумот дар бораи муҳлати пухтарасии маҳсулотҳои гуногун лар Хатлон 

Мох Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл Август Сентябр Октиябр Ноябр Декабр 

Зардолу 
            

Шафтолу 
            

Олу , слива 
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Кулфинай 
            

Гелос 
            

Тарбуз 
            

Ангур 
            

Анор 
            

Пиѐз 
            

Сабзи 
            

Бодринг 
            

Помидор 
            

Карам 
            

Лимон 
            

Хурмо 
            

 

           

Аломатҳои 

шартӣ: 

 Дерпаз Миѐнапаз Пешпаз      

 

Фаъолияти 3.7.8 ( Тахлили ваъзи истехсол, коркард ва содироти махсулоти кишоварзии 
вилоят ки ба содирот нигаронида шудааст) 
 

Бо максади мусоидат ба содироти мањсулоти кишоварзии вилоят, АСХ дар хамкори бо 

барномаи USAID «Раќобатпазири, савдо ва таъсиси љойњои кори дар Осиѐи Миѐна” як 
катор омузишу тахлилхо гузаронида ба сохибкорон тарики сомонаи расми, сахифаи 
Фейсбук ва гурухи тичорати дар шабакаи Вайбер ба сохибкорон дастрас карда шуд. То 
охири соли 2020 вобаста ба истехсол, коркард, фуруш ва талаботи содиротии 8 намуд 
махсулот аз чумла тарбуз, шафтолу, олу, себ, ангур,анор, лиму ва хурмо тахлил ва чой 
карда шуд. Дар ин давра зиѐда аз 5000  нафар тарики шабакахои номбурда бо ин тахлилхо 
шинос шуда истифода бурданд (Замимахои 6) 
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Фаъолияти 3.7.9 ( Ташкил ва иштирок дар пурсишњои соњибкорон) 
 

 

Маълумот дар бораи пурсишхо миёни шарикони ЗАИ вилоят, ки аз љониби Ассотсиатсия 

гузаронида шуд. Натичањои пурсишхо замима мегарданд (Замимаи 7 ) 

№ Номгуйи пурсиш 

1.  
Дар бораи муайян намудани эҳтиѐҷоти аъзоѐн ва ҳамкорони АСХ – и  

вилояти Хатлон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ 

2.  
Дар бораи муайян намудани мушкилот ва монеъагиҳо  

дар фаъолияти содиротчиѐн/фӯрушандагони маҳсулотҳои кишоварзӣ  

3.  
Дар бораи муайян намудани мушкилот ва монеъагиҳо дар фаъолияти 

коркардчиѐн/конселидаторони (сардхонаҳо) маҳсулотҳои кишоварзӣ 

4.  
Дар бораи муайян намудани мушкилот ва монеъагиҳо  

дар фаъолияти истеҳсолотчиѐни маҳсулотҳои кишоварзӣ 

5.  Пурсиш миѐни занњои соњибкор ва љавонон вобаста ба хизматрасонињои давлати 
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Маълумот дар бораи пурсишхои шарикон, ки мутахассисони Ассотсиатсия барои 

гузаронидани онхо мусоидат намуданд. 

№ Номгуйи пурсиш Ташкилкунанда 

1.  
Пурсиш ваобаста ба муайян намудани хадафхои 

стратегии фонди рушди кишоварзи 
ФАО- октябрь 2019 

2.  
Тадкикот оиди таъсири пандемия ба сохибкории хурду 

миѐна 

ЕБРР - июнь 2020 года 

 

3.  
Пурсиш оид ба таҳлии фаъолияти макомотҳои санҷишӣ 

ва таъсири он ба соҳибкорӣ 
IFC - июнь 2020 

4.  Пурсиш вобаста ба рушди сохаи нассочи ва дузандаги ИРБАХТ – июль 2020 

5.  Пурсиш барои воридот ва содироткунандагон ТПП –октябрь2020 

6.  

