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БАРГУЗОРИИ МИЗИ МУДАВВАРДАР МАВЗУИ “ШӮРОИ МАШВАРАТИИ 

НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН ОИД БА БЕЦТАР 

НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРК ЦАМЧУН ОМИЛИ МУКОЛАМАИ 

БАЙНИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСК” 

 

     Имрӯз, бо ташаббуси Котиботи 

Шӯрои машваратии назди 

Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон оид ба бецтар 

намудани фазои сармоягузорк дар 

бинои Китобхонаи миллии 

Тоҷикистон Мизи мудаввар дар 

мавзуи “Шӯрои машваратии 

назди Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон оид ба бецтар 

намудани фазои сармоягузорк 

цамчун омили муколамаи байни 

давлат ва бахши хусуск” баргузор гардид. 

 Дар чорабинк намояндагони як қатор доирацои социбкорк, роцбарон ва 

намояндагони ассосиатсияцои соцавии социбкорк, мақомоти давлатк, 

шарикони рушд ва ВАО иштирок намуданд.  

         Чорабиниро Роцбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти 

Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк, Нуъмон 

Абдуҷаборов  ифтитоц намуда,  зикр кард, ки цадаф аз баргузории чорабинк 

муаррифии натиҷацои ислоцоти соли 2014 дар доираи фаъолияти Шӯрои 

машваратии назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар 

намудани фазои сармоягузорк тацти сарварии Президенти мамлакат, Ҷаноби 

Олк, муцтарам Эмомалк Рацмон татбиқгардида мебошад.  

 

НАШРИ МАХСУС 

МАВЗӮИ АСОСК:  
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 Зимни  суханронии ифтитоции худ муовини Раиси Кумитаи давлатии 

сармоягузорк ва идораи амволи давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон, Нигина 

Анварк зикр кард, ки дастгирии социбкорк, рушди бахши хусуск ва 

ташаккули фазои мусоид барои сармоягузорк, яке аз самтцои муцими 

фаъолияти Шӯрои машваратк  ва Кумита ба шумор меравад. 

Бо ин мақсад соли ҷорк бо ташаббуси Шӯрои машваратк дар якҷоягк 

бо вазорату идорацои дахлдор ва бахши хусуск Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон 

“Дар бораи цимоя ва дастгирии давлатии социбкорк” дар тацрири нав ва 

марцилаи дуюми Барномаи дастгирии давлатии социбкорк барои солцои 

2012-2020 дар се соли оянда, 

яъне солцои 2015-2017 қабул 

гардида, мавриди амал қарор 

дорад. 

Инчунин лоицаи Қонуни 

Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар 

бораи санҷиши фаъолияти 

субъектцои хоҷагидор” бо 

истифода аз таҷрибаи ҷацонк 

тация гардид. 

Дар чорабинк цамчунин 

бо сухани  ифтитоцк 

намояндаи Шӯрои цамоцангсозии шарикони рушд Кристин Лаабс оид ба 

натиҷацои ислоцот дар самти бецтар намудани фазои сармоягузорк дар 

ҷумцурк ибрози назар намуд. Аз ҷумла қайд шуд, ки Тоҷикистон дар 

цисоботи “Пешбурди социбкорк - 2015”-и Бонки Ҷацонк бори сеюм ба 

дацгонаи кишварцои ислоцотгари олам шомил гардида, дар он сацми Шӯрои 

машваратк баланд арзжбк  мешавад. Ҳамчун нишони эътирофи ислоцоти 

назаррас оид ба бецтар намудани шароити пешбурди социбкорк, Ҷумцурии 

Тоҷикистон  байни 189 кишвари ҷацон бо Шацодатномаи бецтарин мамлакати 

ислоцотгар аз ҷониби Бонки Ҷацонк сазовор гардонида шуд. Ин ҷоиза 

эътимоди сармоягузорони хориҷиро барои сармоягузорк ба иқтисодижти 

мамлакат боз цам қавитар месозад. 

