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БАРГУЗОРИИ ҶАЛАСАИ ЯКУМИ ГУРӮҲИ КОРИИ БАЙНИИДОРАВӢ 

ОИД БА ТАКМИЛИ НИЗОМИ АНДОЗБАНДИЮ ГУМРУКӢ ВА 

САМАРАНОКИИ ИМТИЁЗҲОИ ПЕШНИҲОДШАВАНДА 

 
Санаи 6-уми июни соли 2018 дар конфронстолори хурди Кумитаи 

давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷаласаи якуми Гурӯҳи кории байниидоравӣ оид ба такмили низоми 

андозбандию гумрукӣ ва самаранокии имтиёзҳои пешниҳодшаванда доир 

гардид. 

Дар ҷаласа аъзои Гурӯҳи кории навтаъсис аз ҳисоби намояндагони 

вазорату идораҳои дахлдор иштирок намуданд. 

Аз ҷумла қайд карда шуд, ки Гурӯҳи корӣ тибқи банди 10 супориши 

протоколи ҷаласаи 18-уми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ аз 26 январи соли 2018 

таъсис дода шуда, вазифаи он то ҷаласаи навбатии XIX-уми Шӯрои машваратӣ 

(на дертар аз 30 июни соли 2018) омода намудани ҳисоботи таҳлилӣ бо 

тавсияҳо, лоиҳаи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ оид ба такмили низоми 

андозбандию гумрукӣ ва самаранокии имтиёзҳои пешниҳодшаванда мебошад. 

 

МАВЗЎЪЊОИ АСОСӢ: 
 

 Баргузории ҷаласаи якуми Гурӯҳи кории байниидоравӣ оид ба 

такмили низоми андозбандию гумрукӣ ва самаранокии 

имтиёзҳои пешниҳодшаванда 

 Таъсисёбии Гурӯҳи кории байниидоравӣ оид ба беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ дар соҳаи маориф ва илм ва баргузории 

ҷаласаи якуми он 

 Иштирок дар маросими кушодашавии Биржаи Фондии Осиё 

 Тақвияти ҳамкорӣ бо шарикон 
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Бо ин мақсад аз ҳисоби намояндагони вазорату идораҳо ва бахши хусусӣ 

ҳайати Гурӯҳи корӣ бо Қарори Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва 

идораи амволи давлатӣ аз 28 майи соли 2018, №158 тасдиқ гардид. 

Тибқи масъалаи дуюми рузномаи ҷаласа ба иштирокчиён муаррифии 

натиҷаҳои таҳлили қаблӣ оид ба такмили низоми андозбандию гумрукӣ, ки 

натиҷаҳои таҳлилҳои аз ҷониби шарикони рушд ва ассосиатсияҳои соҳибкории 

кишвар гузаронидашударо низ дар бар мегирад, пешниҳод карда шуд. Аз 

ҷумла, таҳлили қиёсии сарбории андоз ва маъмурикунонии он дар кишварҳои 

минтақа, сохтори даромадҳои буҷети давлат ва динамикаи рушди бахши 

хусусӣ ҳамчун сарчашмаи андозбандӣ муаррифӣ гардида, масъалаҳои ҳалталаб 

ошкор ва тавсияҳо ҷиҳати бартараф намудани онҳо пешниҳод карда шуданд. 

Вобаста ба масъалаи сеюми рузномаи ҷаласа ба аъзои Гурӯҳи корӣ 

муаррифии таҳлили самаранокии имтиёзҳои сармоягузории 

пешниҳодшаванда манзур карда шуд. Аз ҷумла, таҷдиди назари имтиёзҳои 

сармоягузорӣ, гурӯҳбандии онҳо аз рӯи хусусият, соҳа, тартиб ва муҳлати 

пешниҳод муаррифӣ гардида, як қатор масъалаҳои ҳалталаб дар самти 

зарурияти роҳандозии механизми назорат ва мониторинги имтиёзҳо ҷиҳати 

арзёбии самаранокии имтиёзҳои сармоягузорӣ мушаххас карда шуданд. 

Дар саволу ҷавоб вобаста ба масъалаҳои рӯзномаи ҷаласа аъзои Гурӯҳи 

корӣ фаъолона иштирок намуда, фикру таклифҳои ҷолиб пешниҳод намуданд.  

Интизор меравад, ки натиҷаи таҳлил ба ҷаласаи навбатии Шӯро 

пешниҳод карда мешавад.   

