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Љадвали мониторинги 
иљрои ќарорњои протоколии љаласаи љаласаи ХХ Шўрои машваратии назди Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар 

намудани фазои сармоягузорї аз 12 феврали соли 2020, (тасдиќи протоколи ҷаласа аз 4 марти соли 2020, №22-3/114) 
 

№ Мазмуни супоришњои 
протоколї 

Љараёни иљро 

1. Вазоратњои адлия, 
рушди иќтисод ва 
савдо, молия, Кумитаи 
давлатии 
сармоягузорї ва 
идораи амволи 
давлатї ва Бонки 
миллии Тољикистон 
якљо бо дигар 
вазорату идорањо бо 
маќсади 
соддагардонии 
расмиёти соњибкорї 
ва дар ин замина 
таъмини фазои 
мусоиди 
сармоягузорї, 
инчунин такмили 
заминаи ќонунгузорї 
дар ин самт, корњоро 
оид ба ташаккули 
њукумати электронї ва 
роњандозии 
иќтисодиёти раќамї 

дар љумњурї тақвият 

Вазорати адлия. Нақшаи амал оид ба ҷорӣ намудани ҳукумати электронӣ таҳия карда шуда, он дар 

давраҳои кӯтоҳмуҳлат, миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат амалӣ карда мешавад. 

 Бо мақсади такмили хизматрасониҳои давлатӣ ва ҷиҳати иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2011, таҳти №643 “Дар бораи Консепсияи ташаккули ҳукумати 

электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” дар Вазорати адлия низоми электронии асноди ҳолати 

шаҳрвандӣ ва Портали ҳуқуқӣ ҷорӣ шуда истодааст. 

 Лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизматрасонии давлатӣ” таҳия ва ба 

баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид. Мақсади қонун аз баланд 

бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти давлатӣ бо истифодаи васеи технологияҳои 

иттилоотию коммуникатсионӣ, сатҳи сифат ва дастрас будани хизматҳое, ки ба шаҳрвандон ва 

ташкилотҳо расонида мешаванд, содда гардонидани қоидаҳо ва кам кардани мӯҳлатҳои 

хизматрасониҳо, инчунин коҳиш додани хароҷоти маъмурӣ, ки ба хизматрасониҳои давлатӣ 

мансубанд ва ташаккули низоми ягонаи табодули иттилоотӣ бо истифода аз захираҳои 

иттилоотии электронӣ ва пайвастшавии доимӣ ба низом ва шабакаҳои маҳдуди баҳисобгирии 

алоқаи ҳамаи истифодабарандагон иборат мебошад. 

Вазорати рушди иқтисод ва савдо. Бо мақсади ташаккули ҳукумати электронӣ, сомонаи www.medt.tj 

амал мекунад ва дар заминаи сомонаи мазкур барои дастгоҳи марказии вазорат почтаи электронӣ 

кушода шудааст, ки он барои татбиқи иҷрои талаботи ҳукумати электронӣ ва сифатнок ба роҳ 

мондани маълумотҳо байни сохторҳои дастгоҳи марказии вазорат ва корхонаҳои зертобеъ 
мусоидат намуда истодааст. Тавассути фаъолияти сомонаи мазкури вазорат “Хадамоти Онлайн” 

таъсис дода шуда, амалӣ гардида истодааст.  

 Санаи 6 феврали соли 2020 дар Вазорати рушди иқтисод ва савдо ҷиҳати иҷрои қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2019, №642 «Дар бораи Консепсияи 

иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҷаласаи гурӯҳҳои кории идоракунанда ва 

http://www.medt.tj/
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бахшанд.  техникӣ бо иштироки кормандони Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва вазорату идораҳои дахлдор доир ба таҳияи лоиҳаи «Барномаи миёнамуҳлати рушди 

иқтисодиёти рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025» баргузор гардид. 

 Бо мақсади татбиқи Консепсияи иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурӣ лоиҳаи қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муайян намудани мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи 

иқтисоди рақамӣ” таҳия гардида, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 июни соли 

2020, №370 тасдиқ карда шуд. Татбиқи муқаррароти Консепсияи мазкур, Барномаи иқтисоди 

рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 амалӣ карда мешавад. Мақсади 

Барнома аз татбиқи амалии марҳилаи якуми Консепсияи иқтисоди рақамӣ таҳилил ва арзёбии 

ҳолати мавҷудаи экосистемаи иқтисоди рақамии кишвар, таҳкими асосҳои ғайрирақамӣ ва 

муайян намудани ташаббусҳои асосӣ иборат мебошад. Лоиҳаи барномаи мазкур таҳия гардида 
истодааст.  

 Инчунин лоињаи Фармоиши Њукумати Љумњурии Тољикистон дар бораи тасдиќи Наќшаи 
амал оид ба заминагузорї љињати љорї намудани њукумати электронї дар Љумњурии 
Тољикистон аз љониби мушовирони лоињаи «Мукаммалгардонии идоракунии молияи 
давлатї» тањия гардида, мавриди баррасии вазорату идорањо ќарор дорад. 

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Аз ҷониби Агентии омор 31 намуди шакли 

ҳисоботи оморӣ пурра ба низоми электронӣ ворид карда шуда, хусусан дар соҳаи саноат раванди 

ҷамъоварии 3 намуди шаклҳои ҳисоботи оморӣ аз соҳибкорон бо усули электронӣ роҳандозӣ карда 
шуданд.  

Хадамоти гумруки нази Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шартномаи хизматрасонї миёни 
Хадамоти гумрук ва ЉДММ ТАЌХ “Душанбе сити” оид ба њисоббаробаркунии ѓайринаќдї 
бо истифода аз воситањои пардохти электронї ба имзо расонида шуд; 
 Дар ноњияи Ёвони вилояти Хатлон фаъолияти дидбонгоњи гумрукии «Ёвон» ва дар шањри 

Вањдат фаъолияти дидбонгоњи гумрукии “Вањдат” аз нав ба роњ монда шуд; 
 Баќайдгирии рухсатномањо оид ба низомњои гумрукии «коркард дар њудуди гумрукї», 

«коркард берун аз њудуди гумрукї» ва «коркард барои муомилоти озод», ба салоњияти 
раёсатњои минтаќавии гумрукї вобаста карда шуд; 

 Ба Ќоидањои гузаронидани амалиётњои гумрукї њангоми нигањдории муваќќатии мол 
таѓйиру иловањои ворид карда шуд; 
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 Дар давоми соли љорї дар асоси ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 2 январи соли 2020, 
тањти № 1678 ба Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон, таѓйиру иловањо ворид карда 
шуд; 

 Тибќи таѓйиру иловањои мазкур ба Кодекси гумрук боби нав бо номи "Танзимгари 
ваколатдори иќтисодї" ворид карда шуд; 

 Рӯзи 25 ноябри соил 2020 тафсири илмии Кодекси гумрук муаррифӣ гардид. 

Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади иҷрои қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2014, №815 “Оид ба тадбирҳои вусъат 

додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ” бо 

ташкилотҳои қарзӣ мунтазам ҷаласаҳои корӣ баргузор намуда, масъалаҳои ҷорӣ ва 

мушкилоти дар самти зиёд намудани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ мавҷударо 

муҳокима менамояд;  

 Ба санаи 31 августи соли 2020 дар ҳаҷми 2 827,2 ҳазор адад кортҳои пардохтии бонкӣ ба 
муомилот бароварда шуд;  

 Барои хизматрасонии дорандагони кортҳои пардохтии бонкӣ аз ҷониби ташкилотҳои 

қарзӣ дар маҷмӯъ 1 119 адад банкомат ва 5 589 адад терминалҳои электронӣ насб карда 

шуд. Аз ин миқдор терминалҳои электронӣ, 1 889 адад дар нуқтаҳои пешниҳоди пули 

нақд ва 3 700 адад дар муассисаҳои савдою хизматрасонӣ насб карда шуд; 

 Дар ин давра таносуби амалиётҳои нақдӣ ва ғайринақдӣ бо истифодаи воситаҳои 

электронии пардохтӣ 91,9 фоиз ба 8,1 фоизро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли 

қаблӣ амалиётҳои ғайринақдӣ 1,5 банди фоизӣ зиёд гардидааст; 

 Бо мақсади зиёд намудани ҳиссаи ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ дар муомилоти 

пулии кишвар бо иштироки масъулони Бонки миллии Тоҷикистон ва вазорату идораҳои 

дахлдор 9 маротиба ҷаласаҳои Гурӯҳи кории байниидоравӣ ташкил ва баргузор гардид; 

 Айни замон пардохти як қатор хизматрасониҳои пулакии давлатӣ, аз ҷумла ҳаққи 

истифодаи қувваи барқ, об, хизматрасониҳои коммуналӣ, нақлиёти ҷамъиятӣ, бозрасии 

давлатии автомобилӣ, тандурустӣ, алоқаи телефони шаҳрӣ, хизматрасониҳои бахшҳои 

сабти асноди шаҳрвандӣ ва идораҳои нотариалии ш. Душанбе ва ноҳияҳои он, маблағҳои 

андоз ва дигар хизматрасониҳои давлатӣ тавассути воситаҳои электронии пардохтӣ ба 

таври ғайринақдӣ имконпазир гардидааст; 
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 Ташкилотҳои қарзӣ технологияҳои муосири хизматрасониҳои фосилавии бонкиро, аз 

қабили бонкдории мобилӣ, Интернет-бонкинг, пардохтҳо тавассути QR-рамз ва 

маблағҳои электрониро бомуваффақият татбиқ намуда истодаанд;  

 Пешниҳоди “Cash back” ҷиҳати ҳавасманд гардонидани муштариён барои истифодаи 

пардохтҳои ғайринақдӣ фаъолона амалӣ шуда истодааст. 

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Низоми иттилоотии идоракунии молияи 

давлатӣ “TFMIS” мавриди истифода қарор дорад. Ҳамаи амалиётҳои молиявии буҷети 

ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ тариқи ин низом роҳандозӣ гардида истодааст. Таҳияи буҷет бо 

усули “Аз боло ба поён”, Барномаи миёнамуҳлати хароҷоти давлатӣ, санҷиши пешакӣ ва 

маблағгузорӣ, банақшагирии хазинавӣ, баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисобот, амалиёти 

бонкии хазинадорӣ, маблағгузории мустақилонаи низоми худкори музди меҳнат ва 

хизматрасониҳои коммуналӣ ба роҳ монда шудаанд.  

 Дар таркиби КВД “МДАМББ” маркази тасдиқкунандаи имзои электронии рақамӣ 

фаъолият мекунад. Бо истифода аз сертификатҳои Маркази тасдиқкунандаи имзои 

электронии рақамии Вазорати молия 50 мақомоти давлатӣ пайваст гардида, гардиши 

ҳуҷҷатҳои электронӣ ба роҳ монда шудааст. Зиёда аз 120 вазорату идораҳо ва мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дорандаи сертификати имзои 

электронӣ мебошанд 

 Дар КВД “МДАМББ” портали корпоративии утоқи шахсии электронӣ таъсис дода 
шудааст. 

 Дар самти ҷалб намудани сармояи берунӣ, ҷиҳати рақамикунонии самтҳои мухталифи 

идоракунии давлатӣ, бо шарикони рушд ҳамкориро ба роҳ мондааст. 
2. Вазоратњои адлия, 

энергетика ва 
захирањои об, рушди 
иќтисод ва савдо, 
кумитањои давлатии 
сармоягузорї ва 
идораи амволи 
давлатї, идораи замин 

Вазорати адлия. Вазорат дар доираи лоиҳаи Бонки умумиҷаҳонӣ “Баланд бардоштани 

рақобатнокии бахши хусусӣ” бо Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ 

ва Бонки миллии Тоҷикистон системаи иттилоотии Феҳристи ягонаи давлатии уҳдадориҳои 

гаравиро ҷорӣ намуд. 

