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▲ Ҷаласаи дуюми фосилавии Шӯрои машваратии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ                                       

▲ Мизи мудаввар дар мавзӯи “Соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ асоси 

пешрафти иқтисодиёт” 

 

 

 

 

14-16 октябри соли 2020                                   шаҳри Душанбе  



 Ҷалсасаи 

дуюми фосилавии Шурои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ 

 

Тибқи супориши Муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи  

14 октябри соли 2020 ҷаласаи дуюми фосилавии Шурои машваратии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 

ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ 

ва санаи 16 октябри соли 2020 мизи 

мудаввар дар мавзуи “Соҳибкорӣ ва 

сармоягузорӣ асоси пешрафти 

иқтисодиёт” баргузор карда шуд. 

Ҷаласаи дуюми фосилавии Шӯрои 

машваратии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар 

кардани фазои сармоягузорӣ таҳти раёсати Муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Давлаталӣ Саид доир гардида, дар он аъзои Шӯрои машваратӣ, 

роҳбарон вазорату идораҳои дахлдор, шарикони рушд ва соҳибкорону 

сармоягузорон иштирок намуданд.  

Дар ҷаласа масъалаҳои омодасозии лоиҳаи таҳлил ва тавсияҳо оид ба 

беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ ва таҳлили вазъи соҳаи саноат ва муайян намудани 

имкониятҳои нави баланд бардоштани 

иқтидорҳои соҳа баррасӣ гардиданд.  

 Дар ҷаласа вобаста ба 

масъалаҳои асосӣ Вазири саноат ва 

технологияҳои нав - Файзуллозода З., 

муовини Сардори Хадамоти алоқа – 

Атоев И. гузориш дода, инчунин 

роҳбари Шӯрои ҳамоҳангсозии 

шарикони рушд, намояндаи доимии 

Бонки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон - Ян Питер Олтерс, Ҳамоҳангсози доимии СММ дар 

Тоҷикистон - Сезин Синаноглу, Намояндаи доимии Барномаи рушди СММ дар 

Тоҷикистон - Пратибха Меҳта, директори МД “Ташаккул ва рушди соҳибкории 

Тоҷикистон” - Дилшод Ҷуразода, муассис ва раиси ҶСК “Алиф Бонк” - Абдулло 

Қурбонов, намояндаи бахши хусусӣ 

дар Шӯро, роҳбари ҶСП “Комбинати 

шири Кӯлоб” - Бозоралӣ Одина  

баромад намуданд. 

Муовини якуми Сарвазири 

мамлакат қайд намуд, ки рушди 

технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ ва гузариш ба 

иқтисодиёти рақамӣ яке аз 



масъалаҳои муҳими сиёсати иқтисодии мамлакат ба шумор рафта, истифодаи 

васеи он дар шароити кунунии паҳншавии пандемияи коронавирус боз ҳам 

муҳимтар гашта истодааст.  

Дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ - саноатикунонии босуръати 

мамлакат, омузиши вазъи соҳаи саноат ва муайян намудани имкониятҳои нави 

баланд бардоштани иқтидорҳои соҳа, аз ҷумла саноати сабук, истеҳсоли масолеҳи 

сохтмон, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, 

саноати маъдан ва дар ин замина рушди 

истеҳсолоти миллӣ, коҳиш додани 

вобастагии иқтисоди миллӣ аз молу 

маҳсулоти воридотӣ, таъмини шароити 

лозимӣ барои рушди истеҳсолоти 

дохилӣ, то ба маҳсулоти истеъмолӣ 

расонидани захираҳои дохилӣ - ашёи 

хоми мавҷуда муҳим арзёбӣ гардид. 

Дар фарҷоми ҷаласа, бо дарназардошти мулоҳизаҳо ва пешниҳодҳои 

баёнгардида ба масъулин ва вазорату идораҳо дастуру супоришҳои дахлдор дода 

шуд. Натиҷаҳои таҳлил ва тавсияҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ 

дар соҳаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва таҳлили вазъи соҳаи 

саноат ва муайян намудани имкониятҳои нави баланд бардоштани иқтидорҳои 

соҳа ба ҷаласаҳои навбатии Шурои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ пешниҳод карда 

мешавад. 

Мизи мудаввар  

дар мавзӯи “Соҳибкорӣ ва 

сармоягузорӣ асоси пешрафти 

иқтисодиёт” 

 

Мизи мудаввар дар мавзӯи 

“Соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ асоси пешрафти иқтисодиёт” таҳти раёсати Раиси 

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Фаррух Ҳамрализода санаи 16 октябри соли ҷорӣ баргузор гашта, дар 

он намояндагони бахши хусусии ватанию хориҷӣ, роҳбарони вазорату идораҳои 

дахлдор, шарикони рушд иштирок 

намуданд.  

