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МАВЗЎЪЊОИ АСОСӢ: 

МАВЗӮЪҲО: 

 Васеъгардонии дастрасии молиявӣ ба соҳибкорон 

 Ҷаласаи Шӯрои ҳамоҳангсозии шарикони рушд 

 Тақвият бахшидани заминаҳои ҳуқуқии фаъолияти сармоягузорӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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ВАСЕЪГАРДОНИИ ДАСТРАСИИ МОЛИЯВӢ БА СОҲИБКОРОН 

Рӯзи 27 майи соли 2021 бо 

ташаббуси Котиботи Шӯрои 

машваратии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

беҳтар кардани фазои 

сармоягузорӣ ва Палатаи савдо ва 

саноати Амрико дар Тоҷикистон 

муаррифии мањсулоти молиявии 

Бонки аврупоии таҷдид ва рушд 

(БАТР) ва Корпоратсияи 

байналмилалии молиявӣ (КМБ) 

дар меҳмонхонаи “Серена”  

баргузор гардид.  

Маќсад аз баргузории 

чорабинї баррасии роњњои васеъгардонии 

дастрасии соњибкорон ба захирањои 

молиявии мусоид ва машваратњои касбии 

сатњи байналмилалї, омодасозии лоињањои 

сармоягузорї ва маблаѓгузории онњо, 

инчунин омузиши таљрибаи байналмилалї 

дар ин самт ба шумор меравад. 

Дар чорабинӣ намояндагони васеи 

бахши хусусии ватанӣ, инчунин, 

намояндагони мақомоти давлатӣ, 

шарикони рушд ва сармоягузорони хориҷӣ 

иштирок намуданд.  
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Дар маросими ифтитоњи чорабинї, Роҳбари Котиботи Шӯрои 

машваратии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

беҳтар кардани фазои 

сармоягузорӣ, Нуъмон 

Абдуғаффорзода, муовини Раиси 

шаҳри Душанбе, Дилшод 

Одиназода, Раиси Шурои 

директорони Палатаи савдо ва 

саноати Амрико дар Тоҷикистон, 

Томас Њаллам, роњбарияти 

Намояндагии Бонки аврупоии 

таљдид ва рушд дар Тољикистон ва 

Корпоратсияи байналмилалии 

молиявї дар Тољикистон вобаста ба нақш ва рушди бахши хусусии кишвар, 

ислоҳти татбиқшуда бо мақсади беҳтар кардании фазои сармоягузорӣ таҳти 

роҳбарӣ ва дастгириҳои бевоситаи 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - 

Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон муњтарам 

Эмомалї Рањмон ва Ҳукумати 

кишвар суханронї намуданд.  

Сипас, тибқи рӯзномаи 

чорабинӣ, Роҳбари Намояндагии 

Корпоратсияи байналмилалии 

молиявӣ дар Тоҷикистон, Фаррух 

Султонов муаррифномаи 

муфассалро оид ба  фаъолият ва 

хизматрасониҳо барои 

соҳибкорони ватанӣ ва рушди фаъолияти онҳо дар самти соҳибкорӣ 
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пешниҳод намуд. Зикр гардид, ки мақсади асосии фаъолияти КМБ дар 

Тоҷикистон - рушди бахши хусусӣ ва дар ин замина беҳтар кардани сатҳи 

некуаҳволии мардуми кишвар буда, як қатор лоиҳаҳо дар соҳаҳои гуногун 

дастгирӣ ва муваффақона амалӣ гардидаанд.   

Қисмати дигари чорабинӣ ба муаррифии роликњои видеої ва 

мањсулоти молиявии Намояндагии Бонки аврупоии таҷдид ва рушд дар 

Тоҷикистон бахшида шуд. Масъули бахши бонкдории Намояндагии Бонки 

аврупоии таҷдид ва рушд дар 

Тоҷикистон, Алишер Маъруфӣ ва 

Директори Барномаи Намояндагии 

Бонки мазкур, Ситора Бобоҷонова 

вобаста ба пешниҳоди қарз ва 

хизматрасонињои машваратӣ дар 

соҳаҳои кишоварзӣ,  молия, 

энергетика, нақлиёт ва логистика, 

рушд ва дастгирии соҳибкории 

занон баромад карданд.  