То инҷониб 51 ташкилоти кредитӣ барои бақайдгирӣ дар низоми феҳристи ягона ба Вазорат 

муроҷиат кардааст, ки ба онҳо рақами баҳисобгирӣ (истифодабаранда) ва рамзи махфӣ дода 
шудааст.  
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ва геодезї, кумитањои 
андоз, меъморї ва 
сохтмон, Хадамоти 
гумрук, Бонки миллии 
Тољикистон, ШСХК 
“Барќи Тољик”, 
маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии 
вилоят ва шањру 
ноњияњо: 
 
- вобаста ба 
истифодаи самаранок 
ва татбиќи пурраи 
низоми 
автоматикунонидашуд
аи фењристи 
электронии гарави 
амволи манќул ва 
ѓайриманќул, 
расмиёти электронї 
дар доираи низомњои 
“Равзанаи ягона” оид 
ба баќайдгирии 
субъектњои 
соњибкорї, амволи 
ѓайриманќул, иљозат 
барои оѓози корњои 
сохтмонї, расмиёти 
содирот, воридот ва 
транзити молњо, 

Дар натиҷа, соҳиби рақами баҳисобгирӣ (истифодабаранда) ва рамз метавонад бақайдгирии 

гаравҳо ва ҷустуҷӯи маълумотро бевосита тариқи шабакаи интернет дар системаи 

иттилоотии Феҳристи ягонаи давлатии уҳдадориҳои гаравӣ анҷом диҳад. 

Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ. Дар заминаи КВД “Бақайдгирии молу мулки 

ғайриманқул” низоми Равзанаи ягона дар тамоми манотиқи кишвар таъсис ва фаъолият 
карда истодааст; 

 Тартиби нави бақайдгирии ҳуқуқи истифодаи замин дар давоми 7 рӯз ба таври 

муқаррарӣ ва дар давмои 2 рӯз ба таври фаврӣ анҷом меёбад; 
 Фењристи электронии  маълумот оид ба уњдадории (гарав, ќарз, мањдудият) молу мулки 

ѓайриманќул дар пойгоњи мањзани барномаи электронии Системаи худкори баќайдгирии 

молу мулки ғайриманќул дар Тољикистон таъсис дода шуда, дар сомонаи 

www.baqaydgiri.tj  дар рељаи 24/7 рўз ройгон, мустақим дастраси ҳамаи шаҳрвандон 
гардонида шудааст; 

 Аз 4 марти соли 2020 маҳзани электронии геопортал дар сомонаи www.geoportal.tj  дар 

ҳудуди шаҳри Душанбе ба пуррагӣ ба истифода дода шудааст. 

 Аз 16 декабри соли 2019 фаъолияти Маркази “Равзанаи ягона” барои гирифтани хуҷҷати 

иҷозатдиҳӣ дар соҳаи сохтмон тариқи реҷаи онлайн дар назди Сарраёсати меъморӣ ва 

шаҳрсозии шаҳри Душанбе бомуваффақият ба роҳ монда шудааст. (www.memori.tj) 

ШСХК “Барқи Тоҷик”. Тибќи Фармоиши  ШСХК «Барќи Тољик», №161 аз 25 декабри соли 2019 
омода ва пешнињоди шартњои техникї барои пайвастшавї ба шабакањои барќї аз санаи 1 январи 
соли 2020 ба салоњияти ЉСК «Шабакањои барќии шањри Душанбе» вогузор карда шуд, ки барои 
бо риояи талаботи Равзанаи ягона дар муњлати муќарраршуда дар сомонаи   http://dges.tj  дар 
рељаи онлайн пешнињод намудани шартњои техникї замина фароњам меорад. 
Иттилооти зарурї оид ба тартиб ва расмиёти гирифтани шартњои техникї барои 
пайвастшавї ба шабакањои барќї дар сомонаи мазкур дастраси ањолї мебошад.  Баррасии 

ариза (дархост)-и шаҳрвандон, мурољиати “Равзанаи ягона” барои пайвастшавии иншоотњо ба 

шабакаҳои барқӣ ва пешниҳоди шартҳои техникӣ ба муроҷиаткунанда дар муҳлати на зиёда аз 10 

рӯзи тақвимӣ таъмин карда мешавад. 
Кумитаи андоз. Бо маќсади ройгон анљом додани амалњои баќайдгирии давлатии 
субъектњои соњибкорї ва cодатар намудани љараёни баќайдгирии давлатї, тибќи ќонунњои 

http://www.baqaydgiri.tj/
http://www.geoportal.tj/
http://www.memori.tj/
http://dges.tj/
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пайвастшавї ба 
шабакањои барќ 
тадбирњои зарурї 
андешида, њар 
нимсола ба Њукумати 
мамлакат маълумот 
пешнињод намоянд; 
 
- дастурамал ва 
номгўи 
хизматрасонињо, 
нархномаву 
маълумотномањои 
заруриро тањия 
намуда, тавассути 
сомона ва дигар 
воситањои иттилоотї 
дар муњлати 
кўтоњтарин ва 
мунтазам дастраси 
ањолї ва соњибкорон 
гардонанд. 

Љумњурии Тољикистон (аз 02.01.2020, №1680 ва №1681) ба ќонунњои Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї” ва “Дар 
бораи бољи давлатї” таѓйиру иловањо ворид карда шуд. Бо маќсади кам намудани харољоти 
андозсупорандагон њангоми анљом додани фаъолияти соњибкорї ва барњамдињии (ќатъи) 
фаъолият ва сарфа намудани ваќти онњо иќтибос ва маълумотнома аз Фењристи ягонаи 
давлатї ройгон дода мешавад;  
 Тибќи таѓйиру иловањо ба Ќонуни мазкур, талабот оид ба пешнињоди пардохтнома 

(квитансия) њангоми анљом додани амалњои баќайдгирии давлатї, бекор карда шуд ва 
дар натиља номгўи њуљљатњои барои анљом додани амалњои баќайдгирии давлатї 
пешнињодшаванда 1 адад кам гардид. Аз 8 январи соли љорї то инљониб аз љониби 
маќомоти андоз зиёда аз 26440 субъектњои соњибкорї ба ќайди давлатї гирифта шудаанд; 

 Љињати таъмини татбиќи принсипи «Равзанаи ягона» ба шахсони њуќуќї ва соњибкорони 
инфиродї додани раќами мушаххаси суѓуртавї ва рамзи оморї тариќи рељаи мустаќим 
(онлайн) ба роњ монда шудааст ва амали мазкур дар муњлати як рўзи корї анљом дода 
мешавад. Тибќи махзани маълумоти Кумитаи андоз дар рељаи мустаќим ба 16120 
субъектњои соњибкорї раќами мушаххаси суѓуртавї ва рамзи оморї пешнињод карда 
шудааст; 

 Ҷиҳати аз байн бурдани тартиби пешниҳоди эъломияҳои андоз дар ҳомили қоғазӣ ба 

раванди гузариши андозсупорандагон ба тартиби пешниҳоди электронии эъломияҳо 

тақвият бахшида шуда, (аз 13 майи соли ҷорӣ) ба даст овардани сертификати имзои 

электронии рақамӣ ҷиҳати дар шакли электронӣ пешниҳод намудани эъломияҳои андоз 

ройгон ба роҳ монда шуд. Дар айни замон зиёда аз 140,0 адад субъектҳои хоҷагидор 

эъломияҳои худро бо ин тартиб пешниҳод намуда, ин тамоюл афзоиш дорад; 

 Барои андозсупорандагоне, ки имконияти дастрасӣ ба интернет, ё имконият ва малакаи 

кофии ба тариқи электронӣ пешниҳод намудани эъломияҳои андозро надоранд, дар 

биноҳои нозиротҳои андози як қатор шаҳру ноҳияҳо утоқҳои алоҳида - терминалҳо 

ҷиҳати пешниҳоди эъломияҳо дар шакли электронӣ ҷудо ва бо компютерҳо муҷаҳҳаз 

гардонида шуда, дар онҳо мутахассисони мақомоти андоз ба андозсупорандагон кӯмак 
менамоянд; 

 Дар њамкорї бо ЉСП “Бонки байналмилалии Тољикистон” 200 адад пос-терминалњои 
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пардохти бонкї харидорї намуда, ба маќомти њудудии андоз дастрас гардид. Тавассути 
пос-терминалњои мазкур шањрвандон ва андозсупорандагон дар минтаќањо метавонанд бе 
зарурати ташриф овардан ба нуќтањои хизматрасони бонкї андозњои мањаллиро бо 
истифода аз кортњои бонкї ба таври ѓайринаќдї пардохт намоянд. Инчунин, 
терминалњои мазкур бо барнома махсус муљањњаз гардонида шуда, дар як ваќт имконияти 
дар ду шакл амалнамудани њисоббаробаркунињо, аз љумла тавассути корт ва пешнињоди 
расиди пардохтиро пешбанї менамояд; 

 Кумитаи андоз дар ҳамкорӣ бо Бонки Ҷаҳонӣ бо маќсади таќвият бахшидан ба 
њисоббаробаркунии ѓайринаќдї ва сарфа намудани ваќт барои пардохти андозњо, дар 
сомонаи худ шакли нави хизматрасониро љорї намудааст, ки бо истифода аз он 
шањрвандон ва андозсупорандагон имконият доранд бе ташриф овардан ба нуќтањои 
хизматрасонии “Амонатбонк” маблаѓи андоз аз объектњои ѓайриманќул, андози замин ва 
андоз аз воситањои наќлиётро бо истифодаи кортњои пардохтии бонкї (“Visa”, 
“MasterCard” ва “Корти миллї”) пардохт намоянд. Дар баробари пардохти ѓайринаќдии 
маблаѓи андозњои мазкур бо истифодаи кортњои пардохти бонкї, тавассути сомонаи 

Кумитаи андоз хизматрасонии интернет-эквайринг љорӣ гардид. Тибќи махзани 
маълумотњои Кумитаи андоз дар моњњои январ – ноябри соли 2020 бо ин тартиб зиёда аз 
700 амалиёт (транзаксия) гузаронида шудааст; 

 Кушодани суратњисоби бонкї дар ташкилотњои молиявии ќарзӣ тариќи электронї ба роњ 
монда шудааст; 

 Бо 34 ташкилотњои молиявии ќарзї созишномањои њамкорї оид ба табодули электронии 
маълумот ба имзо расонида, тариќи электронї маълумотњо пешнињод ва ќабул гардида 
истодааст. Хизматрасонии ба таври электронї кушодани суратњисобњои бонкї имконият 
фароњам овардааст, ки шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї бе ташриф овардан ба 
маќомоти андоз мактуби ахборотї оид ба кушодани суратњисоби бонкї дар шакли 
электронї дастрас гарданд; 

 Љињати сода намудани раванди баргардонидани маблаѓи андоз аз арзиши иловашудаи 

пардохтгардида, модули нави хизматрасонӣ омода ва мавриди амал ќарор шудааст, ки 
тибќи он пешнињоди аризаи андозсупоранда ва хулосаи маќомоти андоз дар бораи 

баргардонидани маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда дар шакли электронӣ ба роњ монда 
шудааст; 
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 Шањрвандон ва андозсупорандагон метавонанд бо хизматрасонињои (модулњо) мазкур ва 
ќонунгузории андоз бо истифода аз сомонаи расмии Кумитаи андоз (www.andoz. tj) 
шинос шаванд. Сомона пайваста такмил дода шуда, дар он санадњои меъёрии њуќуќии 
ќонунгузории андоз ва номгўи хизматрасонињо ба андозсупорандагон љойгир карда 
шудааст; 

