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Таъкид гардид, ки дар
арзё бии
ҳисоботи
«Пешбурди соҳибкорӣ »
масъалаҳои шаффоф ва
сода
гардонидани
расмиё ти бақаидгирии
субъектҳои соҳибкорӣ ,
гирифтани
иҷозат
барои
сохтмон,
паивастшавӣ
ба
шабакаҳои
таъмини
барқ,
андозбандӣ ,
бақаидгирии моликият,
ҳимояи сармоягузорони
миноритарӣ , дастрасӣ
ба
қарз,
тиҷорати
баиналмилалӣ , таъмин
намудани
иҷрои
қарордодҳо ва ҳалли
масъалаи
пардохтнопазирӣ муҳим буда,
роҳбарони
вазорату
идораҳо бояд дар ин
самт бо масъулияти
баланд
фаъолият
намоянд.
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Санаи 3-юми апрели соли 2019
ҷаласаи
назди
муовини
якуми
Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
баланд бардоштани мавқеи Тоҷикистон
дар арзё бии ҳисоботи «Пешбурди
соҳибкорӣ » баргузор гардид.
Дар
ҷаласа
Ердамчии
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид
ба масъалаҳои иқтисодӣ , роҳбарони
вазорату идораҳо ва кумитаҳои давлатӣ
иштирок варзида, масъалаҳои баланд
бардоштани
мавқеи
Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар арзё бии ҳисоботи
«Пешбурди
соҳибкорӣ »-и
Бонки
Ҷаҳониро
муҳокима
ва
баррасӣ
намуданд.
Ҷаласаро
муовини
якуми
Сарвазири
Ҷумҳурии
Тоҷикистон,
муҳтарам Давлаталӣ Саид оғоз намуд.
Пас аз тасдиқи рӯ зномаи ҷаласа ва
муаиян кардани регламенти кори он,
муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии
Тоҷикистон хотиррасон намуд, ки
Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон ба масъалаи беҳтар намудани
мавқеи Тоҷикистон дар арзё биҳои
баиналмилалӣ ,
бахусус
ҳисоботи
«Пешбурди соҳибкорӣ » таваҷҷӯ ҳи хосса
зоҳир менамояд.
Сипас раисикунанда оид ба паст
шудани мавқеи кишвар дар арзё бии
мазкур нисбат ба кишварҳои ҳамсоя аз
рӯ и якчанд нишондиҳандаҳо изҳорӣ
нигаронӣ намуда, зикр карданд, ки
шароити рақобати шадиди минтақавӣ
тақвият
бахшидани
ислоҳоти
ҳамаҷонибаро оид ба беҳтар намудани
шароити пешбурди соҳибкорӣ ва фазои
сармоягузорӣ , аз ҷумла ҷиҳати беҳтар
кардани нишондиҳандаҳои мазкур аз
ҷониби сохторҳои масъули дахлдор
тақозо менамояд.
Вобаста ба масъалаи якум раиси
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва
амволи давлатӣ - Ҳамрализода Фаррух

ҶАЛАСА НАЗДИ
МУОВИНИ ЯКУМИ
САРВАЗИРИ
ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН
баромад намуд.
Аз ҷумла қаид карда шуд, ки бо
мақсади татбиқи минбаъдаи ислоҳот
дар самти соддагардонии расмиё ти
танзими фаъолияти соҳибкорӣ лоиҳаи
Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани
нишондиҳандаҳои ҷумҳурӣ дар ҳисоботи «Пешбурди соҳибкорӣ » барои солҳои
2019-2022 таҳия карда, барои баррасӣ ба
Ҳукумати ҷумҳурӣ пешниҳод карда шуд.
Инчунин ҳисоботҳои вазоратҳои
адлия, молия, рушди иқтисод ва савдо,
энергетика ва захираҳои об, кумитаи
давлатии идораи замин ва геодезӣ
кумитаи андоз, сохтмон ва меъморӣ ,
хадамоти гумрук, агентии давлатии
суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа ва дигар
мақомот оид ба вазъи кунунии ислоҳот
ва мушкилоти ҷоидошта дар ин самт
шунида шуд.

