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МИЗИ МУДАВВАР ДАР МАВЗУИ «НАҚШИ ШУРОЦОИ 

МАЦАЛЛӢ ОИД БА БЕЦТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ 

САРМОЯГУЗОРИВУ СОЦИБКОРӢ ДАР ТАЦКИМИ РУШДИ 

ИҚТИСОДӢ» 

 

Рӯзи 29 январи соли 2016 дар бинои Китобхонаи миллии 

Тоҷикистон Мизи мудаввар дар мавзуи «Нақши шуроцои мацаллк 

оид ба бецтар намудани фазои сармоягузориву социбкорк дар 

тацкими рушди иқтисодк» баргузор гардид. 

Чорабиниро муовини якуми Раиси Кумитаи давлатии 

сармоягузорк ва идораи амволи давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон 

 

МАВЗУЪЊОИ АСОСӢ: 
 

Мизи мудаввар дар мавзуи «Нақши шуроцои мацаллӣ оид ба 

бецтар намудани фазои сармоягузориву социбкорӣ дар 

тацкими рушди иқтисодӣ» 

 

Омӯзиш дар самти тацкими раванди муколамаи давлат ва 

бахши хусусӣ дар Тоҷикистон 

 

Пажми Асосгузори сулцу Вацдати миллӣ, Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, муцтарам Эмомалӣ 

Рацмон - роцнамои рушди мамлакат 

 

Мулоқоти корӣ бо роцбарони ассосиатсияцои социбкорӣ 

 

Омодагӣ ба ҷаласаи навбатии шонздацуми Шфрои машваратї 
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ифтитоц намуда, Лочин Файзуллозода зикр кард, ки таъсис додан 

ва баланд бардоштани иқтидори институтсионалии шуроцои 

навтаъсис ва таъсисшаванда оид ба муколамаи давлат ва бахши 

хусуск дар сатци мацаллк, яке аз самтцои муцими фаъолияти 

Шӯрои машваратк ва Кумитаи давлатии сармоягузорк ва амволи 

давлатк ба шумор меравад. Тавре қайд карда шуд, мақомоти 

масъул ва социбкорон талошварзицои худро дар самти бартараф 

кардани цар як монеа дар фаъолияти социбкорк, таъсис додани цар 

як ҷойи корк дар кишвар, фароцам овардани шароити мусоид 

барои рушди социбкорк метавонанд цамчун дастоварди муцим дар 

амалк намудани сижсати иқтисодии мамлакат арзжбк намоянд. 

Вобаста ба ин қайд шуд, ки тақвият бахшидани фаъолияти 

Шуроцои машваратк, цамчун механизми асосии амалисозии 

майдони муколамаи давлат ва бахши хусуск муцим мебошад. 

Дар чорабинк цамчунин бо сухани ифтитоцк и.в Роцбари 

Барномаи рушди Созмони Милали Муттацид дар Тоҷикистон, 

Ғулом Исакзай баромад карда, ждовар шуд, ки дар доираи татбиқи 

лоицацо барои дастгирии сохторцои муколамаи давлат ва бахши 

хусуск дар сатци мацаллк корцои муайянеро амалк намуда 

истодааст. 

Сипас, Роцбари Котиботи Шӯро Нуъмон Абдуғаффорзода 

дар мавзуи “Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк цамчун 

омили муколамаи байни давлат ва бахши хусуск” ва нақши Шуро 

дар таъсис ва тацкими фаъолияти шуроцои мацаллк муаррифнома 

манзур намуда қайд кард, ки цадаф аз баргузории чорабинк 

муаррифии натиҷацои корцои амалигардида дар доираи иҷрои 

қарори Протоколи ҷаласаи 14-уми Шӯро аз 17 ноябри соли 2014 

ҷицати таъсиси шӯроцои машваратк оид ба бецтар намудани 

фазои сармоягузориву социбкорк дар назди раисони шацру 
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ноцияцо ва фароцам овардани шароитцои зарурк барои фаъоляти 

бомароми онцо иборат мебошад. 

Дар муаррифк оид ба таҷрибаи Шӯрои машваратк, 

ислоцотцои дар доираи Шӯро гузаронидашуда, заминацои цуқуқии 

фаъолияти шуроцои мацаллк ибрози назар карда шуд. 