 Бо маќсади бештар ва бењтар намудани хизматрасонињои электронї аз љониби Кумитаи 
андоз портали хизматрасонињои электронї васеъ карда шуда, дар айни замон барои 
андозсупорандагон 40 номгўи хизматрасонињо ба роњ монда шудааст, ки истифодаи онњо 
барои иљрои уњдадорињои андозї ва гузаштан ба стандартњои байналмилалии њисоботи 
молиявї мусоидат менамояд; 

 Бо мақсади ба танзим даровардани Фењристи ягонаи давлатии объектњои молу мулки 
ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он Фармоиши муштараки Кумитаи давлатии идораи замин ва 
геодезї ва Кумитаи андоз ба имзо расонида шудааст. Барномаи имкон дод, ки Фењристи 
ягонаи давлатии молу мулки ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он дар шакли электронї ташкил 
карда шуда, тамоми маълумотњо вобаста ба объектњои молу мулк ва њуќуќњо ба он дар як 

махзан љамъоварї карда шуда, байни ду мақомот мубодилаи маълумот дар шакли 
электронї амалї мешаванд. Ба санаи 01.12.2020 байни Кумитаи андоз ва Кумитаи 
давлатии идораи замин ва геодезї оид ба масъалањои баќайдгирии молу мулк маълумоти 
зиёда аз 185 њазор субъектњои хољагидорї дар шакли электронї ба роњ монда шудааст;  

 Бо маќсади амалисозии самараноки самтњои асосии Барномаи рушди маъмурикунонии 

андоз барои солҳои 2020-2025 Нақшаи чорабинињо ќабул карда шудааст, ки љињати 
гузариш ба модели технологии рушди системаи маќомоти андоз, таъмини риояи 

мустаќилонаи ќонунгузории андоз, баланд бардоштани эътимоди аҳолӣ ба мақомоти 

давлатӣ ва таќвият бахшидан ба татбиќи иќтисодиёти раќамї мусоидат менамояд; 
 Дар 11 моњи соли љорї зиёда аз 970 адад мурољиатњо тавассути почтаи электронии 

Кумитаи андоз «info@andoz.tj» ворид гардида, ба њамаи онњо тибќи тартиби 
муќарраршуда љавоб гардонида шудааст. Љињати дар шакли замонавї ба роњ мондани 
саволу љавоб бо шањрвандон ва андозсупорандагон Тартиби пешнињоди машварат дар 
низоми ваќти мустаќим (онлайн) бо истифодаи усули “ЧАТ” мавриди амал ќарор дода 
шудааст; 

 Дар давраи ташаккулёбии њукумати электронї Кумитаи андоз модули нави компютерии 
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“Китобхонаи электронии Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон”-ро 
(http://lib.andoz.tj/) ташкил намуд, ки 24 соат дастраси тамоми кормандони маќомоти 
андоз ва андозсупорандагон мебошад. 

Кумитаи бехатарии озуќаворӣ. Ҷиҳати њамоњанг намудани расмиёти маъмурии танзими 
савдои беруна дар доираи низоми “Равзанаи ягона” дар якљоягї бо Хадамоти гумрук ва 

мутахассисони ширкати  “Crown - Agent” барои дуруст ба роҳ мондани  тартиби додани 
њуљљатњои байторию фитосанитарї ва карантини растанї њангоми воридот ва содироти 
борњои тањти назоратї,  низоми  бизнес  - протсес тартиб дода шудааст; 

 Корҳо ҷиҳати пурра намудани шакли ягонаи ариза, ба таври электронӣ   (онлайн) тартиб 

додан, пешниҳод, таҳлилу баррасии ариза ва пардохти маблағи боҷи давлатӣ барои 

гирифтани иҷозатнома ба мутахассисон курсҳои омузишӣ гузаронида шуд;  
 Бо маќсади мавриди амал ќарор додани талаботи низом дар нуќтањои  сарњадии зерњадаф  

бо масъулин  гуфтугузорњои судманд баргузор гардида корњои амалӣ  татбиќ шуда 
истодааст;  

 Дар доираи низоми Равзанаи ягона байни мақомоти давлатӣ тибқи қонунҳои 
Љумњурии Тољикистон  “Дар бораи байторї”, “Карантин ва муњофизати 

растанї”,  стандарту талаботҳои Созмони умумиљањонии солимии њайвонот, Созмони 

Умумиљањонии Савдо, Созишномаи санитарӣ ва фитосанитарӣ (СФС), Конвенсияи 
байналмилалии карантин ва њифзи растанињо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии 

байналмилалии аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф шудааст, бо мақсади содда 

намудани расмиёти савдо, беҳтар намудани ҳамкории мутақобила байни мақомотҳои 

масъул дар танзими ғайритарифии савдои хориҷӣ чораҷӯӣ карда шуда истодааст. 
3. Вазоратњои адлия, 

рушди иќтисод ва савдо, 
молия, Кумитаи 
давлатии сармоягузорї 
ва идораи амволи 
давлатї, Бонки миллии 
Тољикистон        
- санадњои меъёрии 

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ. Кумита якҷо бо Котиботи Шӯрои 

машваратӣ пешниҳодҳоро вобаста ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи љамъиятњои сањомї” ва “Дар бораи љамъияти дорои масъулияти мањдуд” 

таҳия намуда, тибќи тартиби муќарраргардида ба вазорату идораҳои дахлдор, аз ҷумла вазоратҳои 

адлия, рушди иқтисод ва савдо, молия, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо 

коррупсия пешниҳод намуд.  

Айни замон тибқи хулосаҳои вазорату идораҳо санадҳо такмил дода шуда, барои баррасӣ ба 

Ҳукумати ҷумҳурӣ пешниҳод карда мешаванд. 
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њуќуќии 
танзимкунандаи 
фаъолияти 
сармоягузориро, ки аз 
љониби гуруњи кории 
байниидоравї тањия 
карда шудаанд, якљо бо 
таѓйиру иловањо ба 
ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи 
љамъиятњои сањомї” ва 
“Дар бораи љамъияти 
дорои масъулияти 
мањдуд” тибќи тартиби 
муќарраргардида ба 
Њукумати мамлакат 
пешнињод намоянд; 
- љињати мукаммал 
гардонидани заминаи 
ќонунгузории 
муфлисшавї 
(пардохтнопазирї) ва 
роњандозии низоми 
муосири он, санадњои 
меъёрии њуќуќии 
дахлдорро тибќи 
таљрибаи пешќадами 
байналмилалї тањия ва 
ба Њукумати кишвар 
манзур намоянд. 

Тавре таҳлилҳо нишон медиҳанд, заминаи қонунгузории фаъолияти сармоягузорӣ дар кишвар 

имрӯз аз нуқтаи назари таъмини сатҳи баланди шаффофияти идоракунӣ, маҳдуд будани ҳуқуқҳои 

саҳомон, ки сармоягузорони ватанию хориҷӣ мебошанд, нақши онҳо дар қабули қарорҳои муҳими 

идоракунии корпоративӣ ва мушаххас набудани сохторҳои моликияту назорат дар ҷамъиятҳои 

хоҷагидор такмилталаб мебошад.  

Дар баробари ин, таҷрибаи низоми бонкии кишвар аз номукаммалии қонунгузории соҳавӣ, сатҳи 

нокифояи ҳимояи саҳҳомон ва сармоягузорони ватаниву хориҷие, ки дорандаи саҳмияҳои ин 

бонкҳо буданд, шаҳодат дода, зарурияти ислоҳоти қонунгузориро дар самти роҳандозии таҷрибаи 

пешқадами идоракунии корпоративӣ барои таъмини шаффофияти фаъолияти ҷамъиятҳои саҳомӣ, 

тақвият бахшидани ҳуқуқу манфиатҳои саҳҳомон ва сармоягузорон, баланд бардоштани 

масъулияти роҳбарони ширкатҳои саҳҳомӣ талаб мекунад.  

Ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳои болозикр метавонад мавқеи кишварро дар ҳисоботи 

“Пешбурди соҳибкорӣ” якчанд зина баланд намояд.  
 
 

 

4. Вазорати рушди Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҷаласаҳои Кумитаи 
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иќтисод ва савдо якљо 
бо Хадамоти гумрук 
ва вазорату идорањо 
љињати татбиќи 
пурраи низоми 
“Равзанаи ягона” оид 
ба расмиёти содирот, 
воридот ва транзити 
молњо чорањои зарурї 
андешида, ба 
Њукумати кишвар 
њисобот манзур 
намоянд. 
 

роњбарикунандаи лоињаи минтаќавии «Њамкории иќтисодии минтаќавии Осиёи Марказї 
оид ба такмили фаъолияти маќомоти наздисарњадї» бо иштироки намояндагони вазорату 
идорањо, бахши хусусї ва ширкатњои пудратии байналмилалї вобаста ба баррасии 
амалишавии низоми Равзанаи ягона баргузор гардид; 

 Тањлилҳои ќонунгузории соњавї, расмиёти маъмурии дохилиидоравии вазорату идорањои 
дар шакли пилотї фаъолияткунанда ва дигар маќомоти ваколатдор оид ба додани 
њуљљатњои иљозатдињї ва сертификатњо ба иштирокчиёни фаъолияти иќтисодии хориљї 
гузаронида шуд; 

 Лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи низоми иљозатдињї» тањия гардида, бо ќарори 
Њукумати кишвар аз 29.02.2020с. №147 маъќул дониста шудааст; 

 Лоињаи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон “Дар бораи тасдиќи Номгўи мақомоти 

давлатӣ ва ташкилотњо, ки ба иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориљӣ бо истифода 
аз низоми иттилоотии  “Равзанаи ягонаи барасмиятдарории амалиёти содиротию 

воридотӣ ва транзитӣ”, ҳуҷҷатҳои иҷозатдињӣ ва сертификат барои содирот, воридот ва 

транзити мол пешниҳод менамоянд” таҳия ва омода гардид; 
 Дар назар аст, ки мутахассисони «Маркази Равзанаи ягона»-и Хадамоти гумрук дар 

якҷоягӣ бо коршиносони ширкати барномасози «АйЮНетворкс», ҳар як корманди бахши 

барасмиятдарории ҳуҷҷатҳои иҷозатдињї ва сертификатҳо, ҳамчунин, ташхисгоҳҳои 

аккредитатсияшударо дар саросари ҷумҳурӣ  дар макони корї бо усули инфиродӣ бо 
омўзиш фаро гиранд;  

 Аз 1 сентябри соли 2020 низоми “Равзанаи ягонаи барасмиятдарории амалиёти содиротӣ, 

воридотӣ ва транзитӣ” пурра ва расман ба фаъолият шуруъ намуд;  
 Дар доираи низом ба њар як иштирокчии фаъолияти иќтисодии хориљї утоќи электронї 

кушода шуда, дар он шумора, таърих ва ваќти ирсоли дархост ба маќомот, инчунин санаи 
гирифтани иљозат ва сертификатњо дарљ гардидааст. Дар утоќи электронї имконияти 
бойгонї кардани маводњои ба низом воридшуда мављуд буда, дар сурати зарурї соњибкор 
метавонад аз онњо дубора истифода намояд. Роњбари маќомот ва субъекти хољагидорї 
метавонад ваколати ворид ба низомро ба кормандони худ дода, амалњои онњоро дар 
рељаи мустаќим назорат кунад.   
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5. Кумитаи меъморї ва 
сохтмон якљо бо 
Кумитаи давлатии 
сармоягузорї ва 
идораи амволи 
давлатї, вазорату 
идорањои дахлдор, 
маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии 
вилоятњо ва шањру 
ноњияњо низоми 
“Равзанаи ягона”-ро 
оид ба гирифтани 
иљозат барои оѓози 
корњои сохтмон њарчи 
зудтар таъсис дода, 
оид ба натиљаи 
фаъолият дар ин самт 
њар нимсола ба 
Њукумати мамлакат 
њисобот манзур 
намояд. 
 

