Бо амри
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 5 январи соли 2017, № АП-820
тасдиқ шудааст
Нақшаи чорабиниҳо
оид ба иҷрои вазифаҳое, ки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 декабри соли 2016
"Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон" зикр гардидаанд
Т/р
1.

2.

Номгӯи чорабиниҳо

4.

Фаъолияти бонкҳо ва дигар ташкилоти
қарздиҳӣ, корхонаву муассисаҳои буҷетӣ ва
ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии

Раёсатҳои молия,
банақшагирии стратегӣ ва
ислоҳот, мудофиа ва
тартиботи ҳуқуқии

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

Тавассути афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли
неруи барқ, пайдо кардани сарчашмаҳои
алтернативии истеҳсоли он, баланд
бардоштани самаранокии идоракунӣ дар соҳа
ва амалӣ намудани лоиҳаҳои афзалиятноки
сармоягузорӣ дар солҳои наздик
истеъмолкунандагон пурра бо неруи барқ
таъмин карда шаванд

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба

Паст намудани талафоти неруи барқ ва
баҳисобгирии дурусти истифодаи он таҳти
назорати дақиқ ва қатъӣ қарор дода шавад

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба

Ҳангоми бунёди биноҳо ва корхонаҳои
истеҳсолӣ, ба кор андохтани иқтидорҳои нав,
воридоти технологияҳо ва асбобу таҷҳизоти
маишии каммасраф ба роҳ монда шуда, ба
истифодабарандагони неруи барқ сарфакорӣ
ташвиқ карда шавад

6.

Масъулин
Раёсати кор бо мақомоти
идоракунии маҳал ва
дигар воҳидҳои сохтории

ДиПҶТ

ДиПҶТ
5.

Иҷрокунандагон

Ҷиҳати омӯзиш ва амалӣ намудани вазифаҳое, То 15 январи Вазорату идораҳо,
соли 2017 мақомоти иҷроияи
ки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии
маҳаллии ҳокимияти
Тоҷикистон зикр шудаанд, нақшаи
давлатӣ
чорабиниҳои идоравӣ тасдиқ карда шаванд

амонатгузорон, иҷрои уҳдадориҳои бонкӣ ва
ба ин васила нигоҳ доштани эътимоди аҳолӣ
таҳти назорати қатъӣ қарор дода шавад
3.

Муҳлат

Тавассути фароҳам овардани фазои мусоиди
сармоягузорӣ, ҷалби сармояи мустақим ва
воридоти технологияҳои инноватсионӣ ҳаҷми
истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва шумораи
ҷойҳои кории нав афзоиш дода шуда, ба ин
васила раванди саноатикунонӣ таъмин карда
шавад

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ
ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

Бонки миллӣ, вазоратҳои
молия, рушди иқтисод ва
савдо, Агентии назорати
давлатии молиявӣ ва
мубориза бо коррупсия,
Палатаи ҳисоб

Дастгоҳи иҷроияи
Президент

Дастгоҳи иҷроияи
Президент

Вазорати энергетика ва
захираҳои об, ШСХК

Раёсатҳои рушди
инфрасохтор, кор бо
"Барқи тоҷик", мақомоти мақомоти идоракунии
маҳали Дастгоҳи
иҷроияи маҳаллии
иҷроияи Президент
ҳокимияти давлатӣ

Вазорати энергетика ва
захираҳои об, ШСХК

Раёсатҳои рушди
инфрасохтор, кор бо
"Барқи тоҷик", мақомоти мақомоти идоракунии
маҳали Дастгоҳи иҷроияи
иҷроияи маҳаллии
Президент
ҳокимияти давлатӣ
Вазоратҳои энергетика ва
захираҳои об, саноат ва
технологияҳои нав,
Кумитаи меъморӣ ва
сохтмон, мақомоти

Раёсатҳои рушди
инфрасохтор,
банақшагирии стратегӣ
ва ислоҳот, кор бо
мақомоти идоракунии

иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ

маҳали Дастгоҳи иҷроияи
Президент

Кумитаи давлатии
сармоягузорӣ ва идораи
амволи давлатӣ,
вазоратҳои саноат ва тех
нологияҳои нав, меҳнат,

Раёсатҳои банақшагирии
стратегӣ ва ислоҳот,
рушди инфрасохтор,

муҳоҷират ва шуғли
аҳолӣ

рушди иҷтимоии
Дастгоҳи иҷроияи
Президент

7.

8.

Корхонаҳои нав дар соҳаи саноати ангишт
таъсис ва ба истифода дода шаванд

Тавассути тақвияти соҳаи коркарди ашёи хом,
афзоиши истеҳсолоти ватанӣ, таҷдиди
воситаҳои асосӣ, воридоти технологияҳои
инноватсионӣ ва рақобатпазирии маҳсулот
рушди минбаъдаи саноат таъмин карда шавад

9.

Роҳҳои мошингарди Душанбе-Қӯрғонтеппа ва
қисматҳои алоҳидаи шоҳроҳи Кӯлоб-Дарвоз,
Кӯлоб-Шамсиддин Шоҳин ва Шкев-маркази

ДОИМӢ
ҳисоботи
ниҳоӣ
декабри соли
2017

Вазорати саноат ва
технологияҳои нав,
Кумитаи давлатии
сармоягузорӣ ва идораи
амволи давлатӣ

Раёсатҳои рушди
инфрасохтор,
банақшагирии
стратегӣ ва ислоҳоти

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба

Вазорати саноат ва
технологияҳои нав,
Кумитаи давлатии
сармоягузорӣ ва идораи
амволи давлатӣ

Раёсатҳои рушди
инфрасохтор,
банақшагирии
стратегӣ ва ислоҳоти

Вазорати нақлиёт,
Кумитаи давлатии
сармоягузорӣ ва идораи
амволи давлатӣ

Раёсатҳои рушди
инфрасохтор,
банақшагирии
стратегӣ ва ислоҳоти

ДиПҶТ
Соли 2017

ноҳияи Дарвоз таҷдид ва барқарорсозӣ карда
шаванд
10.

