
Аз тарафи ширкати тадқиқотӣ-маш- 
варатии M-Vector омода шудааст



Роҳнамои мазкур натиҷаи тадқиқоти гузаронидашуда дар доираи фаъолияти 
“Баланд бардоштани иқтидори иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ, бо назардошти 
расидан ба мусоидати устувор” аз тарафи Хазинаи Авруосиёии Осиёи Марказӣ 
(ХАОМ) - Тоҷикистон ки дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи "Идоракунии экологии замин ва 
беҳдошти воситаҳои зиндагӣ дар деҳот" бо маблағгузории Барномаи пилотӣ оид 
ба мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим (БПМТИ) ва Фонди глобалии экологӣ тав-
васути Бонки Ҷаҳонӣ аз ҷониби Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардидааст. Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои мазмуни роҳнамои мазкур масъулият 
надорад.
Мақсади дастурамали зерин пешкаши иттилоот ва дастурҳои муфид барои 
тренерҳо, донишҷӯён, соҳибкорон ва хусусан ба соҳибкорони маҳаллӣ дар бораи 
қоида, тартиб, талабот, имконият, ва дархости кумак аз ташкилотҳои 
маблағгузор, фондҳои дастгирии ҳукуматӣ ва дигар манбаъҳо, дастрасии онҳо 
ба иттилоот дар бораи имкониятҳои тоҷирӣ ва манбаъҳои маблағгузорӣ инчу-
нин барои оғози ин ё он фаъолият фароҳам овардааст.
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I. ИСТИЛОҲОТҲО

Ҳар як шунаванда ва корбаранда пеш аз оне, 
ки ба тиҷорат ва ё омӯзиш ният мекунад 
бояд ин фаҳмишҳоро дошта бошад.

Мазмуни соҳибкорӣ – фаъолиятест, ки шахсо-
ни хусусӣ, корхонаҳо ё ташкилотҳо барои 
истеҳсолот, иҷрои ягон хизмат, дастрас ва 
фурӯши мол ё ивази он ба молҳои дигару 
асъор, иҷро мекунанд, то ки ба ҳар ду ҷониби 
фаъолиятбаранда фоидаовар бошанд. Барои 
ташкили соҳибкорӣ шароити муайяни иқтисо-
дӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ фароҳам бояд овард. 
Соҳибкори муосир бояд, ки дар доираи фаъо-
лияти интихобкардааш босавод бошад, ба 
тагйиротҳои шароитӣ чора бинад, мақсади ба 
пеш гузоштаашро иҷро карда тавонад, ба ноба-
рорӣ тобовар бошад, аз рӯи нокомию хато-
гиҳои худ сабақ омӯхта, хуло-саҳои зарурӣ 
бароварда тавонад. Бо зиёдшавии миқдори 
корхонаҳои соҳибкорӣ ва ёрии ҳамаҷонибаи 
давлат, фаъолияти соҳибкорӣ, яке аз омилҳои 
зарурии ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷти-
моӣ, таъмини шуғли аҳолӣ мебошад.

Фаъолияти соҳибкорӣ яке аз қисмҳои зарурии 
иқтисодиёт дар замони ҳозира мебо-шад.  Дар 
давлатҳои иқтисоди бозори соҳибкорӣ хеле 
маъмул буда, қисми зиёди фаъо-лияти иқтисо-
диро таркиб медиҳад. Пас аз хусусигардонии 
моликият миқдори ками корхонаву ташкилотҳо 
давлатӣ буда, боқимондааш хусусӣ гардонида 
шудаанд. Қисмҳои асосии фаъолияти соҳибко-

риро бизнеси хурд ва миёна ташкил медиҳад. 
Вазифаи асосии соҳибкор ин идоракунии 
корхона аст, ки ба он истифодаи сарфакоронаи 
захираҳо, ташкили рафти мӯътадили фаъолият 
дар асоси инноватсионӣ ва хавфи хоҷагидорӣ, 
масъулиятнокӣ барои натиҷаи фаъолияти худ 
мебошад.

Соҳибкорӣ фаъолият ва раванд аст, ки натиҷаи 
он эҷодкорӣ, навоварӣ ва рушду равнақи тиҷо-
рат мебошад. Он инчунин тавоноӣ ва хоҳиши 
таъсис, ташкил ва идоракунии корхо-наи тиҷо-
ратӣ таваккалона бо мақсади ба даст овардани 
фоида мебошад. Мисоли конкретикии соҳиб-
корӣ ин сар кардани фаъолияти тиҷоратии нав 
мебошад. Яъне, ин маҳорати инсон аст, ки дар 
табдил додани идеяҳо ба фаъолияте, ки барои 
овардани фоидаи иҷтимоӣ тавассути фикрро-
нии инноватсионӣ бо мақсади қонеъ гардони-
дани талаботи мизоҷон, равона шудааст. 
Соҳибкорӣ – ин санъати алоқаманд гардонида-
ни қонеъкунии талаботи харидор бо сарфако-
рона истифода бурдани захираҳо мебошад, ки 
барои ташаккули истеҳсолот дар солҳои дуру-
дароз хизмат мерасонад.

Соҳибкор шахсест, ки идеяи тиҷоратиро эҷод 
карда, рушд медиҳад ва ҷуръати таъсиси      
корхона бо мақсади истеҳсоли маҳсулот  ва 
хизматрасонӣ барои қонеъ гардонидани тала-
боти мизоҷонро дорад. 



I. ИСТИЛОҲОТҲО

Соҳибкор инсон ва соҳибкорӣ раванд мебо-
шад. Ҳам зан ва ҳам мард метавонанд соҳиб-
кор бошанд. Ҳамаи соҳибкорон шахсони тоҷир 
буда, на ҳамаи тоҷирон соҳибкоранд. Соҳибко-
ри муваффақ шахсест, ки ҳамеша дар ҷустуҷӯи 
имконияти нав барои истеҳсоли маҳсулот ва 
хизматрасрнии беҳтар ва нав буда, роҳи ташки-
ли захираҳои лозимаро муайян мекунад. 
Соҳибкор ташкилкунандаи ҷои кор аст, на 
корҷӯ.  Соҳибкор – ашхоси ботинан озод ва 
дорои ҷаҳонбинии васеъ ва тафаккури ягона, 
масъулиятшинос, нисбат ба худ серталаб, ба 
дигарон хайрхоҳ, оқил ва ботамкину нотарс 
бояд бошад. 

Маблағ ҳама гуна арзишест, ки чун (1) воситаи 
умумӣ қабулшудаи мубодилаи молиявӣ, (2) 
пардохти қарзи,(3) стандарти арзишҳо, (4) 
воҳиди андозаи ҳисобдорӣ ва (5) воситаи 
захиравӣ ва нигоҳдории қобилияти харидорӣ 
истифода бурда мешавад.

Грант ин кӯмаке, ки ҳукумат ё ташкилот барои 
шурӯъ кардани тиҷорати хурд медиҳанд. Баъзе 
вақт ҳукумат ва ташкилотҳои ғайри давлатӣ ба 
соҳибкорони имконпазир гарнт бо мақсади 
дастгирии тиҷорати хурди онҳо медиҳанд. 
Маълумоти дигар оиди арзёбии маблағгузорӣ 
тавассути грантҳо дар бахшҳои баъдина зикр 
шудааст.   

Мубодила ин бозори кушодаи ташкилкарда-
шуда аст, ки дар он харидорон ва фурӯшанда-

гон нархҳоро муҳокима мекунанд. Мубодила 
раванди фаврӣ  буда, муоширати босамар ва 
қабули қарори воқеъиро талаб мекунад.

Маҳсулот ин бор, ақида, метод, иттилоот, объ-
екти хадамот ё хидмате мебошад, ки дар 
натиҷаи фаъолият офарида шудааст ва барои 
қонеъгардонии талабот ва дархост. раванди 
офарида шудааст. Он дорои хусусиятҳои моддӣ 
ва ғайримоддӣ аст (фоидаҳо, хусусиятҳо, функ-
сияҳо, истифода), ки фурӯшанда барои харидор 
пешниҳод мекунад. Масалан, фурӯшандаи 
хамираи дандоншуи на танҳо маҳсулотро пеш-
ниҳод мекунад, ба харидор фикри беҳбудии 
саломатии дандонҳоро бештар мекунад.

Истеъмолкунандагон – онхое, ки бо шумо 
доду гирифт мекунанд, шумо ба ки хавасманди 
доред, ки метавонад ба таври лозими ба 
рекламаи шумо ахамаият дихад ва ба шумо 
чизи лозимаро дихад. Хамаи истеъмолкунан-
дагонро ба ду гурух чудо кардан мумкин аст.

Маркетинг – ин фалсафа ва санъати соҳибкорӣ 
дар мамлакатҳои иқтисодӣ бозории мутарақӣ 
мебошад. Маркетинг кўтоҳ идоракунии тақозо 
номидан мумкин аст. Маркетинг аз калимаи 
англисӣ буда, аз ду қисмат иборат аст, яъне     
«market» ва «ing». Ба забони тоҷикӣ тарҷумаи 
«market» бозор буда,«ing» бошад,  ба забони 
англисӣ ҳаракатро  ифода мекунад. 
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Аз ин сабаб маркетинг ба забони тоҷикӣ маънои «фаъолияти пайваста ба бозор» - ро дорад. Мар-
кетолог машҳури амрикоӣ Филлип Котлер ба маркетинг чунин таъриф додааст: 

«Маркетинг – яке аз намудҳои фаъолияти инсон буда, бо воситаи мубодила қонеъ намудани 
эҳтиёҷоту талаботи одамон равона карда мешавад». 

Маркетинг пеш аз ҳама бо мафҳумҳои эҳтиёҷот, талабот, тақозо, мол, мубодила, аҳд ва бозор 
алоқа дорад.

Эҳтиёҷот – ин ҳиссиёти шахс дар бораи нарасидан ва ё танқиси кашидан аз ягон чизи зарури 
барои гузоронидани ҳаёт аст. Расми гузаронидани семинари омӯзиши оиди бозор.

Талабот - эҳтиёҷотест, ки мувофики ҳолати имрўзаи дараҷаи инкишофи иқтисодиёту маънавиёт 
шакли мушахасро мегирад.

Мол – ин ҳамаи он чизест, ки ягон эҳтиёҷоти ё талаботро қонеъ мегардонад ва ба бозор бо мақса-
ди ҷалб намудани диққати одамон барои харидан ва истеъмол намудани он�о пешниҳод шуда-
анд.

