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БАРГУЗОРИИ ҶАЛАСАИ ҲАФТУМИ ШӮРОИ СОҲИБКОРИЮ 

САРМОЯГУЗОРӢ ДАР ВОДИИ РАШТ 

 

Дар доираи дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Раиси Шӯрои машваратӣ 

оид ба беҳтар кардани фазои 

сармоягузорӣ, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон вобаста ба беҳсозии фазои 

сармоягузорӣ ва рушди соҳибкорӣ 2 

ноябри соли  2021 таҳти раёсати Раиси 

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва 

идораи амволи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Раиси Шӯрои соҳибкорию 

сармоягузорӣ дар водии Рашт Саъдӣ 

Қодирзода ҷаласаи ҳафтуми Шӯрои 

соҳибкорию сармоягузорӣ дар водии Рашт баргузор гардид. 

Дар ҷаласа ҳамраисон (раисони ноҳияҳои водӣ) ва аъзои Шӯро, котибони масъул, 

аъзои Шӯро, инчунин аъзои Шӯро ва намояндагони бахши хусусии ноҳияҳо ва шарикони 

рушд иштирок карданд. 

Вобаста ба банди якуми рузнома оид ба рафти иҷрои қарорҳои ҷаласаи 6-уми 

Шӯрои соҳибкорию сармоягузорӣ дар водии Рашт Котиби масъули Шӯрои соҳибкорию 

сармоягузорӣ дар водии Рашт, Саидраҳмонов Сайдалӣ баромад намуд. 

 Тибқи банди дуюми ҷаласа гузориши ҳамраисони Шӯро, раисони ноҳияҳои 

водии Рашт оид ба рушди соҳибкорию сармоягузорӣ шунида шуд. 

Оид ба масъалаи сеюми рӯзномаи ҷаласа Раиси раёсати ташкилоти ҷамъиятии 

байналмилалии  «Сурхоб»,   Cайдалӣ Сайдраҳмонов  ва Мушовир оид ба масъалаҳои 

рушди иқтисодии Лоиҳаи Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон, Саидхоҷаев Фируз  

таҳлили вазъи иқтисодии ноҳияҳои водии 

Раштро  мухтасаран муаррифӣ намуданд. 

Тавре раисикунандаи ҷаласа Саъдӣ 

Қодирзода қайд намуд, бо иқдоми 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва 

Ҳукумати мамлакат дар самти рушди 

иқтисодиву иҷтимоӣ, раванди ободониву 

созандагӣ, сохта ва  ба истифода додани 

иншоотҳои таъиноти гуногун дар водии 

Рашт тадбирҳои судманд андешида 
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мешавад, ки он ба мунтазам беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум ва дар 

маҷмуъ ноҳияҳои минтақа  мусоидат менамояд. 

Дар ҷараёни сафарҳо, мулоқоту вохуриҳои судманд дар ноҳияҳои водии Рашт як 

қатор иншооти таъиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. 

Супоришҳои Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаҳои Шӯрои 

машваратии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар 

кардани фазои сармоягузорӣ  оид ба 

ҳалли масъалаҳои бахши хусусӣ, аз 

ҷумла вобаста ба гирифтани қитъаи 

замин, иҷозат барои сохтмон ва 

пайвастшавӣ ба шабакаҳои муҳандисӣ 

мушкилиҳои соҳибкорону 

сармоягузорон дар ин самт, ба 

кашолкорӣ роҳ додани мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

ҷиҳати дастгирии иқдомҳои соҳибкорон 

ҳангоми гирифтани иҷозат ва ҳуҷҷатҳои 

зарурӣ таъкид гардид. 

Саъдӣ Қодирзода гузаронидани рейтинги миллии фазои соҳибкориро хотиррасон 

карда, аз ҷониби роҳбарону масъулини ноҳияҳои водӣ ҷиҳати якҷо бо мақомоти дахлдор 

ҳамаҷониба корбарӣ намудан ва андешидани тадбирҳои заруриро дар ин самт таъкид 

намуд. 

Ҳамчунин, қайд карда шуд, ки дар ҷаласаҳои Шӯрои машваратии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ, 

мулоқоти Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Нуробод бо 

роҳбарону фаъолони ноҳияҳои водии Рашт аз 7 июни соли 2021, ҷаласаи 3-юми 

фосилавии Шӯрои машваратии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ аз 12 

октябри соли 2021 дар бораи таҳким ва 

таҳти назорати қатъӣ қарор додани 

фаъолияти шӯроҳои назди раисони 

вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, аз ҷумла водии 

Рашт супоришҳои мушаххас дода шудааст. 