Бо мақсади ба мамлакати транзитӣ табдил
додани Тоҷикистон, дар давраи миёнамуҳлат
бо ҷалби сармоя зиёда аз 2000 километр
роҳҳои мошингард таҷдид ва азнавсозӣ карда
шаванд

11.

Таъмиру таҷдиди роҳҳои дохилиро амалӣ
карда, ҳангоми сохтмони иншооту биноҳои
нав талаботи санъати баланди меъморӣ
риоя карда шавад

Дастгоҳи иҷроияи
Президент

Дастгоҳи иҷроияи
Президент

Дастгоҳи иҷроияи
Президент
ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисобот ҳар
се моҳ

Вазорати нақлиёт,
Кумитаи давлатии
сармоягузорӣ ва идораи
амволи давлатӣ

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба

Вазорати нақлиёт,
Кумитаи меъморӣ ва
сохтмон, мақомоти

ДиПҶТ

Раёсатҳои рушди
инфрасохтор,
банақшагирии
стратегӣ ва ислоҳоти
Дастгоҳи иҷроияи
Президент

иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ

Раёсатҳои рушди
инфрасохтор,
банақшагирии
стратегӣ ва ислоҳот, кор
бо мақомоти идоракунии
маҳали Дастгоҳи
иҷроияи Президент

12.

Кушодани хатсайрҳои нави ҳавоӣ, таъмиру
таҷдиди фурудгоҳҳои байналмилалӣ ва
роҳи оҳан ба роҳ монда шуда, лоиҳаҳои
афзалиятнок оид ба ҷалби сармоя таҳия ва
пешниҳод карда шавад

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

Вазорати нақлиёт,
Кумитаи давлатии
сармоягузорӣ ва идораи
амволи давлатӣ,
фурудгоҳҳои
байналмилалӣ,

Раёсатҳои рушди
инфрасохтор,
банақшагирии
стратегӣ ва ислоҳот, кор
бо мақомоти идоракунии
маҳали Дастгоҳи

ҶСК "Тоҷик Эйр", КВД

иҷроияи Президент

"Роҳи оҳани Тоҷикистон"
13.

Бо дарназардошти захираву иқтидорҳои
кишвар ба афзоиши устувори ҳамаи
намудҳои маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ
аҳаммияти хосса зоҳир карда шавад

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

Вазорати кишоварзӣ,
Академияи илмҳои
кишоварзӣ, мақомоти

Раёсатҳои кишоварзӣ ва
ҳифзи муҳити зист, кор
бо мақомоти идоракунии

иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ

маҳали Дастгоҳи иҷроияи
Президент

14.

Васеъ намудани масоҳати заминҳои кишти
пахта, баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва
ҳавасманд гардонидани пахтакорон ба роҳ
монда шуда, ба ин васила корхонаҳои саноати
сабук бо ашёи хом таъмин карда шаванд

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

Вазоратҳои кишоварзӣ,
саноат ва технологияҳои
нав, Кумитаи давлатии
идораи замин ва геодезӣ,
Агентии беҳдошти замин
ва обёрӣ, Академияи
илмҳои кишоварзӣ,

Раёсатҳои кишоварзӣ ва
ҳифзи муҳити зист,
рушди инфрасохтор, кор
бо мақомоти идоракунии
маҳали Дастгоҳи иҷроияи
Президент

мақомоти иҷроияи
маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ
15.

16.

17.

Иҷрои "Барномаи давлатии азхудкунии
заминҳои нави обёришаванда ва
барқарорсозии заминҳои аз гардиши
кишоварзӣ берунмонда барои солҳои 2012 2020" пурра таъмин гардида, бо ин роҳ
майдони заминҳои таъиноти кишоварзӣ
афзоиш дода шавад

Бо мақсади истеҳсоли тухмиҳои сифати
баланд, дар соҳаи тухмипарварӣ амалисозии
корҳои таҳқиқотӣ тақвият дода шуда, дар
амалия татбиқ карда шаванд

Бо мақсади рушди соҳаи чорводорӣ ва таъмин
намудани аҳолӣ бо маҳсулоти гӯшту ширӣ ба
масъалаи зотпарварӣ ва беҳтар кардани зоти
чорво эътибори ҷидди зоҳир карда шавад

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

Бо мақсади истифодаи самараноки
имкониятҳо барои инкишофи инфрасохтори
сайёҳӣ, беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ,

Раёсатҳои кшповарзӣ ва
ҳифзи муҳити зист, кор бо
мақомоти идоракунии
маҳали Дастгоҳи иҷроияи
Президент

иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ
Ҳар нимсола Вазорати кишоварзӣ,
Академияи илмҳои
кишоварзӣ, мақомоти

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

18.

Вазорати кишоварзӣ,
Кумитаи давлатии идораи
замин ва геодезӣ,
Кумитаи рушди маҳал,
Агентии беҳдошти замин
ва обёрӣ, мақомоти

Моҳи
марти
соли 2017

дастгирии сайёҳии дохиливу хориҷӣ, ҷалби
сармоя дар ин самт ва омода кардани кадрҳои
болаёқат дар назди Ҳукумати Тоҷикистон
сохтори алоҳида оид ба соҳаи сайёҳӣ таъсис
дода шавад

Раёсатҳои кишоварзӣ ва
ҳифзи муҳити зист, кор бо
мақомоти идоракунии

иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ

маҳали Дастгоҳи иҷроияи
Президент

Вазорати кишоварзӣ,
Кумитаи рушди маҳал,
Академияи илмҳои
кишоварзӣ, Иттифоқи

Раёсатҳои кишоварзӣ ва
ҳифзи муҳити зист, кор бо
мақомоти идоракунии

'Тоҷишатлубот", мақо-

маҳали Дастгоҳи иҷроияи
Президент

моти иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ
Дастгоҳи иҷроияи
Президент, Кумитаи

Раёсатҳои илму
маърифат, банақшагирии
стратегӣ ва ислоҳот, кор
бо мақомоти идоракунии

ҷавонон, варзиш ва
сайёҳӣ, Кумитаи
маҳали Дастгоҳи иҷроияи
давлатии сармоягузорӣ ва
Президент
идораи амволи давлатӣ,
вазоратҳои рушди
иқтисод ва савдо. маориф
ва илм, мақомоти
иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ

19.