Инчунин, якчанд наворҳо 

вобаста ба муваффақиятҳои кор бо 

муштариёни бонк, тарзи пешбурди 

кору фаъолияти соҳибкорӣ ва усули 

пешниҳоди машваратҳои касбӣ 

намоиш дода шуд.    

Атрофи масъалаҳои дар чорабинӣ баёнгардида миёни иштирокчиён 

мубодилаи афкор сурат гирифт. 

Чорабиниро Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои 

сармоягузорӣ ҷамъбаст намуда, тақвият бахшидани ҳамкориҳоро вобаста ба 

масъалаҳои мазкур мувофиқи мақсад арзёбӣ ва дар ин самт ба 

иштирокчиён барору комёбиҳо таманно намуд. 
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ҶАЛАСАИ  

ШӮРОИ ҲАМОҲАНГСОЗИИ ШАРИКОНИ РУШД 

 

Рӯзи 24 майи соли 2021 ҷаласаи навбатии Шӯрои ҳамоҳангсозии 

шарикони рушд ба таври маҷозӣ баргузор гардид. Дар кори ҷаласа аъзои 

гуруҳи корӣ аз ҳисоби шарикони рушд ва намояндагони мақомоти давлатӣ 

иштирок намуданд. 

Тибқи рӯзнома, ҷаласаро Роҳбари Шӯрои ҳамоҳангсозии шарикони 

рушд, Намояндаи доимии Бонки Ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон, Ян-Питер Олтерс 

оғоз намуда, вобаста ба нақши шарикони рушд дар рушди фаъолияти 

соҳибкорӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ сухан кард.  

Тибқи рӯзномаи ҷаласа, аз ҷониби Роҳбари Котиботи Шӯрои 

машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар 

кардани фазои сармоягузорӣ муаррифнома оид ба фаъолияти Шӯро ва 

ислоҳоти татбиқшуда дар доираи фаъолияти он манзури иштирокчиёни 

ҷаласа гардид. Дар муаррифнома вобаста ба дастовардҳои фаъолияти Шӯро 

дар соли 2020-2021, аз ҷумла ислоҳоти татбиқшуда дар бахши андозу гумрук, 

кишоварзӣ ва тиҷорати аграрӣ, муосиргардонии хизматрасониҳои 

соҳибкорону сармоягузорон, бахши ҳунармандӣ, беҳтар кардани 

нишондиҳандаҳои кишвар дар арзёбиҳои байналмилалӣ ва самтҳои 

афзалиятнок дар соли 2021 маълумот пешниҳод гардид. 

 Аз ҷумла қайд гардид, ки Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи пешгирии таъсири бемории сироятии СOVID-19 ба соҳаҳои 

иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва қарори Ҳукумати ҷумҳурӣ 

ҷиҳати иҷрои фармони мазкур бо мақсади дастгирии соҳибкорон дар 

шароити паҳншавии падениями коронавирус ба тасвиб расида, дар асоси он 

соҳибкорону сармоягузорон дар давраи пандемия аз имтиёзҳо ва 

шароитҳои мусоид баҳравар шуданд. 

Дар баробари ин, бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ дар низоми “Равзанаи ягона”-и мақомоти андоз, соддаву ройгон 

ба роҳ монда шуда, ба боз ҳам осон ва камхарҷ шудани оғози фаъолияти 

соҳибкорӣ, афзоиши шумораи соҳибкорон ва дар маҷмӯъ фаъолнокии 

иқтисодии аҳолӣ мусоидат намуд (қаблан ин расмиёт наздики 1500 

сомониро ташкил мекард). 
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Шахсони воқеӣ тибқи номгӯи намудҳои фаъолият оид ба истеҳсоли 

молҳои ниёзи мардум дар хона, аз 1 январи соли 2020 дар мақомоти андоз 

ба сифати соҳибкори инфиродӣ ройгон ба қайди давлатӣ гирифта шуда, аз 

пардохти андозҳо озод гардиданд. 

