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Маълумоти умумӣ 

 

Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 6 
моҳи соли 2020 тибќи маълумотњои оморї њаљми истењсоли мањсулоти 

саноатиро дар љумњурї ба 13 млрд 136,9 млн сомонӣ расонид, ки суръати 
афзоиш нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 109,2%-ро ташкил дод ва ин аз 
њаљми истењсоли мањсулоти соли гузашта 1 млрд 279,6 млн сомонї зиѐд 
мебошад. 

 

Ҳиссаи соҳаҳо дар таркиби ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти  

саноатӣ дар нимсолаи якуми соли 2020: 
 

Истеҳсоли маҳсулот 

 дар соҳаҳои саноат ва энергетика дар нимсолаи якуми соли 2020 
 

Соњањо Истењсоли мањсулот 
(млн сомонї) 

Суръати 
афзоиш 
(бо %) 

Фарќият 
(+;-) 

Њиссаи 
соњањо 
  бо % 2020 2019 

Љумњурї 13136,9 11857,3 109,2 1279,6 100 

Маъдан 3445,6 3055,8 112,8 389,8 26,2 

Энергетика 3853,5 3370,9 114,3 482,6 29,3 

Хўрокворї  2734,8 2384,5 114,7 350,3 20,8 

Сохтмон 1211,6 1209,9 100,1 1675,9 9,2 

Мошинсозї 852,4 840,5 101,4 11,9 6,5 

Аз љумла, 
ЉСК “ШАТ” 

227,5 218,6 104,1 8,9 1,7 

Пахта 212,3 191,2 111,0 21,1 1,6 

Сабук 569,1 557,5 102,1 11,6 4,3 

Ангишт 131,5 111,3 118,1 20,2 1,0 

Табъу нашр 77,3 69,4 111,4 7,9 0,6 

Нафт ва газ 48,9 66,3 73,7 -17,4 0,4 

29,3%

26,2%

20,8%

9,2%
6,5%

4,3%
1,0% 0,6%0,4% Электроэнергия (29,3%)

Саноати маъдан (26,2%)

Cаноати хӯрокворӣ (20,8%)

Саноати сохтмон (9,2%)

Саноати мошинсозӣ (6,5%)

Саноати сабук (4,3%)

Саноати ангишт (1,0%)

Саноати табъу нашр (0,6%)

Саноати нафт ва газ (0,4%)



2 

 

Таносуби минтақаҳо дар таркиби саноати ҷумҳурӣ  
дар нимсолаи якуми соли 2020 

 

Минтаќањо 

Истењсоли мањсулот 
(млн сомонї) 

Суръати 
афзоиш 
(бо %) 

Фарќият 
(+;-) 

Њиссаи 
соњањо 
бо % 

6 моҳи 
2020 

6 моҳи 
2019    

Дар љумњурї 13 136,9 11 857,3 109,2 1 279,7 100,0 

ВМКБ 70,3 77,9 88,9 -7,6 0,5 

Вилояти Суѓд 6 576,8 5 662,4 114,4 914,4 50,1 

Вилояти Хатлон 3 800,1 3 613,9 103,6 186,2 28,9 

Шањри Душанбе 1 192,0 1 222,2 96,1 -30,2 9,1 

НТЉ 1 345,5 1 147,3 115,5 198,2 10,2 

Бозҳисоби 
мутаммарказ 

152,3 133,6 114,0 18,7 1,2 

 

Дар давраи ҳисоботӣ аз ҳаҷми маҷмӯи мањсулоти саноатӣ 56,5% ба 
саноати коркард, 29,3% ба таъминоти нерўи барќ, газ, буѓ ва тозакунии њаво 
ва 14,2% ба саноати истихрољ ва 0,6% ба соҳаи таъминоти об, тозакунї, 
коркарди партовњо ва дастраси коркарди дуюмдараља рост меояд. 

 

Ҳаҷми содироти маҳсулот дар нимсолаи якуми соли 2020 
 

Дар давраи ҳисоботӣ аз ҷумҳурӣ ба маблағи 6 млрд 595,1 млн сомонӣ 

(640,3 млн доллари ИМА) маҳсулот содирот карда шудааст.  

Аз маҳсулоти содиротшуда ба маблағи 3 млрд 159,0 млн сомонї (306,7 

млн доллари ИМА) ба соҳаи саноат рост меояд.  

Маҳсулотҳои содиротшудаи корхонаҳои соҳавӣ ба монанди: алюминии 

аввалия – 48,6 ҳазор тонна, маъданҳои тозакардашуда – 124,9 ҳазор тонна, 
семент – 668,5 ҳазор тонна, клинкер - 5266,2 тонна, рангҳои сохтмонӣ 67,2  

ҳазор тонна, қубурҳои асбестӣ - 250,0 тонна, ангишт – 3,1 ҳазор тонна, намак - 

620,1 тонна, ресмони пахтагӣ – 7,8 ҳазор тонна, маҳсулоти дузандагӣ – 10,5 
млн доллари ИМА, чарм – 1 033 тонна, профилҳои алюминийи рӯйпуш – 560,7 
тонна,  трактор 4 адад, 6 адад ядак (прицеп), орд 466,0 тонна, мањсулоти 

ќаннодї - 233,5 тонна, консерваи меваю сабзавот – 179,0 тонна, шарбатҳо ва 

шираи растаниҳо - 196 тонна, нўшокињои ташнашикан - 4931 тонна, спирти 
этилї - 117 тонна, тамокуи коркардшуда - 263 тонна ва меваи хушк - 9080 

тонна ба хориҷи кишвар ба ҳисоб мераванд. 
 

