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1. МУҚАДДИМА
Рушди бемайлони дилхоњ соња, аз љумла футболро бе дурнамои
сиёсати муайян ва фарогир тасаввур кардан номумкин аст.
Литсензиякунонии клубњо бахши умдаи соњаи футбол ба шумор рафта,
ноил гаштан ба њадафњои бузург дар футболи миллї бе амалӣ намудани
сиёсати он, ѓайриимкон мебошад.
Бо дарки амиқи масъалаи мазкур ва зарур шуморидани амалисозии
сиёсати литсензиякунони клубњои футболи касбї дар Љумњурии
Тољикистон Лигаи футболи Тољикистон лоињаи ин дурнаморо тањия
намуда, барои пиёда намудани он дар чањорчўби муќаррароти
таъиннамудаи Федератсияи байналмилалии асотсиатсияњои футбол
(ФИФА) ва Конфедератисия футболи Осиё (КФО) бо дарназардошти
шароити иќлимї, иќтисодї, молиявї, технологии клубњои футболи касбї
дар Љумњурии Тољикистон шуруъ аз соли 2015 Низомномаи
литсензиякунонии клубњои футболи касбиро тањия намуда, тадриљан
онро такмил дод.
Пайваст шудан ба платформаи байналмиллалии Низоми маъмурии
литсензиякунонии клубњо (CLAS) яке аз дастовардњои беназир дар
футболи миллї ба шумор меравад. Пайвастан ба платформаи мазкур
ќадами нахуст дар амалисозии сиёсати литсензиякунонии клубњо буда,
омилњои инсонӣ дар раванди литсензиякунонии клубњо, сарфа намудани
ваќт, масофа, махзани нигоњдории маълумотро бамаротиб коњиш дода,
дастрасии умумиро ба махзани маълумоти зарурии клуб (КФО, ФФТ,
ЛФТ ва Клуб) љињати баррасиву омўзиш ва пешнињоди литсензия осону
дастрас намуд.
Дар ин росто, пас аз татбиќи пурраи барномаи раќамии CLAS
барои иштирок дар мусобиќањои КФО, Лигаи футболи Тољикистон
тасмим гирифт барномаи мазкурро дар литсензиякунонии клубњо барои
мусобиќањои миллї низ тайи солњои 2021 – 2025 пурра амалї созад.
ТЉВ «Лигаи милли футболи Тоҷикистон» (ЛФТ) сиёсати
литсензиякунони клубњои футболи касбии Тољикистонро дар чањорчўби
баробарӣ ва бо риояи ќатъии талаботи низомномањо, инчунин кодексњои
муќаррарнамудаи ФИФА, КФО, ФФТ ва ЛФТ дар раванди
литсензиякунонии клубњои футболи касбии Лигаи футболи Тољикистон
дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон амалї менамояд.
Сиёсати литсензиякунонии клубњо аз љониби ЛФТ бо дар
назардошти шароит ва имкониятњои ватанї, инчунин риоя ва татбиќи
нисбии талабот ба меъёрњои КФО ва ФИФА барои клубњои футболи
лигањои олї ва якуми Љумњурии Тољикистон тањия шудааст.
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Ҳадафи сиёсати мазкур роҳнамоӣ дар талошҳо барои такмили
пайваста дар тамоми ҷанбаҳои футболи клубӣ дар Љумњурии
Тољикистон ба шумор меравад.
Сиёсати мазкур барои ба танзим даровардани фаъолияти клубњои
ватанї, баланд бардоштани шароити инфрасохтории онњо ва
мутобиќгардонии клубњо ба меъёрњои варзишӣ, инфрасохторӣ, кадрию
маъмурӣ, ҳуқуқӣ, молиявӣ ва талаботњои байналмилалї барои боз њам
баланд бардоштани сатњу сифати футболи клубї пешбинї шудааст.