САФАРИ ПРЕЗИДЕНТИ БОНКИ
АВРУПОИИ ТАҶДИД ВА РУШД
БА ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Тибқи
дастури
Ҳукумати
ҷумҳурӣ рӯ зи 1 июли соли 2019 дар
Муассисаи
давлатии
«Китобхонаи
миллии Тоҷикистон» дар доираи сафари
расмии Президенти Бонки аврупоии
таҷдид ва рушд, Сума Чакрабарти ба
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
вохӯ рии
Президенти Бонк бо роҳбарияти
вазорату идораҳо, намояндагони бахши
хусусӣ , соҳибкорон ва воситаҳои ахбори
омма вобаста ба масъалаҳои рушди
бахши хусусӣ ва ҳамгироии минтақавӣ
баргузор гардид.
Аз номи Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон, муовини якуми Сарвазири
Ҷумҳурии
Тоҷикистон,
муҳтарам
Давлаталӣ Саид баромад намуда, қаид
намуд, ки мо Бонки аврупоии таҷдид ва
рушдро яке аз шарики асосӣ ва
боэътимоди
худ
мешуморем,
ва
миннатдории худро ба роҳбарияти бонк,
ҷиҳати ба роҳ мондани ҳамкориҳои
судманд изҳор намуд.
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Пас аз суханронии Президенти
БАТР саволу ҷавоб сурат гирифт.
Дар чорабинӣ меҳмонон, намояндагони
вазорату идораҳои ҷумҳурӣ ва бахши
хусусию соҳибкорон иштирок намуданд.
Бояд қаид намуд, ки Бонки
аврупоии таҷдид ва рушд дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз соли 1993 фаъолият
намуда истодааст.
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҳамкориро бо Бонки аврупоии таҷдид ва
рушд ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу
сифати зиндагии мардум тариқи рушди
бахши хусусӣ ва вазъи иҷтимоию
иқтисодии мамлакат идома хоҳанд дод.

Аини
замон,
дар
ҷумҳурӣ бо дастгирии
молиявии
Бонки
аврупоии таҷдид ва
рушд
22
лоиҳаи
давлатии сармоягузорӣ
дар соҳаҳои хоҷагии
манзилию коммуналӣ ,
энергетика ва нақлиё т
ба маблағи 521,7 млн.
доллари ИМА мавриди
татбиқ қарор доранд.
Инчунин, аз ҷониби
Бонки
мазкур
маблағгузории
11
лоиҳаи сармоягузорӣ
дар бахши давлатӣ ба
маблағи 290,4 млн
доллари ИМА ба нақша
гирифта шудааст.

ҚОНУНИ
ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН «ДАР
БОРАИ
ҲУНАРМАНДӢ»
20 июн Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ – Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи ҳунармандӣ »-ро
ба имзо расониданд.
Қобили қаид аст, ки тибқи банди
9, зербанди 2 Протоколи ҷаласаи ХVII
Шӯ рои машваратии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар
намудани фазои сармоягузорӣ аз 30
январи соли 2017 ба Кумитаи давлатии
сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ
ва Котиботи Шӯ рои машваратӣ лоиҳаи
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон супориш
дода шуда буд
Дар ин замина зимни таҳияи
лоиҳаи қонун барои соқит намудани
калимаи “фаъолияти” мувофиқи мақсад
дониста шуд ва Котиботи Шӯ рои
машваратӣ таҳияи лоиҳаи қонун “Дар
бораи ҳунармандӣ ”- ро 28 июли соли
2017 ба анҷом расонида ва аз ҳамин сана
дар
сомонаи
Котибот:
www.investmentcouncil.tj ҷоигир намуд.
Лоиҳаи қонун минбаъд дар
якчанд
ҷаласаю
мулоқотҳо
бо
ҳунармандону коршиносон мавриди
баррасӣ қарор гирифта, аз натиҷаи онҳо
протоколҳо тартиб дода шуд ва якҷо бо
лоиҳаи қонун 16 феврали соли 2018 ба
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол
гардид.
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Дар ин замина ба Кумитаи рушди
саиё ҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 23 феврали соли ҷорӣ
барои таъсиси Гурӯ ҳи корӣ ва таҳияи
лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи ҳунармандӣ » супориш дода
шуда буд.
Кабл аз баимзорасонӣ лоиҳа
имсол дар Маҷлиси намояндагон ва
Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии
ҷумҳурӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт.

