
МУКОЛАМА БАРОИ РУШД 

 

Инак, нахустин нашрияи иттилоотии нави электронии Шурои машваратии 

назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои 

сармоягузорк тањти унвони «Муколама барои рушд» нашр мегардад. 

Маводњои нашрия масъалањои соњибкорї ва сармоягузорї, раванд ва 

натиљањои ислоњотро дар фаъолияти соњибкорию сармоягузорї тавассути 

муколамаи давлат ва бахши хусусї фаро мегирад. 

Хусусияти фарќкунандаи нашрияи мазкур аз дигар нашрияњои Шуро дар 

он аст, ки тамоми маводњои нашршаванда, чорабинињои баргузоргардида ба як 

масъала ва ж ислоњот бахшида шуда, хонандаро аз раванди он шинос менамояд. 

Изњори итимнон карда мешавад, ки хонандаи гиромї дар ин нашрия бо 

масъалањои барояш љолиб шиносої пайдо хоњад кард. 

 

Мавзуњои ин нашр: 

 

  Мулоқоти Муовини якуми Сарвазири Љумњурии Тољикистон бо 

соҳибкорони водии Ҳисор 

 Мулоқоти Муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

соҳибкорони вилояти Хатлон 

 Мулоқоти Муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

соҳибкорони вилояти Суғд 

 

Мулоқоти Муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон бо                

соҳибкорони водии Ҳисор 
 

Санаи 13 феврали соли 2016 дар 

шацри Турсунзода мулоқоти Муовини 

якуми Сарвазири Ҷумцури Тоҷикистон 

муцтарам Давлаталк Саид бо социбкорони 

шацрцои Цисору Турсунзода ва ноцияцои 

Шацринаву Рудакк доир гардид. 

Дар мулоқот Муовини якуми 

Сарвазири мамлакат оид ба сижсати 

созандаи Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумцурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олк 

муцтарам Эмомалк Рацмон дар рушди 

фаъолияти социбкорк дар мамлакат 

ибрози назар намуда, аз ҷумла қайд кард, 

ки дар натиҷаи ислоцоти гузаронидашуда 

фаъолияти социбкориву сармоягузорк сол 

аз сол рушд жфта, мулоқоти навбатк бо 

социбкорони бонангу номуси шацрцои 

Цисору Турсунзода ва ноцияцои 

Шацринаву Рудакк низ дар партави 
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дастуру супоришцои Сарвари давлат сурат мегирад.  

Тавре қайд гардид, Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ҷицати пешбурди 

сижсати давлатии дастгирии социбкорк, тацкими бахши хусуск тавассути фароцам 

овардани шароити мусоиди тиҷорат, тация ва татбиқи самараноки барномацои 

давлатии дастгирии социбкорк, рушди муколама ва шарикии давлат ва бахши 

хусуск пайваста тадбирцои заруриро 

амалк менамояд. 

Маҷмуи тадбирцои андешидашуда 

барои мунтазам зижд шудани сацми 

социбкорон дар иқтисодижти мамлакат 

мусоидат намуда, аз ҷумла дар соли 2015 

ба бахши хусуск 78 фоизи пардохтцои 

андозро ба буҷети давлатк, 65 фоизи 

Маҷмуи Мацсулоти Дохилк рост омада, 

63,8 фоизи ацолии фаъоли иқтисодиро 

бахши хусуск бо ҷои кор таъмин намуд.  

Ба цолати 31 декабри соли 2015 дар миқжси ҷумцурк 275 653 адад субъекти 

социбкории фаъолияткунанда ба қайд гирифта шудааст, ки ин нишондод нисбат 

ба цамин давраи соли 2014, 32 380 адад ва/ж 11,7 фоиззижд мебошад. 

Аз ин шумора 7 444 ба шацри Цисор, 1 854 ба ноцияи Шацринав, 6 637 ба 

шацри Турсунзода ва 9 011 адад ба ноцияи Рудакк рост меояд.  