Бунѐди корхонаҳои нави саноатӣ дар нимсолаи якуми соли 2020  
 

Тибќи маълумотњои оморї дар давраи њисоботї дар љумњурї 83 
корхонаи нави саноатї бо таъсиси 1135 љойњои кории нав сохта ба истифода 
дода шудаанд. 

 

Аз љумла:  
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№ 
Вилоятњо ва шањру 

ноњияњо 

Январ – июни соли 2020 

Шумораи корхона 
Љойњои кории нав 

(нафар) 

1 ВМКБ 2 7 
2 Вилояти Суѓд 34 407 
3 Вилояти Хатлон 21 143 
4 Шањри Душанбе 13 501 
5 НТЉ 13 77 
 Њамагї дар љумњурї 83 1 135 

 

Дар давраи њисоботї 83 корхонаи нави саноатї бо таъсиси 1135 љойи 
корї, аз љумла дар вилояти Суѓд - 34 корхона бо 407 љойи кории нав, вилояти 
Хатлон - 21 корхона бо 143 љойи кории нав, ВМКБ - 2 корхона бо 7 љойи 
кории нав, шањри Душанбе - 13 корхона бо 501 љойи кории нав ва НТЉ 13 
корхона бо 77 љойи кории нав сохта ба истифода дода шуд.   

Аз шумораи умумии корхонањои нав 29 корхона ба саноати хўрокворї, 
17 корхона ба саноати сабук, 17 корхона ба соњаи масолењи сохтмон, 13 
корхона ба соњаи мошинсозї, 2 корхона ба саноати маъдан, 1 корхона ба 
соњаи табъу нашр ва 4 корхона ба дигар соњањо рост меояд.   

Дар давраи њисоботї аз њисоби корхонаи нав ба маблаѓи 491 млн сомонї 
мањсулоти саноатї истењсол карда шудааст. 

Дар 6 моҳи соли 2020 барои таъсиси истењсолоти нав, воридоти 
таљњизоти нави технологї ва васеъгардонии фондњои истењсолї дар соњаи 
истихрољи канданињои фоиданок ба маблаѓи 38,5 млн сомонї, дар соњаи 

коркард ба маблаѓи 156,8 млн сомонї, техника ва таҷҳизоти нави технологӣ 
ворид карда шуд. 

 
Шумораи корхонаҳои саноатӣ дар тарњи шањру ноњияњои ҷумҳурӣ ба 

ҳолати 1 июли соли 2020 

№ СУЃД ХАТЛОН ДУШАНБЕ НТЉ ВМКБ 
Дар 

љумњурї 

1 682 604 464 420 46 2216 

 

Шумораи корхонаҳои аз фаъолият бозмонда дар нимсолаи якуми соли 2020  

 
№ 

Номгўи шањру ноњияњо 
Ба њолатӣ  Фарқият 

+,- 
01.07.2020 01.07.2019 

1 Суѓд   27 45 -18 

2 Хатлон  29 49 -20 

3 ш. Душанбе  32 46 -14 

4 ВМБК 4 5 -1 

5 НТЉ  32 36 -4 

 Њамагї дар љумњурї: 124 181 -57 
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Шумораи корхонањои аз фаъолият бозмонда нисбат ба ҳамин давраи соли 

сипаригардида 57 корхона кам гардидааст.  
Дар давраи ҳисоботи корхонањои ЉДММ “Бофандаи Норак”-и шаҳри 

Норак, ЉДММ “Дилкушо”-и ноњияи Муъминобод, ЉДММ “Сомон FM”-и 
ноњияи А.Љомї, ЉДММ “Самар”-и ноњияи Восеъ, ЉДММ “Назирї”-и ноњияи 

Ш.Шоњин, ЉДММ “Зарин-К”-и ноњияи Сангвор ва ҶСК “Заводи 

спиртбарорӣ”-и шаҳри Исфара фаъолияти худро оѓоз карданд. 
 Мувофиќи маълумоти маќомотњои иљроияи њокимияти давлатї ва 

корхонањо дар назар аст соли равон Ширкати саноати конкании “ДИН ШИН 
ХЭ”-и шаҳри Хуљанд ба коркарди партови сурбу-нуќра, ЉДММ “Мрамор 
Стоун”-и ноњияи Ванљ – ба коркарди хокаи мармар, КВД «Матбааи ноњия»-и 
ноњияи Рашт ба таъбу нашр, дар ноњияи Вањдат корхонањои ЉСНП “Пахта” 
ба коркарди нахи пахта, ЉДММ “Зафарѐб” ба истењсоли консерваи меваю 
сабзавот ва ЉДММ “Сомон-сангреза” ба истењсоли ќуму шаѓал ба фаъолият 
оѓоз мекунанд. 