2. МАЌСАДЊО
Маќсад аз амалӣ намудани сиёсати мазкур ин:
- ба даст овардани вазъи устувори молию моддї, эътимоднокӣ,
самаранокӣ ва ҳамгироии клубњо бо ЛФТ ва заминагузорї барои њосил
намудани роњхат љињати иштироки тадриљӣ аз Лигаи дуюм ба Лигаи
якум ва аз Лигаи якум ба Лигаи олї ва аз Лигаи олї дар мусобиқаҳои
клубии Конфедератсияи футболи Осиё;
- баланд бардоштани сатњи идоракунии футболи ватанї дар доираи
сиёсати литсензиякунонї;
- сиёсати идоракунї ва назорати њама љанбањои марбут ба майдони
иттилоотї ва љалби њарчи бештари мухлисону њаводорони футболи
клубї;
- рушд ва такмили пайвастаи клубњои футболи кишвар ва
мактабњои футболи ватанї ва мутобиќ гардонии клубњои ватанї,
марњила ба марњила ба меъёр ва талаботњои футболи муосир;
- баланд бардоштани сатњу сифати бозињо ва раќобатпазир
гардонидани клубњо тавассути љалби мураббиёни баландихтисос;
- таъмини иштироки пайвастаи дастањои наврасону љавонон дар
мусобиќањо ва рушди њайатњои наврасону ҷавонони клубњои Лигаи олї;
- таъмини шароити муносиби машќу тамрин барои клубњои ватанї;
- такмил додани сиёсати сохтори кадрию маъмурии клубҳои
футбол барои фаъолияти самаранок ва шаффоф;
- беҳтар намудани вазъи иқтисодӣ ва молиявии клубҳо, инчунин ба
даст овардани даромад тавассути фаъолияти самарабахши маркетингӣ
ва тиҷоратии клубҳо;
- марњила ба марњила гузариш намудани клубњои футболи кишвар
аз шакли идоракунии футболи классикї ба шакли муосири
худмаблаѓгузор ва тиљоратї;
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- омода намудани чењрањои нави футболи муосир барои дастањои
мунтахаби кишвар;
ба роҳ мондани мониторинги доимӣ, арзёбӣ ва баррасии
равандҳои сиёсати литсензиякунонии клубҳо барои таъмини давомнокии
хизматрасонии босифат ва сатҳи баланди қаноатмандии ҷонибҳои
манфиатдор;
- дар доираи барномањои кўтоњмуддат ва дарозмуддат, ки аз
љониби ЛФТ ва ФФТ тањия ва пешнињод мегарданд, марњила ба марњила
бунёд намудани академияњои футбол дар назди клубњои касбї;
- тадриљан амалӣ намудани сиёсати литсензиякунонии пурраи
электронии клубњо, яъне таѓйир додани коргузорї ва њуљљатнигорӣ дар
раванди литсензиякунонї аз шакли дастӣ-вараќӣ ба шакли электронӣонлайн.

3. РАВАНД ВА НАТИЉАЊО АЗ РОЊАНДОЗИИ
СИЁСАТИ ЛИТСЕНЗИЯКУНОНЇ
Раванди асосии татбиқи сиёсати литсензиядиҳӣ чунин аст:
1. Лигаи футболи Тољикистон дар доираи риояи принсипњои
варзишї клубњоеро, ки хоҳиши иштирок кардан дар бозињои ЛФТ байни
дастањои Лигаи олиро доранд ва роњхат пайдо намудаанд, даъват
менамояд.
2. Клубҳои довталаб ба литсензия бояд ҷараёни иҷрои талаботи
литсензиядиҳиро фавран пас аз додани тавзеҳот аз ҷониби ЛФТ оид ба
иҷрои меъёрҳо ва талаботҳои дар Низомномаи литсензиякунонии
клубњои Лигаи олї барои соли 2022 дарљгардида, дар барномаи CLAS
(дар платформаи ЛФТ) оғоз кунанд.
3. Маъмурияти литсензиядиҳандаи ЛФТ бояд бо клубҳои довталаб
барои гирифтани литсензия дар тамос бошад ва мунтазам назорати
љиддї барои татбиќ ва иљрои талаботи меъёрњои раванди
литсензиякунониро дар барномаи CLAS (дар платформаи ЛФТ) амалї
созад. Дар пешниҳоди маълумоте, ки клуби довталаб ба он ниёз дорад,
маслињату машварати худро дареѓ надорад.
4.
Довталабони
литсензия
бояд
ҳуҷҷатҳои
зарурии
тасдиқкунандаро барои гирифтани литсензия љињати мутобиқатии онњо
ба меъёрҳои литсензиядиҳӣ пешниҳод кунанд. Санаи охирини
пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда барои иштирок дар мавсими
ояндаи мусобиќањои ЛФТ аз ҷониби литсензиядиҳанда дар асоси
фармоиш ва ќарори дахлдор муайян карда мешавад.
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5. Маъмурияти литсензиядиҳии ЛФТ ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи
клубҳоро мувофиқи қоидаҳо, пас аз он ки клубҳои довталаб аризаи
хаттӣ ва ҳуҷҷатҳои заруриро пешниҳод менамоянд, арзёбӣ мекунад.
6. Маъмурияти литсензиядиҳандаи ЛФТ вазифадор аст, ки ба
Комиссияи назоратию санљишї маълумоти мухтасар дар бораи клубњоро
пеш аз оѓози раванди назорату санљиш, пешниҳод намояд.
