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БАРГУЗОРИИ ЧОРАБИНИҲОИ САМТИ  

СОҲИБКОРИИ ЗАНОН 

 

Тавре маълум аст, аз 30 апрел то 4 майи соли 2018 якчанд 

чорабиниҳои самти соҳибкории занон дар доираи фаъолияти 

Гурӯҳи кории байниидоравӣ оид ба дастгирии соҳибкории занон 

баргузор гардид. 

Дар ин робита ҳайати коршиносони лоиҳаи «Ислоҳоти фазои 

сармоягузорӣ бо назардошти ҷанбаҳои гендерӣ»-и Бонки Аврупоии 

Таҷдид ва Рушд ҷиҳати идомаи ҳамкориҳо ба ҷумҳурӣ ташриф 

оварда, дар ин чорабиниҳо иштирок намуданд. 

30 апрели соли 2018, ҷаласаи васеи Гурӯҳи корӣ дар мавзӯи 

муаррифии натиҷаҳои мушаххаси таҳлили гендерии фазои 

сармоягузорӣ ва тавсияҳо, масъалаҳои вобаста ба таҳияи Нақшаи 

чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани ҷанбаҳои гендерии фазои 

сармоягузорию соҳибкорӣ дар ҶТ баргузор гардид. Дар он ҳайати 

гурӯҳи корӣ ва коршиносони лоиҳаи мазкур иштирок намуданд. 

 

МАВЗЎЪЊОИ АСОСӢ: 
 

 Баргузории чорабиниҳои самти соҳибкории занон 

 Чорабиниҳо ҷиҳати баланд бардоштани мавқеи ҷумҳурӣ 

дар арзёбиҳои байналмилалӣ 

 Мизи мудаввар вобаста ба мавзӯи «Муаррифии таҳлили 

ҳолати ҷории идоракунии заминҳои таъиноти кишоварзӣ 

аз ҳисоби заминҳои махсус  ва захиравӣ» 

 Гурӯҳи корӣ дар самти мукаммалсозии андоз таъсис ёфт 
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2 майи соли 2018, дар идораи Котиботи Шӯрои машваратӣ 

ҷаласаи зергурӯҳи намояндагони мақомоту идораҳои масъул оид ба 

масъалаҳои  самтҳои афзалиятноки ислоҳот дар самти дастгирӣ ва 

рушди соҳибкории занон ҷиҳати минбаъд ба лоиҳаи Нақшаи 

чорабиниҳо ворид кардани он баргузор гардид. 

Санаи 3 майи соли 2018 барои аъзои Гурӯҳи корӣ оид ба 

дастгирии соҳибкории занони назди Кумитаи давлатии 

сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ аз ҳисоби бахши хусусӣ  

дар мавзӯи “Баланд бардоштани сатҳи саводнокии бонувони 

соҳибкор ва нимаи дуюми ҳамон рӯз барои соҳибкорзанон ҷиҳати 

тарѓиби ҳуқуқ ва манфиатҳои худ  семинари омӯзишӣ доир карда 

шуд. 

4 майи соли 2018 бо мақсади омӯзиши таҷрибаи пешқадами 

роҳандозии сиёсат ва барномаҳо дар самти дастгирии давлатии 

соҳибкории бонувон семинари навбатӣ баргузор гардид. 

Дар назар дошта мешавад, самтҳои афзалиятноки ислоҳот дар 

самти дастгирӣ ва рушди соҳибкории занон ва дигар масъалаҳои  

дар чорабинӣ баррасишуда ба лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳо ворид 

ва ба  Ҳукумати ҷумҳурӣ пешниҳод карда хоҳад шуд. 

