ВАРАЌАИ ИТТИЛООТИИ № 46
КОТИБОТИ ШЎРОИ МАШВАРАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА
БЕЊТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРЇ

МАВЗУЦОИ АСОСӢ:
Ислоцот дар самти бецтар намудани фазои социбкорию
сармоягузорӣ дар бахшцои саноат ва рушди истецсолоти миллӣ
Ислоцот вобаста ба бецтар намудани фазои сармоягузорӣ дар
бахши суғурта
Омодагӣ ба Мулоқоти Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон бо
социбкорону сармоягузорон ва Форуми иқтисодӣ ва
сармоягузории Душанбе-2014
Ҷаласаи дуюми Кумитаи тадорукот оид ба ташкил ва
гузаронидани Мулоқоти Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон бо
социбкорону сармоягузорон ва Форуми иқтисодӣ ва
сармоягузории Душанбе-2014
Мулоқотцо бо социбкорони манотиқи гуногуни кишвар
Мулоқоти бисжрҷониба бо намояндагони Евроконвеншн (Euro
Convention Global) ва Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд
Тақвияти цамкорицо бо шарикон

ИСЛОЦОТ ДАР САМТИ БЕЦТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ
СОЦИБКОРИЮ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР БАХШЦОИ САНОАТ ВА
РУШДИ ИСТЕЦСОЛОТИ МИЛЛӢ
Санаи 1-уми августи соли ҷорк дар Вазорати саноат ва технологияцои
нави Ҷумцурии Тоҷикистон ҷицати иҷрои супориши протоколии ҷаласаи 13уми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба
бецтар намудани фазои сармоягузорк ҷаласаи якуми гуруци кории
байниидоравк оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк дар бахшцои
саноат, дастгирии молистецсолкунандагони ватанк ва рушди истецсолоти
миллк баргузор гардид.
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Ҷаласаро муовини вазири саноат ва технологияцои нав Рузиев М.
ифтитоц намуда аъзои гуруци кории байниидоравиро бо цамдигар шинос
намуд. Вобаста ба мақсад ва цадафцои таъсиси гуруци корк бошад қайд кард,
ки рушди саноати ватанк ислоцоти ҷиддиро тақозо мекунад ва бинобар ин
аъзои гуруци корк вазифацои дар пешистодаи худро бояд бо сарбаландк иҷро
намоянд.
Дар тақвияти суханцои муовини вазир Абдуҷаборов Н. – Роцбари
Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид
ба бецтар намудани фазои сармоягузорк баромад намуда зикр кард, ки мавзӯи
мазкур аз тарафи бахши хусуск ба Шӯрои машваратк пешницод карда
шудааст. Дар ин робита тибқи супориши протоколии ҷаласаи 13-уми Шӯрои
машваратии назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар
намудани фазои сармоягузорк ба Вазорати саноат супориш дода шудааст, ки
якҷо бо вазоратцои кишоварзк, рушди иқтисод ва савдо, Кумитаи давлатии
сармоягузорк ва идораи амволи давлатк, Саридораи геология ва дигар
вазорату идорацо, бахши хусуск ва бо ҷалби шарикони рушд гуруци корк
таъсис дода, оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк дар бахшцои саноат,
дастгирии молистецсолкунандагони ватанк ва рушди истецсолоти миллк
тацлили цамаҷониба гузаронанд ва натиҷацои онро бо тавсияцои мушаххас ба
ҷаласацои ояндаи Шӯро пешницод намояд.
Аз ин рӯ, зарур аст, ки гуруци корк тамоми пацлуцо ва мушкилоти
рушди саноати ватаниро омӯхта, цисобот ва тавсияцои мушаххас ҷицати
бартараф намудани онцо ба Шӯрои машваратк пешницод намояд. Дар
заминаи тавсияцои пешницодшаванда нақшаи чорабиницои Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк дар
бахшцои саноат, дастгирии молистецсолкунандагони ватанк ва рушди
истецсолоти миллк тация ва қабул карда мешавад.
Дар ҷаласа аъзои гуруци корк баромад намуда, роҷеъ ба иҷрои
цадафцои дар назди гуруци корк истода фикру андешацои худро иброз
доштанд.
