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БЕҲТАР ГАРДИДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРӢ  

ДАР БАХШИ САЙЁҲӢ  

Гуруњи корї оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї дар бахши 

сайѐњї бо маќсади иљрои сархати 3, банди 3 Протоколи ҷаласаи 10-уми Шӯрои 

машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ аз 19-уми октябри соли 2012, №1с/12.2-13 мувофиқи банди 8 

Низомномаи   Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии 

Љумњурии Тољикистон, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 

декабри соли 2006 №590 тасдиқ карда шудааст, таъсис дода шуд.  

  Дар љаласаи якуми гуруњи корї, ки тањти сарварии З. Завќиев –роњбари 

гуруњи корї сурат гирифт, наќшаи кории алтернативии гуруњи корї пешнињод ва 

мавриди муњокима ќарор дода шуд. Дар муњокимаи наќшаи корї аъзои гуруњи 

корї мароќи баланд зоњир намуда омодагии худро барои иљрои њадафњои дар пеш 

истода баѐн намуданд. Ќайд карда шуд, ки лоињаи наќшаи корї ба њар як аъзои 

гуруњи корї таќсим карда шавад ва таѓйироту иловањо ба он ба Котиботи Шўрои 

машваратї то љаласаи дуюм пешнињод карда шаванд. Њамчунин, таклиф карда 

шуд, ки бо сабаби гуногунљанба будани бахши сайѐњї намояндагони Вазорати 

фарњанг, Агентии омор, Хадамоти муњољират, Вазорати кишоварзї, Сарраѐсати 

ќушунњои сарњадї ва Кумитаи давлатии амнияти миллї, ки њангоми иљроиши 

вазифањои худ бевосита бо сайѐњон сару кор мегиранд, ба гуруњи корї шомил 

карда шаванд.    

  Дар љаласаи дуюми гуруњи корї аъзои нави гуруњи корї, ки аз тарафи 

тарафи сохторњои давлатї љињати иштирок дар кори гуруњ тавсия шудаанд, ба 

гуруњи корї њамроњ карда шуданд. Дар ин љаласа низ муњокимаронињо оид ба 

таркиб ва муњтавои наќшаи корї идома ѐфт. Дар љаласа ќарор ќабул карда шуд, 

ки бо дарназардошти таклифу эродњои аъзои гуруњ наќшаи корї такмил дода 

шавад. Дар баробари ин рўйхати кўмакњои шарикони рушд вобаста ба бандњои 
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дахлдори наќшаи гуруњи корї муайян ва мушаххас карда шуда,  њама тавсияњои 

аъзои гуруњ дар маљмўъ ба љаласаи ояндаи гуруњи корї пешнињод карда шаванд.  

  Дар љаласаи сеюми гуруњи корї Завќиљон Завќиев ќайд кард, ки вобаста ба 

натиљаи фаъолияти гуруњи корї њисобот тањия хоњад шуд ва он бояд маълумоти 

пурраро оид ба вазъи кунунї, мушкилоти љойдошта ва тавсияњо оид ба њалли 

мушкилоти љойдошта дар бар гирад. Дар љаласа аз аъзои гуруњи корї – 

намояндагони Вазорати фарњанг, Агентии омор, Хадамоти муњољират, Вазорати 

кишоварзї, Сарраѐсати ќушунњои сарњадї ва Кумитаи давлатии амнияти миллї 

хоњиш карда шуд, ки мушкилоти соњавии рушди бахши сайѐњиро барои муњокима 

ба љаласањои ояндаи гуруњи корї пешнињод намоянд. Дар ин љаласа ќарорњои 

зерин ќабул карда шуд: наќшаи корї бо дарназардошти таѓйироту иловањо ќабул 

карда шуда, тарљумаи англисии он ба шарикони рушд равон карда шавад; корњои 

зарурї љињати иљроиши чорабинињои бандњои он аз љониби маќомотњои давлатї, 

ширкатњову ассотсиатсияњои сайѐњї иљро карда шавад; њар як масъалаи рушди ин 

бахш аз тарафи бахши хусусї,  коршиносони соња бо иштироки шарикони рушд 

дар њамкорї бо идорањои давлатї баррасї карда шавад; ба вазорат ва сохторњои 

дахлдор оид ба бањодињии вазъи кунунї ва пешнињод намудани мушкилоти 

соњавии онњо мактуб равон карда шавад.  