Пурсиш вобаста ба васеъ намудани дастраси ба 

маблагузори дар сохаи кишоварзи барои  сохибкории 

хурду миѐна 

Национальная Ассоциация 

менеджеров и маркетологов -

декабрь 2020 

 

 

Вазифаи 3.8:  Расонидани кӯмак ва коркарди профилҳои электронӣ барои на 

кам аз 5 ширкат, бо нишондоди миқдори маҳсулотҳо, нарх ва сифати 

маҳсулотҳои истеҳсол кардаи онҳо 

 

Фаъолияти 3.8.1 (Мусоидат барои омода намудани профилҳои электронии аъзоёни АСХ) 

 

Бо маќсади муаррифии аъзоѐни Ассотсиатсия профильхои электронии фаъолият ва 

махсулот бо нишон додани сурогаи ин ташкилотњо аз љониби мутахассисони Ассотсиатсия 

омода гашта дар сомонаи расми љой карда шуд. Аз руи наќша мебоист 5 профиль омода шавад, 

аммо бо ташаббуси Ассотсиатсия 18 профили аъзохо омода ва дастрас карда шуд. 
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Фаъолияти 3.8.2 (Мусоидат барои омода намудани профилҳои электронӣ ва каталоги 

мањсулотњои иштирокчиѐни вохурињои Б2Б) 

Бо маќсади муаррифии пурраи махсулоту хизматрасонињои Аъзоѐн ва хамкорони 

Ассотсиатсия ба сармоягузорони дохиливу хориљи, барои 30 соњибкор буклет, профил ва 

баннери иттилооти омода гашта дар вохурињо ба иштирокчиѐн пешкаш гардид. 

 

 

Самти 4 - Њамкорї бо маќомоти давлатї ва институтњои рушди 

соњибкорї 

 

Вазифаи 4.1. Ташкили хамкории судманд бо сохтору идорахои масъули 

давлати, иттиходяхои сохибкорон ва ташкилотхои байналмиллали 

Яке аз њадафњои асосии Ассотсиатсияи соњибкорони вилояти Хатлон, 
муттањид ва њамоњанг сохтани њамма саъю кушиши тарафњои њавасманд 
барои рушди соњибкориву сармоягузори дар вилоят мебошад.... 

 

Фаъолияти 4.1 (Хамкори бо сохтору идорахои масъули давлати, иттиходяхои сохибкорон 

ва ташкилотхои байналмиллали) 

Ассотсиатсияи соњибкорони вилояти Хатлон аз оѓози фаъолият бо зиѐда аз 30 
ташкилоту идорањои масъули давлати, иттиходяхои сохибкорон ва ташкилотхои 
байналмиллали њамкориро ба роњ мондааст. Аз љумла 9-ташкилоти байналмиллали, 10- 
ташкилоту идорањои масъули давлатї, 11- иттиходяхои сохибкорон ва бахши хусуси. Дар 
ин замина 17 меморандуму шартномањои њамкори баста шуда њамкорињо давом доранд. 

 
 
 
 



39 

 

Маълумот дар бораи ҳамкории АСХ бо дигар ташкилоту муассисаҳо 

№ Номгуйи ташкилотҳо Самтњои хамкори 

1.  

Лоиҳаи USAID «Баланд 
бардоштани 
раќобатпазирии 
Агробизнес дар 
Тољикистон»/ USAID 
ACAT 

Баланд бардоштани иқтидори АСХ, пиѐдасозии 

фаъолиятҳои лоиҳаи USAID – AKAT 

2.  

USAID «Раќобатпазири, 
савдо ва таъсиси љойњои 
кори дар Осиѐи Миѐна”/ 
USAID CTJ 

Дастраси ба манбахои молияви, чорабинихои 

омузиши-иттилооти,ташкили форуму вохурихои 

максаднок, ташкили сафархои тачрибави, ташкили 

лабораторияхои содироти, чори намудани тачрибахои 

инноватсиони. 

3.  
Ташкилоти байналмилалии 
Hilfswerk International 

Баланд бардоштани потенциали АСХ дар самти љори 

намудани стандартњои молии мањсулот, ташкили 

омузишњо ва сафарњои таљрибавї, тањия ва пахн 

намудани маводњои омузишиву иттилоотї. 