Дар рафти мизи мудаввар иштирокчижни он, аз ҷумла Раиси 

Ассотсиатсияи агробизнеси Тоҷикистон - Шорауф Шорацматов, 

Мутахассиси калон оид ба рушди иқтисодии Барномаи рушди 

Созмони Миллали Муттацид - Манучецр Рацмонов, Роцбари 

Ассосиатсияи социбкории хурду мижна - Матлуба Улҷабоева, 

Котиби Шуро оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк дар 

вилояти Хатлон - Зафар Ализода, Котиби Шуро оид ба бецтар 

намудани фазои сармоягузорк дар водии Рашт - Зафар 

Цисориев, Котиби Шуро оид ба бецтар намудани фазои 

сармоягузорк дар шацри Исфара - Ибодулло Фатоев ва дигарон 

баромад намуда, фикру андешацои худро иброз намуданд. 

Ёдовар бояд шуд, ки ҷицати рушди муколамаи давлат ва 

бахши хусуск дар сатци мацаллк имрузцо дар зижда аз 30 шацру 

ноцияцои мамлакат шуроцои мацаллк оид ба бецтар намудани 

фазои сармоягузориву социбкорк таъсис ва фаъолият намуда 

истодаанд. 

Дар ин робита, Котиботи Шурои машваратии назди 

Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои 

сармоягузорк дар цамкорк бо бахши хусуск ва дастгирии 

шарикони рушд, аз ҷумла дар цамкорк бо лоицаи Барномаи 

рушди СММ чорабиницои заруриро амалк намуд. Вобаста ба 

таъсиси шуроцои машваратк оид ба бецтар намудани фазои 

сармоягузориву социбкорк ва мустацкам намудани иқтидори 

институтсионалии шуроцои амалкунанда дар 9 минтақа ва 

ноцияцои ҷумцурк, аз ҷумла вилоятцои Хатлону Суғд, водии Рашт, 
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шацрцои Истаравшан, Панҷакент, Исфара, ноцияцои Ҷиликӯл, 

Шацритуз, Восеъ, Фархор ва Темурмалик ва Айнк корцои 

фацмондадицк гузаронида шуданд. 

Дар идомаи ин раванд дар шацри Душанбе рузцои 21- 24 

декабри соли 2015 тацти унвони “Тацким бахшидани иқтидори 

кории кормандони мақомоти иҷроияи цокимияти давлатк ва 

котибони шуроцои машваратк ҷицати бецтар намудани фазои 

социбкорк”омузиш баргузор гардид, ки дар он 24 нафар 

иштирокчижн аз шацру ноцияцои вилоятцои Хатлон, Суғд, водии 

Рашт фаро гирифта шуданд. Мақсади асосии омӯзиш аз баланд 

бардоштани таҷриба, донишу малакаи намояндагони бахши 

хусуск, мақомоти иҷроияи цокимияти давлатк ва роцбарони 

котибони Шурои машваратии минтақацои ҷумцурк, ки дар 

раванди Муколамаи давлат ва бахши хусуск ва тацкими он нақши 

калидк доранд, иборат буд. 

Дар хотимаи мизи мудаввар изцори итминон карда шуд, ки 

Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк ва 

Кумитаи давлатии сармоягузорк ва идораи амволи давлатии 

Ҷумцурии Тоҷикистон, бахши хусуск дар цамкорк бо шарикони 

рушд ҷицати татбиқи ташаббускорицои Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон, Пешвои Миллат, муцтарам Эмомалк Рацмон дар 

самти бецсозии фазои сармоягузориву социбкорк сацми назаррас 

хоцанд гузошт.  

 

ОМӮЗИШ ДАР САМТИ ТАЦКИМИ РАВАНДИ МУКОЛАМАИ 

ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСӢ ДАР ТОҶИКИСТОН 

 

Тавре иттилоъ дода шуда буд, тибқи банди 8-и Протоколи 

ҷаласаи 14-уми Шфрои машваратии назди Президенти Ҷумцурии 
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Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк аз 17 

ноябри соли 2014 (№1С/22-7 аз 28.11.2014), мақомоти иҷроияи 

цокимияти давлатии ВМКБ, вилоятцои Хатлону Суғд ва ноцияцои 

тобеи ҷумцурк ҷицати таъсис додани Шфроцои машваратк оид ба 

бецтар намудани фазои сармоягузорк ва социбкорк дар назди 

раисони шацру ноцияцо ва фароцам овардани шароитцои зарурк 

барои фаъоляти бомароми онцо вазифадор карда шудаанд. 

