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Љадвали мониторинги 

иљрои ќарорњои протоколии љаласаи љаласаи ХIХ Шўрои машваратии назди Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои 
сармоягузорї аз 20  феврали соли 2019, (тасдиќ аз 3 марти соли 2019, №1к/22-4) 

    

№ Мазмуни супоришњои протоколї 
Муњлати 

иљро 

Љараёни иљро Эзоњ 

1 

Сарвазири Љумњурии Тољикистон: 

- амалишавии Наќшаи чорабинињои 
Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба 
бењтар намудани нишондињандаҳои 
кишвар дар њисоботи «Пешбурди 
соњибкорї»-и Бонки Ҷаҳонӣ барои солњои 
2019-2022”- ро тањти назорати доимї ќарор 
дињад;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - бо маќсади ҳалли масъалаҳои ҷорӣ, 
мушкилоту монеаҳои мавҷудаи 
соҳибкорону сармоягузорони дохилию 

 

Зербанди 1 

Иљро карда шуд. 

3 апрели соли 2019 љаласаи назди муовини якуми Сарвазири Љумњурии Тољикистон 
оид ба баланд бардоштани мавќеи Тољикистон дар арзёбии њисоботи «Пешбурди 
соњибкорї» бо иштироки роњбарияти аввал ва масъулони вазорату идорањо доир 
гардид. Дар љаласаи мазкур масъалањои татбиќи сариваќтї ва босифати ислоњот дар 
самти содагардонии расмиёти танзими давлатии фаъолияти соњибкорї баррасї 
гардида, супоришњои дахлдор дода шуданд.  Протоколи ҷаласа аз 13 апрели соли 2019, 

№ 22/3-143 аз ҷониби муовини якуми Сарвазири Љумњурии Тољикистон тасдиқ ва  ба 
вазорату идорањо барои чораандешї ирсол карда шуд. 

Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Љумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани 
нишондиҳандаҳои Љумҳурии Тоҷикистон дар ҳисоботи «Пешбурди  соњибкорї» - и  
Бонки Љаҳонӣ  барои  солҳои  2019 – 2022  аз 2 майи соли 2019, №223 тасдиқ карда 
шуда, тањти назорати љиддї ќарор дода шуд. 

28 октябри соли 2019 тањти роњбарии Муовини якуми Сарвазири Љумњурии 
Тољикистон мизи мудаввар оид ба муаррифии натиљањои арзёбии њисоботи 
“Пешбурди соњибкорї” барои соли 2020 ва баррасии ќадамњои минбаъдаи ислоњот 
баргузор гардид. Протоколи љаласа аз  4 декабри соли 2019, №22/3-448 тасдиќ гардида 
ба вазорату идорањо барои корбарї ирсол карда шудааст.   

 

Зербанди 2  

Иљро шуд ва минбаъд низ идома меёбад. 

Маводњои љаласаи фосилавї омода ва бо мактуби Кумита аз 24 июли соли 2019, №1-
1К/618 ба Њукумати Љумњурии Тољикистон манзур гардид.   
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хориҷӣ баргузории љаласањои фосилавии 
(байнисессиявии) Шўрои машваратиро ба 
наќша гирифта, вобаста ба баррасии вазъи 
иљрои ќарорњои Шӯро тадбирњои зарурї 
андешад. 

22 ноябри соли 2019 тањти раёсати муовини якуми Сарвазири Љумњурии Тољикистон, 
Давлаталї Саид љаласаи 1-уми фосилавии Шўрои машваратии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорӣ баргузор гардид. 
Тибќи рузномаи љаласа дар он ду масъала: тањким бахшидани фаъолияти шуроњои 
минтаќавї оид ба бењтар намудани фазои сармоягузориву соњибкорї ва масъалањои 
љалби сармоягузории мустаќим ва фаъолияти сармоягузорони бонуфуз дар љумњурї 
мавриди баррасї ќарор гирифта, ба вазорату идорањо ва маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии вилоятњо ва шањру ноњияњои љумњурї супоришњои дахлдор дода 
шуданд. Протоколи љаласа аз 19 декабри соли 2019, №3/22-23 тасдиќ шуда, ба вазорату 
идорањо барои корбарї ва чораљуї ирсол гардид.  
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 Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва 
идораи амволи давлатӣ: 

- дар њамкорї бо коршиносони Бонки 
Ҷањонї  ба масъалањои боз њам бењтар 
намудани мавќеи Тољикистон дар 
ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ” ва 
арзёбии дигар агентиҳои рейтингии 
ҷаҳонӣ, идомаи ислоњот дар самти сода 
гардонидани расмиёти танзими давлатии 
фаъолияти соњибкорї, ҳамзамон  ба 
тартиби корбарї ва љалби респондентњо 
барои арзёбї таваљљуњи бештар зоњир 
намояд; 

 

 

 

 

 

 

 

Иљро карда шуд. 

Тибќи супориши Сарвазири Љумњурии Тољикистон аз 15 марти соли 2019, № 24147 (23-
8) Дар дафтари Котиботи Шўрои машваратї санањои 22 январ, 11 феврал ва 5 марти 
соли 2019 љаласа машваратњои зергуруњњои корї оид ба омўзиши методологияи 
арзёбии њисобот ва дар дафтари намояндагии Бонки ҷањонї дар Тољикистон санањои 
23 январ, 12 феврал ва 6 марти соли 2019 видеоконфронсњо оид ба баррасии ислоњоти 
татбиќшуда дар самти соддагардонии расмиёти гирифтани иљозат барои корњои 
сохтмонї, дастрасї ба ќарз, андозбандї ва рушди тиљоратї байналмилалї, ки ба 
бењтар гардидани мавќеи кишвар дар арзёбии њисоботи “Пешбурди соњибкорї”-и 
Бонки ҷањонї таъсир мерасонад, баргузор карда шуданд.  

Дар њамкорї бо Гурўњи Бонки Љањонї руйхати репондентњои њисобот таљдиди назар 
гардида, љињати баланд бардоштани сатњи огоњии онњо маълумоти муфассал оид ба 
дастовардњои ислоњот дар самти соддагардонии расмиёти танзими фаъолияти 
соњибкорї омода ва ба суроѓањои электронии онњо ирсол карда шуд. 

Бо маќсади омодагї ба ташрифи њайати коршиносони њисоботи “Пешбурди 
соњибкорї”-и Бонки Љањонї барои љамъоварии маълумот оид ба дастовардњои 
ислоњот дар самти бењтар намудани фазои сармоягузорї ва соњибкорї дар кишвар ва 
баланд бардоштани мавќеи  Тољикистон дар арзёбии њисоботи “Пешбурди 
соњибкорї” ба вазорату идорањои дахлдор мактубњои расмї аз 13 апрел ва 18 апрели 
соли 2019 ирсол гардиданд. Вазъи омодагї ва корњои дар ин самт анљомдодашуда дар 
љаласаи Гурўњи кории салоњиятноки байниидоравї оид ба бењтар намудани мавќеи 
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кишвар дар арзёбињои байналмилалии назди Кумита санаи 19 апрели соли 2019 
љамъбаст карда шуданд. 

Дар њамоњангї бо дафтари Бонки Љањонї љадвали мулоќоти коршиносони њисоботи 
“Пешбурди соњибкорї” бо намояндагони масъули вазорату идорањо ва инчунин 
бахши хусусї омода гардида, Кумита ва Котиботи Шўрои машваратї коршиносони 
Бонки Љањониро зимни ташрифи онњо ба кишвар дар њама мулоќот бо намояндагони 
масъули вазорату идорањо барои аз наздик шиносої пайдо намудан бо дастовардњои 
ислоњот санаи 22-23 апрели соли 2019 њамроњї намуданд. Аз љумла як ќатор мулоќот 
дар Кумитаи андоз, Вазорати адлия, Кумитаи меъморї ва сохтмон, Хадамоти гумрук, 
Бонки миллї, Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонї, Кумитаи идораи 
замин ва геодезї, Суди олии иќтисодї ва Раёсати меъморї ва шањрсозии шањри 
Душанбе баргузор гардиданд. Дар рафти мулоќот ба коршиносон фаъолияти низоми 
электронии “Равзанаи ягона” барои баќайдгирии субъектњои соњибкорї ва онлайн 
портали маќомоти андоз оид ба хизматрасонињои электронї ба андозсупорандагон, 
фењристи ягонаи давлатии электронии гарави амволи манќули назди Вазорати адлия, 
системаи автоматии иттилоотии “Истгоњи ягона”-и Хадамоти гумрук, низоми 
“Равзанаи ягона” оид ба баќайдгирии моликияти ѓайриманќули Кумитаи идораи 
замин ва геодезї, онлайн портали низоми хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонї 
ва дигар дастовардњои ислоњот муаррифї гардиданд. 

 Гузориш ба Њукумати љумњурї оид ба натиљаи ташрифи коршиносони Бонки Љањонї 
ба Душанбе вобаста ба љамъоварии маълумот оид ба дастовардњои ислоњоти 
имконпазир, муколамаи электронї ва омода намудани маълумоти муффасал ба онњо 
бо бастаи асосњои њуќуќї ва далелї бо мактуби Кумита аз 26.06.2019, №1-1К/542 ирсол 
карда шуд. 

Тибќи супориши Сарвазири Љумњурии Тољикистон аз 8 июли соли 2019, № 24489 (22.7) 
тамоми маълумоти дахлдор оид ба дастовардњои ислоњоти татбиќшуда бо бастаи 
асосњои њуќуќї ва далелї ба коршиносон барои арзёбии мувофиќи мавќеи кишвар 
расман пешнињод карда шуд. 