 

ТАЪСИСИ ГУРӮҲИ КОРИИ БАЙНИИДОРАВӢ ОИД БА 

БЕҲТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР СОҲАИ 

МАОРИФ ВА ИЛМ ВА БАРГУЗОРИИ ҶАЛАСАИ ЯКУМИ ОН 

 
Тибқи банди 9-и Протоколи ҷаласаи 18-уми Шӯрои машваратии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ супориш дода шудааст, ки Вазорати маориф ва илм якҷо бо 

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва Котиботи 

Шӯрои машваратӣ аз ҳисоби вазорату идораҳо, бахши хусусӣ дар ҳамкорӣ бо 

шарикони рушд гурӯҳи корӣ таъсис дода, оид ба беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ дар соҳаи маориф ва илм таҳлилҳои ҳамаҷониба гузаронанд ва 

натиҷаҳои онро бо тавсияҳои мушаххас ба ҷаласаҳои ояндаи Шӯро пешниҳод 
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намоянд.  

Ҷиҳати иҷрои супориши қайдгардида бо фармоиши Вазири маориф ва 

илм №2183 аз 06.06 2018 дар назди Вазорат гуруҳи кории байниидоравӣ таъсис 

дода шуда, санаи 12 06.2018 ҷаласаи якуми худро баргузор намуд. Дар ҷаласаи 

нахустини гуруҳи корӣ масъалаҳои гуногуни ҷалби бахши хусусӣ барои 

сармоягузорӣ дар бахши маориф ва илм, аз ҷумла таъсиси муассисаҳои 

томактабӣ, литсей ва гимназияҳо, ҳунаристонҳо ва колеҷҳо, донишкада ва 

донишгоҳҳо муҳокима карда шуд.  

Тибқи муҳокимаҳо монеа ва мушкилоти асосии рушди саҳми бахши 

хусусӣ дар соҳаи маориф ва илм андозбандии муассисаҳои таълимию илмӣ, аз 

ҷумла муассисаҳои хусусии соҳа, ҷудо кардани қитъаҳои замин барои сохтани 

муассисаҳои хусусии таълимию илмӣ, санҷиши мақомоти дахлдор ва 

болоистода, аз ҷониби мақомоти соҳавӣ эътироф нашудани санадҳои 

санҷишии байниҳамдигарӣ (санҷиши шӯъбаи маорифи ноҳияро раёсати 

маорифи шаҳрӣ эътироф наменамояд) ва ғ.  ба ҳисоб мераванд.  

Тибқи муқаррароти гуруҳи корӣ дар ҷаласаи ояндаи гуруҳи корӣ 

намояндаҳои васеътари мактабу литсей, боғчаи бачагона, колеҷ ва донишгоҳҳо 

ба гуруҳи корӣ даъват карда мешаванд. 

Интизор меравад, ки Ҳисоботи гуруҳи корӣ, бастаи тавсияҳо ва лоиҳаи 

санади дахлдор оид ба беҳсозии фазои сармоягузорӣ дар соҳаи маориф ва илм 

то баргузории ҷаласаҳои ояндаи Шӯро омода карда мешаванд.  

 

ИШТИРОК ДАР МАРОСИМИ 

КУШОДАШАВИИ БИРЖАИ ФОНДИИ ОСИЁ 

 

Рӯзи 22 июни соли 2018 дар бинои МД “Душанбе Плаза” маросими 

кушодашавии Биржаи Фондии Осиё бо иштироки бахши давлатӣ, бахши 

хусусӣ ва зиёда аз 200 соҳибкорони Ҷумҳурии Мардумии Чин баргузор гардид.  

Бояд қайд намуд, ки қабул гардидани қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 25 сентябри соли 2015, таҳти №589 “Дар бораи Нақшаи 

чорабиниҳо оид ба рушди бозори такрории қоғазҳои қимматнок ва биржаи 



Июни соли  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

      НАШРИЯИ МОЊОНАИ  № 5 (69) 
КОТИБОТИ ШЎРОИ МАШВАРАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА 

БЕЊТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРЯГУЗОРЇ 

 

фондӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” яке аз қадамҳои калидӣ дар рушди соҳаи 

бозори қоғазҳои қиматноки ҷумҳуриямон бмаҳсуб меёбад. 

Дар маросими мазкур кормандони Котиботи Шӯрои машваратии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ ширкат намуданд.  

 

ТАҚВИЯТИ ҲАМКОРӢ БО ШАРИКОН 

 

 Санаи 06 июни соли 2018 мулоқоти Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратӣ 

бо Умеда Тулиева, коршиноси Агентии Олмон оид ба ҳамкориҳои 

байналмилалӣ баргузор гардид. 

 Зимни мулоқоти мазкур масъалаҳои ҳамкориҳои минбаъда, масъалаҳои 

вобаста ба мушкилоти ҷойдошта дар самти беҳтар намудани фазои 

сармоягузор ва ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ мавриди баррасии 

ҳамаҷониба қарор гирифтанд. 