Кумитаи меъморї ва сохтмон. Кумита таъсис додани утоќи «Равзанаи ягона» дар шањри 
Душанбе ва кушодани утоќи кории "Равзанаи ягона дар соњаи шањрсозї" дар маќомоти 

иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањру ноњияњоро тањти назорати доимӣ ќарор 
додааст;  
 Ташкили љамъоварї ва тањлили маълумотњо аз маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 

давлатии шањру ноњияњо ва дар ин асос бартараф намудани мушкилоту номувофиќатињо 
дар ин равандро ба роњ монда шудааст;  

 Тањияи маводњои меъёрию дастурї ва роњандозии корњои машваратию методӣ дар ин 
самт пешбинї ва амалї шуда истодааст; 

 “Дастурамали утоќи кории “Равзанаи ягона дар соњаи шањрсозї” дар маќомотњои 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањру ноњияњои љумњурї” тасдиќ гардидааст; 

 «Тартиби пешбурди мониторинги фаъолияти шањрсозї» ва Барномаи компютерии 
«Равзанаи ягона ва мониторинги объектњои шањрсозї» низ тањия гардида, барои 
истифодабарї пешнињод шудаанд; 

 Семинарњо дар мавзўи “Баррасии сариваќтии мурољиатњои шахсони воќеию њуќуќї оид 
ба масъалањои интихобу додани ќитъаи замин, лоињакашї, мувофиќа ва додани иљозати 

сохтмон” дар шањру ноҳияҳои вилоятҳо ташкил ва гузаронида шуданд; 
 Дар нимсолаи якуми соли 2020 шумораи додани супоришњои меъморию банаќшагирї 

1398 ададро ташкил додааст, ки назар ба њамин давраи соли гузашта 13,7% зиёд мебошад 
ва дар ин асос шумораи иљозатњои додашуда барои оѓози корњои сохтмонї  низ 21% 
афзоиш ёфта, 4236 ададро ташкил додааст, ки аз бисёр љињат ба таъсиси утоќњои равзанаи 
ягона ва риояи Тартиби муќарраргардида вобаста мебошад; 

 Муњлати гирифтани супоришњои меъморию банаќшагирї дар аксари шањру ноњияњо, ки 
утоќњои равзанаи ягонаро дар марњилаи аввали татбиќи ќарори зикргардида оѓоз 
намудаанд, на зиёда аз 15-20 рўзро ташкил медињад, ки ба меъёрњои Тартиби 
муќаррарнамудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон мувофиќат мекунад.  

Сарраёсати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе. Фаъолияти Маркази “Равзанаи ягона” 

(www.memori.tj) барои гирифтани хуҷҷати иҷозатдиҳӣ дар соҳаи сохтмон тариқи реҷаи 

онлайн дар назди Сарраёсати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе бомуваффақият ба роҳ 

монда шудааст. Ба Равзанаи ягонаи мазкур 12 мақомоти иҷозатдиҳанда пайваст шудаанд. 

http://www.memori.tj/
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Механизми “Равзанаи ягона” барои гирифтани иҷозати сохтмон, ба корхонаҳо барои сабти 

ном ва дархост намудани иҷозати сохтмон бидуни боздид аз мақомоти иҷозатдиҳанда кӯмак 

менамояд. Ин усул ба соҳибкорон барои барканор намудани он душвориҳое, ки дар 

пешниҳоди ҳуҷҷатҳо ба таври хаттӣ пеш меомад, кӯмак менамояд. Механизми “Равзанаи 

ягонаи иҷозати сохтмон” имкон медиҳад, ки соҳибкорон 40 фоизи вақтро барои гирифтани 

иҷозате, ки дар шаҳри Душанбе дода мешаванд ва 74 фоизи хароҷоти бахши хусусиро 

ташкил медиҳад, сарфа намоянд. Тибқи маълумоти расмӣ дар соли 2020, 201 иҷозати 

сохтмонӣ дода шудааст ва бисёр аризаҳои иловагӣ баррасӣ карда шудаанд.  
6. Кумитаи давлатии 

сармоягузорї ва идораи 
амволи давлатї якљо бо 
Кумитаи рушди мањал, 
Агентии омор, вазорату 
идорањои дахлдор ва 
маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии 
вилоят ва шањру 
ноњияњо дар њамкорї бо 
шарикони рушд љињати 
мунтазам гузаронидани 
рейтинги миллии фазои 
сармоягузорї ва 
љамъбасти натиљањои он 
тадбирњои зарурї 
андешанд. 

Маводи тањлилии Котиботи Шӯрои машваратӣ вобаста ба ташкили рейтинги миллии фазои 
сармоягузорї  тањия ва ба Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї ва бо 
мактуби Кумита Њукумати љумњурї ирсол гардид.  

Мақсади асосии  ташкили рейтинги миллї ин арзёбии њолати мавҷудаи  фазои сармоягузорӣ 

бо назардошти натиҷаҳои тадбирҳои аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ андешидашуда ва 

фаъолияти онҳо дар татбиқи  сиёсати давлатӣ  дар самти беҳсозии фазои сармоягузорӣ дар 

минтақаҳо мебошад. Маҷмуи тадбирҳои зикргардида аз санадҳои меъёрию ҳуқуқии 

ҷумҳуриявию минтақавӣ, самтҳои рушди соҳаҳо, таъмини рушди иќтисодиёт тавассути 

дастгирии ҳамаҷонибаи бахши хусусӣ дар ноњияњо ва шањрњо мебошад. Ин нишондињандањо 

ба Њукумати Љумњурии Тољикистон имкон медињанд, ки саҳми мақомоти мањаллиро дар 
бањогузории: 

  - беҳтар намудани фаъолияти соҳибкорӣ ва фазои сармоягузорӣ; 

  - таъмини рушди иқтисодӣ;  

  - муқоиса намудани тағйиротҳои мусбӣ ва ё манфӣ; 
  - муайян намудани тамоюл ва равандњои умумии самти мазкур; 

  - фароҳам овардани раќобати солими минтақаҳо оид ба рушди фазои сармоягузорию 

соњибкорӣ; 

  - муайян намудани таҷрибаҳои беҳтарини мақомоти минтақавӣ ( бо назардошти имконияти  

истифодаи он дар дигар минтақаҳо); 

 - водорнамоӣ ва ҳавасмандсозии мақомоти минтақавӣ барои андешидани тадбирҳо дар 

самти рушди фазои сармоягузорию соњибкорӣ муайян намояд. 
7. Кумитаи давлатии Љумњурии Тољикистон тибќи натиљањои њисоботи “Пешбурди соњибкорї”-и Бонки љањонї, 
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сармоягузорї ва идораи 
амволи давлатї, 
Котиботи Шўрои 
машваратї, вазорату 
идорањои дахлдор ва 
маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии 
вилоятњо ва шањру 
ноњияњо љињати татбиќи 
арзёбии “Пешбурди 
соњибкорї” дар сатњи 
мањал ба тариќи 
таљрибавї дар баъзе 
шањру ноњияњо аз рўи 
якчанд нишондињандаи 
асосї, аз љумла 
баќайдгирии фаъолияти 
соњибкорї, гирифтани 
иљозат барои сохтмон, 
пайвастшавї ба 
шабакањои барќ ва 
баќайдгирии молу 
амволи ѓайриманќул 
чораљўї намоянд. 

ки танзими давлатии фаъолияти соњибкориро дар кишварњои олам арзёбї мекунад, дар соли 

2020 мавќеи худро 20 зина боло бурда, љои 106-умро ишғол намуд ва ба дањгонаи кишварњои 

пешќадами ислоҳотгари љањон шомил гардид.  
Мавќеи љумњурї асосан аз рўи бењтар гардидани як ќатор нишондињандањо, аз љумла 
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) ва тиљорати беруна ба 7 зина (љойи 141-ум) 
боло рафтааст. 

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ якҷо бо Котиботи Шўро 

мониторинги раванди татбиќи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Љумҳурии Тоҷикистон оид 

ба беҳтар намудани нишондиҳандаҳои Љумҳурии Тоҷикистон дар ҳисоботи «Пешбурди 

соњибкорї»-и Бонки Умумиҷаҳонӣ барои солҳои 2019-2022, ки  аз 2 майи соли 2019, №223 

тасдиқ карда шудааст, мунтазам гузаронида истодааст. 

Маълумот оид ба рафти иҷрои қарори мазкур дар соли 2020 ба Ҳукумати мамлакат 

пешниҳод гардид. 
 

8. Вазорати кишоварзї, 
кумитањои њифзи 
муњити зист, бехатарии 
озуќаворї якљо бо 
сохторњои дахлдор бо 
маќсади фароњам 
овардани заминањои 

Вазорати кишоварзӣ. Тибќи тартиби муќаррагардида лоињаи ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи Барномаи фароњам овардани шароити мусоид барои љорї намудани 
таљрибаи муносиби кишоварзї дар истењсоли мањсулоти кишоварзї (Стандарти 
байналмилалии Global G.A.P.)» ва лоињаи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи Консепсияи ташкил ва рушди кластерҳои агросаноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои давраи то соли 2040»  тањия гардида, дар робита ба супоришњои дар љаласаи Шўро 

зикргардида, бо назардошти таклифу пешнињодњои вазорату идораҳои дахлдор аз 
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татбиќи стандартњои 
байналмилалї, аз љумла 
“ГЛОБАЛ ГЭП”, 
“Номгўи моддањои 
химиявие, ки 
истифодаашон дар 
Љумњурии Тољикистон 
иљозат дода шудааст” 
дар тањрири нав тањия 
ва барои тасдиќ ба 
Њукумати љумњурї 
пешнињод намоянд. 

04.07.2020, №1/7-1916 ва №1/7-1917 ба Њукумати Љумњурии Тољикистон барои баррасї 
пешнињод карда шуд; 

 Лоињаи Консепсияи ташкил ва рушди кластери агросаноатӣ барои давараи то соли 2040 
ва  Барномаи фароњам овардани шароити мусоид барои љорї намудани таљрибаи 
муносиби кишоварзї дар истењсоли мањсулоти кишоварзї (Стандарти байналмилалии 
Global G.A.P.)» дар љаласаи Њукумати Љумњурии Тољикистон санаи 27 октябри соли 2020, 

№566 ва №567 баррасї ва қабул гардид.  

 Вобаста ба таҳия ва пешнињод намудани лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи Номгӯи моддањои химиявие, ки истифодаашон дар Љумњурии Тољикистон 
иљозат дода шудааст» дар робита ба  супориши Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти 

Љумњурии Тољикистон аз 01.05.2020, №9406 (22.7) Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иброз намуд, ки тибќи талаботи сархатҳои 5 ва 7 банди 3 

Низомномаи Комиссияи амнияти химиявӣ ба роҳ мондани системаи баќайдгирӣ, санҷиш 

ва назорати моддаҳои химиявӣ ва воситаҳои биологӣ ба салоҳияти комиссияи мазкур 

дохил мешавад ва бо ин маќсад намояндагони босалоҳияти вазорату идораҳо ба њайати 
комиссия шомил мебошанд. 

 Тибқи супориши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.07.2020, №9845 (32.7) Кумитаи 

ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи тартиби 

муқарраргардида барои пешниҳодҳои “Номгӯи моддаҳои химиявӣ ва воситаҳои биологӣ, 

ки истифодаашон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шудааст” барои баррасӣ 
намудан дар Комиссия муваззаф гардидааст.  

Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мақомоти масъул дар 

бахши таъминоти ташкиливу техникии корҳои Комиссияи амнияти химиявӣ бо назардошти 

зарурияти истеҳсолӣ дар мувофиқа бо вазорату идораҳои марбутаи ҷумҳурӣ номгӯи нави 

моддаҳои химиявиро, ки барои истифодаи онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода 

шудааст, ҳамчунин номгӯи моддаҳои химиявие, ки истифодаашон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

манъ ва ё маҳдуд карда шудааст, омода намудааст.  

