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БАРГУЗОРИИ МИЗИ МУДАВВАР ОИД БА МУАРРИФИИ НАТИҶАҲОИ 

ИСЛОҲОТ ДАР САМТИ БЕҲТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ 

САРМОЯГУЗОРӢ ВА СОҲИБКОРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

18 декабри соли 2014 дар шаҳри 

Душанбе бо ташаббуси 

Котиботи Шӯрои машваратии 

назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон   оид ба беҳтар 

намудани фазои сармоягузорӣ 

Мизи мудаввар оид ба 

муаррифии натиҷаҳои ислоҳот 

дар самти беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ ва 

соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. 

 

Дар ин чорабинӣ зиёда аз 100 намояндагони доираҳои соҳибкорӣ, 

роҳбарон ва намояндагони 

ассоситатсияҳои соҳавии 

соҳибкорӣ, як қатор мақомоти 

давлатӣ, шарикони рушд ва 

ВАО иштирок намуданд.  

Чорабиниро Роҳбари 

Котиботи Шӯрои машваратии 

назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба беҳтар 

намудани фазои сармоягузорӣ, 

Нуъмон Абдуҷаборов ифтитоҳ 

намуда, қайд кард, ки мақсад аз баргузории чорабинӣ муаррифии 

 

НАШРИ МАХСУС 

МАВЗӮИ АСОСӢ:  
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натиҷаҳои ислоҳоти дар 11 моҳи дар доираи фаъолияти Шӯрои 

машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар 

намудани фазои сармоягузорӣ 

таҳти сарварии Ҷаноби Олӣ, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

татбиқгардида мебошад.  

Сипас дар мизи мудаввар бо 

сухани ифтитоҳӣ Муовини Раиси 

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ 

ва идораи амволи давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Нигина 

Анварӣ баромад намуда, зикр 

кард, ки дастгирии соҳибкорӣ, рушди бахши хусусӣ ва ташаккули фазои 

мусоид барои сармоягузорӣ, яке аз самтҳои муҳими фаъолияти Шӯрои 

машваратӣ ба шумор меравад. 

 

Бо ин мақсад соли ҷорӣ бо ташаббуси Шӯрои машваратӣ дар якҷоягӣ бо 

вазорату идораҳои дахлдор ва бахши хусусӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ” дар таҳрири нав бо 

истифода аз таҷрибаи байналмилалӣ ва марҳилаи дуюми Барномаи 

дастгирии давлатии соҳибкорӣ барои солҳои 2012-2020 барои се соли 

оянда, яъне солҳои 2015-2017 

қабул гардида, мавриди амал 

қарор дорад. 

 

Инчунин лоиҳаи Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи санҷиши фаъолияти 

субъектҳои хоҷагидор” бо 

истифода аз таҷрибаи ҷаҳонӣ 

таҳия гардида истодааст. 

 

Дар чорабинӣ ҳамчунин бо сухани  ифтитоҳӣ Роҳбари намояндагии 

Корпоратсияи Байналмилалии Молиявӣ дар Тоҷикистон Кристофер 
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Миллер баромад намуда, оид ба натиҷаҳои ислоҳот дар самти беҳтар 

намудани фазои сармоягузорӣ дар ҷумҳурӣ ибрози назар намуд. Аз ҷумла 

қайд шуд, ки Тоҷикистон дар 

ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ 

- 2015”-и Бонки Ҷаҳонӣ бори 

сеюм ба даҳгонаи кишварҳои 

ислоҳотгари олам шомил 

гардида, дар он саҳми Котиботи 

Шӯрои машваратӣ баланд 

арзёбӣ  мешавад. Дар мизи 

мудаввар ҳамчун нишони 

эътирофи ислоҳот оид ба беҳтар 

намудани шароити пешбурди 

соҳибкорӣ, ба Ҷумҳурии Тоҷикистон  байни 189 кишвари ҷаҳон 

Шаҳодатномаи беҳтарин мамлакати ислоҳотгар аз ҷониби Бонки Ҷаҳонӣ 

супорида шуд. Итминон карда шуд, ки ин ҷоиза эътимоди сармоягузорони 

хориҷиро барои сармоягузорӣ ба иқтисодиёти мамлакат боз ҳам қавитар 

хоҳад намуд. 