Дар натиљаи тадбирњои амалигардида мавќеи Љумњурии Тољикистон дар арзёбии 
њисоботи “Пешбурди соњибкорї”-и Бонки љањонї барои соли 2020 ба 20 зина боло 
рафта, љумњурї дар байни 190 кишвари љањон љои 106-умро соњиб шуд ва маротибаи 
чањорум ба дањгонаи кишварњои пешќадами ислоњотгари љањон шомил гардид.  Аз 
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- якҷо бо вазорату идорањо, маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї  
ҷиҳати омӯзиш ва татбиқи таҷрибаи  
кишварҳое,  ки дар рейтингҳои 

байналмилалӣ мавқеи боло доранд, 
тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

љумла мавќеи кишвар аз рўи панљ нишондињандаи зерин бењтар гардид: 

 баќайдгирии фаъолияти соњибкорї ба 24 зина (љойи 36-ум); 
 пайвастшавї ба шабакаи таъмини ќувваи барќ ба 10 зина (љойи 163-юм); 
 баќайдгирии моликият ба 14 зина (љойи 77-ум); 
 дастрасї ба ќарз ба 113 зина (љойи 11-ум); 
 тиљорати беруна ба 7 зина (љойи 141-ум). 

Гузориши тањлилї оид ба арзёбии мавќеи кишвар дар њисоботи “Пешбурди 
соњибкорї” дар соли 2020 бо тавсияву пешнињод барои баланд бардоштани 
нишондињандањои алоњида ва мавќеи кишвар дар маљмуъ омода ва ба Сарвазири 
љумњурї аз 4 ноябри соли 2019, №1- 4а/882 пешнињод гардид. Дар асоси он супориши 
муовини якуми Сарвазири Љумњурии Тољикистон аз 16 ноябри соли 2019, №24821 
(22.7) ба вазорату идорањои масъул љињати бартараф намудани мушкилоти љойдошта 
ва татбиќи Наќшаи чорабинињои дар ин самт дода шудааст. 

Зербанди 2  

Иљро шуд. 

Дар доираи фаъолияти Гурўњи кории байниидоравии салоњиятноки 
доимоамалкунанда оид ба баланд бардоштани мавќеи кишвар дар арзёбињои 
байналмилалї дар назди Кумита таљрибаи пешќадами байналмилалии кишварњои 
Арманистон, Белорус, Гурљистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Норвегия, Озарбойљон, 
Узбекистон, Эстония ва Федератсияи Руссия оид ба татбиќи ислоњот дар самти 
соддагардонии расмиёти танзими фаъолияти соњибкорї мавриди омўзиш ќарор дода 
шуда, зимни љаласаи назди Муовини якуми Сарвазир санаи 3 апрели соли 2019 
муаррифї гардид ва супоришњои дахлдор барои андешидани тадбирњои фаврї  љињати 
фаъолгардонии ислоњот ва баланд бардоштани мавќеи Љумњурии Тољикистон дар 
арзёбии њисоботи «Пешбурди соњибкорї» ва дигар арзёбињои байналмилалие, ки аз он 
сарчашма мегиранд, дода шуд. 

Моњи майи июни соли 2019 Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи 
давлатї бори нахуст дар доираи Барномаи раќобатпазирии Авруосиё бо дастгирии 
Созмони Аврупоии Њамкорї ва Рушд дар арзёбии байналмилалии маќомоти 
пешбурди сармоягузорї (OECD Investment Promotion Agencies Survey) иштирок намуд. 
Маќсад аз иштирок дар арзёбии мазкур ќиёс, ошкор ва омўзиши таљрибаи пешќадами 
кишварњои минтаќаи Авруосиё дар тањия ва роњандозии сиёсати љалби 
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-якҷо бо вазорату идорањо, маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатии 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо фаъолияти 
худро дар самти фаъол гардонидани 
бахши хусусӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ ва 
беҳтарсозии фазои соҳибкорию 

сармоягузорињо, фишангњои асосии истифодашаванда, тањлили оморї ва арзёбии 
вазъи мављуда дар ин самт мебошад. 

Њамзамон, Кумита якљо бо Котиботи Шўрои машваратї дар баробари њисоботи 
“Пешбурди соњибкорї” боз 10 арзёбии байналмилалии рейтингии бонуфузро мавриди 
омўзиши ќарор дода, мунтазам љадвали мониторинги мавќеи Љумњурии 
Тољикистонро дар ин арзёбињо омода менамоянд.  

Дигар муваффаќияти назарраси кишвар 23 январи соли 2020 бори дуюм тасдиќ 
шудани маќоми кишвар оид ба мутобиќат ба стандартњои умумиљањонии Ташаббуси 
шаффофияти соњањои истихрољ мебошад. Рейтинги байналмилалии мазкур риояи 
талаботи истифодаи стандартњои идоракунии самараноки захирањои бойи табиии 
кишварро бо маќсади таъмини имконияти иштироки баробари њамаи љонибињои 
манфиатдор дар ин раванд баланд арзёбї менамояд, ки барои љалби сармояи 
мустаќими ватанї ва хориљї хеле муњим мебошад.  
Дар баробари ин ба Тољикистон љињати боз њам мутобиќ намудани маќоми кишвар ба 
талаботи стандартњои мазкур дар ин самт љињати ташаккули заминаи мушаххаси 
ќонунгузории раванди иљозатномадињї, тавсеа бахшидани ифшои иттилоот оид ба 
фаъолияти корхонањои давлатї, харољоти иљтимої ва квазифискалї, таъмини 
шаффофияти ќарордодњо, самарањо ва натиљањои роњандозии стандартњои мазкур 
тавсияњо дода шуданд. 

Санаи 4 апрели соли 2019  дар назди Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи 
амволи давлатї љаласаи кории байниидоравї оид ба баррасї ва муњокимаи натиљањои 
арзёбии фазои сармоягузорї дар Љумњурии Тољикистон, ки њамасола  аз љониби 
Бюрои департаменти давлатии ИМА барои  170 кишвари љањон гузаронида мешавад, 
баргузор гардид. Гузориш дар ин мавзуъ бо мактуби расмии Кумита аз 8 апрели 2019, 
№1-2в/290 ба муовини якуми Сарвазири ЉТ пешнињод гардидааст. 

Дар натиљаи њамкории самараноки Бонки миллии Тоҷикистон  бо агентии 
байналмилалии рейтингии "Standard & Poor's" ва “Moody’s” (мактуб аз 29 ноябри соли 
2019, №09.2-519/5579) зимни ташрифи таҳлилгарони рӯзҳои 8-10 июли соли 2019 ба 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар натиҷа, санаи 19 августи соли 2019 баҳогузории рейтинги 

кредитии соҳибихтиёрии кишвар аз тарафи Ширкати рейтингии "Standard & Poor's" бе 
тағйир дар сатҳи “B-/B бо дурнамои рушди устувор” ва аз љониби агентии 
байналмилалии рейтингии “Moody’s” дар сатњи “B3/манфї”муайян гардид.  
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сармоягузорӣ тақвият бахшад. Зербанди 3 

Мавриди иљро ќарор дорад.  

Масъалањои таќвият бахшидани  фаъолияти  вазорату идорањо, маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї дар самти тањкими (фаъол гардонидани) бахши хусусї, 
љалби сармояи хориљї ва бењтарсозии фазои соњибкорию сармоягузорї дар љаласаи 
назди муовини якуми Сарвазири Љумњурии Тољикистон оид бењтар намудани мавќеи 
кишвар дар арзёбињои байналмилалї 3 апрели соли 2019 ва љаласаи 1-уми фосилавии 
Шўрои машваратї 22 ноябри соли 2019 баррасї гардид (Маълумоти бештар дар 
банди 1, зербанди 1 ва 2, инчунин банди 10, зербанди 1). 

Тибќи иттилои  Бонки миллии Тоҷикистон (мактуб аз 29 ноябри соли 2019, №09.2-
519/5579) ҳаҷми қарздиҳии ташкилотҳои қарзӣ ба соҳаҳои иқтисодиёт дар моҳҳои 
январ-октябри соли 2019 маблағи 7,5 млрд. сомониро ташкил дод, ки дар муқоиса ба 
ҳамин давраи соли гузашта 24,1 фоиз зиёд мебошад. Дар давраи ҳисоботӣ раванди 

болоравии пешниҳоди маблағгузориҳои қарзӣ барои рушди соҳибкорӣ идома ёфта, 
маблағи 5,3 млрд. сомониро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 14,7 
фоиз зиёд мебошад. Ҳаҷми умумии қарзҳои додашудаи ташкилотҳои қарзӣ ба 
соҳибкорони истеҳсолӣ низ дар ин давра, 19,6 фоиз зиёд гардида, маблағи 3,0 млрд. 

сомониро ташкил дод, ки ҳиссаи он дар ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда ба 39,7 фоиз 
баробар гардид. 

Љињати татбиќи банди мазкур Нақшаи чорабиниҳо оид ба амалӣ намудани 300 рӯзи 
ислоҳот ҷиҳати дастгирии соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 марти соли 2019, №95 ќабул карда шуда, дар доираи он 
тадбирњои зерин анљом дода шуданд: 

Аз љониби Кумитаи андоз (мактуби №19652/9.1 аз 23.12.2019) лоињаи таѓйиру иловањо 
ба Кодекси андоз љињати аз байн бардоштани меъёри 1%-и андоз аз фоида бо маќсади 
коњиш додани сарбории андоз тањия гардида, он бо ќарори Њукумати љумњурї аз 
02.01.2020, №1676 ќабул карда шудааст.  

