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ҶАЛАСАИ XX ШӮРОИ МАШВАРАТИИ
НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН ОИД БА БЕҲТАР
НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРӢ
12 феврали соли 2020 таҳти
раё сати Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ - Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Шӯ рои
машваратӣ оид ба беҳтар намудани
фазои сармоягузорӣ муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон ҷаласаи XX Шӯ ро баргузор
гардид.
Дар ҷаласа масъалаҳои рафти
иҷрои қарорҳои Шӯ рои машваратӣ ,
натиҷаҳои таҳлили рушди кластерӣ дар
соҳаи агросаноатӣ ва масъалаҳои асосии
лоиҳаи рӯ зномаи ҷаласаи ояндаи Шӯ рои
машваратӣ мавриди баррасӣ қарор
гирифт. Зимни баррасии масъалаҳои
ҷаласа, Пешвои миллат муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба амалисозии
тадбирҳо дар самти устувор намудани
мавқеи
ҷумҳурӣ
дар
ҳисоботи
“Пешбурди соҳибкорӣ ”, муосиргардонии
хизматрасониҳои давлатӣ ба доираҳои
тиҷоратӣ
дар асоси роҳандозии
ҳуҷҷатгузории
электронӣ ,
соддагардонии расмиё ти фаъолияти
соҳибкорӣ ва таъмини фазои мусоиди
сармоягузорӣ дар кишвар ва дигар
масъалаҳо ибрози назар намуданд.
Оид ба масъалаи якуми рӯ зномаи
ҷаласа, рафти иҷрои қарорҳои Шӯ рои
машваратӣ гузориши Котиби масъули
Шӯ ро,
Раиси
Кумитаи
давлатии
сармоягузорӣ
ва идораи амволи
давлатии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Ҳамрализода Фаррух шунида шуд.
Дар ин робита вобаста ба
маротибаи чаҳорум ба даҳгонаи
кишварҳои пешқадами ислоҳотгари
ҷаҳон шомил гардидан ва 20 зина боло
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рафтани мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистон,
то декабри соли 2023 татбиқи меъё ри
пасткардашудаи андоз аз арзиши
иловашуда дар соҳаи маориф 5 фоиз ва
барои иҷрои корҳои сохтмонӣ 7 фоиз, ба
муҳлати 6 сол аз пардохти якчанд
андозҳо озод шудани субъектҳои
хоҷагидории соҳаҳои парандапарварӣ ,
моҳипарварӣ ва истеҳсоли хӯ роки
омехтаи паранда ва чорво, қабули
“Тартиби аз андоз аз арзиши иловашуда
ва боҷҳои гумрукӣ озод кардани
воридоти ашё и хом барои коркард ва
истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ ”, аз 1 январи
соли 2020 дар мақомоти андоз роигон ба
қаиди давлатӣ гирифта шудани шахсони
воқеӣ , ки ба истеҳсоли молҳои ниё зи
мардум дар хона машғуланд ва аз
пардохти андозҳо озод гардидани онҳо,
аз баин бардоштани меъё ри 1%-и андоз
аз фоида, оғоз гардидани фаъолияти
Маркази амалигардонии “Равзанаи
ягона,
мониторинг
ва
кадастри
шаҳрсозӣ ” дар шаҳри Душанбе ва аз
1-уми марти соли 2019 дар реҷаи
мустақим роҳандозӣ шудани қабули

аризаи шаҳрвандон барои пешниҳоди
шартҳои техникӣ ҷиҳати паивастшавӣ
ба шабакаи таъмини қувваи барқ ва
тибқи он давоми 10 рӯ з баррасӣ
гардидани он, иттилоъ дода шуд.
Тибқи банди дуюми рӯ знома
Вазири
кишоварзии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Салимзода
Амонулло
вобаста ба натиҷаҳои таҳлил оид ба
рушди кластерӣ дар соҳаи агросаноатӣ
баромад намуда, аз ҷумла лоиҳаҳои
Консепсия ва Нақшаи чорабиниҳои
Ҳукумати мамлакат оид ба рушди
кластери агросаноатӣ , масъалаҳои
марбут ба фароҳам овардани заминаҳои
татбиқи стандарти баиналмилалии
ГЛОБАЛ ГЭП (GLOBAL G.A.P-ро дар
ҷумҳурӣ муаррифӣ намуд.
Оид ба масъалаи ниҳоии
рӯ зномаи ҷаласа, Вазири саноат ва
технологияҳои
нав
Фаизуллозода
Заробиддин баромад карда, масъалаи
таҳлили вазъи соҳаи саноати кишвар ва
муаиян намудани имкониятҳои нави
баланд бардоштани иқтидорҳои соҳаро
барои баррасӣ ба ҷаласаҳои оянда
пешниҳод намуд, ки аз ҷониби аъзои
Шӯ ро ҷонибдорӣ гардид.
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ
- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Раиси Шӯ рои машваратӣ ,
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муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаро
ҷамъбаст намуда, вобаста ба нуқтаҳои
дар он зикргардида ба вазорату идораҳо,
масъулини дахлдор дастуру супоришҳо
ва ба шарикони рушд тавсияҳои зарурӣ
доданд.

