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КОНФРОНС ДАР МАВЗӮИ “НАҚШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ 

ДАР ТАШАККУЛИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРӢ ВА РУШДИ 

СОЦИБКОРӢ” 

 

Рӯзи 05 августи 

соли 2016, дар МД 

«Китобхонаи миллии 

Тоҷикистон» ба 

муносибати 25-умин 

солгарди Истиқлолияти 

давлатии Ҷумцурии 

Тоҷикистон Конфронс 

дар мавзӯи “Нақши 

Пешвои миллат дар 

ташаккули фазои сармоягузорк ва рушди социбкорк” бо 

иштироки доираи васеи намояндагони мақомоти расмии ҷумцурк, 

сармоягузорону социбкорон ва ширкатцои ватанию хориҷк, 

олимону коршиносон, ассосиатсияцо ва созмонцои социбкорк 

баргузор гардид. 

Дар кори конфронс Муовини якуми Сарвазири Ҷумцурии 

Тоҷикистон, муцтарам Давлаталӣ Саид иштирок ва баромад 

намуда, дар суханронии худ оид ба нақши бесобиқаи Асосгузори 

сулцу Вацдати миллк - Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон, муцтарам Эмомалк Рацмон дар раванди ташаккули 

фазои сармоягузорк, рушди социбкорк ва марцилацои он, тацкими 

 

МАВЗУЪИ АСОСӢ: 

 

http://investmentcouncil.tj/ru/news/events/1396/
http://investmentcouncil.tj/ru/news/events/1396/
http://investmentcouncil.tj/ru/news/events/1396/
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заминацои цуқуқк, доираи масъалацои сатци байналмилалии 

социбкорию сармоягузорк ва натиҷацои дар раванди мазкур 

бадастомада ибрози назар намуд. 

Тавре муовини якуми Сарвазир қайд намуд, аввалин санади 

меъжрии цуқуқии махсус дар самти рушди социбкорк “Барномаи 

давлатии дастгирк ва рушди социбкорк дар Ҷумцурии 

Тоҷикистон” аз 20 феврали соли 1998 қабул гардида, нахустин 

мулоқот бо социбкорон бо ташаббуси Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумцурии Тоҷикистон, муцтарам Эмомалк Рацмон 11 августи соли 

2001 баргузор гардид, ки барои гузаронидани ислоцот ва фароцам 

овардани шароити мусоид ба фаъолияти социбкорк такони ҷиддк 

бахшид. 

Сипас, солцои 2001, 

2003, 2007, 2010, 2014 ва 

2015 мулоқотцои хосаи 

Сарвари давлат бо 

социбкорону 

сармоягузорон баргузор 

гардида, аз мулоқот то 

мулоқот тацавулоти тоза 

дар рушди бемайлони 

социбкориву сармоягузорк ба вуқуъ пайвастанд. 

Қайд карда шуд, ки бо мақсади дастгирии бештар ва татбиқи 

ислоцот, тақвият додани фаъолияти сармоягузорк ва социбкории 

ватанию хориҷк дар ҷумцурк инфрасохтори соца устувор 

гардонида шуда, мақоми алоцида ҷицати пешбурди сижсати 

сармоягузориву социбкорк дар симои Кумитаи давлатии 

сармоягузорк ва идораи амволи давлатк таъсис дода шуд. 

Бо мақсади рушди муколамаи давлат ва бахши хусуск ва 

ҷалби социбкорон ба раванди ислоцот, Шӯрои машваратии назди 
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Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои 

сармоягузорк ва шуроцои мацаллк оид ба бецсозии фазои 

сармоягузориву социбкорк ташшкил ва фаъолияти пурсамар 

намуда истодаанд. 

Цамзамон муассисацои давлатии «Маркази татбиқи лоицацои 

шарикии давлат ва бахши хусуск» ва «Фонди дастгирии 

социбкории назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон» ва ғайра 

таъсис дода, заминацои цуқуқии фаъолияти социбкорк ва 

сармоягузорк дар ҷумцурк тавассути қабул кардани чандин 

қонунцои танзимкунанда, стратегияцо, барномацо ва нақшаи 

чорабаиницо устувор карда шуд. 