         Сипас, Роцбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти 

Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк, Нуъмон 

Абдуҷаборов натиҷацои ислоцотро дар самти  бецтар намудани фазои 

сармоягузорк ва социбкорк дар Ҷумцурии Тоҷикистон муаррифк намуд. 
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Дар ин робита ба цозирин оид ба Нақшаи чорабиницои Ҳукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани нишондицандацои мамлакат 

дар цисоботи “Пешбурди социбкорк”-и Бонки Ҷацонк, Нақшаи чорабиницо 

оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк дар бахши сайжцк, Нақшаи 

чорабиницо оид ба иҷрои дастуру супоришцои Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон аз натиҷаи мулоқот бо социбкорон ва сармоягузорон аз 14 

октябри соли 2014, натиҷацои Форуми иқтисодиву сармоягузории Душанбе-

2014 тацти унвони “Социбкорк – муцаррики иқтисодижт”, натиҷацои 

ҷаласацои 13 ва 14-уми Шӯрои 

машваратии назди Президенти 

Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба 

бецтар намудани фазои 

сармоягузорк маълумоти 

муфассал  пешницод карда шуд.   

Қайд гардид, ки Нақшаи 

чорабиницои Ҳукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба 

бецтар намудани фазои 

сармоягузорк ва социбкорк дар 

бахши суғурта аз 31декабри соли 

2014 тасдиқ  шуда, Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти 

суғуртавк» дар тацрири нав тация гардид. 

Тавре иттилоъ дода шуд, вобаста ба шомилшавии Ҷумцурии 

Тоҷикистон ба Конвенсияи Гаага ж худ Конвенсияи Апостил оид ба бекор 

намудани легализатсияи цуҷҷатцои расмии хориҷк аз 5 октябри соли 1961, 

санаи 29 октябри соли 2014 он аз ҷониби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 

Олии Ҷумцурии Тоҷикистон ба тасвиб расида, 20 феврали соли 2015 Номаи 

цамроцшавии Ҷумцурии Тоҷикистон ба Конвенсияи мазкур ба Вазорати 

корцои хориҷии Шоцигарии Нидерланд супорида шуд. 

Дар мизи мудаввар намояндагони  бахши хусуск Фарцод Акбаров, 

Роцбари Ассосиатсияи ташкилотцои маблағгузории хурди Тоҷикистон, 

Фирдавс Мастулов, Роцбари  ширкати суғуртавии “Мецнат” Алишер 

Турахонов, Директори кулли ширкати машваратии «Айтен Групп», Шагарф 

Мулло Абдол, Роцбари  Ассосиатсияи сайжции  «ТАТОС» муаррифицо ва 

баромадцои худро  манзур намуданд.  
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Баромадкунандагон вобаста ба ацмият ва муцимияти натиҷацои ислоцот 

оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк ва социбкорк, аз ҷумла ташкили 

рейтинги кредитии социбихтижрии Тоҷикистон, бецтар намудани фазои 

сармоягузорк дар бахши сайжцк ва суғурта, шомилшавии Ҷумцурии 

Тоҷикистон ба Конвенсияи Гаага ж худ Конвенсияи Апостил оид ба бекор 

намудани легализатсияи цуҷҷатцои расмии хориҷк, ҷалби сармояхо ба 

иқтисодижти ҷумцурк,  рушди бахши хусуск, суханронк намуда, сацми 

Шӯроро дар ин раванд мусбат арзжбк намуданд. 

Пас аз пешницоди муаррифицо, иштироккунандагон мулоцизаронк 

намуда, аз тарафи намояндагони бахши хусуск ва шарикони рушд, аз ҷумла 

муассисаи «Сомонтаҷцизот», ширкати WIS, Консалтинг Групп «Камолот», 

созмонцои байналмилалии SDC (Идораи цамкорицои Швейтсария), GIZ 

(Агентии Олмон оид ба цамкорицои байналмилалк), JICA (Агентии Ҷопон оид 

ба цамкорицои байналмилалк), DFID (мақомоти рушди байналмилалии 

Британияи Кабир) оид ба як қатор масъалацо мулоцизароницо ва табодули 

афкор сурат гирифт.  

