
Май-июни соли  2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

ВАРАЌАИ ИТТИЛООТИИ № 58 
КОТИБОТИ ШЎРОИ МАШВАРАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА 

БЕЊТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРЇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИФТИТОЦИИ ЛОИЦАИ ТАШКИЛИ КУРСЦОИ 

ОМЎЗИШК ВОБАСТА БА БАЛАНД БАРДОШТАНИ 

МАВҚЕИ СОЦИБКОРК ДАР БАЙНИ МАСЪУЛОНИ 

МАҚОМОТИ ДАВЛАТИИ ТАНЗИМИ ФАЪОЛИЯТИ 

СОЦИБКОРК 

 

Санаи 10 майи соли ҷорк дар шацри Душанбе маросими 

ифтитоции Лоицаи ташкили курсцои омфзишк вобаста ба баланд 

бардоштани мавқеи социбкорк дар байни масъулони мақомоти 

давлатии танзими фаъолияти социбкорк баргузор гардид. 

Қобили зикр аст, ки бо ташаббуси Асосгузори сулцу Вацдати 

миллк , Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, 

Ҷаноби Олк муцтарам Эмомалк Рацмон ва Ҳукумати ҷумцурк 

ҷицати рушди социбкорк, бецсозии фазои сармоягузорк ва ба 

 

МАВЗУЪЊОИ АСОСӢ: 
 

Ифтитоции лоицаи ташкили курсцои омўзишк вобаста ба 

баланд бардоштани мавқеи социбкорк дар байни масъулони 

мақомоти давлатии танзими фаъолияти социбкорк 

 

Ҷаласаи 7-уми майдони минтақавии муколамаи давлат ва 

бахши хусуск дар мавзуи «заминаи цуқуқк дар бахши 

истифодабарии қаъри замин» 

 

Мизи мудаввар дар мавзуи муаррифии ислоцот оид ба бецтар 

намудани фазои сармоягузорк ва социбкорк 
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меъжрцои байналмилалк мутобиқ намудани он, ислоцоти зарурк 

гузаронида шуда, тадбирцои иловагк андешида шуда истодаанд. 

Имрфзцо бахши хусуск мавқеи муцимро дар иқтисодижти 

мамлакат касб намуда, рушди бахши хусусиву социкборк яке аз 

самтцои афзалиятноки сижсати иқтисодии Ҳукумати мамлакат 

муқаррар гардидааст. 

Муовини раиси Кумитаи давлатии сармоягузорк ва идораи 

амволи давлатии Ҷумцурии 

Тоҷикистон Нигина Анварк 

ва Намояндаи доимии 

Бонки ҷацонк дар 

Тоҷикистон Патрисия 

Виверc-Картер дар 

баромади ифтитоции худ 

оид ба моцият ва зарурати 

масъалаи омфзиш ва баланд 

бардоштани малакаи доирацои мақомоти давлатк ва социбкорон 

дар самти цамкорицои муштарак ибрози назар намуда, қайд 

карданд, ки цадафи барномаи омӯзиш мусоидат намудан ба рушди 

бахши хусуск дар ҷумцурк мебошад. 

Муовини раиси Кумитаи давлатии сармоягузорк ва идораи 

амволи давлатк Нигина Анварк қайд кард, ки дар натиҷаи 

амалисозии ислоцот циссаи бахши хусуск дар ММД ба 67 фоиз 

расида, қариб 80 фоизи даромадцои андоз ба бахши хусуск рост 

меояд ва 65 фоизи ацолии аз ҷицати иқтисодк фаъол дар бахши 

хусуск машғуланд. Дар ин замина, ташкил ва гузаронидани курси 

омфзишк барои масъулони давлатк , идомаи мантиқии ислоцотцо 

буда, цадаф аз он баланд бардоштани малакаи масъулони 

мақомоти давлатк дар самти бецсозии фазои сармоягузориву 

социбкорк ва омфзонидани масъалацои муцимияти рушди 
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социбкорк , рушди муколамаи давлат ва бахши хусуск ба цисоб 

меравад. 

Дар чорабинк Роцбари 

Котиботи Шӯрои машваратии 

назди Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон оид ба бецтар 

намудани фазои сармоягузорк 

Нуъмон Абдуғаффорзода ва 

Роцбари Департаменти Бонки 

ҷацонк Бенҷамин Ҳерзберг дар 

чорабинк иштирок ва 

суханронк намуданд. 