Аҳд – ин ивази тиҷорати қиматҳо дар байни тарафҳои мухталиф, одатан фурушандаю харидор 
мебошад. 

Рақобат – ин рақиб будани ду ва ё якчанд соҳибкорони як намуд маҳсулот истеҳсол менамудагӣ 
ва ба як бозор пешниҳод мекардагӣ ба ҳисоб меравад. Дар ҷараёни рақобат мубориза дар бозор 
барои шароитҳои хуби истеҳсолот ва пешниҳодоти маҳсулот меравад.
- Рақобати арзиш – ворид шудан ба бозор аз ҳисоби гузоштани нархи паст;
- Рақобати сифати маҳсулот;
- Рақобати хизматгӯзорӣ (рақобати ғайриарзишӣ).

Бозор – ин маҷмуи муносибатҳо дар байни истеҳсолгарон ва истеъмолгарон оид ба хариду – 
фурўши мол мебошад. Онро ҳамчун маҷмуи пешниҳоди молу хадамот ва талаботи қобили харидо-
ри доштаи истеъмолгарон низ шарҳ додан мумкин аст. 
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Тахлили пурқувватӣ ва норасогӣ: 

Пахлухои Қавй (S - Strength), 

Пахлӯхои Норасогӣ ва Сустӣ (W -Weakness). 

Нарх: арзише мебошад, ки барои маҳсулот гузошта шудааст.  Он аз хароҷоти истеҳсолот, тақсимо-
ти сегментӣ, қобилияти бозори пардохт, таъминоту талабот ва дигар омилҳои бевосита ва ғайри-
мустақим вобаста аст. Якчанд намуди  нархгузорӣ вуҷуд дорад, ки ҳар яке бо нақшаи тиҷоратии 
умумӣ алоқаманд аст. Нархгузорӣ низ метавонад барои тасниф кардан, фарқият ва баланд бардо-
штани тасвири маҳсулот истифода шавад.

Мавқеъи фуруш:  Дар ҳама соҳаҳо, ҷалб намудани харидор барои бо зудӣ харид намудани маҳсу-
лот, мақсади асосии «стратегияи»  ҷойгиркунӣ мебошад, зеро маҳсулот бояд дар чашм аён ва ба 
баст наздик бошад. Дар асл, шиори тиҷорати муваффақона «ҷойгиркуниим утобиқ»

Баҳисобгирӣ яке аз шартҳои муҳими роҳбарии ташкилоту корхона, муассиса ва соҳибкорони 
инфиродӣ бо роҳи амалӣ намудани назорати мунтазам ба фаъолияти хоҷагидорӣ мебошад. Ҳеҷ 
кор, аз ҷумла, корҳои нақшавӣ, корҳои давлатӣ бе баҳисоб-гирии дуруст маъно надоранд. Баҳи-
собгирӣ қисми таркибии идоракунӣ мебошад, ки  ба воситаи он дар бораи ҳолату андозаи раван-
дҳо ва объектҳои иқтисодӣ маълумот ҷамъоварӣ карда мешавад. 

Захираҳо  - пул яке аз захираи асосӣ ба шумор меравад вале захираҳои дигар низ вуҷуд доранд, ки 
барои оғози тиҷорат муҳиманд; мисол, малакаю маҳорат, коргарон, омилҳои истеҳсол (тухмӣ, 
олотҳо, замин ва ғайра);

Механизмҳои сафарбаркунии захираҳо  - Механизмҳо раванди воқеии дархост ва ё гирифтани 
захираҳо мебошад, мисол, навиштани дархост, гузаронидани чорабиниҳои маблағҷӯӣ, фурӯши 
маҳсулот, фурӯши хизматрасониҳо, вохӯриҳо ва ғайра; 

Сарчашмаҳои маблағгузорӣ – бонкҳо, ташкилотҳои қарзии хурд, ташкилотҳои давлатӣ ва ташки-
лотҳои хайриявиро дар бар мегирад
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Лоиҳаи Идоракунии экологии замин ва беҳдо-
шти воситаҳои зиндагӣ дар деҳот бо стратеги-
яҳо ва сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар як самт қарор дорад. Стратегияи миллии 
рушд (2015) ва Стратегияи паст кардани сатҳи 
камбизоатӣ (СПКСК, 2012) зарурати пешбурди 
рушди иқтисодӣ, хусусан дар деҳотро муҳим 
дониста, аҳамияти ҳалли масоили экологӣ, аз 
ҷумла идоракунии заминро барои ноил шудан 
ба ҳадафҳои рушди кишвар ва паст намудани 
сатҳи камбизоатӣ эътироф менамояд. Дар 
робита бо ин стратегияҳои миллӣ, Лоиҳа 
кӯшиш мекунад, ки рушди устувори зиндагии 
аҳолӣ, амнияти обу энергетика, тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии дарозмуддатро таъмин 
намояд. Нақшаи миллии экологӣ инчунин қайд 
мекунад, ки мушкилоти аввалиндараҷаи 
кишвар таназзули замин, аз ҷумла бад шудани 
ҳолати чарогоҳҳо, заминҳои обёришаванда ва 
ҷангалзорҳо мебошад. Ҳукумат ният дорад, ки 
дар оянда барои таҳкими идоракунии хатарҳои 
офатҳои табиӣ, пешгӯиҳои обу ҳаво ва муто-
биқсозии таъғирёбии иқлим барои коҳиш 
додани осебпазирӣ ва аз ин рӯ истеҳсоли маҳ-
сулоти кишоварзӣ тадбирҳои нав ҷорӣ кунад.

Ҳадафи умумии лоиҳа ва ҳадафи глобалӣ-эко-
логии он, ин аз тариқи роҳҳои манфиатбахш 
водор кардани мардуми деҳот ба ташкили 
воситаҳои истеҳсолии худ аст, ки дар идораку-
нии устувори захираҳои табиӣ, беҳбудӣ бахши-
да, дар маҳалҳои осебпазири интихобшуда, 
нисбат ба тағйирёбии иқлим устуворӣ хоҳад 
эҷод намуд.                 

Лоиҳаи идоракунии экологии замин ва беҳдо-
шти воситаҳои зиндагӣ дар деҳот инчунин 
барои баланд бардоштани сатҳи дониш ва 
малакаҳо, ташкили фаъолиятҳоро барои фер-
мерон ва хоҷагиҳо омӯзишҳо ташкил намуд, ки 
барои беҳтар намудани идоракунии захираҳои 
замин ва мутобиқшавӣ ва ба тағйирёбии 
иқлим муҳим аст.

Фаъолиятҳои лоиҳа оиди грантҳои хурд ба фер-
мерон имконҳои васеъ фароҳам оварда дар 
самҳои зерин иҷро гардиданд:

1. Истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ; -маҳсул-
нокии заминҳои кишт ва боғот (бо роҳи: 
киштгардон, мутобиқгардонии зироатҳои ба 
хушки тобовар, ташкили парваришгоҳи 
тухми растаниҳо дар сатҳи маҳал, гармхо-
наҳои хурди дастрас), босамар истифодаи 
маҳсулоти чорво (аз ҷумла; парвариши 
зотҳои хушзот, хизматрасонии бойторӣ), 
коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва дастрасӣ 
ба бозор.

2. Истифодаи оқилонаи захираҳои замин,- 
идоракунии чарогоҳ (аз ҷумла; чарогоҳгардон, 
бунёди нуқтаҳои обхӯрии чорво, кишти 
алафҳои бисёрсола дар қитъаҳои гуногуни 
чарогоҳ), идоракунии об об (бо роҳи; обмонии 
қатрагӣ, ҷамъоварӣ ва нигоҳдории об), ҳосил-
нокии хок (бо роҳи; мулчакунӣ) мубориза бар 
зидди ҳашарот, бунёди зинабоғҳо дар 
заминҳои нишеб, бунёди боғҳо ва ҷангалҳои 
муҳофизатӣ.

.



II. МАЪЛУМОТИ УМУМӢ

3. Инфрасохтори истеҳсолии дохилӣ, барқа-
рорсозии системаҳои обёрӣ / заҳбуру 
заҳкашҳо, устохонаҳои хурди таъмири воси-
таҳои хизматрасонӣ, истеҳсоли энергияи 
табиӣ (аз офтоб) ва чораҳои истифодаи 
оқилонаи энергия (бо роҳи; васлкунии печка ва 
дигар воситаҳои гармдиҳии такмилёфта, 
воситаҳои нигоҳдории гармӣ).

Фаъолиятҳои номбаршударо лоиҳа дар ноҳи-
яҳои пилотии дорои мавқеъи муайяни ҷуғро-
фӣ, яъне поёноб - ноҳияҳои Фархор ва Кӯлоб, 
доманакӯҳ – ноҳияҳои Балҷувон ва Ховалинг ва 
баландкӯҳ-ноҳияҳои Сангвор ва Тавилдара 
амалӣ гардид.

Лоиҳа як қатор технологияҳоро барои идораку-
нии экологии замин ва стратегияҳои  беҳтар-
гардонии воситаҳои зиндагӣ истифода меба-
рад. Бисёре аз ин технологияҳо барои шароити 
Тоҷикистон самаранок мебошанд ва наму-
наҳои хуби таҷрибаҳои беҳтаринро инъикос 
мекунанд.

Лоиҳа донишҳо ва технологияҳои маҳаллӣ, 
инчунин таҷрибаи хуби байналхалқиро дар 
татбиқ амалӣ мегардонад. Лоиҳа инчунин 
механизмҳоро, аз он ҷумла ҳавасмандгардо-
нии молиявӣ, барои иштирок дар идоракунии 
гурӯҳҳои истифодабарандагони захираҳо исти-
фода мекунад.