Дамоҳангсозии фаъолияти сохтору мақомоти
дахлдор ва омода кардани кадрҳои болаёқат
дар соҳаи сайёҳӣ таъмин карда шавад

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

Кумитаи ҷавонон, варзиш Раёсатҳои илму
маърифат, банақшагирии
ва сайёҳӣ, мақомоти
стратегӣ ва ислоҳот, кор
иҷроияи маҳаллии
бо мақомоти идоракунии
ҳокимияти давлатӣ
маҳали Дастгоҳи иҷроияи
Президент

20.

Ҷиҳати аз андоз ва боҷи гумрукӣ озод
намудани воридоти таҷҳизоту маводи
сохтмонии иншооти сайёҳӣ (аз ҷумла
меҳмонхона, осоишгоҳ, истироҳатгоҳи
табобатӣ ва ғайра) ва дар панҷ соли аввали
фаъолият аз пардохти андоз аз фоида озод
кардани ширкатҳои сайёҳӣ лоиҳаи санадҳои
меъёрии ҳуқуқӣ пешниҳод карда шавад

21.

Барои дастгирии давлати ва пешниҳоди

Моҳи
Вазорати рушди иқтисод
феврали соли ва савдо, Кумитаи
2017
давлатии сармоягузорӣ ва
идораи амволи давлатӣ,
вазоратҳои молия, саноат
ва технологияҳои нав,
Хадамоти гумрук

Раёсатҳои банақшагирии
стратегӣ ва ислоҳот,

Семоҳаи
Вазоратҳои рушди
якуми соли иқтисод ва савдо, молия,
2017
корҳои хориҷӣ, Кумитаи
давлатии сармоягузорӣ ва
идораи амволи давлатӣ,
Кумитаи андоз

Раёсатҳои банақшагирии
стратегӣ ва ислоҳот,

Барои 50 фоиз аз андоз ва пардохтҳои
гумрукӣ озод кардани воридоти ҳамаи
намудҳои автомашинаҳои нав (қаблан
истифоданашуда) лоиҳаи санади меъёрии
ҳуқуқии дахлдор пешниҳод карда шавад

Моҳи январи Вазоратҳои рушди
соли 2017 иқтисод ва савдо, молия,
Кумитаи давлатии
сармоягузорӣ ва идораи
амволи давлатӣ, Кумитаи
андоз, Хадамоти гумрук

Раёсатҳои молия,
банақшагирии стратегӣ
ва ислоҳот, ҳуқуқи

Афзоиши санҷишҳо ва мақомоти санҷишу
назорат ҳаматарафа таҳлил гардида, лоиҳаи
санади меъёрии ҳуқуқии дахлдор оид ба кам

Моҳи
Кумитаи давлатии
феврали соли сармоягузорӣ ва идораи
2017
амволи давлатӣ,
вазоратҳои рушди
иқтисод ва савдо, молия,
адлия

Раёсатҳои банақшагирии
стратегӣ ва ислоҳот,
молия, ҳуқуқи Дастгоҳи

имтиёзҳои андозу гумрук номгуи таҷҳизоту
технологияҳои нави воридшаванда васеъ
карда шавад

22.

Масъалаи баробар кардани сатҳи андозбандӣ
бо шарикони асосии иқтисодиву тиҷоратӣ ва
давлатҳои ҳамсоя бо дарназардошти
манфиатҳои иқтисодиву молиявӣ мавриди
омузиши ҳаматарафа қарор гирифта,
пешниҳоди мушаххас манзур карда шавад

23.

24.

кардани санҷишҳо ва шаффофу содда
гардонидани онҳо пешниҳод карда шавад
25.

Низоми нави рушди босуботи иқтисодӣ, ки ба
ҷалби сармоягузории дохиливу хориҷӣ,
тараққиёти босуръати саноат, кишоварзӣ ва
такмили бахши молиявӣ асос ёфтааст, оғоз ва
вусъат бахшида шуда, рақобатпазирии он ба
таъсири омилҳои беруна тақвият дода шавад

26.

Моҳи январи Вазоратҳои молия, рушди Раёсатҳои молия,
соли 2017 иқтисод ва савдо,
банақшагирии стратегӣ
кумитаҳои андоз,
ва ислоҳот, илму
маърифати Дастгоҳи
ҷавонон, варзиш ва
сайёҳӣ, Хадамоти гумрук иҷроияи Президент

Афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ
беш аз 35 фоиз, ҳаҷми содироти молу
маҳсулоти ватанӣ ва ҳиссаи сармояи хусусӣ
дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ду баробар
таъмин карда шавад

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

молияи Дастгоҳи иҷроияи
Президент

молияи Дастгоҳи иҷроияи
Президент

Дастгоҳи иҷроияи
Президент

иҷроияи Президент

Вазоратҳои рушди
иқтисод ва савдо, молия,
саноат ва технологияҳои
нав, кишоварзӣ, Кумитаи
давлатии сармоягузорӣ ва
идораи амволи давлатӣ

Раёсатҳои банақшагирии
стратегӣ ва ислоҳот.

Вазоратҳои саноат ва
технологияҳои нав,
рушди иқтисод ва савдо,
Кумитаи давлатии
сармоягузорӣ ва идораи
амволи давлатӣ

Раёсатҳои рушди
инфрасохтор,
банақшагирии стратегӣ
ва ислохоти Дастгоҳи

молияи Дастгоҳи иҷроияи
Президент

иҷроияи Президент

27.

Аз ҳисоби рушди соҳаҳои кишоварзӣ,
коркарди маҳсулот, саноати сабук, хӯрокворӣ,
масолеҳи сохтмон, кимиё, маъдан ва
хизматрасониҳои нақлиёт, алоқа, сайёҳӣ ва
маорифу тандурустӣ ҳамасола на кам аз 100
ҳазор ҷойҳои корӣ таъсис дода шаванд

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

Вазоратҳои меҳнат,

Раёсатҳои рушди

муҳоҷират ва шуғли
аҳолӣ, кишоварзӣ, саноат
ва технологияҳои нав,
маориф ва илм,
тандурустӣ ва ҳифзи

иҷтимоӣ, рушди
инфрасохтор, илму
маърифат, кор бо
мақомоти идоракунии

маҳали Дастгоҳи иҷроияи
иҷтимоии аҳолӣ, нақлиёт, Президент
кумитаҳои ҷавонон,
варзиш ва сайёҳӣ, кор бо
занон ва оила

28.