Тағиироти нав ба андозаи муассисаҳои
таълимии хусусӣ , сохтмон ва саноати
хӯ рокворӣ вобастаанд.
Масъалаи тамдиди муҳлати
татбиқи низоми соддаркардашуда, яъне
пардохти 5 фоизаи андоз аз арзиши
иловашуда барои фаъолияти бахши
хусусӣ дар соҳаи маориф санаи 28 июни
соли 2019 дар Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олӣ баррасӣ гардида, маъқул
дониста шудааст.
Мувофиқи
тағиироти
нав,
меъё ри андоз барои муассисаҳои
таълимии хусусӣ аз 18% то 5% коҳиш
хоҳад ё фт ва нишондиҳандаи андоз
барои
ширкатҳои
сохтмонӣ
ва
хӯ рокворӣ 7% ташкил хоҳад дод.

ФОИЗИ АНДОЗҲО
БАРОИ
МУАССИСАҲОИ
ҶАЛАСАИ
ТАЪЛИМИИ ХУСУСӢ
МАШВАРАТИ
АЗ 18% ТО 5%
ГУРӮҲИ КОРИ ОИД
КОҲИШ МЕЕБАД
БА ДАСТГИРИИ
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ
- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии ЗАНОНИ СОҲИБКОР
Тоҷикистон, Раиси Шӯ рои машваратӣ
оид ба беҳтар намудани фазои
сармоягузорӣ
муҳтарам
Эмомалӣ
Раҳмон дар ҷаласаи ХIХ Шӯ рои
машваратӣ аз 20 феврали соли 2019
супориш доданд, ки барои муассисаҳои
таълимии бахши хусусӣ дар соҳаи
маориф фоизи андоз то 5% муқаррар
карда шавад.
Дар ин замина тибқи протоколи
ҷаласаи мазкур вазорати молия
вазифадор гардид, ки ҷиҳати тамдиди
муҳлати
татбиқи
низоми
соддаркардашуда, яъне пардохти 5
фоизаи андоз аз арзиши иловашуда
барои фаъолият дар ин самт чораҷӯ ӣ
намояд.

Санаи 5-уми июли соли 2019 дар толори
хурди Кумита ҷаласаи машварати
Гурӯ ҳи кории баиниидоравӣ оид ба
дастгирии занони соҳибкори назди
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва
идораи амволи давлатӣ баргузор карда
шуд.
Мақсад аз баргузор намудани семинар
баррасии масъалаи амалигардонии
марҳилаи дуюми лоиҳаи “Ислоҳоти
фазои сармоягузорӣ бо назардошти
ҷанбаҳои гендерӣ ” ва роҳандозии
механизми
арзё бии
таъсири
танзимкунии қонунгузорӣ ва сиё сати
давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
рушди соҳибкории бонувон дар
мақомоти давлатии дахлдор маҳсуб
меё бад.
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Дар ҷаласа аз ҷониби Гурӯ ҳи корӣ
Роҳбари Гурӯ ҳи корӣ – Нигина Анварӣ ва
аъзои он аз ҳисоби вазорату идораҳои
давлатӣ аз ҷониби БАТР хонум хонум
Харуми Тояма (мушовир оид ба
масъалаҳои
гендерии
дафтари
марказии БАТР дар Лондон) ва доктор
Иоланда
Гибб
(коршиноси
баи
налмилалӣ
оид
ба
масъалаҳои
гендерӣ ) ва иштирок карданд.
Е довар мешавем, ки Котиботи Шуро
ҳамоҳангӣ ва котиботи гуруҳи кории
мазкурро ба уҳда дорад.