Дар асоси супоришњои Сарвазири Љумњурии Тољикистон аз 14.02.2020, 
№18103 (27.7) ва аз 05.03.2020, №18152 (27.7) аз љониби маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии вилоятњо, шањру ноњияњои кишвар ва вазорату идорањои 
дахлдор маълумот оид ба корандозии корхонањои аз фаъолият бозмонда, 
таъсиси корхонањои нав мавриди баррасї ќарор дода шуда, дар асоси 
маълумотњои љамъбастии Вазорати саноат ва технологияњои нав супориши 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 02.07.2020, №18493 (27.7) ба тасвиб расид. 
Корњо дар ин самт идома дорад. 

Сабабњои фаъолият накардани корхонањои саноатї мавсимї будани 
фаъолият, нарасидани ашѐи хому маблаѓњои гардишї, фарсуда гаштани 
таљњизоти технологї, мањдуд шудани бозорњои анъанавии фурўши мањсулот, 
раќобат карда натавонистани мањсулоти онњо ва иваз намудани самти 
фаъолият, инчунин бањсњои амволї мебошанд. 

 
 

Фаъолияти корхонаву муассисаҳои соҳавӣ 
 

Дар давраи ҳисоботӣ корхонаҳои соҳаи саноати маъдан  ба маблағи  

3445,6 млн сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуда, суръати афзоишро назар ба соли 

2019 112,8% таъмин намуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 389,8 

млн миллион сомонӣ зиѐд мебошад. 

Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии корхонаҳои саноати маъданҳои 

кӯҳӣ 26,2% ҳаҷми умумии маҳсулоти корхонаҳои саноатии ҷумҳуриро ташкил 
намуданд.  

Дар ин давра ЉДММ КМ «Зарафшон», ЉДММ «Пакрут», ЉДММ 
«Ширкати металлургии «Анзоб», ЉМ ТК ММ «Апрелевка» ва ЉДММ «Таком 

Голд» ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро зиѐд карданд, аз љумла: 
- тилло- 107,1%;  
- нуќра- 107,2% ; 
- хокаи мис – 127,4% (ѐ ин, ки 5487 тн зиѐд) 
- сурмаи металлї – 183,1% (ѐ ин, ки 1330,5 тн зиѐд) 
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Дар маљмўи истењсоли металлњои ќиматбањо ЉДММ КМ “Зарафшон”-
81%, ЉДММ «Пакрут» - 13% ва дигар корхонањо 6%, дар маљмўи истењсоли 
металлњои ранга ЉДММ “Ширкати куњї-саноатии Тољикистону Хитой” – 
80%, ЉДММ ТА КМ “Анзоб” -16% ва ЉДММ «Ширкати металлургии 
«Анзоб» - 4%-ро ташкил кард.  

Дар давраи њисоботї шумораи коргарон 10918 нафар ва музди миѐнаи 
моњонаи як нафар корманд 3600 сомониро ташкил медињад. 

Бо маќсади зиѐд намудани иќтидори содиротии мамлакат, ташкили 
љойњои кории нав ва амалї намудани «Барномаи давлатии мусоидат ба 
содирот ва воридивазкунии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020», 
дар маљмўъ фурўши мањсулоти корхонањои соња дар нимсолаи якуми соли 
2020 зиѐда аз 2481,4 млн сомонї буда, содироти он ба хориљи кишвар 963,2 
млн сомониро ташкил додааст. 

Ба њисоби умумї тиллои ба фурўш бароварда аз тарафи Бонки миллии 
Тољикистон, Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон ва корхонањои заргарии 
љумњурї харидорї шудааст, ки ин 100% -ро ташкил медињад.  

 

Корхонањои соҳаи хўрокворї дар нимсолаи якуми соли 2020 тибқи 

маълумотҳои оморӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати хӯрокворӣ 2734,8 

миллион  сомониро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 

114,7% ва ѐ 350,3 миллион сомонӣ зиѐд мебошад. 
Афзоиши истењсоли мањсулоти саноати хўрокворї аз њисоби зиѐдшавии 

њаљми истењсоли хўроки паранда 5,2 маротиба, спирти этилї 2,7 маротиба, 
меваи хушк 2,2 маротиба, мањсулоти ќаннодї 161,7%, истихрољи намак 150,6%, 
папиросу сигарет 127,9%, биринљ 113,5%, орд 113,0%, маҳсулоти макаронї 
111,7%, коркарди намаки ошї 111,6%, равѓани растанї 111,1%, нон ва 
мањсулоти нонї 106,3%, мањсулоти ширї 105,6%, нўшокиҳои ташнашикан 
102,6% ва консервањои меваю сабзавот 101,6% ба вуљуд омадааст. 

Бо маќсади расидан ба њадафи чоруми стратегии миллї-саноатикунонии 
босуръати кишвар, таъмини устувор ва кафолатноки ањолии мамлакат бо 
мањсулоти ѓизогии дорои сифати баланд тавассути љалби сармояи 
сармоягузорињои ватанию хориљї ва воридоти таљњизоти технологии муосир 
ва татбиќи онњо дар истењсолот дар саноати хўрокворї 33 корхона ва коргоњи 
саноатї бо таъсиси 430 љойњои кории нав сохта ба истифода дода шуд.  