Инчунин лоињаи таѓйиру иловањо ба ќонунњо “Дар бораи бољи давлатї” ва “Дар 
бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї” тањия, аз 
02.01.2019, №1680 ва №1681 ќабул карда шудаанд, ки ба аз байн бардоштани бољи 
давлатї барои баќайдгирии субъектњои соњибкорї ва коњиш додани харољоти ин 
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расмиёт нигаронида шудааст.  

Бо маќсади дастгирї ва рушди истењсолоти ватанї бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 22 июни соли 2019, №327 “Тартиби аз андоз аз арзиши иловашуда ва 
бољњои гумрукї озод кардани воридоти ашёи хом барои коркард ва истењсоли 
мањсулоти нињої” ва “Номгўи ашёи хоми дар кишвар истењсолшаванда” ќабул карда 
шуд. 

Тавассути ворид намудани таѓйиру иловањо ба “Ќоидањои андозбандии соњибкорони 
инфиродие, ки тибќи патент ва шањодатнома фаъолият менамоянд” аз 30.11.2019, 
№605 шахсони воќеии мутобиќ ба номгўи намудњои фаъолият оид ба истењсоли 
молњои ниёзи мардум дар хона ба сифати соњибкори инфиродї аз 1 январи соли 2020 
дар маќомоти андоз ройгон ба ќайди давлатї гирифта шуда, аз пардохти андозњо озод 
мегарданд. Ин тадбир барои муайян намудани маќоми њуќуќии соњибкорони 
инфиродї, таъмини дастрасии онњо ба ќарзњои ташкилоти молиявию ќарзї, МД 
“Фонди дастгирии соњибкорї” ба дигар имтиёзњои молиявї ва хусусан бартараф 
намудани монеањои рушди фаъолияти њунармандї мусоидат менамояд. 

Аз љониби Вазорати молия лоињаи таѓйиру иловањо ба ќарори №451 аз 31 августи соли 
2012 “Дар бораи номгўи намудњои фаъолият  оид ба истењсоли молњои ниёзи мардум 
дар хона, ки фурўш, иљрои кор ва хизматрасонї вобаста ба онњо аз пардохти њама 
андозњо озод мебошад” оид ба ворид намудани њунарњои пиллапарварї, пиллакашї, 
пиллапазї ва пилларесї тањия ва ба мувофиќаи вазорату идорањо пешнињод 
гардидааст. 

Лоињаи таѓйиру иловањо ба Кодекси андоз (таѓйирот ба ќисми 2, моддаи 181 Кодекси 
андоз) тањия ва аз 19 июли соли 2019, №1644 ќабул карда шуд. Тибќи таѓйироти мазкур 
аз 1 январи соли 2019 то 31 декабри соли 2023  андоз аз арзиши иловашуда барои иљрои 
корњои сохтмонї бо меъёри 7 фоиз (меъёри пасткардашуда) муќаррар карда шуд. 
Аз љониби Кумита давлатии сармоягузорї ва идораи амводи давлатї якљо бо 
Котиботи Шўрои машваратї лоињаи таѓйиру иловањо ба  Ќонунњо «Дар бораи 
љамъиятњои сањомї" ва «Дар бораи љамъияти дорои масъулияти мањдуд"  бо 
назардошти талаботи методологияи њисоботи «Пешбурди  соњибкорї» ва таљрибаи 
пешќадами идоракунии корпоративї тањия ва  бо мактуби Кумита  аз 29 октябри соли 
2019, №3-3В/3665 ва  №3-3В/3664 барои мувофиќа ба вазорату идорањо ирсол 
гардидааст, ки ба таќвият бахшидани њимояи њуќуќ ва манфиатњои сармоягузорон 
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равона карда шудааст. 

Дар доираи фаъолияти Кумитаи њамоњангсоз оид ба содагардонии расмиёти савдо 
лоињаи таѓйиру иловањо ба Кодекси гумрук оид ба  љорї кардани консепсияи 
Оператори ваколатдори иќтисодї ва (ё) тољири соњибэътимод тањия ва аз 28 ноябри 
соли 2019, № 1518 ќабул карда шуд, ки ба соддагардони расмиёти тиљорати беруна 
мусоидат менамояд. 

Бо мақсади то 10 фоиз кам кардани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ барои фаъолияти 
субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои тандурустӣ, энергетика, нақлиёт, геология ва 
сохтмон лоиҳаи тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи низоми 
иҷозатдиҳӣ” аз ҷониби Кумитаи давлатии сармоягузорї таҳия гардида, барои 

баррасии минбаъда ба Ҳукумати љумҳурї пешниҳод карда шуд. 
Ҷиҳати аз байн бурдани такроршавии мавзӯъ ва масъалаҳои санҷишии мақомоти 
санҷишӣ ва дар ин замина кам кардани санҷишҳо лоиҳаи тағйиру иловаҳо ба Қонун 

“Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор” таҳия карда шуд, ки он аз 20 
июни соли 2019, №1624 қабул ва мавриди амал қарор дода шуд. 
Љињати кам кардани шумораи мақомоти санҷишӣ то 10 фоиз ва коҳиш додани 
шумораи умумии санҷишҳои фаъолияти субъектҳои хоҷагидор то 50 фоиз лоиҳаи 

тағйиру иловаҳо ба Қонун “Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор” 
таҳия ва аз 9 августи соли 2019, №1-4б/661 барои баррасии минбаъда ба Ҳукумат 
пешниҳод карда шуд. 
Ҳамзамон, ҷиҳати мутобиқ намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда ба 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор лоиҳаи 
тағйиру иловањо ба баъзе қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда шуда, 
аз 19 сентябри соли 2019, №1-4б/765 ба баррасии Ҳукумат ирсол гардид. 
Барои баланд бардоштани рақобатнокӣ дар раванди хариди давлатӣ пешбинӣ 

намудани муқаррарот вобаста ба дастгирии соҳибкории хурду миёна лоиҳаи Қонун 
«Дар бораи хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ» дар таҳрири нав аз ҷониби 
Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ таҳия карда шуда, тибқи тартиби 
муқарраргардида аз 13 сентябри соли 2019, №1/2-698 ба баррасии Ҳукумат пешниҳод 
карда шуд. 
Ҷиҳати васеъ намудани иштироки субъектҳои соҳибкорӣ дар самти нархгузорӣ лоиҳаи 

Қонун «Дар бораи фаъолияти баҳодиҳӣ (нархгузорӣ)» 30 сентябри соли 2019 №1-3а/790 
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ба баррасии Ҳукумат пешниҳод карда шуд. 

Баҳри баланд бардоштани иқтидори саноатӣ ва содиротии кишвар лоиҳаи Қонун «Дар 
бораи минтақаҳои махсуси саноатӣ» аз ҷониби Кумита таҳия гардидааст, ки тибқи он 

муќаррарот оид ба бунёди инфрасохтори замонавӣ, воридоти техника ва технологияи 
нав ва ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии воридотивазкунанда ва 
рақобатпазир дар назар дошта шудааст. Лоиҳаи Қонун аз 2 сентябри соли 2019, №1-
2е/724 барои баррасӣ ва мувофиқанамоӣ бо вазорату идораҳо ба Ҳукумат пешниҳод 
карда шуд. 

Оиннома, сохтори дастгоҳи марказӣ ва нақшаи идоракунии МД «Ташаккул ва рушди 
соҳибкории Тоҷикистон» дар мувофиқа бо Вазорати адлия таҳия ва бо қарори Раиси 

Кумита аз 14 феврали соли 2019 тасдиқ карда шуд. Фармоиши Ҳукумати љумҳурї «Дар 
бораи чойгир намудани муассисаи давлатии «Ташаккул ва рушди соҳибкории 
Тоҷикистон» ва воҳидҳои сохтории он дар минтақаҳо» аз 14 ноябри соли 2019, №104-ф 
ќабул гардид. Фаъолияти Муассиса дар шањрњои Душанбе, Бохтар, Кўлоб, Хуљанд ва 
Хоруѓ ташкил карда шуд. 

Аз ҷониби Бонки миллї лоиҳаи Қонун “Дар бораи суғуртаи ҳатмии масъулияти 
гражданию ҳуқуқии соҳибони воситаҳои нақлиёт” таҳия гардида, тибқи тартиби 
муқарраргардида аз 12 июни соли 2019, №19.2-313/2747 ба баррасии Ҳукумат 

пешниҳод гардид. 

Инчунин, лоињаи таѓйиру иловањо ба Ќарори Њукумати љумњурї аз 10 июни соли 1996 
№264 “Дар бораи суѓуртаи давлатии њатмии масъулияти шањрвандии соњибони 
воситањои наќлиёт” аз 2 августи соли 2019 №392 ќабул ва мавриди амал ќарор дода 
шуд. 

Ҷиҳати тақвияти шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаҳои афзалиятнок ва рушди 
деҳот лоиҳаи Барномаи рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ барои солҳои 2020-
2022 аз ҷониби Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ таҳия 
гардида, пас аз мувофиќа бо вазорату идораҳо такмил дода шуд ва пас аз мувофиќаи 
нињоии вазорату идорањо ба баррасии Њукумат пешнињод карда мешавад. 

Бо мақсади расонидани хизматҳои машваратӣ ва зиёд намудани кӯмаки молиявӣ ба 
шаҳрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд, аз ҷониби Вазорати 

меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии лоиҳаи тағйиру иловаҳо ба қарори 
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Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 январи соли 2006, №62» таҳия гардида, айни ҳол 
дар баррасии вазорату идораҳои дахлдор қарор дорад. 