Дар назар аст, ки дар ҷаласаи ояндаи Комиссияи амнияти химиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ин номгуй мавриди баррасӣ ва қабул қарор мегирад. Баргузории ҷаласаи мазкур бо 

сабабҳои муайян ба таъхир гузошта шуда буд, ва дар назар аст, ки ҷаласаи навбатии он то 
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охири моҳия январи соли 2021 гузаронида шавад.  
9. Вазорати кишоварзї 

якљо бо Вазорати саноат 
ва технологияњои нав, 
вазорату идорањои 
дахлдор лоињаи Наќшаи 
чорабинињои Њукумати 
Љумњурии 
Тољикистонро оид ба 
ташкил ва рушди 
занљираи арзиши 
иловашуда то 
мањсулоти нињоии 
агросаноатї бо 
дарназардошти 
пешнињоди дар љаласаи 
имрўза баёнгардида 
такмил дода, тибќи 
тартиби 
муќарраргардида ба 
Њукумати мамлакат 
пешнињод намоянд. 

Вазорати кишоварзӣ. Консепсияи ташкил ва рушди кластерҳои агросаноатӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2040  тањия ва аз ҷониби Њукумати Љумњурии Тољикистон 

санаи 28 октябри соли 2020, №566 тасдиқ гардид. Мақсад аз тањия ва ќабули Консепсияи 

мазкур ташаккули фаҳмиши ягонаи методологияи ташкил ва рушди кластерҳои агросаноатӣ 

ва фароҳам овардани шароити мусоид барои таъсис ва рушди ояндаи кластерҳои агросаноатӣ 
мебошад. 
  Тибќи таљрибаи байналмилалї рушди кластерњо, ки занљираи арзиши иловашудаи 
мањсулоти нињоиро ифода менамояд,  метавонад ба бењсозии  таъмини ањолии кишвар бо 

неъматњои моддї, рушди мутавозини иқтисодї, баланд бардоштани рақобатпазирии кишвар 
тавассути воситаву услуби мукаммалтари ташкили идоракунии равандњои иќтисодиёт 
мусоидат намояд. 

Барои кластерикунонии агросаноатї дар Консепсияи ќабулгардида 4 марҳила пешбинї 
карда шудааст: 

Дар марҳилаи якум: Ташкили гурӯҳҳои фаъол дар атрофи маҳсулоти интихобшуда 

Дар марҳилаи дуюм: Нақшаи корӣ ва стратегияи кластер таҳия карда мешавад  

Дар марҳилаи сеюм:  Ташкили сохти ягонаи кластер  бо муайянкунии наќши ҳар иштирокчӣ 
пешбинї мешавад.  

Марҳилаи чорум: Татбиќи босифати кластери агросаноатӣ бо ҷалби сармоя. 

10
. 

Вазоратњои кишоварзї, 
саноат ва 
технологияњои нав, 
маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии 
вилоятњо ва шањру 
ноњияњо якљо бо 
сохторњои дахлдор дар 
њамкорї бо 

Вазорати кишоварзӣ. Вобаста ба масъалањои ба роњ мондани фаъолияти хољагињои 
зотпарварии муосир, хушзотикунонї ва солимияти чорвои хушзот ба Гурўњи корї оид ба 
тањияи лоињаи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав љињати ба инобат 
гирифтани озод намудан аз андоз, соњаи “моњипарварї”, “чорвоии зотї гўштї ва ширї”, 
“тухмипарварї”, “занбурпарварї, “гармхонањои доимоамалкунанда ва мавсимї” таклифњои 

вазорат ба Ҳукумати ҷумҳурӣ (1/7-4056 аз 26.12.2020) пешнињод карда шуд. 
 Вобаста ба банди 20 наќшаи чорабинии ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 

31.05.2019, №271 “Дар бораи Наќшаи чорабинињои оид ба бењтар намудани фазои 
сармоягузорї дар соњаи кишоварзї ва рушди тиљорати аграрии Љумњурии Тољикистон 
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Ассотсиатсияи миллии 
истењсолкунандагони 
шир ва мањсулоти 
ширии Тољикистон 
вобаста ба масъалањои 
ба роњ мондани 
фаъолияти хољагињои 
зотпарварии муосир, 
хушзотикунонї ва 
солимияти чорвои 
субъектњои хољагидор 
ва ањолї бо назардошти 
минтаќабоб намудани 
онњо, ворид намудани 
таљњизотњои коркарди 
шир, роњандозии он дар 
дењот ва минтаќањои 
дурдасти љумњурї, 
инчунин тавассути 
кластерњои агросаноатї 
тадбирњои зарурї 
андешанд. 

барои солњои 2019-2021” озод намудани хољагињои занбўрпарвар аз андози даромад озод 
намудани воридоти модарзанбўр аз пардохтњои гумрукї новобаста аз шакли 
моликияташон бо маќсади рушди соњаи занбўрпарварї таклиф пешнињод карда шуд. 

 Нисбати аз андоз аз арзиши иловашуда ва бољи гумрукї озод намудани воридоти 
нурињои минералї, зањрхимикатњо ва пестидсидњо, воридоти чорвои калон ва майдаи 
зотї, тухмињои элитї ва репродуксионии зироатњои кишоварзї, хўроки омехтаи чорво ва 
иловањои витаминдори хўроки чорво, дастгоњ ва асбобњои ширљўшї, таљњизот барои 
коркарди такрории шир ва таљњизотњои ёрирасон барои истифодабарї дар фермањои 
моливу ширї, озод намудани коргарони мавсимии соњаи кишоварзї аз супоридани андоз 
аз кори кироя дар лоињаи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав 
таклифњои мушаххас манзур карда шудааст. 

Кумитаи бехатарии озуќаворї. Дар шароити Тољикистон дар солњои охир дар соњаи 
чорводорї корњои зотпарварї, хушзоткунї ва минтаќабобкунии зоти чорво дар самти 
гўштию ширї, парвариши зотњои сермањсул (сиёњало, шведу зебумонанд, симменталї, 
ќалмикї, абердин ангус) тадбирњои зарури андешида шуда доиман дар назорати 
мутахассисони Кумитаи бехатарии озуќаворї нигоњ дошта мешавад.  
 Бањри дуруст  ба роњ мондани маъракаи наслгирї  ва танзими воридоту содироти маводи 

зоти чорво, омўзиши њолати мутобиќшавї, солимию мањсулнокии зотњои воридшаванда 
ва тибќи наќшаи ноњиябандї ба роњ мондани истифодабарии онњо, парвариш истењсол,  
коркард ва нигоњдории мањсулоти озуќаворї, сифати мањсулот, њосилнокии зироатњои 
кишоварзї диќќати љидди дода  дар ин раванд бањри баланд бардоштани истењсоли шир 
ва мањсулоти ширї, сифат, бехатарї, бастабандии дуруст, раќобатпазир кардани 
мањсулоти истењсолкунандагони ватанї дар њамкорї бо соњибкорон ва 
истењсолкунандагони ватанї мусоидат намуда истодааст. 

 Дар  соли 2019 ба миќдори 10250 воя нутфаи чорвои калони шохдор аз давлати Олмон ва 
Белорус ворид карда шуда, њамчунин чорводорон барои бордоркунии чорво аз нутфаи 
истењсоли ватанї истифода мебаранд.  Инчунин 18 сар аспи хушзот аз Полша ва Россия, 
4853 сар чорвои калони шохдор аз Љумњурињои Белорус, Ќазоќистон, Венгрия, Украина  
ва 525 сар чорвои хурди шохдор аз Ќазоќистон,  Љумњурињои Исломии Покистон ва 
Афѓонистон ворид шудааст.  

 Бо маќсади омўзиши њолати мутобиќшавї ва тибќи наќшаи ноњиябандї истифодабарии 
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саршумори чорвои зотї кормандони Кумита њамкориро бо олимони Институти 
чорводории Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон ба роњ монда,  корњои амалї 
анљом дода истодаанд.  

 Ҳоло дар љумњурї аз 71 адади хољагињои зотпарварї дар шабака буда, 65 ададашон 
фаъолият доранд. 

 Саршумори ҳайвоноти зотӣ дар хоҷагиҳои зотпарварии ҷумҳурӣ, ба ҳолати 1 январи  

соли 2020  чорвои калони шохдор -15 898 сар,  қутос 2 914 сар, чорвои майдаи шохдор 

329939 сар(гӯсфанд 302 321 ва буз 27618),  асп  698 сар, парранда 329 000 сар, занбӯри асал  

2 790 оила, моҳӣ 34 000 сар модармоҳиро ташкил медињад. 
 Тибќи маълумотњои КВД “Саноати парандапарварии Тољикистон”  ба имруз 143 адад 

хољагињо ва корхонањои парандапарварї фаъолият мекунанд, ки дар вилояти Суѓд 
шумораи онњо ба 88 адад, вилояти Хатлон 13 адад, шањру ноњияњои тебеи љумњурї 41 
адад ва ВМКБ 1 адад мерасад.  

 Саршумори парранда дар корхонањои кишоварзї ба 1 январи соли 2020, 5743981 сар, 
истењсоли тухми ѓизої 554 372 900 дона, гушти парранда 11850 тоннаро ташкил додааст. 

 Хољагињо ва корхонањои паррандарварии “Якарча”, “Мурѓи Њилол”, ЉДММ “Дустон-1”, 
ЉДММ “Ганљи равон”, ЉДММ “Саљод”, ЉДММ “Муборак”, ЉДММ “Додобоев”, 
ЉДММ “Тухми аълосифат”, ЉДММ “Чуљаи заррин”, ЉДММ “Симурѓ”, соњибкори 
инфиродї “Амир-16”, СИ Орипов аз вилояти Суѓд, Корхонаи парандапарварии Хуљанд 

ва фабрикањои ноњияи Мастчоњ дар истењсол ва ѓанӣ гардонидани бозори истеъмолии 
кишвар бо гўшти хушсифати мурѓ ва тухми ѓизої сањми назаррас доранд. 

 Як қатор корхонањои саноатии ватании коркарди мањсулоти ширї дар Тољикистон имрўз 
фаъолият доранд ва молу мањсулоташон дар бозорњои минтаќа ва љањон раќобат карда 
метавонанд. 

11
. 

Вазоратњои молия, 
кишоварзї, рушди 
иќтисод ва савдо, 
саноат ва 
технологияњои нав, 
кумитаи андоз, 

 Бо мақсади таъмин намудани яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини амнияти 

озуқаворӣ, аз ҷумла рушди соҳаи зотпарварӣ дар соли 2020 барои татбиқи Барномаи 

маҷмӯавии рушди соҳаи чорводорӣ 2,6 млн. сомонй пешбинӣ гардидааст. 
 Бо маќсади дастгирї намудани фаъолияти соњибкорї, алалхусус хољагињои зотпарварї 

дар ќонунгузории андоз имтиёзњои зиёди андозї муќаррар карда шудааст. Аз љумла: 
- корхонаи нави молистењсолкунанда аз санаи баќайдгирии ибтидоии давлатї њангоми 
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Хадамоти гумрук 
вобаста ба пешнињоди 
имтиёзњои андозию 
гумрукї ба хољагињои 
зотпарварї таклифњои 
мушаххас манзур 
намоянд. 

