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ПРОТОКОЛИ № 1k/22-1 
љаласаи ХХII Шўрои машваратии назди  

Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар  
кардани фазои сармоягузорї аз 16 марти соли 2022 

 
 
Дар љаласа аъзои Шўрои машваратї ва шахсони даъватшуда 

иштирок карданд.  
 
Рўзномаи љаласа:  
 
1. Доир ба рафти иљрои ќарорњои Шўрои машваратии назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар кардани фазои 
сармоягузорї. 

2. Муаррифии натиљањои тањлил ва тавсияњо оид ба рушди 
тиљорати электронї дар Љумњурии Тољикистон. 

3. Истифодаи воситањои муосири рушди соњибкории бонувон ва 
љавонон. 

4. Оид ба пешнињоди мавзўи “Таъмини рушди устувори 
соњибкорї ва љалби сармоя барои саноатикунонии босуръати кишвар” 
ба лоињаи рўзномаи љаласаи ояндаи Шўрои машваратї. 
  

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, Раиси Шўрои машваратї оид ба бењтар 
кардани фазои сармоягузорї муњтарам Эмомалї Рањмон љаласаи XXII 

Шўрои машваратиро оѓоз намуда, нахуст аъзои нави Шӯро аз ҳисоби 

бахши хусусии ватанӣ, сармоягузорони хориҷӣ ва шарикони рушдро 

муаррифӣ намуданд. 

Қайд карда шуд, ки раванди ислоњот тавассути муколамаи озоди 
байни давлат ва бахши хусусї бо баргузории љаласањои Шўро 
мунтазам вусъат ёфта истодааст. 

Дар ин замина, фазои сармоягузорӣ дар соҳаҳои воқеии 

иқтисодиёт, ташкили низоми шарикии давлат ва бахши хусусӣ, 

шомилшавии Тоҷикистон ба конвенсияҳои байналмилалӣ, таъсиси 

рейтинги кредитии соҳибихтиёрии Тоҷикистон, роҳандозии 

хизматрасониҳои электронӣ ба соҳибкорону сармоягузорон ва 

ислоҳоти дигар натиҷаи фаъолияти самараноки Шӯро арзёбӣ гардид. 



Ҳамчунин, Президенти мамлакат масъалаҳои бартараф намудани 

монеаҳоро дар фаъолияти бахши хусусӣ вобаста ба санҷишҳои беасос 

аз ҷониби баъзе мақомот қайд намуданд. Тавре таъкид карда шуд, 
вазифаи асосии маќомоти дахлдор на танњо љаримабандї, балки 
њамкорию мусоидат барои пешгирї ва роњ надодан ба 
њуќуќвайронкунињои субъектњо буда, натиљаи фаъолияти маќомот 
њамон ваќт мусбї арзёбї мегардад, ки дар соња шумораи 
њуќуќвайронкунињо коњиш ёбад.  

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни таҳлили вазъ 

вобаста ба шиддатёбии шароити геосиёсии ҷаҳон, авҷ гирифтани 

низоъҳои тиҷоратӣ, болоравии нархи молу маҳсулот дар ҷаҳон, 

хусусан, маводи озуқаворӣ ва сӯзишворӣ, ҷорӣ гардидани 

маҳдудиятҳо дар шабакаҳои логистикии интиқоли молу маҳсулот ва 

таъсири дигар омилҳои берунӣ ба иқтисодиёти Тоҷикистон қайд 
намуданд. 

Оид ба масъалаи якуми рӯзномаи ҷаласа, гузориши Котиби 

масъули Шӯро, Саъдӣ Қодирзода шунида шуд. 

Тавре қайд гардид, қарорҳои дар ҷаласаи гузаштаи Шӯрои 

машваратӣ қабулгардида ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар 

соҳаи саноат, аз ҷумла мукаммал намудани заминаи меъёрии ҳуқуқӣ, 

баланд бардоштани иқтидорҳои истеҳсолӣ ва содироти бештари 

маҳсулот, рушди тиҷорати электронӣ, таъсиси марказҳои логистикӣ ва 

дигар масъалаҳои мубрами рушди соҳибкорию сармоягузорӣ равона 

гардида, дар маҷмуъ иҷро карда шуданд. 

Тибқи банди дуюми рӯзнома, гузориш ва муаррифномаи Раиси 

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ,              

Саъдӣ Қодирзода  манзур гардид. 

Қайд карда шуд, ки таҳлили тиҷорати электронӣ ду бахши 

асосии соҳа, таҳлили қонунгузорӣ дар соҳаи танзими тиҷорати 

электронӣ ва заминаи бозории рушди соҳаи мазкур дар ҷумҳуриро дар 

бар гирифтааст. Дар робита ба масъалаи зикргардида як қатор 

тавсияҳо пешниҳод карда шуд. 

Вобаста ба банди сеюми рӯзнома, роҳбари ҶДММ “Шафқат”, 

Манзура Ғафурова ва роҳбари Намояндагии БАТР дар Тоҷикистон, 

Рика Ишии атрофи масъалаҳои дастгирӣ ва таъмини рушди 

соҳибкории бонувону ҷавонон, нақшаҳои минбаъда, тадбирҳо ҷиҳати 

таҳия ва амалисозии барномаи рушди соҳибкории бонувон ибрози 
назар намуданд.  