Азимтарин корхонањои бунѐдгардида ин пеш аз ҳама корхонаҳои 
коркард ва банду басти мева ва сабзавоти хушк ҶДММ «Хуҷанд Агро», 
коркард ва банду басти асали филиали ширкати канадагии «Ханта Канада 
ИНК»-и шаҳри Хуҷанд, корхонаи истењсоли гўшти мурѓи ЉДММ «Чўљаи 
Байзо»-и ноњияи Бобољон Ѓафуров, инчунин коргоњњои истењсоли мањсулоти 
консервагии ЉСП «Оби зулол»-и шањри Истаравшан, ЉДММ «Сирдарѐ»-и 
шаҳри Хуљанд ва коргоњи нави истењсоли мањсулоти њасибии ЉДММ 
«Ширкати Азизї»-и ноњияи Бобољон Ѓафуров ба шумор рафта, бо иштироки 
Президенти кишвар, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди 
бањрабардорї ќарор гирифтанд. 

Айни њол дар саноати хўрокворї 504 корхона ба мањсулоти ѓизоии 
саноатї машѓул мебошад, ки дар маљмўъ зиѐда аз 10 њазор нафар ќобили 
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мењнатро ба кор фаро гирифта, дар таъмини амнияти озуќавории кишвар ва 
баланд бардоштани сатњи некуањолии љумњурї сањми назаррас доранд.  

Бо зиѐд гардидани њаљми истењсоли мањсулоти соҳа содироти мањсулоти 
саноати хўроквории ватанї, ба монанди мањсулоти консервашудаи «Пиѐзи 
анзур» ва «Ѓураоб», нўшобаи «Хуч» ва афшураи «Зардолу», оби ошомидании 
«Оби Зулол» ва «Кока Кола», спирти этилї, намаки ошию техникї, мањсулоти 
ќаннодї, орд, мева ва сабзавоти хушккардашуда ба љумњурињои Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил, инчунин ба давлатњои Амрико ва Аврупо мунтазам 
афзоиш ѐфта истодааст. 

 

Корхонаҳои соњаи масолењи сохтмон дар нимсолаи якуми соли 2020 ба 

маблағи 1,2 млрд сомонӣ масолеҳи сохтмонї истеҳсол карданд, ки нисбат ба 
ҳамин давраи соли 2019 ба маблағи 1,7 миллион сомонӣ зиѐд мебошад.  Ҳиссаи 

соҳа дар маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ 9,2%-ро ташкил дод. Истеҳсоли семент ба 
1978,4 њазор тонна, хишт 50,6 миллион дона, хишти сементї 24,6 миллион 
дона, газоблок 18,5 њазор метри мукааб, масолењи ѓайримаъданї 610,7 њазор 
метри мукааб, бетони сохтмонї 198,0 њазор метри мукааб баробар шудааст.  

Дар соҳа 517 корхонаву коргоҳҳо бо 10364 ҷойи корӣ фаъолият намуда, 
музди миѐнаи меҳнат 1520 сомониро ташкил медиҳад. 

Ҳаҷми содироти масолеҳи сохтмонї 27,6 миллион доллари ИМА ва 

ҳаҷми воридот 16,8 миллион долларро ташкил дод, ки содирот нисбат ба 

воридот 10,8 миллион доллар зиѐд мебошад. Зиѐдшавии ҳаҷми содирот аз 

ҳисоби фурӯши семент буда, маблағи он 27,3 миллион долларро ташкил дод. 

Қисми зиѐди воридотро кошин (5,7 миллион доллар), шиша (3,4 миллион 
доллар), гаҷкартон (2,5 миллион доллар), маснуоти санитарӣ (773,6 ҳазор 
доллар), ташкил додааст. 

Дар ин давра ба ҳаҷми 668,5 ҳазор тонна семент, аз ҷумла ба Ҷумҳурии 

Узбекистон 333,6 ҳазор тонна, Ҷумҳурии Исломии Афғонистон 294,6 ҳазор 

тонна ва Ҷумҳурии Қирғизистон 40,0 ҳазор тонна, инчунин 5266,2 тонна 
клинкер, 67,2 тонна рангҳои сохтмонӣ, 250,0 на қубурҳои асбестӣ ба хориҷӣ 

кишвар содирот гардидааст. 
Дар зиѐд шудани истењсоли семент сањми ЉДММ “Чунгтсай Моњир 

семент”-и ноњияи Ёвон 28,4%, “Хуаксин Ѓаюр семент”-и ноњияи Ёвон 27,0%, 
“Хуаксин Ѓаюр Суѓд семент”-и ноњияи Бобољон Ѓафуров 26,3%, “Сементи 
Тољик” 5,1% назаррас мебошад. 

