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ЉАЛАСАИ ПОНЗДАЊУМИ ШЎРОИ МАШВАРАТИИ НАЗДИ 

ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА БЕЊТАР 
НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРЇ 

 

 Санаи 07 августи соли 

2015, дар шаҳри Душанбе, 

таҳти раѐсати Сарвазири 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мӯҳтарам Қоҳир Расулзода 

ҷаласаи понздаҳуми 

Шӯрои машваратии назди 

Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба беҳтар 

намудани фазои 

сармоягузорӣ баргузор 

гардид.  

Нахуст дар ҷаласа гузориши Котиби масъули Шӯро, Раиси 

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон - Қодири Қосим оид ба натиҷаҳои 

мониторинги иҷрои қарорҳои Шӯрои машваратӣ шунида шуд. Қайд 

карда шуд, ки қарорҳои дар ҷаласаи чордаҳуми Шӯрои машваратӣ 

қабулгардида ба рушди бозори қоғазҳои қиматнок ва биржаҳои 

фондӣ, ҷалби бештари сармоягузориҳо ба иқтисодиѐти вилояти 

Хатлон ва тақвият бахшидани муколамаи давлат ва бахши хусусӣ дар 

минтақаҳо,  соддаву осон намудани тартиби ҷудо намудани қитъаи 

замин барои сохтмони корхонаҳои саноатӣ, беҳтар намудани фазои 

 

МАВЗУЪИ АСОСӢ: 
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сармоягузорӣ дар бахши кишоварзӣ ва рушди тиҷорати аграрӣ, 

ҳарчӣ зудтар ҷорӣ намудани низоми «Равзанаи ягона» барои 

гирифтани иҷозати корҳои сохтмонӣ ва беҳтар намудани 

нишондиҳандаҳои Тоҷикистон дар ҳисоботи «Пешбурди соҳибкорӣ»-

и Бонки Ҷаҳонӣ  равона шуда буданд. 

Аз ҷумла Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва 

соҳибкорӣ дар бахши суғурта тасдиқ ва ҷиҳати идомаи ислоҳот дар 

ин самт аз ҷониби гуруҳи корӣ лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ» дар таҳрири нав бо назардошти 

талаботи меъѐрҳои байналмилалии суғурта ва тавсияҳои 

коршиносони 

байналмилалии соҳа таҳия 

гардида, ба баррасии 

Ҳукумати ҷумҳурӣ 

пешниҳод карда шуд.                                                

 Ќайд карда шуд, ки 

Котиботи  Шӯрои 

машваратии назди 

Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба беҳтар 

намудани фазои 

сармоягузорӣ дар якљоягї бо Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва 

идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати саноат 

ва технологияњои нав тањлили соњањои саноатро гузаронида вобаста 

ба он Наќшаи чорабинињои Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба 

бењтар намудани фазои сармоягузорї дар бахши саноат, дастгирии 

соњибкории истењсолї ва рушди истењсолоти миллї тањия ва ба 

баррасии љаласа пешнињод шудааст. 

Њамчунин тазаккур дода шуд, ки айни замон кори Гурўњи корї 

оид ба бењтар гардонидани фазои сармоягузорї дар соњаи кишоварзї 
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ва рушди тиљорати аграрї бо тањлили соња идома дошта,  пешнињоди 

хулосаву тавсияњои  он ба баррасии љаласаи навбатии Шўро 

пешнињод карда мешавад. 

Бо мақсади рушди бозори қоғазҳои қиматнок ва биржаҳои 

фондӣ, Ҷамъияти саҳомии пушидаи “Биржаи фондии Осиѐи 

Марказӣ” ба сифати биржаи фондӣ тавассути низоми “Равзанаи 

ягона” ба қайд гирифта шуда, айни замон масъалаҳои ташкили 

инфрасохтори биржа бо назардошти таъминоти он бо таҷҳизоти 

компютерии муосир ва барномаҳои байналмилалии 

автоматикунонии ҷараѐни хариду фуруши қоғазҳои қиматнок ҳал 

шуда истодаанд. 