Муцтарам 

Давлаталк Саид иброз 

дошт, ки бо ташаббуси 

Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон, Ҷаноби Олк, 

муцтарам Эмомалк 

Рацмон бо назардошти 

сацми социбкорон дар 

рушди иқтисодижти 

ҷумцурк эълон 

гардидани 14 октябр цамчун “Рӯзи социбкор”, баргузории 

мулоқоти мунтазами Президенти мамлакат бо социбкорону 

сармоягузорон, цамоишу Форумцои байналмилалк ва иштироки 

бевоситаи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон дар онцо, фароцам 

будани майдони муколамаи давлат ва бахши хусуск дар ҷумцурк 

бажнгари таваҷҷуци доимии Асосгузори сулцу вацдати миллк-

Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, муцтарам 

Эмомалк Рацмон дар ташаккули фазои сармоягузорк ва рушди 
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социбкорк ба цисоб рафта, дар таърихи мамлакат ва замони 

истиқлолият бесобиқа мебошад. 

Цамзамон, изцори итминон карда шуд, ки бо дарки нақши 

таърихии Сарвари давлат дар ташаккул ва дастгирии фаъолияти 

сармоягузориву социбкорк, мақомоту идорацои дахлдор, 

сармоягузорону социбкорон дар татбиқи сижсати созандаи 

Асосгузори сулцу вацдати миллк-Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумцурии Тоҷикистон, муцтарам Эмомалк Рацмон дар самти 

ислоцоти иқтисодк, суботи сижск ва иқтисодии мамлакат ва аз ин 

тариқ дар устувор намудани пояцои истиқлолияти давлатк сацми 

арзандаи худро мегузоранд. 

Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорк ва идораи амволи 

давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон, Котиби масъули Шӯрои 

машваратии назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба 

бецтар намудани фазои сармоягузорк, Қодири Қосим, зимни 

пазироии иштирокчижн нахуст оид ба ацамият ва моцияти 

конфронс ибрози назар намуд. 

Зимни баромад қайд карда шуд, ки дар замони 

социбистиқлолк, бо ташаббуси Асосгузори сулцу Вацдати миллк - 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, муцтарам 

Эмомалк Рацмон дар соцацои мухталифи иқтисодижт, хусусан дар 

самти бецсозии фазои сармоягузорк ва рушди бахши хусусиву 

социбкорк ислоцоти куллк гузаронида шуда, дар натиҷаи татбиқи 

сижсати созандаи Пешвои миллат, давлати социбистиқлоли мо дар 

ҷодаи таъмини рушди босуботи иқтисодк ва тацкими цамкорицо 

бо шарикони байналмилалк, мунтазам афзоиш жфтани цаҷми 

сармоягузории хориҷк ба хоҷагии халқ, амалисозии лоицацои 

бузурги ацамияти милливу минтавқавидошта, корхонацои азими 

саноатк бунжд ва мавриди истифода қарор гирифта, натиҷацои 

назаррас ба даст оварда шуд. 
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Натиҷацои ислоцотцои дар самтцои бецсозии фазои 

сармоягузорк ва фаъолияти социбкорк гузаронидашуда, ки 

бажнгари нақши роцбарикунанда ва барҷастаи Асосгузори сулцу 

Вацдати миллк - Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон, муцтарам Эмомалк Рацмон дар самтцои социбкориву 

сармоягузорк ба цисоб меравад, аз ҷониби коршиносони 

байналмилалк баланд арзжбк гардида, мавқеи байналмилалии 

мамлакат дар ин самт 

устувор ва ҷумцурии мо 

борцо социби ҷоизацои 

байналмилалк гардид. 