Лоиҳа фаъолиятҳои худро дар нисбати баланд 
бардоштани қобилияти зеҳнии аҳолии деҳот 

дар таъмини устувории иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 
ҳуқуқии сармоягузориҳои деҳот, ки тавассути 
лоиҳаи ELMARL анҷом дода шудааст ба истифо-
да аз хизматрасониҳои машваратӣ амалӣ 
менамояд. Хизматрасонии зикргардида тавас-
сути омӯзишҳои марбут ба гендер ва мутобиқ 
ба маҳал оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва 
ҳуқуқӣ барои кӯмакгирандагони лоиҳа ва 
ҷонибҳои дигари манфиатдор амалӣ карда 
шаванд.
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Ташкилотҳои ҷалбгардида дар масъалаҳои зерин кӯмак расониданд:     
                      
a) баланд бардоштани малака ва донишҳо оид ба истеҳсоли даромад тавассути 
барномаи рушди иқтидорҳо бо ҳассосияти гендерӣ дар асоси  натиҷаҳои лоиҳа ва 
таҳқиқоти амиқ; 

b) дастгирии рушди тавонмандӣ дар масъалаҳои асосии қонуни марбут, бахусус 
занон, баҳри дастгирии кӯшишҳои берун аз лоиҳа ва такомули ҳамкорӣ бо мақо-
моти маҳаллӣ ва ҷонибҳои манфиатдор ҳал мекунанд; 

c) таҳияи механизмҳо, ба монанди озмунҳо, барои ҳавасманд намудани иштирок-
чиён (махсусан занҳо) барои эҷоди иқтидорҳои ба дастовардашуда тавассути 
дастгирии татбиқи идеяҳои иқтисодии худ дар бораи сарчашмаҳои даромад ва 
оғози тиҷорат ё дигар шаклҳои намоишдиҳӣ, фаҳмиши амиқи муҳтавои эҷоди 
тавонмандӣ оид ба талошҳои иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ ва мониторинг дар 
доираи зерлоиҳаҳо; ва 

d) Гузаронидани мониторинг ва арзёбии "Баланд бардоштани иқтидори иқтисо-
дӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ, бо назардошти расидан ба мусоидати устувор» ва тайёр 
намудани модулҳо барои баланд бардоштани иқтидори молиявӣ, иқтисодӣ ва 
мониторинги лоиҳаҳои ELMARL ва инчунин оянда.





Раванди пешравии муосири иқтисодии имрӯ-
заро ба рушди соҳибкории хурду миёна 
тавсиф додан мумкин аст, ки ин ҳол бевоси-
та ба дигаргуншавии вазъи иқтисодӣ- иҷти-
моии ҷомеа алоқамандӣ дорад. Инкишофи 
соҳибкорӣ аз иштирокчиёни он қарорҳои наву 
ғайрианъанавиро талаб менамояд, ки ба ама-
лигардонии равандҳои навоварисозӣ (иноват-
сионӣ) ва афзоиши  даромади соҳибкорӣ 
равона шудааст. Сатҳи баланди рақобат чун 
қувваи пешбарандаи тараққиёти иҷтимоӣ ва 
иқтисоӣ соҳибкоронро водор месозад, ки дар 
шароити номуайянӣ ва таваккал фаъолият 
намуда баҳри расидан ба мақсад усулҳову 
қарорҳои навоваронаю оқилонаро истифода 
кунанд.
 
Соҳибкорӣ хусусияте дорад, ки ояндаи иқтисо-
дии фарди  алоҳида, корхона, соҳа ва ҳатто  
иқтисодиёти мамлакатро метавонад ба куллӣ 
тағйир диҳад. Соҳибкор дар шароити бозор 
мақоми муҳимеро соҳиб аст, ки аз самарано-
кии фаъолияти вай раванди ташаккулёбии 
бозор, драҷаи қонеъгардонии он, дар истеҳсо-
лот ҷорӣ намулани навигариҳои илмӣ-техникӣ 
ва рушди устувори иқтисодӣ вобастагӣ дорад. 
Рушду равнақи фаъолияти берунаи иқтисодӣ аз 
истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ 
талаб менамояд, ки кўшиши худро ба беҳтар 

намудани сифати маҳсулотҳо ва таъмини рақо-
батпазирии онҳо дар бозор тибқи омили нархӣ 
равона созанд.  
 

Намудҳои соҳибкорӣ

Шакли соҳибкорӣ маҷмўи меъёр ва низоми 
нормаҳои ҳуқуқӣ оиди ташкили фаъолияти 
тиҷоратӣ дар доираи худи фирма, байни фир-
маҳо ва субъектҳои дигари иқтисодӣ ва байни 
корҳонаю ташкилотҳои гуногуни давлатӣ, ки 
раванди рушду нумўи иқтисод ва дараҷаи 
беҳбудии оммаро таъмин карда тавонад 
фаҳмида мешавад.

Аз рўи шумораи моликиятдорон фаъолияти 
соҳибкорӣ метавонад инфиродӣ ва коллективӣ 
бошад.  Дар соҳибкории инфиродӣ моликият 
ба як шахси воқеӣ тааллуқ дорад. Дар соҳибко-
рии коллективӣ моликият якбора ба якчанд 
субъектон бо муайянкунии ҳиссаи ҳар яки онҳо 
(моликияти ҳиссагӣ) ва ё бе муайянкунии ҳисса 
(моликияти муштарак) тааллуқ дорад. Соҳиби-
ят,  истифодабарӣ ва ихтиёрдории амвол, ки 
дар моликияти коллективӣ аст, аз рўи созишно-
маи байни ҳамаи моликдорон (моликиятдо-
рон) ба амал бароварда мешавад.

III. ПЕШГУФТОР
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Шахси воқеие, ки майлу хоҳиши бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ бо фаъолияти соҳибкорӣ 
машғул шуданро дорад, барои гирифтани патент бояд ариза навишта, ба бозрасии 
(инспексияи) андози ноҳиявии (шаҳрии) маҳалли фаъолият муроҷиат намояд. Дар 
ариза намуди фаъолияти соҳибкорие, ки соҳибкор нияти минбаъд ба он машғул 
шуданро дорад, зикр меёбад. Дар ин ҳолат мақомоти андоз дар давоми  мӯҳлати 
муқарраркардаи қонун ҳуҷҷатҳои заруриро гирифта  бақайдгирии давлатии соҳибко-
ри инфиродиро ба анҷом мерасонад ва ба талабгор ба мӯҳлати то як соли тақвимӣ 
патент медиҳад.

Соҳибкории инфиродӣ фаъолияти мустақило-
наи  шахси  воқеъие мебошад, ки бидуни  таъ-
сиси шахси ҳуқуқӣ  аз номи худ, таҳти таваккал 
ва бо масъулияти амволи худ  бо мақсади  
гирифтани фоида (даромад) равона карда 
шудааст.
Фаъолияти соҳибкории шаҳрвандоне, ки бе 
таъсиси шахси ҳуқуқӣ амал мекунанд, яке аз 
шаклҳои соддатарини ташкили чунин фаъоли-
ят мебошад.
Ҳоло фаъолияти соҳибкории шаҳрвандон бе 
таъсиси шахси ҳуқуқӣ хеле маъмул гаштааст. 
Ин бо бартариятҳои соҳибкории инфиродӣ 
нисбат ба дигар шаклҳои фаъолияти иқтисодӣ 
алоқаманд мебошад.
Соҳибкории истеҳсолӣ ин фаъолияте мебо-

шад, ки дар шароити он соҳибкор бевосита бо 
иҷрои истеҳсоли маҳсулот, молу хизматҳо, 
ахборот, арзишҳои маънавӣ, ки минбаъд ба 
харидорон фурўхта мешаванд, машғул аст. Аз 
нуқтаи назари хоҷаги халқӣ соҳибкории истеҳ-
солӣ намуди пешқадами соҳибкорӣ ба ҳисоб 
меравад, зеро дар он истеҳсоли маҳсулоти ба 
ҷамъият зарур ба амал бароварда мешавад. 
Ғайр аз ин соҳибкории истеҳсолӣ яке аз фаъо-
лиятҳои таваккали баланддошта ба ҳисоб 
меравад. Ҳама намудҳои молу хизматҳо барои 
истеъмолкунандагони мушаххас (аҳолӣ, таш-
килотҳои соҳибкорӣ, давлат) аз тарафи субъ-
ектони соҳибкории истеҳсолӣ истеҳсол карда 
мешаванд. 



Соҳибкории тиҷоратӣ гуфта соҳибкориро 
меноманд, ки бо хариду фурўши молҳо, 
мубодилаи молҳо ва амалиёти молию пулӣ 
алоқаманди дорад. Ин фаъолият мобильна, 
зуд ба тағйиротҳо мутобиқ мешавад, чунки 
бевосита бо истеъмолкунандагонимушах-
хас алоқаманд аст. Чунин мешуморанд, ки 
барои тараққиёти соҳибкории тиҷоратӣ ду 
шароити асосӣ зарур аст, талаботи нисба-
тан устувор ба молҳои фурўхташаванда 
(бинобар ҳамин хуб донистани бозор ҳатмӣ 
мебошад) ва нархи хариди нисбатан арзон 
аз истеҳсолкунандагон, ки ба тоҷирон 
хароҷотҳои савдоиро  пўшонидан ва гириф-
тани фоидаи заруриро имкон медихад. 
Соҳибкории молиявӣ як намуди соҳибко-

рии тиҷоратӣ ба ҳисоб меравад, чунки объ-
екти хариду фурўши он моли махсус-пул, 
асъор, қоғазҳои қимматнок (саҳмияҳо, 
облигатсияҳо) баромад мекунад, яъне 
фурўши як саҳмия ба дигар саҳмия бо 
нархе, ки гирифтани фоидаро таъмин мена-
мояд, сурат мегирад.
Ҳар як соҳибкор бояд ин қарордоҳоро аз 
худ карда дар ин асос фаъолияти худро ба 
роҳ монада аз қайди давлатӣ гузарад: Маъ-
лумот дар чаҳорчӯбаи поён оварда шудааст 
ҳамчунин барои ба пуррагӣ ба қайд гириф-
тани фаъолияти худ; нигаред ба ҚҶТ «Дар 
бораи бақайдгирии давлатии шахсони 
ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ»

III. ПЕШГУФТОР

Патент ҳуҷҷатест, ки ба сифати  соҳибкор  ба қайди давлатӣ  гирифта  
шудани шаҳрвандонро муайян карда,  барои  машғул шудан  ба фаъолияти  
соҳибкории  дар он пешбинигардида ҳуқуқ медихад.
Ҳуқуқи истифода кардани патентро шахсе дорост, ки ному насабаш дар он 
зикр шудааст. Патент ба соҳибкор ҳуқуқ медиҳад, ки танҳо дар соҳа ва мин-
тақаи дар он зикршуда фаъолият кунад.
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III. ПЕШГУФТОР

Ҳамчунин дар ҳолати маҳкам намудани фаъо-
лият соҳибкор бояд аз ин моддаҳои қонунгу-
зорӣ бояд бохабар бошад:

1. Бақайдгирии давлатии барҳамдиҳии шахси 
ҳуқуқӣ дар асоси қарори муассис (муассисон) 
мақомоти ваколатдори шахси ҳуқуқӣ дар 
асоси қарори суд, ки тибқи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидааст, пас 
аз иҷрои расмияти барҳамдиҳии шахси 
ҳуқуқии дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷики-
стон пешбинигардида анҷом дода мешавад. 

