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ҶАЛАСАИ ПАНҶУМИ ШӮРОИ МАШВАРАТК 

ОИД БА БЕҲТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРК 

ВА СОҲИБКОРК ДАР ВОДИИ РАШТ 

 

17 cентябри соли 2018, дар 

ноҳияи Сангвор, ҷаласаи 

панҷуми Шӯрои машваратк оид 

ба бецтар намудани фазои 

сармоягузорк ва социбкорк дар 

водии Рашт баргузор гардид. 

Тибқи рӯзномаи ҷаласа 

гузориши котиби Шӯро - Зафар 

Цисориев оид ба мониторинги 

натиҷацои иҷрои қарорцои 

Шӯрои машваратк оид ба бецтар 

намудани фазои сармоягузорк ва социбкорк дар водии Рашт ва инчунин 

гузориши цамраисони Шӯро, Раиси ноцияи Нуробод - Цасан Дӯстзода, 

Раиси ноцияи Лахш – Файзулло Баротзода, Раиси ноцияи Сангвор – 

Зарифхуҷа Шоцижн, муовини якуми Раиси ноцияи Тоҷикобод –Зулфиқор 

Рамазонзода ва муовини Раиси ноцияи Рашт - Цамдулло Шарифзода оид 

ба иҷрои супоришцо қарорцо дар бораи таъсис ва тацкими фаъолияти 

 

МАВЗЎЪЊОИ АСОСӢ: 
 

Ҷаласаи панҷуми Шӯрои машваратк оид ба беҳтар 

намудани фазои сармоягузорк ва соҳибкорк дар водии 

Рашт 

Омодагк ба Форуми байналмилалии соҳибкории Душанбе-

2018 таҳти унвони “Рушди соҳибкорию сармоягузорк ва 

равандҳои муосири иқтисодк” 
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Шӯроцои машваратк оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк ва 

социбкорк дар ноцияцои водии Рашт шунида шуданд. 

Роцбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк - Шерализода 

Шараф зикр намуд, ки масъалацои тацкими раванди муколамаи давлат ва 

бахши хусуск, аз ҷумла тавассути таъсис ва фаъолияти Шӯроцои машваратии 

социбкорию сармоягузории сатци ҷумцуриявк ва минтақавию мацаллк, 

цамчун воситаи муцими ноил 

гардидан ба рушди самтцои 

зикршуда ва дар маҷмӯъ 

иқтисодижти мамлакат мавриди 

таваҷҷӯци пайвастаи Пешвои 

миллат, қарор дорад ва таъмини 

иҷрои супоришцо дар ин самт ба 

бештар фаъол гардидани нақши 

бахши хусуск дар барраск ва цалли 

масъалацои социбкорию сармоягузорк мусоидат хоцад кард.  

Нисбат ба масъалаи сеюми рӯзномаи ҷаласа  узви Шӯро, директори 

ҶДММ “Мецрубон” Шомуддин Алиев маълумот дода, масъалаи 

“Имкониятҳои рушди соҳибкории соҳаи коркарди маҳсулот дар водии 

Рашт”-ро ба баррасии ҷаласаи ояндаи Шӯро пешницод кард, ки аз ҷониби 

цамаи аъзожни Шӯрои машваратк дастгирк жфт. 

Оид ба масъалацои дар ҷаласа баррасишуда цамраисони Шӯро, 

намояндагони бахши хусуск, ташкилотцои ҷамъиятк ва созмонцои 

байналмилалк дар баромадцои худ масъалацои марбут ба рушди социбкорк, 

мушкилоти соца ва роци цалли онцо дар минтақа суханронк намуданд. 

