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ТАЪСИСИ ГУРӮҲИ КОРӢ ОИД БА БЕҲТАР НАМУДАНИ 

ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР БАХШИ САЙЁҲӢ 

 

Бо мақсади иҷрои сархати 3, банди 3 Протоколи ҷаласаи 10-уми 

Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ аз 19-уми октябри №1с/12.2-13 

бо Фармоиши Раиси  Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи 

амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  гурӯҳи корӣ оид ба беҳтар 

намудани фазои сармоягузорӣ дар бахши сайѐҳӣ аз ҳисоби 

намояндагони вазорату идораҳо, бахши хусусї ва бо дастгирии 

шарикони рушд  таъсис дода шуд.      

Роҳбари гурӯҳи корӣ Завқиҷон Завқиев- роҳбари Котиботи 

Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, муовини роҳбари гурӯҳи корӣ 

Лочин Файзуллоев- муовини Раиси Кумитаи ҷавонон, варзиш ва 

сайѐҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва котиби гурӯҳи 

корӣ Нӯъмон Абдуҷаборов- мушовири иқтисодии Котиботи Шӯрои 

машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар 

намудани фазои сармоягузорӣ таъин гардиданд.  

 
МАВЗЎҲОИ АСОСЇ: 

 Таъсиси гурӯци корк оид ба бецтар намудани фазои 

сармоягузорк дар бахши сайжцк 

 Мулоқоти намояндагони Котиботи Шӯрои машваратї бо 

намояндагони шарикон  

 Муаррифномањои роцбарияти Котибот вобаста ба бењтар 

намудани фазои сармоягузорї ва тањкими  фаъолияти 

Котиботи Шӯрои машваратк  
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  Маќсади гурўњи кории мазкур муайян намудани афзалиятњои 
асосї љињати гузаронидани ислоњот барои фароњам овардани фазои 
мусоид дар бахши сайѐњї дар њамоњангсозї бо бахшњои давлатию 
хусусї ва шарикони рушд ба њисоб меравад. 

  Вазифањои асосии гурўњи кории номбурда гузаронидани тањлил 
оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї дар бахши сайѐњї ва 
пешнињоди тавсияњо ба љаласаи Шўрои машваратии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои 
сармоягузорї мебошад.  

  Тањлилњои пешакї нишон доданд, ки бахши сайѐњї бисѐрљанба 
аст ва тањлили он бояд 4 самти зерин, аз љумла: а) иљозатдињї ва 
иљозатномадињї; б) раводид ва баќайдгирї; в) хизматрасонї дар 
фурудгоњњо, дигар гузаргоњњои сарњадї ва омўзиши хадамоти 
хизматрасонии муштариѐн; г) омор ва маълумотро дар бар гирад. 

  Бинобар ин, гурўњи кории мазкур дар 4 самтњои ќайдгардида 
фаъолияти худро пеш мебарад.  

  Айни замон, се љаласаи гурўњи корї доир гардида, аз вазорату 
идорањои дахлдор оид ба вазъи кунунї ва проблемањои љойдоштаи 
соњаи худ маълумот дархост карда шудааст. 

  Лоињаи наќшаи корї тањия карда шуд ва бо назардошти фикру 
андешањои аъзои гурўњи корї ва намояндагони шарикони рушд 
такмил дода шуда ба шарикони рушд барои дастгирї ирсол карда 
шуд. Аз љумла, тибќи наќшаи корї маблаѓгузорї намудани тањлил 
вобаста ба њар як банди наќшаи корї аз љониби Роњбари 
Намояндагии Корпоратсияи Байналмилалии Молиявї К.Миллер 
байни шарикони рушд таќсим карда шудааст.    

  Њамзамон, бояд зикр намуд, ки шарикони рушд як гурўњи кории 
дигар оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї дар бахши сайѐњї, 
ки аз љониби Сафири Британияи Кабир дар Љумњурии Тољикистон – 
Робин Орд–Смит ва Роњбари Намояндагии Корпоратсияи 
Байналмилалии Молиявї дар Тољикистон – Кристофер Миллер 
роњбарї карда мешавад, таъсис додаанд.  

  Гурўњи корї оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї дар 
бахши сайѐњї бо гурўњњои кории номбурда ва љонибњои њавасманд 
њамкорињои зичро ба роњ монда, фаъолияти худро бо онњо њамоњанг 
мекунад. 
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  МУЛОҚОТИ НАМОЯНДАГОНИ КОТИБОТИ ШӮРОИ 

МАШВАРАТӢ БО ШАРИКОНИ РУШД 
 

Дар моҳи апрели соли 2013 намояндагони Котиботи Шӯрои 

машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар 

намудани фазои сармоягузорӣ бо як қатор намояндагони шарикони 

рушд вохӯрӣ гузарониданд. 