Бояд қайд намуд, ки чунин омфзишцо дар ин миқжс ва 

фарогирии мавзфцои рфзмарраву муцим бори нахуст ташкил карда 

шуда, он аз ҷониби мутахассисони баландихтисоси сатци 

байналмилаливу миллк гузаронида мешавад. 

Изцори итминон карда шуд, ки татбиқи Лоицаи мазкур ва 

гузаронидани курсцои омузишк барои тақвият бахшидани 

заминаи фаъолияти социбкорк , бецсозии фазои сармоягузорк ва 

муколамаи давлат ва бахши хусуск тавассути баланд бардоштани 

донишу малакаи зинаи мижнаи масъулони мақомоти давлатк ва 

дар маҷмуъ мустацкамшавии муносибатцои шарикии байни 

мақомоти давлатк ва бахши хусуск таконе хоцад бахшид. 

Дар чорабинк намояндагони вазорату идорацои давлатк ва 

созмонцои байналмилалк иштирок намуданд. 
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ҶАЛАСАИ 7-УМИ МАЙДОНИ МИНТАҚАВИИ 

МУКОЛАМАИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСК ДАР МАВЗУИ 

«ЗАМИНАИ ЦУҚУҚК ДАР БАХШИ ИСТИФОДАБАРИИ ҚАЪРИ 

ЗАМИН» 

Санаи 24-25 майи соли ҷорк дар шацри Душанбе ҷаласаи 7-

уми майдони минтақавии Муколамаи давлат ва бахши хусуск дар 

мавзуи «Заминаи цуқуқк дар бахши истифодабарии қаъри замин» 

баргузор гардид. 

Дар ин чорабинк намояндагони мақомоти давлатк ва бахши 

хусуск аз кишварцои Осижи Марказк, аз ҷумла ҷумцурицои 

Тоҷикистон, Қазоқистон ва Қирғизистон иштирок намуданд. 

Дар чорабинк ҷанбацои цуқуқии бахши истифодаи қаъри 

замин мавриди барраск қарор дода шуда, вобаста ба масъалацои 

пешницодшуда мубодилаи афкор сурат гирифт. 

Зимни суханронии 

ифтитоцк Муовини Раиси 

Кумитаи давлатии 

сармоягузорк ва идораи 

амволи давлатии Ҷумцурии 

Тоҷикистон Нигина Анварк 

иштирокчижни чорабиниро 

хайрамақдам гуфта, 

баргузории чорабинии 

мазкур, цамчунин тавсиаи ҷанбацои гуногуни цамкорицои давлат ва 

бахши хусуск мижни кишварцои минтақаро бозгӯи манфиатцои 

судманд арзжбк намуд. 

Дар чорабинк Роцбари Котиботи Шӯрои машваратии назди 

Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои 

сармоягузорк Нуъмон Абдуғаффорзода иштирок ва суханронк 

намуда, қайд кард, ки бо ташаббуси Асосгузори сулцу Вацдати 
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миллк, Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, 

Ҷаноби Олк муцтарам Эмомалк Рацмон ҷицати бецтар намудани 

фазои сармоягузорк ва рушди социбкорк, аз ҷумла дар бахши 

истифодабарии қаъри замин ислоцоти зарурк гузаронида шудаанд 

ва натиҷацои он самарабахш мебошанд. 

Зикр гардид, ки цамчунин дар доираи фаъолияти Шӯрои 

машваратии назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба 

бецтар намудани фазои сармоягузорк як қатор ислоцотцои ҷиддк 

гузаронида шудааст. Дар ҷаласаи XIII Шӯро дар доираи ислоцот 

мавзуи бахши саноат ва рушди истецсолоти ватанк пешницод 

гардида, дар самтцои саноати хӯрокворк, маводи сохтмон, саноати 

сабук ва саноати кӯцк, аз ҷумла истифодабарии қаъри замин 

тацлилцо гузаронида шуд. Вобаста ба он беш аз 100 тавсия ва дар 

асоси он Нақшаи чорабинии Ҳукумати ҷумцурк тация гардид, ки 

айни замон барои тасдиқ пешницод карда шудааст. 