Аз ҷумла оид ба: 

 бинобар марцилаи кунунии буцрони иқтисодк таъмин намудани 

ацолии қобили мецнат бо ҷойцои корк дар кишвар ва роцандозк 

намудани алтернативаи муцоҷирати мецнатк  дар кишварцои хориҷк; 

 баланд бардоштани сатци иқтидори содиротии кишвар бо назардошти 

мутобиқ намудани сифати мацсулот ба меъжрцои стандартии ҷацонк ва 

вусъат бахшидани шомилшавии ҷумцурк  ба санадцои меъжрии ҷацонк; 

 вусъат бахшидани корцо дар самти интегратсияи иқтисодижти кишвар 

бо иқтисодижти ҷацонк; 

 ташкили майдони ягона ҷицати омӯзиши имкониятцо ва танзими 

масъалацои марбут ба содироти мацсулоти ватанк ба хориҷи кишвар, 

цамзамон вобаста ба зарурат манзур намудани пешницодцо ба 

Ҳукумати ҷумцурк дар робита ба ин масъалацо, истифодаи васеъ аз 

сохторцои мавҷудаи стандартикунонк дар Агентии Тоҷикстандарт ва 

Вазорати кишоварзк аз ҷониби содиркунандагони молу мацсулоти 

ватанк; 

 дастгирии истецсолкунандагони ватанк бо назардошти омӯзиши 

имкониятцои истецсолии кишвар, манъ ва ж ҷорк намудани боҷцои 

гумрукк ба воридот аз хориҷи мамлакат ба мацсулоте, ки дар ҷумцурк 

истецсол мешаванд; 
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 масъалацои андози аз арзиши иловашуда; 

 фаъол намудани самаранокии фаъолияти гурӯццои кории соцавк; 

 аз боҷи гумрукк озод намудани таҷцизоти истецсолии аз хориҷи кишвар 

ба ҷумцурк воридшаванда ва ғайра ибрози назар карда шуд. 

Намояндаи Вазорати мецнат, муцоҷират ва шуғли ацолии Ҷумцурии 

Тоҷикистон Усмоналк Латифк қайд намуд, ки раванди коцишжбии 

муцоҷирати мецнатк бинобар тағйир жфтани талаботцои кишвари 

қабулкунандаи муцоҷирони мецнатк цанӯз аз соли 2013 оғоз гардида, вазорат 

инҷониб масъалацои фаро гирифтани шацрвандони ҷумцуриро бо ҷойцои 

корк дар дохили ҷумцурк ва кишварцои дигар мунтазам пайгирк дорад. 

Роцбари Намояндагии JICA (Агентии Ҷопон оид ба цамкорицои 

байналмилалк) Кижши Ишии дар Тоҷикистон оид ба лоицацои дар Ҷумцурии 

Тоҷикистон татбиқшаванда, аз ҷумла ҷицати роцандозии курсцои омӯзишк 

оид ба менеҷменти социбкорк ва тиҷорат ибрози назар намуд. 

Ҳамчунин, ба суолцои матрацгардида аз ҷониби муовини Раиси 

Кумитаи давлатии сармоягузорк ва идораи амволи давлатии Ҷумцурии 

Тоҷикистон, Нигина Анварк ва  Роцбари Котиботи Шӯрои машваратии назди 

Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои 

сармоягузорк, Нуъмон Абдуҷаборов посухцои мушаххас дода шуданд. 

Натиҷацои кори чорабинии мазкур аз ҷониби муовини Раиси Кумитаи 

давлатии сармоягузорк ва идораи амволи давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон, 

Нигина Анварк ҷамъбаст гардида, натиҷаи кори дар самти  бецтар намудани 

фазои сармоягузорк ва фаъолияти социбкорк дар ҷумцурк анҷомжфта ва 

сацми  Котиботи Шӯроро дар ин раванд қобили зикр арзжбк намуд. 

Дар хотима, изцори итминон карда шуд, ки Котиботи Шӯрои машваратии 

назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои 

сармоягузорк ва Кумитаи давлатии сармоягузорк ва идораи амволи давлатии 

Ҷумцурии Тоҷикистон намояндагони бахши хусуск, шарикони рушд ва дигар 

созмонцои байналмилалк ҷицати татбиқи  ташаббускорицои Њукумати 

мамлакат дар ин самт сацми назаррас хоцанд гузошт.  

 

  

Бо эцтиром, 

 

Кормандони Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк 
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Нумон Абдуҷаборов –  Роцбари   Котибот 

Манучецра Мадҷонова –  мушовири калони иқтисодк  

Дилшод Одинаев –  мушовири иқтисодк 

Абдурауф Ҷураев –  мушовири иқтисодк 

Илцом Мацкамбоев – мушовири калон оид ба рушди бахши хусуск 

Саид Яцжев – тацлилгар оид ба рушди бахши хусуск 

Сафарбк Файзова – жвари маъмурк   

 