БАРГУЗОРИИ ФОРУМИ
БАЙНАЛМИЛАЛИИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР
ШАҲРИ КӮЛОБИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

Вобаста ба ин, як қатор
тадбирҳои дар ин самт
андешида ва нақшаҳои
зерин ё драс карда шуд:
- тибқи Стратегияи
миллии
рушди
Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои давраи то соли
2030 муаиян гардидани
ҳаҷми
дурнамои
воситаҳо аз руи ҳамаи
с а р ч а ш м а ҳ о и
маблағгузориҳо,
аз
118,1 млрд. доллари
ШМА 54,7 млрд. доллари
ШМА (46,3 фоиз)-и он ба
бахши хусусӣ марбут
будан;
тибқи
Паё ми
Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон,
Пешвои
миллат
муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон ба
Маҷлиси
Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 22 декабри соли 2017
тибқи
санадҳои
барномавӣ то соли 2020
ду баробар афзоиш
додани ҳиссаи бахши
хусусӣ
дар
сармоягузории умумӣ ;
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Дар асоси дастуру супоришҳои
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ,
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
рӯ зи 14 июни соли 2019 дар шаҳри
Кӯ лоби вилояти Хатлон аз ҷониби
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва
идораи амволи давлатӣ дар ҳамкорӣ бо
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии
вилояти Хатлон ва шаҳри Кӯ лоб Форуми
баиналмилалии сармоягузорӣ баргузор
гардид.
Дар доираи Форум намоишгоҳи
молу маҳсулоти истеҳсолкунандагони
маҳаллӣ , намунаҳои эҷодиё ти ҳунарҳои
мардумӣ ташкил карда шуда, ба маърази
иштирокчиё ни Форум гузошта шуд.
Дар кори Форум доираи васеи
соҳибкорону сармоягузорони ватаниву
хориҷӣ , масъулини мақомоти давлатӣ ,
намояндагони
ҳамватанони
бурунмарзӣ ,
мутахассисону
коршиносон ва намояндагони васоити
ахбори омма иштирок намуданд.
Дар қисмати расмии Форум, ки таҳти
роҳбарии Раиси Кумитаи давлатии
сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ
Ҳамрализода Фаррух Маҳмуд

баргузор гардид, ё рдамчии Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
оид
ба
масъалаҳои
иқтисодӣ
Ашурбои
Солеҳзода, муовини Раиси вилояти
Хатлон Раҷабалӣ Раҷабов, Раиси шаҳри
Кӯ лоби вилояти Хатлон Иноятзода
Баҳром, Сафири фавқулодда ва мухтори
Штатҳои Муттаҳидаи Амрико дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷон Марк
Паммершаим, Сафири фавқулодда ва
мухтори Шоҳигарии Арабистони Саудӣ
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулазиз
Муҳаммад Ал Бодӣ , директори
иҷроияи Корпоратсияи Исломӣ оид ба
рушди бахши хусусӣ Аи ман Амин
Сеҷинӣ , Президенти ширкат оид ба
захираҳои «Тибет-Эверест» Хуан Цзян
Жунг ва муовини волии Балхи
Ҷумҳурии Исломии Афғонистон
иштирок ва суханронӣ намуданд.
Дар нимаи дуюми рӯ з кори Форум дар
чор бахши алоҳода дар мавзӯ ҳои “Роҳҳо
ва усулҳои такмили сиё сати давлатӣ дар
самти сармоягузориву соҳибкорӣ бо
мақсади
рушди
саноатию
инноватсионии иқтисодиё ти миллӣ ”,
“Минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҳамчун
омили суръатбахши саноатикунонии

Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Имкониятҳои
рушди соҳибкорӣ дар бахши саиё ҳӣ ,
мавзеҳои таърихиву фарҳангӣ ва ҷалби
сармоя ба инфрасохтори саиё ҳӣ ”,
“Имкониятҳои рушди содирот ва
коркарди маҳсулоти кишоварзӣ бо
истифодаи технологияи муосир” идома
ё фт.
Дар доираи Форум як қатор
санадҳои дуҷонибаи ҳамкорӣ , аз ҷумла
Созишномаи қолабӣ баини Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Корпоратсияи
баиналмилалии
исломӣ
оид
ба
маблағгузории
тиҷорат
(ITFC)”,
“Созишномаи сармоягузорӣ
баини
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
ширкати дорои масъулияти маҳдуди
“Каши Синюи Дади Маининг”, Еддошти
тафоҳум оид ба татбиқи лоиҳаҳои
муштараки сармоягузорӣ бо ширкат оид
ба
захираҳои
«Тибет-Эверест»,
“Созишнома оид ба ҳамкорӣ баини
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии
шаҳри Кӯ лоби вилояти Хатлон ва
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди
“Ориё н-Рустам» оид ба сохтмон ва ба
истифода додани корхонаи истеҳсоли
маҳсулоти хурокворӣ ” ва Еддошти
тафоҳум оид ба ҳамкорӣ баини
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии
вилояти Хатлон ва вилояти Балхи
Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ба имзо
расонида шуд.
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Баррасии масъалаҳои сиёсати
давлатӣ дар самти
сармоягузориву соҳибкорӣ дар
форуми байналмилалӣ
14 июни соли 2019 дар шаҳри
Кӯ лоби вилояти Хатлон Форуми баиналмилалии сармоягузорӣ – Кӯ лоб 2019
баргузор гардид. Кори Форум дар 4
панел гузаронида шуда, аз ҷумла кори
панели якум ба мавзӯ и “Роҳҳо ва усулҳои
такмили сиё сати давлатӣ дар самти
сармоягузориву соҳибкорӣ бо мақсади
рушди саноатию инноватсионии иқтисодиё ти миллӣ ” бахшида шуд. Дар он
намояндагони мақомоти маҳаллии
ҳокимияти далатӣ , бахши хусусӣ ва
коршиносон иштирок намуданд.
Раисикунанда,
Шерализода
Шараф, Роҳбари Котиботи Шӯ рои
машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани
фазои сармоягузорӣ қаид намуд, ки
рушди бахши хусусӣ тавассути беҳтар
намудани фазои сармоягузорӣ ва
дастгирии давлатии соҳибкорӣ яке аз
самтҳои муҳимтарини Ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад.
Қаид гардид, ки имкониятҳои
сармоягузорӣ ва дарё фти роҳҳои муносиби ҳамкориҳо дар вилояти Хатлон низ
мавзуи актуалӣ ба ҳисоб рафта, дар ин
робита имкониятҳои зиё ди сармоягузорӣ дар шаҳри Кӯ лоб мавқеи хосса
дорад.
Лоиҳаи инкубатсионии акселераторони
Тоҷикистон
“Accelerate
Prosperity” ва фаъолияти Муассисаи
давлатии “Ташаккул ва рушди соҳибкорӣ ” барои пешбурди бисё р масъалаҳои соҳибкории хурду миё на ва дар ин
замина миё и соҳибкорон ба роҳ мондани
ҳамкориҳо ва мусоидати ин ташкилот аз
масъалаҳои ҷолиб арзё бӣ гардид.

нақши
мақомоти
иҷроияи
ҳокимияти
давлатии вилоятҳо ва
шаҳру ноҳияҳо дар
самти рушди соҳибкорию сармоягузорӣ ;
- имтиё зҳои андозию
гумрукӣ ;
нишондиҳандаҳои
ҳисоботи
«Пешбурди
соҳибкорӣ »-и
Бонки
Умумиҷаҳонӣ
барои
солҳои
2019-2022,
тасдиқ аз 2 маии соли
2019, №223 ва ғаира.
-сармоягузорӣ
дар
соҳаҳои
хоҷагии
манзилию коммуналӣ ,
энергетика ва нақлиё т
ба маблағи 521,7 млн.
доллари ИМА мавриди
татбиқ қарор доранд.
Инчунин, аз ҷониби
Бонки
мазкур
маблағгузории
11
лоиҳаи сармоягузорӣ
дар бахши давлатӣ ба
маблағи 290,4 млн
доллари ИМА ба нақша
гирифта шудааст.