ҲИСОБОТИ
“ПЕШБУРДИ
СОҲИБКОРӢ”-И
БОНКИ ҶАҲОНӢ
Тибқи мониторинги раванди
татбиқи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар
намудани нишондиҳандаҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар ҳисоботи «Пешбурди
соҳибкорӣ »-и Бонки Умумиҷаҳонӣ
барои солҳои 2019-2022, ҷиҳати
баррасиву паигирии ислоҳот ва
мушкилоти мавҷуда дар ин раванд,
тавсеа
бахшидани
корҳои
фаҳмондадиҳӣ ба бахши хусусӣ ва
ҷомеаи шарҳвандӣ , сарфарбар намудани
вазорату идораҳо барои иштироки
фаъол дар раванди пурсиш барои соли
2021 ҷаласаҳои зергурӯ ҳҳои корӣ оид ба
ҳар як нишондиҳандаи ҳисоботи
“Пешбурди соҳибкорӣ ”-и Гурӯ ҳи кории
баинидидоравии салоҳиятнок оид ба
баланд бардоштани мавқеи Тоҷикистон
дар арзё биҳои баиналмилалӣ
бо
иштироки роҳбарон ва масъулони
вазорату идораҳои ҷумҳурӣ баргузор
карда шуданд, аз ҷумла:
18 марти соли 2020 Ҷаласаи
зергурӯ ҳи
корӣ
оид
ба
нишондиҳандаҳои
“Бақаидгирии
фаъолияти соҳибкорӣ ”, “Андозбандӣ ”,
“Бақаидгирии моликият” баргузор
гардид.
Дар робита ба ислоҳот дар самти
соддагардонии расмиё ти бақаидгирии
субъектҳои соҳибкорӣ дар доираи
низоми “Равзанаи ягона бояд қаид
намуд, ки роҳандозии пешниҳоди РМС
дар доираи низоми “Равзанаи ягона” оид
ба бақаидгирии давлатии субъектҳои
соҳибкорӣ , аз баин бардоштани боҷи
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давлатӣ барои бақаидгирӣ бо мақсади
коҳиш додани шумора ва хароҷоти ин
расмиё т аз 8 январи соли 2020 ва то
инҷониб ба қаиди давлатӣ гирифта
шудани 2600 субъекти соҳибкорӣ ,
роҳандозии
тартиби
электронии
пешниҳоди ҳуҷҷатҳои бақаидгирӣ
тавассути портали мақомоти андоз ва
тибқи он муроҷиат намудани 14530
шаҳрвандон, андешидани тадбирҳои
васеи
фаҳмондадиҳӣ
тавассути
баргузории
семинар-машваратҳо,
вохӯ риҳо, истифодаи имкониятҳои ВАО
аз ҷумлаи корҳои амалигашта маҳсуб
меё банд. Дар баробари ин, ҷиҳати аз
баин бурдани меъё ри 1%-и андоз аз
фоида ва таъсири он ба коҳишё бии
сарбории андоз, фарогирии пешниҳоди
эъломияҳои электронӣ аз ҷониби
143200 субъекти соҳибкорӣ , тартиби
мустақими пардохти андозҳо аз ҷониби
бахши хусусӣ , татбиқи механизми
соддакардашудаи
(пешниҳоди

мустақими ариза) баргардонидани ААИ,
суръати нокифояи интернет, норасоии
малакаҳои кофӣ барои истифодаи
хизматрасониҳои электронии мақомоти
андоз маълумот пешниҳод карда шуд.
Дар ҷаласа аз ҷумла оид ба
татбиқи расмиё ти соддакардашудаи
бақаидгирии амволи ғаириманқул
тибқи низоми “Равзанаи ягона”,
роҳандозии геопортал ва қабули
Дастурамал оид ба стандартҳои
муқарраргардидаи хизматрасонӣ ва
механизми
шикоят
аз
болои
хизматрасониҳо маълумот пешниҳод
гардид.
Дар ҷаласаи зергурӯ ҳи корӣ оид
ба
нишондиҳандаҳои
«Гирифтани
иҶозат барои оғози корҳои сохтмонӣ »,
«Паивастшавӣ ба шабакаи таъмини
қувваи барқ», “Дастрасӣ ба қарзҳо” аз 19
марти соли 2020 оид ба роҳандозии
низоми
“Равзанаи
ягона”
барои
гирифтани иҷозат барои сохтмон дар
шаҳри Душанбе, намояндагони КВД
«Обу корези Душанбе», ҶСК «Шабакаҳои
барқии
шаҳри
Душанбе»,
ҶСК
«Шабакаҳои
гармидиҳии
шаҳри
Душанбе» ва Хадамоти алоқа оид ба
пешниҳоди шартҳои техникӣ дар
доираи низоми “Равзанаи ягона” барои
гирифтани иҷозати сохтмон маълумот
пешниҳод гардид.
20 марти соли 2020 дар
ҷаласаи
зергурӯ ҳ оид ба нишондиҳандаи
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«Ҳимояи
сармоягузорони
миноритарӣ ”–и
гурӯ ҳи
кории
баинидидоравӣ вобаста ба баррасиву
паигирии ислоҳот ва мушкилоти
мавҷуда оид ба раванди таҳияи тағииру
иловаҳо ба қонунҳо “Дар бораи
ҷамъияти саҳомӣ ” ва “Дар бораи
ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд”,
талаботи меъё рҳои баиналмилалӣ ба
қонунгузории
танзимкунандаи
фаъолияти ҷамъиятҳои саҳомӣ ва
ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд
ва масъалаҳои ҳимояи ҳуқуқ ва
манфиатҳои
сармоягузорони
миноритарӣ ва зарурияти такмили
қонунгузории соҳавӣ дар ин самт
маълумот манзур гардид.
Ҳамзамон,
котибот
бо
респондентҳои ҳисоботи “Пешбурди
соҳибкорӣ ” аз Ҷониби бахши хусусӣ ва
давлатӣ
корбарӣ
намуда,
дар
мукаммалсозӣ
ва
ирсоли
пурсишномаҳо аз рӯ и нишондиҳандаҳои
“Бақаидгирии моликият”, “Гирифтани
иҷозат барои сохтмон”, “Паивастшавӣ ба
шабакаи таъмини қувваи барқ” ва
“Расмиё ти хариди давлатии мол, кор ва
хизматрасониҳо” мусоидат намуд.
Дар
рафти
ҷаласаҳои
зергуруҳҳои корӣ як қатор мушкилот
вобаста ба ҳамоҳангсозии фаъолияти
мақомоти давлатии танзимкунандаи
фаъолияти соҳибкорӣ дар раванди
ислоҳот ва то имрӯ з Ҷои доштани
монеаҳои сунъӣ
муаиян гардида,
Ҷиҳати ҳалли ҳарчи зудтари онҳо
супоришҳои дахлдор дода шуданд.
Аз ҷумлаи монеаҳо метавон қаид
кард, ки роҳандозии самараноки
хизматрасониҳои электронӣ дар самти
бақаидгирии субъектҳои соҳибкорӣ ,
гирифтани иҷозат барои сохтмон,
бақаидгирии амволи ғаириманқул,
гирифтани шартҳои техникӣ оид ба
паивастшавӣ ба шабакаҳои барқӣ ва
фаъолияти самараноки махзанҳои

