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Сарсухан 

Муассисаи давлатии «Рушди соњибкорї дар соњаи кишоварзї» бо 

дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон ва маблаѓгузории Бонки 

Умумиҷањонї аз соли 2015 ба фаъолият оѓоз намуд.  

Мақсади асосии Лоиҳа дастгирии њамаҷонибаи соњибкорон, аз љумла, 
хољагињои дењќонию  коллективї, чорводорон, паррандапарварон, 
корхонањои коркарди мањсулоти кишоварзию чорводорї, баланд 
бардоштани тиҷоратикунонии соњаи кишоварзӣ ва беҳтар намудани 
дастрасӣ ба маблағ  мебошад.       

Ҳамзамон, Лоиња рушди инфрасохтори истењсолоти кишоварзӣ, аз 
ҷумла, сохтмони гармхонањо барои парвариши зироатњои барваќтї, 
сардхонањои муосир бо маќсади нигоҳдории меваю сабзавот,   бастабандии 
мањсулоти кишоварї ва ба фурўш баровардани онро дастгирї менамояд. 

Лоиња барои баланд бардоштани савияи дониши истењсолкунандагони 
мањсулоти кишоварзї  дар соњаи тиҷоратикунонии он, бењтар намудани 
занљираи арзиши иловашудаи мањсулоти муайян ва њамкории самаранок 
байни иштирокчиѐни занљира, ҷалби онҳо ба бозорњои дохилї ва беруна 
низ  нигаронида шудааст.  
 

Механизми баррасии арзу шикоят  

ва пешнињодот (МБАШП) 

Механизми баррасии арзу шикоят ва пешнињодот (МБАШП) имкон 

медињад, ки арзу шикоят ва пешнињодоти марбут ба Лоињаи 

«Тиҷоратикунонии соҳаи кишоварзӣ» (Лоиња) сари ваќт баррасї шаванд ва 

талаботи тарафайн ќонеъ гардонида шавад.  

Муассисаи давлатии «Рушди соњибкорї дар соњаи кишоварзї» 

(МДРССК) ҳамаи арзу шикоят ва пешнињодоти вобаста ба Лоињаро ќонеъ 

мегардонад ва ба тариќи њатмї принципњои конфеденсиалї, анонимї, 

дастрасии баробари занону мардон ва њамгироии иљтимоиро дастгирї 

менамояд.  

 

Раванди умумӣ 

Баррасии арзу шикоят ва пешнињодот ройгон мебошад. Барои бењтар 

намудани фаъолияти Лоиња, хизматрасонии лоињавї ва бартараф 

намудани камбудињои дар он љойдошта, арзу шикоятњо аз љониби љомеаи 

манфиатдор дастгирї карда мешаванд. Баррасии арзу шикоятњо ба тариќи 

махфї (конфиденсиалї) ба роњ монда мешавад ва шикояткунандагон 

мавриди љазо ва таъќиб ќарор дода намешаванд. 
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Муассисаи давлатии «Рушди соњибкорї дар соњаи кишоварзї»  

(МДРССК) барои идоракунии умумии  МБАШП масъул мебошад.   

Баррасии шикоятњо мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

талаботи Бонки Умумиҷаҳонӣ ва талаботи Бонки Умумиљањонї ба роњ 

монда мешавад. 

 

Тартиби пешнињоди арзу шикоятњо 
 

Арзу шикоят ва пешнињодот метавонанд ба тариќи зайл  пешнињод 

шаванд:  шифоҳӣ, тариќи телефон,  паѐмак (SMS), номаи коллективї, 

истифодаи воситаҳои ахбори омма ва суроѓаи электронї.  

Тибќи ќонунгузории амалкунанда аризадиҳандагон  барои баррасии 

шикоятҳои худ дар навбати аввал метавонанд ба љамоатњо,  афсарони 

сањроии аз тарафи Лоиња дар минтаќањо таъиншуда (намунаи ариза ва 

суроѓаи афсарони сањрої дар охири китобча оварда шудаанд) ва ѐ бевосита 

ба Муассисаи давлатии «Рушди соњибкорї дар соњаи кишоварзї» 

мурољиат кунанд.   

Дар њоле, ки  аризадињанда аз ҷавоби  аризаи худ розї нагардид, 

метавонад бо аризаи расмї ба маќомотњои иљроияи мањаллии њокимияти 

давлатї мурољиат намояд.  

 

Муомилот ва баррасии шикоятњо  дар  Лоиња 

Њама  аризањои ба Лоиња тааллуќдошта  ба  ќайд гирифта мешаванд. 

Љавоби ариза  дар муддати 4 њафта ба аризадињанда  ба тариќи хаттї  

гардонида мешавад.  

Дар сурате, ки љавоб ба таъхир гузошта шавад, дар ин њолат 15 рўзи 

иловагї зам карда мешавад.  

Агар  аризадињанда  аз љавоби  расмї  норозї бошад,   метавонад ба 

Суд мурољиат намояд.  

Инчунин,  аризадиҳанда имкон дорад ба хадамоти Бонки Умумиҷаҳонӣ 

оид ба баррасии арзу шикоятҳо муроҷиат кунад. 