2. Муассис (муассисон) ва мақомоти вако-
латдори шахси ҳуқуқӣ суд, ки қарор дар бораи 
барҳам додани шахси ҳуқуқиро қабул намуда-
анд, уҳдадоранд, ки дар муддати се рӯзи корӣ 
аз рӯзи қабул гардидани қарор мақомоти 
анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатиро дар 
бораи қабул гардидани чунин қарор бо зами-
маи қарор дар бораи барҳамдиҳии шахси 
ҳуқуқӣ оғоз намояд. 

3. Мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии 
давлатӣ дар асоси огоҳинома оид ба қабули 

қарор дар бораи барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ 
ба Феҳристи ягонаи давлатӣ маълумотро 
оид ба дар марҳилаи барҳамдиҳӣ қарор 
доштани шахси ҳуқуқӣ ворид менамояд. 

4. Бақайдгирии давлатии барҳамдиҳии шахси 
ҳуқуқӣ дар маҳалли ҷойгиршавии (суроғаи) 
шахси ҳуқуқӣ аз ҷониби мақомоти анҷом-
диҳандаи бақайдгирии давлатӣ дар муддати 
то панҷ рӯзи корӣ аз рӯзи пешниҳод намудани 
ҳуҷҷатҳои пешбининамудаи моддаи 20 
Қонуни мазкур амалӣ гардонида мешавад. 

5. Барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ баитмомрасида 
ва шахси ҳуқуқӣ фаъолияти худро қатънаму-
да танҳо баъд аз ворид намудани маълумот 
дар ин хусус ба Феҳристи ягонаи давлатӣ 
эътироф гардида, бо додани иқтибос аз 
Феҳристи ягонаи давлатӣ тасдиқ карда 
мешавад. Нигаред ба Боби 4 – Қонуни Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии 
давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 
инфиродӣ».
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Дастгоҳи хурди коркарди пашм дар Лахш
Мардуми деҳаи Қашқатерак бештар ба чорводорӣ  машғул буда, дар қитъаи 
замини корамашон бештар кишту кории зироатҳои кишоварзиро мегузаро-
нанд. Бештари занҳои деҳа хонашин буда, дар заминҳои назди хавлигиашон бо 
зироаткорӣ машгул мебошанд. Дар деҳа ҲШМ 2985 сар мерасад, аз ҳар яктоаш 
то 7-10 кг пашм гирифта мешавад.
Каромат, ки ҳунари тайёр намудани маҳсулотҳои пашмиро аз модару модарка-
лонаш омухта буд, тавассути дастӣ барои аъзоёни оилааш тайёр мекард. 
Инчунин дар вактҳои холӣ барои ҷавон занҳои деҳа ин ҳунарро ёд медод. Дар 
доираи лоиҳаи Идоракунии экологии замин ва беҳдошти воситаҳои зиндагӣ дар 
деҳот Каромат бо занҳои деҳа Гуруҳ ташкил карда, бо маблағи 16 796  сомонӣ 
дастгоҳи хурди коркарди пашм харидорӣ намуданд. 
20 нафар духтарону занҳои хонашин соҳиби  ҳунари бофандагиро гардида,  даро-
мади устувор пайдор карданд. 
Илова бар ин, сокинони деҳа дигар пашми чорворо намепартоянд ва ба ин васила 
таъсири манфӣ ба муҳити зист карда карда мешавад.Онҳо метавонандяк кило-
грамм пашми чорворо аз 2 то 4 сомонӣ фурӯшанд.
Дар марҳилаи ибтидоӣ 5 намуд маҳсулоти пашмӣ истеҳсол гардида дар бозори 
маҳал, марказ ва Душанбе фурухта мешавад. 
Дар оянда, Каромат ва аъзоёни гурӯҳ мақсад доранд, ки бо васли дастгоҳи 
бофандагӣ намуд, сифат ва истеҳсоли маҳсулотро беҳтар ва зиёд намоянд. 
Онҳо боварӣ доранд, эҳтиёҷӣ мизоҷон ба маҳсулоти зебо ва босифати пашмӣ 
баланд хоҳад шуд.







IV. ТИҶОРАТИ ХУДРО ОҒОЗ НАМО

Тиҷорати худро чи тавр оғоз кард



1. ИДЕЯҲОИ НАВИ ТИҶОРАТ ВА ТАДҚИҚОТИ БОЗОР

1.1 Идеяҳои нави тиҷорат

Рӯйхати идеяҳои гуногуни худро, ки ба фикри шумо иҷро карданаш мумкин ва усту-
воранд тартиб дихед. (Паррандапарварӣ, чорводорӣ, занбӯриасалпарварӣ, парва-
ришисабзавот, истеҳсоли мева,нигоҳдорӣ, ҳунармандӣ, нонпазӣ, фурӯш ва ғайра). 
Аз рӯи идеяҳои номбаркардаи худ, онро интихоб кунед, ки ба ақидаи шумо барои 
рушди тиҷорат беҳратин аст. Дар вакти нақшакашӣ бояд ба масъалаҳои эколо-
гӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ диққат диҳед. Идеяи тиҷорати шумо оиди хизматра-
сонӣ ё фуруши маҳсулот бояд диққати мизоҷонро ҷалб намояд ва ба талаботи 
бозор ҷавобгу бошад. Он фаъолияти номбурдаи шумо, ки баҳои бештар мегирад, 
барои рушд ва иҷроиш мувофиқ мебошад. Сипас, мо мебинем, ки оё он метавонад 
ба экосистема фоиданок ва  устувор бошад.
Шумо як идеяи бизнесро интихоб кардед, ва фикр мекунед, барои иҷроиши он шумо 
қобилият доред ва мизоҷонро ҷалб карда метавонед. Пас шумо бояд нақшаи худро 
таҳия намоед. Дастурамали мазкур тарзи дурусти таҳияи идеяи тиҷоратӣ 
равона карда мешавад. Идеяи фаъолияти пешниҳодгардида бояд хуб муайян карда 
шавад, то ҳамаи аъзоёни гуруҳ онро дарк намоянд  ва бо ҳадафҳои бизнес нақша 
шинос шаванд. Ҳар як идея бояд аз руи ин стратегия санҷида шавад:
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Бозор ин…

Ҷойи серодам ва нар- 
ху навои дастрас

Роҳи шавқовари даромад 
ва лафзомӯзӣ

Ҷойи пешниҳоди маҳ-
сулот ва таҷрибаи 
худ ҳамзамон шуни-
дани фикри харидо-
рон ва дигар 

Ба осонӣ аз худ намуда-
ни қобилияти пешба-
рии имкониятҳои навин 
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Тарзи гузаронидани тадқиқоти бозор
1. Бо мизоҷони имконпазир суҳбат кунед:
Аз онҳо пурсед, мисол:

Онҳо кадом маҳсулот ва хизматрасониҳоро 
мехоҳанд бихаранд?

Онҳо дар айни замон чӣ мехаранд?

Аз куҷо мехаранд?

Барои чӣ мехаранд?

Кай мехаранд?

Чи қадар мехаранд?

Бо кадом нарх мехаранд?

Онҳо бо чӣ афзалият медиҳанд?

Онҳо ягон хизматрасонӣ/маҳсулоти иловагӣ 
мегиранд?

Онҳо дар бораи рақибони шумо чӣ фикр 
доранд?

1.2. Тадқиқоти бозор

Тадқиқоти бозор бо мақсади ҷамъоварии маълумот, ки ба шумо барои гирифта-
ни тасмим дуруст оиди фурӯши маҳсулот/хизматрасониҳо кӯмак мекунад, гуза-
ронида мешавад. Мақсади асосии ин фаъолият муайян намудани одати харида-
ни маҳсулот аз ҷониби одамон ва рақобат мебошад. Тадқиқоти бозор раванди 
ситематикӣ, ҳадафнок ва таҳлили маълумот оиди бозори зери ҳадаф, рақобат 
ва ё муҳит буда, одатан марҳилаи якуми муайян намудани қобилияти идеяҳои 
тиҷорати маҳсуб меёбад. Баъд аз таҳияи идеяи тиҷоратӣ, шумо бояд дар 
бораи мизоҷон ва рақибони худ маълумот ёбед, то ки тавонед мавқеи тиҷора-
ти худро бо мақсади зиёд кардани мизоҷон ва аз ӯҳдаи рақобат баромадан 
муайян намоед. Тадқиқоти бозор дар арзёбии қобилияти тиҷорат кӯмак меку-
над. 
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Фаъолиятҳои тиҷоратии рақибонатонро 
омӯзед:
Бифаҳмед:
Маҳсулот ва хизматрасониҳои онҳоро, мисол 
сифат ва дизайн;
Нархи онҳо; 
Онҳо воқеан чӣ мефӯрушанд?
Фарқияти маҳсулоти онҳо аз маҳсулоти шумо 
дар чист?
Онҳо захираҳои ибтидоӣ (факторҳои истеҳ-
сол)-ро аз куҷо мегиранд?
Дар куҷо маҳсулоти худро мефӯрушанд?
Чӣ гуна онҳо маҳсулот/хизматрасонии худро 
пешбарӣ мекунанд?
Онҳо ягон усули махсус оиди фаҳмидани 
хоҳиши мизоҷон доранд?
Шумо чӣ тавр метавонед бо онҳо рақобат 
кунед?

Аз таъминкунандагони захираҳо (фак-
торҳо) ва шарикони тиҷоратӣ пурсед:

Кадом намуди маҳсулотро мефурӯшанд; 
Барои кадом хизматрасониҳо деҳқонон пул 
медиҳанд;
Онҳо дар бораи идеяи тиҷоратии шумо чӣ 
фикр доранд;
Онҳо дар бораи маҳсулоти рақиби шумо чӣ 
фикр доранд.

1.3. Баҳогузории худ ва гурӯҳи 
корӣ

Хабари хӯш ин аст, ки соҳиби тиҷорати хурд 
яъне соҳибкор озодии пурраи идоракунии 
маблағ ва қабули қарорро доро мебошад. 
Дар ҳолате, ки ин ҳолат ба даст оварда меша-
вад шумо аллакай соҳиби ҷойи кори доимӣ 
ва илова бар ин имконият пайдо мекунед, ки 
дигаронро низ ба кор таъмин намоед. 