электронии
мақомоту
идораҳои
давлатӣ аз сифати баланди алоқаи
мобилӣ ва суръати интернет вобастагии
калон дошта,
ба таъмини сифати
баланди хизматрасониҳои электронии
болозикр таъсири манфӣ мерасонад.
Дар сурати роҳандозии самараноки
хизматрасониҳои муосир аз ҷониби
мақомоти масъул ва тасдиқ гардидани
натиҷаҳои он аз Ҷониби бахши хусусӣ ,
баландшавии назарраси мавқеи кишвар
дар ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ ”
дар соли 2021 асосан аз ҳисоби
нишондиҳандаҳои
бақаидгирии
субъектҳои соҳибкорӣ , гирифтани
иҷозат барои сохтмон, паивастшавӣ ба
шабакаҳои
барқӣ ,
бақаидгирии
моликият,
андозбандӣ ,
тиҷорати
баиналмилалӣ ва таъмини иҷрои
қарордод ва боз ба қатори даҳгонаи
кишварҳои ислоҳотгар шомил шудани
Ҷумҳурии Тоҷикистон имконпазир аст.
Дар ин радиф ҷиҳати баланд
бардоштани сатҳи огоҳии соҳибкорон
маълумоти
муаффасал
оид
ба
дастовардҳои ислоҳот дар самти
соддагардонии расмиё ти “Пешбурди
соҳибкорӣ ”
омода
гардида,
ба
соҳибкорону сармоягузорони ватанӣ ва
инчунин
респондентҳои
ҳисоботи
“Пешбурди
соҳибкорӣ ”
пешниҳод
гардид.
Гузориши таҳлилӣ оид ба корҳои
анҷомдодашуда
ва
масъалаҳои
ҷоидошта дар
раванди
татбиқи
Нақшаи чорабиниҳои оид ба беҳтар
намудани нишондиҳандаҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар ҳисоботи «Пешбурди
соҳибкорӣ »-и Бонки Ҷаҳонӣ барои
солҳои 2019-2022 аз 2 маии соли 2019,
№223 омода ва ҷиҳати додани дастур
ба вазорату идораҳои дахлдор ба
Ҳукумати
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
пешниҳод карда шуд.
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МАСЪАЛАИ
ТАҲЛИЛҲОИ
СОҲАИ
АНДОЗБАНДӢ ВА
ГУМРУК
Бо мақсади мукаммал намудани
қонунгузории амалкунанда ҷиҳати
таъмини
самаранокии
имтиё зҳои
пешниҳодшаванда тибқи банди 3
супориши протоколии ҷаласаи ХIX
Шурои машваратӣ Вазорати молия дар
доираи фаъолияти гурӯ ҳи кории
доимоамалкунандаи баиниидоравӣ оид
ба омӯ зиш, таҳлил ва такмили Кодекси
андоз лоиҳаи тағииру иловаҳо ба он,
Ҷиҳати пешбинӣ намудани муқаррарот
оид ба тартиби ҷамъоварии маълумот
вобаста ба истифодаи имтиё зҳои
андозӣ , тартиби ворид ва хориҷ
намудани имтиё зҳои андозӣ , ҳамкории
мақомоти молия бо дигар вазорату
идораҳоро таҳия намуд, ки он бо қарори
Ҳукумати Ҷумҳурӣ аз 27 ноябри соли
2019, №591 маъқул дониста шудааст.
Инчунин
ҷиҳати
муаиян
намудани самаранокии имтиё зҳои
соҳавӣ , аз ҷумла соҳаҳои истеҳсолӣ , дар
заминаи омӯ зиши таҷрибаи давлатҳои
ҳамсоя ва шарикони асосии тиҶоратӣ
лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурӣ “Оид

ба Тартиби баҳодиҳии самаранокии
имтиё зҳои андозӣ ва гумрукӣ ” таҳия
гардид.
Дар назар аст, ки пас аз ба тасвиб
расидани он, заминаи ҳуқуқӣ ва
механизми
арзё бии
самаранокии
имтиё зҳо ҷорӣ карда шуда, ба роҳ
мондани
низоми
муосири
ҳавасмандгардонии
соҳаҳои
афзалиятнок фароҳам оварда шавад.
Ҷиҳати
ташаккули
низоми
ҳавасмандгардонии сармоягузорӣ ба
зинаи таҳсилоти мактабӣ , миё наи
умумӣ , ибтидоӣ ва миё на ва ҷалби
фаъоли бахши хусусӣ ба соҳаи маориф ва
инчунин рушди устувори соҳаи сохтмон
тавассути ворид намудани тағииру
иловаҳо ба Кодекси андоз аз 19 июли
соли 2019, №1644 муҳлати татбиқи
меъё ри пасткардашудаи ААИ дар сатҳи
5% барои муассисаҳои таълимии хусусӣ
ва дар сатҳи 7% барои иҷрои корҳои
сохтмонӣ аз 1 январи соли 2019 то 31
декабри соли 2023 тамдид карда шуд.
Тавассути
қабули
қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30
ноябри соли 2019, №605 ҷиҳати ворид
намудани тағииру иловаҳо ба “Қоидаҳои
андозбандии соҳибкорони инфиродие,
ки бо патент ва шаҳодатнома фаъолият
менамоянд” шахсони воқеӣ тибқи
номгӯ и намудҳои фаъолият оид ба
истеҳсоли молҳои ниё зи мардум дар
хона, аз 1 январи соли 2020 дар
мақомоти андоз ба сифати соҳибкори
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инфиродӣ роигон ба қаиди давлатӣ
гирифта шуда, аз пардохти андозҳо озод
мегарданд.
Ин тадбир барои муаиян
намудани мақоми ҳуқуқии соҳибкорони
инфиродӣ ва таъмини дастрасии онҳо ба
имтиё зҳои
молиявӣ ,
қарзҳои
ташкилоти молиявию қарзӣ ва хусусан
бартараф намудани монеаҳои рушди
фаъолияти
ҳунармандӣ
мусоидат
менамояд.
Аз ҷониби Вазорати молия
лоиҳаи тағииру иловаҳо ба қарори №451
аз 31 августи соли 2012 “Дар бораи
номгӯ и намудҳои фаъолият оид ба
истеҳсоли молҳои ниё зи мардум дар
хона, ки фурӯ ш, иҷрои кор ва
хизматрасонӣ вобаста ба онҳо аз
пардохти ҳама андозҳо озод мебошад”
оид ба ворид намудани ҳунарҳои
пиллапарварӣ , пиллакашӣ , пиллапазӣ
ва пилларесӣ таҳия ва ба мувофиқаи
вазорату идораҳо пешниҳод гардидааст.
Барои аз баин бардоштани боҷи
давлатӣ барои бақаидгирии субъектҳои
соҳибкорӣ ва коҳиш додани хароҷоти ин
расмиё т лоиҳаи тағииру иловаҳо ба
қонунҳо “Дар бораи боҷи давлатӣ ” ва
“Дар бораи бақаидгирии давлатии
шахсони ҳуқуқӣ
ва соҳибкорони
инфиродӣ ” таҳия ва аз 2 январи соли
2019, №1680 ва №1681 қабул карда
шудаанд.