Бо мақсади дастгирии молиявии субъектцои социбкорк, аз ҷониби бонкцо 

ва ташкилотцои қарздицк ба маблағи 11 млрд. 216 млн. сомонк қарз ҷудо карда 

шудааст, ки ин нишондод нисбат ба соли 2014-ум 12,3 фоиз зижд мебошад.  

Аз ин цисоб, ба шацри Цисор 399 млн. 870 цазор сомонк, ноцияи Шацринав 

67 млн. 385 цазор сомонк, шацри Турсунзода 152 млн. 263 цазор сомонк ва ноцияи 

Рудакк 200 млн. 925 цазор сомонк қарз 

ҷудо карда шудааст. 

Ба Муассисаи давлатии “Фонди 

дастгирии социбкории назди Цукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон” дар соли 2015 аз 

цисоби буҷети давлатк 70,0 млн сомонк 

ҷудо гардида, ба 21 субъекти социбкорк 

дар цаҷми 36,2 млн. сомонк қарзцои 

имтижзнок ҷудо карда шуданд ва соли 

ҷорк дар ин самт 120 млн. сомонк ба 

нақша гирифта шудааст. Инчунин ҷицати ҷалби маблағцои иловагк ба Фонд, бо 

созмонцои байналмилалии молиявк цамкорицо ба роц монда шудааст. 

Аз маҷмуи лоицацои Фонд, 6 лоица ба маблағи 7 млн. 80 цазор сомонк ба 

шацри Цисор, 1 лоица ба маблағи 600 цазор сомонк ба ноцияи Шацринав, 6 лоица 

ба маблағи 2 млн. 800 цазор сомонк ба шацри Турсунзода ва 2 лоица ба маблағи 1 

млн. 60 цазор сомонк ба ноцияи Рудакк рост меояд. 

  Дар баромади худ муцтарам Давлаталк Саид оид ба сацми назарраси 

социбкорон дар корцои ободонк, таъсиси ҷойцои корк ва баланд бардоштани 



сатци некуацволии мардуми ҷумцурк ва дар ин робита бо ташаббуси Президенти 

Ҷумцурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, Ҷаноби Олк, муцтарам Эмомалк Рацмон 

эълон гардидани 14 октябр цамчун Рфзи социбкор, баргузории мунтазами 

мулоқоти Президенти мамлакат бо социбкорону сармоягузорон ибрози назар 

намуд.  

Изцори итминон карда шуд, ки дар давраи буцронк намояндагони бахши 

хусуск, социбкорони бонангу номуси 

Ватанамон дастгирицои Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон, Ҷаноби Олк муцтарам 

Эмомалк Рацмон ва Цукумати 

мамлакатро сидқан дарк намуда, барои 

рушди истецсолоти ватанк, истецсоли 

царчк бештари мацсулоти 

воридотивазкунанда ва ба содирот 

нигаронидашуда, таъмини бозори 

дохилк бо мацсулоти рақобатпазир донишу малака ва имкониятцои худро дареғ 

нахоцанд дошт.  

Дар рафти мулоқот социбкорони водк фикру андешацои худро бажн 

намуда, цамчунин Муовини якуми Сарвазири мамлакат ба суолцои 

матрацнамудаи социбкорон посухцои мушаххас доданд. 

Дар мулоқот роцбарияти Кумитаи давлатии сармоягузорк ва идораи 

амволи давлатк, Кумитаи андози назди Цукумати ҷумцурк, Кумитаи заминсозк ва 

геодезк, Агентии “Тоҷикстандарт”, Котиботи Шфрои машваратии назди 

Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк 

ва дигарон иштирок намуданд. 

 

Мулоқоти Муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

соҳибкорони вилояти Хатлон 

 

Санаи 19 феврали соли 2016 

Муовини якуми Сарвазири Ҷумцури 

Тоҷикистон муцтарам Давлаталк Саид бо 

социбкорони вилояти Хатлон мулоқот 

анҷом дод. 

