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ПРОТОКОЛИ  
љаласаи XXI Шўрои машваратии назди  

Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар  
кардани фазои сармоягузорї аз 25 феврали соли 2021 

 
 

Дар љаласа аъзои Шўрои машваратї ва шахсони даъватшуда 
иштирок карданд (руйхат замима мегардад).  

 
Рўзномаи љаласа:  
 
1. Доир ба рафти иљрои ќарорњои Шўрои машваратии назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар кардани фазои 
сармоягузорї. 

2. Муаррифии натиљањои тањлили вазъи соњаи саноат ва муайян 
намудани имкониятњои нави баланд бардоштани иќтидорњои соња. 

3. Дар бораи лоињаи рўзномаи љаласаҳои ояндаи Шўрои 
машваратї. 

 

Сарвазири Љумњурии Тољикистон Қоҳир Расулзода љаласаи XXI 

Шўрои машваратиро оѓоз намуда, қайд кард, ки солҳои охир бо 

мақсади тақвият бахшидани рушди соҳибкориву сармоягузорӣ ва 

фароҳам овардани шароитҳои боз ҳам беҳтар дар ин самт, корҳои 

назаррас амалӣ карда шуданд.  

Аз ҷумла соддаву ройгон ба роҳ мондани бақайдгирии шахсони 

ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, ташаккули низомҳои “Равзанаи 

ягона” ҷиҳати барасмиятдарории амалиёти содиротиву воридотӣ ва 

транзитӣ, барои дастрас намудани иҷозати корҳои сохтмонӣ, 

пешниҳоди шартҳои техникӣ оид ба пайвастшавӣ ба шабакаҳои 

барқӣ, бақайдгирии амволи ғайриманқул ва дигар механизмҳои 

муосир бо истифодаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ба 

боз ҳам осону камхарҷ ва сабуктар шудани оғози фаъолияти 

соҳибкорӣ мусоидат намуд. 

Оид ба банди якуми рӯзномаи ҷаласа гузориши Котиби масъули 

Шӯро, Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қодирзода Саъдӣ оид ба натиҷаҳои 



мониторинги иҷрои қарорҳои ҷаласаи XX Шӯрои машваратӣ шунида 
шуд.  

Қайд гардид, ки тибқи Фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи пешгирии таъсири бемории сироятии СOVID-

19 ба соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба 

иншоотҳои сайёҳӣ, меҳмонхонаҳо, корхонаҳои хӯроки умумӣ, 

марказҳои саломатию варзишӣ, осоишгоҳҳо, ҳамлу нақли 

мусофиркашонии байналмилалӣ як қатор имтиёзҳо, аз ҷумла дар 

шакли таътили пардохтҳои андозӣ, пардохт накардани маблағи 

иҷораи моликияти давлатӣ, фоизи қарзҳои бонкӣ, пешниҳоди қарзҳои 

имтиёзнок ва дигар сабукиҳо фароҳам оварда шуд. 

Ҳамзамон вобаста ба рафти иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Оид ба тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои 

ғайринақдӣ тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ”; пурра ва расман ба 
фаъолият шурўъ гардидани низоми “Равзанаи ягонаи 

барасмиятдарории амалиёти содиротӣ, воридотӣ ва транзитӣ” аз 1 

сентябри соли 2020; таҳлили рейтинги миллии фазои сармоягузорӣ; 

тасдиқи қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 октябри соли 

2020 оид ба Консепсияи ташкил ва рушди кластерҳои агросаноатӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040” ва Барномаи муҳайё 

намудани шароити мусоид барои ҷорӣ намудани таҷрибаи муносиб 

дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ маълумот дода шуд. 

Доир ба масъалаи дуюми рӯзномаи ҷаласа муовини якуми Вазири 

саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон Шарифӣ Бахтиёр 

ҳисобот дода, вобаста ба натиҷаҳои фаъолияти гурўҳи корӣ оид 

таҳлили вазъи соҳаи саноат ва муайян намудани имкониятҳои нави 

баланд бардоштани иқтидорҳои соҳа маълумот пешниҳод намуд. 