Љињати содагардонии расмиёти баррасии парвандањои иќтисодї аз 02 январи соли 
2019, №1650 ба Кодекси мурофиавї боби 121 мурофиаи Фармонї илова карда шудааст 
ва ин меъёр дар муњлатњои кутоњтарин баррасї намудани бањсњои алоњидаи 
иќтисодиро пешбинї менамояд. Бо ин маќсад Суди Олии иќтисоди лоињаи таѓйиру 
иловањо ба моддаи 157 Кодекси мурофиавии иќтисодиро тањия ва баъди мувофиќа бо 
вазорату идорањо барои гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсионї ба маќомоти 
ваколатдори давлатї ирсол кардааст. Инчунин  дар доираи Гурўњи кории 
байниидоравї лоињаи Ќонун «Дар бораи медиатсия» тањия ва ба мувофиќаи вазорату 
идорањои дахлдор пешнињод карда шудааст. 

 

3 

Вазорати молия: 

-бо маќсади такмили низоми андозбандиву 
гумрукї ва таъмин намудани самаранокии 
имтиёзњои пешнињодшаванда 
ќонунгузории амалкунандаро марњала ба 
марњала мукаммал гардонад;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- якҷо бо дигар вазорату идорањои дахлдор 
фаъолияти худро оид ба муайян намудани 
тартиби арзёбии самаранокии имтиёзњои 

 

Зербанди 1  

Мавриди иљро ќарор дорад. 

Бо Фармоиши Вазорати молия аз 14 июни соли 2019, №84 гурўњи кории байниидоравї 
доир ба гузаронидани тањлили самаранокии имтиёзњои андозї ва тањияи санади 
меъёрии њуќуќї оид ба тартиби пешнињод ва арзёбии самаранокии имтиёзњо таъсис 
дода шуд.  

Тањлили самаранокии имтиёзњои андозию гумрукии муқаррарнамудаи қонунгузорӣ 

гузаронида шуда, маълумотномаи тањлилӣ бо мактуб аз 27 сентябри соли 2019, №3-
2/639 ба Њукумати Љумњурии Тољикистон манзур гардид. 

Вазорати молия дар доираи фаъолияти гурўњи кории доимоамалкунандаи 
байниидоравї оид ба омўзиш, тањлил ва такмили Кодекси андоз лоињаи таѓйиру 
иловањоро ба он дар мувофиќа бо вазорату идорањои дахлдор тањия намуд,  ки он бо 
қарори  Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 27 ноябри соли 2019, №591 маъқул дониста 
шуда, ба баррасии Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
пешнињод карда шуд. 

  

Зербанди  2. 

Мавриди иљро ќарор дорад.  

Лоињаи “Тартиби бањодињии самаранокии имтиёзњои андозї ва гумрукї” тањия ва 
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андозиву гумрукї таќвият бахшад; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- бо мақсади роњандозии механизми 
љамъоварї ва коркарди маълумот оид ба 
имтиёзњои соњавї бо дарназардошти 
зарурати тамдиди муњлати татбиќ ё ќатъи 
муњлати онњо ва мунтазам пешнињод 
намудани ин маълумот ба сохтори 
дахлдори давлатї барои натиљагирї 
тадбирњои зарурї андешад;  

 

 

- лоиҳаи нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро  оид ба  такмили 
низоми  андозбандию гумрукӣ ва 
самаранокии имтиёзҳои 

пешниҳодшаванда,  бо дарназардошти 
пешниҳодҳои дар ҷаласа манзургардида 
мукаммал намуда, ба баррасии Ҳукумати 
кишвар пешниҳод намояд;  

  

    

тибқи тартиби муқарраргардида аз 21 октябри соли 2019, №3-2/674 ба Њукумати 
Љумњурии Тољикистон барои мувофиќанамої бо вазорату идорањои дахлдор 
пешнињод карда шуд. 

Тибќи супориши Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 октябри соли 2019, №141100 
(23-6) лоињаи Тартиби мазкур барои тањлил ва љамъбаст ба вазорату идорањои дахлдор 
ирсол гардида, дар асоси хулосаи љамъбастии Вазорати рушди иқтисод ва савдо бо 
супориши Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон аз 12 
декабри соли 2019, №171254 (23-6) ба Вазорати молия барои корбарӣ ва пешнињод 
ворид шудааст. Лоињаи мазкур дар доираи гурӯњи кории байниидоравӣ такмил ва ба 
Њукумати љумњурї пешнињод мегардад. 

 

Зербанди 3. 

Вазорати молия бо мактубњо аз 8 апрели соли 2019, №3-3/277 ва аз 9 июли соли 2019, 
№3-3/492  вобаста ба пешнињод намудани маълумоти мушаххас аз рӯи 9 нишондињанда 
барои солњои 2016-2018 аз ќабили намуди имтиёз, асоси њуќуќї, соњаи татбиќшавї, 
шумораи субъектњои хољагидории аз имтиёз бархурдоршуда, њаљми ашёи хом ва 
шумораи техникаву таљњизоти воридшуда, њаљми мањсулоти истењсолшуда (кор ва 
хизматрасонї), шумораи кормандони доимии соњањо, маблағи озодшуда аз њисоби 

имтиёзњои барои соњањо пешбинишуда ва њиссаи онњо дар маљмӯи мањсулоти дохилї 
дархост намудааст. 

 

Зербанди 4. 

Мавриди иљро ќарор дорад.  

Вазорати молия бо маќсади дар раванди тањияи лоињаи Кодекси андоз дар тањрири нав 
ба инобат гирифтани масъалањои лоињаи наќшаи чорабинињои Њукумати Љумњурии 
Тољикистон оид ба такмили низоми андозбандию гумрукї ва самаранокии  имтиёзњои 
пешнињодшаванда ба Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон 
аз 13 сентябри соли 2019, №3-2/221 гузориш додааст. 

Дар доираи Гурўњи кории байниидоравии назди Вазорати молия оид ба тањия 
намудани лоињаи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав лоињаи 
консепсияи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав тањия ва аз љониби 
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- бо маќсади фаъол гардонидани бахши 
хусусї дар соњаи маориф доир ба 
ташаккули низоми устувори 
њавасмандгардонии сармоягузорї ба зинаи 
тањсилоти томактабї, миёнаи умумї, 
ибтидої ва миёнаи касбї, инчунин  ҷиҳати 
тамдиди муҳлати татбиқи низоми 
соддаркардашуда, яъне пардохти 5 фоизаи 
андоз аз арзиши иловашуда  барои 
фаъолият дар ин самт чораљўї намояд. 

Муовини якуми Сарвазири Љумњурии Тољикистон аз 3 январи соли 2020, №141331 (23-
6) тасдиќ карда шудааст. 

 

Зербанди 5. 

Иљро шуд 
Лоињаи таѓйиру иловањо ба Кодекси андоз (таѓйирот ба ќисми 2, моддаи 181 Кодекси 
андоз) тањия ва аз 19 июли соли 2019, №1644 ќабул карда шуд. Тибќи таѓйироти мазкур 
аз 1 январи соли 2019 то 31 декабри соли 2023  андоз аз арзиши иловашуда барои 
хизматрасонии таълимї бо меъёри 5 фоиз (меъёри пасткардашуда) муќаррар карда 
шуд. 
 

4 

Вазорати рушди иқтисод ва савдо якҷо бо 

Вазорати молия ва вазорату идораҳои 
дахлдор бо мақсади рушди соҳаҳои 
паррандапарварӣ ва моҳипарварӣ, ҷиҳати 
ба таври таҷрибавӣ аз пардохти тамоми 

намудҳои андозу боҷи гумрукӣ, ба 
истиснои андозҳои иҷтимоӣ, озод 
намудани истеҳсолкунандагони ватанӣ ва 
ба онҳо додани имтиёзҳои дахлдор, 

инчунин доир ба содагардонии расмиётҳо 
дар  ин соҳа чораҳои зарурӣ андешида, ба 
Ҳукумати мамлакат  пешниҳодҳои асоснок 
манзур намояд. 

 

Иљро шуд 

 

Таѓйиру иловањо ба Кодекси андоз ва Кодекси гумрук тањия гардида, тибќи тартиби 
муќарраршуда бо ќарорњои дахлдори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 20 июни 
соли 2019, №1620 ва №1621 тасдиќ гардидаанд. Тибќи талаботи ќонунњои мазкур 
имтиёзњои муќарраргардидаи сархати њабдањуми ќисми 4 моддаи 169, боби 47(1) 
Кодекси андоз ва банди 18 моддаи 345 Кодекси гумрук, ки ба соњаи парандапарварї 
татбиќ гардида истодаанд, ба соњаи моњипарварї низ татбиќ карда мешаванд. 

Дар ин асос, субъектњои хољагидорї дар соњањои парандапарварї, моњипарварї ва 
истењсоли хўроки омехтаи паранда ва чорво ба муњлати 6 сол аз пардохти андоз аз 
фоида (андози низоми содакардашуда), андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард, андоз аз объектњои ѓайриманќул ва 
андози замин озод шудаанд. 

Њамчунин, тибќи сархати 18 ќисми 4 моддаи 169 Кодекси андоз воридоти 
технологияву таљњизот ва мавод барои таъминоти соњањои парандапарварї, 
моњипарварї ва (ё) воридоти молњо бевосита барои эњтиёљоти худи субъектњои 
хољагидор дар соњањои парандапарварї, моњипарварї ва истењсоли хўроки омехтаи 
паранда ва чорво аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод мебошад. Ќаблан 
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имтиёзњои мазкур танњо ба корхонањои парандапарварї ва корхонањои истењсоли 
хўроки омехтаи паранда ва чорво татбиќ мешуд. Айни њол, имтиёзњои мазкур ба 
корхонањои парандапарварї, моњипарварї, истењсолкунандагони хўроки омехтаи 
паранда ва чорво новобаста аз њаљми сармоягузорї дастрас гардидаанд. 