ТАҲИЯИ ЛОИҲАИ
КОДЕКСИ АНДОЗИ
ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН ДАР
ТАҲРИРИ НАВ
Ҷиҳати иҷрои супориши Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар
мулоқот бо кормандони мақомоти
молия, андоз, гумрук, сармоягузорӣ ва
бонкҳо 10 маии соли 2019
баё н
доштанд,
инчунин
дастуру
ҳидоятҳояшон, ки аз Паё машон аз 26
декабри соли 2019 ба Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеоянд, бо
Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 20 июни соли 2019 Гурӯ ҳи корӣ оид ба
таҳияи
лоиҳаи
Кодекси
андози
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав
таъсис дода шуд.
Қаид кардан зарур аст, ки намояндагони
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва
идораи амволи давлатӣ ва Котиботи
Шӯ рои машваратӣ оид ба беҳтар
намудани фазои сармоягузорӣ аъзои
фаъоли Гурӯ ҳи
кории мазкур
мебошанд.
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Дар доираи фаъолияти Гурӯ ҳи корӣ
лоиҳаи Консепсияи Кодекси андоз дар
таҳрири нав бо назардошти омӯ зиши
таҷрибаи
кишварҳои
ҳамсоя
ва
шарикони
асосии
тиҷоратӣ ,
пешниҳодҳои коршиносони дохилию
хориҷӣ , вазорату идораҳои дахлдор ва
субъектҳои соҳибкорӣ таҳия гардида, аз
Ҷониби роҳбари гурӯ ҳи корӣ - Муовини
якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон
3 январи соли 2020 тасдиқ карда
шудааст.
Санаи 5 марти соли 2020 муаррифии
лоиҳаи Кодекси андоз дар таҳрири нав
дар конфронстолори меҳмонхонаи Ҳаят
Реҷенсӣ бо иштироки аъзои Гурӯ ҳи
кории баинидоравӣ баргузор гардид.
Аини замон аъзои Гуруҳи кории
баиниидоравӣ дар семинари омӯ зишӣ
оид
ба
баррасии
модели
макросимулятсионии таҳлили андоз,
ки аз ҷониби Бонки Ҷаҳонӣ омода ва
ташкил карда шуд, иштирок намуда,
сенарияҳои
алоҳидаи
низоми
андозбандиро бо меъё рҳои гуногуни
андозҳо мавриди омӯ зиш қарор
додаанд.
Дар назар аст, ки бо назардошти
афзалиятҳои муаияншудаи Ҳукумати
мамлакат лоиҳаи Кодекси андози
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав
тибқи тартиби муқарраргардида ба
баррасии Ҳукумати Ҷумҳурӣ пешниҳод
мегардад.

