
  

Мизи мудаввар дар мавзуи “Наќши шуроњои 
мањаллї оид ба бењтар намудани фазои 

сармоягузориву соњибкорї дар тањкими рушди 
иќтисодї” 

Шурои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ 

 
  

Љумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, Рудакї 100,  
Тел.: (+992 44) 610-60-04, тел./факс: (+992 44) 610-60-04, (+992 44) 610-60-09   

Почтаи электронӣ:secretariat@investmentcouncil.tj 



 
1 

 

 
Санаи 29 январи соли 2016 дар бинои Китобхонаи миллии 

Тољикистон Мизи мудаввар дар мавзуи  «Наќши шуроњои мањаллї оид 
ба бењтар намудани фазои сармоягузориву соњибкорї дар тањкими 
рушди иќтисодї» баргузор гардид. 
         Чорабиниро муовини якуми Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорї 
ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон  Лочин Файзуллозода 
ифтитоњ намуда зикр кард, ки таъсис додан ва баланд бардоштани 
иќтидори институтсионалии шуроњои навтаъсис ва таъсисшаванда оид 
ба муколамаи давлат ва бахши хусусї дар сатњи мањаллї, яке аз самтњои 
муњими фаъолияти Шўрои машваратии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї ва Кумитаи 
давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї ба шумор меравад. 
 

 
 
Тавре ќайд карда шуд, маќомоти масъули давлатї фаъолияти 

худро бањри бартараф кардани монеањои рушди фаъолияти соњибкорї ва 
фароњам овардани шароити мусоид барои рушди он, таъсиси љойњои 
нави корї, баланд бардоштани сањми бахши хусусї дар рушди иќтисодї 
равона намудааст. Дар ин замина, таќвият бахшидани фаъолияти 
шуроњои машваратї њамчун механизми асосии муколамаи давлат ва 
бахши хусусї муњим арзёбї гардид. 

Дар чорабинї бо сухани  ифтитоњї и.в Роњбари Барномаи рушди 
Созмони Милали Муттањид дар Тољикистон, Ѓулом Исакзай баромад 
карда, ёдовар шуд, ки дар доираи татбиқи лоиҳањо барои дастгирии 
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сохторњои муколамаи давлат ва бахши хусусї дар сатњи мањаллї корњои 
муайяне амалї шуда истодаанд.  

 
 
Дар ин робита оид ба якчанд лоињањои амалишаванда аз љониби 

Барномаи рушди СММ, ки ба дастгирии сохторњои муколамаи давлат ва 
бахши хусусї дар сатњи мањаллї равона шудааст, тазаккур дода шуд. 
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 Сипас, Роњбари Котиботи Шўрои машваратии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї 
Нуъмон Абдуѓаффорзода дар мавзуи “Шўрои машваратии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои 
сармоягузорї њамчун омили муколамаи байни давлат ва бахши хусусї” 
ва наќши Шуро дар таъсис ва тањкими фаъолияти шуроњои мањаллї 
муаррифнома манзур намуд. Зикр гардид, ки њадаф аз баргузории 
чорабинї муаррифии натиљањои корњои амалигардида дар доираи иљрои  
ќарори Протоколи ҷаласаи 14-уми Шўро аз 17 ноябри соли 2014 ҷиҳати 

таъсиси шўроҳои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои 

сармоягузориву соҳибкорӣ дар назди раисони шаҳру ноҳияҳо ва 

фароҳам овардани шароитҳои зарурӣ барои фаъоляти бомароми онњо 
иборат мебошад.  

Дар муаррифї оид ба таҷрибаи Шўрои машваратии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои 
сармоягузорї, ислоњоти дар доираи Шўро гузаронидашуда, заминањои 
њуќуќии фаъолияти шуроњои мањаллї ибрози назар карда шуд.  

 
 