Баҳогузории дорои (ҚН)
Аз рӯи қоъидаи соддаи ҚН (қувва ва норасоӣ) 
шумо метавонед худ ва дороииатонро таҳлил 
намуда нақшаатонро реалӣ намоед:

- Пахлухои кавй ва норасоӣ тахлил карда, 
шумо бизнесатонро аз дохил месанчед, то ки 
ба чй таъсир расонида тавонистани худро 
кофта ёбед:

- Пахлухои кавй он мебошанд, ки шумо 
бехтарин холат доред. Масалан, махсулоти 
шумо, шояд, нисбат ба ракибон хубтар 
бошад, ё ин ки магазинатон дар чои мувофик, 
аст, кормандонатон бошанд, хеле варзида-
анд.
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- Пахлухои норасоӣ тарафхои заифи бизнеси 
Шумо мебошанд. Махсулоти Шумо, масалан, 
нисбат ба ракибон киматтар аст, ё барои 
реклама пули кофй надоред, ё ин ки Шумо он 
номгуи хидматхоро, ки ракибонатон мерасо-
нанд, расонида наметавонед.
Вакти дида баромадани имконияту хатархо 
Шумо аз доираи бизнесатон берун мешавед ва 
пахлухоеро ошкор месозед, ки аз Шумо 
вобаста нестанд.

Тахлили ҚН -ро анчом дода, шумо метавонед 
бизнеси худро фахмед ва ба кароре оед, ки:
- оё нияти худро пеш меандозед ва накшаи 
тичоратии онро пурратайёр мекунед;
- оё ба сари конспсияи бизнеси худ аз нав 
бармегардед, то ки ба он тагйиротдароред;
оё бехтар нест, ки аз ин нияти худ комилан 
даст кашед.

Пеш аз шуруъ намудани фаъолият бояд ба 
худ саволҳои зеринро дод:
1. Оё шумо барои оғози тиҷорат чизҳои лози-
маро доред? Шумо бояд андеша кунед, ки 
барои оғози соҳибкорӣ чӣ зарур аст.
2. Оё шумо дар гузашта бо тиҷорати хурд ё 
соҳибкорӣ машгул будед? Шумо аз таҷрибаи 
худ чӣ дарс гирифтед ва чаро ба фикри шумо 
муваффақ хоҳед шуд?
3. Мавқеи таълимии шумо ба соҳаи интихоб-
кардаатон мувофиқ аст?
4. Фаъолияти соҳибкорие, ки шумо шуруъ 

мекунед, бо таҷрибаи кории шумо вобастагӣ 
дорад? Оё таҷрибаи кориатон метавонад ба 
рушди фаъолият кумак кунад?
5. Оё шумо барои тадқиқот, банақшагирӣ ва 
кори тулонӣ омода ҳастед? Оё шумо қобили-
яти муайян кардан ва ҳал кардани мушки-
лотро доред ва мушкилотро ҳамчун имкони-
ятҳо мебинед?
6. Оё шумо метавонед мақсадҳои кӯтоҳмуд-
дат ва дарозмуддатро тартиб диҳед ва 
сипас онро пайравӣ кунед? Оё шумо вази-
фаҳои худро мунтазам муайян мекунед ва 
сипас иҷроиши онро баҳогузорӣ мекунед?
7. Оё шумо хатарҳои молиявӣ ва дигар 
хатарҳо, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ пайдо 
мешаванд, арзёбӣ ва идора карда метаво-
нед?
8. Оё шумо метавонед таъсири хавфҳои гуно-
гунро дар тиҷорати худ муайян кунед?
9. Оё шумо муваффақиятро ҳамчун як раван-
ди омӯзиш қабул карда метавонед?
10. Оё шумо бозпурсӣ мекунед ва онро исти-
фода баред? Оё шумо фикру ақидаи мард-
умро оиди пешниҳоди тиҷорати худ ба назар 
мегиред доред?
11. Оё шумо ташаббус нишон медиҳед ва 
барои кори тиҷорати худ масъулиятро қабул 
мекунед?
12. Оё шумо метавонед ба одамони лозимаро 
ба тиҷорати худ ҷалб кунед? Интихоби 
шарикон, саҳмдорон ва кормандони асосӣ 
хеле муҳим аст.
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13. Оё шумо аз қонунҳо ва қоидаҳои гуногуни 
рушди соҳибкорӣ хабардор хастед? Оё 
иҷозатномаҳо, литсензияҳо, таркиби 
кормандон, муносибатҳои меҳнатӣ, андозҳо, 
сабти баҳисобгирӣ ва созишномаҳои саҳҳо-
миро баррасӣ кардед?

14. Агар шумо ҳамаи ин саволҳоро мусбат ҳал 
кардед  Шумо барои тиҷорат ҳамаи 
сифатҳои заруриро доро хастед. 
15. Барои тақвият додани малакаҳои худ, 
саволҳое, ки бо онҳо душворӣ кашидед, 
баррасӣ кунед.

1.4. Бозори зерҳадаф

Бозори зерҳадаф ҳамчун гурӯҳи нисбатан 
васеътари мизоҷони эҳтимолӣ муайян карда 
мешавад. Маҳсулоти шумо метавонад ба 
истеъмолкунандагон ё дигар мизоҷон равона 
шавад ва новобаста аз он, ки харидор шахи 
алоҳида ё намояндаи ташкилот аст, бояд маҳ-
сулоти шумо дастрас бошад. Донистани 
мизоҷон, ва ҳавасмандии онҳо оиди хариди  
ин ё он маҳсулот муҳим аст. 

Барои муайян кардани бозори зерҳадаф маъ-
лумоти зерин муҳим аст:

Тавсифоти ҷуғрофии макони тиҷорат;
Оё талаботи маҳаллӣ барои маҳсулот вуҷуд 
дорад, агар не, чӣ гуна метавон онро пайдо 
намуд?
Рақибони калон кистанд, чӣ тавр шумо ба 
онҳо ва таъсири онҳо муқобилият карда 
метавонед?

Тиҷорати мазкур чанд рақиб дорад? Агар онҳо 
бисёр бошанд, ҳиссаи бозории шумо паст 
аст, ки маънои онро дорад, ки дар пешбурди 
хашмгин зарур аст, ки ба таъмини аёниятӣ 
ҳаракат кунед;
Оё маҳсулоти шумо ниёз ба реклама дорад, 
агар ин тавр бошад, чӣ гуна хароҷот барои он 
зарур мебошад?
Тамоюл дар нархи фурўш кадом аст? Оё мав-
симӣ ҳаст?

Соҳибкор дар ҳолати муайянсозӣ ва ҳалли 
ҳама масъалаҳое, ки дар ин қисмат зикргарди-
даанд, махсусан 15 саволе, ки баройи ҳар як 
соҳибкор зарур аст ҷавоби амиқ ва асоси 
воқеъи дошта бошад; онгоҳ метавонад соҳиби 
идеяи тиҷорати худ гашта бозори зерҳадафро 
муайян созад ва ба таҳрезии нақшаи тиҷорати 
худ оғоз намояд. 
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Сехи қаннодӣ дар Ховалинг
Файзали истиқоматкунандаи деҳаи 8 Марти, ноҳияи Ховалинг солҳои зиёд дар шаҳри 
Душанбе кор карда, дар соҳаи истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ таҷрибаи васеъ пайдо кар-
дааст. Аз ҳисоби набудани ҷои кори доимӣ ҷавонони деҳа маҷбур ҳастанд руй ба шаҳр 
ниҳода, деҳаашонро тарк намоянд. Бо пайдо шудани имконият аз ҷониби лоиҳа, 22 
нафар бошандагони деҳа имконоти ташкил намудани сехи истеҳсоли маҳсулоти қан-
нодиро омӯхта нақша тартиб доданд. 
Аз гуфтаи Файзалӣ, эҳтиёҷоти мардуми деҳа барои ташкили ин нуқта хеле баланд, 
аст. Зеро дар деҳа истеҳсоли нон ва қанноди бар роҳ монда нашудааст ва ин намуди 
маҳсулоти аз Душанбе ба базори маҳал ворид мегардад, ки нархаш гарон аст. 
Акнун, ки бо дастгирии грантӣ сехи қаннодӣ пурра бо таҷҳизот таъмин гардид, 6 зани 
хонанишин бо кори доимӣ таъмин гаштанд.
“Таъсиси сехи қаннодӣ кори занонро осон кард, акнун онҳо барои маъракаҳои худ ё ба 
ягон ҷой ба меҳмонӣ рафтан аз маҳсулотҳои онҳо харидорӣ мекунанд. Дар ҳолати 
пурра ба кор даромадани сех онҳо дар як рўз  180 дона нон, 400 дона кулчақандҳои гуно-
гун. 250 дона булочка ва дигар намуди шириниҳоро метавонем омода кунем. Даромади 
пулии ҳаррӯзаи корхона то 400 сомониро ташкил медиҳад, ки он барои музди меҳнат, 
супоридани андоз ва хариди маҳсулот истифода мешавад. 
Файзалӣ нақша дорад, ки истеҳсолотро зиёд карда ҷойи кори бештар ташкил намояд.
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1. Мақсаду мароми фаъолият ва ё тиҷорат 
маълум бошад. Ва ҳама ҳайати кормандон ва ё 
гурӯҳ мушахасан маълумот дошта бошанд. Ҳар 
як гурӯҳи ташаббускор, муассиса, ташкилот ва ё 
гурӯҳи истеҳсолӣ фаъолияти худро аз нақшаи 
тиҷоратӣ (бизнес–план) шурӯъ менамояд, да 
он як қатор мушкилиҳои ба мақсад расидан 
инъикос меёбад. Муайянсозии мушкилиҳо дар 
қисмҳои алоҳидаи нақшаи тиҷоратӣ имкония-
ти роҳҳои ҳалли беҳтаринро медиҳад. Нақшаи 
тиҷоратӣ – ин идоракунӣ (системаи 
менеҷмент), ки ба мукаммал сохтани фаъолия-
ти ширкат новобаста аз соҳаи фаъолият мебо-
шад.
Нақшаи тиҷоратиро на фақат ҳуҷҷати дохилӣ, 
балки барои мустаҳкам намудани муноси-

батҳои даромаднок истифода мебаранд. 
Нақшаи тиҷоратӣ ҳамчун баҳодиҳандаи объек-
тивии фаъолияти соҳибкории худӣ мебошад. 
Дар он тавсифи манбаъҳои асосии фаъолияти 
тиҷоратӣ, таҳлили мушкилиҳои дар пеш истода 
ва роҳҳои ҳалли беҳтарини онҳо акс меёбад. 
Нақшаи тиҷоратӣ маълумоти объективӣ оиди 
имкониятҳои пешрафти истеҳсолот, роҳҳои 
ҳаракати маҳсулот дар бозор, нарх, имкони-
ятҳои бадастории даромад, натиҷаҳои асосии 
фаъолияти молиявӣ – иқтисодии ширкат, муай-
янкунии таваккалият ва роҳҳои паст кардани 
он, медиҳад. Дар асоси он масъалаҳои дохилӣ, 
вобаста ба идоракунии ширкат ҳал карда 
мешаванд ва берунӣ оиди мустаҳкам намудани 
муносибатҳо бо дигар ширкат ва ё ташкилотҳо.