ИСЛОҲОТ ДАР
СОҲАИ ТАШАККУЛ
ВА РУШДИ
КЛАСТЕРҲО ДАР
СОҲАИ
АГРОСАНОАТӢ
Мутобиқи банди 7, протоколи
Ҷаласаи XIX Шӯ рои машваратии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид
ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ
аз 20 феврали соли 2019 бо мақсади
таҳлили
ҳамаҷонибаи
масъалаҳои
ташаккул ва рушди кластерҳо дар соҳаи
агросаноатӣ ва пешниҳоди тавсияҳои
мушаххас ба ҷаласаҳои ояндаи Шӯ ро,
инчунин
хулосаи
Вазорати
кишоварзии
Ҷумҳурии
Тоҷикистонлоиҳаи Консепсияи ташкил
ва рушди кластери агросаноатӣ
ва
лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ташкили
занҷираи
арзиши
иловашудаи
маҳсулоти ниҳоӣ (кластер) - ҳои
агросаноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва таҳия ва масъалаҳои мазкур дар
Ҷаласаи XX Шӯ рои машваратӣ баррасӣ
гардид.
Мутобиқи банди 9 протоколи Ҷаласа
Вазорати кишоварзӣ якҷо бо Вазорати
саноат ва технологияҳои нав, вазорату
идораҳои дахлдор лоиҳаи Нақшаи
чорабиниҳои
Ҳукумати
Ҷумҳурии
Тоҷикистонро оид ба ташкил ва рушди
занҷираи арзиши иловашуда то
маҳсулоти ниҳоии агросаноатӣ бо
дарназардошти пешниҳоди дар ҷаласаи
имрӯ за баё нгардида такмил дода, тибқи
тартиби муқарраргардида ба Ҳукумати
мамлакат пешниҳод намоянд.
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Мизи мудаввар дар
мавзӯи «Баланд
бардоштани
рақобатпазирии
маҳсулоти кишоварзӣ
ва иқтидори содиротии
бахши кишоварзӣ»
Санаи 26 феврали соли ҷорӣ дар
меҳмонхонаи “Атлас”, шаҳри Душанбе
дар
ҳамкории
Котиботи
Шӯ рои
машваратии
назди
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар
намудани фазои
сармоягузорӣ ва
лоиҳаи
Марк
ази
тиҷорати
баиналмилалӣ мизи мудаввар дар
мавзӯ и
«Баланд
бардоштани
рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзӣ
ва
иқтидори
содиротии
бахши
кишоварзӣ ”
бо
иштироки
намояндагони
вазорату
идораҳои
манфиатдор, созмонҳои ғаиридавлатӣ
ва доираҳои соҳибкорӣ , ташкилоти
баиналмилалии
дар
ин
самт
фаъолияткунанда баргузор гардид.
Асосгузори
сулҳу ваҳдати
миллӣ - Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон,
муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон, Дар ҷаласаи XX Шӯ рои
машваратии
назди
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар
намудани фазои сармоягузорӣ аз 12
феврали соли 2020 эътибори махсус
додан ба воридоту истифодаи бемаврид
ва нодурусти пеститсидҳо, моддаҳои
химиявӣ ва дигар воситаҳои биологӣ
дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ
қаид намуданд.
Бояд қаид кард, ки мувофиқи
талаботи меъё рҳои баиналмилалӣ
истифода намудани моддаҳои химиявӣ
ва воситаҳои биологӣ дар истеҳсоли
маҳсулоти кишоварзӣ
ба баланд

бардоштани рақобатнокии маҳсулоти
ватанӣ дар бозорҳои ҷаҳонӣ ва тақвият
бахшидани
иқтидори
содиротии
кишвар мусоидат менамоянд.
Дар ин радиф, таҳияи санадҳо ва
меъё рҳои зерқонунӣ дар самти танзими
масъалаҳои
воридот,
истифода,
бақаидгирӣ ,
ҳимоя,
бехатарӣ ,
нигоҳдории заҳрхимикатҳо ва маводҳои
кимиё вӣ таҷдиди назар гардида,
тавсияҳо оид ба ворид намудани
тағииру иловаҳо ба қонунгузории
амалкунанда мувофиқи мақсад арзё бӣ
гардид.
Ҳамзамон,
масъалаҳои
роҳандозии фаъолияти озмоишгоҳҳои
лабараторӣ барои санҷиши таркиби
маҳсулоти кишоварзӣ вобаста ба
мавҶудияти моддаҳои кимиявӣ дар онҳо
дар ҳамкории самаранок бо бахши
давлатӣ , хусусӣ ва шарикони рушд қаид
гардид.
Тибқи банди 8, протоколи
Ҷаласаи ҷаласаи XX Шӯ рои машваратии
назди
Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани
фазои сармоягузорӣ аз 12 феврали соли
2020
супориш дода шудааст, ки
Вазорати кишоварзӣ , кумитаҳои ҳифзи
муҳити зист, бехатарии озуқаворӣ якҷо
бо сохторҳои дахлдор бо мақсади
фароҳам овардани заминаҳои татбиқи
стандартҳои баиналмилалӣ , аз Ҷумла
“ГЛОБАЛ ГЭП”, “Номгӯ и моддаҳои
химиявие, ки истифодаашон дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода
шудааст” дар таҳрири нав таҳия ва барои
тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳурӣ пешниҳод
намоянд.
Номгӯ и мазкур ҳанӯ з 11 июни
соли 2004 тасдиқ карда шуда буд. Бо
назардошти
талаботҳои
имрӯ за
Вазорати кишоварзӣ ва коршиносон ба
лоиҳаи номгӯ и моддаҳои химиявӣ ва
воситаҳои
биологие,
ки
барои
истифодаашон
дар
Ҷумҳурии
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Тоҷикистон иҷозат дода шудааст, 256
номгӯ и нави пеститсидҳо ва воситаҳои
биологиро пешниҳод намудааст.

СОҲИБКОРИИ
ЗАНОН
Ҷиҳати сафарбар намудани
кормандон ва аъзои Гурӯ ҳи корӣ оид ба
дастгирии соҳибкории бонувони назди
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва
идораи амволи давлатӣ барои иштирок
дар семинари омӯ зишӣ ва роҳандозии
механизми
арзё бии
таъсири
танзимкунии қонунгузорӣ ва сиё сати
давлатӣ аз нигоҳи гендерӣ лоиҳаи
Еддошти ҳусни тафоҳум баини БАТР,
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва
идораи амволи давлатӣ ва Маркази
миллии
қонунгузории
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
таҳия
гардида,
бо
назардошти
хулосаҳои
вазорату
идораҳои дахлдор такмил ва расман бо
мактуби Котибот 24 феврали соли 2020
пешниҳод гардид.