Тавре қайд карда шуд, дар Нақшаи чорабинии мазкур 

масъалацои зерини истифодабарии қаъри замин фаро гирифта 

шудааст: 

- тацкими раванди гузариш ба меъжрцои байналмилалии 

цисобот ва муцосиботи молиявк дар корхонацои саноатк; 

- андешидани тадбирцои иловагк оид ба мушаххасгардонии 

цуқуқ ва уцдадорицои сохторцое, ки дар соцаи истифодабарии 

қаъри замин машғуланд; 

- гузаронидани услуби электронии тендерцо дар соцаи 

истифодабарии қаъри замин; 

- андешидани тадбирцо оид ба цавасмандгардоницои иловагк 

дар раванди баргузории тендерцо, аз ҷумла нисбат ба 

сармоягузорони дорои таҷриба ва мавқеи мусбк дар ҷумцурк; 

- тацкими раванди муколамаи давлат ва бахши хусуск дар 

соцацои саноат; 
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- роцандозии таҷрибаи пешқадами «Ҳамкорк бо шарикони 

асоск»; 

- соддагардонии раванди таъсисдиции артелцо оид ба 

истихроҷи захирацои табик аз рӯи услуби худбижрк ва 

худфаъолияткунк. 

Қобили қайд аст, ки бо мақсади амалисозии рушди устувори 

истифодаи захирацои табик, фароцам овардани шароит ва механизми 

мусоид ҷицати ҷалби сармояцо Барномаи бецтаргардонии ҷолибияти 

сармоягузорк ба соцаи истифодабарии қаъри замин дар Ҷумцурии 

Тоҷикистон барои солцои 2012-2015 тация ва бо қарори Ҳукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2012 қабул гардида буд. 

Тавре аз маълумоти расмии омории ҷумцуриявк бармеояд, цаҷми 

ҷалби сармоягузории мустақими хориҷк дар соцаи истифодабарии 

қаъри замин ботадриҷ афзуда, солцои 2007 – 2015 дар ҷумцурк 765 млн. 

доллари америкоиро ташкил дода, дар маҷмуъ цаҷми умумии ҷалби 

сармоягузории мустақими хориҷк ба соцаи мазкур солцои 2011 – 2015-

ум 422 фоиз афзудааст. Айни замон, лоицаи нави Қонуни Ҷумцурии 

Тоҷикистон «Дар бораи қаъри замин ва истифодабарии он» тация шуда 

истодааст. 

Баромадкунандагон аз кишварцои минтақа оид ба 

масъалацои истифодабарии қаъри замин, ислоцоти заминацои 

меъжри цуқуқк, таъмини қонунгузории пешқадам дар соца бо 

мақсади бецтар намудани фазои сармоягузорк, ташаккули мақсад 

ва амалинамоии роцу услуби гуногун ҷицати ноил гардидан ба ба 

он ибрози назар намуданд. 

Дар интицои чорабинк изцори итминон карда шуд, ки 

татбиқи ислоцот ва чорабиницои дигар вобаста ба истифодабарии 

қаъри замин, баланд бардоштани сатци цамкорицо байни 

мақомоти давлатк ва бахши хусуск дар кишварцои минтақа ва 

цамоцанг намудани он дар доираи кишварцои минтақа барои 
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тақвият бахшидани заминаи фаъолияти социбкорк, бецсозии 

фазои сармоягузорк ва тацкими муколамаи давлат ва бахши хусуск 

мусоидат хоцад кард. 

 

МИЗИ МУДАВВАР ДАР МАВЗУИ МУАРРИФИИ 

ИСЛОЦОТ ОИД БА БЕЦТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ 

САРМОЯГУЗОРК ВА СОЦИБКОРК 

 

Санаи 8 июни соли ҷорк дар МД «Китобхонаи миллии 

Тоҷикистон» Мизи мудаввар оид ба муаррифк намудани 

ислоцотцо ва натиҷацои ҷаласаи XVI Шфрои машваратии назди 

Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои 

сармоягузорк баргузор 

гардид. 

Дар ин чорабинк 

намояндагони бахши 

хусуск, мақомоти давлатк 

ва шарикони рушд 

иштирок намуданд. 

Муовини Раиси Кумитаи 

давлатии сармоягузорк ва 

идораи амволи давлатии 

Ҷумцурии Тоҷикистон, 

Абдулмаҷид Муминзод дар баромади ифтитоции худ оид ба 

таваҷҷуци хосса ва сижсати бунждкоронаи Асосгузори сулцу Вацдати 

миллк, Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, 

Ҷаноби Олк муцтарам Эмомалк Рацмон дар самти бецтар 

намудани фазои сармоягузорк ва рушди социбкорк дар мамлакат 

ибрози назар намуда, қайд кард, ки татбиқи ислоцоти фарогир дар 

кишвар натиҷацои самарабахш дода истодаанд. 
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ВАРАЌАИ ИТТИЛООТИИ № 58 
КОТИБОТИ ШЎРОИ МАШВАРАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА 

БЕЊТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРЇ 

 