ЧОРАБИНИҲО ҶИҲАТИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ 

МАВҚЕИ ҶУМҲУРӢ ДАР АРЗЁБИҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 

 

Санаи 8-11 майи соли 2018 силсилаи ҷаласаҳои зергурӯҳҳои 

корӣ дар доираи фаъолияти Гурӯҳи кории салоҳиятноки 

байниидоравӣ оид ба баланд бардоштани мавқеи Тоҷикистон дар 

арзёбиҳои байналмилалӣ, ки дар назди Кумитаи давлатии 

сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ фаъолият менамояд, 

баргузор гардид. 

http://investmentcouncil.tj/ru/news/events/1558/
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Чорабиниҳои мазкур бо мақсади баррасӣ намудани лоиҳаи 

таҳиягардидаи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба баланд бардоштани мавқеи Тоҷикистон дар 

арзёбиҳои байналмилалӣ дар ҷаласаҳои зергурӯҳҳои корӣ оид ба 

нишондиҳандаҳои алоҳидаи ҳисоботи «Пешбурди соҳибкорӣ»-и 

Бонки Ҷаҳонӣ доир гардид. 

Дар ҷаласаҳо аъзои Гурӯҳи корӣ аз ҳисоби намояндагони 

салоҳиятдори вазорату идораҳои давлатӣ, ки расмиёти фаъолияти 

соҳибкориро танзим менамоянд, инчунин коршиносони соҳавӣ аз 

ҳисоби бахши хусусӣ ширкат варзиданд. 

Айни замон аз ҷониби Котиботи Шӯрои машваратии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ гузориши таҳлилӣ оид ба тадбирҳои анҷомдодашуда 

ва масъалаҳои ҳалталаби ислоҳот дар самти соддагардонии 

расмиёти танзими фаъолияти соҳибкорӣ, ки ба баланд шудани 

мавқеи кишвар таъсир мерасонанд, омода гардидааст. Дар асоси 

тавсияҳои гузориш ва инчунин тавсияҳои коршиноси 

байналмилалӣ бо назардошти таҷрибаи пешқадами ислоҳот 

лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 

ба баланд бардоштани мавқеи Тоҷикистон дар арзёбиҳои 

байналмилалӣ барои баррасӣ дар доираи зергурӯҳҳои кории 

Гурӯҳи кории салоҳиятнок омода карда шудааст. 

Дар доираи ҷаласаҳои зергурӯҳҳои корӣ қисматҳои алоҳидаи 

лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳои таҳияшуда, аз ҷумла санаи 8 майи 

соли 2018 вобаста ба нишондиҳандаҳои “Бақайдгирии фаъолияти 

соҳибкорӣ” ва “Андозбандӣ”, 10 майи соли 2018 вобаста ба 

нишондиҳандаҳои “Гирифтани иҷозат барои сохтмон”, 

“Пайвастшавӣ ба шабакаи таъмини қувваи барқ” ва нимаи дуюми 

ҳамон рӯз вобаста ба нишондиҳандаи “Таъмини иҷроиши 

қарордод” мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. 
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11 майи соли 2018 ҷаласаи зергурӯҳи корӣ оид ба баррасии 

қисмати лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳо вобаста ба нишондиҳандаи 

“Рушди тиҷорати байналмилалӣ” ва нимаи дуюми рӯз ҷаласаи 

зергурӯҳи корӣ вобаста ба нишондиҳандаҳои “Ҳимояи 

сармоягузорони миноритарӣ” ва “Дастрасӣ ба қарз” баргузор 

гардид. 

Дар доираи иҷрои супориши протоколии ҷаласаи XVIII 

Шӯрои машваратӣ аз 26 январи соли 2018 корҳо дар самти 

мукаммалсозии лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳо идома ёфта, пас аз 

пурра омода гардидан он бо вазорату идораҳои дахлдор мувофиқа 

ва барои тасдиқ ба Ҳукумати ҷумҳурӣ пешниҳод карда хоҳад шуд. 