Соли 2020 корхонањои шифербарории ЉДММ “Хизир Назар”-и шањри 
Гулистон, “Восеъ саноат”-и ноњияи Восеъ, корхонањои коркарди ќуму шаѓал 
ЉДММ “Дустии Бародарон”, истењсоли хишт “Нури Њикмат” дар ноњияи 
Рўдакї ва ЉДММ “Ќуми Регар” дар шањри Турсунзода ба фаъолият оѓоз 
намуда, дар онњо 72 љойи кории нав бунѐд гардидааст. 

 

Соҳаи саноати истихрољи ангишт дар нимсолаи якуми соли 2020 аз 
љониби 9 корхонаи фаъолияткунандаи соҳаи саноати ангишт 8 корхона дар 6 
кон фаъолият намуда, 1 корхона бинобар мавсимї будан фаъолияти худро 
оғоз накардааст. 
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Истихроҷи ангишт дар 6 моҳи соли 2020 – 724 158 тоннаро ташкил дода, 
нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 – 8 749,8 тонна зиѐд мебошад. 

Захираи ангишт дар анборҳои корхонаҳои соҳа то 1 июли соли 2020 484 
722,4 тоннаро ташкил медиҳад, ки нисбат ба захираи ҳамин давраи соли 2019 – 
112 122,4 тонна зиѐд мебошад. 

Содироти ангишт дар 6 моҳи соли 2020 дар ҳаҷми 1649,6 тонна, аз ҷумла 

ба Ҷумҳурии Исломии Покистон – 1313 тонна ва Ҷумҳурии Узбекистон – 336,6 

тонна амалӣ карда шудааст. 
Мутобиқи нақшаи тасдиқгардидаи таъминоти ангишт барои эҳтиѐҷоти 

“МБГ-2”-и ш. Душанбе дар соли 2020 интиқол додани 1100,0 ҳазор тонна 
пешбинӣ карда шудааст.  

Барои эњтиѐљоти “МБГ-2”-и ш. Душанбе аз моҳи март то 1 июли соли 
равон ба миќдори 371100 тонна ба маблағи 105,1 млн сомонӣ ангишт таъмин 
карда шудааст. 

Аз тарафи корхонаҳои соҳаи саноати ангишт ба маблағи 12043,1 ҳазор 
сомонӣ, 13 адад техникаву таҷҳизотҳои нави кӯҳкорӣ ворид карда шудааст. 

Шумораи кормандон дар корхонаҳои ангишт  дар нимсолаи якуми соли 
ҷорӣ 1662 нафарро ташкил дода, музди миѐнаи меҳнати коргарон ба 1946 
сомонӣ баробар мебошад. 

 

Соҳаи саноати сабук ва пилла. Дар моњњои январ-июни соли равон 
корхонањои соњаи саноати сабук бо дар назар доштани корхонањои 
пахтатозакунї ба маблаѓи зиѐда аз 781,4 млн сомонї мањсулот истењсол 
кардаанд, ки ин нисбат ба њамин давраи соли гузашта 32,7 млн сомонї зиѐд 
буда, суръати афзоиш 104,4 фоиз таъмин шудааст. 

Дар давраи њисоботї дар љумњурї 14419,5 тонна нахи пахта истењсол 
гардидааст, ки нисбат ба моњњои январ-июни соли 2019 ба миќдори 7301,7 
тонна зиѐд мебошад. Аз љониби корхонањои коркарди нахи пахта дар моњњои 
январ-июни соли равон 8933,3 тонна ресмони пахтагин ва дар коргоњњои 
бофандагї 6109,4 њазор метри мураббаъ матоъњои пахтагин истењсол гардид. 

Њаљми истењсоли мањсулоти дўзандагї 115,6 млн сомониро ташкил дод, 
ки дар ќиѐс ба моњњои январ–июни соли 2019 ба маблаѓи 2,9 млн сомонї 
афзоиш ѐфтааст. 

Љињати пешгирии пањншавии бемории сироятї аз љониби як ќатор 
корхонањои саноати сабук дар давраи њисоботї номгўи нави мањсулот, ки 
воридотивазкунанда ба шумор мераванд, аз љумла дока, ниќоб ва халатњои 
махсуси муњофизатии тиббї истењсолашон ба роњ монда шуд.  

Айни замон корхонањои соња истењсоли ниќобњои тиббиро ба роњ монда, 
тибќи маълумоти оморї дар моњњои январ–июни соли 2020 ба миќдори 8029 
њазор дона ин намуди мањсулот истењсол карда шудааст. 

Дар самти истењсоли халатњои муњофизатии махсус 17 корхонањои 
саноати сабук машѓул буда, дар давраи њисоботї ба миќдори 55 њазор дона  

 
Љумњурии Италия содирот карда шудааст, ки шањодати раќобатнокии 
мањсулоти истењсоли ватанї дар бозорњои хориљи кишвар мебошад.  



8 

 

Дар кишвар 3 млн 523,2 њазор љуфт љўробњои пахтагин истењсол карда 
шудааст, ки назар ба њамин давраи соли 2019 ба миќдори 490,3 њазор љуфт зиѐд 
мебошад. 

Коркарди пўсти чорво 217641 донаро ташкил дода, истењсоли пойафзол 
ба 356 њазор љуфт расонида шуд, ки дар ќиѐс ба ин давраи соли 2019 ба 
миќдори 36 њазор љуфт зиѐд мебошад.  