Тавассути ворид намудани  илова ба Ќонун “Дар бораи буљети давлатии Ҷумњурии 

Тоҷикистон барои соли 2019” аз 8 октябри соли 2019, воридоти чорвои хушзот ва 
гўштї, инчунин њама намуди хўроки чорво аз андоз аз арзиши иловашуда ва 
пардохтњои гумрукї аз 1 августи  соли 2019 озод карда шуд.  

5 

 Вазорати маориф ва илм: 

- дар њамкорї бо дигар вазорату идорањо 
барномањои давлатиро дар самти омода 
намудани омўзгорони соњибкасб барои 
њамаи зинањои тањсилот мукаммал 
гардонад ва заминањои таълимиро тањким 
бахшад; 

 

 

 

 

- барои омода намудани кадрҳои 
баландихтисос дар самти технологияи 
иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти 
миёна ва олии касбӣ  тадбирҳои муассир 
андешад; 

 

 

 

 

 

 

 

Зербанди 1  

 Вазорати маориф ва илм (мактуб аз 26 декабри соли 2019,№08/4-340) оид ба сатњи 
таъмини муассисањои тањсилоти олии касбї ва сохторњои он бо технологияи 
иттилоотию коммуникатсионї ва барномањои махсусї соњавї, андешидани тадбирњо 
вобаста ба бењтар гардонидани дастрасии омўзгорону донишљўён ба техника ва 
технологияи иттилоотию коммуникатсионї дар раванди таълим ва тањким бахшидан 
ба базаи  модию техникии муассисањои тањсилоти олии касбї олї ва дигар масъалањо 
маълумот манзур намудааст. 

Љињати иљрои супориши протоколї андешидани тадбирњо, аз љумла мукаммал 
гардонидани барномањои давлатї дар самти омода намудани омўзгорони соњибкасб 
барои њамаи зинањои тањсилот аз љониби вазорат зарур мебошад.  

 

 Зербанди  2 

Тибќи иттилои Вазорати маориф ва илм (мактуб аз 26 декабри соли 2019,№08/4-340) бо 
маќсади омодакунии омўзгорону мутахассисони соња муассисањои тањсилоти олии 
касбии љумњурї мувофиќи иљозатномаи пешбурди фаъолияти таълимї аз рўи 
ихтисосњои соњаи технологияи коммуникатсионї, амнияти компютерї (усулњои риёзї 
ва системањои барномавї), бехатарии иттилоотї, идораи захирањои иттилоотї, 
информатика, информатика ва техникаи њисоббарор, информатикаи татбиќї, 
мошинњои њисоббарор, низомњо ва шабакањо, муњандисї-барномавї, низом ва 
технологияи иттилоотї,  системаи компютерї ва интернет технология ва ѓайра 
мутахассисони соњибкасб омода менамоянд. 

Дар асоси фармоиши вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз 10.11.2016, 
№4357 дар Коллељи техникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М. 
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- лоиҳаи нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар 
намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи 
маориф ва илмро бо дарназардошти 
пешниҳодҳои дар ҷаласа баёнгардида 

такмил дода, ба баррасии Ҳукумати  
мамлакат пешниҳод намояд. 

Осимї 126 нафар омўзгорон ва мутахассисони раванди таълим курси омўзиши 
компютериро гузаштаанд. 

Омода намудани мутахассисони зинаи тањсилоти миёнаи касбї дар самти технологияи 
иттилоотии комуникатсионї (ТИК) аз рўи ихтисосњои таъмини барномавии 
технологияи иттилоотї, таъминоти барномавии коркарди маълумоти иќтисодї ва 
иттилоот, шабакаи телекомуникатсионї, системаи компютерї ва технологияи 
иттилоотї дар коллељњои информатика ва техникаи компютерии шањри Душанбе, 
технологии шањри Душанбе, муњандисию омўзгории шањри Душанбе, омори шањри 
Вањдат, техникии шањри Хуљанд, иќтисодї-инноватсионии шањри Кўлоб, техникии 
ДДТ ба номи академик М. Осимї ва технологии шањри Конибодом омода карда 
мешавад. 

Дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбии зикргардида њар сол зиёда аз 400 нафар 
тањсилотро аз рўи ихтисосњои информатика, математика-информатика ва самти 
технологияи иттилоотии комуникатсионї (ТИК) хатм менамояд. 

Инчунин, оид ба мављудияти заминаи моддию техникии соњаи ТИК дар як ќатор 
муассисањои тањсилоти олии вилояти Хатлон ва Донишкадаи омўзгорї дар ноњияи 
Рашт маълумоти оморї пешнињод шудааст. 

Вобаста ба банди мазкур маљмуан маълумоти Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли 
ањолї (№9/904 аз 16.04.2019) ворид гардида, Кумитаи давлатии сармоягузорї ва амволи 
давлатї дар ин робита ба Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон 
(мактуб аз 28.06.2019,№1-1К/551) маълумот манзур намудааст. 

Зербанди 3 

Мавриди иљро ќарор дорад.  

Лоиҳаи нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар 
намудани  фазои  сармоягузорӣ  дар  соҳаи маориф ва илм бо мактуби вазорат аз 16 
майи соли 2019, № 08/1-181  ва такроран аз 4 сентябри соли 2019, № 3/7.1/2698 барои 
мувофиќа бо вазорату идорањо  ирсол карда шудааст. Лоиња дар баррасии вазорату 
идорањо ќарор дорад. 

6 Маркази миллии тестӣ талаботи  Иљро нашуд.  
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имтиҳоноти тестиро барои қабули 
донишҷӯён ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ, 
бо дарназардошти шароити таҳсил дар 

деҳот ва маҳалҳои дурдасти ҷумҳурӣ, 
таҷдиди назар намояд. 

 

 

 

 

 

Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ додааст 
(мактуб аз 13 сентябри соли 2019,№ 1/3/1758), ки тибқи “Тартиби гузаронидани 
имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва 

олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
1 марти соли 2018, № 81 тасдиқ шудааст, талаботи имтиҳоноти тестӣ барои ҳамаи 
довталабон яксон буда, вобаста аз муассисаҳои таълимии деҳоту маҳалҳои дурдаст 
муқаррар кардани талаботи гуногун пешбинӣ нагардидааст.  

Дар ин робита муќаррароти банди 62, инчунин  қисмҳои 1 ва 2 моддаи 13 Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз 
муассисаи олии таълимӣ”  њолатњои  Стандарти давлатии таҳсилоти умумӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 

2015, № 494 тасдиқ шудааст) дарљ шудааст. Ќайд шудааст, ки барои амалӣ намудани 
супориши дар назди Марказ гузошташуда зарурати ворид кардани тағйиру иловаҳо ба 
Тартиби ќайдгардида пеш меояд. 

 

7 

 Вазоратњои кишоварзї, саноат ва 
технологияњои нав, рушди иќтисод ва 
савдо, Кумитаи давлатии сармоягузорї ва 
идораи амволи давлатї, Агентии содирот 
якљо бо Котиботи Шўрои машваратӣ дар 
њамкорї бо вазорату идорањои дахлдор 
дар доираи гурўњи кории алоњида 
масъалањои ташаккул ва рушди 
кластерњоро дар соњаи агросаноатї 
баррасї намуда, тавсияву пешнињодоти 
мушаххасро ба љаласаи навбатии Шўро 
манзур намоянд.   

 

Иљро шуд. 

 

Љињати иљрои банди мазкур Гурўњи кории байниидоравї  оид ба ташаккул ва рушди 
кластерњо дар соњаи агросаноатї бо фармоиши Раиси Кумитаи давлатии 
сармоягузорї ва идораи амволи давлатӣ, аз 18 июни соли 2019, №212  таъсис дода 
шудааст. Дар љаласањои гурўњи корї  12 июл,  19 сентябр ва 7 октябри соли 2019 соли 
2019 таљрибаи давлатњои Туркия  ва Австрия оид ба кластерњо ва рушди онњо 
муаррифї гардида, лоињањои Консепсия оид ба ташкил ва рушди кластери 
агросаноатӣ дар Ҷумњурии Тољикистон ва Барномаи муҳайё намудани  шароити 
мусоид  барои ҷорӣ намудани таҷрибаи муносиби кишоварзӣ дар истеҳсоли маҳсулоти 

кишоварзӣ (Global GAP) дар љумњурї тањия гардида, баъд аз мувофиќа бо  вазорату 
идорањо  ба Њукумати љумњурї манзур гардидаанд.   

Дар доираи фаъолияти Гурўњи корї инчунин њисоботи тањлилї ва лоињаи Наќшаи 
чорабинињои Њукумат оид ба ташкили паркњо ва ЗАИМН – кластерњои агросаноатї 
дар Љумњурии Тољикистон тањия  гардид, ки ба љаласаи ХХ Шўрои машваратї 
пешнињод мегарданд.  
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 Хадамоти алоќа: 

 

- якҷо бо Котиботи Шӯрои машваратӣ аз 
ҳисоби вазорату идорањои  дахлдор гурӯҳи 
корӣ таъсис диҳад ва  таҳлили масъалаҳои  

беҳтар намудани фазои сармоягузориро 
дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ва 
телекоммуникатсионӣ омода намуда, ба 
љаласаи навбатии Шўро бо тавсияњои 
мушаххас пешнињод намояд; 

- якҷо бо Вазорати маориф ва илм бо 
мақсади омода намудани  мутахассисони 
соњибкасб ва таљрибанок дар самти 
барномарезиву ташаккули технологияњои 
раќамї, таъминоти техникї, хизматрасонї, 
инчунин таќвият ва суръат бахшидан ба 
раванди љорї намудани технологияњои 
иттилоотӣ дар вазорату идорањо ва 
маќомоти иљроияи њокимияти давлатии 
вилоятњо, шањру ноњияњои кишвар ва 
омода намудани кадрњо дар ин самт 
тадбирњои иловагї андешад; 

 

- бо мақсади фароҳам овардани заминаҳои 
мусоиди фаъолият дар соҳаҳои гуногун, аз 

ҷумла муосиргардонии хизматрасониҳои 
давлатӣ ҷиҳати таъмини сифати баланди 
шабакаҳои интернетӣ дар ҷумҳурӣ 
тадбирҳо андешида ба Ҳукумати кишвар 

ҳар нимсола ҳисобот пешниҳод намояд. 