Дар ин робита, Котиботи Шурои машваратии назди 

Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои 

сармоягузорк дар цамкорк бо бахши хусуск ва дастгирии 

шарикони рушд чорабиницои заруриро ба нақша гирифта, 

мунтазам амалк менамояд. 

Аз ҷумла дар цамкории Котиботи Шурои машваратк бо 

лоицаи Барномаи рушди СММ дар як қатор шацру ноцияцои 

ҷумцурк ҷицати таъсиси шуроцои машваратк оид ба бецтар 

намудани фазои сармоягузориву социбкорк ва мустацкам 

намудани иқтидори институтсионалии шуроцои амалкунанда дар 

9 минтақа ва ноцияцои ҷумцурк, аз ҷумла вилоятцои Хатлону Суғд, 

водии Рашт, шацрцои Истаравшан, Панҷакент, Исфара, ноцияцои 

Ҷиликӯл, Шацритуз, Восеъ, Фархор ва Темурмалик ва Айнк корцои 

фацмондадицк гузаронида шуд. 

Дар идомаи ин раванд дар шацри Душанбе рузцои 21- 24 

декабри соли ҷорк тацти унвони “Тацким бахшидани иқтидори 

кории кормандони мақомоти иҷроияи цокимияти давлатк ва 

котибони шуроцои машваратк ҷицати бецтар намудани фазои 

социбкорк”омузиш шуруъ гардид. Мақсади асосии омфзиш аз 

баланд бардоштани таҷриба, донишу малакаи намояндагони 

бахши хусуск, мақомоти иҷроияи цокимияти давлатк ва 

роцбарони котибони Шурои машваратии минтақацои ҷумцурк, ки 
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дар раванди Муколамаи давлат ва бахши хусуск ва тацкими он 

нақши калидк доранд, иборат мебошад. 

Дар ин омузиш 24 нафар иштирокчижн аз шацру ноцияцои 

вилоятцои Хатлон, Суғд, водии Рашт фаро гирифта шуда, онцо 

донишу малакаи худро вобаста ба устувор намудани раванди 

муколамаи давлат ва бахши хусуск, пацлуцои назариявию амалии 

корцои марбут ба Шуроцои машваратк, таҷрибаи Шфрои 

машваратии назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба 

бецтар намудани фазои сармоягузорк такмил мебахшанд. Дар 

раванди омӯзиш ба иштирокчижн масъалацои гузаронидани 

мониторинг, роцу усулцои тацкими муколамаи бахши давлат ва 

хусуск, раванди афзалиятгузорк ва интихоби (филтратсияи) 

мавзуъцо барои барраск дар ҷаласацои шӯро ва ислоцоти 

минбаъда, омода намудан ва баргузории ҷаласацои шӯроцо, 

марцилацои таъсис ва рушди майдони муколама, доир намудани 

чорабиницо вобаста ба тавсеа ва тацкими майдони муколама, 

ислоцот ва татбики он, муайянкунии доирацои фарогирии ислоцот, 

гузаронидани шаклцои муколама дар сатци гуногун омфзонида 

шуданд. 

Цамзамон, оид ба самаранок роцандозк намудани воситацои 

робитацои цамкорк дар доираи муколамаи давлат ва бахши хусуск, 

банақшагирии фаъолияти кори Шуроцои машваратк, моцияти 

мафцумцои зарурк дар фаъолияти кории Шуроцо ва котибони он 

маълумоти муфассал пешницод гардид. 

Дар доираи омфзиш ба таваҷҷуци иштирокчижн инчунин 

муаррифномацои котибони Шуроцои амалкунанда дар сатци 

вилоятк (Хатлон), минтақавк (водии Рашт) ва мацаллк (шацри 

Исфара) пешницод гардид. 