Муаррифии таҷрибаи
Тоҷикистон оид ба
роҳандозии механизми
таҳлили таъсири
танзимкунӣ бо назардошти
ҷанбаҳои гендерӣ
Санаи 12-14 феврали соли 2020
таҳти сафарбарии Гурӯ ҳи корӣ оид ба
дастгирии соҳибкории бонувони назди
Кумита ҳаиати Ҷумҳурии Тоҷикистон

иборат аз 3 нафар намояндаи Вазорати
молия, 1 нафар намояндаи Вазорати
энергетика ва захираҳои об, 1 нафар
намояндаи
Кумитаи
давлатии
сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ
ва 1 нафар намояндаи Котиботи
Шӯ рои машваратӣ дар семинари
баиналмилалӣ дар шаҳри Венаи давлати
Австрия дар мавзӯ и “Буҷетикунонии
гендерӣ ” ширкат варзиданд
Дар семинари мазкур ҳаиати
Тоҷикистон
таҷрибаи
роҳандозии
ислоҳоти фазои сармоягузорӣ бо
назардошти Ҷанбаҳои гендерӣ ва
механизми
таҳлили
таъсири
танзимкуниро дар ин самт ҳамчун
аввалин кишвари пилотӣ муаррифӣ
намуданд.
Вобаста ба ин, қаид кардан зарур
аст, ки дар доираи татбиқи марҳилаи
дуюми лоиҳаи “Ислоҳоти фазои
сармоягузорӣ бо назардошти ҷанбаҳои
гендерӣ ” БАТР барномаи омузиширо
ҷиҳати тақвият бахшидани иқтидори
кормандони
вазорату
идораҳои
давлатӣ ,
аъзои
Гурӯ ҳи
кории
баиниидоравӣ
оид ба дастгирии
соҳибкории бонувони назди Кумитаи
давлатии сармоягузорӣ ва амволи
давлатӣ амалӣ менамояд.
Барномаи мазкур ба баргузор
намудани силсилаи омӯ зишҳо барои
аъзои Гурӯ ҳи корӣ дар давоми моҳи
сентябри 2019 то марти соли 2020 ва
ҷорӣ намудани механизми арзё бии

11

таъсири танзимкунии қонунгузорӣ ба
рушди соҳибкории бонувон дар
Тоҷикистон равона карда шудааст.
Дар раванди барномаи омӯ зишӣ
механизми
арзё бии
таъсири
танзимкунии қонунгузорӣ ба рушди
соҳибкории бонувон дар Тоҷикистон аз
ҷониби кормандони мақомоти давлатӣ
аз худ карда шуда, як қатор натиҷаҳои
мусбӣ ба даст омадаанд. Аз ҷумла:
-озод
гардидани
бонувони
соҳибкор аз андозбандӣ дар давраи
рухсатии ҳомиладорӣ ва таваллуд аз 30
ноябри соли 2019, №605;
-тавассути ворид намудани
тағииру
иловаҳо
ба
“Қоидаҳои
андозбандии соҳибкорони инфиродие,
ки тибқи патент ва шаҳодатнома
фаъолият менамоянд” шахсони воқеӣ
тибқи номгӯ и намудҳои фаъолият оид
ба истеҳсоли молҳои ниё зи мардум дар
хона, аз 1 январи соли 2020 дар
мақомоти андоз ба сифати соҳибкори
инфиродӣ роигон ба қаиди давлатӣ
гирифта шуда, аз пардохти андозҳо озод

мегарданд. Ин тадбир ба дастгирии
бонувони соҳибкор низ мусоидат
менамояд, зеро тибқи таҳлили болозикр
аксарияти
бонувон
фаъолияти
соҳибкории худро дар хона анҷом
медиҳанд;
- тағииру иловаҳо ба қонунҳо
“Дар бораи боҷи давлатӣ ” ва “Дар бораи
бақаидгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ
ва соҳибкорони инфиродӣ ” (аз 2 январи
соли 2020) барои аз баин бардоштани
боҷи давлатӣ барои бақаидгирии
субъектҳои соҳибкорӣ ва коҳиш додани
хароҷоти ин расмиё т, аз Ҷумла ба
дастгирии фаъолияти соҳибкории
бонувон мусоидат менамояд.

Семинар дар бораи тавсеаи
ҳуқуқ ва иқтидори иқтисодӣ
ва иҷтимоии занону
духтарон дар Тоҷикистон ва
анҷумани занон
Санаи 6-7 марти соли 2020 дар
меҳмонхонаи Ҳаят Реҷенсӣ шаҳри
Душанбе дар ҳамкории Ҳукумати
Ҷумҳурӣ ва Намояндагии Иттиҳоди
Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
семинар дар мавзӯ и “Тавсеаи ҳуқуқ ва
иқтидори иқтисодӣ ва иҷтимоии занону
духтарон дар Тоҷикистон” ва анҷумани
занон баргузор гардид.
Дар семинари мазкур оид ба
сиё сати давлатӣ дар самти дастгирии
ташаббусҳои
созандаи
бонувони
духтарон ва дастовардҳои ислоҳоти
фазои сармоягузорӣ бо назардошти
ҷанбаҳои гендерӣ қаид гардид.
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ШӮРОҲОИ
МАШВАРАТӢ ОИД
БА РУШДИ
СОҲИБКОРӢ ВА
САРМОЯГУЗОРИИ
НАЗДИ РАИСОНИ
ВИЛОЯТ, ШАҲРУ
НОҲИЯҲО
Бо мақсади таҳкими раванди
муколамаи давлат ва бахши хусусӣ дар
минтақаҳо
лоиҳаи
Низомномаи
намунавии Шӯ рои машваратӣ оид ба
рушди соҳибкорӣ ва сармоягузории
назди
раисони
вилоят,
шаҳру
ноҳияҳотаҳия ва барои тасдиқ ба Раиси
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва
идораи амволи давлатӣ бо мактуби
Котиботи Шӯ рои машваратӣ пешниҳод
карда шуд.
Лоиҳа 22 ноябри соли ҷорӣ ба
ҷаласаи 1-уми фосилавии Шӯ рои
машваратии
назди
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар
намудани
фазои
сармоягузорӣ
пешниҳод гардид; Тибқи банди 8
Протоколи №3/22-23 ҷаласаи 1-уми
фосилавии Шӯ рои машваратии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид
ба
беҳтар
намудани
фазои
сармоягузорӣ аз 22 ноябри соли 2019
супориш дода шудааст, ки Котиботи
Шӯ рои машваратӣ якҷо бо Вазорати
адлия ҳарчи зудтар лоиҳаи Низомномаи
намунавии Шӯ рои машваратӣ оид ба
рушди соҳибкорӣ ва сармоягузории
назди раисони вилоят, шаҳру ноҳияҳоро
мукаммал ва тибқи муқаррароти
мавҷуда барои
тасдиқ пешниҳод
намояд.

