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ОМОДАГЇ БА МИЗИ МУДАВВАРИ СОЛОНАИ ШЎРОИ МАШВАРАТЇ 

 

Тавре, њамагон медонанд, Котиботи Шўрои машваратї њарсола ба таври 

мунтазам доир намудани мизи мудавварро дар мавзўи «Шӯрои машваратии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорӣ – 

њамчун омили таъминкунандаи муколамаи кушод байни давлат ва бахши хусусӣ» ба 

роҳ мондааст.  

Котибот имсол низ тасмим гирифтааст, ки мизи мудавварро дар мавзӯи 

ќайдгардида доир намояд. Мақсади асосии ташкил намудани мизи мудаввар, 

пешниҳод намудани маълумоти мухтасар оид ба дастовардҳои Шӯрои машваратӣ 

дар соли 2013 ва самтҳои афзалиятноки фаъолияти Шӯро барои соли 2014, инчунин 

мубодилаи афкор байни шарикон мебошад. 

Дар кори мизи мудаввар намояндагони бахшњои давлатию хусусї ва шарикони 
рушд иштирок мекунанд. 

Вобаста ба ин, љињати дар сатњи баланд ташкил ва баргузор намудани чорабинии 
мазкур аз љониби Котиботи Шўрои машваратї як ќатор корњои назаррас анљом 
дода шудаанд. 

 
ТАЪСИСЁБИИ ГУРУЊИ КОРЇ ОИД БА РУШДИ БОЗОРИ 

ТАКРОРИИ ЌОҒАЗҲОИ ЌИМАТНОК ВА БИРЖАИ ФОНДЇ 

 

Бо маќсади иҷройи банди 7-и Протоколи љаласаи 12-уми Шўрои 

машваратии назди Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар намудани 

 

МАВЗЎҲОИ АСОСЇ: 

 Омодагӣ ба мизи мудаввари солонаи Шӯрои машваратӣ 

 Таъсисжбии гуруњи корӣ оид ба рушди бозори такрории 

ќоғазцои қиматнок ва ташкили биржаи фондӣ  

 Ислоњот оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорӣ ва 

социбкорӣ дар бахши суғурта 

 Њамкорӣ бо шарикон  
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фазои сармоягузорї аз 13 декабри соли 2013 дар назди Бонки миллии Тољикистон 

гуруњи корї оид ба рушди бозори такрории ќоғазҳои ќиматнок ва биржаи фондї 

таъсис дода шуд. 

Рӯзи 06 январи соли 2014 љаласаи якуми гуруњи кории мазкур тањти 

роњбарии Љамшед Юсуфиѐн – муовини аввали Раиси Бонки миллии Тоҷикистон, 

роњбари гуруњи корӣ гузаронида шуд. 

Аъзои гуруҳи корї аз Вазорати молия, Вазорати рушди иќтисод ва савдо, 

Вазорати адлия, Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 

Котиботи Шўрои машваратии назди Президенти Љумҳурии Тоҷикистон оид ба 

бењтар намудани фазои сармоягузорї дар ҷаласаи мазкур иштирок намуданд. 

Дар ҷаласа самтњои асосии фаъолияти гуруњи корӣ оид ба рушди бозори 

такрории ќоғазҳои ќиматнок ва биржањои фондї муайян ва муњокима карда 

шуданд. Зикр карда шуд, ки гуруњи корї бояд љанбањои мухталифи рушди бозори 

ќоғазњои ќиматнок ва биржањои фондиро дар Тоҷикистон тањлил намуда, 

тавсияњои мушаххасро ҷиҳати рушди соҳа ба љаласаи ояндаи Шўрои машваратї 

пешнињод намояд. 

Лозим ба ѐдоварист, ки ташкили бозори такрории ќоғазҳои қиматнок ва 

биржаи фондӣ, яке аз масъалаҳои муҳиме мебошад, ки метавонад барои рушди 

фаъолияти соҳибкорӣ, ҷалби сармоя ва муҳайѐ гардонидани сармояи озод ба 

соҳибкорон кӯмак намояд. 

