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МУЛОҚОТИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМЦУРИИ  

ТОҶИКИСТОН ЭМОМАЛӢ РАЦМОН БО 

СОЦИБКОРОН ВА САРМОЯГУЗОРОН 
 

Имрӯз, 14 октябри соли 2014 дар         

Маҷмааи давлатии Кохи Борбади 

шаҳри Душанбе мулоқоти Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон бо соҳибкорон ва 

сармоягузорон доир гардид.  
Дар чорабинии мазкур зиѐда аз 2 

ҳазор нафар соҳибкорон ва 

сармоягузорони ватанию бурунмарзӣ, 

намояндагони созмонҳои 

байналмилалӣ, ассотсиатсияҳои 

соҳибкорӣ, бонкҳои ҷумҳурӣ, 

ҷамъиятҳои хоҷагидор, олимону коршиносони варзида, роҳбарони вазорату 

идораҳои давлатӣ ва мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимияти давлатӣ иштирок 

намуданд. 

Зимни суханронии худ Президенти мамлакат таваҷҷуҳи ҳозиринро  ба 

ҳадафҳои ташкили мулоқоти мазкур, аз ҷумла тақвият бахшидан ба ислоҳот 

             НАШРИ МАХСУС 

 

МАВЗУЦОИ АСОСӢ: 

 

 Мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Эмомалӣ Раҳмон бо соҳибкорон ва сармоягузорон 

 Форуми иқтисодӣ ва сармоягузории “Душанбе-2014: 

Соҳибкорӣ–муҳаррики иқтисодижт» 
 

http://forum.gki.tj/taj/forum/
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ҷиҳати беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар бахшҳои саноати 

миллӣ, навсозии техникиву технологии корхонаҳои саноатӣ, коркарди пурраи 

ашѐи хоми маҳаллӣ, истеҳсоли маҳсулоти тайѐри рақобатпазири ҷавобгӯи 

стандартҳои байналмилалӣ, рушди имкониятҳои содиротии мамлакат, мусоидат 

намудан ба ҷалби бештари сармоягузориҳо, дарѐфти сарчашмаҳои афзалиятноки 

маблаѓгузориҳои дарозмуддати сармоягузорӣ, инчунин мубодилаи иттилоот, 

робита ва таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ ҷиҳати рушди ҳамкории 

соҳибкорон ва сармоягузорони ватанию хориҷӣ, муайян намудани самтҳо ва 

роҳҳои асосии васеъ намудани ҳуқуқ ва имкониятҳои соҳибкорону 

сармоягузорони ватанию хориҷӣ бо мақсади дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ ва 

рушди саноат дар самти коркарди ашѐи хоми ватанӣ ҷалб карда, тадриҷан 

татбиқ намудани ҳадафҳои мазкурро аз ҷумлаи масъалаҳои муҳим арзѐбӣ 

намуданд.   

Президенти ҷумҳурӣ роҷеъ ба натиҷаҳои ислоҳоти татбиқшуда, беҳтар 

гардидани нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, таъмини рушди устувори 

иқтисодӣ ибрози назар намуда, ҳамчунин қайд карданд, ки бо вуҷуди тамоюлҳои 

манфӣ дар иқтисоди ҷаҳонӣ ва таъсири онҳо ба иқтисодиѐти кишвар, дар соли 

2013 афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар сатҳи 7,4 фоиз нигоҳ дошта шуда, 

даромади пулии аҳолӣ 16,5 фоиз ва маоши моҳонаи як корманд 20 фоиз афзуд. 

Пасандозҳои бонкии аҳолӣ дар панҷ соли охир беш аз 3,2 баробар зиѐд гардида, 

соли 2013 қариб ба 4 миллиард сомонӣ баробар шудааст. 

Тавре дар суханронии пурмуҳтаво қайд шуд, муваффақ гардидан ба суботи 

макроиқтисодӣ имконият фароҳам овард, ки соли 2013 сатҳи камбизоатӣ аз 38,3 

фоиз то 35,6 фоиз коҳиш ѐбад ва то соли 2015 ин нишондиҳанда то 30 фоиз 

таназзул хоҳад ѐфт. 

Дар робита ба миқдори умумии ҷойҳои нави кории муҳайѐшуда ва 

барқароргардида қайд карда шуд, ки дар панҷ соли охир он 870 ҳазор, аз ҷумла 

танҳо соли 2013 беш аз 185 ҳазорро ташкил намуд, ки ин раванд барои беҳтар 

гардидани вазъи бозори меҳнат ва рушд ѐфтани сатҳи зиндагии мардум мусоидат 

намуд. 