Қайд карда шуд, ки дар замони 

истиқлолият, дар натиҷаи татбиқи 

сиёсати созандаи Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва 

Ҳукумати мамлакат ислоҳоти куллии 

соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии 



мамлакат гузаронида шуда, ташаккули муносибатҳои нави иқтисодӣ, таъмини 

рушди босуботи иқтисодиёт, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, дастгирии 

соҳибкорӣ ва ба ин васила баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми 

кишвар то ба имрӯз ҳадафи стратегии давлат ва Ҳукумат қарор гирифт.  

Бо назардошти афзалиятҳои муайяннамудаи Ҳукумати мамлакат 

тадбирҳои зарурӣ барои идомаи раванди татбиқи ислоҳоти иқтисодӣ дар самти 

дастгирии соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ, аз ҷумла бо назардошти пешгирии таъсири 

пандемияи сирояти COVID-19 ва хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ амалӣ 

шуда истодааст. 

Бо мақсади ҳаллу фасли 

бевоситаи мушкилоту масъалаҳои 

соҳибкорону сармоягузорон ва 

андешидани тадбирҳои саривақтӣ 

Шӯрои машваратии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

оид ба беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ ва дар вилоятҳо ва 

ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат 

шуроҳои машваратӣ оид ба беҳтар 

намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ фаъолият менамояд, ки 

намояндагони бахши хусусӣ, сармоягузорони хориҷӣ ва коршиносони 

ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ ба ҳайати он шомил мебошанд.  

Дар натиҷаи татбиқи сиёсати созандаи Пешвои миллат ва Ҳукумати 

мамлакат саҳми бахши хусусӣ дар ММД аз 30 фоизи соли 2000 то 70 фоиз дар 

соли 2020 зиёд гардида, наздики 80 фоизи пардохтҳои андозии буҷети давлатӣ ва 

67 фоизи аҳолии фаъоли иқтисодӣ аз ҷониби бахши хусусӣ бо шуғл таъмин карда 

мешаванд.  

Мавқеи байналмилалии ҷумҳурӣ устувор гардида, тибқи ҳисоботи 

“Пешбурди соҳибкорӣ” Тоҷикистон чор маротиба (солҳои 2010, 2011, 2015 ва 2019) 

ба даҳгонаи кишварҳои пешсафи ислоҳотгар шомил шуд.  

Мавзуъҳои асосии чорабинӣ - 

ислоҳот вобаста ба беҳсозии фазои 

сармоягузориву соҳибкорӣ, 

ташаккули шаклҳои муколама бо 

соҳибкорону сармоягузорон, 

имкониятҳои нави сармоягузорӣ, 

ҷанбаҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва 

иҷтимоии рушди соҳибкорӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, монеаву 

мушкилоти соҳибкориву сармоягузорӣ ва роҳҳои бартараф намудани онҳоро 

фаро гирифта, аз ҷумла вобаста ба натиҷаҳои таҳлил оид ба таъсири пандемияи 

COVID-19 ба соҳибкории хурду миёна дар Тоҷикистон, лоиҳаи “Барномаи 

дастгирии давлатӣ ва рушди бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 



солҳои 2021-2030”, идоракунии корпоративӣ ва дигар мавзӯъҳои мубрам 

баромаду муаррифномаҳо манзур гардид. 

Вобаста ба масъалаҳои баррасишуда, муовини Раиси Бонки миллии 

Тоҷикистон – Накҳатзода М., Намояндаи доимии Барномаи рушти СММ дар 

Тоҷикистон – Пратибҳа Меҳта, коршиноси Барномаи рушди СММ – Мирзоев Ш., 

муовини Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон – Хуршедаи Қодир, директори кулли ширкати 

машваратии “Имкон консалтинг” – Самадова З., муовини директори иҷроияи 

ҶДММ “Ширкати металлургии Анзоб” – Тураев А. ва дигарон баромад намуданд. 

Пас аз баромаду муаррифиҳо миёни иштирокчиён мубодилаи афкор 

вобаста ба масъалаҳои санҷишҳои субъектҳои соҳибкорӣ, дастрасӣ ба қарз ва 

маъмурикунонии андоз сурат гирифт. 

Изҳори итминон карда шуд, ки намояндагони бахши хусусӣ, соҳибкорону 

сармоягузорон барои рушди истеҳсолоти ватанӣ, истеҳсоли ҳарчи бештари 

маҳсулоти воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда, таъмини бозори 

дохилӣ бо маҳсулоти рақобатпазир ва дарёфти фишангҳои нави иқтисодӣ барои 

ба бозорҳои ҷаҳонӣ баровардани маҳсулоти ватанӣ ҳиссаи арзандаи худро 

мегузоранд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барои маълумоти иловагӣ оид ба ин мавзуъ, хоҳишмандон метавонанд ба Котиботи Шӯрои машваратии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ бо телефони 44 601-00-27/28/32 

ё нишонии электронии secretariat@investmentcouncil.tj, ҳамчунин ба сомонаи Котибот: www.investmentcouncil.tj. 

муроҷиат намоянд. 
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