Зеро ташкили бозори такрории қоғазҳои қиматнок дар замони муосир яке 

аз роҳҳои ҳалли масъалаҳои рушди иқтисодӣ ба ҳисоб рафта, он, пеш аз ҳама, бо 

масъалаи фаъол гардонидани муассисаҳои бозори фондӣ, масъалаҳои интишори 

саҳмияҳои ширкатҳои ватанӣ ва фуруши онҳо дар бозори фондӣ алоқамандии 

зич дорад. 

Бозори такрории қоғазҳои қиматнок захираҳои молиявиро аз соҳаҳои 

каммаҳсул ба соҳаҳои нисбатан даромаднок ва афзалиятнок ҷалб ва сафарбар 

карда, ба ҷобаҷокунии самараноки захираҳои сармоягузорӣ мусоидат менамояд. 

 

ИСЛОҲОТ ОИД БА БЕЊТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРӢ  ВА 

СОЊИБКОРЇ ДАР БАХШИ СУҒУРТА 

 
Мувофиќи супориши банди 4 Протоколи љаласаи 11-уми Шўрои 

машваратии назди Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар намудани 
фазои сармоягузорї аз 30 апрели соли 2013 «вазоратњои рушди иќтисод ва савдо, 
молия якљо бо вазорату идорањои марбута, бо љалби бахши хусусї ва шарикони 
рушд  оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї ва соњибкорї дар бахши 
суѓурта тањлили зарурї гузаронида, натиљањои онро бо тавсияњои мушаххас ба 
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љаласањои ояндаи Шўро пешнињод намоянд». Дар ин асос љињати иљрои пурраи 
ин банди Протоколи љаласаи 11-уми Шўро дар назди Вазорати рушди иќтисод ва 
савдои Љумњурии Тољикистон аз љумлаи намояндагони вазорату идорањои 
дахлдор ва бахши хусусї бо дастгирии шарикони рушд гуруњи корї таъсис дода 
шуда, фаъолияти худро идома дода истодааст.  

Фаъолияти гуруњи корї дар бахши суѓурта ба тањияи тавсияњои мушаххас 
оид ба мукаммалгардонии ќонунгузории бахши суѓурта, рушди њамаи шаклњои 
суѓурта, баланд бардоштани раќобатпазирии ин бахш ва дар маљмўъ, бењтар 
намудани фазои сармоягузорї ва соњибкорї дар бахши суѓурта равона карда 
шудааст. 

Бояд ќайд кард, ки гуруњи кории бахши суѓурта фаъолияти худро аз 
омўзиши њуљљати барномавии Бонки Љањонї оид ба масъалањои асосии бахши 
суѓурта дар Тољикистон оѓоз намуда, тавсияњои дар он пешнињодшударо нисбати 
фароњам овардани имконият барои рушди раќобат дар бахши суѓурта, 
пурзурнамоии назорати соња ва таъмини мустаќилият ба маќомоти назоратии 
бахши суѓурта, инчунин такмили ќонунгузории танзимкунандаи фаъолият дар 
бахши суѓурта мавриди омўзиш ва баррасї ќарор дод. Дар баробари ин гуруњи 
корї бо тадќиќоти аз љониби Бонки Љањонї гузаронидашуда мањдуд нагардида, 
тањлили бозори суѓуртаи ихтиѐриро низ доир намуд.  

Дар љараѐни омўзиш ва тањлили бахши суѓурта дар мамлакат масъалањои 
эътимоди нокифояи ањолї нисбат ба ширкатњои суѓуртавї, норасоии 
мутахассисони соњибтахассус (актуарийњо), љавобгў набудани стандартњои 
таълимї дар макотиби олии љумњурї ба талаботи муосири бозори суѓурта, 
раќобати носолим, љавобгў набудани хизматрасонии ширкатњои суѓуртавї ба 
талаботи стандартњои байналмиллалии суѓурта, сатњи пасти пардохтпазирии 
ширкатњои суѓуртавї, мављуд набудани ассосиатсияи ташкилотњои суѓуртавї ва 
ташкилотњои азнавсуѓуртанамої дар мамлакат, рушди нокифояи суѓуртаи тиббї 
муайян карда шудаанд.  