Мақсади доир намудани вохӯрии зикргардида муҳокимаи 

рӯзномаи ҷаласаи  11-уми Шӯрои машваратӣ ва баррсаии як қатор 

масоил вобаста ба омодагӣ ба ҷаласаи мазкур буд.  

Дар вохӯрии мазкур намояндагони Котибот шариконро ба 

лоиҳаи рӯзномаи 11-уми ҷаласаи Шӯрои машваратӣ шинос 

намуданд. Баъди муҳокимаҳо лоиҳаи рӯзномаи 11-ум аз ҷониби 

шарикон мавриди дастгирӣ қарор гирифт. 

Ба ғайр аз ин, дар ҷараѐни вохӯрӣ баромадкунандагон аз 

чониби шарикони рушд оид ба бандҳои алоҳидаи рӯзномаи ҷаласа 

муайян гардиданд. 

Дар анҷоми вохӯрӣ намояндагони шарикони рушд омодагии 

худро баҳри мусоидати ҳамаҷониба ба фаъолияти Шӯрои машваратӣ 

ва Котиботи он, инчунин ба ҷараѐни корҳои омодагӣ ба ҷаласаи 11-

уми Шӯрои сармоягузорӣ иброз намуданд. 
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МУАРРИФНОМАҲОИ  РОҲБАРИЯТИ КОТИБОТ 

ВОБАСТА БА БЕҲТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ 

САРМОЯГУЗОРӢ ВА ТАҲКИМИ  ФАЪОЛИЯТИ 

КОТИБОТИ ШӮРОИ МАШВАРАТӢ 

 

Рӯзњои 15-уми апрел ва 18 июни соли 2013  миѐни Роҳбари 

Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ Завқиҷон 

Завқиев ва Роҳбари Намояндагии Корпоратсияи Байналмилалии 

Молиявӣ дар Тоҷикистон Кристофер Миллер мулоқоти дуҷониба 

сурат гирифт. 

Зимни мулоқот масоили ҳамоҳангсозии дастгирии шарикони 

рушд вобаста ба гузаронидани таҳлилҳо оид ба беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ дар бахши сайѐҳӣ тибқи нақшаи фаъолияти 

гурӯҳи корӣ, масъалаи сафари ҳайати Котиботи Шӯрои 

сармоягузории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон ба Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва ҳамкориҳои Корпоратсияи Байналмилалии Молиявӣ 

вобаста ба дастгирии техникии сомонаи интернетии Шӯрои 

машваратӣ мавриди баррасии ҳаматарафаи ҳарду ҷониб қарор 

гирифт. 

Бо қаноатмандӣ зикр гардид, ки Корпоратсияи Байналмилалии 

Молиявӣ баҳри мусоидати ҳамаҷониба ба фаъолияти гурӯҳи корӣ 

оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахши сайѐҳӣ, аз 

ҷумла гузаронидани таҳлилҳо вобаста ба масъалаҳои алоҳидаи бахши 

сайѐҳӣ, ҳамоҳангсозии фаъолияти шарикони рушд дар ин самт омода 

аст. Ҳамзамон иттилоъ дода шуд, ки Корпоратсияи Байналмилалии 

Молиявї маблағгузории сомонаи интернетии Шӯрои машваратиро 

то соли 2015 ва сафари ҳайати Котиботи Шӯрои сармоягузории назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистонро, ки тобистони соли ҷорӣ сурат 

хоҳад гирифт, ба ӯҳда мегирад.  
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Дар натиҷаи ҳамкориҳои дуҷониба бо Роҳбари Намояндагии 

Корпоратсияи Байналмилалии Молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷаноби Кристофер Миллер  Барномаи сафарии ҳайати Шӯрои 

машваратии Қирғизистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда 

шуд. 

  Бо мақсади мубодилаи афкор ва таҷриба, гузаронидани як 

қатор вохӯриҳо бо намояндагони бахши хусусӣ, намояндагони 

котиботҳои маҳаллӣ, шарикони рушд, инчунин баргузор намудани 

семинар дар мавзӯи “Муколамаи давлат ва бахши хусусӣ дар 

ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон” дар назар аст. 

 

Рӯзи 06 июни соли 2013 Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ Завқиҷон Завқиев бо Утсав Кумар – иқтисодчии 

Департаменти таҳлилҳои иқтисодӣ ва тадқиқотии Бонки Осиѐии 

Рушд ва Кадир Танжу Юрукоглу – мушовири иқтисодии Бонки 

Осиѐии Рушд мулоқот намуд. 