Барои баланд бардоштани иқтидори содиротӣ ва мусоидат ба 

содироткунандагони маҳсулоти ватанӣ дар назди Палатаи савдо ва 

саноати Тоҷикистон 

Бюрои миллии 

хизматрасонӣ ҷиҳати 

фаҳмондадиҳии 

талаботи техникии 

тиҷорат ва меъѐрҳои 

санитарию 

фитосанитарӣ таъсис 

дода шуд, ки 

фаъолияти он ба 

расонидани кумак 

ҷиҳати дастрас намудани маълумот оид ба меъѐрҳои танзими 

техникӣ, стандартҳо, расмиѐти мувофиқнамоӣ ба талаботи 

санитарию фитосанитарӣ дар бозорҳои беруна равона карда шудааст. 

Намояндаи Бахши хусусї, аъзои Шўро, Роњбари 

Ассосиатсияи ташкилотњои маблаѓгузории хурди Тољикистон –

 Фарњод Акбаров дар баромади худ  оид ба наќши бахши хусусї дар 

татбиќи ќарорњои Шўрои машваратї ибрози назар намуда, аз љумла 
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ќайд кард, ки љињати дастгирии устувории бахши молияї ва мизољон, 

аз  љумла ањолї, соњибкории хурду миѐна ва инфиродї аз љониби 

Ассосиатсияи ташкилотњои маблаѓгузории хурди Тољикистон 

(АТМХТ), аъзои он наќшаи зиддибўњронї тањия ва бањри 

њамоњангии фаъолияти Њукумати Љумњурии Тољикистон, Бонки 

миллии Тољикистон, АТМХТ, ташкилотњои ќарзї, сармоягузорон, 

донорњо ва шарикон пешнињод карда шуд. 

Тавре тазаккур дода шуд,   њамкории судманди Кумитаи 

давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї, Котиботи Шўрои 

машваратї  бо бахши хусусї  љињати муаррифии васеи имкониятњои 

сармоягузории мамлакат ва ба роњ мондани муносибатњои судманди 

мутаќобилаи бахши хусусї бо сармоягузорон тавассути иштироки 

бахши хусусї дар  Бизнес-форумњо, намоишгоњњои байналмилалї, 

вохурињо бо тољирони 

мамолики хориљї ва як 

ќатор чорабинињои 

дигари сатњи 

байналмилалї, 

фаъолияти Гуруњи корї 

оид ба рушди бахши 

хусусї дар назди 

Кумитаи давлатии 

сармоягузорї ва 

идораи амволи давлатї 

бо љалби намояндагони вазорату идорањои дахлдор, шарикони рушд 

ва сохторњои соњибкории мамлакат љињати баррасии масъалањои 

њалталаби бахши хусусї ба рушду устувор гардидани фаъолияти 

соњибкорї дар љумњурї мусоидат хоњад кард.                 

Њамчунин, Ф. Акбаров пешнињод намуд, ки шабакаи фондњои 

хусусии нафаќа ривољ дода шуда, барномањои суѓуртаи дарозмуддати 

њаѐт, суѓуртаи тиббї њамчун асоси ташаккулѐбии низоми захирањои 

дарозмуддат бањри љалби онњо ба бозори фондї амалї карда шаванд.  
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Вобаста ба масъалаи дуюми рӯзномаи ҷаласа Вазири саноат ва 

технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон - Шавкат Бобозода 

баромад намуда, ҷиҳати натиҷаҳои фаъолияти гуруҳи корӣ оид ба 

беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахшҳои саноат, дастгирии 

соҳибкории истеҳсолӣ ва рушди истеҳсолоти миллӣ гузориш дод. Аз 

ҷумла дар ҷаласа ҳисоботи гурӯҳи корӣ бо тавсияҳои мушаххас ва 

лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати мамлакат оид ба беҳтар 

намудани фазои сармоягузорӣ дар бахшҳои саноат, дастгирии 

соҳибкории истеҳсолӣ ва рушди истеҳсолоти миллӣ муаррифӣ карда 

шуд.  