4.  
Барномаи рушди СММ/ 
UNDP 

Хамкори дар рушди содирот, амали гаштани 

вазифахои муколамаи давлат ва бахши хусуси, 

ташкили чорабинихои омузиши, кумаки техники ва 

машварти 

5.  
Маркази байналмиллалии 
Савдо /ITC 

Мусоидат барои рушди содирот, ташкили омузишхо, 

машваратхо, тахлил ва ташкили сафархои тачрибави 

6.  CILT Kazahstan 

Ҳамкори дар беҳтар намудани хизматрасони ба 

соҳибкорон дар самти содирот ва рушди марказњои 

логистики дар минтаќа. 

7.  Acselerate prosperity Мусоидат барои дастраси ба карзхои имтиѐзнок барои 

сохибкорон 

8.  
Бонки Аврупоии Рушд 

/EBRD 

Хамкори дар самти  хизматрасонихои машварати ва 

чори намудани стандарти ISO 22000 

9.  

Донишгохи Осиѐи маркази/ 

UCA 

 

Хамкори дар самти  баланд  бардоштани потенсиали 

сохибкорони вилоят. 

10.  
Ассотсиатсияи агробизнеси 

Тоҷикистон 

Ҳамкори дар дастгирии соҳибкорони вилоят дар самти 

дастрасӣ дар баланд бардоштани малакаи техникӣ, 

пешбурди маҳсулотҳо, беҳтар намудани робитаи 

ҳамкорӣ дар ЗАИ 

11.  
Иттифоки рушди бахши 

хусусии Точикистон 

Хамкори дар самти рушди бахши хусуси, баланд 

бардоштани потенсиали сохибкорон, амали гаштани 

ислохоти соха. 

12.  Палатаи Савдо ва саноат 
Хамкори дар самти рушди сохибкори ва сармоягузори, 

мусоидат ба савдо ва содирот. 

13.  СБАСО 
Ҳамкори дар самти рушди њамкории соњибкорони 

вилояти Сугд бо сохибкорони Хатлон 

14.  

Ассотсиатсия Милии 

занҳои соҳибкори 

Тоҷикистон 

Ҳамкорӣ дар дастгирии занҳои соҳибкорӣ вилоят 

тавассути иштирок дар чорабиниҳои гуногун 
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15.  ТҶ “Нексигол Мушовир” 
Паҳн намудани маълумотҳо ба кишоварзон тариқи 

газетаи “Агроинформ ТҶ” 

16.  ҶДММ Нексигол Ҳамкорӣ дар самти васеъ намудани хизматрасонихо 

барои истесолотчиѐни маъсулоти кишоварзи 

17.  МАПЭСТ Ҳамкорӣ дар самти васеъ намудани содироти 

мањсулоти кишоварзии вилоят 

18.  
Ассотсиатсияи 
Зардолупарварони Ашт 

Ҳамкорӣ дар самти содироти мањсулоти кишоварзи 

19.  ҶДММ "Меваи қанд" 
Муарифии маҳсулотҳои кишоварзони Хатлон; 

Мусоидат дар ба имзо расонидани созишномаҳои 

хариду фуруш 

20.  
Раѐсати кишоварзии шахри 
Истаравшан 

Муарифии маҳсулотҳои кишоварзони Хатлон; 

Мусоидат дар ба имзо расонидани созишномаҳои 

хариду фуруш 

21.  
Фонди дастгирии рушди 
сохибкори 

Мусоидат барои дастраси ба манбахои молияви 

22.  