Президенти мамлакат нақши муассири бахши хусусиро дар таъмини рушди 

устувори иқтисодиѐти ҷумҳурӣ, ободонӣ, баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии 

мардуми кишвар муҳим арзѐбӣ карда, алоқамандӣ ва таваҷҷуҳи хоссаи худро  ба 

таҳким бахшидани муколамаи давлат ва бахши хусусӣ таъкид намуданд. 

Тазаккур дода шуд, ки дар давоми ҳафт соли охир дар мамлакат зиѐда аз 1600 

корхонаи нави саноатӣ бо 50 ҳазор ҷойи корӣ, аз ҷумла корхонаҳои саноати 
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коркарди маъдан ва дигар намудҳои ашѐи хоми саноатӣ, нахи пахта, истеҳсоли 

маводи сохтмон, коркарди меваю сабзавот бунѐд карда шудаанд ва танҳосоли 

гузашта соҳибкорони ватанӣ 332 корхонаи нави истеҳсолӣ сохта ба истифода 

додаанд. Дар ин робита зарурати вусъат бахшидан ба ин раванд таъкид  карда 
шуд. 

Афзудани миқдори субъектҳои соҳибкорӣ дар рушди иқтисодиѐти кишвар 

раванди мусбӣ ба ҳисоб рафта, дар чор соли охир шумораи он аз 186,5 ҳазор дар 

соли 2010 то ба 293,0 ҳазор дар соли 2014 расонида шуд  ва афзоиши он дар 

маҷмӯъ 57 фоизро ташкил намуд. 

Вобаста ба фаъолияти бахши хусусӣ Президенти кишвар қайд намуданд, ки 

соли гузашта ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 40,5 

млрд. сомониро ташкил намуд, ки аз ин зиѐда аз 63 фоизи он ба бахши хусусӣ 

рост меояд.  

Зимни таҳлили ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти соҳибкорӣ Президенти 

ҷумҳурӣ вобаста ба масъалаҳои низоми “Равзанаи ягона”, расмиѐти бақайдгирии 

давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, иҷозатномадиҳӣ 

вазарурати такмили ин низом, ҳуҷҷатгузорӣ дар он, қарздиҳӣ ва дастгирии 

соҳибкорон тавассути фондҳои соҳибкорӣ, масъалаҳои андозбандӣ ва расмиѐти 

гумрукӣ, ислоҳоти санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ, сармоягузорӣ 

дар соҳаҳо ва ѓайра ибрози назар намуда, андешидани тадбирҳои заруриро баҳри 

бартараф кардани монеаҳо дар самтҳои зикргардида таъкид намуд. 

Ҳамзамон, Президенти мамлакат ба соҳибкорону аҳли тиҷорат дар рушди 

иқтисодиѐти кишвар, дар устувор намудани асосҳои иқтисодии истиқлолияти 

давлат, бунѐди корхонаву муҳайѐ намудани ҷойҳои корӣ, коҳиш додани сатҳи 

камбизоатӣ дар ҷумҳурӣ, дастгирии эҳтиѐҷмандону ниѐзмандон, ободу зебо 

гардонидани диѐри барои ҳар фарди бонангу номуси миллат муқаддас 

миннатдорӣ баѐн намуда, изҳори итминон карданд, ки тоҷирону соҳибкорон бо 

дарки масъулият ва номусу шарафи ватандорӣ дар рушду пешрафт ва баланд 

бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардуми ҷумҳурӣ саҳми босазо хоҳанд гузошт. 

Баъди анҷоми суханронӣ Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон ба суолу 

дархостҳои сершумори соҳибкорон ва сармоягузорони ватанию бурунмарзӣ, ки 

аз гӯшаҳои гуногуни Тоҷикистон ва аз кишварҳои хориҷӣ ба ин мулоқот ҳозир 

шуда буданд, посухҳои қаноатманд дод.  

Дар суханронии худ соҳибкорон, намояндагони шарикони рушд ва бахши 

хусусӣ аз роҳбарияти ҳукумату давлат дар самти дастгирии фаъолияти 

соҳибкорӣ ибрози назар намуда, ҳамзамон ҷиҳати вусъат бахшидани раванди 
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ислоҳоти иқтисодӣ ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ андешаҳои 

худро баѐн намуданд. 