  Дар љаласаи 4-уми муштараки гуруњи кории байниидоравї ва гуруњи 

шарикони рушд, ки рўзи 2-юми августи соли 2013 дар офиси КБМ  баргузор 

гардид, роњбари  гуруњи корї З. Завќиев дар асоси машварат ва мувофиќа бо 

шарикони рушд, бахши хусусї ва дигар аъзои гуруњ ќайд кард, ки гуруњи корї 

бояд фаъолияти самаранок намояд. Барои ин зарур аст, ки фаъолияти гуруњи корї 

ба чор самти зерин равона карда шавад:  1) зергуруњи корї оид ба хизматрасонї 

дар фурудгоњњо, дигар гузаргоњњои сарњадї ва омўзиши хадамоти хизматрасонии 

муштариѐн, 2) зергуруњи корї оид ба раводид ва баќайдгирї, 3) зергуруњи корї 

оид ба иљозат ва иљозатномадињї, 4) зергуруњи корї оид ба  маълумот ва омор. 

Кристофер Миллер роњбари намояндагии КБМ баромад намуда фаъолияти гуруњи 

кориро дар чор самти ќайдшуда дастгирї намуд.    

  Њамчунин, Завқиҷон Завқиев ба зергуруњњои корї мушовири 

байналмилалї профессор Филипп Ридлро муаррифї намуд, ки бо даъвати 

сафорати Британияи Кабир барои кўмаки машваратї  намудан ба гуруњи корї дар 

коркади тавсияњо љињати рушди сайѐњии Тољикистон ташриф овардааст. Ба њар як 

зергуруњ тавсия дода шуд, ки барои худ наќшаи корї тартиб дода онро бо 

мушовири байналмилалї ва роњбари гуруњи корї мувофиќа намоянд, ки ин аз 

љониби аъзоѐни зергуруњњо дастгирї карда шуд.  
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  Љаласаи 5-уми муштараки гуруњи кории байниидоравї ва гуруњи 

шарикони рушд рўзи 13-уми августи соли љорї дар дафтари кории КБМ баргузор 

гардида, дар он  вохўрињо бо зергуруњњои корї доир карда шуданд. Љаласаи якуми 

зергуруњи корї оид ба хизматрасонї дар фурудгоњњо ва дигар гузаргоњњои сарњадї 

ва омўзиши хадамоти хизматрасонии муштариѐн, зергуруњи корї оид ба раводид 

ва баќайдгирї, зергуруњи корї оид ба иљозат ва иљозатномадињї ва зергуруњи 

корї оид ба маълумот ва оморро Кристофер Миллер ифтитоњ намуда, ќайд кард, 

ки дар ин љаласа наќшаи кории њар як зергуруњи корї бояд муайян ва мушаххас 

карда шавад. Љињати иљроиши вазифањои худ бошад, њар як зергуруњи корї 

вазифадор карда шуд, ки ба хадамот ва сохторњои марбута сафари корї баргузор 

намуда бо вазъи кунунї ва мушкилоти љойдошта аз наздик шинос шаванд. Баъд аз 

сафарњои корї аъзои зергуруњ ўњдадор гардиданд, ки ба роњбари гуруњи корї оид 

ба вазъи кунунї ва тавсияњо бо маќсади бартараф намудани мушкилоти љойдошта 

маълумотномаи хаттї пешнињод намоянд. Њамоњанг намудани сафарњои кориро 

ба сохторњои марбута Котиботи Шўрои машваратї ба уњда гирифт. Котиботи 

Шўрои Машваратї баъд аз омўзиш ин тавсияњоро ба Шўрои машваратии назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї 

барои баррасї ва ќабул намудани ќарорњои лозимї пешнињод хоњад  намуд.  