 

Зербанди 1 
Мавриди иљро ќарор дорад. 
 
26 июни  соли 2019  дар идораи Котиботи Шўрои машваратии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї бо намояндагони 
бахши хусусии соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ мулоқот  
баргузор гардид. Иштироккунандагон солњои пеш дар як марњилаи муайян фароњам 
овардани шароити мусоид барои рушди соњаи технологияҳои иттилоотӣ ва 

телекоммуникатсионӣ, дар ин замина табдил ёфтани љумњурии моро ба яке аз 
давлатњои пешрафта ва наќши Шўрои машваратии назди Президент, бахусус љаласаи 
10-уми онро, ки масъалањои соња дар он њамаљониба баррасї ва ќарорњои дахлдор 
ќабул гардида буд, муњим арзёбї намуданд. Зимни баромадњо иштироккунандагони 
нишаст оид ба вазъи кунунї, мушкилоту монеањо, таъмини воќеии љанбањои 
бехатарии соња, андозбандї,  танзимнамої, наќши ТИК дар рушди маориф, 
иќтисодиёти раќамї ва дигар соњањои иќтисодиёт, ташаккули њукумати электронї, 
тањкими инфрасохтори соња, имконият ва зарурати њалли онњо мулоњизаронї  
намуданд. 
 
Љињати татбиќи банди мазкур бо фармоиши Сардори Хадамоти алоќа Гурӯҳи кории 
байниидоравї  оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорї дар соҳаи технологияҳои 
иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ дар назди Хадамоти  алоқа аз 23 июли соли 2019, № 
2.19-21 таъсис дода шуд. 
30 июли соли 2019 дар шањри Душанбе, бинои Маркази тиљоратии “Созидание”  
љаласаи якум ва 3 сентябри соли 2019 дар бинои Маркази тадќиќотии стратегии назди  
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон љаласаи дуюми Гурӯҳи кории байниидоравї  оид 
ба беҳтар намудани фазои сармоягузорї дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ва 
телекоммуникатсионӣ баргузор гардид. 
 

Ба зербанди 2, банди 8 маълумот пешнињод нагардидааст. 
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 Банди 3 

Бо мақсади фароҳам овардани заминаҳои мусоиди фаъолият дар соҳаҳои гуногун, аз 

ҷумла муосиргардонии хизматрасониҳои давлатӣ ҷиҳати таъмини сифати баланди 
шабакаҳои интернетӣ дар ҷумҳурӣ, хатҳои нахию нурии алоқаи магистралии 
баландсуръат дар миқёси ҷумҳурӣ ташкил карда шуда, то ҳар як маркази ноҳиявии 
ҷумҳурӣ кашида шуданд. Дар шабакаи дохилиминтақавӣ, чун шабакаи шоҳроҳӣ 

сохторҳои ҳалқавии сохтмони шабакаҳо бо марказҳои ягонаи идора бо истифода аз 
таҷҳизоти муосири рақамӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд. Шабакаҳои 
маҳаллии марказҳои вилоятӣ чун ҳама принсипҳо, ба мисли шоҳроҳӣ ва 
дохилиминтақавӣ сохта шудаанд. 

Илова бар он, зарфияти шабакаҳои магистралии нахию нурии ҶСК «Тоҷиктелеком»  

ба  вазоратҳо, кумитаҳо, хадамотҳо ва муассисаҳои давлатӣ, ки шабакаҳои онҳо 
таҷдиду густаришро тақозо менамоянд, иҷора дода мешавад. То бо ҳол, аксарияти 
вазорату муассисаҳои давлатӣ ва бонкҳою муассисаҳои тиҷоратӣ бо истифода аз 
шабакаҳо, VPN-и худро таъсис дода, дар сар то сари кишвар нуқтаҳои худро таҳти як 
шабака бо ҳам пайваст намудаанд.  

Аз ҷониби зерсохторҳои хадамот каналҳои берунаи дастрасӣ ба шабакаи Интернет 
мутобиқ ба талаботи истифодабарандагон таъмин карда шудаанд. Бо ин мақсад 
шабакаи нақлиётии баландсуръат бо истифода аз технологияи  DWDM  сохта шуда, 
мавриди истифодабарӣ қарор гирифтааст. Бо истифода аз ин шабакаи нақлиётӣ, 
каналҳои эҳтиётии дастрасӣ ба шабакаи Интернет низ таъмин карда шудаанд. 
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 Вазорату идорањо ва маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї дар њар як 
шањру ноњия ва мањаллу дењот дастрасии 
ањолї ва субъектњои соњибкориро ба 
хизматрасонињои босифати давлатї 
таъмин карда, истифодаи васеи 
технологияњои иттилоотиву 
коммуникатсиониро ба роњ монанд.   

 

Мавриди иљро ќарор дорад. 
 
Бо маќсади соддагардонии расмиёти гирифтани иљозат барои сохтмон (мактуби 
Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Душанбе аз 31.12.2019, №3/7-5213) бо 
ќарори Раиси шањри Душанбе оид ба тасдиќи Низомномаи Сарраёсати меъмори ва 
шањрсозии шањри Душанбе ва дастурамали мансабии сардори он аз 11 апрели соли 
2019, № 212/1 ќабул карда шуд. Тибќи ќарори мазкур Сарраёсати меъморї ва 
шањрсозии шањри Душанбе оиннома ва басти вазифањои Маркази амалигардонии 
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«Равзанаи ягона, мониторинг ва кадастри шањрсозї»-и  Сарраёсати меъморї ва 
шањрсозии шањри Душанбе тањия ва тасдиќ, нархномаи хизматрасонињои марказ 
ќабул ва њамоњангсозии фаъолияти ЉСК «Шабакањои барќии шањри Душанбе», КВД 
«Обу корези Душанбе», муассисаи «Шабакаи гармидињии шањри Душанбе», шабакаи 
телефонии ЉСК «Тољиктелеком» дар шањри Душанбе, ЉСК «Душанбегаз» љињати 
амалигардонии низоми равзанаи ягона тадбирњои зарурї андеша шуда истодаанд.  

Маркази мазкур фаъолияти худро аз 15 июли соли 2019 тибќи механизми «Равзанаи 
ягона» бе ташрифи маќомоти дигар ба роњ монда, аз 16 декабр тартиби мустаќими 
(онлайни) ќабули аризањои шањрвандонро тавассути таъминоти махсуси барномавї ва 
сомонаи алоњидаи маќомот оѓоз намуд. Дар назар аст, ки механизми љоришудаи 
низоми “Равзанаи ягона”, ки бо дастгирии Гурўњи Бонки Љањонї татбиќ мегардад, ба 
сарфаи 40%-и ваќт, 74%-и харољоти  зарурї барои гирифтани иљозат барои сохтмон ва 
зиёда аз 700 њазор доллари ИМА дар натиљаи риояи талабот  аз љониби бахши хусусї 
мусоидат менамояд. 

Маќомоти масъул қарорҳои дахлдор ҷиҳати ба роҳ мондани фаъолияти утоқи кории 
“Равзанаи ягона дар соҳаи шаҳрсозӣ” аллакай дар 60 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба тасвиб 
расонида, наќшаи роњандозии онњоро тањия намуда истодаанд. 

Аз 8 ноябри соли 2019 дар шањри Душанбе давраи пилотии Равзанаи ягонаи 
барасмиятдарории амалиёти содиротию воридотї ва транзитї оѓоз карда шуд. 

Тибќи мактуби ШСХК «Барќи Тољик» аз 27.12.2019, 14-1403/8569-8569  аз 1-уми марти 
соли 2019 ќабули аризаи шањрвандон барои пешнињоди шартњои техникї љињати 
пайвастшавї ба шабакаи таъмини ќувваи барќ тариќи  сомонаи «Барќи тољик»  дар 
рељаи онлайн роњандозї шудааст. Аризаи мурољиаткунанда давоми 10 рўз  бояд 
баррасї карда  шавад. 

Аз љониби ЉСК «Шабакањои барќии шањри Душанбе» низоми огоњинамоии 
муштариёни шањри Душанбе оид ба ќатънамоии барќ бо сабаби иљроиши корњои 
наќшавии таъмирї тавассути сомонаи алоњидаи ширкат роњандозї гардида, зери 
назорати доимї ќарор дорад. 

Барои муайян кардани меъёри миёнаи шумораи ќатъшавињои ќувваи барќ ба як 
муштарї дар давоми соли таќвимї (SAIFI) ва меъёри миёнаи давомнокии  ќатъшавињо 
ба як муштарї дар давоми соли таќвимї  (SAIDI) аз љониби ШСХК  «Барќи Тољик», 
«Ќоидањои муайян намудани нишондодњои меъёрии нишондињандањои эътимоднокии 
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таъминоти барќ» тањия гардида, барои корбарї ва роњандозии тартиби мазкур ба 
шабакањои барќии шањрию минтаќавї дастрас карда шудаанд. 