Оид ба масъалаи ниҳоии рӯзномаи ҷаласа, намояндаи бахши 

хусусӣ, роҳбари ҶДММ “Асрори санг” Далер Шарифӣ баромад карда, 

мавзуи таъмини рушди устувори соҳибкорӣ ва ҷалби сармоя барои 

саноатикунонии босуръати кишварро барои баррасӣ ба ҷаласаҳои 

ояндаи Шӯро пешниҳод намуд, ки аз ҷониби аъзои Шӯрои машваратӣ 

ҷонибдорӣ гардид.  



Дар баррасӣ ва муҳокимаи масъалаҳои рӯзномаи ҷаласа, 

инчунин Раиси Шӯрои ҳамоҳангсозии шарикони рушд, Ҳамоҳангсози 

доимии СММ дар Тоҷикистон Сезин Синаноглу, Роҳбари 

Намояндагии Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон Ленни 

Монтиел, Намояндаи доимии Бонки Ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон Озан 

Севимли, роҳбари ҶДММ “Корвони Аср” Абдулло Ҳасанов, роҳбари 

ҶДММ “Инноватсия дар технологияи муосир” Фаррух Солеҳов 

баромад карда, андешаҳои худро вобаста ба масъалаҳои баррасишуда 
иброз намуданд. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, Раиси Шўрои машваратї муњтарам         
Эмомалї Рањмон љаласаро љамъбаст намуда, вобаста ба нуќтањои 
зикргардида ба вазорату идорањо, масъулин ва шарикони рушд 
дастуру супоришњо ва тавсияњои зерин доданд: 

 
1. Вазорати рушди иќтисод ва савдо, Кумитаи давлатии 

сармоягузорї ва идораи амволи давлатї ва Котиботи Шўро якљо бо 
дигар вазорату идорањо лоињаи Наќшаи чорабинињо оид ба рушди 
тиљорати электронї дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 
2025-ро тањия ва барои тасдиќ ба Њукумати мамлакат пешнињод 
намоянд.  

2. Вазорати рушди иќтисод ва савдо ва Маркази миллии 

ќонунгузорї якҷо бо дигар вазорату идораҳои дахлдор барои њарчи 

зудтар таҳия ва ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
тиљорати электронї” бо фарогирии талабот, ќоидањо ва тартиби 

ташкили фаъолият дар ин соња тадбирњои зарурӣ андешанд. 

3. Вазорати рушди иќтисод ва савдо якҷо бо дигар вазорату 

идораҳо бо маќсади таъмини рушди њамаљонибаи тиљорати электронї 
дар кишвар лоињаи Стратегияи рушди тиљорати электронї ва 
барномаи амал оид ба татбиќи онро тањия ва ба Њукумати мамлакат 
пешнињод намояд. 

4. Кумитаи андоз ҷиҳати соддагардонии љараёни барњамдињї ва 

ќатъи фаъолияти соњибкорї, аз ҷумла тавассути васеъ намудани 

раќамикунонии хизматрасонињо ба субъектҳои соњибкорӣ чораҳои 

зарурӣ андешад.  
5. Вазорати маориф ва илм: 

- якҷо бо дигар мақомоти дахлдор барномањои таълимиро 
вобаста ба омўзиши васеи технологияњои иттилоотиву 

коммуникатсионї дар муассисаҳои таълимӣ њарчи зудтар такмил 

диҳад; 

- барои таҳия ва татбиќи барномаи омодасозии кадрњои соњаи 
технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї бо истифодаи усулњои 

муосири таълим тадбирњои заруриро амалӣ намояд. 

6. Бонки миллӣ якҷо бо дигар вазорату идораҳо бо мақсади 
васеъгардонии дастрасии бонувони соњибкор ба захирањои молиявии 



арзон, ҷиҳати баргузории озмуни “Ташкилоти бењтарини молиявї оид 
ба хизматрасонињо ба соњибкории бонувон” мунтазам тадбирњо 
андешад. 

7. Вазорату идорањои дахлдор: 
- љињати баланд бардоштани масъулияти маќомоти давлатї дар 

робита ба коҳиш додани љаримабандињо, хусусан роњандозии корњои 

фањмондадињї ва тақвияти низоми электронии хизматрасонӣ 
тадбирњои заруриро амалї намоянд; 

- дар раванди амалисозии тиљорати электронї, монеањои 
мављударо бо истифодаи васеи имкониятњои низоми бонкї ва алоќа 
бартараф намуда, чорањои самараноки гузариши муназзам аз низоми 
анъанавї ба низоми раќамиро таъмин созанд; 

- ҷињати њарчї бештар њавасманд кардани соњибкорону ањолї 
барои амалиётњои ѓайринаќдї, аз љумла тавассути анљом додани 
корњои таблиѓотию фањмондадињї, пешнињоди бонусњо, паст кардани 
арзиши хизматрасонињои бонкию алоќа, истифодаи васеи кортњои 

бонкї ва мобилї,  љорї намудани расидњои электронӣ ва дигар самтњо 
тадбирњо андешанд;  

- амнияти иттилоотї ва бехатарии кибериро дар њама соњањои 
истифодаи технологияњои раќамї таъмин намоянд.  