Вобаста ба саҳми шарикони рушд, аз 

ҷумла Намояндагии Барномаи рушди СММ 

дар Тоҷикистон дар водии Рашт дар татбиқи 

як қатор барномаю лоиҳаҳо, мусоидат, 

ҳамкорӣ ва ҳамоҳанг намудани мавзую 
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масъалаҳо барои гузаронидани омӯзишу таҳлилҳо, дар доираи ваколатҳои Шӯро ба 

бахши хусусӣ додашуда зарурати иштироки фаъолонаи онҳо дар муҳокима, баррасӣ, 

пешниҳод ва таҳияи санадҳои қонунгузории танзимкунандаи фаъолияти соҳа ибрози 

назар карда шуд.  

 Ҳангоми мубодилаи афкор баромадкунандагон вобаста ба саҳми Шӯрои 

машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои 

сармоягузорӣ  дар самти баррасӣ, пайгирӣ ва дарёфти роҳҳои ҳалли масъалаҳои бахши 

хусусӣ тавсеаи фаъолияти заршуӣ дар дарёи Муксу, таъсиси бизнес-инкубатор дар 

ноҳияи Рашт, роҳандозии озмоишгоҳи хокшиносӣ, ҷамъоварӣ ва банду басти меваҳо, ба 

роҳ мондани ҷамъоварии пусту пашм ибрози назар намуданд. 

Дар интиҳои ҷаласа вобаста ба масъалаҳои баррасишуда қарорҳои дахлдор қабул  

гардиданд. 

 

БАРГУЗОРИИ  

ФОРУМИ МИНТАҚАВИИ СОҲИБКОРИИ РАШТ-2021 

 

Дар доираи дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар 

кардани фазои сармоягузорӣ,  муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 2 ноябри соли  2021 Форуми 

минтақавии соҳибкории Рашт - 2021 таҳти унвони «Рушди соҳибкории агросаноатӣ» ба 

иштироки намояндагони доираи бонуфузи намояндагони байналмилалӣ, вазорату 

идораҳо, соҳибкорону сармоягузорони ҷумҳуриявӣ, 

шарикони рушд ва коршиносон баргузор гардид. 

 Форумро Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ 

ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Раиси Шӯрои соҳибкорию сармоягузорӣ дар водии 

Рашт Саъдӣ Қодирзода ифтитоҳ намуда, қайд кард, ки 

бахшида ба таҷлили ҷашни бузурги миллӣ, 30 - солагии 

Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Рӯзи 

соҳибкорон дар водии Рашт бори нахуст Форуми 

минтақавии соҳибкории Рашт-2021 таҳти унвони «Рушди соҳибкории агросаноатӣ» 

баргузор мегардад. 

Тавре қайд гардид, ҳадафҳои Форум шиносоӣ бо имкониятҳои соҳибкорӣ дар 

самти васеъ намудани истеҳсол ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, баланд бардоштани 

ҷолибияти сармоягузории водии Рашт, ҷустуҷӯи роҳҳои муосиргардонии дастрасӣ ба 

воситаҳои молиявӣ, дарёфти бозорҳои фурӯш,  баррасӣ ва дарёфти роҳҳои ҳалли 

мушкилоту монеаҳои мавҷудаи соҳибкорию сармоягузорӣ дар минтақа  ба ҳисоб 

меравад. 

Дар кори Форум мавзуъҳои имконияти рушди соҳаи кишоварзӣ ва арзёбии 

заминаҳои мавҷуда дар водии Рашт, дарёфти роҳҳо ва усулҳои афзоиш додани истеҳсоли 
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маҳсулоти ғизоӣ, роҳандозии усулҳои нави ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ дар 

тақвияти коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, афзалиятҳои технологияҳои муосир дар 

баланд бардоштани суръат ва сифати маҳсулот, омодасозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар 

самти коркарди маҳсулоти кишоварзӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. 