  

Вобаста ба ин пешницод 

карда шуд, ки минбаъд 

ҷанбацои илмию амалии 

ин мавзӯъ дар шаклцо ва 

дар доирацои васеътари 

масъалагузории 

муассисаю ташкилотцо, бахусус тадқиқотию илмк мавриди 

барраск ва корбарк қарор дода шавад. 

Раиси Кумитаи иқтисод ва молияи Маҷлиси Намояндагони 

Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон Шариф Раҳимзода дар 

баромади худ қайд кард, ки Парлумони кишвар аз рӯзцои аввали 

Истиқлолияти давлатк бо ибтикори бевоситаи Асосгузори сулцу 

Вацдати миллк - Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон, муцтарам Эмомалк Рацмон ҷицати омодасозк ва 

ташаккули низоми цуқуқии иқтисодижт, хусусан рушди бахши 

хусусиву социбкорк корцои зиждеро ба сомон расонидааст. 

Қайд карда шуд, ки қабул гардидани Конститутсияи 

Ҷумцурии Тоҷикистон ҷицати фароцам овардани шароити мусоид 
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барои фаъолияти социбкорию сармоягузорк, кафолати давлатии 

цуқуқу манфиатцои қонунии онцо мусоидат намуда, дар заминаи 

он тавассути таъмини қонунгузории мусоид ва мутобиқ намудани 

фазои сармоягузорию социбкорк ба талаботи меъжрцои 

байналмилалк, такмил ж дар тацрири нав қабул карда шудани 

санадцои меъжрии цуқуқии соцаи социбкорк амалк карда шуд. 

Директори Институти иқтисодижт ва демографияи 

Академияцои илмцои Ҷумцурии Тоҷикистон, Лутфулло 

Саидмуродов зимни суханронии худ қайд намуд, ки дар бораи 

нақши таърихии Асосгузори сулцу вацдати миллк дар 

барқарорсозк ва тацкими сохти конститутсионк дар Ҷумцурии 

Тоҷикистон бисжр асарцои илмк асосан аз мавқеъ ва диди 

назариявии давраи гузариш аз иқтисоди нақшавк ба иқтисоди 

бозорк навишта шуда, 

аммо ацамияти бузург ва 

нишондоди он дар 

ташаккул ва рушди 

заминацои иқтисодижти 

бозорк чун заминагузори 

рушди ҷомеаи муосири 

демократк дар Тоҷикистон, 

то кунун ба таври комилу 

муфассал арзжбк 

нашудааст. 

Сипас, оид ба дастовардцои тацти роцбарии Пешвои миллат 

Эмомалк Рацмон дар Тоҷикистон дар самти социбкорию 

сармоягузорк бадастоварда ибрози назар карда шуд. 

Роцбари Ҷамъияти дорои масъулияти мацдуди “Ситабр 

Агро”, Одинаев Мирҷон зимни изцори миннатдории самимк ба 

Асосгузори сулцу Вацдати миллк - Пешвои миллат, Президенти 
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Ҷумцурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олк мӯцтарам Эмомалк Рацмон 

барои дастгирию таваҷҷуци доимк ва чораандешк ҷицати рушди 

социбкорк қайд кард, ки дар натиҷаи чунин дастгирицо ба корхона 

муяссар шуд, ки аввалин шуда дар Ҷумцурии Тоҷикистон аз 

давлати Итолиж технологияи нави замонавии соцаи боғдориро 

ворид ва бо усули нави технологк дар маҷмуъ дар 20 га майдон боғ 

бунжд намояд, мутахассиси мацаллк пас аз омӯзиш дар хориҷи 

кишвар ба фаъолияти корк ҷалб гардад ва бо Донишгоци аграрии 

Тоҷикистон дар корхона кафедраи муштараки “Технологияи 

инноватсионк дар кишоварзк” цамкорицоро ба роц монад. 

Одинаев М. бо изцори қаноатмандк қайд намуд, ки 27 

октябри соли 2015 зимни ташрифи Асосгузори сулцу вацдати 

миллк, Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон 

мӯцтарам Эмомалк Рацмон фаъолияти ин қитъаи майдони боғи 

истецсолк ва омӯзишк расман ифтитоц гардид. 