аз љониби муассисони онњо дар муњлати 12 моњи таќвимии аз санаи баќайдгирии давлатї ба 
фонди оинномавии чунин корхонањо аз 200 њазор то 5 млн. доллари ИМА сармоягузорињо 
ворид гардидан, ба муњлати аз 2 то 5 сол аз пардохти андоз аз фоида (андози низоми 
содакардашуда) озод мебошанд; 

- воридоти ашёи хом барои коркард ва истењсоли мањсулоти нињої, ба истиснои ашёи 
хоми дар дохили љумњурї истењсолшаванда ва молњои зераксизї, ки тартиб ва номгўи он бо 
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 22.06.2019, №327 тасдиќ шудааст,  аз ААИ 
озод мебошад; 

- тибќи муќаррароти моддаи 345 Кодекси гумрук ва моддаи 169 Кодекси андоз воридоти 
технологияву таљњизот ва мавод барои таъминоти соњањои парандапарварї, моњипарварї ва 
(ё) њангоми ворид намудани молњо бевосита барои эњтиёљоти худи субъектњои хољагидорї 
дар соњањои парандапарварї, моњипарварї ва истењсоли хўроки омехтаи паранда ва чорво 
аз супоридани бољи гумрукї ва ААИ озод мебошанд. 

- тибќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 8 августи соли 2018, №399 њангоми 
воридоти њайвоноти хонагии хушзот, харњо, ѓунољин (моддинаи њайвони калони шохдор то 
давраи якум маротиба зоидан), говон ва ќатори мокиёнњо бољи гумрукии сифрї татбиќ 
карда мешавад. Аз дигар намуди молњои зинда бољи гумрукї ба андозаи 5% аз арзиши 
гумрукии онњо ситонида мешавад. 

- тибќи банди 13 моддаи 15 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи буљети давлатии 
Љумњурии Тољикистон барои соли 2020” воридоти тухмии зироатњои кишоварзии дараљаи 
суперэлита ва элита, чорвои зотї ва гўштї, инчунин њама намуди хўроки чорво аз ААИ ва 
бољи гумрукї озод карда мешавад. 

- вобаста ба банди 20 наќшаи чорабинии ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 
31.05.2019, №271 “Дар бораи Наќшаи чорабинињои оид ба бењтар намудани фазои 
сармоягузорї дар соњаи кишоварзї ва рушди тиљорати аграрии Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2019-2021” озод намудани хољагињои занбўрпарвар аз андози даромад озод 
намудани воридоти модарзанбўр аз пардохтњои гумрукї новобаста аз шакли моликияташон 
бо маќсади рушди соњаи занбўрпарварї таклиф пешнињод карда шуд. 

12
. 

Вазорати саноат ва 
технологияњои нав якљо 
бо вазоратњои 

Вазорати саноат ва технологияҳои нав. Вобаста ба муњим будани масъалаи интихоби 
минтаќањо тибќи занљираи “ашёи хом-истењсоли мањсулоти нињої-дарёфти бозори фурўш”, 
аз љониби Вазорат барќияи телефонї ба вазорату идорањои дахлдор ва маќомоти иљроияи 
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кишоварзї, рушди 
иќтисод ва савдо, 
корњои хориљї, 
Кумитаи давлатии 
сармоягузорї ва идораи 
амволи давлатї, 
Кумитаи рушди мањал, 
Агентии содирот, 
маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии 
вилоят ва шањру 
ноњияњо доир ба 
интихоби минтаќањо 
тибќи занљираи “ашёи 
хом - истењсоли 
мањсулоти нињої - 
дарёфти бозори фурўш” 
тадбирњои зарурї 
андешанд. 

њокимияти давлатии вилоятњо ва шањру ноњияњо аз 17.03.2020, №5-716 ирсол карда шуд; 

 Дар асоси супориши Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 сентябри соли 2020, №18751 

(27.7) аз ҷониби вазорат якҷо бо вазорату мақомотҳои дахлдор маълумоти ниҳоӣ вобаста 

ба занљираи “ашёи хом - истењсоли мањсулоти нињої - дарёфти бозори фурўш” пешниҳод карда 
шуд;  

 Тибқи дастури Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 

ноябри соли 2020, №460 (27-7) аз назорат бароварда шуда, вазорату идораҳои дахлдор 

якҷо бо корхонаҳои соҳа ҷиҳати таъмини иҷрои пурраи талаботи бандҳои 10 ва 20 

нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷрои вазифаҳое, ки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2019 “Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва 

хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон” баён гардидаанд, дар доираи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 27 майи соли 2020, №293 “Дар бораи Барномаи саноатикунонии босуръати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025”, Матритсаи амалиёти он ва барномаҳои 

соҳавӣ тадбирҳо андешида, ҳар нимсола ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот 

фосилавӣ пешниҳод намоянд.  

Агентии содирот. Намояндаи Агентии содирот ба гурӯҳи кории байниидоравӣ ба Вазорати саноат 

ва технологияҳои нав пешниҳод карда шуд. 

 Бо мақсади таъмини дастрасии иттилооти зарурӣ барои муаррифии маҳсулот ва пайдо намудани 

шарикони хориҷӣ, ҷиҳати ташаккули ҳисоботи омории содирот якҷо бо вазорату идораҳои 

дахлдор лоиҳаи Феҳристҳои содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва саноатӣро таҳия намуд.  

 Феҳристҳои субъектҳои содироткунандаи маҳсулоти кишоварзию саноатиро таҳия намуд, ки 

айни замон дар баррасии Ҳукумати ҶТ қарор доранд. Мақсад аз таҳияи ҳуҷҷатҳои зикргардида 

ин дуруст ва дақиқ муайян кардани дурнамои иқтидорҳои содиротии кишвар буда, дар оянда ба 

субъектҳои хоҷагидор ҷиҳати дастрасии маълумоти дахлдор, баланд бардоштани иқтидори 

содиротии кишвар ва дарёфти бозорҳои содиротӣ мусоидат менамоянд. 
 Агентии содирот њамчун маќоми ваколатдори давлатї доир ба низоми содиркунандагони 

баќайдгирифташудаи Иттињоди Аврупо (Registered Exporter System) муайян карда шуд. 
Айни замон аз љониби Агентї Ќоидањои пешбурди кори низоми мазкур тањия карда шуд 
ва мавриди корбарї ќарор гирифта, тибќи тартиби муќарраргардида субъектњои 
содироткунандагоне, ки ба Иттињоди Аврупо молу мањсулот содирот мекунанд ба низоми 
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мазкур гузаронида шуданд. Љорї гардидани низоми мазкур ба соддагардонии расмиёти 
савдо ва ба кам кардани ваќти харољоти содироткунандагон мусоидат менамояд.  

13 Вазорати саноат ва 
технологияњои нав - бо 
маќсади коњиш додани 
вобастагии бозори 
дохилї аз мањсулоти 
воридотї барои таќвият 
бахшидани фаъолияти 
корхонањои саноати 
хўрокворї, нассољї, 
коркарди пилла ва пўст 
тадбирњои зарурї 
андешад; 
 
 
 
 
 
- якљо бо Котиботи 
Шўрои машваратї аз 
њисоби намояндагони 
вазорату идорањои 
дахлдор, бо љалби 
шарикони рушд ва 
бахши хусусї барои 
тањлили вазъи соњаи 
саноати кишвар ва 
муайян намудани 
имкониятњои нави 
баланд бардоштани 

Маълумотҳои оморӣ. Тибқи маълумотҳои оморӣ, тайи 11 моҳи соли 2020 дар Тоҷикистон 

2260 корхонаи саноатӣ фаъолият доштанд, ки дар қиёс бо соли 2019 96 корхона зиёд аст. 

Аз ин теъдод дар соҳаҳои истихроҷ 266 (соли 2019 – 252), коркард – 1837 (1744), таъмини 

барқ, газ, буғ ва тозакунии ҳаво – 76 (76) ва таъмини обу коркарди партовҳо - 81 корхона 
фаъолият доштанд. 

Аз теъдоди умумӣ 687 (30,4%) корхона ба вилояти Суғд, 618 (27,3%) – Хатлон, 475 (21,0%) – 

Душанбе, 426 (18,9%) - ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва 54 (2,4%) ба ВМКБ рост меояд. 

Дар ин замина, тайи моҳҳои январ то ноябри соли гузашта, ба шумули соҳибкорони хусусӣ, 

ба маблағи 27 миллиарду 620,5 млн. сомонӣ маҳсулот тавлид кардаанд, ки дар қиёс бо ҳамин 

давраи соли 2019 10,0% аз рӯи нархҳои қиёсӣ зиёд аст. 

Ин рақам аз нишондоди кулли соли гузашта, ки 27 миллиарду 586,6 миллион сомониро 
ташкил медод, бештар аст. 

Қисмати умдаи истеҳсолоти саноатӣ 62,2% ба саноати коркард, 23,6% ба таъмини барқ, газ, 

буғ ва тозакунии ҳаво, 13,6% ба саноати истихроҷ ва 0,6% ба таъмини обу коркарди 

партовҳо ва ба даст овардани ашёи хоми дуюмдараҷа рост меояд. 
Вазорати саноат ва технологияњои нав. Давоми соли 2020 марњилаи якум ва дуюми ЉДММ 
«Вањдат Текстайл»-и шањри Душанбе дар самти истењсоли љўроб расман шурўъ гардид. 
Фаъолияти корхонаи мазкур бо маќсади васеъ ба роњ мондани коркарди нињоии нахи пахта 
роњандозї гардида, иќтидори истењсолии он дар маљмўъ 34 млн љуфт љўробњои пахтагин дар 
як сол мебошад. Дар корхонаи мазкур барои 400 нафар љойњои корї муњайё карда шудааст. 

 Марњилаи дуюми ЉДММ «Фарм Текс» 29 майи соли 2020 ба истифода дода шуд. Корхона 
дар як шабонарўз то 2 тонна нахи пахтаро коркард карда, дар шакли пахтаи 
сафедкардашудаи гигроскопї ва сипас пахтаи тиббї, стоматологї дар намуди тампон, 
гирдањои пахтагин ва навъњои гуногуни молњои тиббии тамизшуда истењсол менамояд. 
Дар марњилаи дуюм истењсоли докаи тиббї бо иќтидори то 5 млн дона дар як сол ба роњ 
монда шуд. Дар маљмуъ дар корхонаи мазкур барои 120 нафар љойњои корї муњайё карда 
шуд. 

 Дар моњњои январ–ноябри соли 2020 корхонањои соњаи саноати сабук бо дар назар 
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иќтидорњои соња ва 
тањияи тавсияњои 
мушаххас вобаста ба он 
гурўњи корї таъсис 
дода, натиљањои онро ба 
љаласањои навбатии 
Шўрои машваратї 
манзур намоянд. 

доштани фаъолияти  корхонањои пахтатозакунї ба маблаѓи зиёда аз 2,8 млрд сомонї 
мањсулот истењсол кардаанд, ки ин нисбат ба њамин давраи соли гузашта 267 млн сомонї 
зиёд мебошад. 

 Моњњои январ-ноябри соли 2020, 6 корхона коркарди пўсти чорворо ба 582920 дона 
расониданд, ки нисбат ба 11 моњи соли 2019 72099 дона зиёд мебошад.  

 Барномаи рушди соњањои кирмакпарварї ва коркарди пилла дар Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2020-2024 тањия карда шуда, он бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
аз 25 июни соли 2020, №388 тасдиќ гардид. 

Котиботи Шурои машваратӣ. Бо фармоиши Вазири саноат ва технологияњои нав Гурӯҳи 

кории байниидоравї оид ба таҳлили вазъи соњаи саноати кишвар ва муайян намудани 
имкониятњои нави баланд бардоштани иќтидорњои соња  дар назди вазорат аз 8 апрели соли 
2020, № 25 таъсис дода шуд. 

 Љаласаи якуми гурўњи корӣ 10 апрели соли 2020 баргузор гардида, протоколи љаласа бо 
мактуби Вазорати саноат ва технологияњои нав, №5-980, аз 17 апрели соли 2020 ба 
вазорату идорањо ирсол карда шудааст. 

