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ҶАЛАСАИ ШОНЗДАҲУМИ ШӮРОИ МАШВАРАТИИ 

НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ОИД БА 

БЕҲТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРӢ 

 

12 апрели соли 2016 тацти ражсати Сарвазири Ҷумцурии 

Тоҷикистон муцтарам Қоцир 

Расулзода ҷаласаи 

шонздацуми Шӯрои 

машваратии назди 

Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон оид ба бецтар 

намудани фазои 

сармоягузорк баргузор 

гардид. 

Нахуст дар ҷаласа 

гузориши Котиби масъули Шӯро, Раиси Кумитаи давлатии 

сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Қодири Қосим оид ба мониторинги иҷрои қарорцои 

қаблии Шӯрои машваратк шунида шуд. Қайд карда шуд, ки 

қарорцои дар ҷаласаи понздацуми Шӯро қабулгардида ба рушди 

соцацои саноат ва истецсолоти миллк, паст кардани арзиши аслк ва 

содироти мацсулоти рақобатпазир, таъмини истецсолот бо қувваи 

барқ, рушди бозори суғурта, баррасии саривақтии муроҷиатцои 

социбкорон, рушди бемайлони социбкориву сармоягузорк ва 

таҷлили “Рӯзи социбкор” равона шуда буданд. 

 

МАВЗУЪИ АСОСӢ: 
 

http://investmentcouncil.tj/ru/news/events/1378/
http://investmentcouncil.tj/ru/news/events/1378/
http://investmentcouncil.tj/ru/news/events/1378/
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Иттилоъ дода шуд, ки нахустин солгарди “Рӯзи социбкор” бо 

иштироки бевоситаи 

Асосгузори сулцу вацдати 

миллк, Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон Эмомалк Рацмон 

санаи 14 октябри соли 2015 

бо доир намудани як қатор 

чорабиницо, аз ҷумла 

Форуми байналмилалии 

социбкории Душанбе-2015 

тацти унвони “Сацми 

социбкорк ва сармоягузорк дар рушди устувор” таҷлил гардид. 

Котиби масъули Шӯро Қодири Қосим қайд намуд, ки дар 

доираи иҷрои қарорцои Шӯро, қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон 

“Дар бораи сармоягузорк”, “Дар бораи санҷиши фаъолияти 

субъектцои хоҷагидор” ва Нақшаи чорабиницои Цукумати 

мамлакат оид ба рушди бозори такрории қоғазцои қиматнок ва 

биржацои фондк, ки бо 

истифода аз таҷрибаи 

пешқадами ҷацонк тация 

шудаанд, қабул гардиданд. 

Тавре қайд гардид, 

лоицаи Нақшаи 

чорабиницои Цукумати 

ҷумцурк оид ба бецтар 

намудани фазои 

сармоягузорк дар бахши 

саноат, дастгирии социбкории истецсолк ва рушди исецсолоти 

миллк мукаммал карда шуда, дар мувофиқа бо вазорату идорацо 
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ба баррасии Цукумати мамлакат пешницод карда шудааст. 

Инчунин, бо мақсади бецтар намудани фазои сармоягузорк дар 

соцаи кишоварзк ва тиҷорати аграрк дар назди Вазорати 

кишоварзии ҷумцурк гурӯци кории байниидоравк фаъолияти 

худро ҷамъбаст намуда, натиҷацои он бо тацлилцои мушаххас ва 

тавсияцо, инчунин лоицаи Нақшаи чорабиницо ҷицати рушди 

соцаи кишоварзк ва тиҷорати гарарк ба ҷаласаи имрӯзаи Шӯро 

пешницод шудааст. 

Вобаста ба масъалаи мазкур инчунин намояндагони бахши 

хусуск ва шарикони рушд 

баромад намуданд. 