8. Вазорату идорањои дахлдор ва маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї љињати мукаммал намудани заминаи меъёрии 

њуќуќӣ вобаста ба таъсис ва фаъолияти паркњои технологияњои 
иттилоотї чораљўї намоянд. 

9. Вазорату идорањо, шўроњои соњибкориву сармоягузории назди 
раисони вилоятњо ва шањру ноњияњо ташаббусњои созандаи 
соњибкорону сармоягузоронро њамаљониба дастгирї карда, љињати боз 
њам афзун намудани њиссаи бахши хусусї дар иќтисодиёт чорањои 
иловагї андешанд. 

10. Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї: 

- якҷо бо котиботи Шўро ва ҷалби вазорату идорањо лоињаи 
Барномаи рушди соњибкории бонувон дар Љумњурии Тољикистон 
барои давраи то соли 2030-ро тањия ва пешнињод намояд; 

- оид ба таъсиси Фонди дастгирии лоињањои инноватсионї ва 
лоињањои навоѓозшавандаи љавонон, ки аз њисоби сармоягузорињо 
ташаккул меёбад, пешнињоди мушаххас манзур намояд; 

- якҷо бо котиботи Шӯро бо маќсади таъмини иштироки боз њам 
фаъоли сармоягузорони хориљї дар баррасї ва ќабули ќарорњои 
Шўро, љињати зиёд намудани шумораи намояндагони онњо дар њайати 
Шўрои машваратї тадбирњои заруриро амалї созад; 

- якҷо бо вазорату идорањои соњавї ва маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї намунаи ягонаи шартномаи њамкорї оид 
ба сармоягузориро тањия намуда, барои истифодаи васеи механизми 
шарикии давлату бахши хусусї ва татбиќи лоињањои бештар дар ин 

самт чораҳои зарурӣ андешад; 



- якҷо бо вазорату идорањои дахлдор бо мақсади таъмини 
самаранокии фаъолияти ассосиатсияњои соњибкории бонувону 

љавонон ва марказњои омузишї ҷиҳати баланд бардоштани донишу 

малакаи соњибкорон, аз ҷумла соҳибкории бонувону љавонон чораҷуӣ 
намояд; 

- якҷо бо котиботи Шӯро ва дигар вазорату идораҳо вобаста ба 
масъалањои таъмини рушди устувори соњибкорї ва љалби сармоя 
барои саноатикунонии босуръати кишвар, инчунин дар хусуси боз њам 
бењтар намудани фаъолияти соњибкории љавонон тањлилњо 
гузаронида, натиљањои онро ба љаласањои ояндаи Шўро манзур 
намояд; 

 
11. Ба шарикони рушд тавсия дода мешавад, ки: 

- бинобар  шиддатёбии вазъи геосиёсии ҷаҳон, авҷ гирифтани 

низоъҳои тиҷоратӣ, болоравии нархи молу маҳсулот дар ҷаҳон, 

хусусан, маводи озуқаворӣ ва сӯзишворӣ, ҷорӣ гардидани 

маҳдудиятҳо дар шабакаҳои логистикии интиқоли молу маҳсулот ва 

дигар омилҳои берунӣ ба иқтисодиёти Тоҷикистон, тавассути 

мукаммал намудани барномаву нақшаҳо ҷиҳати афзоиш додани 

кумакҳо дар самти кам кардани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба 

иқтисоди кишвар, дастгирии буҷети давлатӣ, татбиқи лоиҳаҳои 

афзалиятноки сармоягузорӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармоя ва 

маблағгузории ташаббусҳои соҳибкорону сармоягузорон чораҳои 
таъхирнопазир андешанд. 

- ҷиҳати таъсиси Фонди дастгирии лоињањои инноватсионї ва 
лоињањои навоѓозшавандаи љавонон мусоидат намоянд; 

- барои таќвият бахшидани самаранокии фаъолияти 
ассосиатсияњои соњибкории бонувону љавонон ва марказњои омузишї, 
баланд бардоштани донишу малакаи соњибкории бонувону љавонон бо 
амалисозии барномањо ва лоињањои сармоягузорї бахусус дар самти 
истењсолї мусоидат намоянд. 

12. Ҳайати нави аъзои Шўрои машваратї аз њисоби соњибкорони 
ватанї, сармоягузорони хориҷӣ ва  шарикони рушд тасдиќ карда шавад. 

Котиби масъули Шўро, 
Раиси Кумитаи давлатии 
сармоягузорї ва идораи амволи  

давлатии Љумњурии Тољикистон                 С.Қодирзода   Имзо 
 

Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон                                    

оид ба беҳтар кардани фазои  

сармоягузорӣ                                                               Н. Абдуғаффорзода   Имзо 