 

ҲАМКОРӢ БО ШАРИКОН 

Рӯзи 30 июли соли 2013 вохӯриҳои дуҷониба миѐни Роҳбари Котиботи 

Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Муовини 

Роҳбари Дафтари ҳамкориҳои Швейтсария Николас Гюгас ва Роҳбари 

Корпоратсияи Байналмилалии Молиявӣ гузаронида шуданд. 

Дар вохӯриҳои мазкур масъалаи ҳамкории ҷонибҳо вобаста ба беҳтар 

намудани фазои сармоягузорӣ дар бахши сайѐҳӣ баррасӣ гардид. 

Дар ҷавоб ба дархости Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ҷонибҳо 

изҳори омодагӣ намуданд, ки ҷиҳати татбиқи Нақшаи амали гурӯҳи кории 

байниидоравӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахши сайѐҳӣ 

кӯмакҳои техникӣ мерасонанд. 

Ҳар ду ҷониб ба хулосае омаданд, ки вохӯрии муштараки Гурӯҳи кории 

байниидоравӣ ва Гурӯҳи кории шарикони рушд оид ба сайѐҳӣ гузаронида 

шавад.  
 

Рӯзи 31 июли соли 2013 дар дафтари Котибот вохӯрии ҳайати Котиботи 

Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар 
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намудани фазои сармоягузорӣ бо Филип Ридл мушовири ширкати “VSO 

International” вобаста ба бахши сайѐҳӣ баргузор гардид. 

Дар рафти мулоқот як қатор масъалаҳои вобаста ба беҳтар гардонидани 

фазои сармоягузорӣ дар бахши сайѐҳӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. 

Бо қаноатмандӣ аз ҷониби роҳбари Котибот зикр гардид, ки Сафорати 

Британияи Кабир чунин як коршиноси соҳаро ҷиҳати расонидани кӯмак ба 

ҷониби Тоҷикистон дар самти беҳтар гардонидани фазои сармоягузорӣ дар 

бахши сайѐҳӣ ҷалб намудааст. 

Ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки намояндаи “VSO International” дар 

Тоҷикистон тавсияҳои мушахасси худро барои беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ дар бахши сайѐҳӣ пешниҳод менамояд ва ҷониби Котиботи Шӯрои 

машваратӣ онҳоро якҷо бо тавсияҳои худ ҷамъбаст намуда ба ҷаласаи ояндаи 

Шӯрои машваратӣ равон мекунад. 

Фаъолияти Профессор Филип Ридл вобаста ба масоили рушди бахши 

сайѐҳӣ шаш моҳи дигар идома хоҳад кард. 

Ҷонибҳо изҳор доштанд, ки ҳамкориҳои судмандро дар ин самт идома хоҳанд 

дод. 

 

Рӯзи 1-уми августи соли 2013 Завқиҷон Завқиев - Роҳбари Котиботи 

Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар 

намудани фазои сармоягузорӣ бо ҷаноби Томаззо Чиерчия (коршинос оид ба 

беҳтар намудани бахши хусусӣ) - Роҳбари ҳайати Бонки Ҷаҳонӣ оид ба санҷиш 

ва ихтисори номуайяниҳои танзимкунӣ ва татбиқи меъѐрҳои танзимнамоӣ дар 

Тоҷикистон вохӯрӣ намуд. 

Дар рафти вохӯрӣ масъалаҳои зерин мавриди баррасӣ қарор гирифтанд: а) 

муҳокимаи рушди то кунун ба дастомада, инчунин қадамҳои минбаъда; б) 

таъмини дастгирии Шӯрои машваратӣ ва ҳамаҳангсозӣ оид ба татбиқи 

нақшаҳои муштарак; в)гузаронидани мулоқотҳо бо намояндагони бахши хусусӣ. 