Ќайд кардан зарур аст, ки дар натиљаи фаъолияти гуруњи корї њисоботи 
гуруњи корї ва дар асоси он лоињаи Наќшаи чорабинињои Њукумати мамлакат 
оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї ва соњибкорї дар бахши суѓурта 
тањия гардида, ба љаласаи навбатии Шўрои машваратии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї пешнињод 
карда мешаванд. 

 
ЊАМКОРЇ БО ШАРИКОН 

 

Рўзи 6 январи соли 2014 миѐни Завќиљон Завќиев - Роњбари Котиботи 
Шўрои машваратї ва Павел Лавров – Директори ЉСК “НБО Сангтуда-1” 
мулоќоти дуљониба баргузор гардид. 

Дар мулоќот Роњбари Котибот ба аъзои Шўро Павел Лавров оид ба 
вазифаои аъзои Шўро дар доираи фаъолияти Шўрои машваратии назди 
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Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї 
маълумот дод. 

Њамзамон љонибњо дар масоили бењтар намудани фазои сармоягузорї 
љињати љалби сармоя ба соњаи энергетикаи мамлакат мубодилаи афкор намуданд. 
Дар охир љонибњо барои идома додани њамкории самаранок дар дигар самтњои 
мухталиф ва имконпазир омодагии худро баѐн намуданд.  

Рўзи 7-январи соли 2014 мулоќоти дуљонибаи Завќиљон Завќиев – Роњбари 
Котиботи Шўрои машваратии назди Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба 
бењтар намудани фазои сармоягузорї бо Кристофер Миллер – Намояндаи 
доимии Корпоратсияи Байналмилалии Молиявї дар Тољикистон баргузор 
гардид. 

Дар рафти мулоќот Роњбари Котибот оид ба љараѐни фаъолияти Котиботи 
Шўрои машваратї, дастовардњо ва ислоњоте, ки дар доираи фаъолияти Шўрои 
машваратї татбиќ шуда истодаанд, маълумот дод. Аз љумла: 

 оид ба раванди шомилшавии Тољикистон ба Конвенcияи Гаага оид 
ба бекор намудани легализатсияи њуљљатњои расмии хориљї;  

 ташкили рейтинги кредитии соњибихтиѐрии мамлакат; 
 пешниҳоди лоињаи наќша-чорабинињои Њукумати Љумњурии 

Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї дар бахши 
туризм; 

 бењтар намудани нишондињандањои Љумњурии Тољикистон дар 
њисоботи «Пешбурди соњибкорї»-и Бонки Љањонї; 

 таъсисѐбии гуруњи корї оид ба рушди бозори такрории ќоғазњои 

ќиматнок ва биржаи фондї дар асоси банди 7-и Протоколи љаласаи 
12-уми Шўрои машваратии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї аз 13 
декабри соли 2013. 

Инчунин оид ба гузаронидани мизи мудаввар дар моњи феврали соли љорї 
мубодилаи афкор сурат гирифт. 

Љаноби Кристофер Миллер ба дастовардњои Шўрои машваратї бањои 
баланд дода, зикр намуд, ки омода аст, ки якљо бо дигар шарикони рушд дар 

татбиќи ислоњоти мазкур кӯмак расонад ва ба кори гуруњи корї оид ба рушди 

бозори такрории ќоѓазњои қиматнок коршиносро љалб намояд. 

Дар хотимаи мулоќот љонибњо ба мувофиќа омаданд, ки њамкорињои 
судманди дуљонибаро дар самтњои зикргардида идома хоњанд дод.   

Дар таърихи 14 январи соли 2014 вохўрии намояндаи Котиботи Шўрои 
машваратї бо Њамоњангсози Лоињаи «Захирањои минералї барои рушди Осиѐи 
Марказї»-и Агентии Олмон оид ба њамкорињои байналмилалї доир гардид. 