 

Дар мулоқот Муовини якуми 

Сарвазири мамлакат оид ба ацамияти 

фаъолияти социбкорк ва дар мецвари 

сижсати созандаи Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, 

Ҷаноби Олк муцтарам Эмомалк Рацмон 
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қарор доштани рушди ин самти барои иқтисодижти кишвар муцим ибрози назар 

намуд. Аз ҷумла қайд карда шуд, ки бо дарназардошти сацми назарраси 

социбкорони мамлакат дар корцои ободонк, таъсиси ҷойцои корк ва баланд 

бардоштани сатци некуацволии мардуми ҷумцурк, бо ташаббуси Сарвари давлат 

14 октябр цамчун Рфзи социбкорон эълон гардида, баргузории мулоқоти 

мунтазами Президенти мамлакат бо социбкорону сармоягузорон ба цукми анъана 

даромадааст.  

Тавре қайд гардид, дар доираи цидоятцои Президенти мамлакат ва 

тадбирцои Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ҷицати пешбурди сижсати давлатии 

дастгирии социбкорк, тацкими бахши хусуск тавассути фароцам овардани 

шароитцои мусоиди тиҷорат, татбиқи самараноки барномацои давлатии 

дастгирии социбкорк, рушди муколама ва шарикии давлат ва бахши хусуск корцо 

мунтазам вусъат жфта истодаанд.  

Бо иқдоми Сарвари давлат, дар доираи сафарцои корк ба хориҷи кишвар 

бо социбкорони ватании муқими ин кишварцо мунтазам мулоқотцо баргузор 

мегардад, ки ба цамкорицои байни социбкорону сарамоягузорони ватанию 

хориҷк такони ҷиддк бахшида истодааст. 

Цамзамон, бо мақсади рушди муколамаи давлат ва бахши хусуск Шурои 

машваратии назди Президенти мамлакат оид ба бецтар намудани фазои 

сармоягузорк, шуроцои вилоятк ва шацриву ноциявк фаъолият мекунанд, ки дар 

доираи онцо масъалацои мубрами 

рушди социбкориву сармоягузорк 

мавриди барраск ва цаллу фасл 

қарор мегиранд.  

Қайд карда шуд, ки дар ин 

раванд, ҷоннок намудани 

фаъолияти Шурои машваратии 

вилояти Хатлон барои рушди 

муколамаи давлат ва бахши хусуск 

ва сари вақт бартараф намудани 

монеацои рушди социбкорк 

мусоидат хоцад намуд. 

Дар доираи тадбирцои Цукумати ҷумцурк, Муовини якуми Сарвазир оид ба 

имтижзцои умумии андозк, воридоти техникаи таъиноти кишоварзк, таҷцизоти 

истецсолию технологк ва маснуоти такмилии онцо, ки аз пардохти андоз аз 

арзиши иловашуда ва боҷи гумрукк озод карда шудаанд, корхонацои навтаъсисе, 

ки бо коркарди пурраи нахи пахта ва мацсулоти ницок машғул мебошанд, 

хоҷагицои паррандапарварк, корхонацои истецсолкунандаи хфроки омехтаи 

парранда ва чорво тибқи маблағцои ба фонди оинномавии онцо воридгардида, ба 

мфцлати 12 сол аз пардохти андозцои пешбинишуда озод мебошанд, ибрози назар 

намуд. 

Њамзамон, тағйироти зарурк ба Кодекси андоз ҷицати зижд намудани 

маблағи цадди ақали гардиши молиявии корхонацои тибқи низоми 

соддакардашудаи андоз фаъолияткунанда аз 500 цазор сомонк то 1 миллион 



сомонк, табдил додани андоз аз фурфши нахи пахта ба боҷи содиротк дар назар 

дошта шудаанд. 