Нақшаи тиҷоратӣ маълумотро оиди фаъолиятҳо (чӣ кор бояд анҷом дод, чӣ тавр 
онро анҷом дод, то кадом вақт онро бояд анҷом дод), фаъолият (чӣ лозимаст), таф-
силоти молиявӣ (захираҳои мавҷуда, имкониятҳои қарзӣ, иқтидори молиявии худ) ва 
имконият ва стратегияҳои бозор, инчунин маълумоти шахсии соҳибкор дарҷ меша-
вад. Нақшаи тиҷоратӣ ҳуҷҷате мебошад, ки барои маълумоти мухтасар дар бораи 
мақсади тиҷоратии соҳибкор, таъмини мавқеи ҳуқуқӣ ва сафарбар кардани захираҳо 
барои оғози тиҷорат истофода мешавад.
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имкониятҳои пешрафти истеҳсолот, роҳҳои 
ҳаракати маҳсулот дар бозор, нарх, имкони-
ятҳои бадастории даромад, натиҷаҳои асосии 
фаъолияти молиявӣ – иқтисодии ширкат, муай-
янкунии таваккалият ва роҳҳои паст кардани 
он, медиҳад. Дар асоси он масъалаҳои дохилӣ, 
вобаста ба идоракунии ширкат ҳал карда меша-
ванд ва берунӣ оиди мустаҳкам намудани 
муносибатҳо бо дигар ширкат ва ё ташкилотҳо.

Вазифаҳои нақшаи тиҷоратӣ:
Беҳтарсозии ва такмили мақсад ширкат;
Ҷоба ҷо гузории ҳамкорӣ ва муносибатҳои 
амиқи ширкат;
Баҳодиҳии хароҷотҳои истеҳсолӣ ва ғайри-
стеҳсолӣ;
Таҳлилу муаянсозии ширкатҳои фаъолият-
кунанда, нархгузорӣ, мизоҷон ва ғайра;
Арзёбии  доимии ҳолати молиявии ширкат 
дар асоси захираҳои мавҷуда;

Нақшаи тиҷоратӣ ба ширкат чӣ медиҳад?
Пешравии ширкатро ба тағйиротҳои 
бозорӣ ва иқтисодӣ;
Баландбардории қобилияти зеҳнии 
ҳайати кормандони ширкат;
Имконияти нигоҳ доштани захираҳои 
маблағгузорӣ ва ҷалби сармоя;

Ҷалби мутахасисони варзида;
Дарёфти мизоҷ ва стратегияи пешбарии 
кор бо рақибон;
Дастрасии ширкат ва ё корхона ба ашёи 
хоми доимӣ вамаҳсулоти бе пешпардохт;
Пешгирии эҳтимолияти муфлисшавӣшир-
кат.

2. Нақшаи бозоргонӣ яке қисматҳои асосии 
мувафаққияти нақша ба ҳисоб рафта дар он 
ҳама стратегияи ҳаракати мол ва бозор дарҷ 
мегардад. 

3. Бисёре аз намудҳои тиҷорат ин ба шакли мол 
ва хизматрасонӣ ё ин, ки омехтаи ин ду  пеш-
ниҳоди мизоҷон мегардад. Ин қисмати нақша 
оиди чи тавр ба роҳ мондани фаъолиятро 
мефаҳмонад, ки онро нақшаи аммалиёт ном 
мебаранд. 

4. Идоракунии хуби молявиро ба дурусти 
бурдан хелоҳам мушкил аст, чунки танҳо баъда 
аз оғози фаъолият маълум мегардад, ки сарфу 
даромади маблағ дар кучо қарор дорад. 
Баройи ин зарур аст, ки нақшаи хуби молявиро 
таъсис дод то ширкат тавонад даромади худро 
идора кунад. Таъмини ояндаи устувори ширкат 
оиди чи қадар фоида бадаст оварда мешавад 
ва чи қадар маблағро бояд интизор шуд. 
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Масалан, агар хароҷот аз даромад балан шавад 
маълум мегардад, ки нарх низ баланд меша-
вад. Нақшаи тиҷоратӣ имкони дастрасӣ ба 
қарзи бонкиро медиҳад, зеро аксарияти 
бонкҳо мехоҳад фурӯш, хароҷот ва даромади 
пешбинишуда, инчунин гардиши воситаҳои 
пулӣ пеш аз додани қарзро донанд. Нақшаи 
тиҷоратӣ тафсилоти захираҳои заруриро 
медиҳад ва онро метавон ба инвесторони / 
маблағгузорони имконпазир дод.  

5. Баройи ба анҷом расонидани ҳама ин фаъо-
лиятҳо ба ширкат мутахасисони варзида лозим 
аст ва барои ин ширкатро зарур аст нақшаи 
гурӯҳ таъсис диҳад.

6. Аз эҳтимол дур нест, ки ширкат ва ё корхона 
дар ҷараёни кори худ техника, агрегат ва ё ягон 
таҷҳизот баройи пешбурди кори худ харида 
ворид созад, ки инро нақшаи идоракуни ва 
нигоҳубин меноманд.

 

2.1. Нақшаи бозоргонӣ
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Маҳсулот ва ё хизматрасонӣ: чиро бояд 
фурӯхт?
Истеҳсол ва ё фикр кардан оиди ҳамон маҳсу-
лот ё хизматрасоние, ки бояд фурӯхт;
Ҷустуҷӯи ҳамон мол ё хизматрасоние, ки 
мизоҷро ҷалб мекунад;
Дарёфти маводҳо бо нархи дастрас ва пеш-
ниҳод низ бо нархи мувофиқ;
Беҳтар намудани сифати мол ва хизматар-
сонӣ;
Банду баст намудани мол;
Нарх – ин ифодаи пули арзиши маҳсулот, бо 
дигар тарз - ин пуле аст, харидорон барои маҳ-
сулоти Шумо ё хизматрасонӣ месупоранд. Вай 
даромад меорад, ҳама хароҷотҳоро мепӯшо-
над ва фоидаи муайяне таъмин менамояд. 

Усулҳои нархгузорӣ
Усули хароҷоти ҷамъи фоида;
Усули муқоисавӣ, нархи рақибони Шумо;
Чӣ қадар бозор мебардорад;

Дар асоси таҳлили безарарӣ ва таъмини 
фоидаи мақсаднок;

Чӣ тавр нархи бозор муайян карда меша-
вад?
Талабот – истеъмолкунанда одатан ҳамон вақт 
талаботи бештар дорад, ки агар нархи маҳсу-
лотҳо паст бошад. Агар нархи бозор баланд 
бошад, истеъмолкунандагон ҳаҷми харида-
шонро кам менамоянд. 

Намудҳои нарх:
Нархҳои яклухт;
Нархҳои чакана;
Нархҳо ба маҳсулоти нав – нархҳои 
диққатҷалбкунанда 
Нархҳо ба маҳсулоти баландсифат;
Нархҳои шартномавӣ;
Нархҳои озмунӣ;
Нархҳои озод.

Мисол, ҳамчун маҳсулот сабзиро мегирем, ки истеҳсол-
кунанда мехоҳад онро парвариш намояд. Вай мехоҳад 
бозорро омӯзад ва дар вақти омӯхтан маълумотҳо 
оиди нархи сабзӣ ва талабот ба ҳаҷми онро пайдо 
менамояд. Ҷадвали дар поён овардашуда нишон 
медиҳад, чанд кг сабзиро истеъмолкунандагон ба 
нархҳои гуногун харидорӣ менамоянд, агар нархи сабзӣ 
бисёр баланд бошад, истеъмолкунандагон метаво-
нанд, ҳамчун алтернатива дигар сабзавотро истеъ-
мол намояд. Онҳо маҳсулотҳои ивазкунанда ном дошта 
арзонанд ва истеъмолкунандагон метавонанд, дар 
ҳаҷми калон онҳоро харидорӣ намоянд.
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Барои чӣ нархҳо таъғир меёбанд?

Нархҳо вобаста ба таъғирёбии талабот ва 
таклифот таъғир меёбанд. Ҳамчун натиҷаи ин 
таъғиротҳо баробари нархҳо истеҳсолот низ 
таъғирот меёбанд. Истеҳсолкунандагонро 
зарур аст, ки ин таъғиротҳо фаҳмида истода, 
фаъолияти соҳибкории худро ба он мутобиқ 
намояд. 

Пешниҳоди маҳсулот ба бозор

Қисмати мазкур ҷанбаи асосии маркетинг оиди 
фурӯш ин ҳавасмандкунии талабот ба маҳсулот 
ва хизматрасонӣ мебошад. Реклама – воситаи 
бурдани тавсиф ва сифати маҳсулот ба харидо-
рон мебошад. Вай дар худ эълонҳои гуногун, 
муносибатҳои ҷамъиятӣ, фаъолият ба таҳсил ва 
маълумотдиҳии харидорон равон шударо 
дарбар мегирад.

Намудҳои реклама (паёми бозоргонӣ, 
таблиғоту ташвиқот):

Реклама тавассути радио, рӯзномаю маҷал-
лаҳо, Васоити Ахбори Омма;
Ихтисори нарх барои дастрас намудани маҳсу-
лот бо миқдори калон;
Лавҳаҳо;
Афишаҳо;
Намунаҳои бепул;
Савдо бо бурда расонидани маҳсулот;
Маданияти савдо, хизматрасонӣ;
Кафолати сифат ва муддат;
Эътимодияти маҳсулот;
Пешниҳодот барои ҷалби фармоишгарон 
барои дидани маҳсулоти нав
Фурӯхтани инвентар;
Ташкили нақшаи арзонфурӯшӣ, ки ҳаҷм ва 
маблағи умумии фурӯш асос ёфтааст.