29.

ДОИМӢ Вазорати рушди иқтисод
То соли 2030 маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар
бо
ва савдо якҷо бо дигар
сари аҳолӣ то 3 баробар афзоиш дода, сатҳи
пешниҳоди вазорату идора
камбизоатӣ беш аз ду баробар коҳиш
ҳисоботи ҳои дахлдор, мақомоти
дода шавад ва ҳиссаи аҳолии дорои даромади
ҳармоҳа ба
миёна аз 22 то 50 фоиз зиёд карда шавад
иҷроияи маҳаллии
ДиПҶТ
ҳокимияти давлатӣ

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
Тоҷикистон ба кишвари индустриаливу аграрӣ ҳисоботи
табдил дода шавад
ҳармоҳа ба
Саҳми соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти
дохилӣ ба таври назаррас афзоиш ёфта,

ДиПҶТ

30.

Навсозӣ ва ислоҳот ба хотири баланд
бардоштани самаранокии фаъолияти соҳаҳои
иқтисоди миллӣ, махсусан энергетика, саноат
ва кишоварзӣ таъмин карда шавад

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба

Аҳолии калонсол ҳадди ақал соҳиби
маълумоти миёнаи умумӣ ва на кам аз нисфи
аҳолии қобили кор ба таҳсилоти миёна ва олии
касбӣ фаро гирифта шавад

Соли
2017 бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

иҷтимоии Дастгоҳи
иҷроияи Президент

Вазоратҳои рушди
иқтисод ва савдо, саноат
ва технологияҳои нав,
энергетика ва захираҳои
об, кишоварзӣ, Кумитаи
давлатии сармоягузорӣ ва
идораи амволи давлатӣ

Раёсатҳои банақшагирии
стратегӣ ва ислоҳот,
рушди инфрасохтор,
кишоварзӣ ва ҳифзи
муҳити зисти Дастгоҳи

Вазоратҳои энергетика ва
захираҳои об, саноат ва
технологияҳои нав,
кишоварзӣ, рушди
иқтисод ва савдо

Раёсатҳои рушди
инфрасохтор, кишоварзӣ
ва ҳифзи муҳити зист,
банақшагирии стратегӣ
ва ислоҳоти Дастгоҳи

ДиПҶТ

31.

Раёсатҳои банақшагирии
стратегӣ ва ислоҳот, илму
маърифат, рушди

иҷроияи Президент

иҷроияи Президент
Вазоратҳои маориф ва
илм, рушди иқтисод ва

Раёсатҳои илму
маърифат, банақшагирии
савдо, меҳнат, муҳоҷират стратегӣ ва ислоҳот, кор
ва шуғли аҳолӣ, Кумитаи бо мақомоти идоракунии
рушди маҳал, мақомоти маҳали Дастгоҳи иҷроияи
Президент
иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ

32.

Бо мақсади баланд бардоштани ченаки
сармояи инсонӣ ба пешрафти илму маориф,
тандурустӣ, фарҳанг, ҳифзи иҷтимоӣ, таъмин
кардани аҳолӣ бо оби тоза, дигар шароити
коммуналиву манзилӣ ва муҳити зист
таваҷҷуҳи хосса зоҳир карда шавад

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

Вазоратҳои рушди
Раёсатҳои илму
иқтисод ва савдо, маориф маърифат, рушди
ва илм, тандурустӣ ва
иҷтимоӣ, кишоварзӣ ва
ҳифзи муҳити зисти
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ,
меҳнат, муҳоҷират ва
шуғли аҳолӣ, фарҳанг,
Кумитаи ҳифзи муҳити
зист, Агентии беҳдошти
замин ва обёрӣ, КВД

Дастгоҳи иҷроияи
Президент

"Хоҷагии манзилию
коммуналӣ", Академияи
илмҳо

33.
34.

Дар ҳамкорӣ бо соҳибкорону сармоягузорон,
шарикони рушд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷиҳати
татбиқи стратегияву барномаҳои давлатӣ
чораҳои зарурӣ андешида шавад

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

Тавассути дастгирии бахши хусусӣ,
соҳибкории хурду миёна, бахусус,
соҳибкорони истеҳсолӣ ба фарогирии
калонсолон ва занону ҷавонон бо шуғли
пурсамар мусоидат карда шуда, касбҳои
мардумӣ, ҳунарҳои дастӣ ва кори хонагӣ ба

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

таври ҷиддӣ ба роҳ монда шавад

Вазоратҳои рушди
Раёсатҳои банақшагирии
иқтисод ва савдо, корҳои стратегӣ ва ислоҳот,
хориҷӣ, Кумитаи
робитаҳои хориҷии
давлатии сармоягузорӣ ва Дастгоҳи иҷроияи
идораи амволи давлатӣ
Президент

Вазорати меҳнат,

Раёсатҳои банақшагирии
стратегӣ ва ислоҳот, илму
муҳоҷират ва шуғли
аҳолӣ, Кумитаи давлатии маърифат, рушди
сармоягузорӣ ва идораи иҷтимоӣ, рушди
инфрасохтор, кор бо
амволи давлатӣ,
мақомоти идоракунии
вазоратҳои маориф ва
илм, саноат ва
маҳали Дастгоҳи иҷроияи
Президент
технологияҳои нав,
кумитаҳои
ҷавонон, варзшп ва
сайёҳӣ, рушди маҳал,
мақомоти иҷроияи
маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ

35.