Дар форум Мушовир оид ба масъалаҳои рушди иқтисодии Лоиҳаи Барномаи 

рушди СММ дар Тоҷикистон, Саидхоҷаев Ф., 

сардори Раёсати саноати хӯроквории Вазорати 

саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Назаров Баҳодур, намояндаи КВД  

“Хӯрокворӣ”, Саидов М., Роҳбари ҶДММ “Рахш - а - 

ЛТД” Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ризоев Асомиддин, 

Директори ҶСК «Кафолат»  Саймуддинов 

Музаффар, Директор оид ба фурӯши ҶДММ 

“Баракат - Исфара” Ахмедов Умархон, Директори ташкилоти ҷамъиятии «Рӯшноӣ», 

Акобиров Мирзошоҳ, Раиси Раёсати Ташкилоти ҷамъиятии байналмилалии “Сурхоб”, 

Саидраҳмонов Сайдалӣ  ва дигарон баромад карданд.  

Сипас, миёни иштироккунандагон мубодилаи афкор сурат гирифта, 

баромадкунандагон вобаста ба таваҷҷуҳи хоссаи Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ва саҳми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ  дар рушди соҳибкорӣ ва ҳалли масъалаҳои бахши 

хусусӣ дар ҷумҳурӣ, инчунин минтақаҳо, имконияти истифодабарӣ аз хизматрасониҳои 

“Саноатсодиротбонк”, тавсеаи фаъолият оид ба ҷамъоварӣ ва банду басти меваҳо, бунёди 

корхонаҳои истеҳсоли таҷҳизот ва васоили  банду басти меваҳо, ба роҳ мондани 

ҷамъоварии пусту пашм ибрози назар намуданд.  

Пас аз мубодилаи афкор, дар ҷамъбаст изҳори итминон карда шуд, ки 

натиҷаҳои форум барои таҳкими заминаҳои асосии муносибатҳои мутақобилан 

судманди иқтисодию тиҷоратӣ, таъмини рушди иқтисодӣ, баланд бардоштани 

сатҳи некӯаҳволии мардуми минтақа ва дар маҷмуъ 

Тоҷикистон, инчунин қавӣ гардонидани иродаи 

ҳамбастагӣ дар самти истифодаи якҷоя ва 

самараноки имкониятҳои дар водӣ мавҷудбуда 

мусоидат менамояд.  

Ҳамзамон, аз иштирокчиён ва дигар 

соҳибкорону сармоягузорон даъват ба амал оварда 

шуд, ки нерӯ ва иқдомоти дастаҷамъонаи худро 

барои таҳкими муносибатҳои созанда, таъмини рақобати солим ва рушди иқтисодиёти 

водии Раштонзамин ва дар ин замина, саҳми шоистаи худро дар таъмини рушди 

иқтисодиёти мамлакатамон равона менамоянд.  
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Дар  форум шаш санади ҳамкорӣ, ёддоштҳои тафоҳум байни  Мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатии ноҳияи Сангвор ва Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Кафолат» ҷиҳати 

ба роҳ мондани ҳамкориҳо дар самти фароҳамоварӣ  ва  

эҷоди мавзеъҳои сайёҳӣ ва бунёди иншооти хизматрасонӣ, 

байни  Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Кафолат» ва Ташкилоти 

ҷамъиятии «Рӯшноӣ», ноҳияи Рашт ҷиҳати ба роҳ мондани 

ҳамкориҳо дар самтҳои сайёҳӣ, байни  Ҷамъияти дорои 

масъулияти маҳдуди “Баракат - Исфара”, шаҳри Исфара ва 

Ташкилоти ҷамъиятии «Рӯшноӣ», ноҳияи Рашт оид ба 

ҳамкориҳо дар самти банду баст  ва коркарди аввалияи мева, 

байни  Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Маркази 

сайёҳӣ ва солимгардонӣ”  ва Ташкилоти ҷамъиятии 

«Рӯшноӣ», ноҳияи Рашт ҷиҳати ҳамкориҳо дар самтҳои сайёҳӣ, байни  Ҷамъияти дорои 

масъулияти маҳдуди “Рахш - а -  ЛТД” Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ташкилоти ҷамъиятии 

байналмилалии “Сурхоб”, ноҳияи Тоҷикобод ҷиҳати ҳамкориҳо дар соҳаи агросаноатӣ 

ва баланд бардоштани ҳосилнокии маҳсулот, байни  Ҷамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди “Рахш - а -  ЛТД” Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи занбурпарварони 

“Ҳалқарф”-и ноҳияи Рашт  ҷиҳати ҳамкориҳо дар самти занбурпарварӣ, истеҳсол ва 

содироти асал ба имзо расонида шуд. 

 

 

 

 

 

 

 

 Котиботи Шӯрои машваратии назди  

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба  

беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ  
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