Дар вохўрї намояндаи Котибот оид ба ислоњоти дар доираи Шўро 
татбиќгардидаистода маълумот дод. Љонибњо масъалањои татбиќи њадафњои 
Лоињаи «Захирањои минералї барои рушди Осиѐи Марказї»-ро дар доираи 
фаъолияти Шўрои машваратии назди Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба 
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бењтар намудани фазои сармоягузорї, аз љумла ташкили муколамаи давлат ва 
бахши хусусї дар соњаи истифодаи ќаъри замин мавриди баррасї ќарор доданд. 
Лозим ба ѐдоварист, ки Лоињаи «Захирањои минералї барои рушди Осиѐи 
Марказї» барои бењтар намудани фазои сармоягузорї дар соњаи истифодаи 
ќаъри замин ва дар ин замина љалби бештари сармоягузорињои хориљї ба ин 
соња, воридоти технологияњои муосир ва баланд бардоштани тахассуси касбии 
мутахассисони соњаи мазкур нигаронида шуда, дар мамлакатњои Осиѐи Марказї 
татбиќ карда мешавад. 

Дар хотимаи мулоќот љонибњо барои њамкорињои минбаъда ва омода 
намудани мавзўъ якљо бо бахшњои хусусиву давлатї барои баррасї дар 
љаласањои Шўрои машваратї омодагии худро изњор намуданд. 

Рўзи 17-уми январи соли 2014 вохўрии Завќиљон Завќиев - Роњбари 
Котиботи Шўрои машваратии назди Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба 
бењтар намудани фазои сармоягузорї бо Улф Њиндстром- Намояндаи доимии 
Бонки Аврупоии Таљдид ва Рушд дар Тољикистон (БАТР) баргузор гардид. 

Дар ќисмати аввали вохўрї Роњбари Котиботи Шўрои машваратї ба 
таври мушаххас дастовардњои Шўроро дар соли 2013 баѐн намуд. Зикр гардид, ки 
дар соли 2013 Шўрои машваратї ва Котиботи он корњои назаррас намуда, 
ислоњоти зарурї оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї ва соњибкорї, аз 

љумла ворид намудани тағйиру иловањо ба Кодекси андоз, бењтар намудани 

нишондињандањои Љумњурии Тољикистон дар њисоботи «Пешбурди соњибкорї»-и 
Бонки Љањонї, бењтар намудани фазои сармоягузорї дар бахши туризм, ташкили 
рейтинги кредитии соњибихтиѐрии мамлакат, оид ба раванди шомилшавии 
Тољикистон ба Конвенcияи Гаага оид ба бекор намудани легализатсияи 

њуљљатҳои расмии хориљї идома доранд. 

Иловатан маълумот дода шуд, ки гуруњи корї оид ба рушди бозори 
такрории ќоѓазхои ќиматнок ва биржаи фондї дар назди Бонки миллї ва гуруњи 
корї оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї дар бахши суѓурта дар назди 

Вазорати рушди иқтисод ва савдо таъсис ѐфта, фаъолияти худро идома дода 

истодаанд. Лоињањои Наќша-чорабинињои Њукумати Љумњурии Тољикистон оид 
ба бењтар намудани фазои сармоягузорї дар бахши туризм ва бењтар намудани 
нишондињандањои Љумњурии Тољикистон дар њисоботи «Пешбурди соњибкорї»-и 
Бонки Љањонї ба вазорату идорањои мартуба ирсол гардид ва бо дар назардошти 
фикру пешнињоди онњо ба Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод хоњанд 
шуд.  

Љониби Бонки Аврупоии Таљдид ва Рушд ислоњоти мазкурро хуб арзѐбї 
намуданд. 

Сипас, дар ќисмати дуюми вохўрї љониби Бонки Аврупоии Таљдид ва 

Рушд маъулумот дод, ки Бонки мазкур кўмаки молиявї ва техникии худро ба 
Шўро ва Котиботи он боз ду соли дигар тамдид менамояд. Роњбари Котибот 
барои дастгирии молиявї ва техникии БАТР, ки ба фаъолияти пурсамари 
Котибот мусоидат менамояд, изњори миннатдорї намуд. 



Январи соли  2014 
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Дар хотимаи вохўрї љонибњо омодагии худро љињати боз њам таќвият 
доданаи њамкорињои пурсамари дуљониба изњор намуданд. 

21 январи соли 2014 дар дафтари Котиботи Шўрои машваратии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї 
вохўрии кормандони Котиботи Шўрои машваратї бо Њамроев Комрон - 
Директории кулли ЉДММ «Суѓуртаи миллї» баргузор гардид. 