 Ҷаласаи дуюми гуруҳи корӣ 21 августи  соли 2020 бо ташаббуси Котиботи Шурои 

машваратӣ дар Вазорати саноат ва технологияњои нав баргузор гардида, протоколи 

ҷаласа, №5-1969 аз 26 августи соли 2020 ба вазорату идораҳо ирсол карда шуд.  

 Ҷаласаи сеюми гуруҳи корӣ 24 сентябри соли 2020 дар Вазорати саноат ва технологияњои 
нав ташкил ва баргузор гардид. 

 Ҳисоботи таҳлилӣ оид ба вазъи соњаи саноат ва муайян намудани имкониятњои нави 

баланд бардоштани иќтидорњои соња аз ҷониби Котиботи Шуро таҳия карда шуд. 

 Раванди тањияи лоињаи њисоботи тањлили вазъи соњаи саноат ва муайян намудани 
имкониятњои нави баланд бардоштани иќтидорњои соња дар љаласаи 2-юми фосилавии 

Шўрои машваратӣ аз 14 октябри соли 2020 тањти раёсати Муовини якуми Сарвазири 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардида, тибќи супориши љаласаи мазкур мукаммал карда 
шуд.  

 Таҳлили пурра ва тавсияҳо оид ба масъалаи мазкур ба ҷаласаи навбатии Шуро пешниҳод 
карда мешавад. 

14 Бонки миллии Бонки миллии Тоҷикистон Нақшаи чорабиниҳои дохилиро (аз 2 апрели соли 2020, №711/09.2)) таҳия 
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Тољикистон љињати 
дастрасии ањолии дењот 
ва шањру ноњияњои 
дурдасти мамалакат ба 
ќарзњои хурд бо 
фоизњои мусоид наќшаи 
чорабинињо тањия ва 
татбиќи онро таъмин 
намояд. 

намудааст. Раванди иҷроиши Нақшаи мазкур зери назорати доимӣ қарор дода шуда,, маълумоти 

ҷамъбастӣ пешниҳод карда шуд.  

Аз ҷумла, қайд гардидааст, ки Дар моҳҳои январ-августи соли 2020 бинобар таъсири манфии 

пандемияи коронавирус (COVID-19) ба кишвар, заиф гардидани фаъолнокии иқтисодӣ ва 

коҳиш ёфтани муомилоти тиҷоратӣ ҳаҷми қарзҳои аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявӣ 

ба иқтисодиёт 6,2 фоиз раванди камшавӣ дошта, маблағи 5 570,1 млн. сомониро ташкил 

намуд. Ҳамзамон, теъдоди қарзҳои додашуда дар ҳамин давра 20,9 фоиз ё 104,1 ҳазор адад 

афзоиш ёфта, ба 603,4 ҳазор адад баробар гардид, ки ин аз зиёд шудани шумораи пешниҳоди 

қарзҳо ба муштариён шаҳодат медиҳад. 

 Дар ин давра, ҳаҷми қарзҳои аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявӣ ба ноҳияҳои 

дурдаст додашуда маблағи 778,4 млн. сомониро ташкил намуд.  

 Ҳаҷми умумии қарзҳои хурди додашуда дар моҳҳои январ-августи соли ҷорӣ маблағи 

3 649,7 млн. сомониро ташкил дода, аз он ба ноҳияҳои дурдасти кӯҳистон 635 млн. 

сомонӣ равона гардидааст. Бақия сандуқи қарзии низоми бонкӣ бошад, ба санаи 31 

августи соли 2020 маблағи 10,1 млрд. сомониро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи 

соли гузашта 9,8 фоиз ё 0,9 млрд. сомонӣ афзоиш дорад.  

 Дар Бонки миллии Тоҷикистон ҷиҳати муайян кардани арзиши аслии қарз Гурӯҳи 

корӣ таъсис дода шуда, дар ин самт таҳлилҳои амиқ гузаронида шудаанд.  
15 Кумитаи давлатии 

сармоягузорї ва идораи 
амволи давлатї, 
Агентии содирот якљо 
бо маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии 
вилоят ва шањру 
ноњияњо љињати баланд 
бардоштани малакаи 
соњибкорон дар самти 
омода намудани 
наќшањои пешбурди 

Агентии содирот. Дар ҳамкорӣ бо Ташкилоти Озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Миллали 

Муттаҳид дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон курсҳои омӯзишӣ оид ба банду басти маҳсулоти 

кишоварзӣ, махсусан пиёзро бо назардошти таҷрибаи мутахассисони вилояти Суғд ташкил карда, 

корҳо дар ин самт идома дорад. Мақсад аз курсҳои омӯзишии мазкур ин дарёфти бозорҳои 

содиротӣ, баланд бардоштани малакаи соҳибкорон, мусоидат намудан ҷиҳати рушди содироти 

маҳсулоти кишоварзӣ буда, баҳри таъсиси ҷойҳои корӣ, инчунин минбаъд бевосита аз вилояти 

Хатлон ба хориҷи кишвар содирот намудани маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат хоҳад кард. 

 Бо мақсади муаррифӣ ва содироти лимӯ тибќи супориши Сарвазири Љумњурии 
Тољикистон аз 25 ноябри соли 2020, №273260(22.7) 26 ноябри соли 2020 дар МД 

«Китобхонаи миллии Тољикистон» вохӯрии корӣ бо мақомоти давлатӣ, бахши хусусӣ ва 

шарикони рушд бо риояи қатъии талаботи зиддиэпидемикӣ ташкил ва баргузор намуд. 
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фаъолият ва содироти 
мањсулот мунтазам 
чораљўї намояд. 

Њадаф аз баргузории чорабинии мазкур тақвият бахшидан ба рушди имкониятҳои 

содиротии мамлакат бахусус содироти лимў, ки яке аз маҳсулоти афзалиятноки содиротӣ 

ба њисоб меравад, дарёфти бозорҳои содиротӣ, ҳавасмандгардонии ширкатҳои 

содироткунанда ва дастгирии истеҳсолкунандагони ватанї мебошад. 
16 Маќомоти иљроияи 

њокимияти давлатии 
вилоят ва шањру 
ноњияњо бо истифода аз 
имконияту захирањои 
мављуда барои љалби 
сармояи дохиливу 
хориљї ба таври доимї 
чораљўї карда, 
мунтазам ба Њукумати 
мамлакат њисобот 
манзур намоянд. 

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе. Дар соли 2020 дар пойтахт 33 

корхонаи нави истеҳсолӣ ва дар маҷмӯъ 32 ҳазор ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфта, ҳамзамон 
барои бунёди 10 корхонаи нав санги асос гузошта шуд. 
 Дар соли 2020 дар минтақаи саноатӣ ва парки технологияҳои инноватсионии шаҳри 

Душанбе 6 корхонаи нави саноатӣ бо таъсиси 750 ҷойи нави корӣ бунёд гардид. 

 Бунёди 34 километр роҳи замонавӣ, 47 истгоҳи нав, банақшагирии боз 16 километр роҳи 

нав ва 21 истгоҳи дигар, харидории 50 адад автобуси истеҳсоли ватании ширкати 

“АКИА” ва 100 адад троллейбуси замонавӣ аз Беларус, навсозии 22 километр шабакаҳо 

ва 10 бунгоҳи гармидиҳӣ, таъмини 2560 манзили истиқоматӣ бо гармӣ амалӣ гардиданд. 
 1 миллиарду 760 миллион сомонӣ сармояи хориҷӣ дар як сол ҷалб гардида, ба 11 

миллиард сомонӣ расонидани сармоягузорӣ дар чор соли охир амалӣ карда шуд. 

 Бунёди 450 иншооти муосири иҷтимоию истеҳсолӣ идома дорад. 

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон. Дар давраи шаш моҳи соли 2020 бо 

ҷалби сармояи дохилии соҳибкорони вилоят 850 адад биною иншоотҳо, корхонаҳои истеҳсолию 

ғайриистеҳсолӣ ва азнавсозии марказҳои фароғатиро ба маблағи 255,2 миллион сомонӣ сохта, 

мавриди истифода қарор дода шудааст, ки аз ин ҳисоб 1045 ҷойҳои нави корӣ муҳайё гардид. 

 Дар асоси ҳисоботҳои Раёсати агенти омори вилояти Хатлон ба қаламрави вилоят дар 3 моҳи 

соли 2020 – 9415,0 ҳазор сомонӣ сармояи хориҷӣ ворид гардидааст, ки 6134,0 ҳазор доллари 

ИМА-ро сармояи мустақим ва 3281,0 ҳазор доллари ИМА-ро дигар сармоягузориҳо ташкил 

медиҳад. Маблағи сармояи хориҷии воридшуда нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 – 123.2 фоиз 
зиёд гардидааст. 

 Айни замон дар вилоят 46 ташкилоту корхона бо ҷалби сармояи хориҷӣ фаъолият намуда, 

бештари маблағҳо ба вилоят аз давлатҳои Россия 37,0%, Чин 31,0% ва Эрон 16.0% ворид 
гардидааст. 

 Бо маҷсади ҷалби сармоя, бахусус сармояи ҳамватанони бурунмарзӣ ба вилоят, гуруҳи 
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кории мақомоти ичроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ба шаҳрҳои Москва, Уфа, 

Новосибирск, Екатеренбурги Федерат сияи Россия ва шаҳри Алмаатои Ҷумҳурии 

Қазоқистон аз 26 то 30 январи соли чорӣ сафари корӣ ба анҷом расонида бо соҳибкорони 

тоҷик вохуриҳо гузарониданд, 

 Айни замон аз ин ҳисоб дар ноҳияи Ҷайҳун соҳибкор аз шаҳри Алмаатои Чумҳурии 

Қазокистон сохтмони корхонаи коркарди меваю сабзавотро оғоз намуда, аз тарафи 

соҳибкорони шаҳри Москваи Федератсияи Россия 2 адад майдончаи  варзишӣ, 1 адад 

бунгоҳи тиббӣ, 1 адад нуқтаи савдои гушт, 2 ададдорухона, 2 адад сартарошхона, 1 адад 

кошонаи ҳусн ва 1 адад нуқтаи шустушуи мошинҳоро ба истифода додаанд. 

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд. Мутобиќи ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 1 августи соли 2018, №373 “Дар бораи Барномаи минтаќавї оид ба 
амалисозии лоињањои давлатии сармоягузории ањамияти иљтимоидошта бањри рушди 
устувори љамоањои мањаллї барои солњои 2018-2022” 110 лоиња ба маблаѓи 71258800 сомонї 
ворид карда шудааст. 
 Дар соли 2020 бо истифода аз њамаи имкониятњои мављуда љињати љоннок кардани 

фаъолият дар самти сармоягузорї оид ба сармояи дохиливу хориљї тањияи лоињањои нави 
сармоягузорї ва љалби бештари сармояи мустаќим ба иќтисодиёт бо маќсади амалї 
кардани стратегияи саноатикунонии мамлакат, ташвиќу тарѓиби васеи имкониятњои 

сармоягузорї дар шањру ноњияњои вилоят чорањои зарурї андешида шуда, як қатор 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳањои  варзиш, сайёҳӣ, кишоварзӣ, маориф, нақлиёт ва 

роҳҳо, обтаъминкунӣ, саноат, тандурустӣ, фарҳанг ва энергетика љињати ворид намудани 
лоињањо ба Барномањои сармоягузорињои давлатии Љумњурии Тољикистон, барои 
мувофиќакунї ва пешнињод ба Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон 
ирсол карда мешаванд. 

 Дар натиљаи тадбирњои андешидашуда дар вилоят 16 корхонаву коргоњи нав дар соњањои 
саноати сабук, химия, масолењи бинокорї ва хўрокворї бо 114 љойи корї таъсис дода 
шуд. 

 Ҳаљми истењсоли мањсулоти саноатї ба маблаѓи наздик 3,2 млрд. сомонї расонида шуд, 
ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 117,0 фоизро ташкил медињад.  