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ИСЛОЦОТ ВОБАСТА БА БЕЦТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ
САРМОЯГУЗОРӢ ДАР БАХШИ СУҒУРТА
Дар самти ислоцот оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк дар
бахши суғурта тибқи банди якуми Протоколи ҷаласаи 13-уми Шӯрои
машваратк аз 30 майи соли 2014 дар назди Вазорати рушди иқтисод ва
савдои Ҷумцурии Тоҷикистон аз цисоби намояндагони вазорату идорацо,
бахши хусуск ва бо ҷалби шарикони рушд гуруци корк таъсис жфта, ҷицати
тацияи лоицаи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти
суғуртавк» дар тацрири нав бомуваффақият фаъолият намуда истодааст. То
имрӯз гуруци корк мунтазам ҷаласацои худро доир намуда, лоицаи Қонуни
Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти суғуртавк» дар тацрири навро
бо назардошти фикру пешницодцои намояндагони вазорату идорацо, бахши
хусуск, аз ҷумла ширкатцои ватании суғуртавк ва Ассосиатсияи бонкцои
Тоҷикистон, инчунин мутахассисони Бонки Ҷацонк тация намуда истодааст.
Бояд қайд кард, ки лоицаи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
фаъолияти суғуртавк» дар тацрири нав рӯзцои наздик омода шуда, барои
мувофиқа ба вазорату идорацо ирсол карда мешавад.
ОМОДАГӢ БА МУЛОҚОТИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМЦУРИИ
ТОҶИКИСТОН БО СОЦИБКОРОНУ САРМОЯГУЗОРОН ВА ФОРУМИ
ИҚТИСОДӢ ВА САРМОЯГУЗОРИИ ДУШАНБЕ - 2014
Бо мақсади дар сатци баланд ташкил ва баргузор намудани Мулоқоти
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон бо социбкорон ва сармоягузорон, ичунин
Форуми иқтисодк ва сармоягузории Душанбе 2014, ки рӯзцои 14-15 октябри
соли 2014 ба нақша гирифта шудааст, Кумитаи тадорук таъсис дода шуда,
цайати он аз ҷониби Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, мӯцтарам Эмомалк
Рацмон тасдиқ гардид.
Рӯзи 02 августи соли 2014 дар бинои Цукумати ҷумцурк ҷаласаи
нахустини Кумитаи тадорукот оид ба ташкил ва гузаронидани Мулоқоти
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон бо социбкорону сармоягузорон ва инчунин
Форуми иқтисодк ва сармоягузории Душанбе 2014 тацти роцбарии Муовини
якуми Сарвазири Ҷумцурии Тоҷикистон, Раиси Кумитаи тадорукот муцтарам
Давлаталк Саид бо иштироки Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорк ва
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идораи амволи давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон, Жрдамчии Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба масъалацои иқтисодк, Вазири рушди иқтисод ва
савдо, Вазири молия, Вазири саноат ва технологияцои нав, Вазири кишоварзк,
Вазири мецнат, муцоҷират ва шуғли ацолк, Раиси Кумитаи телевизион ва
радио, Раиси Бонки миллк, Муовини Вазири корцои хориҷк, муовини
Сардори Хадамоти алоқа, Раиси палатаи савдо ва саноат, Сардорони як қатор
Ражсатцои Дастгоци иҷроияи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, Муовини
Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорк ва идораи амволи давлатии Ҷумцурии
Тоҷикистон ва Роцбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк баргузор
гардид.
Тибқи рӯзномаи ҷаласаи нахустини Кумитаи тадорукот ду масъала дида
баромада шуд, аз ҷумла:
1. Шиносоии цайати Кумитаи тадорукот.
2. Барраск ва тасдиқи Консепсия ва Нақшаи чорабиницои Мулоқоти
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон бо социбкорону сармоягузорон ва Форуми
иқтисодк ва сармоягузории Душанбе 2014.
Ҷаласаи нахустини Кумитаи тадорукотро Муовини якуми Сарвазири
Ҷумцурии Тоҷикистон, Раиси Кумитаи тадорукот, муцтарам Давлаталк Саид
ифтитоц намуда, цозиринро бо цайати Кумитаи тадорукот ошно намуд ва
иброз дошт, ки 14-15 октябри соли ҷорк бо супориши Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон, Раиси Шӯрои машваратк дар ҷаласаи 13-уми Шӯрои машваратк
аз 30 майи соли ҷорк Мулоқоти Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон бо
социбкорону сармоягузорон, Форуми иқтисодк ва сармоягузории Душанбе –
2014 ва як қатор чорабиницои дигар доир мегарданд.