 

Ҷиҳати натиҷаҳои ислоҳоти соли ҷорӣ дар самти беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ дар мамлакат 

татбиқшуда Роҳбари Котиботи 

Шӯрои машваратии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

оид ба беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ Нуъмон Абдуҷаборов 

маърӯза намуд.  

 

Дар ин робита ба ҳозирин оид ба 

Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар 

намудани нишондиҳандаҳои мамлакат дар ҳисоботи “Пешбурди 

соҳибкорӣ”-и Бонки ҷаҳонӣ, Нақшаи чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ дар бахши сайёҳӣ, Нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷрои 
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дастуру супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз натиҷаи 

мулоқот бо соҳибкорон ва сармоягузорон аз 14 октябри соли 2014, 

натиҷаҳои Форуми иқтисодиву сармоягузории Душанбе-2014 таҳти унвони 

“Соҳибкорӣ – муҳаррики 

иқтисодиёт”, анҷомёбии раванди 

шомилшавии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба Конвенсияи Гаага ё 

худ Конвенсияи Апостил оид ба 

бекор намудани легализатсияи 

ҳуҷҷатҳои расмии хориҷӣ ва 

натиҷаҳои ҷаласаи 14-уми Шӯрои 

машваратии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ аз 17 ноябри соли 2014 маълумоти муфассал  пешниҳод 

карда шуд. 

Инчунин дар муаррифии натиҷаҳои ислоҳот оид ба беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, шарикони 

рушд ва намояндагони  бахши хусусӣ баромад намуданд. 

 

Аз ҷумла, оид ба натиҷаҳои мулоқоти 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо 

соҳибкорону сармоягузорон  ва 

Форуми иқтисодӣ ва сармоягузории 

Душанбе-2014 таҳти шиори 

“Соҳибкорӣ –муҳаррики иқтисодиёт” 

Изатулло Лалбеков, Роҳбари 

Ассосиатсияи бонкҳои Тоҷикистон 

сухан ронда, иброз дошт, ки 

чорабиниҳои мазкур боиси баланд 

шудани таваҷҷуҳи  соҳибкорону 

сармоягузорони дохиливу бурунмарзӣ баҳри сармоягузорӣ дар кишвар 

гардид. Тавре ӯ зикр намуд, дар натиҷаи мулоқоти Сарвари давлат бо 
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соҳибкорон  Нақша-чорабиниҳо таҳия ва аз ҷониби Президенти ҷумҳурӣ 

тасдиқ гардид. Аз натиҷаи кори форум изҳорот қабул гардида, татбиқи 

онҳо барои боз ҳам беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва фаъолияти 

соҳибкорӣ мусоидат хоҳад кард. 

 

Фарҳод Акбаров, Роҳбари Ассосиатсияи ташкилотҳои маблағгузории 

хурди Тоҷикистон дар баромади худ вобаста ба саҳми Шӯро дар ҳамкорӣ 

бо ассосиатсия дар татбиқи ислоҳот ҷиҳати ташкили рейтинги кредитии 

соҳибихтиёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди бозори такрории қоғазҳои 

қиматнок ибрози назар намуда, аз ҷумла  қайд кард, ки бо мақсади 

ташкили рейтинги кредитии соҳибихтиёрии Тоҷикистон, Бонки миллии 

Тоҷикистон бо агентиҳои рейтингии бонуфузи ҷаҳонӣ Стандард энд Пуарс 

ва Мудис ҳамкориҳоро ба роҳ монда, моҳи декабри соли ҷорӣ лоиҳаи 

хулоса ҷиҳати пешниҳоди рейтинги кредитии соҳибихтиёрии Тоҷикистон 

манзур мегардад. 