Шерализода Шараф – Раискунандаи ҷаласаи 5-уми Шӯрои машваратк 

оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк ва социбкорк дар водии Рашт, 

роцбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон оид ба бецтар намудани фазои сармоягузорк ҷаласаро ҷамъбаст 

намуда, зарурияти иҷрои қарорцои ҷаласа, тацким бахшидани фаъолияти 

Шӯроцои машваратии ноциявк ва водии Рашт оид ба бецтар намудани фазои 

сармоягузорк ва социбкорк, инчунин дар сатци зарурк таҷлил чорабиницо дар 

доираи таҷлили чорумин солгарди “Рӯзи социбкорон” ва омодагицо ба 

Форуми байналмилалиро таъкид намуд. 
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Изцори итминон карда шуд, ки цамкорицои мутақобилаи бахши хусуск 

ва давлатк, таклифу пешницоди социбкорони водк барои рушди социбкорк ва 

сармоягузории минтақа ва дар маҷмуъ мамлакат мусоидат хоцад намуд.  

 

ОМОДАГИҲО БА ФОРУМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 

СОҲИБКОРИИ ДУШАНБЕ -2018 

 

Чун анъана соли ҷорк низ чорумин солгарди ҷашни «Рӯзи социбкорон»  

дар кишвар бо шукуцу шацомати хоса таҷлил карда мешавад. Бо мақсади дар 

сатци баланд ҷашн гирифтани ин санаи муцим 15 октябри соли ҷорк тацти 

сарпарастии Асосгузори сулцу вацдати миллк, Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумцурии Тоҷикистон муцтарам Эмомалк Рацмон Форуми байналмилалии 

социбкории Душанбе - 2018 тацти унвони «Рушди сохибкорию сармоягузорк 

ва равандцои муосири иқтисодк» баргузор мегардад.  

Дар ин радиф Нақшаи чорабиницои Кумитаи тадорукот оид ба ташкил 

ва гузаронидани Форуми байналмилалии социбкории Душанбе-2018 тацти 

унвони «Рушди социбкорию сармоягузорк ва равандцои муосири иқтисодк» 

аз 30 августи соли 2018 (22-1/3 супориши муовини якуми Сарвазир) тасдиқ ва 

лоицаи барномаи цафтаи социбкорк – 2018 омода ва барои баррасию тасдиқ 

ба  Цукумати Ҷумцурк ирсол карда шуд. 

Барои мусоидат ба социбкорон ва сармоягузорони хориҷк  сомонаи 

форум -   www.forum-tajikistan.org тация ва ба истифода дода шуд. Тариқи 

сомона бақайдгирии иштирокчижн ба роц монда шуда, дар он тамоми 

маълумоти зарурк оид ба форум, аз ҷумла  барномаи форум, шиносномацои 

лоицацои сармоягузорк ва барои гирифтани раводид линки электронии e-visa 

гузошта шудааст.  

Цамзамон дар цамкорк бо Кумитаи телевизион ва радио ҷицати тарғибу 

ташвиқи васеи форум дар телевизионцои давлатк барномаи тарғиботии 

кӯтоцмуддат бо намоиши мулоцизацо ва ж чецрацои шахсиятцои шинохтаи 

байналмилалк, ки дар форумцои қаблк (солцои 2014, 2015 ва 2016) иштирок 

намудаанд, инчунин дигар лацзацои наворк бо забонцои давлатк ва хориҷк, 

пахши сатри равон бо забонцои давлатк ва хориҷк,  омода ва пахш намудани 

ролик бо забонцои давлатк ва хориҷк тадбирцо андешида шуда истодаанд. 

http://www.forum-tajikistan.org/
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Инчунин, бо мақсади тарғиби Форум Вазорати корцои хориҷк ва 

Вазорати рушди иқтисод ва савдо дар сомонацои худ ва ницодцои дипломатии 

онцо воқеъ дар хориҷи кишвар сомонаи форум ҷойгир карда шуд. 

Ҷицати ҷалби намояндагони воломақом, шумораи бештари  

иштирокчижн – доираи социбкорон ва сармоягузорон аз хориҷи кишвар ба 

Форум даъватномацо мутаносибан бо забонцои дахлдор барои тация гардида,  

ба имзо расиданд ва ба Вазорати корцои хориҷк барои ирсол пешницод шуд.  