Вобаста ба масъалаи дуюми рӯзномаи ҷаласа Раиси Кумитаи давлатии
сармоягузорк ва идораи амволи давлатк, муцтарам Қодири Қосим баромад
карда, ба иштирокчижни ҷаласаи Кумитаи тадорукот Консепсияи Мулоқоти
Президенти мамлакат бо социбкорону сармоягузорон ва Форуми иқтисодк ва
сармоягузории Душанбе 2014 – ро муаррифк намуд.
Дар ҷаласа баррасии цамаҷонибаи лоицаи Нақшаи чорабиницо оид ба
ташкил ва гузаронидани Мулоқоти Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон бо
социбкорону сармоягузорон ва Форуми иқтисодк ва сармоягузории Душанбе
– 2014 сурат гирифта, Нақшаи чорабиницо бо назардошти фикру андешацои
иштирокчижн тасдиқ гардид.
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Дар натиҷаи баррасии масъалацои рӯзномаи ҷаласа қарорцои дахдлдор
қабул карда шуданд.
ҶАЛАСАИ ДУЮМИ КУМИТАИ ТАДОРУКОТ ОИД БА ТАШКИЛ ВА
ГУЗАРОНИДАНИ МУЛОҚОТИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМЦУРИИ
ТОҶИКИСТОН БО СОЦИБКОРОНУ САРМОЯГУЗОРОН ВА ФОРУМИ
ИҚТИСОДӢ ВА САРМОЯГУЗОРИИ ДУШАНБЕ-2014
Рӯзи 22 сентябри соли ҷорк дар бинои Цукумати ҷумцурк тацти
Муовини якуми Сарвазири Ҷумцурии Тоҷикистон, Раиси Кумитаи тадорукот,
муцтарам Давлаталк Саид ҷаласаи дуюми Кумитаи тадорукот баргузор
гардид.
Дар кори ҷаласаи мазкур аъзои Кумитаи тадорук иштирок намуданд.
Тибқи Рӯзномаи ҷаласаи навбатии Кумитаи тадорук масъалацои мазкур
мавриди барраск қарор гирифтанд:
1. Маълумот оид ба корцои анҷомдодашуда.
2. Муаррифии Барномаи Мулоқот ва Форум.
3. Муайян намудани модераторцо ва маърӯзачижн аз ҷониби Цукумати
ҷумцурк дар Форум.
4. Баррасии харҷномаи ташкил ва гузаронидани Мулоқот ва Форум.
5. Барраск намудани масъалацои Форуми сармоягузории Созмони
Цамкории Исломк.
Ҷаласаи Кумитаи тадорукотро Муовини якуми Сарвазири Ҷумцурии
Тоҷикистон, Раиси Кумитаи тадорукот, муцтарам Давлаталк Саид ифтитоц
намуда, цозиринро бо рӯзномаи ҷаласа шинос намуд.
Сипас, Муовини Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорк ва идораи
амволи давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон-муцтарама Нигина Анварк оид ба
корцои анҷомдодашуда тибқи Нақшаи чорабиницои қабулнамудаи Цукумати
ҷумцурк гузориш дод. Қайд гардид, ки вобаста ба ташкил ва гузаронидани
Мулоқоти Президенти ҷумцурк бо социбкорону сармоягузорон ва Форуми
иқтисодк ва сармоягузории Душанбе-2014 корцои муайяне анҷом дода
шудаанд.
Инчунин вобаста ба масъалацои баррасишуда ба вазорату идорацои
дахлдор ва масъулин як қатор супоришцо дода шуд, аз ҷумла Вазорати рушди
иқтисод ва савдо, Вазорати корцои хориҷк, Кумитаи давлатии сармоягузорк
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ва идораи амволи давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон ҷицати дар сатци баланд
ташкил ва гузаронидани Форуми нахустини сармоягузории Созмони
Цамкории Исломк тадбирцои зарурк андешида, маводцои заруриро омода ва
пешницод намоянд. Дар натиҷаи ҷаласаи мазкур Барномаи Мулоқот қабул
гардида, модераторцо, маърӯзачижн ва харҷномаи ташкил ва гузаронидани
Мулоқот ва Форум муаяйн гардиданд.