Санаи 24 декабр иштирокчижн ба дафтари кории Котиботи 

Шфрои машваратии назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид 
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ба бецтар намудани фазои сармоягузорк ташриф оварда, бо тарзу 

услуби фаъолият, коргузории он ва масъслацои дигар, ки рузцои 

омузиш аксаран тариқи назариявк маълумот гирифтанд, амалан аз 

наздик шиносок пайдо намуданд. Иштирокчижни тренинг чунин 

таҷрибаомфзиро дар фаъолияти худ, тавсеа ва тацкими минбаъдаи 

он, боз цам бештар густариш додани ингуна робитацоро барои 

самаранокии кори Шуроцои машваратк ва рушди майдони 

муколамаи давлат ва бахши хусуск дар минтақаци ҷумцурк муцим 

арзжбк намуданд. 

Интизор меравад, ки иштирокчижн пас аз бозгашт ба минтақа 

ва мацаллахои маскуни худ ҷицати фаъол намудани кори шуроцои 

машваратк дар минтақацо ва минбаъд таъсис додани онцо дар 

дигар шацру ноцияцо сахми худро хоцанд гузошт. 

 

ПАЖМИ АСОСГУЗОРИ СУЛЦУ ВАЦДАТИ МИЛЛӢ, ПЕШВОИ 

МИЛЛАТ, ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН, 

МУЦТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАЦМОН - РОЦНАМОИ РУШДИ 

МАМЛАКАТ 

 

Пажми навбатии Асосгузори сулцу Вацдати миллк, Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, муцтарам Эмомалк 

Рацмон дар Котиботи Шфрои машваратии назди Президенти 

Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои 

сармоягузорк мавриди омфзиши кормандон қарор гирифт. 

Дар ин нишаст Роцбари Котиботи Шфрои машваратии назди 

Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои 

сармоягузорк Нуъмон Абдуғаффорзода қайд кард, ки Пажми 

имсола самтцои муцимтарини инкишофи мамлакат ва цажти 

кишварро фаро гирифта, тамоми мақомот, идораву иттицодияцои 

http://investmentcouncil.tj/ru/news/events/1348/
http://investmentcouncil.tj/ru/news/events/1348/
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ҷумцуриро ба амлк намудани нуқтацои дар он бажнгардида 

роцнамок менамояд. 

Тавре қайд гардид, дар Пажм фаро гирифта шудани 

масъалацои марбут ба мунтазам коциш жфтани сатци камбизоатк, 

рушди фаъолияти социбкорк ва зижд шудани ҷойцои корк, 

афзудани сармоягузорицо дар кишвар аз нишондицандацои муцим 

ба цисоб мераванд, ки тацти цидоятцои Асосгузори сулцу Вацдати 

миллк, Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, Раиси 

Шфрои машваратии назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид 

ба бецтар намудани фазои сармоягузорк, муцтарам Эмомалк 

Рацмон амалк гардидаанд. 

Цамзамон, тазаккур дода шуд, ки бо мақсади таъмини рушди 

минбаъдаи ҷумцурк дар Пажм цадафцо ва вазифацои навбатк 

муайян гардидаанд, ки иҷро намудани онцо Ватани азизи моро ба 

сатци сифатан нави рушд хоцанд расонид. 

Дар ин робита марцилацои минбаъдаи се цадафи стратегии 

миллк - гузаштан аз таъмини истиқлолияти энергетикк ба 

истифодаи самарабахши нерӯи барқ, баромадан аз бунбасти 

коммуникатсионк ва ба кишвари транзитк табдил жфтани кишвар 

ва масъалаи таъмини амнияти озуқавориву дастрасии ацолк ба 

ғизои хушсифат тазаккур дода шуд. 

Инчунин зикр гардид, ки як қатор масъалацои дигари дар 

Пажм дарҷгардида, аз қабили бецтар намудани вазъи соцацои 

иқтисоди миллк доир ба истифодаи самараноки захираву 

иқтидорцои молиявк, истецсолк ва табиии кишвар, пешбурди 

сижсати самараноки молия ва қарз, риояи қатъии низоми 

истифодаи сарфакоронаи маблағцои буҷетк, дастгирк ва цимояи 

истецсолкунандагони ватанк, тақвияти иқтидорцои содиротк, 

бахусус, фароцам овардани шароити мусоид барои рушди 

социбкорк масъалацои ба шумор мераванд, ки пайгирк ва 
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амалисозии онцо ба таъмини суботи сижск, иқтисодк ва иҷтимоии 

ҷумцурк мусоидат хоцад кард. 