Шурои машварати оид ба 
бехтар намудани фазои 
сохибкори ва сармоягузори 

Амали гаштани барномахои рушди сохибкори ва 

сармоягузори 

23.  
Раѐсати амвол ва 
сармоягузори 

Амали гаштани барномахо ва чорабинихо оид ба 

рушди сохибкори 

24.  
Раѐсати кишоварзии 
вилояти Хатлон 

Хамкори дар самти рушди сохибкори дар бахши 

кишоварзи ва аграри 

25.  
Маркази ташшакул ва 
рушди сохибкори 

Хамкори дар самтидастгирии машвартии сохибкорон 

дар вилоят, алалхусус сохибкорони навтаъсис ва 

чавонон 

26.  
Агентии содироти назди 
ҳукумати ҶТ 

Ҳамкорӣ дар самти содироти мањсулоти кишоварзии 

вилоят 

27.  
Агентии Тоҷикстандарт 
дар вилояти Хатлон 

Ҳамкорӣ дар ворид намудани стандарҳо дар 

корхонаҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ, 

сертификатсиякунонии маҳсулотҳои кишоварзӣ 

28.  
Маркази тадбики лоихахои 
маблагузории сабз 

Хамкори дар самти рушди сохибкории аграри ва туризм 

дар вилояти Хатлон 

29.  

Коллеҷи 
махсусгардонидашудаи 
шањри Бохтар 

Ҳамкорӣ дар ташкили гуруҳҳо ва омӯзинидани 

донишҷуѐни курсҳои болоии колеҷ дар омӯзишҳо 

нисбати риояи талаботҳои стандартӣ; Ҷалби 

донишҷуѐн ба корҳои амалӣ - истеҳсолӣ 

30.  
Ассотсиатсияи милии 
сохибкории хурду миѐна 

Хамкори дар самти рушди коркард, содирот, ва 

истифодаи технологияхои муосири каммасраф дар 

фаъолияти сохибкорон 

 

 
Фаъолияти 4.2.  (Вохурии љамбасти бо хамкорон ва аъзоѐни Ассотсиатсия) 
 

Дар таърихи 20 октябри соли 2020, Ассотсиатсияи соњибкорони Хатлон вохурии 
љамбастии фаъолияти АСХ бо иштироки аъзоѐн, хамкорон, намояндагони сохтору 
идорањои давлати, шарикони руш ва сохибкорони вилоят баргузор гардид. 
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Бо назардошти њамкории судманд ва натиљањои баланд аз љониби хамкорони АСХ 
ва шарикон дар љаласаи љамбастии фаъолияти лоиха дар соли 2020 ба Ассотсиатсия 
сипосномањои миннатдори пешнињод гардид (Замимахои 8): 

1. Лоиҳаи USAID «Баланд бардоштани раќобатпазирии Агробизнес дар Тољикистон» 

2. Агентии содироти назди ҳукумати ҶТ 

3. Агентии Тоҷикстандарт дар вилояти Хатлон 

4. Коллеҷи махсусгардонидашудаи шањри Бохтар 

5. Палатаи Савдо ва саноати вилояти Хатлон 

6. ЧСШК “Комбинати Хуроквори” 
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Накшаи стратегии фаъолияти АСХ дар соли 2019-2020. 

 

№ Фаъолият Интизорихо 

 1. Фаъолияти маъмурӣ, иқтисодӣ ва ташкилии АСХ  

Фаъолияти 1.1 Ташкили фаъолиятхои таъсиси ва бакайдгирии АСХ 
Чорабинињои зарури вобаста ба  фаъолиятхои таъсиси ва бакайдгирии АСХ, 
ба амал оварда мешавад. Ассотсиатси кайди давлати гузашта тибки Оиннома 

фаъолиятро огоз менамояд. 

Фаъолияти 1.2 
Таъмини бинои маъмури ва ташкили шароитхои кори барои 

кормандони АСХ 

Барои ташкили фаъолияти Ассотсиатсия, бинои маъмури дарѐфт шуда, бо 
чалби малбагхои моливи таъмири  мегардад. Барои фаъолият шароити 

санитари гигиенти ташкил карда мешавад. 

Фаъолияти 1.3 Муайян ва таъмини тачхизоту лавозимоти кори 
Тачхизоту лавозимоти зарури муайян ва барои ташкили фаъолият дастрас 

карда мешаванд.  