МУЛОҚОТЦО БО СОЦИБКОРОНИ МАНОТИҚИ ГУНОГУНИ
КИШВАР
Тавре, ки пештар маълумот дода будем, бо дастури Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олк, мӯцтарам Эмомалк Рацмон дар таърихи
14-15 октябри соли ҷорк мулоқоти Президенти мамлакат бо социбкорону
сармоягузорон ва Форуми иқтисодию сармоягузории Душанбе – 2014 тацти
унвони «Социбкорк- муцаррики иқтисодижт» баргузор мегардад.
Дар доираи чорабинии мазкур тибқи нақшаи чорабиницои
тасдиқгардидаи Цукумати ҷумцурк мулоқоти роцбарону вазорату идорацо,
бонкцои давлатию тиҷоратк, аз ҷумла роцбарияти Кумитаи давлатии
сармоягузорк ва идораи амволи давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон ва Котиботи
Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар
намудани фазои сармоягузорк бо социбкорон ва сармоягузорони ватанк доир
гардиданд.
Аз ҷумла, чунин мулоқотцо рӯзцои 16 сентябри соли 2014 дар шацри
Қурғонтеппаи вилояти Хатлон, 17 сентябр дар ноцияи Рӯдакк, 18 сентябр дар
шацри Хуҷанди вилояти Суғд, 19 сентябр дар ноцияи Цисор бо фарогирии
социбкорони шацрцои Цисор, рӯзи 26 сентябри соли ҷорк дар ноцияцои водии
Рашт (Рашт, Нуробод, Тоҷикобод, Тавилдара, Ҷиргатол) ба нақша гирифта
шудааст.
Дар рафти мулоқотцои мазкур бацсу мунозирацо, тренингцо бо
социбкорон, баррассии мушкилоти ҷойдошта сурат гирифта, инчунин фикру
пешницодоти социборони манотиқи гуногуни кишвар вобаста ба бецтар
намудани вазъи фаъолияти социбкорк дар мамлакат шунида шунида шуданд.
Дар минтақацо Роцбарони вазорату идорацо ба саволцо ва дархостцои
социбкорон ҷавобцои мушаххас доданд.
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Пешницодоти социбкорону сармоягузорон ҷамъбаст карда шуда, ба
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон пешницод карда шуд.
МУЛОҚОТИ БИСЖРҶОНИБА БО НАМОЯНДАГОНИ
ЕВРОКОНВЕНШН (EUROCONVENTION) ВА БОНКИ АВРУПОИИ
ТАҶДИД ВА РУШД
17 сентябри соли 2014 дар дафтари кории Кумитаи давлатии
сармоягузорк ва идораи амволи давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон мижни
намояндагони Кумитаи давлатии сармоягузорк ва идораи амволи давлатии
Ҷумцурии Тоҷикистон, Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк ва
намояндагони ЕвроКонвеншн (Euroconvention), Бонки Аврупоии Таҷдид ва
Рушд ва намояндагони як қатор созмонцои байналмилалк мулоқоти
бисжрҷониба баргузор гардид.
Дар ҷаражни вохӯрк як қатор масоил, аз ҷумла баррасии лоицаи
рӯзномаи Мулоқоти Президенти мамлакат бо социбкорону сармоягузорон ва
Форуми иқтисодк ва сармоягузории Душанбе-2014, таҷдиди назар намудани
рӯйхати иштироккунандагоне, ки тавассути Евроконвеншн номнавис шудаанд,
масъалаи интихоби маърӯзачижн ва модераторцо барраск карда шуданд.
Ба иштирокчижн лоицаи рӯзномаи Мулоқоти Президенти мамлакат бо
социбкорону сармоягузорон ва Форуми иқтисодк ва сармоягузории Душанбе2014 сомонаи интернетии Форум муаррифк карда шуд, ки он аз ҷониби онцо
хуб арзжбк гардид, айни замон аз ҷониби Евроконвеншн тақрибан 100 нафар
иштирокчижн барои ширкат дар Форум номнавис шудаанд.
Дар хотимаи мулоқот ҷонибцо ба мувофиқа расиданд, ки цамкорицои
самаранокро дар ин самт идома хоцанд дод.