Тавре Вазири саноат ва технологияњои нави Љумњурии 

Тољикистон  ќайд намуд,   сол аз сол афзоиш ѐфтани њаљми 

сармоягузорї дар саноат ва умуман иќтисодиѐти мамлакат, ин 

натиљаи роњнамоии Президенти мамлакат ва тадбирњои 

андешидаистодаи Њукумати Љумњурии Тољикистон дар самти такмил 

додани ќонуну ќарорњо ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї, ба вуљуд 

овардани шароити мувофиќ   барои рушди саноат дар минтаќањои 

озоди иќтисодї ва фаъолияти муътадили соњибкории истењсолї 

мебошад. 

 Њамзамон, дар санадњои меъѐрии њуќуќии љумњурї барои 

њамаи корхонањои истењсолї новобаста аз шакли моликият, муќаррар 

намудани таъсиси фондњои њатмии дохилии маблаѓгузорї барои 

васеъгардонии истењсолот, инчунин вобаста ба ин аз њисоби 

њиссагузории корхонаю муассисањо ташкил намудани фондњои 

соњавии сармоягузорї  ва љињати  љалби бемамониати сармоягузорї 

ва фаъолияти васеи соњибкорон бартараф намудани расмиѐти 

иљозатдињї барои воридот таљњизоти технологї мебошад, мувофиќи 

маќсад арзѐбї гардид. 

Ян Чжи Сай зимни муаррифии худ ба њайси Директори кулли 

ЉДММ ''Ширкати саноати кўњии Тољикистону Хитой Зарнисор» 

нахуст  ба сарвари давлати Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 

љињати дастгирии ширкат изњори сипос  карда, бинобар яке аз  
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самтњои муњимтарини сиѐсати роњбарияти кишвар ќарор доштани 

масъалањои муколамаи давлат ва бахши хусусї, фаъолияти  

соњибкорї ва дар ин радиф мусоидат намудан ба њалли мушкилоти 

онњо, ки боиси руњбаландии сармоягузорони хориљї  барои љалби 

бештари сармоя ба соњањои гуногуни иќтисодиѐти кишвар шароити 

мусоид фароњам меоварад, изњори  ќаноатмандї намуд.   

Ян Чжи Сай оид ба дастовардњои ширкат ва наќшањои 

минбаъда сухан ронда , аз љумла ќайд намуд, ки дар асоси консепсияи 

таъсис додани  «Минтақаи саноатии Тољикистону Хитой» ва вобаста 

ба он охири соли 2015 сохтмони заводи коркарди саққоҳои пулодин 

ва бутабандї, дар соли 2016 сохтмони заводи маводҳои тарканда, 

соли 2017 марҳалаи аввали сохтмони заводи металлургӣ  ва соли 2018 

бошад сохтмон ва ба истифода додани заводи аккумуляторҳо, 

маҳсулотҳои сохтмонӣ, заводи сементи аълосифат дар назар дошта 

шудааст. 

Абдулло Муњамадиев - муовини Роњбари Ассосиатсияи 

корхонањои нассољї, директори ЉСК “Нафиса” нахуст вобаста ба 

фаъолияти Шўрои машваратї ќайд намуд, ки он тањти роњбарии 

Президенти љумњурї, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон ба як  

майдони муколамаи давлат ва бахши хусусї бо иштироки шарикони 

рушд ва имконияти баррасии озоди масъалањои рушди соњибкорї дар 

чунин сатњи баланд табдил ѐфта, тавассути он таклифу пешнињодоти 

бахши хусусї дар тањияи санаду меъѐрњои њуќуќию иќтисодї ба 

инобат гирифта ва њалли сариваќтии онњо таъмин карда мешавад. 