Истењсоли ќолин дар љумњурї ба 1 млн 209 њазор метри мураббаъ 
расонида шуд. 

Саноати мебелбарории кишвар яке аз соњањои зудафзоиш ба шумор 
рафта, солњои охир истењсоли мебел мунтазам тамоюли афзоиш дорад. Ќисми 
зиѐди корхонањои соња бо дастгоњу таљњизоти зарурї муљањњаз буда, 
ќобилияти истењсоли намудњои гуногуни мебел, аз љумла барои утоќњои корї, 
боѓчањои кўдакон, муассисањои тањсилоти умумї, олї, хона ва ошхона бо 
сифати љавобгў ба талаботи љориро доранд. Ҳаљми истењсоли мебел дар 
љумњурї ба 24 млн сомонї расонида шуд, ки суръати афзоиш назар ба њамин 
давраи соли гузашта 101 фоиз таъмин гардидааст. 

Ба њолати 6 июли соли 2020 дар кишвар 378,9 тонна пилла истењсол 
карда шуда, истењсоли матои атлас ба 13,8 њазор метри мураббаъ расонида 
шуд, ки суръати афзоиш нисбат ба 6 моҳи соли гузашта 135,8 фоиз таъмин 
шудааст. 

Бо маќсади васеъгардонии фондњои истењсолї, татбиќи раванди 
инноватсионї ва бењтаргардонии сифати мањсулот дар корхонањои соњаи 
саноати сабук дар давраи њисоботї ба маблаѓи наздики 73,0 млн сомонї 
дастгоњу таљњизоти истењсолї аз ќабили ќолинбофї, кешбофї, бофандагї, 
халтабарорї ва дўзандагї аз хориљи кишвар ворид ва васлу насб карда 
шудаанд. Дастгоњу таљњизот аз кишварњои Россия, Туркия, Австрия, Эрон, 
Корея ва Хитой ворид карда шудааст.  

 
Корхонањои соњаи мошинсозӣ дар 6 моҳи соли 2020 ба маблағи 852,4 млн 

сомонї мањсулот истењсол намуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 
ба миқдори 11,9 млн сомонї зиѐд аст. Суръати афзоиши истењсоли мањсулот 
дар ин давра 101,4%-ро ташкил дод. 

Дар соҳа 296 корхонаву коргоҳҳо бо 14894 ҷойи корӣ фаъолият намуда, 
музди миѐнаи меҳнат 930 сомониро ташкил медиҳад. 

Дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби корхонаҳои соҳа қубурҳои металлӣ – 
18312,2 тонна, қубурњои пластикї – 880,9 ҳазор метр, арматура – 453,8 тонна, 
коагулянт – 641,2 тонна, профилњои алюминии рўйпўш – 1518,5 тонна, 
профилҳои пластикӣ – 1259,0 тонна, трансформатор – 227 адад истеҳсол 
гардидааст. 

ЉСК «Ширкати Алюминийи Тољик» дар 6 моњи соли 2020 њаљми 
истењсоли мањсулотро ба 227,5 млн сомонї расонид, ки назар ба нишондоди 6 
моњи соли 2019 ба маблаѓи 8940,0 њазор сомонї зиѐд ва суръати афзоиши 
истењсоли мањсулот 101,4% таъмин карда шудааст. 

Њаљми молии мањсулоти истењсолнамудаи ширкат ба 50,3 њазор тонна 
баробар гардид, ки 2,0 тонна назар ба 6 моњи соли 2019 зиѐд мебошад. 
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Тибќи маълумотњои дастрасгардида дар 6 моњи соли 2020 корхонањои 
соњаи мошинсозї, саноати мудофиа ва химия, якљо бо ЉСК «Ширкати 
Алюминийи Тољик» мањсулотњоро ба монанди алюминии аввалия, профилњои 
алюминї, профилњои пластикї ва трактору мошинњои кишоварзї, ба маблаѓи 
761,2 млн сомонї ба хориљи кишвар, хусусан љумњурињои Ўзбекистон, 
Ќазоќистон, Ќирѓизистон, давлатњои Аврупо ва Туркманистон содирот 
кардаанд. 

ЉСК «Ширкати Алюминийи Тољик» дар давраи ҳисоботӣ алюминии 
аввалияро ба маблаѓи 746,7 млн сомонї дар њаљми 48 613 тонна ба хориљи 
кишвар, хусусан ба давлатњои Аврупо содирот намудааст. 

Дар вазъи мураккаби баамаломадаи пандемия COVID-19, 
корхонањои истењсоли моеъњои шуянда, мањлулњои антисептикї, собуни 
мушкин, хокаи хлор ва гипохлориди натрий аз љумла ЉДММ “Сатурн-1”-и 

шањри Душанбе, ЉДММ «Баҳор Косметик Групп»-и шањри Душанбе, ЉДММ 
«Покофар»-и и шањри Душанбе, СИ «Мирзошехова»-и ноњияи Б. Ѓафуров, 
ЉДММ «Давои Сино»-и шањри Хуљанд, ЉДММ «Фарм Суѓд»-и шањри Бўстон 
ва ЉСК «Тољикхимпром»-и ноњияи Ёвон барои таъмин намудани маводњои 
лозима љињати пешгирї намудан аз ин намуди беморї 
тибќи супориши Њукумати Љумњурии Тољикистон ва ситоди љумњуриявї 
фаъолияти истењсолиро хуб ба роњ монда, зиѐда аз 200 њазор кг моеъњои 
шуянда, 190 њазор литр мањлули антисептикї, 125 тонна собуни мушкин, 255 
тонна хлор ва 260 тонна гипохлориди натрий истењсол намуданд.  
 

