
 

МИЗИ МУДАВВАР   
ҶАНБАҲОИ ҲУҚУҚИИ МУАЙЯНСОЗИИ  

МАФҲУМИ СОҲИБКОРИИ ЗАНОН ДАР ТАҶРИБАИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 
   

Рӯзи 31 марти соли 2022 бо ташаббуси 
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва 
идораи амволи давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Котиботи Шӯрои 
машваратии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар 
кардани фазои сармоягузорӣ ва 
Барномаи Бонки аврупоии таҷдид ва 
рушд дар Осиёи Марказӣ “Занҳо дар 
тиҷорат” мизи мудаввар таҳти унвони 
“Ҷанбаҳои ҳуқуқии муайянсозии 

мафҳуми соҳибкории занон дар 
таҷрибаи байналмилалӣ” ташкил ва 
баргузор гардид.  
 
Мақсади чорабинӣ муҳокимаи таҷрибаи 
беҳтарин ва стандарти байналмилалӣ 

ҷиҳати муайян кардани соҳибкории 
бонувон, усулҳои роҳандозию 
муайянсозии мафҳуми  соҳибкории 
бонувон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
таҳияи шаклҳои татбиқи ташаббуси 
мазкур бо мақсади фароҳам овардани 

заминаи ҳуқуқии фаъолияти соҳибкории 

бонувон мебошад. Дар рафти мизи 
мудаввар таҷрибаи беҳтарини 
байналмилалӣ вобаста ба муайянсозии 
мафҳуми соҳибкории бонувон, меъёрҳои 
стандартӣ барои муқаррар намудани 
соҳибкории бонувон, инчунин таҳлили 

муносибатҳо оид ба ҷорӣ намудани 
шакли якхелаи мафҳуми соҳибкории 
бонувон муаррифӣ гардид. Чорабиниро 
бо сухани ифтитоҳӣ муовини раиси 
Кумита – Хуршедаи Қодир ҳусни оғоз 
бахшида, ҷиҳати пешбурди сиёсати 
давлатии дастгирии соҳибкорӣ, таҳкими 
бахши хусусӣ тавассути фароҳам 
овардани шароитҳои мусоид, татбиқи 
самараноки барномаҳои давлатии 
дастгирии соҳибкорӣ, рушди муколама 
ва шарикии давлат ва бахши хусусӣ бо 
мақсади амалигардонии корҳо дар ин 
самт иброз намуд. Қайд гардид, ки 
масъалаи беҳтар намудани соҳибкории 
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бонувон дар ҷаласаи 22-юми Шӯрои 
машваратии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар 
кардани фазои сармоягузорӣ аз 16 марти 
соли равон мавриди баррасӣ қарор 
гирифта, Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Шўро, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин робита 
ба мақомоти дахлдор як қатор 
супоришҳо доданд. Сипас, тибқи 
рӯзномаи мизи мудввар, муовини вазири 
адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Нигина 
Ализода баромад намуда, вобаста ба 
мукаммалсозии қонунгузорӣ бо мақсади 

пешбурд ва мусоидати занону ҷавонон 
ба соҳибкории хурду миёна,  муайян 
намудани мушкилот ва қадамҳои 
минбаъда дар самти мазкур ибрози 
назар намуд. Ҳамзамон, ҳамоҳангсози 
минтақавии Бонки Аврупоии таҷдид ва 
рушд дар Осиёи Марказӣ Дилдора 
Тоҷибоева дар мавзӯи “Таҷрибаи 
байналмилалии муаяйнкунии мафҳуми 
соҳибкории занон дар доираи 
қонунгузорӣ ва Ташкилоти 
байналмилалии стандартизатсия (ISO) 
барои муайянсозии мафҳуми соҳибкории 
бонувон” муаррифнома манзур намуда, 
вобаста ба масъалаҳои зерин маълумоти 
муфассал дода шуд: 
- Меъёрҳои тааллуқмандии корхонаҳо 

ба занон 
- Меъёрҳои роҳбаркунии занҳо дар 

корхонаҳо 
- Меъёрҳои моликият дар 

кооперативҳое, ки занҳо роҳбарӣ 
мешаванд 

- Меъёрҳои идоракунии корхонаҳое, ки 
ба занҳо тааллуқ дорад ва ё ин ки 
роҳбаронашон занон мебошанд  

- Меъёрҳои идоракунии 
кооперативҳое, ки аз ҷониби занҳо 
роҳбарӣ мешаванд  

 
Инчунин, дар кори мизи мудаввар 
муовини якуми Кумитаи кор бо занон ва 
оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Нигорахон Ғаффорзода, 
муовини Директори Агентии омори 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Қиёмиддин Давлатзода ва 
сармутахассиси Раёсати такмили 
қонунгузории Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
маърӯза ва муаррифнома баромад 
намуданд.  
 
Дар фарҷоми чорабинӣ изҳори итминон 
карда шуд, ки бо дарназардошти 
нуктаҳои зикргардида ва муҳимияти 
мавзуъҳои баррасишуда вобаста ба 
муайянсозии ҷанбаҳои ҳуқуқии 
соҳибкории бонувон дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Кумитаи давлатии 
сармоягузорӣ ва идораи амволи 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷо бо 



Котиботи Шӯрои машваратии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 
ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ 
ва дигар вазорату идораҳои дахлдор 
корҳоро дар самти мазкур тақвият 
мебахшанд.  
 
Пас аз баррасии мавзуъҳо иштирокчиён 
атрофи маъалаҳои матраҳшуда 
мулоҳизаҳои худро баён намуда, корҳо 
дар самтҳои зерин идома хоҳанд ёфт: 

- мусоидати бештар бо мақсади 
рушди фазои иҷтимоӣ ва меъёрию 
ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо таваҷҷуҳи махсус ба бонувон 
тавассути содда намудани низоми 
андозбандӣ, санҷишҳо, дастрасӣ 
ба воситаҳои молиявӣ ва замин; 

- таваҷҷуҳи бештар ба ислоҳоти 
соҳаҳои афзалиятноки иқтисодӣ, 
ки аз ҷониби бонувон роҳбарӣ 
мешаванд, аз ҷумла соҳаҳои 
нассоҷӣ, ҳунармандӣ, сайёҳӣ ва 
хизматрасонӣ, кишоварзӣ 

- таҳия, татбиқ ва ҷоринамоии 
барномаҳо бо таваҷҷуҳ ба 
ҷанбаҳои гендерӣ дар онҳо, ки ба 
тавсеаи ҳуқуқи иқтисодӣ ва 
имкониятҳои бонувон дар 
Тоҷикистон равона шудааст.    
  

Зимни ҷамъбасти мизи мудаввар 
муовини раиси Кумита – Хуршедаи 
Қодир изҳори итминон намуд, ки бо 
дарназардошти  муҳимияти мавзуъҳои 
баррасишуда вобаста ба муайянсозии 

ҷанбаҳои ҳуқуқии соҳибкории бонувон 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамзамон, бо 
мақсади таҳия ва татбиқи ҷанбаҳои 
гендерӣ дар раванди сиёсат ва 
қонунгузорӣ, мониторинги таъсир 
вобаста ба ҷанбаҳои гендерии нақшаҳои 
миллӣ, стратегия ва лоиҳаҳои рушд 
тариқи муқаррар намудани меъёрҳо ва 
нишондиҳандаҳо корҳо дар самти 
мазкур идома хоҳад ёфт. 
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