Дар рафти мизи мудаввар иштирокчиёни он, аз љумла Мутахассиси 

калон оид ба рушди иќтисодии Барномаи рушди Созмони Миллали 
Муттањид - Манучењр Рањмонов, Раиси Ассотсиатсияи агробизнеси 
Тољикистон - Шорауф Шорањматов, Роњбари Лоињаи Вазорати 
Британияи Кабир оид ба рушди байналмилалї дар Тољикистон - Шањло 
Рањимова, корманди Кумитаи рушди мањалли назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон - Солор Муњаммадиев, Роњбари Ассосиатсияи 
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соњибкории хурду миёна - Матлуба Улљабоева, Роњбари Ассотсиатсияи 
соњибкорони ноњияи Љиргатол - Ќурбоналї Неъмонов, Раиси 
Ассотсиатсияи соњибкорони ноњияи Ёвон - Илњомиддин Ќурбонов, 
Котиби Шуро оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї ва соњибкорї  
дар вилояти Хатлон - Зафар Ализода, Котиби Шуро оид ба бењтар 
намудани фазои сармоягузорї ва соњибкорї  дар водии Рашт - Зафар 
Њисориев, Котиби Шуро оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї ва 
соњибкорї  дар шањри Исфара - Ибодулло Фатоев, Котиби Шуро оид ба 
бењтар намудани фазои сармоягузорї ва соњибкорї  дар шањри Кулоб - 
Хуљамќулов Абдураззоќ ва дигарон муаррифномањои худро пешнињод 
ва баромад намуда, фикру андешањои худро иброз намуданд. 

 
 
Дар мулоњизањо ва пешнињодњо асосан атрофи масъалањои 

зарурати њамоњангсозии фаъолияти шуроњои машваратии сатњи миллї 
ва мањаллї, пайгирии таъсири буњрони иќтисодї ба фаъолияти 
соњибкорї ва таъсиси љойњои корї, тањияи стратегияњои фаъолияти 
соњибкорї ва амалкард дар асоси он, мусоид намудани фоизњои ќарзњои 
бонкї ва васеъ намудани дастрасї ба ќарзњо, тањлили сабабњои ќатъёбии 
фаъолияти соњибкорон, тањким бахшидани фаъолияти Гуруњи корї оид 
ба такмили Кодекси андоз, ташкили васеи фаъолияти заршуї ва 
нуќтањои ќабул барои он дар минтаќањо ва ѓайра ибрози назар карда 
шуд.  

Ёдовар бояд шуд, ки љињати рушди муколамаи давлат ва бахши 
хусусї дар сатњи мањаллї имрузњо дар зиёда аз 30 шањру ноњияњои 



 
5 

 

мамлакат шуроњои мањаллї оид ба бењтар намудани фазои 
сармоягузориву соњибкорї таъсис ва фаъолият намуда истодаанд.  

Дар ин робита, Котиботи Шурои машваратии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар 

ҳамкорӣ бо бахши хусусӣ ва дастгирии шарикони рушд, аз ҷумла 

Барномаи рушди СММ чорабиниҳои заруриро амалӣ намуд. Вобаста ба  

таъсиси шуроҳои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои 

сармоягузориву соҳибкорӣ ва мустаҳкам намудани иқтидори 
институтсионалии шуроҳои амалкунанда дар 9 минтақа ва ноҳияҳои 

ҷумҳурӣ, аз ҷумла вилоятҳои Хатлону Суғд, водии Рашт, шаҳрҳои 

Истаравшан, Панҷакент, Исфара, ноҳияҳои Ҷиликул, Шаҳритуз, Восеъ, 

Фархор, Темурмалик ва Айнӣ корҳои фањмондадињї гузаронида шуданд. 
Дар идомаи ин раванд дар шаҳри Душанбе рузҳои 21- 24 декабри 

соли 2015 таҳти унвони “Таҳким бахшидани иқтидори кории 

кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва котибони 

шуроҳои машваратӣ ҷиҳати беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ”омузиш 
баргузор гардид, ки  дар он 24 нафар иштирокчиён аз шаҳру ноҳияҳои 
вилоятҳои Хатлон, Суғд ва водии Рашт фаро гирифта шуданд. Мақсади 

асосии омўзиш аз баланд бардоштани таҷриба, донишу малакаи 
намояндагони бахши хусусӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва 

котибони Шурои машваратии минтақаҳои ҷумҳурӣ, ки дар раванди 

Муколамаи давлат ва бахши хусусӣ ва таҳкими он нақши калидӣ доранд, 
иборат буд. 
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Дар хотимаи мизи мудаввар изњори итминон карда шуд, ки 

Котиботи Шўрои машваратии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї ва Кумитаи давлатии 
сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон, бахши 
хусусї дар њамкорї бо шарикони рушд љињати татбиќи  
ташаббускорињои Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои Миллат, 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар самти бењсозии фазои сармоягузориву 
соњибкорї, тањким бахшидани Муколамаи давлат ва бахши хусусї 
тавассути  Шурои машваратии минтақаҳои ҷумҳурӣ сањми назаррас 
хоњанд гузошт.  

 
 
 

 
 

 
 