Њамчунин қайд карда шуд, ки ҷицати вусъатбахшк ба механизми шарикии 

давлат ва бахши хусуск дар соли 2015 корцои муайян анҷом жфта, лоицацои 

имконпазир ва санадцои меъжрии цуқуқк тибқи тартиби муқарраргардида тация 

ва пешницод шудаанд.  

Аз шумораи умумии субъектњои соњибкории дар љумњурї 

фаъолияткунанда, 87 244 субъект ба вилояти Хатлон рост меояд, ки нисбат ба соли 

2014, 9,6 фоиз зижд аст. 

Дар баромад оид ба масъалацои дастгирии молиявии фаъолияти 

социбкорк,додани қарзцо, сармоягузорк маълумоти муфассал пешницод гардид.  

Аз ҷумла қайд шуд, ки бо мақсади дастгирии молиявии субъектцои 

социбкорк аз ҷониби бонкцо ва 

ташкилотцои қарзк ба маблағи 11 

млрд. 216 млн. сомонк қарз ҷудо карда 

шудааст, ки ин нишондицанда 12,3 

фоиз нисбат ба соли 2014-ум зижд 

мебошад. Аз ин цисоб, ба вилояти 

Хатлон 1 миллиарду 529 миллиону 762 

цазор сомонк қарз ҷудо карда 

шудааст. 

Ба Муассисаи давлатии «Фонди 

дастгирии социбкории назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон» дар соли 2015 аз 

цисоби Буҷети давлатк 70,0 млн сомонк ҷудо гашта, ба 21 субъектцои социбкорк 

дар цаҷми 36,2 млн. сомонк қарзцои имтижзнок дода шуд. Инчунин ҷудо 

намудани 120 млн. сомонк дар соли 2016 ба нақша гирифта шудааст. 

Аз лоицацои дастгиринамудаи Фонд аз оғози фаъолият, 51 лоица ба маблағи 

34 миллиону 658 цазор сомонк ба вилояти Хатлон рост меояд. 

Дар даврони Истиқлолият аз ҷониби Цукумати ҷумцурк ҷицати ҷалби 

сармояи хориҷк ва татбиқи лоицацои давлатии сармоягузорк корцои назаррас ба 

сомон расонида шуданд. 

Имрфзцо дар вилояти Хатлон 26 лоицаи давлатии сармоягузорк татбиқ 

шуда истодааст, ки дар доираи 

онцо 250 млн. доллари ИМА аз худ 

карда шудааст. 

Воридоти сармоягузории 

хориҷк ба вилояти Хатлон дар 

солцои 2010- 2015, 429,0 млн. 

доллари ИМА-ро ташкил додааст, 

ки аз онцо 385,7 млн. долл. ИМА 

сармоягузорицои мустақим ва 43,3 

млн. долл. ИМА-ро қарзцои аз 

ҷониби корхонаву ташкилотцо 

ҷалбгардида ташкил медицанд. 



Дар соли 2015, воридоти сармоягузории хориҷк ба вилояти Хатлон 203,5 

млн. доллари ИМА-ро ташкил додааст, ки нисбат ба цамин давраи соли гузашта 

95,1 млн. доллари ИМА зижд шудаааст.  

Муовини якуми Сарвазири ҷумцурк муцтарам Давлаталк Саид дар 

фароварди баромади худ изцори итминон намуд, ки намояндагони бахши хусуск, 

социбкорони бонангу номуси Ватанамон дастгирицои Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олк муцтарам Эмомалк Рацмон ва 

Цукумати мамлакатро сидқан дарк намуда, барои рушди истецсолоти ватанк, 

истецсоли царчк бештари мацсулоти воридотивазкунанда ва ба содирот 

нигаронидашуда, таъмини бозори дохилк бо мацсулоти рақобатпазир сацми 

назаррас хоцанд дошт. 