Сипас, дар баробари натиљаву дастовардњои соњибкорону 

сармоягузорон  А.Муњаммадиев оид ба зарурати андешидани 

тадбирњо вобаста ба  мушкилоту монеањои  дар  соња љойдошта, аз 

љумла воридоти ѓайрирасмї (ќочоќ)-и мањсулоти тайѐри соњањои 

бофандагї, кешбофї ва дўзандагї дар бозори дохилии мамлакат, ки 

сертификати сифат, макони истењсол ва фитосанитарї надошта, дар 

баъзе њолатњо андозњо ва бољњои гумрукиро намесупоранд, 

ситонидани бољи давлатии гумрукї  мувофиќи њаљм ва вазни он ба 
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мањсулоти тайѐри соњањои бофандагї, дўзандагї ва кешбофие, ки ба 

раќобатнокии носолим дар бозори дохилии мамлакат сабаб  

мегардад, паст намудани андоз аз арзиши иловашуда аз 18 то 15% ва 

дар давоми 5 сол аз андоз аз арзиши иловашуда озод кардани 

истењсоли мањсулоти бачагона дар корхонањои ватанї мулоњизањои 

худро баѐн кард. 

Муассиси ширкати «Амирї», Абдурањмон    Ѓайбуллозода зимни 

сипосгузории самимї барои дастгирии доимии Президенти мамлакат 

аз соњибкорон ва бахши хусусї ќайд кард, ки њамчун рузи соњибкорон  

эълон шудани 14 октябр бешубња баѐнгари  таваљљуњи  Роњбари 

давлат ба фаъолияти онњо мебошад. 

Яке аз њадафњои асосии Фабрикаи ќаннодии АМИРЇ ин 

истењсол намудани мањсулоти баландсифати ватанї,  раќобатпазир ва 

воридотивазкунанда буда, фаъолияти худро мунтазам васеъ 

менамояд. 

Кайд гардид, ки вобаста ба ин пурра ба истифода додани 

коргоњи нави истењсолї дар арафаи Иди Наврўзи соли 2017  ба наќша 

гирифта шудааст. 

Њамчунин зикр гардид, зиѐд будани пардохтњо барои воридоти 

ашѐи хом ва мањсулотњо барои истењсоли мањсулоти ќаннодї аз 

хориља ворид шуда (шакар, равѓани палма ва ѓайра), аз 5 то 15% бољи 

гумрукї ситонида мешаванд ва баръакс кам будани  пардохтњо барои 

воридоти мањсулоти тайѐр  мушкилоти асосии корхона 

буда,пешнињод карда шуд, ки воридоти ашѐи хом аз тамоми намуди 

пардохтњо озод карда шуда, пардохтњо барои воидоти мањсулоти 

тайѐре, ки дар кишвар истењсол мешаванд баланд бардошта шавад.  

Оид ба масъалаи сеюми рўзномаи ҷаласа Раиси Кумитаи 

давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Қодири Қосим лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи сармоягузорӣ» дар таҳрири навро барои баррасӣ 

пешниҳод намуд. Зикр карда шуд, ки лоиҳаи қонуни мазкур бо 

мақсади иҷрои дастуру супоришҳои Президенти мамлакат зимни  
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мулоқот бо соҳибкорону сармоягузорон аз 14 октябри соли 2014 ва 

ҳамзамон ҷиҳати бештар  мусоид намудани фазои сармоягузорӣ ва 

мутобиқ намудани қонунгузории амалкунанда ба талаботи замони 

муосир таҳия гардидааст. 