Танцо дар соли 2015 ва 5 моци соли 2016 қонунцои Ҷумцурии 

Тоҷикистон “Дар бораи сармоягузорк”, “Дар бораи санҷиши 

фаъолияти субъектцои хоҷагидор”, “Дар бораи фаъолияти 

суғуртавк”, марцилаи дуюми Барномаи дастгирии давлатии 

социбкорк, Нақшаи чорабиницои Ҳукумати мамлакат оид ба 

рушди бозори такрории қоғазцои қиматнок ва биржацои фондк, 

як қатор тағйиру иловацо ба қонунгузории амалкунанда қабул ва 

мавриди амал қарор дода шуданд, ки дар чорабинк аз ҷониби 

коршиносон ба таври васеъ ба намояндагони бахши хусуск 

муаррифк карда шуданд. 

Вобаста ба ислоцот 

дар доираи фаъолияти 

Шфрои машваратии назди 

Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон оид ба бецтар 

намудани фазои 

сармоягузорк, аз ҷумла 

натиҷацои ҷаласаи XVI 

Шфро Роцбари Котиботи 

Шфрои машваратк, 

Нуъмон Абдуғаффорзода ибрози назар намуд. 

Қайд гардид, ки яке аз масъалацои асосие, ки дар ҷаласаи XVI 

Шфро муаррифк карда шуд, натиҷацои тацлил оид ба бецсозии 

фазои сармоягузорк дар бахши кишоварзк ва рушди тиҷорати 

аграрк буда, дар ин самт зижда аз 100 тавсияцо ҷицати рушди соцаи 

кишоварзк ва тиҷорати аграрк омода карда шуд ва дар ин раванд 

намояндагони бахши хусуск фаъолона ширкат намуданд. 

Вобаста ба масъалаи муцими дигар оид ба натиҷацои тацлили 

мушкилицои низоми андозбандк ва роццои цалли онцо, ки дар 

ҷаласаи XVI Шфро мавриди барраск қарор дода шуд, муовини 
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ВАРАЌАИ ИТТИЛООТИИ № 58 
КОТИБОТИ ШЎРОИ МАШВАРАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА 

БЕЊТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРЇ 

 

Сардори Сарражсати сижсати андоз ва пардохтцои давлатии 

Вазорати молияи Ҷумцурии Тоҷикистон Саидов Абдулцаким ба 

цозирин маълумот дод. 

Тавре қайд карда шуд, дар цуҷҷати мазкур барраск ва даржфт 

кардани роццои цалли мушкилоти андозк, аз ҷумла тавассути 

тацлилцои самаранокии имтижзцои андозк, санҷишцо ва 

ҷаримацои андозк, механизми муайяни баргардонидани андоз аз 

арзиши иловашуда, цалли бацсцои андозк, цавасмандкунии 

социбкорон ва фарогирии пурраи онцо бо андозбандк, боз цам 

бецтар намудани маъмурикунонии андоз дар назар дошта шудааст. 

Ҳамчунин дар чорабинк оид ба дастгирии устувори 

цамоцангсозии кумаки 

беруна ва цамкории 

самаранок бацри рушд 

муаррифнома пешницод 

шуд, ки тибқи он то 

имрфз дар доираи 

лоицацои гуногун 

кфмакцои зижд амалк 

гардида, идомаи корцо 

дар самти мазкур дар назар дошта шудааст. 

Дар рафти чорабинк мижни иштирокчижн саволу ҷавоб ва 

мубодилаи афкор сурат гирифта, намояндагони бахши хусуск ба 

саволцои худ ҷавобцои қонеъкунанда гирифтанд. 

Қобили тазаккур аст, ки имрузцо дар қатори Шфрои миллк 

оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк, инчунин шфроцои 

мацаллии машваратк дар вилоятцо ва шацру ноцияцои ҷумцурк 

фаъолияти пурсамар намуда истодаанд. 

Дар ин раванд, дар анҷоми чорабинк, ба котибони шфроцои 

машваратк оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк ва 
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ВАРАЌАИ ИТТИЛООТИИ № 58 
КОТИБОТИ ШЎРОИ МАШВАРАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА 

БЕЊТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРЇ 

 

социбкории як қатор вилоятцо ва шацру ноцияцои ҷумцурк маҷмуи 

воситацои техникк тақдим карда шуд. 

 

Бо эҳтиром, 

 

Кормандони Котиботи Шӯрои машваратии  

назди Президенти Ҷумҳурии Тољикистон оид  

ба беҳтар намудани фазои сармоягузорї 