Оид ба масъалаи ниҳоии рӯзномаи ҷаласа Котиби масъули Шӯро, 

Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Қодирзода Саъдӣ маълумот дода, масъалаҳои рушди 

тиҷорати электронӣ, таҳлили соҳаи содирот ва беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ дар  соҳаи хўроки умумӣ ва хизматрасонӣ дар соҳаро 

барои баррасӣ дар ҷаласаҳои ояндаи Шӯрои машваратӣ пешниҳод 

намуд, ки он аз ҷониби аъзои Шӯро дастгирӣ ёфт.  

Дар музокироти масъалањои рузномаи љаласа, раиси Шӯрои 

ҳамоҳангсозии шарикони рушд, роҳбари Намояндагии Бонки Ҷаҳонӣ 

дар Тоҷикистон Ян Питер Олтерс, Ҳамоҳангсози доимии Созмони 

Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон Сезин Синаноглу, узви Шӯро, 

роҳбари Ҷамъияти саҳҳомии кушодаи “Комбинати шири Кӯлоб”, 

Бозоралӣ Одина, узви Шуро, роҳбари Ҷамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди “Корвони Аср” Ҳасанов Абдулло ва дигарон баромад карда, 

андешаҳои худро вобаста ба масъалаҳои баррасишуда иброз 
намуданд. 



Љаласаро Сарвазири Љумњурии Тољикистон Қоҳир Расулзода 
љамъбаст намуда, вобаста ба нуќтањои зикргардида ба вазорату 
идорањо, масъулин ва шарикони рушд дастуру супоришњо ва 
тавсияњои зерин дода шуд: 

 
1. Вазорати саноат ва технологияњои нав: 
- якљо бо Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи 

давлатї, Котиботи Шўрои машваратї дар заминаи тањлил ва 
тавсияњои омодагардида, лоињаи наќшаи чорабинињо оид ба 
љолибгардонии фазои сармоягузорї дар соњаи саноатро тањия ва 
тибќи тартиби муќарраргардида ба Њукумати мамлакат пешнињод 
намояд; 

- лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи паркњои 
технологї”-ро дар тањрири нав бо назардошти таъсиси паркњои 
технологияњои иттилоотї (IT Park) дар заминаи таљрибаи пешрафтаи 
љањонї њарчи зудтар пешнињод намояд; 

- якљо бо Академияи миллии илмњо, Вазорати маориф ва илм ва 
дигар вазорату идорањои дахлдор лоињаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи тиљоратикунонии натиљањои фаъолияти илмї 
ва илмию техникї”-ро бо фарогирии механизми маблаѓгузории корњо 
вобаста ба роњандозї намудани инноватсия дар истењолот тањия ва 
пешнињод намояд; 

- якљо бо вазорату идорањои дахлдор љињати татбиқи пурра ва 
сариваќтии Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи сиёсати 
саноат” тадбирњои амалї андешад; 

- якљо бо вазорату идорањои дахлдор љињати баланд бардоштани 
суръати афзоиш ва васеъгардонии истењсолоти саноатї, рушди 
кооператсияи истењсолї, истифодаи самараноки бартариятњои 
минтаќавии соњаи саноат, истењсоли мањсулоти раќобатноки ба 
содирот нигаронидашуда ва ивазкунандаи воридот, азнавтаљњизонии 
истењсолоти амалкунанда ва таъсиси кластерњои истењсолї тадбирњои 
заруриро амалї намояд; 

- якљо бо Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи 
давлатї масъалаи таъсиси корхонањои нави соња ва таљдиди 
корхонањои амалкунандаро бо љалби сармояи ватанию хориљї, аз 
љумла бо истифода аз механизми шарикии давлат ва бахши хусусї ва 
дигар усулњои муосири идоракунї мавриди омўзиш ќарор дода, 
таклифу пешнињодњои мушаххас манзур намояд; 

- якљо бо Агентии “Тољикстандарт” раванди истифодаи 
стандартњои байналмиллии сифатро дар корхонањои саноатї таќвият 
бахшида, њар сол оид ба натиљањои фаъолият дар самти мазкур ба 
Њукумати мамлакат гузориш пешнињод намояд; 