Барои баланд бардоштани сатҳи касбомӯзӣ ва
мутобиқ гардонидани сатҳи касбияти
калонсолону ҷавонон ба талаботи бозори
меҳнат чораҷӯӣ карда шавад

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

Вазоратҳои меҳнат,
муҳоҷират ва шуғли
аҳолӣ, маориф ва илм,
кумитаҳои кор бо
ҷавонон, варзиш ва
сайёҳӣ, кор бо занон ва
оила

Раёсатҳои рушди
иҷтимоӣ, кор бо
мақомоти идоракунии
маҳал, илму маърифати
Дастгоҳи иҷроияи
Президент

36.

Ҷиҳати таъсиси ҷойҳои кории нав, зиёд
намудани курсҳои омӯзишӣ барои калонсолон,
ҷалби бештари аҳолии бекасб, бахусус,
бонувону ҷавонон, рушди ҳунарҳои мардумӣ,
касбомӯзӣ, аз ҷумла хизматрасонии касбии
меҳмонхонавӣ, хонагӣ, тақвияти фаъолияти
марказҳои таълимии калонсолон, дақиқ

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи ҳар
семоҳа ба

Вазоратҳои меҳнат,

Раёсатҳои рушди

муҳоҷират ва шуғли
аҳолӣ, маориф ва илм,
саноат ва технологияҳои
нав, Агентии омор,

иҷтимоӣ, илму маърифат,
банақшагирии стратегӣ
ва ислоҳот, кор бо
мақомоти идоракунии

ДиПҶТ

мақомоти иҷроияи
маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ

маҳали Дастгоҳи иҷроияи
Президент

Вазоратҳои маориф ва
илм, саноат ва
технологияҳои нав,
кишоварзӣ, энергетика ва
захираҳои
об, тандурустӣ ва ҳифзи

Раёсатҳои илму
маърифат, рушди
иҷтимоӣ, кишоварзӣ ва
ҳифзи муҳити зист,
рушди инфрасохтори

кардани омори шуғл ва ҷойҳои корӣ чораҷуӣ
карда шавад
37.

Барои баланд бардоштани сифати таълим
бахусус, дар зинаи таҳсилоти касбӣ, тарбия
кардани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи
замони муосир чораандешӣ карда
шуда, диққати хонандагону донишҷӯён ба
азхудкунии донишҳои муосир, махсусан
фанҳои дақиқ, забонҳои хориҷӣ ва
технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ
равона карда шавад

38.

Дар заминаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи
умумӣ, ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ марказу
маҳфилҳои техникҳои ҷавон ташкил карда
шуда, фаъолияти марказҳои дарёфт ва тарбияи
истеъдодҳо дар шаҳру ноҳияҳо инкишоф дода
шавад

39.

Ҷиҳати таъмин намудани муассисаҳои
таълимӣ бо муаллимони баландихтисос
чораҷӯӣ карда шуда, доир ба ҳалли масъалаи
норасоии омӯзгорон, махсусан дар деҳот ва аз
фанҳои дақиқу забонҳои хориҷӣ, тадбирҳои
зарурӣ андешида шавад

40.

Шумораи мутахассисони сатҳи баланди
касбҳои техникӣ ва технологӣ афзоиш дода
шавад

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

иҷтимоии аҳолӣ,
мақомоти иҷроияи
маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ
Вазоратҳои маориф ва

ДОИМӢ
бо
илм, меҳнат, муҳоҷират
пешниҳоди ва шуғли аҳолӣ,
ҳисоботи
ҳармоҳа ба кумитаҳои ҷавонон,
варзиш ва сайёҳӣ,
ДиПҶТ
телевизион ва радио, кор
бо занон ва оила,

Бо мақсади боло бурдани тафаккури техникии
наврасон озмунҳо, мусобиқаҳои илмиву
эҷодӣ, инчунин барномаҳои телевизионӣ
барои дарёфти истеъдодҳои ҷавон дар риштаи
фанҳои дақиқ ва технологияҳои муосир
роҳандозӣ карда шавад

Раёсатҳои илму
маърифат, кор бо
мақомоти идоракунии
маҳали Дастгоҳи иҷроияи
Президент

мақомоти иҷроияи
маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ
Пешниҳоди Вазоратҳои рушди
Раёсатҳои илму
ҳисоботи иқтисод ва савдо, маориф маърифат, банақшагирии
ҳармоҳа ба ва илм, мақомоти
стратегӣ ва ислоҳот, кор
бо мақомоти идоракунии
ДиПҶТ ва иҷроияи маҳаллии
маҳали Дастгоҳи иҷроияи
иҷро то соли ҳокимияти давлатӣ
Президент
2019
ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

41.

Дастгоҳи иҷроияи
Президент

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

Вазоратҳои рушди
иқтисод ва савдо, маориф
ва илм, саноат ва
технологияҳои нав,
энергетика ва захираҳои
об, нақлиёт, кишоварзӣ

Раёсатҳои банақшагирии
стратегӣ ва ислоҳот, илму
маърифат, рушди
инфрасохтори Дастгоҳи

Вазоратҳои маориф ва

Раёсатҳои илму
маърифат, рушди

илм, меҳнат, муҳоҷират
ва шуғли аҳолӣ,
кумитаҳои ҷавонон,
варзиш ва сайёҳӣ,
телевизион ва радио, кор
бо занон ва оила,
Академияи илмҳо,
академияҳои соҳавӣ,
мақомоти иҷроияи
маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ

иҷроияи Президент

иҷтимоӣ, кор бо
мақомоти идоракунии
маҳали Дастгоҳи иҷроияи
Президент

42.

Ҷалби шахсони лаёқатманд, ихтироъкор ва
навҷӯ ба ҷодаи илмҳои дақиқ тақвият дода
шуда, мавзуъҳои фармоишӣ ба талаботи
давлат мувофиқ гардонида шавад

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

Вазоратҳои маориф ва
илм, рушди иқтисод ва
савдо, тандурустӣ ва
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ,
кишоварзӣ, саноат ва
технологияҳои нав,
Академияи илмҳо

Раёсатҳои илму
маърифат, рушди
иҷтимоӣ, банақшагирии
стратегӣ ва ислоҳот,
рушди инфрасохтор,
кишоварзӣ ва ҳифзи
муҳити зист, кор бо
мақомоти идоракунии
маҳали Дастгоҳи иҷроияи
Президент

43.