 

Вобаста ба рушди бозори 

такрории қоғазҳои 

қиматнок таҳлили 

ҳамаҷониба гузаронида 

шуда, лоиҳаи Нақшаи 

чорабиниҳои Ҳукумати 

мамлакат оид ба рушди 

бозори такрории қоғазҳои 

қиматнок ва биржаҳои 

фондӣ таҳия гардид.  

 

Баромади Алишер Тураханов, Директори ширкати байналмилалии 

консалтингию ҳуқуқии AITEN GROUP масъалаҳои марбут ба самараи 

шомилшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конвенсияи Гаага ё худ 

Конвенсияи Апостил оид ба бекор намудани легализатсияи ҳуҷҷатҳои 

расмии хориҷиро дар бар гирифта, қайд гардид, ки Конвенсияи мазкур 

санаи 29 октябр аз ҷониби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб расид, ки барои соддаву осон намудани 
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ҳуҷҷатгузории соҳибкорону сармоягузорон дар кишварҳои шомили 

Конвенсия аҳамияти муҳим дорад. Номбурда оид ба моҳияти ҳуҷҷати 

мазкур ба иштироккунандагон маълумоти муфассал манзур намуд.  

 

Пас аз баромадҳои мазкур, доираи васеи намояндагони бахши хусусӣ, 

мақомоту идораҳои давлатӣ, воситаҳои ахбори омма дар мулоҳизарониҳо 

ва саволу ҷавоб  фаъолона  иштирок намуданд. 

 

Дар сухани хотимавӣ 

Роҳбари Котиботи Шӯро, 

Нуъмон Абдуҷаборов ва 

Муовини Раиси Кумитаи 

давлатии сармоягузорӣ ва 

идораи амволи давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Нигина Анварӣ мунтазам 

беҳтар гардидани фазои 

сармоягузорӣ ва фаъолияти 

соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ, 

бахусус иқдомот ва 

дастгирии бевоситаи Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро 

дар ин самт қайд карда, ҳамзамон изҳори итминон намуданд, ки Котиботи 

Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ,  Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва 

идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар якҷоягӣ бо 

намояндагони бахши хусусӣ, шарикони рушд ва дигар мақомоту идораҳои 

давлатӣ ҷиҳати татбиқи ин ташаббускориҳои Сарвари давлат саҳми 

назаррас хоҳанд гузошт ва ба иштироккунандагон дар мизи мудаввар, 

барои иштироки фаъолона  изҳори сипос намуданд. 
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Қарорҳои қабулнамудаи ҷаласаи 14-уми Шӯрои машваратии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ: 

1. Котиби масъули Шӯро ва Котиботи Шӯро ҷараёни иҷрои 

қарорҳои Шӯрои машваратиро таҳти назорат гирифта, ҷиҳати татбиқи 

пурра ва босамари онҳо чораҳои муассир андешанд. 

2. Вазорати молия: 

- дар якҷоягӣ бо Бонки миллӣ барориш ва фурӯши мунтазами 

коғазҳои қиматноки давлатиро бо нархҳои бозорӣ таъмин намуда, аз 

натиҷааш ба Ҳукумати ҷумҳурӣ маълумот диҳанд; 

- дар якҷоягӣ бо Бонки миллӣ дар доираи ислоҳоти бахши бозори 

қоғазҳои қиматнок ва биржаҳои фондӣ, масъалаҳои фароҳам овардани 

шароити мусоид барои таъсиси ҷамъиятҳои саҳомӣ ва ҷорӣ намудани 

усулҳои муосири идоракунии корпоративӣ, ташкили фаъолияти бонизом 

ва пурмаҳсули биржаҳои фондӣ дар Тоҷикистон, зина ба зина ба биржаҳои 

байналмилалӣ баровардани саҳмияҳои ширкатҳои ватанӣ ва дигар 

ҷанбаҳои муҳими соҳаро ба инобат гиранд; 

- дар якҷоягӣ бо Бонки миллӣ дар лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳои 

Ҳукумати мамлакат оид ба рушди бозори такрории қоғазҳои қиматнок ва 

биржаҳои фондӣ на танҳо ба ҷанбаҳои рушди қоғазҳои қиматноки 

давлатӣ, инчунин ба тавсеаи бозори коғазҳои қиматноки корпоративӣ 

диққати ҷиддӣ диҳанд. 