Дар рафти мулоқот социбкорони вилоят фикру андешацои худро бажн 

намуда, цамчунин муовини якуми Сарвазири Ҷумцурии Тоҷикистон ба суолцои 

матрацнамудаи социбкорон посухцои мушаххас дод.  

Дар мулоқот Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорк ва идораи амволи 

давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон муцтарам Қодири Қосим, Раиси Кумитаи андози 

назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон Нусратулло Давлатзода, роцбарияти 

Котиботи Шурои машваратии назди Президенти мамлакат оид ба бецтар 

намудани фазои сармоягузорк, Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезк, 

Агентии Тоҷикстандарт, Хадамоти гумрук ва намояндагони дигар вазорату 

идорацо иштирок намуданд. 

Мулоқоти Муовини якуми Сарвазир бо соҳибкорони вилояти Суғд 

 

Санаи 26 феврали соли 2016 

Муовини якуми Сарвазири Ҷумцури 

Тоҷикистон муцтарам Давлаталк Саид 

дар шацри Хуҷанд бо социбкорони 

вилояти Суғд мулоқот анҷом дод.Дар 

мулоқот Муовини якуми Сарвазир оид 

ба ибтикору дастгирии бевоситаи 

Асосгузори сулцу Вацдати миллк, 

Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумцурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олк, 

муцтарам Эмомалк Рацмон ва 

Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон 

ҷицати пешбурди сижсати давлатии 

дастгирии социбкорк, тацкими 

бахши хусуск тавассути фароцам 

овардани шароитцои мусоиди 

тиҷорат, татбиқи самараноки 

барномацои давлатии дастгирии 

социбкорк, рушди муколама ва 

шарикии давлат ва бахши хусуск ва 

дар мецвари сижсати созандаи 

http://investmentcouncil.tj/ru/news/events/1355/


Сарвари давлат қарор доштани рушди ин самти барои иқтисодижти кишвар 

муцим ибрози назар намуд. Дар ин робита қайд карда шуд, ки ҷицати 

пешбурди сижсати давлатии дастгирии социбкорк, тацкими бахши хусуск 

тавассути фароцам овардани заминацои мусоид, татбиқи самараноки барномацои 

давлатии дастгирии социбкорк, рушди муколама ва шарикии давлат ва бахши 

хусуск корцо мунтазам вусъат жфта истодаанд. 

Дар доираи мусоидат ба 

рушди социбкорк, Муовини якуми 

Сарвазир оид ба як қатор имтижзцо 

ва цавасмандкуницо барои 

социбкорону сармоягузорон 

тазаккур дод.  

Ҷицати вусъатбахшк ба 

механизми шарикии давлат ва 

бахши хусуск дар соли 2015 корцои 

муайян анҷом жфта, лоицацои 

имконпазир ва санадцои меъжрии цуқуқк тибқи тартиби муқарраргардида тация 

ва пешницод шудаанд. 

Сипас, Муовини якуми Сарвазир оид ба нишондицандацои фаъолияти 

социбкорк ва сармоягузорк дар вилояти Суғд ибрози назар кард. 

  Тавре қайд шуд, ба цолати 31 декабри соли 2015 дар вилояти Суғд 97 621 

субъекти соњибкорї фаъолият мекунанд, ки нисбат ба соли 2014, 22,2 фоиз зижд аст. 

Бо мақсади дастгирии молиявии субъектцои социбкорк аз ҷониби бонкцо ва 

ташкилотцои қарздк ба маблағи 11 млрд. 216 млн. сомонк қарз ҷудо карда 

шудааст, ки ин нишондицанда 12,3 фоиз нисбат ба соли 2014-ум зижд мебошад. 

Аз ин цисоб, ба вилояти Суғд 2 

миллиарду 721 миллиону 590 цазор 

сомонк қарз ҷудо карда шудааст. 