Дар ҷавоб ба дархости ҷониби Бонки Ҷаҳонӣ, ҷониби Котибот розӣ шуд, 

ки ҷиҳати ташкил кардани мулоқот бо соҳибкорони вилоятҳои Сӯғду Хатлон 

мусоидат намояд. 

Зикр гардид, ки ҷониби Бонки Ҷаҳонӣ ният дорад баъд аз анҷом расидани 

ҷараѐни гузаронидани таҳлилҳо хулосаҳои худро ба ҷаласаҳои ояндаи Шӯрои 

машваратӣ пешниҳод намояд, ки он аз ҷониби Котибот пазируфта шуд. 

Аз ҷониби ҳайати Бонки Ҷаҳонӣ дархост карда шуд, ки ҷиҳати ба роҳ 

мондани шакли электронии иҷозатҳо ба Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва 
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идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯмаки техникӣ расонад, ки он 

аз ҷониби Бонки Ҷаҳонӣ дастгирӣ ѐфт. 

 

Рӯзи 02 –юми августи соли 2013 ҷаласаи муштараки гурӯҳи кории идоравӣ 

ва шарикони рушд оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахши 

сайѐҳӣ дар Тоҷикистон баргузор гардид. 

Роҳбари гурӯҳи корӣ, Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ - Завқиҷон 

Завқиев ҷаласаи 4-уми муштараки гурӯҳи кории идоравӣ ва шарикони рушдро 

ифтитоҳ намуда бори дигар оид ба муҳимияти масъала таъкид карданд. Гурӯҳи 

корӣ вазифадор аст, ки тамоми паҳлӯҳо ва масъалаҳои рушди бахши сайѐҳиро 

таҳлил намуда, тавсияҳои худро доир ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ 

дар бахши сайѐҳӣ дар як баста ба ҷаласаҳои ояндаи Шӯро пешниҳод намояд. 

Аз ҷониби шарикони рушд Кристофер Миллер – Роҳбари Намояндагии 

Корпоратсияи Байналмилалии Молиявӣ дар Тоҷикистон баромад намуда қайд 

карданд, ки шарикони рушд ба рушди бахши сайѐҳии Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳавасманданд ва омодаанд ба ҷониби Тоҷикистон дар таҳия, қабул 

ва татбиқи ин ислоҳот кумакҳои техникӣ расонанд. Роҳбари Намояндагии 

Корпоратсияи Байналмилалии Молиявӣ дар Тоҷикистон ба ҳозирин доктор 

Филипп Ридл – мушовири байналхалқӣ оид ба бахши сайѐҳиро муаррифӣ намуд, 

ки аз ҷониби Ҳукумати Британияи Кабир ба ин мақсад ҷалб шудааст. 

Роҳбари гурӯҳи корӣ дастур дод, ки доктор Филипп Ридл ба зергурӯҳҳои корӣ 

ҳамчун мушовир ҳамроҳ карда шавад. 

Дар навбати худ, Доктор Филипп Ридл қайд кард, ки Тоҷикистон ҳамаи 

шароитҳои мусоидро барои рушди сайѐҳӣ соҳиб аст ва раванди рушди он дар 

роҳи дуруст қарор дорад. 

Дар ҷаласа, ба зергурӯҳҳои корӣ тавсия дода шуд, ки ҷиҳати татбиқи 

нақшаи амал фаъолона кор бурда, тавсияҳои худро барои беҳтар намудани фазои 

соҳибкорӣ дар бахши сайѐҳӣ то октябри соли ҷорӣ пешниҳод намоянд.  

 

Рӯзи 07-уми августи соли 2013 вохӯрии навбатии Завқиҷон Завқиев - 

Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ бо профессор Филипп Ридл – 

мушовири байналхалқӣ оид ба бахши сайѐҳӣ баргузор гардид. 

Дар вохӯрӣ масъалаҳои вобаста ба зергуруҳҳои дахлдори гуруҳи корӣ оид 

ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахши сайѐҳӣ ва анҷом додани 
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корҳои мушаххас дар моҳҳои август, сентябр ва октябр аз ҷониби зергуруҳҳои 

мазкур баррасӣ гардид. 