7. Комиссияи назоратию санљишии ЛФТ пас аз боздид ва баррасии
њуљљатњои
пешниҳодгардида, оид ба додани литсензия ба клуби
довталаб қарор ќабул мекунад. Қарори Комиссияи назоратию санљишї
дар давоми 3 рӯзи пас аз қабули қарор ба клуби довталаб дастрас карда
мешавад.
8. Клуби довталаб барои литсензия дар сурати нагирифтани
литсензия, метавонад ба директори генералии Лигаи футболи
Тоҷикистон аризаи шикоятї пешнињод намояд. Шикоят бояд дар шакли
хаттӣ бо ҳуҷҷатҳо ва далелҳо дар давоми 7 рӯзи корї пас аз гирифтани
ҷавоби рад аз ЛФТ, пешниҳод карда шавад. Нусхаи шикоят бояд ба
маъмурияти литсензиядиҳандаи ЛФТ ва Комиссияи шикоятӣ њамроњ бо
бастаи њуљљатњо ва далелњо пешнињод карда шавад.
9. Комиссияи шикоятӣ ариза, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ва
далелҳоро тањлил ва баррасӣ намуда, қарор дар бораи додан ё рад
кардани литсензия ба клуби довталабро қабул намуда, љавоби қарори
нињої дар муддати 3 рӯз ба клуби довталаб фиристода мешавад.
10. Лигаи футболи Тољикистон ба ҳамаи клубҳои довталаб барои
литсензия ҳуқуқҳои баробар ва якхеларо, ки барои гирифтани литсензия
муроҷиат кардаанд, кафолат медиҳад.
11. Лигаи футболи Тољикистон 3 рўз пас аз ќабули ќарори нињої
дар бораи додани литсензия ба клубњои довталаб ба КФО маълумот
манзур менамояд.
12. Лигаи футболи Тољикистон дар ҳама марҳилаҳои раванди асосӣ
бо клубҳои довталаби литсензия муносибати баробарро анљом медињад.
Натиљањо аз роњандозии сиёсати литсензиякунонї чунин аст:
Дар натиљаи роњандозии пурраи сиёсати литсензиякунонї ва иљрои
њамаи талаботу меъёрњои варзишӣ, инфрасохторӣ, кадрию маъмурӣ,
ҳуқуқӣ ва молиявӣ раќобати солим миёни клубњои ватанї суръати тоза
касб намуда, бањри мушарраф шудан ба маќоми бењтарин бозингар ва
даста, дар арсаи футболи ватанї клубњо талош хоњанд кард, ки дар
натиља:
- ба низом даровардани љанбањои њуќуќї ва коргузории клубњои
футбол ва риояи талаботи ќонунњои амалкунандаи Љумњурии
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Тољикистон ва Созмонњои бонуфузи байналмилалии варзишї (ФИФА,
АФК, КАФА);
- аз байн бурдани мушкилињои молиявї ва иштироки бардавом дар
Чемпионати Тољикистон ва мусобиќањои дохилию байналмилалии
клубњои футболи касбї;
- раќобатпазир гаштани клубњои ватанї барои иштирок дар
мусобиќањои байналмилалї;
- мутобиќ гардонии клубњои ватанї, марњила ба марњила ба меъёр
ва талаботњои сиёсати литсензиякунонии футболи муосир.

