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МАВЗЎИ АСОСӢ: 

Қабули Нақшаи чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар 

соҳаи саноат барои солҳои 2021-2023 аз 2 сентябри соли 2021, №361 
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ҚАБУЛИ  

НАҚША ЧОРАБИНИҲО ОИД БА БЕҲТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ 

САРМОЯГУЗОРӢ ДАР СОҲАИ САНОАТ БАРОИ СОЛҲОИ 2021-2023 

 

Дар ҷаласаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки таҳти раёсати  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид, як қатор масъалаҳо 

мавриди баррасӣ ва вобаста ба он қарорҳои дахлдор қабул гардиданд. Аз 

ҷумла, Нақша чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар 

намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи саноат барои солҳои 2021-2023 аз 

санаи 2 сентябри соли 2021, №361 тасдиқ карда шуд.   

Нақшаи чорабиниҳои мазкур фарогири масъалаҳои муҳими беҳсозии 

фазои сармоягузорӣ дар соҳаҳои саноат, роҳҳои бартарафсозии монеаҳои 

мавҷуда, мукаммалсозии заминаи меъёрии ҳуқуқӣ, ҷоринамоии меъёрҳои 

байналмилалии сифат ва идоракунии корпоративӣ, васеъгардонии дастрасӣ 

ба захираҳои молиявӣ ва дигар масъалаҳои рушди соҳа аст. 

Ёдовар бояд шуд, ки тибқи қарори протоколии ҷаласаи ХХ Шўрои 

машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ аз ҷониби Котиботи Шуро дар доираи фаъолияти гуруҳи 

кории назди Вазаорти саноат ва технологияҳои нав, таҳлили вазъи соҳаи 

саноати кишвар ва муайян намудани имкониятҳои нави баланд бардоштани 

иқтидорҳои соҳа гузаронида шуда, тавсияҳои мушаххас таҳия гардиданд.  

Натиҷаҳои таҳлил ва тавсияҳои омодашуда дар ҷаласаи XXI Шурои 

машваратӣ, ки санаи 25 феврали соли 2021 доир гардид, муаррифӣ карда шуда, 

дар заминаи тавсияҳои омодагардида, лоиҳаи нақшаи чорабиниҳо оид ба 

беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи саноат таҳия карда шуд. 

Пешбинӣ мегардад, ки амалисозии бандҳои нақшаи чорабиниҳои мазкур 

барои ҷалби сармоя ба соҳаҳои саноат, таъсиси коргоҳҳу корхонаҳои нав, 

таъсиси ҷойҳои корӣ ва дар маҷмуъ, татбиқи босифати ҳадафи чоруми 

стратегӣ – саноатикунонии босуръати мамлакат такони нав хоҳад бахшид. 

 

 Котиботи Шӯрои машваратии назди  

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба  

беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ  
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