Муарифӣ ё реклама ин раванди баланд бардоштани сатҳи маълумотнокии 
мизоҷон оиди маҳсулот ва хизматрасониҳо ва ҷалби мизоҷон барои харидани 
онҳо мебошад. Реклама эълон, рекламаи фурӯш, эълони оммавӣ ва фурӯши 
инфиродиро дар бар мегирад. Бо истифода аз эълон, мизоҷонро ҷалб кунед, ки 
маҳсулот ва хизматрасониҳои шуморо харанд. Роҳҳои муфиди эълон нишона, 
тахта, постер, маводи тақсимотӣ, кордҳои тиҷоратӣ, прейскурант, расм ва 
маҷаллаҳо мебошанд. 
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2.2. Нақшаи молиявӣ  
Буҷа
Ҳамаи корхонаҳо бояд буҷет дошата бошанд. 
Буҷет ин ҳисоби арзиш ё нархи лоиҳа буда, 
ҳамеша аз сарфҳо – хароҷоти лоиҳа ва даромад 
– захираҳое, ки ба лоиҳа барои пардохти 
сарфҳо ворид шудан. Бидуни буҷет, назорат 
кардани лоиҳа ва муайян намудани амалиша-
вии он ғайриимкон аст. Агар шумо нархро 
надонед, чӣ қадар маблағ лозим буданро низ 
намедонед. 

Даромад
Ҳамаи манбаҳои маблағгузории муҳим барои 
лоиҳаро шомил кунед (захираҳои худ, саҳми 
иштирокчиён, грантҳо, маводҳо ва хизматрасо-
ниҳои ҳадя шуда ва қарз гирифта ва маблағи аз 
саҳмгузорон дархост шуда. 
Иҷорапулии чизҳои аз донорҳо қарз ва ё 
ҳамчун ҳадя гирифтаро шуморед;

Маблағи умумии дархост шуда бояд возеҳ 
бошад (ва набояд аз маблағи гранти доимӣ 
зиёд бошад);
Пули савдо/фурӯшро шуморед. Он бояд аз 
сарфи умумӣ зиёд бошад (агар зиёд набошад, 
даромад нест);

Сарфи маблағ  
Рӯйхати ҳамаи сарфҳоро тартиб диҳед;
Нархи ҳамаи баромадҳоро ҳисоб кунед (бо 
асъори дар рӯйхат муайян шуда);
Ҳисоби шумо бояд воқеӣ бошад (расидан ба 
ҳисоби умумиро нишон диҳед);
Сарфи маблағ бояд мутобиқи барномаи чора-
биниҳои банақшагирифта бошад;
Иҷорапулии чизҳои аз бахши хусусӣ гирифтаро 
шуморед ва таҳти сарфҳо (ва расидҳо) қайд 
кунед;
Сарфи умумиро шуморед.

Формулаи муайян намудани нархи аслии маҳсулот:
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Баъд аз баррасӣ намудани омилҳои таъсирра-
сон, соҳибкор бояд ҳадафҳояшро оиди нархи 
маҳсулот гузорад.  Ин ҳадафҳо метавонанд 
чунин бошанд: зиёд намудани фоида, зиёд 
намудани ҳаҷми фурӯш ё гирифтани мавқеи 
рақобатпазир. Баъд аз ин, раванди нархгу-

зорӣ оғоз мешавад. Ин таҳқиқот ва баррасии 
бодиқатро талаб мекунад.   Барои чӣ муайян 
намудани хароҷоти мол/хизматрасониҳое, ки 
аз ҷониби тиҷорат пешниҳод мешаванд, 
муҳим мебошад?

Мисоли оддии аз бозор:
Аз ин маълум мегардад, ки фурӯшанда ҳаррӯз бояд таги 180 кг картошка фурӯшад то ин, ки 
хароҷотҳояшро пушонда фоидаи соф ба даст орад. Агар фурӯшанда ҳаррӯз 180 кг картошка 
фурӯшад ин миқдори бор безарарӣ барои фурӯшанда ба ҳисоб меравад.



2. ТАҲИЯИ НАҚШАИ ТИҶОРАТӢ 

Формулаҳои оддӣ баройи соҳибкори хурд:

Бақайдгирии гардиши ҳаррӯзаи мол, ки барои соҳибкор хеллоҳам зарур мебошад (мисол);

ҚАЙДИ НАҚДИ ҲАРРӮЗА 
САНА . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Деҳаи Гулшан 4 ҳамсарҳади ноҳияи Ҳамадонӣ буда, барои ба роҳ мондани фаъоли-
ятҳои кишоварзӣ мувофиқ мебошад. Дар деҳа 158 хоҷагӣ бо теъдоди 974 нафар 
одамон сукунат доранд.
Фирӯз Нурхонов, яке аз фаъолони деҳаи Гулшан буда, аввалин шуда хушзоткунии 
чорвои калонро дар деҳа пешниҳод кард. Як гуруҳ ҳамфикрон барои баланд бардо-
штани масҳулнокии чорво ва беҳтар кардани сифати чорвои калони шохдор накша 
кашида дар таҳлил якҷояи маҳал пешниҳод намуданд. Аъзои ГМ “Чаман” бо роҳба-
рии Нурхонов Фирӯз ба худ мақсад гузошта буданд, ки ба қишлоқи Гулшан-4-и ноҳияи 
Фархор бо парвариши ғуноҷини зоти Шведӣ маҳсулнокии чорворо зиёдтар намоянд. 
Бо баробари ин мақсад доштанд, ки тавассути амаликунонии ин зерлоиҳа пеш аз 
ҳама  сатҳи камбизоатӣ дар деҳа паст мешавад ва вазъи  зиндагии хочагиҳои деҳа 
беҳтар гардида, даромади   иловагӣ дар хоҷагиҳои ГМ пайдо мешавад. 
-Банақшагирӣ ва омузиши бозор- Пеш аз пешниҳоди зерлоиҳа Фируз, бозори маҳалро 
омухта баромада талаботи мардумро муайян намуд. Аз руи назорати худ, у дарк 
кард , ки тавассути вориди  зоти пурмаҳсули чорвои калон, метавонад чорвои 
маҳаллиро хушзот карда, мардумро бо шир пурра таъмин намояд.
Хушзоткуниичорво ГМ ”Чаман”, ки 25 нафар аъзо дорад, марти соли 2016 6 гови 
зоти Шведӣ харидорӣ карда карданд. Дар ин муддат ҳар як гов аз 8 то 15 л. шир 
медод ва аъзоёни гурӯҳ аз ин шир фаровон истифода мебурданд. Саршумори гов то 
ин муддат ба 14 расидааст.
“- Мо аз ҳисоби Лоиҳаи идоракунии экологии замин 6 сар говҳои зоти шведӣ харидорӣ 
кардем. Ба ҳама маълум аст, ки ин намуди чорво ҳам шири зиёд дорад ва ҳам 
гӯшташ зиёд аст. Барои ҳамин ҳам махсус аз фермаи чорвопарварии “Хоҷамӯъ-
мин”-и ноҳияи фархор рафта, аз ҳама говҳои калон ва ҷавон, ки метавонем чанд бор 
аз онҳо бача гирифта бошем, харидорӣ намудем. То ин муддат шири онро истеъмол 
менамудем ва ҳам ба аъзоёни ГМ медодем.
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Нақшаи оянда
Бо баробари ин Фирӯз худ, ки духтури  мақсад дорад, ки дар шумораи чорворо то ба 
30 сар расонад ва баъд онро бо аъзои гурӯҳ тақсим намояд. Бо ин мақсад вай 
мехоҳад, ки мақсади дарпеш гузоштаи худро зудтар бирасад. Барои он ки агар имрӯз 
тақсимоти чорворо оғоз намояд, зиёдшавии чорво дер мешавад. Фирӯз мегӯяд, ки 
барои нигоҳубин ва зимистонгузаронии чорво ҳама шароитҳо ҳаст.
“- Гузашта аз ин мо мақсад дорем, ки шумораи чорворо то 30 сар расонем, зеро 
имкони бо хӯрок таъмин намудани зиёда аз 30 сар чорворо дорем. Имсол бошад 3 т. 
емро барои зимистонгузаронӣ захира кардаам. Имрӯз говҳои тавлидкарда то 40 л. 
шир медиҳанд, ки ин миқдор шир ҳам барои бо аъзоёни ГМ тақси намудан ва ҳам 
барои ба чорво хӯрок харидан мерасад.”
Аз ҳама аҷибаш дар он аст, ки аз даромади гирфтааш аз фурӯши шир Фирӯз боз як 
гови шведӣ бо гӯсолааш харидорӣ кардааст, ки шумораи умумуии говҳо 12 сар шуда-
аст.
Ҳамзамон, Фируз ҳамчун мутахассиси ветеринарӣ мақсад дорад, ки шумораи ин 
зоти чорворо то 30 сар зиёд намуда, фермаи чорвопарвариро васеъ гардонад, ва ин 
имкон медиҳад, ки  ҷойҳои нави корӣ пайдо гардад. Аз соли гузашта аъзоёни гуруҳ 12 
сарнишини маҳаллиро фурӯхта барои чорвои хушзот хурока харид намуданд. Ин 
маънои онро дорад, ки дар давоми сол 6% чорвои каммаҳсул кам карда шуд. Ғайр аз 
ин, ин тавассути чорвои шведӣ 100 сар чорвои маҳал бо роҳи табиӣ бордоркарда 
шуданд, ки 80 фоизи он муваффақ буд. Чун мутахассис, Фирӯз  кушиш мекунад, ки 
оиди фоидаи ҳам экологӣ ва ҳам иқтисодии пурмаҳсулгардонии чорворо ба мардуми 
деҳот фаҳмонад. 
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Хулосабандии нақшаи тиҷоратии вақте ба 
анҷом мерасад, ки шумо ҳар як марҳилаи тиҷо-
ратро дар алоҳидагӣ ба нақша гирифта сари 
ҳамма масъалаҳои дар боло зикргардида 
ҷиддӣ андеша мекунед ва оддитарин норасо-
гиро аз мадди назар дур намекунед. Чунки дар 
оянда ин ягона ҳуҷҷате мегардад, ки боварии 
шуморо дар назди шарикон ва бонкҳои қарз-
диҳанда зиёд менамояд ва албатта, ки мувва-
фақ мегардед.  