ТАДБИРҲОИ ИСЛОҲОТИ ҲУКУМАТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ
ДАСТГИРИИ СОҲИБКОРИВУ
САРМОЯГУЗОРӢ ДАР ШАРОИТИ
ПАНДЕМИЯ
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар шароити паҳншавии COVID-19 дар
ҷаҳон ва эҳтимолияти таъсири манфии
он ба рушди соҳибкориву сармоягузорӣ
дар
мамлакат
ба
роҳандозии
ташаббусҳои ислоҳот дар самти
соддагардонии
расмиё ти
танзими
соҳибкорӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир
менамояд, ки дар вазъияти баамаломада
аҳамияти боз ҳам баландро ба худ касб
менамоянд.
Вобаста ба ин, аз ҷониби
Ҳукумати Ҷумҳурӣ як қатор ислоҳот оид
ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ
ва шароити пешбурди соҳибкорӣ
тавассути рақамигардонии махзани
маълумоти вазорату идораҳои давлатӣ ,
муосиргардонии хизматрасониҳо ба
соҳибкорону аҳолӣ ,
роҳандозии
расмиё ти мустақим дар реҷаи онлаин,
коҳиш додани вақт ва хароҷоти
пешбурди соҳибкорӣ
амалӣ шуда
истодаанд.
Дар ин радиф, тадбирҳои
зеринро метавон қаид кард:
1.
Тавассути қабули қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷиҳати
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ворид намудани тағииру иловаҳо ба
“Қоидаҳои андозбандии соҳибкорони
инфиродие,
ки
бо
патент
ва
шаҳодатнома фаъолият менамоянд”-ро
аз 30 ноябри соли 2019, №605 метавон
қаид кард, ки тавассути, шахсони воқеӣ
тибқи номгӯ и намудҳои фаъолият оид
ба истеҳсоли молҳои ниё зи мардум дар
хона, аз 1 январи соли 2020 дар
мақомоти андоз ба сифати соҳибкори
инфиродӣ роигон ба қаиди давлатӣ
гирифта шуда, аз пардохти андозҳо озод
гардидаанд. Ин тадбир барои муаиян
намудани мақоми ҳуқуқии соҳибкорони
инфиродӣ ва таъмини дастрасии онҳо ба
имтиё зҳои
молиявӣ ,
қарзҳои
ташкилотҳои молиявию қарзӣ ва дигар
имкониятҳои
васеи
дастгирии
фаъолияти соҳибкорӣ ва ҳунармандӣ
мусоидат менамояд. Ин тадбир барои
муаиян намудани мақоми ҳуқуқии
соҳибкорони инфиродӣ ва таъмини
дастрасии онҳо ба имтиё зҳои молиявӣ ,
қарзҳои ташкилотҳои молиявию қарзӣ
ва дигар имкониятҳои васеи дастгирии
фаъолияти соҳибкорӣ ва ҳунармандӣ
мусоидат менамояд.

Дар доираи ин тағиирот инчунин
имтиё зҳои андозӣ барои бонувони
соҳибкор
дар
давраи
рухсатии
ҳомиладорӣ ва таваллуд дар шакли
пурра озод кардан аз тамоми андозҳо
пешниҳод мегардад.
2.
Барои
аз
баин
бардоштани боҷи давлатӣ барои
бақаидгирии субъектҳои соҳибкорӣ ,
роигон пешниҳод намудани иқтибос аз
феҳристи ягонаи давлатӣ оид ба
бақаидгирӣ ва коҳиш додани хароҷоти
ин расмиё т, лоиҳаи тағииру иловаҳо ба
қонунҳо “Дар бораи боҷи давлатӣ ” ва
“Дар бораи бақаидгирии давлатии
шахсони ҳуқуқӣ
ва соҳибкорони
инфиродӣ ” аз 02.01.2019, №1680 ва
№1681 қабул карда шудаанд. Дар ин
замина, хароҶоти расмиё ти бақаидгирӣ ,
ки қаблан 1485 сомонӣ = 25*55 сомонӣ
(боҷи давлатӣ барои бақаидгирӣ ) +2*55
сомонӣ (пардохт барои иқтибос аз
феҳрист) ба сифр баробар карда шуд.
3.
Бо мақсади коҳиш додани
сарбории андоз ба соҳибкорон ба
Кодекси андоз тағииру иловаҳо ҷиҳати
аз баин бардоштани меъё ри 1%-и андоз
аз фоида аз 2 январи соли 2020, №1676
ворид карда шуд. Тибқи методологияи
ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ ” ин
тадбир ба коҳиш ё фтани сарбории
андозӣ ба 17,68%, яъне аз 67,3% то 49,
62% мусоидат хоҳад намуд.
4.
Аз 16 декабри соли 2019
фаъолияти Маркази “Равзанаи ягона”
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барои гирифтани хуҷҷати иҷозатдиҳӣ
дар соҳаи сохтмон дар назди Сарраё сати
меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе
дар реҷаи мустақим оғоз шуд. Бо ҷорӣ
гардидани Равзанаи ягона субъектҳои
соҳибкорӣ ва корхонаи тиҷоратӣ
метавонанд барои гирифтани иҷозат ба
номи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатии шаҳри Душанбе тариқи реҷаи
онлаин
тавассути
портали
www.memori.tj аризаи худро пешниҳод
намоянд. Ба Равзанаи ягонаи мазкур 12
мақомоти
иҷозатдиҳанда
паиваст
шудаанд, аз ҷумла Шабакаҳои барқии
шаҳрӣ , ШСХК “Барқи Тоҷик”, Шабакаи
гармидиҳии шаҳрӣ , КВД “Обу корезии
шаҳри Душанбе”, Хадамоти алоқаи
шаҳрӣ ва дигар мақомот. Механизми
“Равзанаи ягона” барои гирифтани
иҷозати сохтмон, ба корхонаҳо барои
сабти ном ва дархост намудани иҷозати
сохтмон бидуни боздид аз мақомоти
иҷозатдиҳанда кӯ мак менамояд. Ин усул
ба
соҳибкорон
барои
барканор
намудани он душвориҳое, ки дар
пешниҳоди ҳуҷҷатҳо ба таври хаттӣ пеш
меомад, мусоидат менамояд.
Механизми “Равзанаи ягонаи
иҷозати сохтмон” имкон медиҳад, ки 40
фоизи вақт барои гирифтани иҷозате, ки
дар шаҳри Душанбе дода мешаванд ва 74
фоизи хароҷоти бахши хусусӣ , ки 700000
доллари ИМА-ро ташкил медиҳад, сарфа
карда шавад. То ба имрӯ з тавассути
“Равзанаи ягона” 55 иҷозати сохтмонӣ
дода шудааст ва бисё р аризаҳои иловагӣ