Роҳбари ҶДММ 

«Мадина ва ҳамкорон» - 

Набот Додхудоева оид ба 

татбиқи бахши хусуск дар 

иҷрои супоришцои 

протоколии ҷаласацои қаблии 

Шӯро, таъсиси ҷойцои нави 

корк тавассути ба таври васеъ 

ба роц мондани социбкории 

истецсолии хурду мижна бо истифодаи ашжи хоми ватанк, 

азхудкунии сарватцои табик ва истецсоли моли ницок аз онцо, 

пурра ба коркард фаро гирифтани меваю сабзавоти дар кишвар 

истецсолшаванда мулоцизацои худро бажн намуд. 

Намояндаи доимии Бонки аврупоии таҷдид ва рушд дар 

Тоҷикистон (БАТР) Ричард Ҷонс дар баромади худ ба 

фаъолияти Шӯрои машваратк, цамчун майдони муколамаи давлат 

ва бахши хусуск дар гузаронидани ислоцоти бецсозии фазои 

сармоягузорк ва социбкорк бацои баланд дод. Цамчунин сацми 

БАТР дар самти дастгирии бахши хусуск, маблағгузории лоицацои 
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инфрасохторк, аз ҷумла соцацои энергетика, саноат ва молия қайд 

карда шуд. 

Вобаста ба 

масъалаи дуюми 

рӯзномаи ҷаласа Вазири 

кишоварзии Ҷумцурии 

Тоҷикистон – Изатулло 

Сатторӣ баромад 

намуда, оид ба натиҷацои 

фаъолияти Гуруци корк 

оид ба бецтар намудани 

фазои сармоягузорк дар 

соцаи кишоварзк ва рушди тиҷорати аграрк гузориш дод. Аз 

ҷумла цисоботи гурӯци корк бо тавсияцои мушаххас ва лоицаи 

Нақшаи чорабиницои Цукумати мамлакат оид ба бецтар намудани 

фазои сармоягузорк дар соцаи кишоварзк ва рушди тиҷорати 

аграрк муаррифк карда шуд. 

Намояндагони бахши хусуск ва шарикони рушд низ дар ин 

робита ибрози назар намуданд. 

Роҳбари Ассосиатсияи агробизнеси Тоҷикистон 

Шораҳматов Ш. дар баромади худ оид ба як қатор масъалацои 

соца ибрози назар намуд. Аз ҷумла вобаста ба лоицаи Дастурамал 

дар бораи бацисобгирии муцосибавк дар хоҷагицои децқонк 

(фермерк)-и хурд, мижна ва калон қайд карда шуд, ки ҷорк 

намудани он фаъолияти хоҷагицои децқониро боз цам мушкил 

гардонида, ба самаранокии фаъолияти кишоварзк таъсисри 

манфк мерасонад. Цуҷҷати мазкур хароҷотцои иловагиро ба мижн 

оварда, таваҷҷуци социбкорон ва сармоягузоронро ба фаъолияти 

кишоварзк коциш хоцад дод. 
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Цамчунин дар баромад масъалацои вобаста ба рушди 

тиҷорати аграрк, рушди бозори тухмицо, коциш додани касалицои 

растаницо ва дастрасии васеъ ба захирацои қарзк дар соцаи 

кишоварзк таъкид карда шуд. 

Роҳбари Созмони 

озуқаворӣ ва кишоварзии 

Созмони Милали Муттаҳид 

дар Тоҷикистон Виорел 

Гуту,зарурати гузаронидани 

ислоцоти кишоварзиро дар 

алоқамандк бо занҷираи 

арзиши иловашуда, ҷорк 

намудани цавасмандгардонк ва 

васеъ намудани хизматрасоницои таъмини техникк барои 

сармоягузорк дар соцаи кишоварзк, тацкими системаи амнияти 

миллии озуқаворк, таҷцизот ва суғуртаи кишоварзк мусоидат 

хоцад кард қайд намуд. 

Вобаста ба масъалаи сеюми рӯзномаи ҷаласа Вазири 

рушди иқтисод ва савдои Ҷумцурии Тоҷикистон,Неъматулло 

Ҳикматуллозода баромад намуда, оид ба натиҷацои тацлили 

пешакии мушкилицои низоми андозбандк ва роццои цалли он 

гузориш дод. 