 Санаи 08 июни соли 2018 мулоқоти Роҳбари Котиботи Шӯрои машвартӣ 

бо намояндагони Созмони амнияту ҳамкорӣ дар Аврупо баргузор гардид.  

Дар рафти мулоқот муҳокимаи самтҳои афзалиятноки фаъолият, аз ҷумла 

ҳукумати электронӣ дар Тоҷикистон, имконияти ба роҳ мондани ҳамкориҳо 

дар таъсиси портали сармоягузорӣ ва рушди бахши хусусӣ сурат гирифт. 

  Санаи 25 июни соли 2018 мулоқоти Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратӣ 

бо Намояндаи доимии Бонки рушди Авруосиё баргузор гардид.  

Нахуст, ҷаноби Рашид Кадиров, роҳбари Бонки Рушди Авруосиё (БРА) 

дар Ҷумҳурии Тоҷикстон оиди фаъолияти Бонки Рушди Авруосиё дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, самтҳои ҳамкорӣ ва мушкилотҳои мавҷуда дар самти 

сармоягузории лоиҳаҳо маълумоти муфассал пешниҳод намуд. 

Роҳбари БРА дар Ҷумҳурии Тоҷикстон инчунин оиди Фонди Евразия 

барои устуворӣ ва рушд, аз ҷумла оиди лоиҳаи амалкунандаи ин фонд дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намуд. Рашид Кадиров қайд 

намуд, ки БРА тасмим гирифтааст, ки фаъолияти худро дар ҷумҳурӣ тавассути 

сармоягузории лоиҳаҳои хусуияти ҳамгирои доштаи давлатӣ ва хусусӣ боз ҳам 

фаъолтар намояд.    

Сипас ҷонибҳо оиди тавсеаи ҳамкорӣ ҷиҳати беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ ва рушди бахши хухусӣ муҳокима намуданд. Аз ҷумла, дар 
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рафти мулоқот роҳбари Котиботи Шуро вусъат бахшидани ҳамкориҳоро дар 

самти шарикии давлат ва бахши хусусӣ пешниҳод намуд. Роҳбари БРА дар 

Ҷумҳурии Тоҷикстон ин пешниҳодро қабул намуда қайд кард, ки лоиҳаҳои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ барои Бонки Рушди Авруосиё ниҳоят 

ҷолибанд, аз ҷумла бинобар сабаби кам будани хавҳои сармоягузорӣ дар ин 

намуд лоиҳаҳо. 

Дар анҷом, роҳбари Котиботи Шуро омодагии доимии Шурои 

Машваратиро ҷихати ҳамкорӣ бо Бонки Рушди Авруосиё изҳор намуда, 

аҳамияти густариш додани ҳамкориро дар самти сармоягузорӣ ва рушди 

бахши хусусӣ иброз намуд. 

Санаи 26 июни соли 2018 мулоқоти Роҳбари Котиботи Шӯрои 

машваратӣ бо Фируз Саидходжаев, коршиноси БРСММ баргузор гардид. 

Зимни мулоқот масъалаҳои рушди бахши инноватсия ва технология дар 

Тоҷикистон, лоиҳаҳои татбиқшудаистодаи БРСММ ва ҳамкориҳои минбаъда 

ҷиҳати рушди бахши хусусӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ мавриди 

баррасӣ қарор гирифтанд.   

 Санаи 28 июни соли 2018 соати 16.00 мулоқоти Роҳбари Котиботи Шӯрои 

машваратӣ бо коршиноси Барномаи «Дастгирии назорати парлумон ва 

шаффофияти буҷет дар Тоҷикистон», Андрей Красников баргузор гардид. Дар 

рафти мулоқот масъалаи пайгирии натиҷаҳои таҳлил оид ба такмили сиёсати 

андоз аз ҷониби Барномаи «Дастгирии назорати парлумон ва шаффофияти 

буҷет дар Тоҷикистон» омодашуда баррасӣ гардид. Роҳбари Котибот 

натиҷаҳои таҳлили коршиноси барнома – Андрей Красниковро баланд арзёбӣ 

намуда, изҳори итминон карданд, ки дар ҳисоботи таҳлилии Гурӯҳи  корӣ 

тавсияҳои таҳлил оид ба такмили сиёсати андоз дарҷ хоҳанд гардид. 

 Дар анҷоми мулоқот тарафҳо оид ба идомаи ҳамкориҳои судманд ҷиҳати 

мубодилаи таҷрибаи пешқадам дар самти баланд бардоштани самаранокии 

маъмурикунонии андоз ва андозбандӣ изҳори омодагӣ намуданд. 

 

 

  Котиботи Шӯрои машваратии  

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид  

ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ 