Эзоц: Евроконвеншн ташкилоти байналхалқие мебошад, ки барои
баргузории чорабиницои байналхалқии иқтисодк, аз ҷумла конфронсцо,
форумцо ва ғайра махсус гардонида шудааст ва дар як қатор кишварцои дунж
дафтари корк дорад.
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ТАҚВИЯТИ ЦАМКОРИЦО БО ШАРИКОНИ КОТИБОТ
Рӯзи 07 августи соли 2014 мижни Роцбари Котиботи Шӯрои
машваратии назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар
намудани фазои сармоягузорк Н. Абдуҷаборов ва намояндагони лоицацои
Барномаи рушди СММ мулоқот баргузор гардид.
Дар мулоқоти мазкур масъалацои баргузории чорабинии Мулоқоти
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон бо социбкорону сармоягузорон ва
баргузории Форуми иқтисодк ва сармоягузории Душанбе 2014 ва мусоидати
Барномаи рушди Созмони Милали Муттацид дар Тоҷикистон ҷицати дар
сатци баланд гузаронидани чорабиницои мазкур мавриди барраск қарор
гирифт.
Аз ҷониби Роцбари Котибот ба намояндагони БРСММ дар Тоҷикистон
маълумот дода шуд, ки ҷицати дар сатци баланд баргузор намудани
чорабинии мазкур аллакай як қатор корцо анҷом дода шудаанд, аз ҷумла:
лоицаи Нақшаи чорабиницо оид ба гузаронидани мулоқоти Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон бо социбкорон ва сармоягузорон, лоицаи Консепсияи
гузаронидани мулоқоти Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон бо социбкорон ва
сармоягузорон ва Форуми иқтисодк ва сармоягузории Душанбе - 2014 тация
гардидаст, маводцои тарғиботию ташвиқотк вобаста ба чорабиницои
зикргардида тация карда шуда, таввасути васоити ахбори омма ба намоиш
гузошта шудаанд, инчунин бо мақсади дар сатци баланд доир намудани
чорабиницои мазкур аз ҷониби Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон цайати
Кумитаи тадорукот тасдиқ карда шудааст.
Намояндагони Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон аз фаъолияти
Котиботи Шӯрои машваратк дар ин самт изцори қаноатмандк намуда, зикр
карданд, ки Барномаи рушди Созмони Милали Муттацид дар Тоҷикистон
омода аст, ки барои дар сатци баланд баргузор намудани чорабиницои мазкур
цамаҷониба мусоидат намояд.
Ҷонибцо ба мувофиқа омаданд, ки цамкорицоро дар ин самт идома
хоцанд дод.
Рӯзи 07 августи соли 2014 дар дафтари Котиботи Шӯрои машваратк
мулоқоти Роцбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк бо цайати
Лоицаи ташаббуси шаффофият дар бахши саноати истихроҷи Бонки Ҷацонк
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ҷаноби Давид Лендри - мушовири лоица, Мавлуда Мавлоназарова ва
Набишер Ҷураев – мушовирони Намояндагии Бонки Ҷацонк дар Тоҷикистон
баргузор гардид.
Дар ҷаражни мулоқоти мазкур ҷонибцо як қатор масоили вобаста ба
ислоцоти татбиқшуда дар доираи фаъолияти Шӯрои машваратии назди
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои
сармоягузорк, аз ҷумла бецтар намудани фазои сармоягузорк дар бахшцои
сайжцк, суғурта, шомилшавии Ҷумцурии Тоҷикистон ба Конвенсияи Гаага,
ташкили рейтинги кредитии социбихтижрии мамлакат, фаъолияти гуруци
корк оид ба ташкили бозори такрории қоғазцои қиматнок ва биржаи фондк,
фаъолияти гуруци корк бецтар намудани фазои сармоягузорк дар бахшцои
саноат, дастгирии молистецсолкунандагони ватанк ва рушди истецсолоти
миллк мавриди баррасии ҷонибцо қарор гирифтанд.
Иттилоъ дода шуд, ки дар назди Вазорати саноат ва технологияцои нави
Ҷумцурии Тоҷикистон гуруци кории байниидоравк оид ба бецтар намудани
фазои сармоягузорк дар бахшцои саноат, дастгирии молистецсолкунандагони
ватанк ва рушди истецсолоти миллк таъсис дода шуда, ҷаласаи нахустини он
рӯзи 01-уми августи соли 2014 тацти роцбарии муовини вазири саноат ва
технологияцои нав Рузиев М. баргузор гардид.