Дар ин замина бо мақсади таъмини рушди бемайлони 

фаъолияти социбкориву сармоягузорк як қатор тавсияцо ҷицати 

бецтар намудани сижсати андоз ва маъмурикунонии он пешницод 

гардид. 

Муовини Роҳбари Шурои ҳамоҳангсозии шарикони 

рушд, Роҳбари Бонки KFW дар Тоҷикистон Кристин 

Лаабс барраск ва пайгирии масъалаи мазкурро муцим арзжбк 

намуда, омодагии шарикони рушдро барои дастгирии 



Апрели соли  2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

ВАРАЌАИ ИТТИЛООТИИ № 57 
КОТИБОТИ ШЎРОИ МАШВАРАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА 

БЕЊТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРЇ 

 

гузаронидани тацлилцои дақиқ, пешницоду тавсияцо ва татбиқи 

ислоцотцои мазкур иброз намуд.  

Нисбат ба масъалаи ниҳоии рӯзномаи ҷаласа Котиби 

масъули Шӯро – Қодири Қосим маълумот дода, масъалаи бецтар 

намудани фазои сармоягузориву социбкорк дар соцаи нақлижтро 

барои барраск дар ҷаласаи ояндаи Шӯрои машваратк пешницод 

намуд, ки он аз ҷониби цамаи аъзои Шӯро дастгирк жфт. 

Вобаста ба масъалацои дахлдори ҷаласа инчунин 

намояндагони бахши хусуск ва шарикони рушд баромад намуданд. 

Дар хотимаи ҷаласа Сарвазири Ҷумцурии Тоҷикистон Қоцир 

Расулзода ба масъулин ва вазорату идорацо вобаста ба цар як 

масъалаи дар ҷаласа баррасигардида дастуру супоришцои дахлдор 

дод.  

Протоколи ҷаласа аз ҷониби Раиси Шуро, Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон тасдиқ гардида, барои иҷро ба вазорату идорацоо ирсол кар 

ирсол карда шуд.  

Супоришцо ва тавсияцои Протоколи ҷаласаи 15-уми Шуро: 

1. Вазорати кишоварзк  

- лоицаи Нақшаи чорабиницои Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон 

оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк дар соцаи кишоварзк 

ва рушди тиҷорати аграриро бо дарназардошти таклифу 

пешницодцои дар ҷаласаи Шфро бажнгардида мукаммал карда, ба 

баррасии Цукумати мамлакат пешницод намояд;  

- якҷоя бо вазорату идорацои дахлдор мониторинги иҷрои тамоми 

санадцои қабулшудаи соцаи кишоварзк ва лоицацои 

сармоягузории давлатиро дар ин бахш гузаронида, натиҷацои онро 

ба Цукумати мамлакат пешницод намояд;  

- якҷоя бо шарикони рушд оид ба бунжди сардхонацои муосири 

нигацдории меваю сабзавот ва корхонацои хурди сайжри коркарди 

мацсулоти кишоварзк ва бандубасти он лоицаи давлатии 
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сармоягузориро омода намуда, бо тартиби муқарраргардида ба 

Цукумати ҷумцурк пешницод намояд;  

- якҷоя бо Кумитаи давлатии сармоягузорк ва идораи амволи 

давлатк ҷицати ҷалби таваҷҷфци социбкорони ватанк ба бунжди 

корхонацои муосири коркарди меваю сабзавот, гармхонацо, 

сардхонацои цозиразамон барои нигоцдории меваю сабзавот ва 

марказцои логистикк тадбирцо андешад;  

- пешницоди намояндагони бахши хусуск ва шарикони рушдро 

вобаста ба бецсозии фазои сармоягузорк дар бахши кишоварзк ва 

тиҷорати аграрк мавриди омфзиш қарор дода, ба Цукумат 

таклифцои мушаххас манзур намояд;  