3. Вазоратҳои молия, адлия ва Бонки миллӣ дар якҷоягӣ бо дигар 

вазорату идораҳои марбута ҷиҳати мукаммал намудани заминаи меъёрию 

ҳуқуқии бахши бозори қоғазҳои қиматнок ва биржаҳои фондӣ ва сохтори 

институтсионалии он чораҳои заруриро амалӣ намоянд. 

4. Бонки миллӣ лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати ҷумҳурӣ оид 

ба рушди бозори такрории қоғазҳои қиматнок ва биржаҳои фондиро бо 

дарназардошти таклифу пешниҳодоти дар ҷаласаи имрӯза баёнгардида 

такмил дода, бо тартиби муқарраргардида ба баррасии Ҳукумати 

мамлакат пешниҳод намояд. 

5. Вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, молия, Кумитаи давлатии 

сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва дигар вазорату идораҳои 

дахлдор якҷо бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон 
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ҷиҳати ҷалби бештари сармоягузориҳо ба иқтисодиёти вилоят тадбирҳо 

андешида, ҳангоми таҳияи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ ва татбиқи 

онҳо, талаботи воқеии минтақа, аз ҷумла дар самти ба гардиши кишоварзӣ 

баргардонидани заминҳои партов ва бекористода ба инобат гирифта 

шавад. 

6. Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ, дигар вазорату 

идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти 

Хатлон ҷиҳати соддаву осон намудани тартиби ҷудо намудани қитъаи 

замин барои сохтмони корхонаҳои саноатӣ, ба Ҳукумати мамлакат 

пешниҳодоти асоснок ва мушаххас манзур намоянд. 

7. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон: 

- барои беҳтару самаранок намудани фаъолияти Шӯрои вилоятӣ оид 

ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, котиботи он ва мунтазам 

гузаронидани ҷаласаҳои Шӯро чораҳои амалӣ андешад; 

- дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои дахлдор, бахши хусусӣ ва бо 

ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ барои таъсиси корхонаҳои хурду миёнаи 

истеҳсолӣ дар соҳаҳои саноат ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, захираву 

нигоҳдории он ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии ба содирот 

нигаронидашуда тадбирҳои зарурӣ андешида, аз натиҷааш ба Ҳукумати 

ҷумҳурӣ маълумот манзур намояд; 

- ҷиҳати паҳн намудани таҷрибаи ноҳияи Ёвон оид ба таъсиси 

корхонаҳои саноатӣ ва ҷойҳои корӣ дар дигар ноҳияҳои вилоят бо 

дарназардошти захираҳои ашёи хоми маҳаллӣ, истифодаи ҳамаҷонибаи 

имкониятҳои иқтисодии гузаргоҳи сарҳадии Панҷи Поён, ба роҳ мондани 

ҳамкориҳои судманд бо МД «Фонди дастгирии соҳибкорӣ» ва дар маҷмуъ 

барои фароҳам овардани шароити мусоид ба соҳибкорон ва ба роҳ 

мондани ҳамкориҳои мунтазам бо онҳо чораҳои зарурӣ андешад; 

- барои пайгирӣ намудани самтҳои нави рушди иқтисодии вилоят, аз 

ҷумла дар соҳаҳои кишоварзӣ, саноат, энергетика ва сайёҳӣ ва дар заминаи 

он таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва баланд намудани некӯаҳволии мардум 

тадбирҳо андешад. 

8. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ВМКБ, вилоятҳои 

Хатлону Суғд, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар ҳамкорӣ бо бахши 

хусусӣ шӯроҳои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ 
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ва соҳибкориро дар сатҳи раисони шаҳру ноҳияҳо таъсис дода, ҷиҳати 

фаъолияти бомароми онҳо ҳамаи шароитҳои заруриро фароҳам оранд. 