баррасӣ карда шудаанд.
5.
Тибқи Фармони Раиси
ШСХК «Барқи Тоҷик», №161 аз 25
декабри соли 2019 омода ва пешниҳоди
шартҳои техникӣ оид ба паивастшавӣ ба
шабакаҳои барқӣ аз санаи 1 январи соли
2020 ба зиммаи ҶСК «Шабакаҳои барқии
шаҳри Душанбе» вогузор карда шуд, ки
барои бо риояи талаботи Равзанаи ягона
дар муҳлати муқарраршуда (5 рӯ з) бо
линки http://dges.tj/. дар реҶаи онлаин
пешниҳод намудани шартҳои техникӣ
замина фароҳам меорад.
6.
Низоми “Равзанаи ягона”
барои
бақаидгирии
амволи
ғаириманқул дар заминаи муттаҳид
гардидани панҷ вазорату идораи
давлатӣ ва роҳандозии барномаи
электронии
Системаи
автоматикунонидашудаи бақаидгирии
молу
мулки
ғаириманқул
дар
Тоҷикистон (САБТ), Феҳристи молу
мулки ғаириманқул ва ҳуқуқҳо ба он,
инчунин
Феҳристи
электронии
маълумот оид ба уҳдадории (гарав, қарз,
маҳдудият) молу мулки ғаириманқул
дар
поигоҳи
махзани
барномаи
электронии САБТ таъсис дода шуда, дар
сомонаи www.baqaydgiri.tj, геопортали
амволи ғаириманқул ва сомонаи
www.geoportal.tj дар реҷаи 24/7 рӯ з
роигон, мустақим дастраси ҳамаи
шаҳрвандон гардонида шудааст.
7.
Бо мақсади соддагардони
расмиё ти тиҷорати беруна низоми
“Равзанаи ягона” барои амалиё ти
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содиротию воридотӣ ва транзитӣ
роҳандозӣ гардида, барои пешниҳоди
ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ ва сертификат ба
иштирокчиё ни
фаъолияти
савдои
хориҷӣ бо истифода аз Системаи
иттилоотии
ягона
созишномаҳои
дахлдор бо 10 мақомоти ваколатдор ба
тасвиб расидаанд.
8.
Лоиҳаи тағииру иловаҳо
ба Кодекси гумрук оид ба ҷорӣ кардани
консепсияи Оператори ваколатдори
иқтисодӣ ва (ё ) тоҷири соҳибэътимод
таҳия ва аз 02.01.2020 сол, №1678 қабул
карда шуд, ки ба роҳандозии меъё рҳои
хавф дар фаъолияти мақомоти гумрук ва
сарҳад,
инчунин
соддагардони
расмиё ти тиҷорати беруна мусоидат
менамояд.
9.
Барои баланд шудани
сатҳи шаффофият ва эътимоди ҷомеа
нисбат ба судҳо ва мақомоти судӣ ,
сомонаҳои
Суди
олии
иқтисодӣ
www.soi.tj , суди иқтисодии шаҳри
Душанбе
www.si-dushanbe.tj,
суди
иқтисодии
вилояти
Хатлон
www.si-khatlon.tj ва Суди иқтисодии
вилояти Суғд www.si-sugd.tj такмил дода
шуда, дар он хабарнома оид ба таърихи
баррасии парвандаҳои судӣ , маҷмуаи
қарорҳои Суди олии иқтисодӣ , телефони
боварӣ ва суроғаҳои электронии судяҳо
барои қабули муроҷиатҳои шаҳрвандон
ҷоигир карда шудаанд.
10.
Тағииру иловаҳо ба Қонун
“Дар бораи ипотека” аз 2 январи соли
2020, №1685 бо мақсади мусоидат ба
соддагардонии руё ниши қарз аз фурӯ ши
амволи багаравгузошташуда бо тартиби
ғаирисудӣ ва баланд бардоштани
шафофияти раванди мазкур қабул
гардидааст.

Тадбирҳои минбаъда:
1. Таҳлили соҳаи Технологияи Иттилооти ва Телекоммуникатсия
2. Таҳлили самти агрокластер ва меъёрҳои стандартии
байналмилалӣ ва кластерикунонии соҳаи кишоварзӣ
3. Дастгири намудани соҳибкории занон
4. Тадбиқи нақшаи чорабиниҳои беҳтар намудани мавқеи ҷумҳурӣ
дар ҳисоботҳои рейтингӣ
5. Таҳлили вазъи соҳаи саноати кишвар ва муайян намудани
имкониятҳои нави баланд бардоштани иқтидорњои соҳа
6. Гузаронидани тадқиқоти рейтинги миллии соҳибкорӣ

Тамос бо котибот:
кучаи Нисор Муҳаммад 5/5
734013 Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе
Телефонҳо барои тамос:
(+992 44) 601-00-27/28/29/30
investmentcouncil.tj
secretariat@investmentcouncil.tj

Барои маълумоти иловагӣ оид ба ин мавзуъ, хоҳишмандон метавонанд ба
Котиботи Шўрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид
ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ муроҷиат намоянд.