Вобаста ба ин нақшаи кории ҳар як зергуруҳ таҳия ва барои иҷроиш 

пешниҳод гардид. Дар қадами минбаъда ҳар як зергуруҳро зарур аст, ки аз рӯи 

нақшаи худ фаъолияти самаранок барад.   

 

Рӯзи 28-уми августи соли 2013 вохӯрии Завқиҷон Завқиев - Роҳбари 

Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ бо Улф Ҳиндстром- Роҳбари Намояндагии 

Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд дар Тоҷикистон ва Собир Алиев – бонкдори 

Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд дар Тоҷикистон баргузор гардид. 

Роҳбари Котибот Завқиҷон Завқиев ба ҷониби Бонки Аврупоии Таҷдид ва 

Рушд дар Тоҷикистон ҷиҳати дастгирии Шӯро ва Котиботи он изҳори 

қаноатмандӣ намуда, иттилоъ дод, ки корҳои омодагӣ ба ҷаласаи навбатии 

Шӯрои машваратӣ идома доранд. Вобаста ба ин хабар дода шуд, ки Гуруҳи 

кории байниидоравӣ ва Гуруҳи кории шарикони рушд оид ба беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ тибқи Нақшаи амали таҳияшуда фаъолиятҳои худро 

ҳамоҳанг карда истодаанд. Махсусан дар чор самти муҳим, аз 

ҷумла: а) иҷозатдиҳӣ ва иҷозатномадиҳӣ; б) раводид ва 

бақайдгирӣ; в) хизматрасонӣ дар фурудгоҳҳо, дигар гузаргоҳҳои сарҳадӣ ва 

омӯзиши хадамоти хизматрасонии муштариѐн; г) омор ва маълумот корҳои 

лозимӣ бомаром идома доранд. 

Аз ҷониби Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд дар Тоҷикистон хабар дода 

шуд, ки қарорҳои меҳнатии кормандони нави Котибот дар мӯҳлатҳои 

кӯтоҳтарин аз ҷониби Бонк имзо хоҳанд шуд. 

 

Рӯзи 30-уми августи соли 2013 вохӯрии Завқиҷон Завқиев - Роҳбари 

Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ бо хонум Марша Олив - Роҳбари 

Намояндагии Бонки Ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон баргузор гардид. 

Зимни вохӯрӣ масоили тақвияти ҳамкориҳои Шӯрои машваратӣ ва 

Котиботи он бо Бонки Ҷаҳонӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. 

Дар натиҷаи вохӯрӣ ҷонибҳо ба мувофиқа омаданд, ки ҳамкориҳои 

дуҷонибаро вобаста ба гузаронидани ислоҳот дар самтҳои суғурта ва рушди 

бахши хусусӣ тақвият хоҳанд дод. 
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Рӯзи 5 сентябри соли 2013 мулоқоти кории ғайрирасмии Завқиҷон Завқиев 

- Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Нуъмон Абдуҷаборов - мушовири калони иқтисодӣ, Дилшод 

Одинаев –мушовири иқтисодии Котибот бо Филип Ридл мушовири ширкати 

“VSO International”  баргузор гардид. 

Дар вохӯрӣ масъалаҳои фаъолияти гуруҳи корӣ ва зергуруҳҳои он, 

инчунин қадамҳои минбаъда баррасӣ гардиданд. 

Ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки баъди анҷом ѐфтани сафарҳои зергуруҳҳои 

гуруҳи корӣ оид ба раводид ва бақайдгирӣ, иҷозатдиҳӣ ва 

иҷозатномадиҳӣ, хизматрасонӣ дар фурудгоҳҳо, дигар гузаргоҳҳои сарҳадӣ ва 

омӯзиши хадамоти хизматрасонии муштариѐн, омор ва маълумот ҳисобот ва 

тавсияҳои мушаххас вобаста ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахши 

сайѐҳӣ барои минбаъд пешниҳод намудан ба ҷаласаи навбатии Шӯрои 

машваратӣ таҳия ва омода менамоянд.  