Дар охири мулоқот ҷонибцо иброз намуданд, ки цамкорицои
дуҷонибаро аз ҷумла дар доираи фаъолияти ташкилоти мазкур идома хоцанд
дод.
Рӯзи 08 августи соли 2014 мижни Шуцрат Мақсудзода – Сардори
Ражсати банақшагирии стратегк ва ислоцоти Дастгоци иҷроияи Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон, Ричард Ҷонс – Намояндаи доимии Бонки Аврупоии
Таҷдид ва Рушд дар Тоҷикистон, Нигина Абдуллоева – Муовини Раиси
Кумитаи давлатии сармоягузорк ва идораи амволи давлатии Ҷумцурии
Тоҷикистон, Нуъмон Абдуҷаборов – Роцбари Котиботи Шӯрои машваратии
назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои
сармоягузорк мулоқот баргузор гардид.
Дар вохурк ҷонибцо масоили баргузории Мулоқоти Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон бо социбкорон ва сармоягузорон, Форуми иқтисодк ва
сармоягузории Душанбе – 2014 ва дастгирии Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд
дар Тоҷикистон ҷицати дар самти баланд гузаронидани Форуми иқтисодк ва
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сармоягузории Душанбе 2014 мавриди барраск ва муцокима қарор
гирифтанд.
Намояндаи доимии Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд дар Тоҷикистон
иброз дошт, ки гузаронидани Мулоқоти Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон
бо социбкорону сармоягузорон ва Форуми иқтисодк ва сармоягузории
Душанбе 2014 чорабиницои ницоят муцим мебошанд, ки ба рушди социбкорк,
бецтар намудани фазои сармоягузорк ва ҷалби бештари сармоягузорицо
равона карда шудааст.
Аз ин рӯ, Бонк гузаронидани чорабиницои мазкурро дар бахшцои
гуногун цаматарафа дастгирк хоцад кард.
Рӯзи 26 сентябри соли ҷорӣ дар дафтари Котиботи Шӯрои
машваратии назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон мижни Роцбари
Котиботи Шурои машваратк - Н. Абдуҷаборов ва Котиби Генералии
Конфронсии Гаага оид ба Қонуни хусусии байналмилалк - ҷаноби Кристоф
Бернаскони, Ситора Султонова – корманди Копоратсияи Байналмилалии
Молиявк мулоқот баргузор гардид.
Дар рафти мулоқоти мазкур масъалаи раванди шомилшавии Ҷумцурии
Тоҷикистон ба Конвенсияи Гаага (Апостил) оид ба бекор намудани
легализатсияи цуҷҷатцои расмии хориҷк мавриди барраск қарор гирифт.
Маълумот дода шуд, ки мавзӯи мазкур дар рафти ҷаласаи 11-уми
Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар
намудани фазои сармоягузорк барраск шуда, дар рафти ҷаласаи 13-уми
Шурои машваратк аз 30 майи соли ҷорк нисбати натиҷацои раванди
шомилшавии Ҷумцурии Тоҷикистон ба Конвенсияи Гаага ж худ Апостил оид
ба бекор намудани легализатсияи цуҷҷатцои расмии хориҷк гузориш
пешницод гардид. Тибқи супориши протоколии ҷаласаи 13-уми Шуро
раванди мазкур то охири соли ҷорк бояд анҷом жбад.
Корцои анҷомдодашуда вобаста ба эътироф намудани шомилшавии
Ҷумцурии Тоҷикистон ба Конвенсияи Гаага ж худ Апостил оид ба бекор
намудани легализатсияи цуҷҷатцои расмии хориҷк аз ҷониби Котиби
Генералии Конфронси Гаага баланд арзжбк гардид.
Ҷонибцо ба мувофиқа расиданд, ки цамкорицои дуҷонибаро дар ин
самт идома хоцанд дод.
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Бо эҳтиром,
Кормандони Котиботи Шӯрои машваратии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид
ба беҳтар намудани фазои сармоягузорк
Нумон Абдуҷаборов - Роҳбари Котибот
Дилшод Одинаев - мушовири иқтисодк
Манучеҳра Мадҷонова - мушовири иқтисодк
Сафарбк Файзова - жвари маъмурк
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