Фаъолияти 1.4 
Ташкили чорабинихо вобаста ба интихоб ва ташкили дастаи 

кори 
Кормандон ва мутахасиссон тибки талабот даъват ва интихоб карда мешаванд. 

Дастаи кори ташкил карда мешавад. 

Фаъолияти 1.5 
Ба рох мондани хамкори бо ташкилотхои танзимкунанда ва 

хизматрасон 
Бо сохтору идорањои танзимкунанда, ва хизматрасон хамкори тибки 

шартномахо ба рох монда мешавад.  

Фаъолияти 1.6 
Тахия ва омода намудани хуччатхои маъмури, иктисоди ва 

хочагидори 
Тибки низому тартиби мукараргардида, хуччатхои маъмури, иктисоди ва 

хочагидории АСХ тахия ва барои истифода омода мегарданд.  

Фаъолияти 1.7 
Таъмини фаъолият ва ичроиши лоиха дар давраи пандемияи 

Covid-19 
Фаъолияти АСХ ва ичроиши вазифахои лоиха бо назардошти  давраи 

пандемияи Covid-19 ба рох монда мешавад. 

 2. Рушди институционалии АСХ  

Фаъолияти 2.1 Таҳияи Стратегияи рушди АСХ барои солхои 2019-2020. Стратегияи рушди АСХ барои солхои 2019-2020, бо назардошти пешниходу 
тавсияхои сохибкорон омода ва ба истифода дода мешавад. 

Фаъолияти 2.2  Баланд бардоштани иќтидори касбии кормандони АСХ  Иќтидори касбии кормандони АСХ баланд гашта барои таъмини минбаъдаи 
устувории фаъолияту хизматрасонихои Ассотсиатсия мусоидат менамояд. 

Фаъолияти 2.3 Ташкили чорабинињои иттилоотӣ – таблиғотӣ   Чорабинињои иттилоотӣ – таблиғотӣ барои соњибкорон,  
хамкорон ва дигар тарафњои хавасманд гузаронида мешаванд 

Фаъолияти 2.4  Тахия ва пешбурди фаъолияти сомонаи расмии Ассотсиатсия 
Сомонаи расмии Ассотсиатсия тахия гашта ба истифода дода мешавад. 
 

Фаъолияти 2.5  Зиѐд намудани шумораи аъзоѐни Ассосиатсия Шумораи аъзоѐни Ассотсиатсия тол охири соли 2020, 50 %  зиѐд карда 
мешавад 
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 3. Пешбурди манфиатхои хукуки ва иктисодии аъзоѐни АСХ 

Фаъолияти 3.1 
Мустаҳкам гардонидани робитаи байни шарикони ЗАИ дар 

соҳаи боғдорӣ ва истеҳсоли шир ба воситаи вохурихои тарафхои 
хавасманд ва В2В 

 Хамкории шарикони ЗАИ дар соҳаи боғдорӣ ва истеҳсоли шир ба воситаи 
мустахкам мегардад 

Фаъолияти 3.2 
Ташкил ва гузаронидани  ярмаркаи кишоварзӣ дар вилояти 
Хатлон 

 Дар сатњи вилоят ярмаркаи кишоварзӣ дар вилояти Хатлон гузаронида 
мешавад 

Фаъолияти 3.3 
Иштирок дар ярмаркаҳои кишоварзии хориҷ аз кишвар бо 
мақсади шиносоӣ бо маҳсулотҳои коркардчиѐн ва 
истеҳсолкунандагони маҳсулотҳои кишоварзони хориҷ 

Деятельность 2.3 -Участие в агропромышленных ярмарках за рубежом для 
ознакомления с продукцией, производимой иностранными переработчиками и 
производителями, а также для ознакомления с агропродукцией, производимой 
ее участниками, в том числе для продвижения бренда Lazzati Khatlon; 

Фаъолияти 3.4 
 Мусоидат барои баланд бардоштани донишу малакаи аъзоѐн ва 
шарикони АСХ ба воситаи омузишхо 

Донишу малакаи аъзоѐн ва шарикони АСХ ба воситаи омузишу машваратхо 
баланд мегардад. 