- бо мақсади таъмини рушди устувори соцаи чорводорк барои 

таъминнокии соца бо хфрока, афзоиш додани саршумори чорвои 

хушзот, содда намудани расмижти воридоти ваксина ва 

доруворицо, барқарор намудани чарогоццо ва цавзцои моцидорк, 

афзоиши мацсулоти соцаи мазкур ва коциш додани воридот 

чорацои мушаххас андешад;  

- якҷоя бо мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк ҷицати 

таъмини истифодаи оқилона ва самараноки заминцои мавҷуда, 

риояи талаботи агротехникии соцаро таъмин карда, дар асоси 

барномацои соцавк афзоиши истецсоли мацсулоти кишоварзк, ки 

аз ҷумлаи роццои асосии таъмини пешрафти соцаи кишоварзк ва 

таъмини амнияти озуқаворк мебошад, тадбирцои заруриро амалк 

намояд.  

2. Вазоратцои кишоварзк, рушди иқтисод ва савдо, молия, 

адлия, Кумитаи давлатии сармоягузорк ва идораи амволи давлатк, 

Кумитаи рушди мацал масъалаи ба роц мондани хизматрасонии 

машваратк дар соцаи кишоварзк ва децоти ҷумцуриро мавриди 

омфзиш қарор дода, пешницоди мувофиқашударо манзур 

намоянд. 
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3. КВДҶ «Тоҷикагролизинг» бо мақсади дастрасии хоҷагицо 

ба техника ва мошинолоти кишоварзк, бо истифодаи имкониятцои 

мавҷуда ва ҷалби сармояи иловагк шабакаи марказцои таъмини 

техникаи кишоварзиро дар ноцияцои ҷумцурк васеъ намояд.  

Инчунин ба воридоти техникаи бисжрцадафа, яъне техникае, 

ки дар якчанд соца истифода бурдан мумкин аст, диққати ҷиддк 

зоцир намояд.  

4. Бонки миллк, Вазорати молия дар цамкорк бо бонкцои 

тиҷоратк масъалаи такмили низоми муосири молиявк ва 

мацсулоти қарзиро барои рушди соцаи кишоварзк, бо 

дарназардошти фоиз ва мфцлатцои мусоид, аз ҷумла боздошти 

пардохти қарз дар мавсими кишту кор то ҷамъоварии цосил 

барраск намоянд.  

5. Палатаи савдо ва саноат, Агентии «Тоҷикстандарт», 

Хадамоти назорати давлатии фитосанитарк ва карантини растанк, 

Хадамоти назорати давлатии байторк, Нозироти давлатии 

ижргирии назди Вазорати молия, Хадамоти назорати давлатии 

фаъолияти фармасевтк, Хадамоти алоқа, Хадамоти назорати 

давлатии санитарию эпидемиологк ҷицати боз цам соддаву осон 

намудани содироти мацсулоти кишоварзк дар намуди тару тоза ва 

хушк, аз байн бурдани монеацо, ихтисор намудани вақт ва 

цуҷҷатцои барои содирот зарур чорацо андешида, аз натиҷааш ба 

Цукумати ҷумцурк маълумот пешницод намоянд.  

6. Агентии бецдошти замин ва обжрк якҷоя бо Кумитаи 

давлатии идораи замин ва геодезк ва Вазорати кишоварзк ҷицати 

гузаронидани бацисобгирии (инвентаризатсияи) заминцои корам, 

тадриҷан бецтар кардани цолати мелиоративии онцо, азхуд 

намудани заминцои нав ва ба низоми муайян даровардани 

пардохти цаққи хизматрасонии об таклифцои мушаххас пешницод 

намояд.  



Апрели соли  2016 
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7. Вазорати молия якҷоя бо дигар вазорату идорацо ва бахши 

хусусии соцаи кишоварзк лоицаи Дастурумал дар бораи 

бацисобгирии муцосибавк дар хоҷагицои децқонии фермерии 

хурд, мижна ва калон ва зарурати ҷорк намудани онро бори дигар 

мавриди тацлили цамаҷониба ва барраск қарор дицанд.  