Раиси Бонки миллии Тоҷикистон, Ҷамшед 

Нурмуҳаммадзода сацми Асосгузори сулцу вацдати миллк - 

Пешвои миллат, 

Президенти мамлакат, 

Ҷаноби Олк Эмомалк 

Рацмонро дар роци бунжд 

ва тацкими низоми бонкии 

мамлакат ва дар цамин 

замина дастгирии 

молиявии фаъолияти 

социбкорк муцим арзжбк 

намуда, қайд кард, ки дар 

муддати нисбатан кутоци таърихк дар мамлакат заминаи 

боэътимоди қонунгузории соцаи бонкдорк ва санадцои меъжрии 

цуқуқии марбут ба ин соца ба вуҷуд оварда шуд. 
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Тавре қайд гардид,чорабиницои иқтисодию молиявк, аз 

ҷумла қабули Барномаи мижнамуцлати рушди иқтисодии кишвар, 

таҷдиди низоми бонкк, қабули санадцои меъжрии цуқуқк оид ба 

сирри бонкк ва цифзи пасандозцо ва тадбирцои дигари дар соца 

андешидашуда имкон дод, ки иқтисодижти кишвар давраи 

коцишжбк ва пастравиро паси сар намуда, барои дар соли 2000-ум 

ба муомилот баровардани пули нави миллк - “Сомонк” заминаи 

зарурк фароцам овард, ки ин иқдом 30 октябри соли 2000-ум 

амалк гардид. 

Вобаста ба имтижзцо ва цавасмандкуницои пешницодгардидаи 

андозк барои социбкорону сармоягузорон, Раиси Кумитаи андози 

назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон Нусратулло 

Давлатзода баромад карда, қайд намуд, ки тибқи дастури 

Асосгузори сулцу Вацдати миллк - Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумцурии Тоҷикистон, муцтарам Эмомалк Рацмон дар Пажм ба 

Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон аз 20 апрели соли 2011 бо 

мақсади идомаи ислоцоти бецтар кардани фазои сармоягузорию 

социбкорк, дастгирии молистецсолкунандагон ва зижд намудани 

истецсоли мацсулоти дохилк, лоицаи Кодекси андоз дар тацрири 

нав тация гардида, аз 1 январи соли 2013 мавриди татбиқ қарор дод 

ашуд. 

Дар ин замина, қайд гардид, ки то 50 % кам кардани номгӯи 

андозцо, шумораи эъломияхои андоз то 41 фоиз, шумораи 

цисоботцои андозк то 86 фоиз ва шумораи умумии пардохтцои 

андозк то 43 фоиз, дар доираи Кодекси нави андоз барои 

пешрафти социбкории хурду мижна пешбинк карда шудани як 

қатор имтижзу сабукицо аз қабили ин дастовардцо маънидод 

гардид. 

Иҷрокунанадаи вазифаи Директори кулли Ширкати «ТК 

Ойл» корхонаи коркарди нафт дар МОИ “Данғара”,Ху 
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Гединг зимни арзи миннатдории самимк аз номи роцбарияти 

ширкати «ХЕ ЛИ» ба Асосгузори сулцу Вацдати миллк – Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон Эмомалк Рацмон 

барои ғамхории доимк ва дастгирии цамаҷонибаи фаъолияти 

социбкорию сармоягузорк дар баромади худ қайд намуд, ки дар 

доираи сижсати созандаи Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон Эмомалк Рацмон, дар Ҷумцурии Тоҷикистон фазои 

мусоиди сармоягузорк ва рушди фаъолияти социбкорк фароцам 

оварда шудааст. 