Низомҳои “Равзанаи ягона” ҷиҳати барасмиятдарории амалиёти 

содиротиву воридотӣ ва транзитӣ, барои дастрас намудани иҷозати корҳои 

сохтмонӣ (www.memori.tj), пешниҳоди шартҳои техникӣ оид ба 

пайвастшавӣ ба шабакаҳои барқӣ (www.dges.tj), бақайдгирии амволи 

ғайриманқул (www.baqaydgiri.tj) ва дигар механизмҳои муосир бо 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ фаъолияти соҳибкоронро камхарҷу 

сабук гардонид. 

Дар фарҷоми чорабинӣ, миёни иштирокчиёни ҷаласаи корӣ 

мубодилаи афкор ва бахши саволу ҷавоб сурат гирифт.  

  

ТАҚВИЯТ БАХШИДАНИ ЗАМИНАҲОИ 

ҲУҚУҚИИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

Рӯзи 12 майи соли 2021 чорабинии маҷозии Созмони ҳамкориҳои 

иқтисодӣ ва рушд (СИҲР) ҷиҳати тақвит бахшидани заминаҳои ҳуқуқии 

фаъолияти сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. 

Дар чорабинии мазкур намояндагони сохторҳои давлатӣ, бахши 

хусусӣ, шарикони рушд, намояндагони Иттиҳоди Аврупо ва СИҲР 

фаъолона иштирок намуданд.  

Ҳадафи чорабинӣ мусоидат ҷиҳати беҳтар кардани заминаҳои ҳуқуқии 

фаъолияти сармоягузорӣ дар Тоҷикистон дар асоси ҳисоботи СҲИР дар 

мавзӯи “Такмили ҳуқуқии фазои соҳибкорӣ ва фаъолияти сармоягузории 

кишварҳои Осиёи Марказӣ” мебошад.  

Муовини якуми раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи 

амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хуршед Мирзо чорабиниро ҳусни 

оғоз бахшида, вобаста ба дастовардҳо ҷиҳати беҳтар кардани фазои 

сармоягузорӣ сухан кард.  

Аз ҷониби намояндагони СИҲР ҳисобот ва муаррифномаҳо оид ба 

фазои ҳуқуқии фаъолияти сармоягузорон дар Тоҷикистон, вусъатбахшии 
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ҷалби сармоя, таҷрибаи кишварҳои пешқадам вобаста ба рушди заминҳои 

ҳуқуқӣ шунида шуд.  

Дар чорабинӣ инчунин натиҷаҳои асосии ҳисобот дар бораи фазои 

ҳуқуқии фаъолияти сармоягузорӣ дар Тоҷикистон ва дигар кишварҳои 

Осиёи Марказӣ, натиҷаҳои раванди баҳодиҳии ҷалби сармоя, аз ҷумла 

ислоҳоти ҳуқуқие, ки ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар 

Тоҷикистон равона шудаанд, таҷрибаи як қатор мамлакатҳо – Марокаш, 

Тунис, Гурҷистон дар самти сармоягузорӣ, инчунин таҷрибаи дар Осиёи 

Марказӣ мавҷудбуда, аз ҷумла: ихтилофу сатҳи нисбатан пасти муназзамӣ 

ва шаффофияти меъёрҳои сармоягузорӣ, мушкилот вобаста ба ташаккули 

шароити баробари рақобатнокӣ, зарурати фароҳамоварии заминаи 

наздиктари соҳибкории хурду миёна ва ҳадафҳои умумии сиёсати 

сармоягузорӣ, беҳтар намудани шароити сармоягузорӣ, алахусус дар 

шароити бӯҳрони коронавирус баррасӣ ва муаррифӣ гардид. 

Дар хотимаи чорабнӣ миёни иштирокчиён муҳокимаи кушод ва 

бахши саволу ҷавоб доир гардид.  

 

 Котиботи Шӯрои машваратии назди  

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба  

беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ  
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