Фаъолияти 3.5 
 Бунѐди маркази иттилоотӣ-захиравӣ барои аъзоѐн ва дигар 
шарикони ЗАИ 

 Дар назди Ассотсиатсия бо маќсади рушди сохибкори, маркази иттилоотӣ-
захиравӣ барои аъзоѐн ва дигар шарикони ЗАИ ташкил карда мешавад 

Фаъолияти 3.6 

Дастгирии 10 нафар кӯмакгирандагони лоиҳаи АСАТ дар 
амалисозии талаботҳо барои қабули стандартҳои бехатарии 
маҳсулотҳои озуқа ва дигар чорабиниҳо бо мақсади 

сертификатсиякунонӣ 

Кӯмакгирандагони лоиҳаи АСАТ дар амалисозии талаботҳо барои қабули 
стандартҳои бехатарии маҳсулотҳои озуқа ва дигар чорабиниҳо бо мақсади 
сертификатсиякунонӣ дастгири карда мешаванд. Интизорӣ меравад, на камтар 

аз 5 ширкат сертификати мутобиқро то охири моҳи сентябр ба даст меоранд. 

Фаъолияти 3.7 
Кӯмак расонидан ба аъзоѐни ҳозира ва аъзоѐни нави имконпазир 
дар таҳияи нақшаҳои маркетингӣ ва бизнес – нақшаҳо тавассути 
тренингҳо, машваратҳо, татқиқотҳои маркетингӣ 

Ба аъзоѐни ҳозира ва аъзоѐни нави имконпазир дар таҳияи нақшаҳои 

маркетингӣ ва бизнес – нақшаҳо тавассути тренингҳо, машваратҳо, 
татқиқотҳои маркетингӣ кумаки машварати расонида мешавад 

Фаъолияти 3.8 
Расонидани кӯмак ва коркарди профилҳои электронӣ барои на 
кам аз 5 ширкат, бо нишондоди миқдори маҳсулотҳо, нарх ва 

сифати маҳсулотҳои истеҳсолкардаи онҳо 

Профилҳои электронӣ барои на кам аз 5 ширкат, бо нишондоди миқдори 
маҳсулотҳо, нарх ва сифати маҳсулотҳои истеҳсолкардаи онҳо омода гашта 
дар сомонаи АСХ чой карда мешавад. 

4. Хамкори бо макомоти давлати ва институтхои рушди сохибкори 

Фаъолияти 4.1 
Ташкили хамкории судманд бо сохтору идорахои масъули 
давлати, иттиходяхои сохибкорон ва ташкилотхои 
байналмиллали 

 Бо сохтору идорахои масъули давлати, иттиходяхои сохибкорон ва 
ташкилотхои байналмиллали хамкории зичу самаранок ба рох монда мешавад. 

Фаъолияти 4.2 
Амали намудани чорабинихои омузиши дар доираи шарики 
бахши давлат ва хусуси (PPP) 

 Дар доираи шарики бахши давлат ва хусуси бо сохтору идорахои давлати 
хамкори ба рох монда мешавад. 
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Накшаи фаъолияти АСХ дар соли 2021 

 
 

Чадвали баргӯзории фаъолиятҳо 
Соли  2021 
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1. Рушди институционалии АСХ  

1.1. Беҳтаргардонии сохтори ташкилии АСХ                          

Беҳтар намудани сохтор вобаста аз васеъшавии хизматрасониҳо                          

Бунѐди намояндаги дар маҳал                          

Ташкил намудани шурои сарпарастон                          

Зиѐд намудани теъдоди аъзоѐн                          

1.2. пурқуват кардани зарфияти кормандон                          
Ташкил намудани системаи автоматикии банақшагирӣ, идоракунӣ ва 

мониторинг 
                         

мусоидат барои иштирок дар вебинарҳо нисбати баланд бардоштани 

зарфият 
                         

1.3. Ташкил намудани шароити маъмурӣ ва меҳнатӣ барои 

фаъолиятҳои АСХ 
                        

 