Маълумот ва воситаи алоќа оид ба МБАШП ѓайр аз брошюраи 

мазкур, инчунин дар  сайти Лоиња, шабакањои дастрас ва тахтањои 

иттилоотӣ дар минтаќањои амалишавии  Лоиња, аз љумла дар назди 

идораҳои афсарони саҳроии Лоиҳа, мақомотҳои иљроияи маҳаллии 

њокимияти давлатї ва ҷамоатҳои калон қуттиҳо барои арзу шикоятҳо ва 

пешниҳодоти истифодабарандагони Лоиҳа љой дода шудаанд. Арзу 
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шикоятҳо дар ду ҳафта як маротиба аз қуттиҳо гирифта шуда, барои 

баррасӣ ба Муассисаи давлатии “Рушди соҳаи кишоварзӣ” пешниҳод 

мегарданд.    

 

2. Самтњои асосї ва тартиби баррасии арзу шикоятњои бенефитсиарњо дар 

доираи салоњиятњо ва татбиќи лоиња 

Тамоми бенефитсиарњо (манфиатдорони Лоиҳа) ва ањолие, ки дар 

минтаќањои татбиќи Лоиња ќарор доранд ва бо Лоиња њамкорї менамоянд, 

метавонанд оид ба раванди татбиќи лоиња,   таъсир ва натиҷаҳои он, 

инчунин   омилњои дигари марбут ба татбиќи лоиња арзу шикоят ва 

дархости худро пешнињод намоянд. 

 

Бенефитсиарњо ва ањолї дар кадом самт метавонанд арзу шикоят 

намоянд: 

 АГАР: 

 

   дар раванди татбиќи лоиња њуќуќњои онњо вайрон гардад; 

   татбиќи лоиња ба њолати мављудаи иљтимоии хонаводањо (минтақаи 

татбиқи лоиҳа) таъсири манфї расонад; 

  дар мавриди татбиќи лоиња вазъи экологии минтаќањои татбиќи 

лоиња мањз бо сабаби амалисозии лоиња вайрон карда шавад; 

  тартиби иљрои корњо ва инчунин, роҳҳои гирифтан ва 

истифодабарии маблаѓњои кредитӣ ва грантї (субкредит, лизинг) 

барояшон нофањмо ва мушкилї пеш орад; 

  баробарии гендерї дар раванди татбиќи лоиња риоя карда нашавад; 

  дар мавриди истифодабарии замин, рушди соњибкорї ва 

тиљоратикунонии соњаи кишоварзї саволњо ва мушкилињое пайдо 

шаванд, ки лоиња салоњияти баррасии онњоро дошта бошад; 

 дар минтаќањои татбиќи лоиња занон ва наврасон ба мењнати 

маљбурӣ, ки барои саломатї, донишомўзї ва тањсили онњо халал 

ворид намояд, љалб карда шаванд; 

 

   Бояд ќайд намуд, ки баррасии арзу шикоятњо танњо дар доираи татбиќи 

лоиња сурат мегиранд. Арзу шикоятњои хусусияти умумидошта ва аз 

доираи татбиқи Лоиҳа берун, ки баррасии онњо салоњияти   маќомотњои 

дигари марбута мебошад, аз љониби лоиња мавриди тањлил ва баррасї 

ќарор дода намешаванд. 
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                                                                Замима 
Намунаи муроҷиати шаҳрвандон ба Лоиҳа 

 
 

          Ба ___________________________________ 
(роҳбари муассиса) 

           Мӯҳтарам ___________________________ 

           (ному насаби  роҳбари муассиса)   
Аз номи ____________________________ 

              (ному насаби муроҷиаткунанда, (соҳибкор, деҳқон, роҳбари ХД)       

Истиқоматкунандаи __________________  

    (суроғаи шаҳрванд) 

 

Мақсади муроҷиат: ___________________________ 
                       (ариза, шикоят, пешниҳод, дархост) 

 

Ба маълумоти Шумо мерасонам, ки ман ________________________ 
__________________________________________________________________ 

       (ба кадом намуди фаъолият машғулед, деҳқонӣ, соҳибкорӣ ва ғ.) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________  
  

Дар фаъолияти ман ___________________________________________ 

      (кадом мушкилот ҷой дорад) 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________ 
  

Барои бартараф кардани ин мушкилот:_________________________ 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(пешниҳод менамоям, ки....... дархост менамоям, ки............., оид ба ин ё он амал шикоят менамоям) 
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Имзои муроҷиаткунанда 
Таърихи рӯз 
 
 
Рақами телефон: 
Email: 
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              СУРОҒА ВА ТЕЛЕФОНҲОИ НАМОЯНДАГОНИ ЛОИҲА ДАР МИНТАҚАҲО  

Р\Т Вилоят 

Макони 

ҷойгиршавӣ 

(шаҳр\шаҳрак) 

Номи корманди 

лоиҳа 

Рақами 

телефон 

1. Вилояти Хатлон 

Қӯрғонтеппа 

бинои идораи 

Раёсати 

кишоварзии 

вилоят, 

ошёнаи 1-ум 

Иззатуллоев Фармон 901-05-54-92 

2. Вилояти Суғд 

Хуҷанд 

Кучаи Ленин 

217, ошёнаи 1 

Очилов Абдуқаҳҳор 927-70-40-28 

3. 
Ноҳияҳои тобеи 

марказ 

Душанбе 

кӯч. Теҳрон 21. 
Ҳасанов Тағойбек 904-02-51-90 

 

 Макони ҷойгиршавии Муассисаи давлатии “Рушди соҳибкорӣ дар соҳаи 

кишоварзӣ”: шаҳри Душанбе, кӯч. Теҳрон 21. 

 Телефон барои робита: 221-11-94 (рӯзҳои корӣ аз соати 8.00 то соати 17.00). 

Суроғаи электронии Лоиҳа: info@pmutacp.tj   pmutacp@mail.ru    
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