Таъминоти бозори дохилӣ бо молу маҳсулотҳои истеҳсоли 

 ватанӣ дар нимсолаи якуми соли 2020 

№ Номгўй 
Њиссаи таъминот 

Истењсол Воридот  

Саноати хӯрокворӣ 

1 Намак 99,6% 0,4% 
2 Нўшокињои ѓайриспиртї 88,4% 11,6% 
3 Орд 87,2% 12,8% 

4 Гўшт 74,5% 25,5% 
5 Мањсулоти ширї 69,3% 30,7% 
6 Мањсулоти њасибї 55,2% 44,8% 

7 Консерваи меваю сабзавот 50,8% 49,2% 
8 Мањсулоти ќаннодї  50,2% 49,8% 

Соњаи мошинсозї, саноати мудофиа ва химия 

9 Мањсулоти кабелї (симњои луч)  80% 20% 
10 Ќолабњои зарфњои пластикї 78% 28% 
11 Профилњои алюминї 

рўйпўшкардашуда 
70% 30% 

12 Ќубурњо ва профили металлї 72% 28% 

13 Бомпўшњои оњанї 75% 25% 
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14 Мањлул барои бењдошти шахсї 
(антисептик) 

55% 45% 

15 Мањсулоти плассмассагї 55% 45% 

16 Трансформаторњо 55% 45% 
17 Мехњои гуногун ва тобдор 50% 50% 

Саноати сабук, маъданҳои кӯҳӣ, ангишт ва масолеҳи сохтмон 

18 Нахи пахта  100% 0% 
19 Ресмони пахтагин 100% 0% 

20 Семент  99,1% 0,9% 
21 Қуму шағал 100% 0% 

22 Хишти сементӣ 100% 0% 

23 Маснуоти оҳану бетонӣ 100% 0% 

24 Хишти сабук (газоблок)  100% 0% 
25 Оҳак  100% 0% 

26 Бетони сохтмонӣ  100% 0% 

27 Ангишт  99,5% 0,5% 
28 Варақаҳои асбестӣ (шифер) 94% 6% 

29 Халта ва қоғазхалтаҳо 85% 15% 

30 Мебел  43,3% 57,7% 
 

Муассисаҳои таълимӣ 
 

Дар тобеияти Вазорат 6 муассисаҳои таҳсилоти оливу миѐнаи касбї ва 3 

муассисаҳои типи нав, аз ҷумла ду литсейҳои инноватсионӣ фаъолият 
мекунанд. 

Теъдоди умумии донишҷӯѐни муассисаҳои таълимӣ дар моњи њисоботи 
зиѐда аз 14683 нафарро ташкил медиҳад. 

Раванди таълим дар 25 факулта аз рӯи 147 ихтисос ва 79 кафедра ба роҳ 

монда шудаанд, ки дар он 1106 нафар устодони ботаҷриба ва кормандон кору 
фаъолият доранд. 

Дар ҳайати омӯзгорон 43 нафар докторони илм, 266 нафар номзадони 

илм ба таҳсилгирандагон илм омӯхта, ғайр аз ин ба корҳои илмї- тадқиқотӣ 

машғул мебошанд. 
Соли таҳсили 2019-2020, 2897 нафар мутахассисон дар зинаи бакалавр 

ва магистр муассисаҳои таълимии зертобеи Вазоратро хатм намуда, дар 

соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ кору фаъолият намуда истодаанд. 

Донишҷӯѐни гирандагони стипендияи Президентӣ 12 нафар буда, 177 
нафар тариқи дигар намуди квотаҳо таҳсил менамоянд. 

Дар муассисаҳои зертобеъи Вазорат 756 маъюбони гурӯҳи 2 ва 3, ятими 
кулл ва нимятим таҳсил менамояд. Донишҷӯѐни мазкур аз пардохти маблағи 

таҳсил озод буда, ятимони кулл ва маҷрӯҳони гурӯҳҳои 1 ва 2 бо идрорпулии 
муќаррарї аз 150 то 700 сомонӣ дар давоми соли хониш таъмин гардида, дар 
арафаи идҳои миллӣ кумакпулии молиявӣ тақдим карда мешаванд. 

 

Қарор ва барномаҳои рушди соҳа 
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Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси 

як қатор қонуну қарор ва барномаҳои амалкунанда аз қабили: 
Ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 

“Дар бораи тасдиќи Стратегияи рушди саноат дар Љумњурии Тољикистон барои 
давраи то соли 2030”, аз 16 майи соли 2018, №1087. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сиѐсати давлатї дар соњаи 
саноат» аз 30 майи соли 2017, №1415. 