Аз ин қоидаҳои корӣ истифода бурда мувва-
фақияти кори худро ба даст гиред: 

Кушиш кунед дар ҳама марҳилаҳои корӣ бо 
гурӯҳи худ кор кунед ва вазифаву уҳдадориҳоро 
миёни ҳайати гурӯҳ тақсим кунед;

Барои босифату дар вақти муайяан ба анҷом 
расонидани марҳилаҳои банақшагирӣ аз мас-
лиҳати мутахасисони соҳавӣ истифода 
баред;
Дар вақти нақшабандии аз афзалиятҳои 
асосӣ бехабар намонед;
Хатарҳое, ки ба тиҷорати шумо таҳдид 
мекунанд кушиш кунед, ки то оғози фаъолият 
кам гарданд. Мисол; моли истеҳсолкардаи 
шумо бояд бехаридор намонад, ё истеҳсоли 
кардаи шумо кофи аст нест барои мизоҷон ва 
ғайра.  

Яъне, ки баъди ба дурустӣ тартиб додани 
нақшаи тиҷоратӣ вақте мерасад, ки дар ҷустуҷӯ 
ва дарёфти сармоя шуд
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Бо мақсади самарнок сафарбар кардани захираҳо, 
ба се ҷузъ бояд аҳамият дод, ки дар якҷоягӣ чаҳорчӯ-
баи сафарбаркунии захираҳо номида мешаванд. Се 
ҷузъи чаҳорчӯбаи мазкур инҳоянд: 
Захираҳо  - пул яке аз захираи асосӣ ба шумор мера-
вад вале захираҳои дигар низ вуҷуд доранд, ки 
барои оғози тиҷорат муҳиманд; мисол, малакаю 
маҳорат, коргарон, омилҳои истеҳсол (тухмӣ, олотҳо, 
замин ва ғайра);

Механизмҳои сафарбаркунии захираҳо  - Меха-
низмҳо раванди воқеии дархост ва ё гирифтани 
захираҳо мебошад, мисол, навиштани дархост, 
гузаронидани чорабиниҳои маблағҷӯӣ, фурӯши 
маҳсулот, фурӯши хизматрасониҳо, вохӯриҳо ва 
ғайра; 
Сарчашмаҳои маблағгузорӣ – бонкҳо, ташкилотҳои 
қарзии хурд, ташкилотҳои давлатӣ ва ташкилотҳои 
хайриявиро дар бар мегирад.

Аммо, сарчашмаҳои дар боло зикр шуда, ҳам бартарӣ ва ҳам кабудиҳо доранд:
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Соҳибкори нав бояд сарчашмаҳои зиёди 
маблағгузориро биомӯзад, то ки шарту шаро-
итҳои хуби баргардонии онро ба даст орад. 
Намудҳои маблағгузории муҳим барои оғози 
тиҷорат ин захираҳои худ, қарзҳо (хусусӣ ё аз 
барномаи қарзӣ) ва грантҳо мебошанд. 

3.1. Захираҳои соҳибмулк 

Ин маблағи хусусӣ мебошад, ки ба тиҷорат гузо-
шта шудааст. Дар баъзе ҳолатҳо онро маблағи 
хатарнок меномад, барои он ки агар тиҷорат 
муваффақ нашуд, пул аз даст меравад. Пули 
худро ба тиҷорат гузоштан хатарнок аст, аммо 
дар муқоиса бо қарз, фишори кам дорад. Гузо-
штани маблағи худ ба тиҷорат хатарнок мебо-
шад, аммо нишон медиҳад, ки шумо ба идеяи 
тиҷоратии худ боварӣ доред. Ин метавонад 
дигаронро низ ҳавасманд кунад, ки онҳо низ 
сармоя гузоранд. Агар шумо пули кофи надошта 
бошед, шарике ёбед, ки хоҳиши сармоягузории 
идеяи шумо мебошад. Шарик метавонад дар 
тиҷорат кор кунад ва ё накунад, аммо метаво-
над пул гузорад. Боварӣ ҳосил намоед, ки 
шартҳои шарикии шумо возеҳанд, то ки дар 
оянда байни шумо якдигар нофаҳмӣ сар наза-
над.

3.2. Қарзҳо 

Қарз барои оғози тиҷорат ин пули қарз гирифта, 
ки бояд баъдтар бо фоизи иловагии муайян 

баргардонида шавад. Вобаста ба шартнома, 
қарзро метавон якбора ё қисман пардохт кард. 
Бо сабаби талаботҳои баргардонияш, қарз 
одатан ба тиҷорат фишор меорад. Чӣ қадар 
зиёд қарз гиред, ҳамон қадар фоиз ва пардохти 
қисман зиёд хоҳад шуд. 
Маблағро метавон барои чизҳои зерин қарз 
гирифт:
Замин ва бино;
Таҷҳизот; 
Маводҳои корӣ.

Барои дархост ба қарз додан, талаботҳои зерин 
вуҷуд дорад: 
Нақшаи тиҷоратии муфассал бо идеяи тиҷо-
ратӣ, ки ташкилоти қарзӣ ба он бовар меку-
над;
Гарав шояд талаб карда шавад. Гарав ин кафо-
лате, ки ташкилоти қарзӣ барои баргардонии 
қарз талаб мекунад. Ин метавонад тиҷорат, 
хона, мошин ва дигар таҷҳизот бошад;
Суратҳисоб доштан ва ё аъзои бонк, ташки-
лоти қарзӣ ё ассосиатсия будан, ва суратҳисо-
би худро муваффақона чанд вақт истифода 
бурдан;
Қисм аз қарзро дар суратҳисоби худ ҳамчун 
кафолат нигоҳ доштан;
Маълумот дар бораи худи шахс/шахсон ва 
қобилияти пардохти қарз;
Сину соли муайян (одатан 18 ва зиёдтар); 
Кафил, кафолатдиҳанда (одамани бо виҷдон 
ва мавқеи хуб дар ҷомеа).



3. САФАРБАРКУНИИ ЗАХИРАҲО 

Кай бояд қарз гирифт?
Дар ҳолати асоснок кифоя набудани 
маблағи дар нақшаи маблағгузории тиҷо-
рат;
Дар ҳолате, ки захиракунӣ ва маблағгузо-
рии гурӯҳӣ ғайри имкон мебошанд;
Дар ҳолате, ки имконияти хубе фаро ома-
даст ва маблағи фаврӣ барои ба даст 
овардани даромад лозим мебошад.

Аз куҷо метавон қарз гирифт?
Бонкҳо ва ташкилотҳои молиявӣ;
Ҷамъиятҳо ва ассосиатсияҳо;
Дӯстон, хешу табор, аъзоёни оила; 
Таъминкунандагон; 
Ҳукумат;
Кооперативҳои захиравӣ ва қарзӣ. 

3.3. Грантҳо 

Грант ин кӯмаке, ки ҳукумат ё ташкилот 
барои шурӯъ кардани тиҷорати хурд 
медиҳанд. Баъзе вақт ҳукумат ва ташки-
лотҳои ғайри давлатӣ ба соҳибкорони 
имконпазир гарнт бо мақсади дастгирии 
тиҷорати хурди онҳо медиҳанд. Маълумоти 
дигар оиди арзёбии маблағгузорӣ тавассу-
ти грантҳо дар бахшҳои баъдина зикр шуда-
аст. 

“Нақшаи нахустини шумо бояд мақсадҳо, хароҷот ва нархгузориро барои хизма-
трасниятон арзёбӣ кунад. Баъд аз сар кардани тиҷорат,  шумо дармеёбед, ки 
нақша бояд дар асоси фаъолияти ҳаррӯза таҷдид шавад. Нақшаи тиҷоратӣ ҳуҷҷа-
ти ноустувор аст ва метавонад ҳар ҳолат тағйир ёбад. Кафолат дода намеша-
вад, ки тиҷорати шумо муваффақ хоҳад шуд, вале нақшаи кории хуб навишта ва 
таҳқиқ шуда, дар муваффақияти тиҷоратӣ нақши муҳимро мебозад”





V. БАРТАРАФНАМОИИ МОНЕАГИҲО ВА ХАТОГИҲО 

Дар мавриди бисёр фаъолияти тоҷирон на зиёд аз 2-3 сол давом мекунад. Новобаста аз он, ки дар 
Ҷумҳурӣ барои дастгирии рушди соҳибкорӣ шароитҳои зиёд фароҳам аст. 
Монеъаи рушди навсоҳибкорон ин хатогиҳои оддие мебошанд, ки ба онҳо рӯ ба рӯ омада, тарки 
фаъолият мекунанд. Онҳо фикр мекунанд, ки пас аз як хатогӣ аллакай соҳибкорӣ барояшон то абад 
тамом мешавад вале ин тавр нест, нигаред ба чаҳочӯбаи поён;



V. БАРТАРАФНАМОИИ МОНЕАГИҲО ВА ХАТОГИҲО





VI. ТАВСИЯҲОИ МУФИД БАРОИ МУВВАФАҚ ШУДАН

1. Фаъолиятеро пешбар, ки дусташ дорӣ: Ва агар то ҳол наёфта бошӣ, пас дар 
ҷустуҷӯяш  бош;
2. Дигар бош ва доим аз пайи иҷроиша хоҳишҳои худ бош чунки танҳо дар ин ҳолат 
метавони ба чизе ноил гардӣ
3. Таҷрибаи дигаронро ҳарчи зиёдтар омӯхта беҳтаринро барои худ анҷом деҳ.
4. Доим қувва ва норасогии худро таҳлил карда корро оғоз намо, чунки вақтро аз 
даст медиҳӣ.
5. То чи андозае метавонӣ алоқаи худро бо шарикон афзун намо ва аз нокомӣ дар 
тиҷорат ғамгин машав.
6. Дар якҷо наистода барои худ ҳаррӯз идеяҳои нав ҷустуҷу карда карда самти 
фаъолиятро оҳиста оҳиста васеъ кун.
7. Фаъолиятро дар дасти худ бигир ва ҷиҳатҳои ҳуқуқӣ ва қонунии тиҷоратро 
доим назорат кун
8. Нигоҳи худро фақат ба натиҷаи кори худ омӯхт кун. Чунки ту чандин фаъолияти 
дигарро як тараф монда инро1 интихоб намудӣ.
9. Аз сифати маҳсулоти худ мизоҷонро доим пурсон бош. Ва дар канори худ дусто-
ни ҷониро зиёдтар ҷамъ намо.
10. Аз хатогиҳо нагурез баракси ҳол аз онҳо омӯз.
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