Аз лоицацои дастгиринамудаи 

Муассисаи давлатии «Фонди 

дастгирии социбкории назди 

Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон» аз 

оғози фаъолият, 17 лоица ба маблағи 

13 миллиону 242 цазор сомонк ба 

вилояти Суғд рост меояд. 

Дар даврони Истиқлолият аз 

ҷониби Цукумати ҷумцурк ҷицати 

ҷалби сармояи хориҷк ва татбиқи лоицацои давлатии сармоягузорк корцои 

назаррас ба сомон расонида шуданд. Имрфзцо дар вилояти Суғд 19 лоицаи 

давлатии сармоягузорк татбиқ шуда истодааст, ки дар доираи онцо 159,14 млн. 

доллари ИМА азхуд карда шудааст.  

Воридоти сармоягузории хориҷк ба ҷумцурк дар соли 2015-ум 977,8 

миллион доллари ИМА ро ташкил намуда, аз он 470,9 млн. доллари ИМА 

сармоягузорицои мустақим ва 506,9 млн. доллари ИМА-ро дигар намуди 



сармоягузорицо ташкил медицанд. Бояд қайд намуд, ки воридоти 

сармоягузорицои мустақими хориҷк нисбат ба цамин давраи соли 2014-ум 93,5 

млн. доллари ИМА зижд шудааст. Аз ин цисоб ба вилояти Суғд 147,9 млн доллари 

ИМА рост меояд. 

Муовини якуми Сарвазир, муњтарам Давлаталї Саид дар фароварди 

баромади худ изцори итминон намуд, ки намояндагони бахши хусуск, 

социбкорони бонангу номуси Ватанамон, бахусус социбкорони вилояти Суғд 

дастгирицои Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олк 

муцтарам Эмомалк Рацмон ва Цукумати мамлакатро сидқан дарк намуда, барои 

рушди истецсолоти ватанк, истецсоли царчк бештари мацсулоти 

воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда, таъмини бозори дохилк бо 

мацсулоти рақобатпазир сацми назаррас хоцанд дошт. 

Дар рафти мулоқот социбкорони вилоят фикру андешацои худро бажн 

намуда, ба суолњои худ аз љониби Муовини якуми Сарвазири Ҷумњурии 

Тољикистон посухцои мушаххас гирифтанд.  

Дар мулоқот Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорк ва идораи амволи 

давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон муцтарам Қодири Қосим, Раиси Кумитаи андози 

назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муцтарам Нусратулло Давлатзода, 

роцбарияти Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезк, Агентии Тоҷикстандарт, 

Хадамоти гумрук ва намояндагони дигар вазорату идорацо иштирок намуданд. 

Дар маљмуъ, дар њамаи мулоќотњо аз љониби соњибкорон масъалањои 

дастрасии васеъ ва захирањои ќарзї, љалби сармояи хориљї, боз њам соддаву осон 

намудани љаражни воридоту содирот ва транзити молу мањсулот, баќайдгирї ва 

барњамдињии фаъолияти соњибкорї, маъмурикунонии андоз, осон намудани 

расмижти људокунии ќитъаи замин барои сохтмони корхонањои саноатї, 

истењсоли мањсулоти ватанї ва содироти он, таъмини бемамонияти ќувваи барќ, 

љорї намудани стандартњои байналмилалии сифат ва дигар масъалањои мубрами 

рушди соњибкориву сармоягузорї матрањ карда шуданд.  

Доир намудани чунин мулоќоту муколамањо дар шањри Вањдат бо 

фарогирии шањрњои Вањдату Роғун, ноњияњои Файзободу Варзоб, водии Рашт бо 

фарогирии ноњияњои Нуробод, Рашт, Тољикобод, Љиргатол ва Тавилдара ва 

Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон ба наќша гирифта шудааст. 

 

Бо эњтиром, 

Кормандони Котиботи Шурои 

машваратии назди Президенти  

Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар 

намудани фазои сармоягузорї   

 

 

 