 

Рӯзи 19 сентябри соли 2013 миѐни Завқиҷон Завқиев - Роҳбари Котиботи 

Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар 

намудани фазои сармоягузорӣ ва Кристофер Миллер - Роҳбари Намояндагии 

Корпоратсияи Байналмилалии Молиявӣ дар Тоҷикистон мулоқоти дуҷониба 

баргузор гардид. 

Зимни вохӯрии мазкур масоили ҳамкориҳои дуҷониба вобаста ба татбиқи 

ислоҳотҳои дар доираи Шӯро гузаронидашуда, аз ҷумла соддагардонии 

расмиѐти ҳуҷҷатҳои сармоягузорон, рушди бахши сайѐҳӣ ва “Пешбурди 

соҳибкорӣ” мавриди муҳокимаи ҷонибҳо қарор гирифт. 

Дар ҷавоб ба дархости Завқиҷон Завқиев Кристофер Миллер изҳори 

омодагӣ намуд, ки ба масъалаҳои дастгирии гуруҳи корӣ оид ба беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ дар бахши сайѐҳӣ, беҳтар гардидани нишондиҳандаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар “Пешбурди соҳибкорӣ” ва маблағгузории сомонаи 

Котиботи Шӯрои машваратӣ мусоидати ҳамаҷониба менамояд. 

Ҷонибҳо тасмим гирифтанд, ки минбаъд ҳам ҳамкориҳои муфидро идома 

медиҳанд.  

 

Рӯзи 20 сентябри соли 2013 мулоқоти дуҷонибаи Завқиҷон Завқиев - 

Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ бо профессор Филипп Ридл – 

мушовири байналхалқӣ оид ба бахши сайѐҳӣ баргузор гардид. 
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Зимни вохӯрии мазкур мавзӯи сафарҳои зергуруҳҳои гуруҳи корӣ мавриди 

муҳокима қарор дода шуд. Натиҷаи сафарҳои зергуруҳи гуруҳи корӣ оид ба 

раводид ва бақайдгирӣ ба Раѐсати консулии Вазорати корҳои хориҷӣ, Хадамоти 

шиносномадиҳию бақайдгирии Вазорати корҳои дохилӣ ва сафари зергуруҳи 

гуруҳи корӣ оид ба маълумот ва омор ба Оҷонсии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон хуб арзѐбӣ гардида, ҷонибҳо ба нақша гирифтанд, ки 

ҳафтаи оянда вохӯриҳои алоҳидаи ҳар як зергуруҳ баргузор гардида, дар онҳо 

тавсияҳо ҷиҳати ҳалли мушкилоти ҷойдошта муҳокима гарданд. 

Инчунин ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки якҷо таҳлили вазъи 

сармоягузориро дар бахши сайѐҳӣ бо тавсияҳои муштарак таҳия менамоянд.  

 
 

ОМОДАГӢ БА ҶАЛАСАИ НАВБАТИИ ШӮРОИ МАШВАРАТӢ 

Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ҷараѐни интихоби мавзӯҳо 

(филтратсия)-ро ҷиҳати баррасии онҳо дар ҷаласаи ояндаи Шӯрои машваратӣ, 

инчунин омодагиҳоро ба ҷаласаи 12-уми Шӯрои машваратӣ оғоз намуд. 

Аз ин лиҳоз, мувофиқи Низомномаи Шӯрои машваратӣ ҷиҳати иҷрои 

супориш оид ба гузаронидани мулоқотҳо бо соҳибкорон аз Раиси Иттифоқи 

бизнес ассосиатсияҳои вилояти Суғд –Масъуда Тюраева, директори ширкати 

“Помир Энерҷӣ, намояндаи бахши хусусӣ дар Шӯрои машваратӣ - Далер 

Ҷумаев ва роҳбари Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди “К.Даврон” -Баҳром 

Рустамов эҳтиромона хоҳиш карда шуд, ки бо соҳибкорони фаъоли минтақаҳои 

худ мулоқот намуда, фикру ақида ва тавсияҳои онҳоро ба унвонии Котиботи 

Шӯрои машваратӣ то санаи 17 августи соли ҷорӣ манзур намоянд. 