КОНФРОНСИ
БАЙНАЛМИЛАЛӢ
«ТАВСЕАИ ҲУҚУҚ
ВА ИМКОНИЯТҲОИ
БОНУВОНИ
СОҲИБКОР ДАР
ТОҶИКИСТОН»
Санаи 4-уми июли соли 2019 дар
меҳмонхонаи Хилтон Душанбе дар
ҳамкории
Кумитаи
давлатии
сармоягузорӣ
ва идораи амволи
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки
Аврупоии таҷдид ва рушд Конфронси
баиналмилалӣ дар мавзӯ и «Тавсеаи
ҳуқуқ ва имкониятҳои бонувони
соҳибкор дар Тоҷикистон» баргузор
гардид.
Мақсад аз чорабинӣ муаррифии
самараҳои Барномаи БАТР «Бонувон дар
тиҷорат», ки моҳи сентябри соли 2017
ифтитоҳ гардида буд, маҳсуб меё бад.
Барномаи мазкур ба таъмини дастрасии
васеи бонувони соҳибкор ба воситаҳои
молиявӣ
ва
инчунин
бизнесмашваратҳо барои мусоидат ба рушд ва
баланд бардоштани рақобатпазирии
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фаъолияти соҳибкории онҳо равона
карда шудааст.
Дар чорабинӣ намояндагони
вазорату
идораҳои
давлатӣ -аъзои
Гурӯ ҳи
корӣ ,
шарикони
рушд,
коршиносони баиналмилалии Бонк аз
кишварҳои хориҷӣ ва бахши хусусӣ , аз
ҷумла манфиатбардорони Барномаи
“Бонувон дар тиҷорат” иштирок
варзида, оид ба самараҳо, таҷрибаи
андухта, мушкилоти бамиё номада,
роҳҳои ҳалли онҳо ва марҳалаи
минбаъдаи татбиқи барнома бо васеъ
намудани шумораи бонувони соҳибкори
манотиқи гуногуни кишвар мубодилаи
афкор намуданд.
Дар хотимаи қисми расмии
конфронс Роҳбари Бонки Аврупоии
Таҷдид ва Рушд оғози марҳалаи дуюми
Барномаи “Бонувон дар тиҷорат”-ро
эълон карда, аз бонувони соҳибкори
кишвар ва соҳибкорон муваффақ ба
ҳаиси менторон ва ментиҳо барои
иштироки фаъол дар он даъват ба амал
оварда шуд.
Инчунин кормандони фаъоли
ташкилоти молиявии қарзие, ки дар
марҳалаи аввали ин барнома иштирок
карда, ба бонувони соҳибкор барои
дастрасӣ
ба қарзҳои имтиё знок
мусоидат намуданд, бо раҳматномаҳо ва
туҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда
шуданд.

МУЛОҚОТ БО
НАМОЯНДАГОНИ
БАХШИ ХУСУСӢ
ДАР СОҲАИ
ТЕХНОЛОГИЯИ
ИТТИЛООТИ
26 июни соли 2019 дар идораи
Котиботи Шӯ рои машваратии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид
ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ
бо намояндагони бахши хусусии соҳаи
технологияҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ мулоқот баргузор гардид.
Мулоқотро бо пазироии иштироккунандагон, Роҳбари Котиботи
Шӯ рои машваратии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар
намудани фазои сармоягузорӣ Ш.
Шерализода ифтитоҳ намуда, аз ҷумла
қаид кард, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ - Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чандин мулоқоту
ҷаласаҳо ҷиҳати дастрас намудани
пешниҳодоти бахши хусусӣ , баррасӣ ва
мусоидат ба ҳалли онҳо супоришҳо
додаанд.
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Иштироккунандагон
нақши
Шӯ рои машваратии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар
намудани фазои сармоягузорӣ , бахусус
ҷаласаи 10-уми онро дар фароҳам
овардани шароити мусоид барои рушди
соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ва
телекоммуникатсионӣ муҳим арзё бӣ
намуданд. Қаид гардид, ки давраи
минбаъда дар як марҳилаи муаиян
ҷумҳурии моро ба яке аз давлатҳои
пешрафта дар соҳа табдил дод.
Зимни
баромадҳо
иштироккунандагони нишаст оид ба
вазъи кунунӣ , мушкилоту монеаҳо,
таъмини воқеии ҷанбаҳои бехатарии
соҳа, андозбандӣ , танзимнамоӣ , нақши
ТИК дар рушди маориф, иқтисодиё ти
рақамӣ ва дигар соҳаҳои иқтисодиё т,
ташаккули
ҳукумати
электронӣ ,
таҳкими инфрасохтори соҳа, имконият
ва зарурати ҳалли онҳо мулоҳизаронӣ
намуданд.
Дар ҷамъбаст, Роҳбари Котибот
дар муҳлатҳои наздиктарин таҳия
намудани лоиҳаи масъалаҳои ҳисоботи
таҳлилиро аз нигоҳи бахши хусусӣ
мувофиқи мақсад арзё бӣ намуд ва
изҳори итминон намуд, ки онҳо дар
омода намудани санадҳои дахлдор,
инчунин аъзои гуруҳи корӣ дар
баррасию манзур намудани пешниҳодот
дар ҷаласаҳои корӣ фаъолона иштирок
хоҳанд кард.