Тавре қайд карда шуд, 

бо мавҷудияти фазои 

мусоиди социбкорию 

сармоягузорк Ширкати «ХЕ 

ЛИ»-и назди Корпоратсияи 

«Ҷи Ой» тасмим гирифт, ки 

лоицаи аввалини худро дар 

Минтақаи озоди иқтисодии 

«Данғара» бо бунжд 

намудани корхонаи 

коркарди нафт бо иқтидори 

1,2 млн. тонна дар як сол амалк намояд. Дар марцилаи аввал 

иқтидори корхона коркарди 500 цазор тонна нафтро дар бар 

гирифта, бо ин мақсад 80 доллар млн. доллари ИМА ҷудо 

гардидааст. Айни замон сохтмони корхона асосан ба охир расида, 

тасмим гирифта шудааст, ки ба муносибати 25-умин солгарди 

Истиқлолияти давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон моци сентябри 

соли ҷорк мавриди истифода қарор гирад. 

Муовини Директори Маркази тадқиқоти стратегии назди 

Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон Муминова Фаридақайд 

намуд, ки бо ташаббуси Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, 
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Пешвои миллат муцтарам Эмомалк Рацмон бо мақсади пешгирии 

таназзули иқтисодижт аз давраи аввали Истиқлолияти давлатк 

Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ба татбиқи Барномаи ислоцоти 

иқтисодк барои солцои 1995 - 2000 шуруъ намуд. Бо қабул ва 

татбиқи Стратегияи миллии рушд, силсилаи барномацои рушди 

бахшу соцацо ислоцоти сохторк цамчун заминаи устувор барои 

баланд бардоштани сатци зиндагии ацолк амалк шуданд. 

Дар фарҷоми сухан рушди фаъолияти социбкорк дар 

минтақацо воситаи муцими цалли масъалацои шуғлу даромади 

ацолк арзжбк гардида, қайд карда шуд, ки бо фаъолияти 

дастаҷамъии мақомоту идорацо ва социбкорон тацти Сарварии 

Президенти кишвар рушди фаъолияти социбкорк цамчун бахши 

калидии иқтисодижт таъмин карда хоцад шуд. 

Раисикунандаи Конфронс, Раиси Кумитаи давлатии 

сармоягузорк ва идораи амволи давлатии Ҷумцурии 

Тоҷикистон, Қодири 

Қосим қайд кард, ки 

имрӯзцо муколама ва 

мулоқотцои мунтазам ва 

мустақими Роцбари давлат 

бо социбкорону 

сармоягузорон, баргузор 

намудани чорабиницои 

сатци гуногуни милливу 

байналмилалк бо 

иштироки доираи васеи социбкорону сармоягузорон, вохӯрк бо 

намояндагони социбкорону сармоягузорони ватанк ва муқими 

хориҷи кишвар зимни сафарцои расмии Президенти мамлакат ба 

давлатцои хориҷк ба цукми анъана даромадааст. 
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Дар ин робита, ҷицати муаррифк намудани ташаккулжбии 

мунтазами шаклцои муколамаи давлат ва бахши хусуск дар сатци 

олии мақомоти роцбарияти мамлакат, ба ибораи дигар, шаклцои 

муколамаи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон бо социбкорону 

сармоягузорон сухан ба Роцбари Котиботи Шӯрои машваратии 

назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани 

фазои сармоягузорк, Нуъмон Абдуғаффорзода дода шуд. 

Роцбари Котиботи Шӯро мухтасаран роҷеъ ба ташаббусцои 

бевоситаи Асосгузори сулцу Вацдати миллк - Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, муцтарам Эмомалк Рацмон 

дар самти гузаронидани ислоцоти куллк дар тамоми соцацои 

иқтисодижти мамлакат, аз ҷумла социбкориву сармоягузорк 

ибрози назар намуда, таъсиси Шурои машваратии назди 

Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои 

сармоягузориро, ки дар он баррасии ру ба руи масъалацо бо 

социбкорону сармоягузорон, ҷалби онцо ба раванди ислоцот, аз 

ҷумла тация, қабул ва татбиқи санадцои меъжриии цуқуқк, рушди 

муколамаи давлат ва бахши хусуск дар сатци олк амалк мегардад, 

яке аз қадамцои муцим дар самти густариши муносибатцои байни 

давлат ва бахши хусуск, цамчунин яке аз шаклцои самараноки 

мулоқоти Пешвои миллат бо социбкорону сармоягузорон арзжбк 

намуд. 