Дар вохӯрӣ ҷонибҳо вобаста ба таҳияи стратегияи ояндаи бонк 

оид ба рушди иқтисодиѐти Тоҷикистон мубодилаи афкор намуданд. 

Зимни мулоқоти мазкур як қатор масоили вобаста ба рушди 

иқтисодиѐти мамлакат, беҳтар намудани вазъи сармоягузории 

кишвар ва раванду мақсадҳои фаъолияти Котиботи Шӯрои 

машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар 

намудани фазои сармоягузорӣ мавриди муҳокима қарор гирифт. 

Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратӣ оид ба ислоҳоти 

гузаронидашуда дар доираи фаъолияти Шӯрои машваратӣ ва 

нақшаҳои минбаъда иттилоъ дод.  

 

Дар таърихи 18 майи соли 2013 дар шаҳри Душанбе дар доираи 

вохӯрии ҳарсолаи 38-уми Шӯрои мудирони Бонки Исломии Рушд бо 

дастгирии Корпоратсияи исломӣ оид ба рушди бахши хусусии 
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Гурӯҳи Бонки Исломии Рушд, таҳти сарпарастии Ҷаноби Олӣ, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, аз 

љониби Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Форуми соҳибкории Душанбе – 2013» 

баргузор гардид. Дар кори Форум Муовини якуми Сарвазири 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Матлубхон Давлатов, Муовини Сарвазири 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Муродалӣ Алимардон, Раиси Кумитаи 

давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Давлаталӣ Саидов, Директори Корпоратсияи Исломӣ 

оид ба рушди бахши хусусӣ, Халед Ал-Абудӣ, роҳбарони вазорату 

идорањои давлатӣ, намояндагони бахши хусусӣ, аз ҷумла 

сармоягузорону соҳибкорони кишварҳои аъзои Бонки Исломии Рушд 

иштирок намуданд. 

Форумро бо сухани ифтитоҳӣ Раиси Кумитаи давлатии 

сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Саидов Д.Ш. оғоз бахшида, меҳмонони олиқадрро ба Ҷумҳурии 

Тоҷикистон хайрамақдам гуфт. 

Дар ҷараѐни форуми мазкур, аз љумла Роҳбари Котиботи 

Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ Завқиҷон Завқиев атрофи 

муколамаи давлат ва бахши хусусӣ дар Тоҷикистон муаррифнома 

пешниҳод намуд. 
 

Дар таърихи 20 июни соли 2013 ҷаласаи Шӯрои машваратии 

назди Раиси шаҳри Кӯлоб оид ба беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ 

ва сармоягузорӣ таҳти раѐсати Раиси шаҳри Кӯлоб, Раиси Шӯрои 

машваратӣ Абдуғафор Раҳмонов доир гардид. Дар ҷаласа 

намояндагони мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, бахши хусусӣ 

ва шарикони рушд ширкат намуданд. 

Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ 



Апрел-Июни соли 2013 
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Суроѓа: ш.Душанбе, кўчаи Л. Шералї 3, бинои «Маркази соњибкорон», ошёнаи 6, Teл: (992 44) 610 60 04, 610 60 09;  
Почтаи электронї: secretariat@investmentcouncil.tj, Website: investmentcouncil.tj 

 
 

ВАРАЌАИ ИТТИЛООТИИ № 35 
КОТИБОТИ ШЎРОИ МАШВАРАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА 

БЕЊТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРЇ 

 
 

 

 

Завқиҷон Завқиев дар ҷаласа иштирок намуда, оид ба баланд 

бардоштани самаранокии фаъолияти Шӯрои машваратии назди 

Раиси шаҳри Кӯлоб оид ба беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ ва 

сармоягузорӣ баромад намуд ва вобаста ба мавзӯи мазкур таклифу 

пешниҳодоти муфид манзур кард. 

   Дар ҷаласа иштирокчиѐн оид ба мавзӯҳои баррасишаванда 

фикру андешаҳои худро иброз дошта, вобаста ба ин қарорҳои 

дахлдори Шӯро қабул гардид. 

 
 
 
 
 

 
  Бо эњтиром, 

 
Кормандони Котиботи Шўрои машваратии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон оид 
ба бењтар намудани фазои сармоягузорї 

 
    Завќиљон Завќиев-Роњбари Котибот 
    Нумон Абдуљаборов-мушовири иќтисодї 
    Сафарбї Файзова – ёвари маъмурї 