Дар вохўрї масъалањои рушди бахши суѓурта дар Тољикистон аз нигоњи 
бахши хусусї мавриди муњокима ќарор гирифтанд. Диќќати асосї дар раванди 
муњокимаи масъалањо ба рушди суѓуртаи тиббї њамчун яке аз воситањои 
дастраси ањолї гардонидани хизматрасонии муосири тиббї дода шуд. Аз љониби 
Директории кулли ЉДММ «Суѓуртаи миллї» таклифњои муфид оид ба рушди ин 
намуди суѓурта дар мамлакат пешнињод шуд, ки аз љониби Котибот мавриди 
омўзиш ќарор хоњанд гирифт. 

Намояндагони Котибот ба иттилои роњбарияти ЉДММ «Суѓуртаи миллї» 

расониданд, ки ислоњот дар бахши суѓурта барои иҷрои банди 4-и Протоколи 

љаласаи 11-уми Шўрои машваратии назди Президенти Љумњурии Тољикистон оид 
ба бењтар намудани фазои сармоягузорї аз таърихи 30 апрели соли 2013 оид ба 
гузаронидани тањлили зарурї љињати бењтар намудани фазои сармоягузорї ва 
соњибкорї дар бахши суѓура ва пешнињод намудани натиљањои он бо тавсияњои 
мушаххас ба љаласањои ояндаи Шўро оѓоз гардидааст. Аз ин рў айни њол дар 
назди Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон бо иштироки 
намояндагони вазорату идорањо, бахши хусусї ва бо дастгирии шарикони рушд 
гурўњи корї таъсис дода шуд, ки фаъолияти худро оид ба бењтар намудани фазои 
сармоягузориву соњибкорї дар бахши суѓурта амалї гардонида истодааст. 
Гуруњи кории мазкур дар натиљаи фаъолияти худ Њисобот ва лоињаи Наќшаи 
чорабинињои Њукумати Љумњурии Тољикистонро оид ба бењтар намудани фазои 
сармоягузорї дар бахши суѓурта тањия намуда, барои баррасї ба љаласаи 
навбатии Шўрои машваратї пешнињод менамояд. 

Дар хотимаи вохўрї љонибњо барои идома додани ҳамкории тарафайн 

љињати бењтар намудани фазои сармоягузориву соњибкорї дар бахши суѓурта 
омодагии худро изњор намуданд. 

Рўзи 24 январи соли 2014 вохўрии намояндаи Котиботи Шўрои машваратї 
бо коршиноси масоили иќтисодї ва молиявии Котиботи Шўрои рушди бизнес ва 
сармояи назди Њукумати Љумњурии Ќирѓизистон Рафкат Њасанов доир гардид. 

Дар вохўрї намояндаи Котибот оид ба ислоњоти дар доираи Шўро 
татбиќгардидаистода маълумот дод. Љонибњо масъалањои рушди муколамаи 

давлат ва бахши хусусиро дар сатҳи миллї ва минтаќавї мавриди баррасї ќарор 

доданд. Таваљљуњи хоса ба таљрибаи Тољикистон оид ба рушди муколамаи давлат 
ва бахши хусусї дар сатњи минтаќавї, аз љумла таъсис ва фаъолияти шўроњои 
минтаќавї оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї зоњир гардид. Инчунин 

ташаккули муколамаи давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаҳои алоҳида низ мавриди 

таваҷҷуҳи ҷонибҳо қарор гирифт.  



Январи соли  2014 
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Дар хотимаи мулоќот љонибњо барои њамкорињои минбаъда омодагии 
худро изњор намуданд.   

 
 
 
 
 

 
                     Бо эњтиром, 

 
Кормандони Котиботи Шўрои машваратии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон оид 
ба бењтар намудани фазои сармоягузорї 
 
 

Нумон Абдуљаборов - мушовири калони иќтисодї, и.в. Роҳбари   

Котибот 

Дилшод Одинаев - мушовири иқтисодӣ 

Манучеҳра Мадҷонова - мушовири иқтисодӣ  

    Сафарбї Файзова - ёвари маъмурї 