- тибқи тартиби муқарраргардида ҷиҳати густариши ҳамкориҳо 
бо Ташкилоти СММ оид ба рушди саноат ва дигар ташкилоту 

созмонҳои соҳавӣ, инчунин беҳтар намудани нишондиҳандаҳои 



кишвар дар раддабандии байналмилалии Ташкилоти СММ оид ба 

рушди саноат вобаста ба рақобатнокии соҳа чораҷуӣ намояд. 
2. Вазоратњои саноат ва технологияњои нав, молия, Кумитаи 

давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї ва дигар сохторњои 
марбута корњоро љињати истифодаи васеи низоми идоракунии 
корпоративї, стандартњои байналмилалии муњосиботу њисобдорї, 
аудит, интишор ва фурўши ќоѓазњои ќиматнок дар корхонањои 
саноатї таќвият бахшанд. 

3. Вазоратњои саноат ва технологияњои нав, энергетика ва 
захирањои об: 

- якљо бо дигар вазорату идорањо бо љалби бахши хусусї ҳангоми 

таъсиси корхонаҳои нав ва азнавтаҷҳизонидани корхонаҳои мавҷудаи 

соҳа, истифодаи таҷҳизоти муосири сарфакунандаи барқро таъмин 
намоянд; 

- якљо бо сохторњои дахлдор ҷиҳати таъмини самаранокии 

истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, истифодаи неруи барқро дар ҷараёни 

истеҳсолӣ тањлил намуда, пешнињод манзур намоянд.  
4. Вазоратњои маориф ва илм, мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї, 

саноат ва технологияњои нав љињати такмил додани барномањои 

таълимии муассисањои таҳсилоти олї ва миёнаи касбї дар асоси 
талабот ва эњтиёљоти бозори мењнат, ташкил ва таќвияти пойгоњи 
моддию техникии муассисањои таълимї тадбирњои заруриро амалї 
намоянд. 

5. Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї, 
Вазорати рушди иќтисод ва савдо, Агентии содирот, Палатаи савдо ва 

саноат якљо бо Котиботи Шўро ва дигар вазорату идораҳо вобаста ба 

масъалањои беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар рушди тиҷорати 

электронӣ, хуроки умумї ва хизматрасонї дар соња тањлилњо 
гузаронида, натиљањои онро ба љаласањои ояндаи Шўро манзур 
намоянд. 

6. Агентии содирот якљо бо вазорату идорањои дахлдор ва 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї лоињањои 
сармоягузориро љињати таъсиси марказњои логистикии бисёрљанба оид 
ба таќсимот ва фурўши яклухти мањсулот, инчунин барои ташкили 
сардхонаву яхдонњои махсус оид ба нигоњдории мањсулоти нињоии 
содиротї тањия ва амалї намояд. 

7. Раисони вилоятњо ва шањру ноњияњо мунтазам љаласањои 
шўрои мањаллии рушди соњибкорию сармоягузориро баргузор намуда, 
мушкилоту масъалањои соњибкорону сароягузоронро сари ваќт њаллу 
фасл намоянд. 

8. Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ 

якҷо бо Котиботи Шӯро мониторинги иҷрои қарорҳои қабулнамудаи 

Шӯрои машваратиро гузаронида, натиҷаҳои он дар ҷаласаҳои 

фосилавии Шӯро мавриди баррасӣ қарор дода шаванд.  
 



 9. Ба шарикони рушд тавсия дода мешавад, ки: 
 - барои саноатикунонии босуръати мамлакат бо истифода аз 

таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ мусоидат намоянд; 
- љињати сармоягузории ташкили марказњои логистикии 

бисёрљанба, инчунин сардхонаву яхдонњои махсус оид ба нигоњдории 
мањсулоти содиротї бо Агентии содироти назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва бахши хусусї њамкорї намоянд. 

 
 

Котиби масъули Шўро, 
Раиси Кумитаи давлатии 
сармоягузорї ва идораи амволи  
давлатии Љумњурии Тољикистон   С. Ќодирзода (Имзо) 

 

Роҳбари Котиботи Шӯрои  
машваратии назди Президенти  

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар  

кардани фазои сармоягузорӣ                         Н. Абдуғаффорзода (Имзо) 


