
 

 

 

 

 

 
 

Дастовардхои ислохот дар самти 

соддагардонии бақайдгирӣ ва оғози фаъолияти соҳибкорӣ 
 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тибќи натиљањои њисоботи “Пешбурди соњибкорї”-и 
Бонки Ҷањонї, ки танзими давлатии фаъолияти соњибкориро дар кишварњои олам 
арзёбї мекунад, дар соли 2020 мавќеи худро 20 зина боло бурда, љои 106-умро ишғол 
намуд ва маротибаи чорум ба дањгонаи кишварњои пешќадами ислоњотгари љањон 
шомил гардид. Аз љумла аз рўи нишондињандаи  баќайдгирии фаъолияти соњибкорї 
мавќеи љумњурї ба 24 зина (љойи 36-ум)  боло рафт, ки тадбирҳои амалинамудаи 
Ҳукумати ҷумҳурӣ дар ин самт хеле назаррас аст.  
 

Тадбирњо:  

 Пайваст намудани Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќа ба системаи 

иттилоотии «Равзанаи ягона» барои пешнињод кардани раќамҳои 

суѓуртакунанда, андозсупоранда ва рамзи оморї. Љињати такмил ва истифодаи  

имкониятњои барномаи компютерии системаи иттилоотии «Равзанаи ягона» 

барои ба таври автоматї пешнињод кардани раќами мушаххаси 

суѓуртакунанда дар як ваќт бо раќами мушаххаси андозсупоранда ва рамзи 

оморї дар доираи низоми электронии ягона Агенти ба барномаи мазкур ворид 

карда шуд. Дар натиља раќами мушаххаси суѓуртакунанда дар доираи низоми 

«Равзанаи ягона» барои баќайдгирии давлатии  субъектњои соњибкорї тибќи 

муњлати дар ќонунгузорї муќарраршуда  (3-5 рўз) барои соњибкорон 

пешнињод карда мешавад. 

 Коњиш додани харољоти расмиёти баќайдгирии давлатї тавассути аз байн бардоштани 

бољи давлатї барои баќайдгирии субъектњои соњибкорї ва ройгон пешнињод намудани 

маълумотнома аз Фењристи ягонаи давлатї. Лоињаи таѓйиру иловањо ба ќонунњо 

“Дар бораи бољи давлатї” ва “Дар бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва 

соњибкорони инфиродї” тањия ва аз 2 январи соли 2020 ќабул карда шудаанд. 

Акнун тамоми расмиёти баќайдгирии субъектњои соњибкорї ройгон анљом дода 

мешавад. Ислоҳоти мазкур имконият медиҳад, ки миқдори расмиёт аз 3 ба 2, вақти 

гузаштани расмиёт аз 3-5 рӯз ва шумораи ҳуҷҷатҳои зарурӣ аз 7 ба 6 коҳиш ёбад. Пас 

аз ќабули ќонунњои мазкур, яъне аз 8 январи соли љорї то инљониб аз љониби 

маќомоти андоз зиёда аз 2600 субъектњои соњибкорї ба ќайди давлатї гирифта 

шудаанд. 

 Инчунин, аз 1 январи соли 2018 дар сомонаи Кумитаи андоз 

(https://online.andoz.tj/) анҷом додани бақайдгирии давлатӣ дар шакли онлайн 

имкон мебошад. Шакли мазкури хизматрасонї имкон медињад, ки 

мурољиаткунандагон бе ташриф овардан ба маќомоти андоз ариза ва 

њуљљатњояшонро барои баќайдгирии давлатї ба тариќи электронї пешнињод 

намоянд. Ба санаи 1 марти соли љорї зиёда аз 14530 нафар шањрвандон барои 

анљом додани амалњои баќайдгирии давлатї (таъсисёбї, ворид намудани 

таѓйирот ба њуљљатњои таъсисї ва ѓайра) ба тариќи электронї мурољиат 

намудаанд. 

Ф И Ш У Р Д А А Х Б О Р 

КОТИБОТИ ШЎРОИ МАШВАРАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ  

ТОЉИКИСТОН ОИД БА БЕЊТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРЇ  

https://online.andoz.tj/


 Бояд ќайд намуд, ки љорї намудани механизми ќабули њуљљатњо бо тартиби 

электронї марњилаи аввали љорї намудани баќайдгирии давлатии шахсони 

њуќуќї ва соњибкорони бо рељаи мустаќим, яъне онлайн мебошад.  

 

Мақсад: Маќсади нињоии ислоњот дар ин самт ба пуррагї аз байн бурдани 
омили инсонї дар раванди расмиёти баќайдгирии субъектњои соњибкорї, дар 
муњлати кўтоњ ва бе ташриф овардан ба маќомоти андоз ба ќайд гирифтан ва 
соњиб гардидан ба њуљљатњои тасдиќкунандаи баќайдгирї, инчунин РМА 
(раќами мушаххаси андозсупоранда), рамзи оморї ва РМС (раќами мушаххаси 
суғурташаванда) мањсуб меёбад. 

 

Барои маълумоти иловагї оид ба ин мавзуъ, хоњишмандон метавонанд ба котиботи 
Шўрои машваратии назди Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар кардани 
фазои сармоягузорї бо телефони 44 601-00-27 ё нишонии электронии 
secretariat@investmentcouncil.tj њамчунин ба сомонаи Котибот: www.investmentcouncil.tj. 
мурољиат намоянд. 

 

Эзоҳ: Вобаста ба ислоҳот дар самти беҳтар намудани нишондиҳандаҳои дигари 

ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ”-и Бонки ҷаҳонӣ минбаъд маълумот пешниҳод карда 

мешавад. 
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