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ВМКБ. Дар њудуди вилоят барои бењдошти 
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шароити муассисањои маорифу тандурустї, наќлиёт, обёрї ва корњои соњилмустањкамкунї 
10 лоињаи давлатии сармоягузорї татбиќ шуда истодааст, ки маблаѓи то имрўз азхудшудаи 
онњо беш аз 70 миллион сомониро ташкил медињад. 

 Тибқи ҳисоботи оморї дар шаш моњи соли 2020 – 7 корхонаю ташкилот дар вилоят бо 

сармояҳои хориљї фаъолият карданд. Дар ҳамин давра ба вилоят 22408,2 њазор сомонї 

сармояи хориљї ворид шудааст. Аз ҳаљми умумии маблаѓи зикргардида 21940,2 њазор 

сомонї сармояҳои мустаким ва 468 њазор сомонї дигар сармояҳо ташкил медиҳанд. 

 Сармоягузориҳои хориљї, ки дар  соли 2020 ба вилоят ворид шудаанд, 17353,3 њазор 
сомонї (ё 77,4 фоиз) аз давлати Швейтсария, 2782,9 њазор сомонї (ё 12,4 фоиз) аз ИМА ва 
2272,0 њазор сомонї (ё 10,2 фоиз) аз фонди Саудии рушд мебошанд. 

 Cармояҳои мустақим асосан ба соҳаҳои иљтимоиёт – 80,5 фоиз, энергетика – 7,7 фоиз, об – 
11,8 фоиз равона карда шудаанд. 

 Бо мақсади фаъол гардонидани бахши хусусї, љалби сармояи хориљї ва беҳтар намудани 
фазои соњибкориву сармоягузорї, дастрасии ањолї ва соњибкорони хурду миёна ба 

манбаъњои молиявї афзун гардида, аз љониби бонкњо ва ташкилотњои ќарздињӣ дар 
вилоят фаъолиятдошта дар давоми моњњои январ-декабри соли 2020 ба маблаѓи зиёда аз 
29,03 миллион сомонї ќарзњои хурд дода шудаанд.  

 Аз љониби муассисаи давлатии «Фонди дастгирии соњибкорї» - и назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон дар давоми нимсолаи аввали соли 2020 дар њудуди шањру 
ноњияњои вилоят ба 3 субъекти соњибкорї оид ба бунёди коргоњи хурди истењсолї бо 
таъсиси 10 љойи корї ба маблаѓи 778,0 њазор сомонї ќарзњои имтиёзноки давлати  људо 
карда шудааст.  

Аз ҷониби дигар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати фароҳам 

овардани фазои мусоид ва ҷорӣ намудани усулҳои ҳавасмандагардонии фаъолияти соҳибкориву 

сармоягузорӣ, таҳия ва амалисозии лоиҳаҳои гуногуни сармоягузорӣ вобаста ба таҳлили 

хусусиятҳои хоси манотиқ, захираҳои табии ва инсонӣ, иқлим ва шароити ҷойгиршавии онҳо 

мунтазам семинарҳои омӯзишӣ, сӯҳбату вохуриҳои мақсаднокро бо соҳибкорону ҳунармандон 

ташкилу баргузор намуда, ҷиҳати ҷалбу ҳидояти онҳо баҳри ташкил намудани коргоҳҳои 

истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои кории доимӣ, ба роҳ монадани коркарди маҳсулоти саноатӣ, маҳсулоти 

кишоварзӣ ва ғайра пешниҳоду тавсияҳо дода, корҳои ташвиқотию фаҳмондадиҳӣдар ин самт ба 
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роҳ монда мешавад. 
17 Вазорату идорањо ва 

маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии 
вилоятњо ва шањру 
ноњияњо љињати иљрои 
пурра ва сариваќтии 
супоришњои 
протоколии Шўро ва 
наќшаи чорабинињои 
ќабулшуда, муносибати 
љиддї намуда, њангоми 
тањия ва мувофиќасозии 
санадњо пешнињоди 
бахши хусусиро ба 
эътибор гиранд; 
- корњоро дар самти боз 
њам содда намудани 
расмиёти њуљљатгузорї, 
аз байн бурдани 
монеањои сунъї ва кам 
кардани харољоти 
иловагии соњибкорону 
сармоягузорон 
мунтазам таќвият 
дињанд. 

 16 июли соли 2020 ҷаласаи якуми Гуруҳи кории Шӯрои машваратии назди раиси вилояти 

Хатлон оид ба беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ вобаста ба амалӣ 

намудани протоколи ҷаласаи 19-уми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо мақсади таъмин намудани дастрасии субъектҳои соҳибкорӣ ба 

хизматрасониҳои босифати давлатӣ ва истифодаи васеъи технологияҳои иттилоотиву 

коммуникатсионӣ гузаронида шуд; 

 25 августи соли 2020 ҷаласаи дуюми Гуруҳи кории Шӯрои машваратии назди раиси 

вилояти Хатлон оид ба беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ вобаста ба 

амалӣ намудани протоколи ҷаласаи 19-уми Шӯрои машваратии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмин намудани дастрасии субъектҳои соҳибкорӣ ба 

хизматрасониҳои босифати давлатӣ ва истифодаи васеъи технологияҳои иттилоотиву 

коммуникатсионӣ гузаронида шуд; 

 30 июли соли 2020 ва 18 августи соли 2020 вохӯриҳои мақсадноки Гуруҳи кории Шӯрои 

машваратии назди раиси вилояти Хатлон оид ба беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ ва 

сармоягузорӣ бо ҷалби аъзои Гуруҳи корӣ аз намояндагони мақомоти давлатӣ, 

ташкилотҳои байналмилалӣ, иттиҳодияҳои соҳибкорон ва бахши хусусӣ, ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ гузаронида шуд;  

 1 октябри соли 2020 ҷаласаи сенздаҳуми Шӯрои машваратии назди раиси вилояти Хатлон 

оид ба беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ ташкил ва баргузор гардид; 

 2 октябри соли 2020 ҷаласаи шашуми Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар водии Рашт дар ноҳияи Лахш бо ҷалби аъзои Шӯро, 

намояндагони бахши хусусӣ ва шарикони рушд ташкил ва баргузор гардид; 

 7 декабри соли 2020 ҷаласаи Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ дар ноҳияи Рашт таш кил ва баргузор гардид; 

 20 декабри соли 2020 ҷаласаи дуюми Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ дар ноҳияи Нуробод баргузор гардид; 

 23 декабри соли 2020 ҷаласаи чоруми Шўрои машваратии назди Раиси вилоят Суѓд оид 

ба бењтар кардани фазои сармоягузорӣ ташкил ва баргузор гардид.  
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Тибқи мактубҳои расмии мақомоти маҳаллӣ ҳамкориҳои судманд бо соҳибкорон ба роҳ монад 

шуда, мунтазам вохӯриву мулоқотҳо ва семинарҳои омӯзишӣ ҷиҳати такмили донишҳои 

иқтисодиву ҳуқуқӣ ва масъулияти андозсупории соҳибкорон, ҷалби ҷавонон, занон ба фаъолияти 

соҳибкорӣ, омӯзиши тартиби таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ барои ҷалби сармояи дохиливу 

берунӣ, заминаҳои қонунгузории татбиқи фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар масъалаҳои соҳибкориву 

сармоягузорӣ ташкил ва гузаронида мешавад.   

Ҳамчунин, саҳми соҳибкорони минтақаҳо дар корҳои ободонии  вобаста ба таҷлили 30-солагии 

Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле назаррас аст.  
18 Котиби масъули Шўро 

якљо бо Котиботи 
Шўрои машваратї 
љињати тањким 
бахшидан ва самаранок 
ба роњ мондани 
фаъолияти шўроњои 
машваратии вилоят ва 
шањру ноњияњо 
тадбирњои заруриро 
амалї намояд. 

 Лоиҳаи Низомномаи намунавии Шӯрои соҳибкориву сармоягузории назди раис(он)– и  
ВМКБ (вилояти Хатлон, вилояти Суѓд, шањру ноњияњо) тањия ва ба маќомоти мањаллии 
иљроияи њокимияти давлатии  ВМКБ, вилоятњои Хатлон ва Суѓд, шањру ноњияњои тобеи 
марказ исрол карда шуд; 

 Як қатор мулоқоту вохӯриҳо бо намояндагони шуроҳои машваратии минтақавӣ вобаста 

ба ислоҳот ва тадбирҳои Ҳукумати мамлакат ҷиҳати дастгирии соҳибкорӣ дар шарити 
сирояти пандемияи COVID-19 ташкил ва гузаронида шуд;   

 Соли ҷорӣ шурои машваратии назди Раиси вилояти Хатлон оид ба беҳтар намудани 

фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ оид ба масъалаи таъмин намудани дастрасии 

субъектҳои соҳибкорӣ ба хизматрасониҳои босифати давлатӣ, 2 ҷаласаи корӣ ва 2 

вохӯрии мақсаднок ҷиҳати беҳтар намудани хизматрасониҳои давлатӣ пурсиш миёни 

соҳибкорзанону ҷавонон гузаронида, натиҷаи он дар ҷаласаи навбатии Шӯро баррасӣ 

мегардад. Дар 6 моҳи соли ҷорӣ ҷаласаҳои кории Шӯрои машваратии назди раисони 

шуҳру ноҳияҳо оид ба беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ ва сармоягузории Бохтар, 

Кӯлоб, Левакант, Норак, Восеъ, Вахш, муминобод, Шаҳритуз, Ҷалолиддин Балхӣ, Ҷайҳун 

Дӯстӣ, Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, Хуросон, Кӯшониён, Ёвон, Фархор, Абдураҳмони 

Ҷомӣ, балҷувон, Темурмалик, Панҷ, Ховалинйг, шамсиддин Шоҳин ва Носири Хусрав 

баргузор гардида, ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳо ахборот пешниҳод намудаанд; 

 2 октябри соли 2020 ҷаласаи шашуми Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар водии Рашт дар ноҳияи Лахш бо ҷалби аъзои Шӯро, 

намояндагони бахши хусусӣ ва шарикони рушд ташкил ва баргузор гардид; 
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  2 октябри соли 2020 Маркази иттилоотӣ ва машваратии соҳибкории ҷавонон дар водии 

Рашт ифтитоҳ ёфт; 

 26 ноябри соли 2020 ҷаласаи Шурои машваратии назди Раиси вилоят баргузор гардид. 

Ҷаласаи мазкур таҳти роҳбарии раиси вилоят гузаронида шуда, мавзӯҳои мубрами 

фаъолияти соҳибкорию сармоягузории вилоят ва мушкилиҳо дар ин самт мавриди 

муҳокима қарор гирифтанд; 
 Шўроњои машваратии назди раисони ноњияњои Шуѓнон, Рўшон, Ванљ, Ишкошим ва 

Дарвоз ташкил гардида, тибќи наќша фаъолият мекунанд. Ҷаласањои шўроњои 

машваратӣ мунтазам ташкил ва баргузор гардида, пешниҳод вобаста ба рафти 
мушкилоти љойдоштаи соња пешниход карда мешаванд; 

 23 декабри соли 2020 ҷаласаи чоруми Шўрои машваратии назди Раиси вилоят Суѓд оид 

ба бењтар кардани фазои сармоягузорӣ ташкил ва баргузор гардид.  

 Дар ҷаласањо аъзои Шӯро, соҳибкорон ва шарикони рушд, намояндагони бизнес-

ассотсиатсияҳо, ширкатҳои сайёҳӣ, бонкҳо ва ташкилотҳои қарздиҳӣ, консулгарии 

давлатҳои хориҷӣ, роҳбарони як қатор сохторҳои мақомоти давлатӣ иштирок намудаанд. 
 