Дар анҷоми мулоқот Президенти кишвар аз иштироки фаъолонаи 

соҳибкорон дар баррасии масъалаҳои матраҳгардида изҳори қаноатмандӣ 

намуда, вобаста ба таклифу пешниҳодҳои судманди иштироккунандагони 

мулоқоти мазкур ба мақомоти дахлдори марказӣ ва маҳаллӣ супоришҳои 

дахлдор дода, онҳоро вазифадор намуд, ки ҳамаи баромадҳои 

иштироккунандагонро мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор диҳанд ва баҳри дар 

амал татбиқ намудани дархостҳои асоснокгардида тадбирҳои зарурӣ андешанд.  

 

ФОРУМИ ИҚТИСОДӢ ВА САРМОЯГУЗОРИИ 

“ДУШАНБЕ-2014: СОЦИБКОРӢ-МУЦАРРИКИ 

ИҚТИСОДИЁТ” 

 
Имрўз,15 октябри соли 2014 дар шањри Душанбе дар бинои Китобхонаи 

миллии Љумњурии Тољикистон бо иштироки Президенти Љумњурии Тољикистон 

муҳтарам Эмомалї Рањмон Форуми иќтисодї ва сармоягузории “Душанбе-2014: 

Соҳибкорї–муҳаррики иқтисодиѐт» доир гардид.  

Дар форуми мазкур беш аз 500 нафар соњибкорону сармоягузорони ватанию 

бурунмарзї, намояндагони як ќатор ташкилотњои бонуфузи байналмилалї, аз 

ќабили Созмони Милали Муттањид, Бонки Љањонї, Корпоратсияи 

Байналмилалии Молиявї, Бонки Исломии Рушд, Бонки Осиѐии Рушд, 

намояндагони дипломатии кишварҳои дунѐ, олимону коршиносони варзида, 

корхонаҳо ва љамъиятҳои хољагидори пуриқтидор, роҳбарони як қатор 

мақомотҳои давлатї иштирок намуданд. 

Дар оѓози чорабинї Президенти мамлакат суханронї намуда, њозиринро ба 

Форуми иќтисодї ва сармоягузории “Душанбе-2014: Соњибкорї - муњаррики 

иќтисодиѐт” хайрамаќдам гуфт ва натиљабахш гардидани иштироки онњоро дар 

кори ин форум изњор намуданд. 

Президенти кишвар баргузории Форумро, ки намояндагони Њукумати 

мамлакат, ташкилотњои байналмилалї, доирањои коршиносон, сармоягузорону 

соњибкоронро аз 35 мамолики љањон ва ањли тиљорату соњибкорони ватаниро ба 

њам гирд овард, дар њаѐти сиѐсї ва иќтисодии Љумњурии Тољикистон руйдоди 

нињоят муњим арзѐбї намуданд. 

Президенти љумњурї аз наќши назарраси бахши хусусї, ки сањми он дар 

маљмуи мањсулоти дохилї дар соли 2013 зиѐда аз 63 фоизро ташкил медиҳад, ѐдрас 

http://forum.gki.tj/taj/forum/


Октябри соли  2014 

 

 

 

 

 

 

    

 

5 

 

 

 

 

ВАРАЌАИ ИТТИЛООТИИ № 47 
КОТИБОТИ ШЎРОИ МАШВАРАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА 

БЕЊТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРЇ 

 
 

 

 

шуда, ќайд карданд, ки имрўз бахши хусусї аз имкониятњои мављуда истифода 

бурда, дар ободонї, рушди иќтисодии мамлакат ва баланд бардоштани 

некўањволии мардуми љумњурї сањми босазо гузошта истодааст.  

Дар натиљаи амалї намудани як зумра ислоњот нишондињандањои кишвар 

дар гузориши њарсолаи Бонки љањонї «Пешбурди Тиљорат» хеле бењтар гардида, 

дар солњои 2010 ва 2011 Љумњурии Тољикистон дар ќатори дањ кишвари 

ислоњотгар шомил гардид. 

Сарвари мамлакат бо изњори боварї зикр намуданд, ки дар Тољикистон 

тамоми шароити зарурї ва фазои муносиби пешбурди фаъолияти соњибкорї ва 

сармоягузорї фароњам оварда шуда, барои дастгирї ва рушди бахшњои воќеии 

иќтисодиѐт, соддагардонидани ќоидањо вобаста ба танзими фаъолияти соњибкорї 

тадбирњои иловагї андешида шуда истодаанд. Барои ба талаботи меъѐрњои 

байналмилалї мутобиќ гардонидани фазои сармоягузорї, рушди бахши хусусиву 

соњибкорї ва њамгирої ба иќтисоди љањонї, њимояи њуќуќї байни шахсони 

њуќуќиву воќеии дохилї ва хориљї, ки яке аз њадафњои Њукумати Љумњурии 

Тољикистон мањсуб мегарданд, корњои назаррас анљом дода шуда, дар кишвар  

шароити озоди раќобат фароњам оварда шудааст.  