 

МИЗИ МУДАВВАР ВОБАСТА БА МАВЗӮИ «МУАРРИФИИ 

ТАҲЛИЛИ ҲОЛАТИ ҶОРИИ ИДОРАКУНИИ ЗАМИНҲОИ 

ТАЪИНОТИ КИШОВАРЗӢ АЗ ҲИСОБИ ЗАМИНҲОИ 

МАХСУС  ВА ЗАХИРАВӢ» 

 

17 майи соли 2018 дар меҳмонхонаи «Хаят Реҷенси»-и пойтахт 

дар  доираи Лоиҳа оид ба рушди бозори ҳуқуқи истифодабарии 

замин Мизи мудаввар вобаста ба мавзӯи «Муаррифии таҳлили 

ҳолати ҷории идоракунии заминҳои таъиноти кишоварзӣ аз ҳисоби 

заминҳои махсус  ва захиравӣ»,   баргузор гардид. 

Дар чорабинӣ намояндагони Дастгоҳи иҷроияи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазоратҳои адлия, кишоварзӣ, Кумитаи 

давлатии идораи замин ва геодезӣ, Котиботи Шӯрои машваратии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ  ва дигар мақомоту идораҳо иштирок 

намуданд. 



Майи соли  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

      НАШРИЯИ МОЊОНАИ  № 4 (68) 
КОТИБОТИ ШЎРОИ МАШВАРАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА 

БЕЊТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРЯГУЗОРЇ 

 

Мақсади асосии он аз роҳандозии механизмҳои таъмини 

шаффофи баиҷорадиҳии замин, идоракунии раванди мазкур ва 

мониторинги он иборат буд. 

Иштирокчиён атрофи мавзӯъҳои пешниҳодшуда 

мулоҳизаҳои худро баён намуда, миёни  онҳо табодули афкор сурат 

гирифт. 

 

ГУРӮҲИ КОРӢ ДАР САМТИ МУКАММАЛСОЗИИ  

АНДОЗ ТАЪСИС ЁФТ 

 

Тибқи банди 10 протоколи ҷаласаи ХVIII Шӯрои машваратии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ аз 26 январи соли 2018 ба Котиботи Шӯрои 

машваратӣ якҷо бо Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи 

амволи давлатӣ супориш дода шудааст, ки аз ҳисоби вазорату 

идораҳо ва бахши хусусӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд Гурӯҳи 

корӣ таъсис дода, оид ба низоми андозбандию гумрукӣ ва 

самаранокии имтиёзҳои пешниҳодшаванда таҳлилҳои 

гузаронидашударо баррасию ҷамъбаст ва натиҷаҳои онро бо 

тавсияҳои мушаххас ба ҷаласаҳои ояндаи Шӯро пешниҳод намоянд. 

Бо қарори Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи 

амволи давлатӣ, № 158 аз 28 майи соли 2018 Гурӯҳи кории 

байниидоравӣ оид ба такмили низоми андозбандию гумрукӣ ва 

самаранокии имтиёзҳои пешниҳодшаванда таъсис дода шуда, 

баргузории ҷаласаи  якуми он нимаи аввали моҳи июни соли ҷорӣ 

дар назар дошта шудааст. 

Ёдовар бояд шуд, ки лоиҳаи ҳисобот оид ба такмили низоми 

андозбандию гумрукӣ ва самаранокии имтиёзҳои 

пешниҳодшаванда айни замон омода карда шуда, дар он натиҷаҳои 

таҳлилҳо оид ба масъалаҳои сиёсати андоз ва имтиёзҳои 
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сармоягузорӣ, ки аз ҷониби Барномаи «Дастгирии назорати 

парлумон ва шаффофияти буҷет дар Тоҷикистон», Бонки ҷаҳонӣ, 

Корпоратсияи байналмилалии молиявӣ, Ассосиатсияи АМЧАМ ва 

Иттиҳоди Аврупо истифода карда шудаанд. 

 

 

      

               Котиботи Шӯрои машваратии  

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид  

ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ 