Дар сохтори Академияи илмҳо Маркази
таҳқиқоти технологияи инноватсионӣ таъсис
дода шуда, донишмандони техникаву

Моҳи
майи
соли 2017

технология, ҷавонони болаёқат ва ихтироъкор
ба корҳои илмиву пажӯҳишӣ ҷалб карда
шавад

Академияи илмҳо,
академияҳои соҳавӣ,
вазоратҳои рушди
иқтисод ва савдо, молия,
адлия, саноат ва
технологияҳои нав,
энергетика ва захираҳои
об, кишоварзӣ,
тандурустӣ ва ҳифзи
иҷтимоии аҳолӣ

44.

Ҷиҳати рушди илмҳои бунёдӣ ва пешбурди
корҳои илмиву таҳқиқотӣ дар ин самт
тадбирҳои ҷиддӣ амалӣ карда шавад

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба

Академияи илмҳо,
академияҳои соҳавӣ,
вазоратҳои рушди
иқтисод ва савдо, маориф
ва илм, молия

ДиПҶТ

45.

Бо мақсади иҷрои мавзӯъҳои фармоишӣ ва
истифодаи самараноки онҳо маблағгузории
соҳаи илм таҷдиди назар карда шавад

Бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ ва

Раёсатҳои илму
маърифат, ҳуқуқ,
банақшагирии стратегӣ
ва ислоҳот, рушди
инфрасохтор, кишоварзӣ
ва ҳифзи муҳити зист,
рушди иҷтимоии
Дастгоҳи иҷроияи
Президент
Раёсатҳои илму
маърифат, банақшагирии
стратегӣ ва ислоҳот,
рушди инфрасохтор,
рушди иҷтимоӣ, молияи
Дастгоҳи иҷроияи
Президент

Вазоратҳои рушди
иқтисод ва савдо, молия,
маориф ва илм,
Академияи илмҳо,
академияҳои соҳавӣ

иҷро то моҳи
сентябри
соли 2017

Бахши Ёрдамчии
Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба
масъалаҳои рушди
иҷтимоӣ ва робита бо
ҷомеа, раёсатҳои
банақшагирии стратегӣ
ва ислоҳот, илму
маърифати Дастгоҳи
иҷроияи Президент

46.

Ҷиҳати ҳифз ва тарғиби истиқлолият,
инкишофи тафаккури миллӣ, баланд
бардоштани сатҳи маърифату ҷаҳонбинии
аҳли ҷомеа, ҳифзи мероси гаронбаҳои миллати
тоҷик ва муаррифии шоистаи фарҳанги миллӣ
ба ҷаҳониён чораҷуӣ карда шавад

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

Вазоратҳои фарҳанг,
маориф ва илм,
Академияи илмҳо,
Маркази тадқиқоти
стратегӣ, Маркази
исломшиносӣ, кумитаҳои
телевизион ва радио,
ҷавонон, варзиш ва
сайёҳӣ, кор бо занон ва
оила, оид ба корҳои дин,
танзими анъана ва ҷашну
маросимҳои миллӣ,
воситаҳои ахбори омма,
иттифоқҳои эҷодӣ

Раёсати илму маърифат,
шуъбаи дин, танзими
анъана ва ҷашну
маросимҳои Дастгоҳи
иҷроияи Президент

47.

Нақши ҷавонон дар пешниҳоди ташаббусҳои
созанда, ҳифзи дастовардҳои истиқлолият,
рамзҳои давлатӣ, муқаддасоти миллӣ,
ширкати онҳо дар рушди ҳаёти сиёсӣ,
иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва таъмини
амнияти давлат тақвият дода шавад

48.

Оид ба "Соли ҷавонон" эълон гардидани соли
2017 нақшаи чорабиниҳо омода ва пешниҳод
карда шавад

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

Кумитаҳои ҷавонон,
варзиш ва сайёҳӣ, кор бо
занон ва оила, рушди
маҳал, телевизион ва
радио, вазоратҳои маориф
ва илм, фарҳанг

Моҳи январи Кумитаи ҷавонон, варзиш
соли 2017
ва сайёҳӣ, вазоратҳои
рушди иқтисод ва савдо,
адлия, молия

Раёсатҳои илму
маърифат, рушди
иҷтимоии Дастгоҳи
иҷроияи Президент

Раёсатҳои илму
маърифат, банақшагирии
стратегӣ ва ислоҳот,
молия, ҳуқуқи Дастгоҳи
иҷроияи Президент

49.

Дар муассисаҳои низоми бонкӣ, хадамоти
алоқа, шуғл ва дигар бахшҳои хизматрасонӣ
бештар занону духтарон ба кор ҷалб карда
шаванд

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

50.

51.

52.

Бо мақсади дастгирии занону духтарон дар
зинаҳои гуногун квота ва имтиёзҳо дар
хизмати давлатӣ муқаррар карда шавад

Кумитаи кор бо занон ва
оила, вазоратҳои меҳнат,

Бахши Ёрдамчии

муҳоҷират ва шуғли
аҳолӣ, маориф ва илм,
Агентии хизмати давлатӣ,
БДА "Амонатбонк",
бонкҳо ва ташкилотҳои
қарзӣ, кумитаҳои

Тоҷикистон оид ба
масъалаҳои кадрҳо,
раёсатҳои рушди

ҷавонон, варзиш ва
сайёҳӣ, Хадамоти алоқа,

Дастгоҳи иҷроияи
Президент

мақомоти иҷ-роияи
ҳоки-мияти
Кумитаи кор
бо занон ва
ДОИМӢ маҳаллии
давлатӣ
оила, Агентии хизмати
бо
пешниҳоди давлатӣ, вазорату
ҳисоботи идораҳо, мақомоти
нимсола ва иҷроияи маҳаллии
солона ба
ҳокимияти давлатӣ
ДиПҶТ
ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба

Фурӯши дорувории қалбакӣ қатъиян пешгирӣ
карда шуда, озмоишгоҳи ташхиси маводи

Семоҳаи
Вазоратҳои тандурустӣ ва
якуми соли
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ,
2017
саноат ва технологияҳои
нав, Кумитаи давлатии
сармоягузорӣ ва идораи
амволи давлатӣ