Президенти кишвар рољеъ ба имкониятњои воќеї ва захиравии 

таъминкунандаи рушди устувор, аз ќабили захирањои фаровони гидроэнергетикї 

ва оби тоза, захираҳои зеризаминї ва коркарди мањсулоти кишоварзї ибрози 

назар намуда, тањким бахшидани њамкорињои мутаќобилан судмандро дар 

самтњои энергетика, саноат, кишоварзї, туризм, наќлиѐту коммуникатсия 

мувофиќи маќсад арзѐбї намуданд. 

Тољикистон дорои имконияти истењсоли 527 млрд/квт.соат ќувваи барќ дар 

як сол буда, айни замон њамагї 6 фоизи ин иќтидорњо аз худ карда шудаанд ва 

вобаста будани таъмини рушди минбаъдаи иќтисодиѐти кишвари мо, алалхусус 

соњаи саноату бахши иљтимоии он ба рушди иќтидорњои гидроэнергетикї ва 

сањми мамлакат дар оянда таъмин намудани кишварњои рушдѐфтаистодаи њамсоя 

бо нерўи барќ таъкид гардид.  

Вобаста ба масъалаи  такмили сохтории иќтисодиѐт ва бунѐди корхонањои 

нави истењсолї, њамчунин ба шароити имрўза мутобиќ гардондани фаъолияти 

иншооти саноатии мављуда тариќи љалби сармояи хориљї ва татбиќи 

технологияњои муосир ќайд гардид, ки  барои љалби сармоя љињати коркарди 

маъданњои кўњї имкониятњои васеъ мављуд буда, дар љумњурї зиѐда аз 600 кони 

захирањои табиии маъданї ва ѓайримаъданї муайян, кашф ва барои азхуд 

намудан омода карда шудаанд. Љумњурї њамаи навъњои сангњои ќиматбањо, 
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металлњо ва ашѐи заруриро доро буда, истихрољ ва коркарди онњо низ арсаи 

њамкории судманди иќтисодист.  

Лоињањои хурду бузурги инфрасохторї ва наќлиѐтию коммуникатсионї, 

парвариши номгўи васеи сабзавоту мевањо, соњаи туризм, аз љумла туризми кўњї, 

соњаи саноати кимиѐ ва тиб ва истењсоли доруворињо њамчунсамтњои дигари 

ояндадори љалби сармоя ва њамкорињои мутаќобилан судманд ќайд карда шуд. 

 Зимни суханронї оид ба минтаќањои озоди иќтисодї, ки айни њол дар 

Тољикистон чор  адад чунин минтаќањо фаъолият дошта, дар онњо барои 

фаъолияти васеи иқтисодї, молиявї, тиљоратї, иттилоотию хизматрасонї ва 

ѓайра шароити созгору имтиѐзнок фароҳам оварда шудааст, њамчунин барои 

сармоягузорон дар маљмўъ муайян гардидани зиѐда аз 40 намуди кафолатњо ва 

имтиѐзњо, аз љумла вобаста ба андозсупорї ва амалиѐтњои гумрукї 

муайяннамудаи ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон, имтиѐзњои 

махсуси иловагї ба соњањои афзалиятноки иқтисодиѐт - бахши энергетикию 

истењсолї, аз љумла коркарди пурраи алюминий, пахта ва дигар мањсулоти 

кишоварзї зикр гардид.  

Дар хотима Президенти кишвар изњори итминон намуданд, ки натиљаи 

кори Форум барои рушди соњањои инфрасохтор, энергетика, саноат, фаъолияти 

бонкї, молия, кишоварзї ва сайѐњї такони тоза хоњад бахшид ва соњибкорону 

сармоягузорон аз шароити мусоиди барои сармоягузорї фароњам овардашуда 

њамаљониба истифода бурда, њамкорињои судмандро дар ин љода густариш 

хоњанд дод. 