ПОРТАЛИ
ИНТЕРАКТИВИИ
СОҲИБКОР БО
СОҲИБКОР (В2В)
ВА РУШДИ
ХИЗМАТРАСОНИҲО
И ЭЛЕКТРОНИИ
МАҚОМОТИ АНДОЗ
Cанаи 3 июни соли 2019 дар
Меҳмонхонаи “Ҳаият Реҷенсӣ ” дар
ҳамкорӣ бо Кумитаи андози назди
Ҳукумати
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
семинар машварат оид ба муаррифии
портали интерактивии соҳибкор бо
соҳибкор
(В2В)
ва
рушди
хизматрасониҳои электронии мақомоти
андоз баргузор гардид.
Семинар машварати мазкурро
муовини Раиси Кумитаи давлатии
сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ
муҳтарам Нигина Анварӣ ва муовини
якуми Раиси Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Солеҳзода Аюбҷон бо сухани ифтитоҳӣ оғоз намуданд.
Дар семинар машварат муаррифномаи портали интерактивии соҳибкор
бо соҳибкор (В2В) аз ҷониби роҳбарияти
КВД “Тоҷинвест” ва муаррифномаи
рушди хизматрасониҳои электронии
мақомоти андоз аз ҷониби роҳбарияти
КВД “Маркази барномасозии маъмурикунонии андоз” тавассути рунамо ба
ҳозирин манзур карда шуд.
Портал барои дарё фти шарикон,
маълумот оид ба шарикони эҳтимолӣ ,
роҳнамо барои соҳибкорон ва
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ва сармоягузорон, дарё фти мол ва
хизматрасониҳо, маълумот дар бораи
пешбурди соҳибкорӣ ва хизматрасониҳо
дар ҷумҳурӣ мусоидат менамояд.
Аз санаи 1 июни соли 2019
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон портали хизматрасониҳои электрониро барои андозсупорандагон ҷорӣ намуд. Портали мазкур 36
намуди хизматрасониҳои электронӣ
барои андозсупорандагон, ки дар
сомонаи расмии Кумитаи андоз ҷоигир
карда шуда буданд, дар худ якҷо намуд.
Ҳамзамон бо итминон метавон гуфт, ки
ҷорӣ намудани портали мазкур яке аз
механизмҳои
пешгирии
омилҳои
хусусияти коррупсионӣ дошта, ҷиҳати
кам кардани муносибати баини андозсупоранда ва корманди мақомоти андоз
мусоидат хоҳад кард.
Бояд қаид намуд, ки ба андозсупорандагон аз лаҳзаи бақаидгирӣ то
лаҳзаи қатъи фаъолият портали хизматрасониҳои электронии Кумитаи андоз
пурра дастрас буда, ҷиҳати иҷрои
уҳдадориҳои андозӣ хароҷотҳои молиявӣ ва сарфаи вақт ба андозаи назаррас
кам карда шудаанд.
Дар чорабинӣ роҳбарият ва
масъулони Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ , Кумитаи андоз, вазорату идораҳо, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатӣ , шарикони рушд, соҳибкорони
ватанӣ аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва
сармоягузорони
хориҷӣ
иштирок
намуданд.