доруворӣ ва молҳои тиббӣ бо таҷҳизоти
муосир таъмин карда шавад ва доир ба бунёди
корхонаҳои истеҳсоли дору ва рушди саноати
дорусозӣ бо ҷалби сармояи мустақим
пешниҳод манзур карда шавад

иҷтимоӣ, илму маърифат,
кор бо мақомоти
идоракунии маҳали

Бахши Ёрдамчии
Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба
масъалаҳои кадрҳо

Вазоратҳои тандурустӣ ва Раёсатҳои рушди
иҷтимоӣ, банақшагирии
ҳифзи иҷтимоӣ, рушди
иқтисод ва савдо, саиоат стратегӣ ва ислоҳот, кор
ва технологияҳои нав,
бо мақомоти идоракунии

Барои беҳтар намудани сифати нерӯи кадрии
соҳа, таъсиси низоми самараноки таҳсилоти
тиббӣ, беҳтар кардани вазъи бунгоҳу
марказҳои саломатӣ ва бемористонҳо,
азхудкунии технологияҳои муосири тиббӣ,
баланд бардоштани одоби муоширати
кормандони соҳа тадбирҳои зарурӣ амалӣ
карда шавад

ДиПҶТ

Президенти Ҷумҳурии

мақомоти иҷроияи
маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ

маҳали Дастгоҳи иҷроияи
Президент

Раёсатҳои рушди
иҷтимоӣ, рушди
инфрасохтори Дастгоҳи
иҷроияи Президент

53.

Масъалаи аз андоз аз арзиши иловашуда озод
намудани истеҳсоли доруворӣ дар ҳудуди

Соли 2017

Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди омӯзиши
ҳаматарафа қарор гирифта, таклиф пешниҳод
карда шавад.

54.

Самаранокии пешниҳоди кумаки унвонӣ ва
дастгирии иҷтимоии табақаҳои осебпазири
ҷомеа таъмин карда шавад

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба

Вазоратҳои рушди
иқтисод ва савдо, молия,
тандурустӣ ва ҳифзи

Раёсатҳои банақшагирии
стратегӣ ва ислоҳот,

иҷтимоии аҳолӣ, саноат
ва технологияҳои нав,
Кумитаи андоз

Дастгоҳи иҷроияи
Президент

Вазорати тандурустӣ ва

Раёсати рушди иҷтимоии

ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ,
Агентии суғуртаи

Дастгоҳи иҷроияи
Президент

молия, рушди иҷтимоии

иҷтимоӣ ва нафақа

ДиПҶТ
55.

Барои беҳтар намудани шароити моддиву
иҷтимоии оилаҳои камбизоат, ятимону
маъюбон ва шахсони яккаву танҳо тадбирҳо
амалӣ карда шавад

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба

Вазорати тандурустӣ ва

Раёсати рушди иҷтимоии

ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ,
Агентии суғуртаи

Дастгоҳи иҷроияи
Президент

иҷтимоӣ ва нафақа

ДиПҶТ
56.

Ба хотири рушди минбаъдаи фаъолияти
ҳуқуқэҷодкунӣ Консепсияи сиёсати ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон омода ва пешниҳод
карда шавад

57.

58.

Ба пешбарии номзадҳо ба вазифаи судя ва
омӯзиши шахсияти онҳо таваҷҷуҳи ҷиддӣ
зоҳиргардида, ба ин вазифа ҳуқуқшиносони
дорои дониши хуби назариявӣ ва таҷрибаи
кофии касбӣ пешниҳод карда шавад

ДОИМӢ Суди Олӣ ва Суди Олии
бо
иқтисодӣ
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба

Бо дарназардошти таҷрибаи пешқадам
механизми самараноки иҷрои қарорҳои судӣ

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба

ва андешидани чораҳо ҷиҳати таъмини
фаъолияти иҷрочиёни суд пешниҳод карда
шавад
59.

Моҳи
Вазорати адлия,
феврали соли Прокуратураи генералӣ,
2017
Маркази миллии
қонунгузорӣ, Академияи
илмҳо, Донишгоҳи миллӣ

Бо мақсади баланд бардоштани маърифати
ҳуқуқии аҳолӣ, корҳои фаҳмондадиҳӣ дар
байни аҳолӣ густариш дода шавад

Раёсатҳои ҳуқуқ,
кафолатҳои ҳуқуқи
инсони Дастгоҳи иҷроияи
Президент

Бахши Ёрдамчии
Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба
масъалаҳои кадрҳо

ДиПҶТ
Вазорати адлия, Суди
Олӣ, Суди Олии
иқтисодӣ, Прокуратураи
генералӣ

ДиПҶТ
ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

Бахши Ёрдамчии
Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба
масъалаҳои ҳуқуқӣ,
Раёсати ҳуқуқи Дастгоҳи
иҷроияи Президент

Вазоратҳои адлия,
маориф ва илм, корҳои
дохилӣ, Прокуратураи
генералӣ, Суди Олӣ,
Суди Олии иқтисодӣ,
Кумитаи телевизион ва
радио, Ваколатдор оид ба
ҳуқуқи инсон, Академияи
илмҳо, мақомоти иҷроияи
маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ

Раёсатҳои ҳуқуқ, мудофиа
ва тартиботи ҳуқуқӣ,
кафолатҳои ҳуқуқи инсон,
илму маърифат, кор бо
мақомоти идоракунии
маҳали Дастгоҳи иҷроияи
Президент

60.

Ба барномаҳои муассисаҳои таълимӣ омӯзиши
ҳатмии Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон "Дар бораи танзими анъана ива

Моҳи
июли
соли 2017

Вазорати маориф ва илм, раёсатҳои илму
адлия
маърифат, ҳуқуқи
Дастгоҳи иҷроияи
Президент

ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон"
ва "Дар бораи масъулияти падару модар дар
таълиму тарбияи фарзанд" ворид карда шавад.

61.