Дар ифтитоҳи форум инчунин Масару Хонма - Директори минтаќавии 

Бонки Аврупоии Таљдид ва Рушд оид ба кишварњои Осиѐи Марказї, Си Си Ю – 

Раиси Шўрои њмоњангсозии шарикони рушд, директори кулли Љамъияти 

сањомии кушодаи “НБО Сангўда-1” Павел Лавров, Роњбари Ширкати саноати 

куњии Тољикистону Хитой Чен Ин Сян ва Роњбари ширкати “Шиевер 

Тољикистон” Фредерик Лоб суханронї намуданд.  

Сипас кори форум дар бахши пленарии “Тољикистон-стратегияи рушди 

соњибкорї, сармоягузорї ва тиљорат” бо сухаронии Муовини якуми Сарвазири 

Љумњурии Тољикистон Давлаталї Саид идома дода шуд.  

       Дар бахши пленарии мазкур вобаста ба мавзўњои “Имкониятњо ва 

дурнамои рушди соњибкорї ва сармоягузорї дар Тољикистон”, “Њамкории 

минтаќавї ва алоќаи байнињамдигарї”, “Афзалиятњои асосии Њукумати 

Љумњурии Тољикистон дар самти бунѐди фазои мусоиди сармоягузорї”, “Сиѐсат 

ва ислоњоти асосии ба љалби сармоягузорињои хориљї мусоидаткунанда”, 

“Соддагардонии расмиѐт барои сармоягузорон”, “Усулњои инноватсионии 
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танзими соњибкорї дар маќомоти андоз”, “Бартараф  намудани монеањои рушди 

тиљорати байналмилалї барои соњибкории хурд ва миѐна, аз љумла танзими 

гумрукї ва воридшавї ба СУС” Вазири рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 

Тољикистон Шариф Рањимзода, Раиси Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии 

Тољикистон Нусратулло Давлатзода ва намояндагони як ќатор созмону 

ширкатњои байналмилалї, аз љумла роњбарони намояндагињои Бонки Аврупоии 

Таљдид ва Рушд ва Корпоратсияи байналмилалии молиявї дар Тољикистон, 

ширкати љањонии рейтнгии Стандард энд Пуарс” (Standard & Poors) ва дигарон 

баромад карданд.  

  Њамчунин, кори форум дар 5 бахши алоњида ба роҳ монда шуда, дар ин 

бахшњо иштирокчиѐни форум вобаста ба мавзуъњои умумии «Рушди низоми 

устувори молиявї», “Сармоягузорињо ба бахши энергетика”, “Рушди соњањои 

саноат ва хизматрасонї тавассути соњибкорї”, «Сармоягузорињо ба 

коммуникатсияњои наќлиѐтї», «Имкониятњо ва бартариятњои раќобатии соњаи 

тиљи аграрї» маърўза ва баромадҳои худро пешнињод намуданд.  

Њамчун натиљањои Форуми иќтисодї ва сармоягузории Душанбе – 2014 

тањти унвони “Соњибкорї-муњхарики иќтисодиѐт” як қатор ѐддоштҳои тафоҳум, 

аз љумла:   

1. Ёддошти тафоњум байни Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи 

амволи давлатии Љумњурии Тољикистон ва Пажуњишгоњи метаноли Сингапур оид 

ба њамкорї ва шарикї.  

2. Ёддошти њамкорї байни Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 

аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи љамъиятњои тиббї оид ба сифати 

Федератсияи Россия вобаста ба рушди системаи тањсилоти тиббї тибќи механизми 

шарикии давлат ва бахши хусусї. 

3. Ёддошти тафоњум байни Корхонаи воњиди давлатии Корхонаи 

Алюминии Тољик ва Ширкати Глинкор Интернешнл Швейтсария дар бораи ба 

роњ мондани њамкорињо. 

4. Ёддошти тафоњум байни Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи 

амволи давлатии Љумњурии Тоҷикистон ва Дафтари Созмони амният ва ҳамкорӣ 

дар Аврупо (САЊА) оид ба ташкили бизнес – инкубаторњо ба имзо расонида 

шуданд. 

 Инчунин санади нињоии Форум – Изњороти Форуми иќтисодї ва 

сармоягузории Душанбе-2014 ќабул гардид. 
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Бо эҳтиром, 

 

Кормандони Котиботи Шӯрои машваратии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 

ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ 

 

Нумон Абдуҷаборов - Роҳбари   Котибот 

Дилшод Одинаев - мушовири иқтисодӣ 

Манучеҳра Мадҷонова - мушовири иқтисодӣ  

    Сафарбӣ Файзова - ёвари маъмурӣ 