Ташкил намудани шароити корӣ барои мутахассисони АСХ                          
Дастрас намудани таҷҳизотҳо ва таҷҳизонидани утоқҳои корӣ                          
Ташкили чорабиниҳои санитарӣ ва зидди сухторӣ                          

1.4. Чорабиниҳо ва фаъолиятҳо нисбати таъмини 

устувории молиявии АСХ  
                        

 

Тартиби механизми супоридани ҳаққи аъзогӣ ва дастгирии аъзоѐн                          
Тахия ва амалисозии лоихахои - лабораторияи мобили, маркази банду 

баст, маркази хизматрасонихо барои чорабинихо, китъаи намоиши ва 

истехсоли, агротехнопарк ва гайра 
                        

 

1.5.  Гӯзаронидани чорабиниҳои иттилоотӣ ва таъмини 

алоқаи баръакс 
                        

 

Пешбурди сомонаи АСХ                          

Таҳияи варақаҳои иттилоотӣ, брошураҳо барои паҳн намудани иттилоот                          

Чорабиниҳои иттилоотӣ тавассути сомона, ВАУ ва ғайра                          
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2. Химояи манфиатхои хукуки ва иктисодии аъзоёни АСХ  

2.2. Васеъ намудани хизматрасониҳо барои иштирокчиѐни 

ЗАИ нисбати рақобатпазирӣ 
                        

 

Баргӯзории вохурии шарикони ЗАИ ва дигар тарафҳои ҳавасманд 

(30*4=120 нафар) 
                         

Баргузории ярмаркаи савдо дар формати  B2B (100*2=200 )                          
Мусоидат дар иштироки соҳибкорон дар форумҳои дохили кишвар 

(30*2=60 нафар) 
                         

Мусоидат барои робитаи ҳамкории кормандони ниҳолхонаҳо бо дигар 

истеҳсолотчиѐни маҳсулотҳои тиҷоратӣ 
                         

2.2.7. Запуск Ивент центра (Event Center) – Организация и проведение 

Форумов, B2B встреч, Торговых миссий, Выставок и тд.  
                         

2.3.  Мусоидат ва пешбурди савдо ва содирот                          
2.3.1. Расширение деятельности Центра содействия экспорту при АПХ с 

информационно-маркетинговой службой   
                         

Тайѐр нмудани лоиҳаи ташкил намудани лабораторияи сайѐр                          
Васеъ намудани хизматрасонии сомонаи АСХ бо имкониятҳо дар 
содироти маҳсулот 

                         

Пешбурди маҳсулотҳои соҳибкорони Хатлон зери тамғаи ""Лазати 

Хатлон 
                         

2.3.9.  Копакинг центр (co-packing)- Услуги по сортировке, упаковке, 

маркировке и прослеживанию товаров и других услуг в экспорте 

(инновация) 
                        

 

3. Хамкори бо макомоти давлати ва институтхои рушди сохибкори  

3.1.  Ба роҳ мондани ҳамкори бо МИОГВ ва дигар 

сохторҳои давлатӣ дар амалисозии барномаҳои рушди 

соҳибкорӣ 

                        

 

Ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо Маркази Рушди соҳибкорӣ барои рушди 

соҳибкорӣ 
                         

Ба роҳ мондани ҳамкори бо Агенти содирот                          

3.2.  Пешбурди амалияи корӣ, ҳамкорӣ бо иттиҳодияҳои 

тиҷоратӣ ва ТҶ 
  

  
                    

 

Васеъ намудани ҳамкориҳо бо  ТПП, ААТ, СРЧСТ, МАПЭСТ, Нексигол, 

АЗХ ва ғайра 
                         

3.3.  Ба роҳ мондани ҳамкориҳои судманд бо шарикони 

рушд ва иштирок дар ҳамкориҳои байналмиллалӣ 
                        

 

Васеъ намудани ҳамкориҳо бо ташкилотхои шарикони рушд                          
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