Дар доираи таҷлили чорумин солгарди ҷашни «Рӯзи социбкорон»  дар 

кишвар тибқи барномаи цафтаи социбкорк як қатор чорабиницо дар 

назаранд: 

 22 сентябри соли 2018. Маросими ҷоизасупории  ғолибони озмуни 

“Мацсулот ва хизматрасонии бецтарини Ҷумцурии  Тоҷикистон дар соли 

2018”. Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти 

савдои назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон. ш. Душанбе, МД “Боғи 

фарцангк-фароғатии ба номи С. Айни” 

 22 сентябри соли 2018. Намоиш - фурӯши мацсулотцои ватанк. Агентии 

стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди 

Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон. ш. Душанбе, МД “Боғи фарцангк-

фароғатии ба номиС. Айни” 

 25-27 сентябри соли 2018. Тренинги омӯзишк барои ҷавонон дар мавзӯи 

“Омӯзиши фаъолияти социбкорк қадам ба қадам” Кумитаи кор бо ҷавонон 

ва варзиши назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон.ш. Душанбе, 

Донишгоци давлатии омӯзгории Тоҷикистон 

 28 сентябр то 25 октябри соли 2018. Баргузории мулоқоту вохӯрицо ва 

семинарцои омӯзишк ҷицати баланд бардоштани маърифатнокии иқтисо-

дии ҷавонон. Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Цукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон. Шацрцои Хуҷанд, Бохтар ва ноцияи Рашт. 

 8 ва 9 октябри соли 2018. Даври якуми семинари омӯзишк барои бонувони 

социбкор оид ба банақшагирии молиявк. Котиботи Шӯрои машаваратк, 

Кумитаи давлатии сармоягузорк ва идораи амволи давлатк, Бонки 

аврупоии рушд ва таҷдид. ш. Душанбе. 

 10 октябри соли 2018. Мизи мудаввар бо ҷалби социбкорони ҷавон дар 

мавзӯи “Фаъолияти социбкории ҷавонон дар даврони социбистиқлолк: 

цолат ва дурнамо”. Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Цукумати 
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Ҷумцурии Тоҷикистон. ш. Душанбе, Кумитаи миллии олимпии 

Тоҷикистон. 

 11 октябри соли 2018. Мизи мудаввар дар мавзӯи “Тартиби цамкории 

якҷояи назорати гумрукии мол ва воситацои нақлижт дар сарцади 

гумрукии Ҷумцурии Тоҷикистон”. Хадамоти Гумруки  назди Цукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон. ш. Душанбе, Донишкадаи такмили ихтиссоси 

Хадамоти Гумрук 

 11-14 октябри соли 2018. Фестивали байналмиллалии “Чакан”. Кумитаи 

рушди сайжции назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, Цукумати шацри 

Душанбе, Иттифоқи цунармандони Тоҷикистон. ш. Душанбе, Осорхонаи 

миллк. 

 11-12 октябри соли 2018. Семинари омӯзишк оид ба имкониятцои 

сармоягузории Фонди сабзи иқлимк барои маблағгузорк ба рушди бахши 

хусуск. Кумитаи давлатии сармоягузорк ва идораи амволи давлатк, 

Котиботи Шӯрои машаваратк,  Кумитаи цифзи муцити зист,  Агентии 

Олмон оид ба цамкорицои байналмилалк. ш. Душанбе. 

 12-13 октябри соли 2018. Озмун - фестивали ҷумцуриявии “Навоварон ва 

ихтироъкорони наврас ва ҷавон”. Вазорати рушди иқтисод ва савдо, 

Вазорати мецнат, муцоҷират ва шуғли ацолк,  шарикони рушд. ш. Душанбе 

 14-15 октябри соли 2018Намоиши цунарцои мардумии гирандагони гранти 

Президентк  Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Цукумати Ҷумцурии 

Тоҷикистон, Палатаи савдо ва саноат. ш. Душанбе. 