БАРГУЗОРИИ
ҶАЛАСАИ
ЗЕРГУРӮҲИ КОРӢ
ОИД БА ДАСТРАСӢ
БА ҚАРЗ
Санаи 29 апрели соли 2019 ҷаласаи
зергурӯ ҳи корӣ оид ба дастрасӣ ба қарзи
Гурӯ ҳи
кории
салоҳиятноки
доимамалкунанда оид ба баланд
бардоштани мавқеи кишвар дар
арзё биҳои баиналмилалӣ дар назди
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва
идораи амволи давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон баргузор гардид.
Дар ҷаласа аъзои зергурӯ ҳи корӣ
оид ба дастрасӣ ба қарзи Гурӯ ҳи корӣ ,
инчунин ассосиатсияҳои соҳавӣ ва
роҳбарони иттифоқҳои қарзии кишвар
иштирок намуданд.
Иштироккунандагон вобаста ба
мафҳуми иттифоқҳои қарзӣ ва фондҳои
қарзӣ дар қонунгузорӣ , хусусият ва
фарқияти куллии онҳо аз муассисаҳои
бонкӣ , ба қаиди давлатӣ гирифтан ва
ҳудуди ниҳоӣ барои азнавбақаидгирии
иттифоқҳои қарзӣ ва фондҳои қарзӣ ,
соддагардонии танзими фаъолият ва
ворид намудани онҳо ба номгӯ и
фаъолияти ғаирисоҳибкорӣ , такмили
заминаи қонунгузории фаъолияти
иттифоқҳои қарзӣ ва фондҳои қарзӣ ,
роҳандозии
тартиби
соддаи
ҳисоботдиҳии онҳо, ҷалби маблағҳои
мувақаттан озоди онҳо ба низоми
бонкии кишвар, аз андозбандӣ озод
намудани фаъолияти иттифоқҳои қарзӣ
ва фондҳои қарзии дорои ҳаҷми
муаияни
маблағҳои
захиравӣ ,
дастгирии
шарикони
рушд
дар
марҳалаи ибтидоии фаъолияти онҳо,
мубодилаи афкор намуданд.
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Тавре мушовири калон оид ба
масъалаҳои иқтисодии Котиботи Шӯ рои
машваратии
назди
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар
намудани фазои сармоягузорӣ
Манучеҳра Мадҷонова қаид намуд,
расмигардонии фаъолияти иттифоқҳои
қарзӣ барои баланд гардидани мавқеи
кишвар
дар
арзё бии
ҳисоботи
“Пешбурди
соҳибкорӣ ”
аз
рӯ и
нишондиҳандаи “дастрасӣ ба қарз” аз
ҳисоби тавсеаи фарогирии аҳолӣ бо
иттилоотии қарзии аз иттифоқҳои
қарзӣ
дастрасшаванда
имконият
фароҳам меорад.
Дар ин радиф роҳандозии
мубодилаи иттилооти қарзӣ баини
иттифоқҳои қарзӣ ва бюроҳои таърихи
қарзӣ метавонад сатҳи фарогирии
аҳолии кишварро бо иттилооти қарзӣ ба
қадри назаррас васеъ намуда, ҳамзамон
мавқеи кишварро дар арзё биҳои
баиналмилалӣ баланд намояд.

Тибқи арзё бии ҳисоботи
“Пешбурди соҳибкорӣ ”
бо вуҷуди аз соли 2013
фаъолият намудани ду
бюрои таърихи қарзӣ ,
сатҳи фарогирии аҳолӣ
бо иттилооти қарзӣ
44,9%-и
аҳолии
калонсоли
кишварро
ташкил медиҳад, ки дар
сатҳи
минтақа
ин
нишондиҳанда ба 42,8%
ва
дар
кишварҳои
Аврупо
63,7%-ро
ташкил медиҳад.

Тадбирҳои минбаъда:
1. Таҳлили соҳаи Технологияи Иттилооти ва Телекоммуникатсия
2. Таҳлили самти агрокластер ва меъёрҳои стандартии
байналмилалӣ ва кластерикунонии соҳаи кишоварзӣ
3. Беҳтар намудани мавқеи ҷумҳурӣ дар ҳисоботи “Пешбурди
соҳибкорӣ”- и Бонки ҷаҳонӣ
4. Тадбиқи нақшаи чорабиниҳои 300 рӯзи ислоҳот
5. Тасдиқи Кодекси нақлиетии автомобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон
6. Гузаронидани тадқиқоти “Пешбурди соҳибкорӣ” дар сатҳи шаҳру
ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (Doing Business Subnational report)

Тамос бо котибот:
хиёбони Рудакӣ 10
734003 Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе
Тел: (+992 44) 610-60-09
Факс: (+992 44) 610-60-04
investmentcouncil.tj
secretariat@investmentcouncil.tj

Барои маълумоти иловагӣ оид ба ин мавзуъ, хоҳишмандон метавонанд ба
Котиботи Шўрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид
ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ муроҷиат намоянд.