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 03.06.2014, №375 «Дар бораи 
рушди ќолинбофии дастї ва дигар њунарњои мардумї дар Љумњурии 
Тољикистон». 

Барномаи саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2020 – 2025. 

Барномаи рушди соњаи кирмакпарварї ва коркарди пилла дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2020-2024. 

Барномаи рушди металлургияи ранга ва сиѐҳ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2025.  

Барномаи рушди саноати сабук ва пилла барои то давраи солҳои 2022. 

Барномаи рушди саноати хӯрокворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2020-2025. 
Консепсияи рушди соњаи ангишт дар Љумњурии Тољикистон барои 

давраи то соли 2040 фаъолияти  худро ба роҳ монда, рушди соҳаро мунтазам 
таъмин менамояд. 

 

Форум, вохӯрӣ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ 
 

Бањри густариш ва ба роњ мондани њамкорињои дуљониба бо давлатњои 
хориљї ва ташкилотњои байналмилалї дар 6 моҳи соли 2020 беш аз 12 
вохўрињои роҳбарияти Вазорати  саноат ва технологияњои нави Љумњурии 
Тољикистон бо як ќатор намояндагони кишварњои хориљї ва ширкатњои 
гуногуни сармоягузор баргузор гардид. 

Дар мувофиќа бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи 
њисоботи муовини якум ва муовинони вазир дар 2 комиссияҳои 
байниҳукуматӣ ва 1 намоишгоҳи байналмилалӣ сафарбар карда шудаанд. 

Бо маќсади таќвияти њамкорињо дар соњаи саноат,  љалби сармояи 
хориљї ва таъсиси корхонањои муштарак бо як ќатор маќомотњои соњавии 
давлатњои хориљї лоиҳаҳои Ёддошти тафоҳум омода гардида, баимзорасонии 
онњо баъд аз мувофиќасозї дар назар дошта шудааст, аз љумла: 

1. «Ёддошти тафоњум байни Вазорати саноат ва технологияњои нави 
Љумњурии Тољикистон ва Вазорати саноат ва технологияи Љумњурии 
Туркия дар бораи ба роњ мондани њамкорињо дар соњаи саноати 
нассољї, либос ва мўд»; 

2. «Ёддошти тафоњум байни Вазорати саноат ва технологияњои нави 
Љумњурии Тољикистон ва мақомоти марбути  Љумњурии Италия дар 
бораи ба роњ мондани њамкорињо дар соњаи саноати сабук»; 

3. «Ёддошти тафоњум байни Вазорати саноат ва технологияњои нави 
Љумњурии Тољикистон ва мақомоти дахлдори Љумњурии Сербияро дар 
бораи ба роњ мондани њамкорињо дар соњаи саноат»; 
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4. «Ёддошти тафоњум байни Вазорати саноат ва технологияњои нави 
Љумњурии Тољикистон ва мақомоти марбути  Љумњурии Ҳиндустон дар 
бораи ба роњ мондани њамкорињо дар соњаи коркарди пӯст». 

 

Маълумот оид ба маблағҳои қарзии додашудаи Муассиссаи давлатии 

фонди дастгирии соҳибкорӣ ба субъектҳои соҳибкорӣ аз рӯи минтақаҳои 

ҷумҳурӣ аз соли 2013 то нимсолаи якуми соли 2020 

Р/т Минтақаҳо 
Миқдори 
субъекти 

соҳибкорӣ, (адад) 

Маблағҳои 

додашуда, (ҳазор 

сомонӣ) 

Бо фоиз 

1. ВМКБ 29 12612,0 4,1 

2. Вилояти Суѓд 33 31673,6 10,4 

3. Вилояти Хатлон: 75 100801,0 33,1 

4. ш. Душанбе 19 110714,0 36,5 

5. НТЉ: 46 48311,2 15,9 

  Ҳамагӣ 202 304111,8 100,0 
 

Эзоҳ: Муассиса дар шаш моҳи соли 2020 ба 12 субъекти соҳибкорӣ дар 
ҳаҷми 33,7 млн. сомонӣ, аз ҷумла 7 лоиҳаҳои тиҷоратии субъектҳои соҳибкорӣ 
ҷиҳати таъсиси коргоҳу корхона ба маблағи 27,2 млн. сомонӣ ва 5 лоиҳаҳои 
тиҷоратии субъектҳоро ҷиҳати таҷдиди коргоҳу корхона ба маблағи 6,5 млн. 
сомонӣ дастгирӣ намуда, қарзҳои имтиѐзноки миѐнамуҳлат ҷудо намудааст, ки 
ба соҳаҳои истеҳсоли маҳсулоти дузандагӣ, сохтмони сардхонаи иловагӣ, 
таъсиси корхонаи истеҳсоли дару тирезаҳои пластикӣ ва панҷараҳои оҳанин, 
таъсиси корхонаи истеҳсоли яхмос, коркарди меваи хушк, барои таъсиси 
комплекси паррандапарварӣ, таҷдиди корхонаи истеҳсоли обҳои маъданӣ, 
банду басти гиѐҳҳои шифобахш равона шудааст. 

 
 

                       

Маркази матбуотӣ 
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