Дар нишасти мазкур кормандон мулоцизацои худро оид ба 

муцимтарин нуқтацои марбут ба фазои социбкориву сармоягузорк, 

мунтазам зижд шудани ҷойцои корк ва сацми бахши хусуск дар он, 

рушди социбкории истецсолк, афзудани эътимоди сармоягузорону 

социбкорон ба ислоцоти дар соцацои иқтисодижти мамлакат 

амалишаванда, рушди майдони муколамаи давлат ва бахши хусуск 

цамчун механизми барраск ва пешницоди масъалацо бажн 

доштанд. 

Дар хотима қайд карда шуд, ки фароцам овардани шароити 

татбиқи масъалацои Пажми Асосгузори сулцу Вацдати миллк, 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, мӯцтарам 

Эмомалк Рацмон тавассути идомаи ислоцот дар соцацои иқтисодии 

кишвар, баланд бардоштани сатци масъулиятшиноск ва 

фаъолияти сохторцои марбута ҷицати иҷрои нақшаву тадбирцои 

дар ин самт муайяншуда, ҷалби фаъоли бахши хусуск, 

социбкорону сармоягузорон ва шарикони рушд имконпазир буда, 

вусъат бахшидани корцо аз ҷониби кормандони Котиботи Шфрои 

машваратии назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба 

бецтар намудани фазои сармоягузорк таъкид карда шуд. 

 

МУЛОҚОТИ КОРӢ БО РОЦБАРОНИ АССОСИАТСИЯЦОИ 

СОЦИБКОРӢ 

 

Нимаи аввали 3 феврали соли 2016 бо иштироки роцбарони 

Ассосиатсияи ташкилотцои маблағгузории хурди Тоҷикистон 

(АМФОТ), Ассотсиатсияи социбкории хурду мижна, КВД 

“Тоҷинвест”, Ассотсиатсияи хоҷагицои децқонк-фермерк, Маркази 

http://investmentcouncil.tj/ru/news/events/1349/
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дастгирии рушди социбкории шацри Душанбе, Ассотсиатсияи 

ширкатцои таблиғотк мулоқоти корк баргузор гардид. 

Дар мулоқот масъалацои вобаста ба масъалацои рушди 

фаъолияти социбкорк, пайдо кардани роццои инноватсионии 

рушди соца, амалисозии нақшацои мавҷуда барраск гардида, 

иштирокчижни мулоқот мулоцизот ва дидгоци худро оид ба 

масъалацои рушди социбкорк дар ҷумцурк иброз доштанд. 

Зимни ин нишаст Роцбари Котиботи Шфрои машваратии назди 

Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои 

сармоягузорк Нуъмон Абдуғаффорзода атрофи масъалацои 

ислоцотцо дар бахши социбкорию сармоягузорк ва амалисозии 

минбаъдаи онцо иттилоъ дода, сари вақт манзур гардидани 

таклифу пешницодоти доирацои социбкориро вобаста ба 

мавзуъцои матрацшаванда мувофиқи мақсад арзжбк намуд. 

 

ОМОДАГӢ БА ҶАЛАСАИ НАВБАТИИ ШОНЗДАЦУМИ 

ШЎРОИ МАШВАРАТЇ 

 

Бо маќсади дар сатци баланд ташкил ва баргузор намудани 

ҷаласаи шонздањуми Шурои машваратии назди Президенти 

Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои 

сармоягузорк лоињаи маводцои ҷаласа аз ҷониби мутахассисони 

Котиботи Шуро дар сатњи баланди тањлилї омода карда шуд. 
 
 

Бо эҳтиром, 

 

Кормандони Котиботи Шӯрои машваратии  

назди Президенти Ҷумҳурии Тољикистон оид  

ба беҳтар намудани фазои сармоягузорї 