9. Вазоратҳои кишоварзӣ, рушди иқтисод ва савдо, Кумитаи 

давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ аз ҳисоби намояндагони 

вазорату идораҳои дахлдор, бахши хусусӣ ва бо ҷалби шарикони рушд 

гурӯҳи корӣ таъсис дода, оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар 

бахши кишоварзӣ ва рушди тиҷорати аграрӣ таҳлилҳои ҳамаҷониба 

гузаронанд ва натиҷаҳои онро ба ҷаласаҳои ояндаи Шӯро пешниҳод 

намоянд. 

10. Кумитаи меъморӣ ва сохтмон дар якҷоягӣ бо вазорату идораҳои 

дахлдор ва бо дастгирии шарикони рушд ҷиҳати ҳарчӣ зудтар ҷорӣ 

намудани низоми «Равзанаи ягона»-и гирифтани иҷозат барои сохтмон ва 

беҳтар намудани нишондиҳандаҳои Тоҷикистон дар ҳисоботи «Пешбурди 

соҳибкорӣ»-и Бонки Ҷаҳонӣ чораҳои зарурӣ андешида, аз натиҷааш ба 

Шӯрои машваратӣ маълумот пешниҳод намояд. 

11. Вазоратҳои корҳои хориҷӣ, рушди иқтисод ва савдо, Кумитаи 

давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Палатаи савдо ва 

саноат, сафоратҳо ва намояндагиҳои Тоҷикистон дар хориҷи кишвар 

ҷиҳати муаррифии васеи имкониятҳои сармоягузории мамлакат тариқи 

васоити ахбори оммаи дохиливу хориҷӣ ва ташкили чорабиниҳои 

гуногуни таблиғотӣ тадбирҳои мунтазам андешанд. 

12. Ба шарикони рушд тавсия дода мешавад, ки: 

- дар ҷараёни татбиқи қарорҳои Шӯро фаъолона ширкат намуда, 

барои баланд бардоштани самаранокии лоиҳаҳои тавассути шарикони 

рушд амалишаванда, аз ҷумла самаранокии иқтисодӣ ва молиявии онҳо 

тадбирҳои зарурӣ андешанд; 

- барои тақвият бахшидани фаъолият ҷиҳати ба ҳадафҳои иқтисодии 

Тоҷикистон мувофиқ намудани лоиҳаҳои шарикони рушд ва ҳангоми 

амалисозии лоиҳаҳо дар мадди аввал гузоштани афзалиятҳои миллии 

ҷумҳурӣ чораҳои амалӣ андешанд; 

- дар таҳкими сохтори институтсионалии бозори такрории қоғазҳои 

қиматнок ва биржаҳои фондӣ тибқи таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ бо 

мақсади бароҳмонии фаъолияти босамари биржаҳои фондӣ, мубодилаи 
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донишҳо, таҷриба ва иттилоот, дастгирии чорабиниҳои тарғиботӣ, 

инчунин бозомӯзии мутахассисони соҳавӣ мусоидат намоянд; 

- ҷиҳати муаррифии васеи имкониятҳои сармоягузории мамлакат 

тариқи васоити ахбори оммаи дохиливу хориҷӣ ва ташкили чорабиниҳои 

гуногун кӯмак намоянд. 

 

 Бо эҳтиром, 

 

Кормандони Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ 

 

Нумон Абдуҷаборов –  Роҳбари   Котибот 

Манучеҳра Мадҷонова –  мушовири калони иқтисодӣ  

Дилшод Одинаев –  мушовири иқтисодӣ 

Абдурауф Ҷураев –  мушовири иқтисодӣ 

Илҳом Маҳкамбоев – мушовири калон оид ба рушди бахши хусусӣ 

Саид Яҳёев – таҳлилгар оид ба рушди бахши хусусӣ 

Сафарбӣ Файзова – ёвари маъмурӣ   

 