8. Вазорати молия якҷоя бо вазоратцои рушди иқтисод ва 

савдо, саноат ва технологияцои нав, кишоварзк, Кумитаи давлатии 

сармоягузорк ва идораи амволи давлатк, Кумитаи андоз, Хадамоти 

гумрук, ассосиатсияцои социбкорк ва бо ҷалби шарикони рушд 

Гурфци корк таъсис дода, дар заминаи тацлили пешакк тацлилцои 

цамаҷониба ва васеи низоми андозбандиро гузаронад ва ҷицати 

такмил додани низоми андозбандк вобаста ба цар як самтцои он 

тавсияцои мушаххас пешницод намояд.  

9. Кумитаи телевизион ва радио, бо дарназардошти рақобати 

шадид дар бозори истеъмолк ва бо мақсади дастгирии 

истецсолкунандагони мацсулоти ватанк таблиғоти бештари 

мацсулоти ватаниро бо шартцои имтижзнок ба роц монад.  

10. Вазоратцои рушди иқтисод ва савдо, саноат ва 

технологияцои нав, маориф ва илм, мецнат, муцоҷират ва шуғли 

ацолк, Кумитаи давлатии сармоягузорк ва идораи амволи давлатк 

фецристи корхонацои дфзандагк ва бофандагии ҷумцуриро тартиб 

дода, барои дастрасии онцо ба грантцои президентк ва дигар 

кфмакцои техникии шарикони рушд тавассути ҷалби 

мутахассисони ботаҷриба тадбирцо андешанд.  

11. Вазорати нақлижт якҷоя бо Котиботи Шфрои машваратк 

аз цисоби намояндагони вазорату идорацои дахлдор, бахши хусуск 

ва бо ҷалби шарикони рушд Гурфци корк таъсис дода, оид ба 

бецтар намудани фазои сармоягузорк дар соцаи нақлижт тацлилцои 

цамаҷониба гузаронад ва натиҷацои онро ба ҷаласацои ояндаи 

Шфро пешницод намояд.  



Апрели соли  2016 
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12. Вазорату идорацо:  

- барои татбиқи пурраи Нақшаи чорабиницои Цукумати мамлакат 

оид ба бецтар намудани нишондицандацои Ҷумцурии Тоҷикистон 

дар цисоботи «Пешбурди социбкорк»-и Бонки умумиҷацонк ва 

дигар санадцое, ки барои бецтар шудани нишондицандацои 

байналмилалии мамлакат мусоидат мекунанд, тадбирцои 

таъхирнопазир андешанд;  

- ҷицати царчк зудтар ташкил намудани фецристи электронии 

гарави амволи манқул тадбирцо андешанд;  

- ба ҷаласаи ояндаи Шфро вобаста ба рафти иҷрои Нақшаи 

чорабиницои Цукумати мамлакат оид ба бецтар намудани фазои 

сармоягузорк дар бахши сайжцк гузориши муфассал пешницод 

намоянд.  

13. Ба шарикони рушд тавсия дода мешавад, ки:  

- раванди тацлилцои васеи низоми андозбандиро цаматарафа 

дастгирк намуда, ҷицати омода намудани тавсияцо ва татбиқи 

амалии онцо маблағцои зарурк ҷудо намоянд;  

- лоицацои худро барои мусоидат ба татбиқи цадафцои Цукумати 

мамлакат, аз ҷумла нигоц доштани суботи макроиқтисодк, 

мусоидат ба таъсиси ҷойцои нави корк, васеъ намудани дастраск ба 

захирацои молиявк, баланд бардоштани симои сармоягузории 

мамлакат, дастгирии бахши хусусиву социбкорк ва баланд 

бардоштани иқтидори касбии онцо равона созанд;  

- ҷицати цамоцангсозии лоицацои пешбинишуда ва ба як маҷрои 

муайян даровардани кфмакцои шарикони рушд тадбирцо андешан. 

 

 

Бо эҳтиром, 

 



Апрели соли  2016 
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Кормандони Котиботи Шӯрои машваратии  

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид  

ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ 