Тибќи Фармони Раиси ШСХК «Барќи Тољик», №161 аз 25 декабри соли 2019 омода ва 
пешнињоди шартњои техникї оид ба пайвастшавї ба шабакањои барќї аз санаи 1 
январи соли 2020 ба ЉСК «Шабакањои барќии шањри Душанбе» вогузор карда шуд, ки 
барои бо риояи талаботи Равзанаи ягона дар муњлати муќарраршуда пешнињод 
намудани шартњои техникї замина фароњам меорад. 

Дар њудуди шањри Душанбе амалисозии лоињаи «Таљдиди шабакањои таќсимоти барќ 
ва љорї намудани назорат ва идоракунии автоматии њисоби нерўи барќ» оѓоз гардид, 
ки татбиќи он ба баланд шудани сифати хизматрасонињо таъмини ќувваи барќ 
мусоидат хоњад кард. 

Санаи 25-уми апрели соли 2019 портали электронии тиљорати берунаи Вазорати 
рушди иќтисод ва савдо ифтитоњ ёфт, ки дар он тамоми маълумоти зарурї оид ба 
расмиёт, њуљљатњои зарурї барои содирот ва воридоти намудњои муайяни молу 
хизматрасонї бо нишондоди маблаѓи расмї ва ваќти зарурї барои анљом додани 
расмиёт пешнињод карда мешавад.   
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Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи 
амволи давлатї якҷо бо котиботи Шӯрои 

машваратӣ: 

- фаъолияти Шӯроҳои машваратии 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияро ҷоннок 
намуда, вобаста ба дастрас намудани 
пешниҳодоти бахши хусуcӣ, омӯзиш ва 
бартараф намудани мушкилоту монеаҳо 

дар фаъолияти соҳибкорию сармоягузорӣ 
тадбирҳо андешад; 

 

 

 

 

 

Зербанди 1 

Мавриди иљро ќарор дорад. 

Вобаста ба масъалаи таъсис ва таќвият бахшидани фаъолияти шўроњои машваратии 
назди раисони вилоятњо ва шањру ноњияњо ба Дастгоњи иљроияи Президенти 
Љумњурии Тољикистон бо мактуб аз 28.06.2019,№1-1К/551 маълумот пешнињод 
шудааст.  

Дар натиљаи пайгирии масъалаи мазкур, дархости даќиќ ва мушаххаси маълумотњо 
оид ба санадњои ќабулгардида ва њамкорињо бо Шўроњои машваратии назди раисони 
вилоятњо ва маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањру ноњияњои љумњурї дар 
солњои 2018 - 2019 шумораи умумии Шўроњои машваратии рушди соњибкорию 
сармоягузорї дар љумњурї аз 40 то ба 69 адад  расонида шудааст. Аз љумла: 

- 3 шўроњои вилоятї; 
- 1 шўрои машваратии водии Рашт; 
- 65  шањру ноњияњо,  аз љумла ш.  Душанбе  -1,  шањру ноњияи вилояти Хатлон - 

25, вилояти Суѓд - 18, ВМКБ – 8 ва НТЉ - 13 шўроњои машваратии минтаќавї ташкил 
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- мониторинги доимии иҷрои қарорҳои 

протоколии ҷаласаҳои Шӯроро ба роҳ 
монда, натиҷаҳои фосилавии онро ҳар 
нимсола ба Ҳукумати кишвар пешниҳод 
намояд. 

дода шудааст. 
Бо маќсади  тањкими  фаъолияти Шўроњои машваратии минтаќањо лоињаи 
Низомномаи намунавии Шӯрои машваратӣ оид ба рушди соҳибкорӣ  ва 
сармоягузории назди Раисони вилоятҳо/шањрҳо/ноҳияҳо таҳия гардида, баррасї ва 
тасдиќи он тибќи тартиби муќарраргардида дар назар дошта шудааст.  
То имрўз як ќатор маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоятњо ва шањру 
ноњияњои љумњурї, аз љумла Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон,  вилоятњои 
Хатлон, Шўрои машваратии назди раиси вилояти Суѓд, Маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии шањрњои Душанбе, Роѓун, Турсунзода,  ноњияњои Лахш ва Рашт 
маълумот пешнињод намудаанд. 

Зербанди 2 

Мавриди иљро ќарор дорад. 

Ќаблан натиљањои иљрои Протоколи љаласаи XVIII Шўрои машваратї аз 26 январи 
соли 2018 љамъбаст ва бо мактубњои №1-1К/514 аз 19 июни соли 2018  ва  №1-1К/1005  
аз  6  декабри  соли 2018 (ба супоришњои Роњбари ДИП, № 22/10 -76 аз 28.03.2018, №22 -
7/10(22/10 -76) аз 16.05.2018, №22 -7/10(22/10 -76) аз 27.08.2018) ва №1-1К/551 аз 28.06.2019 
пешнињод карда шудааст. 
Инчунин, љадвали бандњои иљронашудаи 14 љаласањои ќаблии  Шўрои машваратї ба 
љаласаи 1-уми фосилавии Шўрои машваратї 22 ноябри соли 2019 манзур гардид. 
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Кумитаи рушди сайёҳӣ якҷо бо вазорату 
идораҳои дахлдор ҷиҳати муаррифии 
имкониятҳои сайёҳӣ ва пешниҳоди 

имтиёзҳо дар соҳа, аз ҷумла раводиди 
электронӣ чораҷӯӣ намояд. 

 

Мавриди иљро ќарор дорад. 
 

Кумитаи рушди сайёҳӣ иттилоъ додааст (№7.1/1-444 аз 08.05.2019), ки айни замон, оид 

ба раводиди электронии E-visa ролики тарғиботии видеоӣ бо забони англисӣ таҳия 
гардида, он тариқи шабакаҳои телевизионӣ, сомонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ барои 
ҷалби сайёҳони хориҷӣ таблиғ гардида истодааст. 
Аз ҷониби Кумита бо мақсади муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёҳии љумҳурї дар 

заминаи “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” оид ба таблиғи 
манзараҳои зебои табиат, аз ҷумла куҳу пиряхҳо, кулу дарёҳо, фаввораҳо, манбаъҳои 
оби шифобахш, ҳайвонҳои нодир, боғу гулгаштҳо роликҳои тарғиботӣ оид ба меваҳои 

шаҳдбори Тоҷикистон, “Наврӯзи байналмилалӣ”, имтиёзҳои андозию гумрукӣ дар 
соҳаи сайёҳӣ, “Бабри барфӣ” ва гусфанди “Марко Поло”, “Сайри гули лола” 
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“Душанбе – меҳвари робитаҳои сайёҳӣ” “Роликҳои дорои маълумотҳои тарғиботии 
имкониятҳои сайёҳӣ” мавзеъҳои алоҳидаи сайёҳӣ ва дигар мавзуъҳои сайёҳӣ, аз ҷумла 
сайёҳии экологӣ, табобатию солимгардонӣ, сайёҳии дохилӣ, таомҳои миллӣ, сайёҳии 

таърихию фарҳангӣ, сайёҳии зимистона ва куҳнавардӣ, раводиди электронӣ бо 
забонҳои давлатӣ ва хориҷӣ таҳия гашта, дар шабакаҳои телевизионӣ пахш ва дар 
шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ ҷой дода шудаанд. 
Дар рӯзҳои аввали соли 2019 рӯзномаи бонуфузи байналмилалии «Financial Times» 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба рӯйхати ҳашт кишваре ворид намуд, ки ба хонандагони 
сершумори худ барои боздид аз Тоҷикистон дар соли 2019 тавсия медиҳад. Тоҷикистон 
дар ин ҳаштгона мавқеи шашумро ишғол мекунад.  
Тибқи назарсанҷии сомонаи интернетии сайёҳии «DestinationRecomended.com» 

Тоҷикистон ба даҳгонаи беҳтарин хатсайрҳо дар минтақаи Осиё дониста шуда, ба ин 
даҳгона инчунин Озарбойҷон, Ҷопон, Шри ланка, Сингапур, Ҳиндустон, Чин ва 
Индонезия низ ворид карда шудааст. 
Тоҷикистон ба рӯйхати кишварҳои амнтарини сайёра шомил гардида, раддабандиро 
маҷаллаи байналмилалии молиявии англисзабон «Global Finance» таҳия намудааст.  
Кумитаи рушди сайёҳӣ инчунин, бо мактуб  аз 19 июли 2019 №7.1/1-303 иттилоъ 
додааст, ки тўли 6 моњи охир зиёда аз 30 ширкати нави сайёњї ба бозори сайёњии 
мамлакат ворид гардида, фаъолияти худро бањри тањияи хатсайрњои нави сайёњї, 
пешнињоди он ба муштариён ва љалби њарчи бештари сайёњони хориљї сафарбар 
намуданд. Бо пешнињоди Кумита 11 лоињаи инфрасохтори сайёњї, аз љумла 
мењмонхонаву осоишгоњњо, боѓњои фарњангию фароѓатї, роњи танобї ва маљмаањои 
сайёњї бо ќарорњои дахлдори Њукумати мамлакат аз имтиёзњо бархурдор гаштаанд. 
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Агентии содирот якљо бо Вазорати саноат 
ва технологияњои нав, Кумитаи давлатии 
сармоягузорї ва идораи амволи давлатї ва 
маќомоти иљроияи маҳаллии њокимияти 
давлатӣ ҷиҳати баланд бардоштани 
иқтидори содиротии мамлакат ва 
огоњонидани соњибкорон аз стандартњои 
байналмилалї, ташкили марказњои 

 

Мавриди иљро ќарор дорад 
 
Дар ин робита маълумотњои ќаблии Агентии содирот иттилоъ додааст (мактуби №30 
аз 30  майи с. 2019) ва Вазорати саноат ва технологияњои нав (мактуби №5-303, аз 30 
апрели соли 2019), бо мактуби Кумитаи давлатии сармоягузорї ва амволи давлатї аз 
28.06.2019,№1-1К/551 ба Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон манзур 
карда шудааст. 
Агентии содироти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин бо мактуб аз 16 
августи соли 2019, №133 иттилоъ додааст, ки бо мақсади зиёд намудани ҳаҷми 
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логистикиву хариду фурӯши  яклухти 
молҳо лоињањои сармоягузориро тањия ва 
татбиќ намояд. 

содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи кишвар ҷиҳати ташкили марказҳои 
логистикӣ густариши муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ Созишнома байни Вазорати 
кишоварзии Љумњурии Тољикистон ва Вазорати кишоварзии Федератсияи Россия ба 
имзо расонида шудааст. 
Айни замон, масъалањои вобаста ба ташкили Маркази яклухту таќсимотї барои 
содироти маҳсулоти ватанї љињати дарёфти бозорҳои нави фурӯши маҳсулот дар 

бозорҳои ҷаҳонӣ тибќи муќаррароти протоколи Комиссияи байнињукуматї оид ба 
њамкории иќтисодї байни Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия мавриди 
баррасии љонибњо ќарор доранд. 
Њамзамон, масъалаи ташкили Маркази яклухту таќсимотї барои содироти молу 
маҳсулот дар Комиссияи байнињукуматї оид ба њамкории иќтисодї байни Љумњурии 
Тољикистон ва Љумњурии Ќазоќистон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. 
Мувофиќаи масъалањо љињати иќдомњои минбаъда доир ба ташкили Маркази яклухту 
таќсимотї байни вазорату идорањо идома дорад. 
Инчунин бо маќсади густариш додани њамкорињои љумњурињои Тољикистон ва 
Федератсияи Россия оид ба зиёд кардани њаљми содироти мањсулоти кишоварзї, 
Созишнома байни Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 
Хадамоти федералии гумруки Федератсияи Россия доир ба ташкил намудани долони 
содагардонидашудаи гумрукї «Долони сабз» тањия гардида, 17 апрели соли 2019 ба 
имзо расонида шудааст. 
 
Аз љониби Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии 
Тољикистон бо маќсади муаррифии лоињањои афзалиятноки сармоягузорї ва љалби 
сармояи мустаќим шиносномаи 55 адад лоињањои сармоягузорї ба маблаѓи беш аз 2,3 
млрд. доллар тањия намуда, ба сармоягузорони давлатњои Русия (аз љумла Тотористон) 
ва Љумњурии Халќии Хитой пешнињод гардиданд, ки аз онњо 4 лоиња ба маблаѓи 75,06 
млн. доллар марказњои логистикиву хариду фурўши яклухти молњо мебошанд. 
Њамзамон, дар сомонаи Кумита www.investcom.tj лоињањои мазкур дар шакли маљала 
бо забонњои русї ва англисї љойгир шудаанд. Инчунин, љињати ба роњ мондани 
њамкорињои судманд миёни намояндагони бахши хусусї портали мањсули электронии 
В2В (соњибкор бо соњибкор) таъсис дода шуда, корњо дар самти мазкур мунтазам 
пайгирї карда шуда истодааст. 
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 Роњбарони шўроњои машваратии 
минтаќавї оид ба бењтар намудани фазои 
сармоягузорї ва соњибкорї бо маќсади 
тањким бахшидани майдони муколамаи 
давлат ва бахши хусусї тадбирњои зарурї 
андешида, дар асоси баррасии масъалањои 
мављуда, аз ҷумла монеаҳо ва мушкилиҳои 
рушди бахши хусусӣ  ба котиботи Шӯрои 
машваратӣ  пешнињодњои асоснок манзур  
намоянд. 

 

Мавриди иљро ќарор дорад 

 
Дар маљмўъ вобаста ба масъалаи мазкур дар банди 10, зербанди 1 маълумот манзур 
гардидааст. 
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Роҳбарияти ҶДММ “Беҳамто” то 9 
сентябри соли 2020 оид ба сохта ва  ба 
истифода корхонаи маҳсулоти ҳасибӣ 
корҳоро тақвият бахшад. 

 

Мавриди иљро ќарор дорад 

 

Тибќи маълумоти ЉДММ “Фабрикаи мурѓпарварии Бењамто”- и ноњияи Ёвон мактуб 
ба Њукумати љумњурї (№ 55 аз 10 июни соли 2019) иброз доштааст, ки мактуби 
Кумитаи давлатии сармоягузорї ва амволи давлатї аз 12 апрели соли 2019,№ 1-2е/211 
ба Њукумати љумњурї вобаста ба њалли масъалаи људо намудани ќитъаи  замин барои 
сохтмони корхонаи мањсулоти њасибчањои парњезї, корхонаи истењсоли хўроки 
омехтаи парранда, инчунин сохтмони  мурѓхонањои  иловагї ва парваришгоњи мурѓ 
барои тухми зоиш ирсол намудааст. Масъалањои мазкур дар баррасии Њукумати 
љумњурї ќарор  дорад. 

Љамъият иброз доштааст, ки бояд барои корхонаи мањсулоти њасибчањои парњезї ва 
кушторгоњ барои чор њазор сар мурѓ дар як соат дар ноњияи Рўдакї (3 га), сохтмони  
мурѓхонањои  иловагї ва парваришгоњи мурѓ барои тухми зоиш дар ноњияи Ёвон (8 га) 
ва корхонаи истењсоли хўроки омехтаи парранда дар ноњияи Шањринав (4 га) замин 
људо гардад. Он изњори нигаронї намудааст, ки бинобар тўл кашидани  њалли 
масъалаи мазкур соњибкорони њамсоя барои љалб намудани њамкорон ва 
сармоягузорони он гуфтушунид гузаронида истодаанд. 

 

Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон иттилоъ додааст (№1/583 аз 8 
майи соли 2019), ки бо маќсади рушди соњаи паррандапарварї дар вилоят ЉДММ 
“Фабрикаи мурѓпарварии Бењамто”- и ноњияи Ёвон аз Муассисаи давлатии “Фонди 
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дастгирии соњибкорї”-и назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 17,6 миллион сомонї 
барои таљдиди фабрикаи парандапарварї ва истењсоли њасибчањои мурѓї ќарзи 
имтиёзнок гирифтааст.  

Барои људо намудани ќитъаи замин љињати бунёди корхона барои истењсоли 
њасибчањои мурѓї дастурњо дода шуда, кор дар ин самт идома дорад.  

 

Вазорати саноат ва технологияњои нав иброз доштааст ( мактуб ба Њукумати љумњурї 
аз 8 июли соли 2019, №5-548), ки масъалаи људо кардани замин ба ЉДММ “Фабрикаи 
мурѓпарварии Бењамто” њалли мусбии худро наёфтааст. 

Аз сабаби норасоии гўшти истењсоли ватанї фаъолияти корхонањои њасиббарорї аз 
гўшти воридотї вобаста буда, ба љумњурї њар сол ба њисоби миёна 27,4 њазор тонна 
(42,8 млн. доллари ИМА) гўшт ворид карда мешавад.Таъсиси корхонаи мазкур барои 
таъмини бозори дохилї бо гўшти парњезї  ва таќвияти истењсолоти 
воридотивазкунанда мусоидат намуда, људо кардани ќитъаи замин мувофиќи маќсад 
арзёбї гардидааст. 
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Ба  шарикони рушд  тавсия дода мешавад, 
ки: 

 

- ба Агентии содирот, Вазорати  саноат ва 
технологияҳои нав, Кумитаи давлатии 
сармоягузорї ва идораи амволи давлатї ва 
маќомоти иљроияи маҳаллии њокимияти 

давлатӣ  ва бахши хусусї  ҷиҳати тањия ва 
татбиќи лоињањои сармоягузорӣ дар самти 
баланд бардоштани иқтидори содиротии 
соњибкорон, ташкили марказњои 
логистикиву хариду фурӯши яклухт ва 
ташаккули арзиши иловагї мусоидат 
намоянд; 

- дар татбиќ ва таъмини иљрои босифат ва 

 

Зербанди 1 

Мавриди иљро ќарор дорад. 

Вобаста ба ин масъала дар банди 12-и маълумотномаи мазкур маълумот дарљ 
гардидааст. 

Зербанди 2 

Мавриди иљро ќарор дорад. 

Гурўњи Бонки Љањонї дар доираи лоињаи “Баланд бардоштани раќобатпазирии 
бахши хусусї”, Бонки рушди Осиё дар доираи лоињаи “Таъсиси равзанаи ягонаи 
содирот, воридот ва транзити молњо”, БРСММ дар доираи лоињаи “Мусоидат ба 
рушди тиљорат” ба татбиќи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Љумҳурии Тоҷикистон 
оид ба беҳтар намудани нишондиҳандаҳои Љумҳурии Тоҷикистон дар ҳисоботи 
«Пешбурди  соњибкорї» - и  Бонки Љаҳонӣ  барои  солҳои  2019 – 2022  аз 2 майи соли 
2019, №223 мусоидат карда истодаанд. 
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сариваќтии бандњои наќшаи чорабинињои 
њисоботи “Пешбурди соњибкорї” ва дар 
омузиши таҷрибаи ҷаҳонӣ  вобаста ба 
раддабандиҳои байналмилалӣ ба вазорату 

идораҳои дахлдор мусоидат намоянд. 

 

 