Ҷиноятҳои хусусияти коррупсионидошта
пешгирӣ гардида, мубориза бо ин зуҳуроти
номатлуб дар ҷомеа, махсусан дар сохтору
мақомоти идоракунӣ пурзӯр карда шавад

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

Агентии назорати
давлатии молиявӣ ва
мубориза бо коррупсия,
Палатаи ҳисоб,
Прокуратураи генералӣ,
Суди Олӣ, Кумитаи
давлатии идораи замин ва
геодезӣ, вазоратҳои
тандурустӣ ва ҳифзи

Раёсатҳои мудофиа ва
тартиботи ҳуқуқӣ, ҳуқуқ,
илму маърифат, рушди
иҷтимоӣ, кишоварзӣ ва
ҳифзи муҳити зист,
шуъбаи дин, танзими
анъана ва ҷашну
маросимҳои Дастгоҳи
иҷроияи Президент

иҷтимоии аҳолӣ, адлия,
мудофиа, Кумитаи оид ба
корҳои дин, танзими

62.

Ҷиҳати дар қонунгузорӣ пешбинӣ намудани
салоҳияти Агентии назорати давлатии
молиявӣ ва мубориза бо коррупсия оид ба

Моҳи
феврали
соли 2017

мустақилона гузаронидани санҷиши
масъалаҳои вобаста ба андоз, фаъолияти
бонкҳои давлатӣ ва дигар ташкилоти қарзӣ

анъана ва ҷашну
маросимҳои миллӣ
Вазоратҳои адлия, молия,
Агентии назорати
давлатии молиявӣ ва
мубориза бо коррупсия

Раёсатҳои мудофиа ва
тартиботи ҳуқуқӣ, ҳуқуқ,
молияи Дастгоҳи иҷроияи
Президент

дар қисми хизматрасонии маблағҳои буҷетӣ,
фондҳо ва қарзи давлатӣ лоиҳаҳои санадҳои
меъёрии ҳуқуқӣ пешииҳод карда шавад
63.

Мубориза бар зидди воридшавии маводи
мухаддир, таҳкими ҳамкории байни мақомот
ва ҳамгироии фаъолияти мақомоти Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи
давлатҳои хориҷӣ дар ин самт тақвият дода
шавад

64.

Мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, хусусан
ҷиноятҳои экстремистиву террористӣ ва дигар
ҷиноятҳои фаромиллӣ, пешгирии
шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои
тундгаро пурзӯр карда шуда, амнияту
тартиботи ҳуқуқӣ, мустаҳкам намудани
сарҳади давлатӣ ва иқтидори мудофиавии
мамлакат таъмин карда шавад

Раёсатҳои мудофиа ва
тартиботи ҳуқуқӣ ва

ДиПҶТ

Агентии назорати маводи
нашъаовар, Прокуратураи
генералӣ, Вазорати
корҳои дохилӣ, Кумитаи
давлатии амнияти миллӣ,
Хадамоти гумрук

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба

Прокуратураи генералӣ,
вазоратҳои корҳои
дохилӣ, мудофиа, маориф
ва илм, Кумитаи давлатии
амнияти миллӣ,

Раёсатҳои мудофиа ва
тартиботи ҳуқуқӣ, илму
маърифати Дастгоҳи

ДиПҶТ

кумитаҳои ҷавонон,
варзиш ва сайёҳӣ, кор бо
занон ва оила, агентиҳои
назорати давлатии
молиявӣ ва мубориза бо
коррупсия, назорати
маводи нашъаовар

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба

ҳуқуқи Дастгоҳи иҷроияи
Президент

иҷроияи Президент

65.

Сиёсати "дарҳои кушода" бо кишварҳои дунё
бар пояи баробарӣ ва эҳтироми ҳамдигар
идома ва густариш дода шавад

ДОИМӢ Вазорати корҳои хориҷӣ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба

Раёсати робитаҳои
хориҷии Дастгоҳи
иҷроияи Президент

ДиПҶТ
66.

ДОИМӢ Вазорати корҳои хориҷӣ,
Бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои
бо
Кумитаи давлатии
байналмилаливу минтақавӣ, аз ҷумла
пешниҳоди сармоягузорӣ ва идораи
ниҳодҳои молиявӣ ҳамкориҳои судманд ба роҳ ҳисоботи
амволи давлатӣ
монда шавад
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

67.

68.

Ҷиҳати ҳифзи манфиатҳои миллӣ дар арсаи
байналмилалӣ, фароҳам овардани шароити
мусоиди берунӣ барои рушди устувори
мамлакат ва мусоидат ба таҳкими пояҳои
истиқлолу соҳибихтиёрӣ иқдомҳои нав ва
самарабахш роҳандозӣ карда шавад

ДОИМӢ Вазорати корҳои
бо
хориҷӣ
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба

Бо мамлакатҳои ҳамҷавор бо истифода аз
роҳҳои сиёсиву дипломатӣ, саъю талоши

ДОИМӢ Вазорати корҳои хориҷӣ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба

пайваста ҷиҳати ҳалли саривақтии масоили
мубрами минтақа ва мусоидат ба эҷоди фазои
эътимоду амнияти кишвар муносибатҳои неки
ҳамсоягӣ таҳким дода шавад
69.

Ҷиҳати мусоидат ба амалӣ намудани
қатъномаи Маҷмаи Умумии Созмони Милали
Муттаҳид доир ба "Даҳсолаи байналмилалии
амал "Об барои рушди устувор", солҳои 20182028" пайгирона ва доимӣ чораҷуӣ карда
шавад

Раёсатҳои робитаҳои
хориҷӣ, банақшагирии
стратегӣ ва ислоҳоти
Дастгоҳи иҷроияи
Президент
Раёсати робитаҳои
хориҷии Дастгоҳи
иҷроияи Президент

ДиПҶТ
Раёсати робитаҳои
хориҷии Дастгоҳи
иҷроияи Президент

ДиПҶТ

ДОИМӢ
бо
пешниҳоди
ҳисоботи
ҳармоҳа ба
ДиПҶТ

Вазорату идораҳо,

Раёсати робитаҳои

мақомоти иҷроияи
маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ

хориҷии Дастгоҳи
иҷроияи Президент