Дар лоиња мафњум ва муќаррароти нав, аз љумла бањсњои 

сармоягузорї,  шаклњои амалисозии сармоягузорињои хориљї, 

принсипи “Равзанаи ягона” барои сармоягузорон, кафолати 

баробарњуќуќии сармоягузор, дахолат накардани маќомоти 

њокимияти давлатї ба фаъолияти сармоягузорї, кафолатњои иловагї 

ва њимояи сармоягузор, љалби мутахассисони хориљї барои татбиќи 

лоињањои сармоягузорї ва дигар масъалањо пешбинї шудаанд. 

Инчунин лоињаи ќонуни мазкур  масъалањои љорї намудани 

низоми “Равзанаи ягона” барои сармоягузорон љињати бењтар 

намудани њамоњангсозии фаъолияти сармоягузорї дар кишвар 

тавассути дастгирии иттилоотї, техникї ва вокуниши сариваќтї ба 

дархостњои сармоягузорон,  њаллу фасли масъалањои маъмурии 

сармоягузорї дар пешбурди фаъолияти сармоягузорї дар якљоягї бо 

маќомоти соњавї ва мањаллї, кафолати њимояи њуќуќии сармоягузор, 

муќаррарот оид ба интихоби шароити барои сармоягузорон бештар 

мусоид ба муњлати 10 сол дар мавриди ворид гаштани таѓйиру иловањо 

ба ќонунгузории амалкунанда, бењсозии шароити дастрас намудани 

раводид, баќайдгирї ва пешнињоди иљозати кор ба сармоягузорон 

пешбинї шудааст. 

Аз љониби Котиби масъули Шўро – Ќодири Ќосим рољеъ ба банди 

охирини рўзномаи љаласа -  баррасии масъалаи  љаласањои минбаъдаи 

Шўрои машваратї оид ба масъалаи бењтар намудани фазои 

сармоягузорї дар бахшњои энергетика, тавлиди нерў, таъмини ањолї 

ва  хољагии халќи љумњурї бо неруи энергетикї маълумот дода, 

вобаста ба он розигии аъзои Шўрои машваратї  хоњиш карда шуд.  

Тавре ќайд гардид, пешнињоди мавзуи мазкур  бо маќсади 

татбиќи  яке аз афзалиятњои стратегии Њукумати мамлакат, таъмини 

истиќлолияти энергетикии љумњурї, инчунин бењтар намудани фазои 
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сармоягузорї дар соњањои энергетика, таъмини истењсолот бо ќувваи 

барќ, рушди сарчашмањои алтернативї ва барќароршавандаи 

энергия, коњиш додани воридоти маснуоти сўзишворї ва баланд 

бардоштани иқтидори содиротии кишвар матрањ гардидааст. 

 Вобаста ба ин ва бо назардошти нуќтањои зикргардида, њамчунин 
муњимияти масъалаи мазкур барои рушди иќтисодиѐти мамлакат ва 
љињати гузаронидани тањлилњои њамаљониба оид ба бењтар намудани 
фазои сармоягузорї дар бахшњои энергетика, таъмини ањолї ва  
хољагии халќи љумњурї бо неруи энергетикї таъсис додани гуруњи корї 
аз њисоби намояндагони вазорату идорањои дахлдор ва бахши хусусї бо 
дастгирии шарикони рушд мувофиќи маќсад дониста шуд.      

Дар хотимаи ҷаласа суханронии ҷамъбастии Сарвазири Ҷумҳурии 

Тоҷикистон шунида шуда, ба масъулин ва вазорату идораҳо вобаста 

ба ҳар як масъалаи дар ҷаласа баррасигардида дастуру супоришҳои 

дахлдор дода шуд.  

Протокол ва ќарорњои љаласаи 15-уми Шўрои машваратї  ба таври 

иловагї исрол карда мешавад. 

 

 

 

Бо эҳтиром, 

 

Кормандони Котиботи Шӯрои машваратии  

назди Президенти Ҷумҳурии Тољикистон оид  

ба беҳтар намудани фазои сармоягузорї 
 

 