Шаклцои дигари муколамаи давлат ва бахши хусуск дар сатци 

олк ин мулоқоти Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон бо 

социбкорону сармоягузорон, баргузории форумцову цамоишцо, 

цамчунин, мулоқот бо социбкорону сармоягузорони бурунмарзк 

қайд карда шуда, дар таҷрибаи ҷацонк камназир ва барои 

гузаронидани ислоцот ва цалли масъалацои социбкориву 

сармоягузорк омили калидк будани татбиқи раванди шаклцои 

муколамаи давлат ва бахши хусуск дар сатци олк арзжбк гардид. 
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Пас аз баррасии мавзуъцо иштирокчижн, аз ҷумла Раиси 

Ассотсиатсияи бизнеси хурду мижна Улҷабоева М.,Директори 

ҶДММ “Сомон-капитал” Махшулов М. ва дигарон атрофи 

маъалацои матрацшуда 

мулоцизацои худро бажн 

намуданд. 

Дар хотима тавсияцои 

зерин қабул карда шуд: 

1. Ҷанбацои илмию 

амалии нақши созандаи 

Пешвои миллат дар 

ташаккули фазои 

сармоягузорк ва рушди социбкорк минбаъд дар шаклцо ва 

доирацои васеътар мавриди барраск, омӯзиш ва корбарк қарор 

дода шуда, ба доираи васеи ацли ҷомеаи муаррифк карда шавад. 

2. Робитаи байни олимону коршиносони бахши хусусиву 

социбкорк ва мақомоти давлатк устувор карда шуда, дар кору 

фаъолияти царрузаи мақомоти давлатк, аз ҷумла дар самти 

ислоцоти иқтисодк барои амалк намудани дастуру цидоятцои 

Пешвои миллат аз дастовардцо ва пешрафтцои илмк ба таври 

васеъ истифода баранд. 

3. Бо дарки нақши таърихк ва сижсати созандаи Асосгузори 

сулцу Вацдати миллк - Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон, муцтарам Эмомалк Рацмон дар ташаккул ва 

дастгирии фаъолияти сармоягузориву социбкорк, мақомоту 

идорацои дахлдор, ҷицати иҷрои санаду дастурцо вобаста ба 

бартараф кардани монеацо ва таъмини рушди фаъолияти 

социбкорию сармоягузорк бо назардошти татбиқи ислоцоти 

иқтисодк, суботи сижск ва иқтисодии мамлакат тамоми тадбирцои 

заруриро андешанд. 
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4. Бо мақсади дастгирии социбкорон, аз ҷумла дастгирии 

молиявии онцо мацсулотцои нави қарзии дастрас тация карда 

шуда, низоми имтижзцо ва цавасмандкуницои андозиву гумрукк, 

молиявию маъмурк боз цам васеътар карда шавад. 

5. Бо назардошти мунтазам зижд гардидани сацми бахши 

хусуск дар Маҷмуи Мацсулоти Дохилк, аз ҷумла аз 30 фоизи соли 

2000-ум то 67 фоиз дар соли 2015, таъмин намудани 78 фоизи 

пардохтцои андозии буҷети давлатк ва бо шуғл фаро гирифтани 65 

фоизи ацолии фаъоли иқтисодк, инчунин сацми бахши хусуск дар 

корцои ободониву эцсонкорк пешницод карда мешавад, ки 

“Шацодатномаи социбкори фахрк” тация карда шавад. 

 

Бо эҳтиром, 

 

Кормандони Котиботи Шӯрои машваратии  

назди Президенти Ҷумҳурии Тољикистон оид  

ба беҳтар намудани фазои сармоягузорї 