Вобаста ба ин ба унвонии Котибот маълумот оид ба мулоқоти 

доиргардида бо соҳибкорони фаъоли  Вилояти Мухтори Бадахшони Кӯҳӣ, 

вилояти Суғд ва шаҳри Кӯлоб фикру ақида ва тавсияҳои онҳо пешниҳод карда 

шуд, ки онҳо дар ҳоли баррасӣ ва муоина қарор доранд.   

Рӯзи 26-уми сентябри соли 2013 дар дафтари Котиботи Шӯрои 

машваратии назди Президенти Ҷумуҳрии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ вохӯрии бисѐрҷонибаи намояндагони Котиботи Шӯрои 

машваратӣ бо шарикони асосии рушд, аз ҷумла Корпоратсияи Байналмилалии 

Молиявӣ, Агентии Олмон оид ба ҳамкориҳои байналхалқӣ, Агентии 

Швейтсария оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ, Бонки Аврупоии Таҷдид ва 
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Рушд, Намояндагии Иттиҳоди Аврупо, Бонки Ҷаҳонӣ ва ташкилоти Британияи 

Кабир “VSO International” баргузор гардид. 

Дар қисмати аввали вохӯрӣ Роҳбари Котибот Завқиҷон Завқиев 

шариконро оид ба ҷараѐни ислоҳоти дар доираи фаъолияти Шӯро якҷо бо 

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон татбиқшуда, аз ҷумла ислоҳот дар бахши шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ, андозбандии тиҷорат, бахши сайѐҳӣ, суғурта, шомил гардидани 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конвенсияи Гаага (Конвенсияи Апостил) оиди 

барасмиятдарории ҳуҷҷатҳо ва ташкили рейтинги кредитии соҳибихтиѐрии 

давлат маълумот дод. Инчунин масъалаҳои мониторинги ҷараѐни иҷрои 

қарорҳои Шӯрои машваратии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва омодагӣ ба ҷаласаи навбатии Шӯро 

баррасӣ гардид.  

Дар қисмати дуюми вохӯрӣ ҷонибҳо оид ба дигар ҷанбаҳои ҳамкориҳои 

минбаъда мубодилаи афкор намуданд. Шарикони рушд қаноатмандии хешро 

нисбати ҷараѐни татбиқшавии ислоҳот дар доираи фаъолияти Шӯрои 

машваратӣ, инчунин омодагии худро ҷиҳати расонидани мусоидати зарурӣ дар 

ҳамкориҳои минбаъда изҳор намуданд.  Махсусан Бонки Ҷаҳонӣ дар расонидани 

кӯмаки техникӣ дар ислоҳоти бахши суғурта, ҳайати Иттиҳоди Аврупо дар 

татбиқи “Равзанаи ягона” барои амалисозии амалиѐтҳои содиротию воридотӣ, 

Корпоратсияи Байналмилалии Молиявӣ, Агентии Олмон оид ба ҳамкориҳои 

байналмилалӣ ва Агентии Швейтсария оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ дар 

татбиқи ислоҳот дар бахши сайѐҳӣ, шарикии давлат ва бахши хусусӣ, танзими 

андозӣ ва низоми иҷозатдиҳӣ мусоидат хоҳанд кард.  
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Бо эњтиром, 
 

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

 
    Завќиљон Завќиев - Роњбари Котибот 
    Нумон Абдуљаборов - мушовири калони иќтисодї 

Дилшод Одинаев - мушовири иқтисодӣ 

Манучеҳра Мадҷонова - мушовири иқтисодӣ  

    Сафарбї Файзова - ёвари маъмурї 