 14-16 октябри соли 2018Ташкили намоишгоци истецсолоти мацсулоти 

ватанк ва дастовардцои социбкорон. Палатаи савдо ва саноат, Вазорати 

саноат ва технологияцои нав, мақомоти иҷроияи цокимияти давлатии 

вилоятцо ва шацру ноцияцо. ш. Душанбе, Маҷмааи давлатии “Кохи 

Борбад”. 

 16 октябри соли 2018. Конфронси дуюми миллк дар мавзӯи “Раванди 

реинтегратсия ва нақши диаспорацо цамчун шарикони рушди кишвар”. 

Вазорати мецнат, муцоҷират ва шуғли ацолк, Вазорати рушди иқтисод ва 

савдо, Кумитаи давлатии сармоягузорк ва идораи амволи давлатк,  

шарикони рушд. ш.Душанбе. 

 15-16 октябри соли 2018 Конференсияи байналмилалии “Ташаббуси 

шаффофият дар соцаи истихроҷ”. Вазорати молияи Ҷумцурии 

Тоҷикистон. ш. Душанбе. 
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 18-19 октябри соли 2018. Намоишгоци ҷумцуриявии дастовардцои соцаи 

меъморк ва шацрсозк, масолеци сохтмонии ватании воридотивазкунанда. 

Кумитаи меъморк ва сохтмони назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон. ш. 

Хуҷанд. 

 19 октябри соли 2018. Озмуни “Бецтарин лоицацои ангоравии иншоот ва 

маҷмааи инфрасохтори сайжцк”. Кумитаи меъморк ва сохтмони назди 

Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон. ш. Хуҷанд 

 18-20 октябри соли 2018. Конференсияи байниминтақавк дар сатци баланд 

бо иштироки намояндагони Ҷумцурии Ӯзбекистон. Кумитаи рушди 

мацали назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон дар якҷоягк бо вазорату 

идорацои дахлдор.ш. Панҷакент 

 20 октябри соли 2018Семинари омӯзишк барои социбкорон вобаста ба 

тацияи лоицацои сармоягузорк ва нақшацои тиҷоратк.  Кумитаи давлатии 

сармоягузорк ва идораи амволи давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон, КВД 

“Тоҷинвест”, мақомоти иҷроияи цокимияти давлатии ВМКБ. ш. Хоруғ. 

 22-23 октябри соли 2018. Даври дуюми семинари омӯзишк барои бонувони 

социбкор оид ба банақшагирии молиявк. Котиботи Шӯрои машаваратк, 

Кумитаи давлатии сармоягузорк ва идораи амволи давлатк, Бонки 

аврупоии рушд ва таҷдид. ш. Душанбе. 

 Моццои сентяб-октябри соли 2018. Чорабиницои баистифодадицк, 

ободонк, тантанавию табрикотк ва фарцангк бо иштироки социбкорони 

муваффақ аз ҷониби раисони вилоятцо ва шацру ноцияцо. Мақомоти 

иҷроияи цокимияти давлатии вилоятцо ва шацру ноцияцо дар мацалцо. 

 

Боварк дорем, ки Форуми байналмилалии социбкорк ва як қатор 

чорабиницои сатци миллию байналмилалк бахшида ба таҷлил чорумин 

солгарди “Рӯзи социбкорон” барои муколамаи навбатк байни социбкорону 

сармоягузорон ва Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон вобаста ба рушди 

социбкории инноватсионк дар кишвар, тақвияти ислоцоти иқтисодк ва ҷалби 

сармояи дохилию хориҷк имконоти васеъ фароцам хоцад овард. 

 

  Котиботи Шӯрои машваратии  

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид  

ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ 