4. ДАСТГИРИИ КЛУБЊО
Кормандони ЛФТ барои ҳамаи масъалаҳои маъмурӣ, ки ба сиёсати
литсензиякунонї ва дастгирии клубњо вобаста аст, љињати иљрои меъёру
талаботњои литсензиякунонї ва масъалањои марбут ба онро мусоидат
менамоянд:
- боздид аз клубњо ва машваратњои муфид ба кормандони онњо оид
ба истифодабарї, ворид намудани маълумот, корбурди техникии
барнома ва пурра намудани меъёрњои литсензиякунонии клубњо дар
барномаи CLAS љињати иштирок дар Чемпионати Тољикистон,
мусобиќањои Љоми КФО ва Лигаи ќањрамонњои Осиё;
- масъулияти танзим, назорат ва марњила ба марњила татбиќ ва
корбурди барномаи CLAS миёни клубњои лигањои олї, якум ва дуюм;
- назорат, маслињату машварат ва ислоњи камбудињо дар раванди
асосии пур намудани маълумот ва ворид намудани њуљљатњои дахлдори
клубњои Лигаи олї дар барномаи CLAS;
- баргузор намудани семинарњои омўзишї, курсњо барои менељерон
ва масъулони барномаи CLAS дар клубњо оид ба ањамият ва
истифодабарии пурраи барномаи мазкур;
- таъмини раванди асосии меъёрњои литсензиякунонии клубњои
Лигаи олї љињати иштирок дар Чемпионати Тољикистон, мусобиќањои
Љоми КФО ва Лигаи ќањрамонњои Осиё;
- пешнињоди аризаи дархостї ва шаблонњо ба клубњо;
- пешнињод намудани ќарорњои содиршуда вобаста ба
литсензиякунонии клубњои Лигаи олии Тољикистон ба КФО;
- арзёбии њуљљатњои манзурнамудаи клубњои Лигаи олї рољеъ ба
литсензиякунонии клубњо дар барномаи CLAS;
- њамасола пешнињоди Низомномаи литсензиякунонии клубњои
Лигаи олї ва якум ба клубњои Лигањои олї ва якум, инчунин маслињату
машварат барои пешнињоди дурусти њуљљатњо аз љониби клубњои
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лигањои олї ва якум ба комиссияи литсензиякунонї љињати иштирок дар
Чемпионати Тољикистон;
- барои махфӣ нигоњ дорштани маълумотњои молиявї, њуљљатњои
расмї, маълумотњои дастањои футбол инчунин, тамоми њуљљатгузорињои
клубњои футбол ТЉВ «Лигаи миллии футболи Тољикистон» масъул
мебошад.
Лигаи футболи Тољикистон ќабл аз оѓози мавсими нави футбол дар
њамкорӣ бо мутахассисони самтњои гуногуни футбол (њуќуќшинос,
муњосиб, масъули бахши иншооти варзишї, агроном, намояндагон аз
лигањои наврасон, занона ва футзал,) аз ФФТ, њамзамон, бо љалби
мутахассисон аз идорањои давлатї, сўхторхомушкунї, бахши таъмини
тартиботи љамъиятї, дар њайати комиссияи назоратию санљишӣ тањти
раёсати сарпарасти соњавии Лига ва Директори генералии Лигаи
футболи Тољикистон аз њамаи клубњои касбии Тољикистон ва
варзишгоњњо, инчунин вохўрї бо раисони вилоятҳо ва шањру ноњия
боздид ба амал оварда, машвартњои корї ва фањмондадињии сиёсати
литсензиякунониро шарњу тавзењ мидињанд.

5. ХУЛОСА
ТЉВ «Лигаи миллии футболи Тољикистон» љињати татбиќи сиёсати
литсензиякунонии клубњои касбї дар Љумњурии Тољикистон тамоми
чорањои заруриро ба кор бурда, дар њамкорї бо Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва дар доираи барномањои кўтоњмуддат ва дарозмуддат
барои рушди соњаи футболи миллї ва варзиш (машваратњои соњавӣ
барои бунёди варзишгоњњо дар вилоятњо ва шањру ноњия), ки аз љониби
Њукумати мамлакат қабул мегардад, роњандозӣ менамояд.
Равандњои
татбиќи
сиёсати
литсензиякунонии
клубњо
ташаккулёбанда ва такмилталаб мебошад, ки бо дар назардошти
талаботи футболи муосир сол аз сол бо навгонињо моро водор менамояд,
ки дар њамкорї бо созмонњои байналмилалии футбол (ФИФА, КФО)
љињати такмилу мутобиќгардонии он њамкорињои машваратии зичро
роҳандозӣ намоем.
Њамзамон, ФФТ ва ЛФТ дар доираи ҳамкориҳои мутақобилан
судманд ва дар асоси ёддоштҳои тафоҳуми баимзорасида бо
федератсияҳо ва ассотсиатсияњои футболи кишварњои хориҷӣ
(Узбекистон, Ќирѓизистон, Ќатар, Кореяи Љанубї, Арабистони
Сауди.…) мутахассисони ФФТ бо мақсади мубодилаи таҷриба ба
кишварњо мухтал сафарбар мегарданд.

9

Федератсияи футболи Тољикистон ва Лигаи футболи Тољикистон
татбиќи сиёсати литсензиякунонии клубњои футболро дур аз тамоюл ба
сиёсатњои минтаќавї, арзишњои динї, нажодї ва этникї амалӣ намуда,
њадаф аз татбиқи сиёсати мазкур танњо мусоидат дар рушди соњаи
футболи касбї, бунёди академияњои футболї, таъсиси њарчи бештари
клубњои љавобгў ба талаботи замони муосир, гузаштан аз шакли
литсензиякунонии хаттї ба шакли раќами (Digital), инчунин мусоидати
клубњои феълан амалкунанда дар Љумњурии Тољикистон ба мутобиќатии
онњо бо футболи муосир мебошад.
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