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ПРОТОКОЛИ №1к/22-4 

ҷаласаи ХIХ Шӯрои машваратии назди Президенти 

 Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои  

сармоягузорӣ аз 20  феврали соли 2019 

 

 

 Рӯзномаи ҷаласа:  

 

1.Гузориш оид ба рафти иҷрои қарорҳои Шӯрои машваратии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ. 

2.Муаррифии натиҷаҳои таҳлили масъалаҳои низоми 

андозбандию гумрукӣ ва самаранокии имтиёзҳои 

пешниҳодшаванда.  

3. Муаррифии натиҷаҳои таҳлил оид ба беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар бахши маориф ва илм. 

4. Дар бораи лоиҳаи рӯзномаи ҷаласаи ояндаи Шӯрои 

машваратӣ: 

-таҳлили рушди кластерӣ дар соҳаи кишоварзӣ; 

-беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахши 

технологияҳои иттилоотию телекоммуникатсионӣ. 

 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Шӯрои машваратӣ оид 



ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон қабл аз оғози ҷаласаи ХIХ Шӯро лоиҳаи рӯзномаи ҷаласаро 

ба иштирокчиёни ҷаласа пешниҳод намуданд. Рӯзномаи ҷаласа 

тасдиқ ва  регламенти кори ҷаласаи Шӯро муайян карда шуд. 

Оид ба масъалаи  якуми рӯзномаи ҷаласа доир ба рафти 

иҷрои қарорҳои  Шӯрои машваратӣ гузориши Котиби масъули 

Шӯро, Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  Ҳамрализода Фаррух  шунида 

шуд. 

Қайд гардид, ки дар доираи иҷрои супоришҳои протоколии 

ҷаласаи XVIII Шӯро лоиҳаи Кодекси нақлиётии кишвар дар асоси 

таҷрибаи байналмилалию созишномаҳои эътирофнамудаи 

ҷумҳурӣ  ва тавсияҳои ҷаласаи қаблӣ такмил дода, ба вазорату 

идораҳо барои мувофиқа пешниҳод гардид. Дар назди Вазорати 

нақлиёт Шӯрои ҷамъиятӣ-машваратӣ оид ба масъалаҳои рушди 

соҳаи нақлиёт ва логистика таъсис дода шудааст, ки аз чор се ҳиссаи 

аъзои онро бахши хусусӣ ташкил медиҳад. Лоиҳаи “Нақшаи 

чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар 

намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ дар бахши нақлиёт ва 

логистика” дар марҳалаи мувофиқасозии ниҳоӣ бо вазорату 

идораҳои дахлдор қарор дорад. 

Дар робита ба ин, дар бораи ба роҳ мондани сабти электронии 

асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва рақамикунонии  бойгониҳо, таҳия ва 

пешниҳоди лоиҳаи нақшаи чорабиниҳои Ҳукумат оид ба беҳтар 

намудани мавқеи кишвар дар арзёбии “Пешбурди соҳибкорӣ”дар 

таҳрири нав, роҳандозии тартиби мустақими бақайдгирии 

давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, пардохти 

боҷи давлатӣ барои бақайдгирии давлатии субъектҳои соҳибкорӣ 

ва андозҳо дар низоми “онлайн”,  фаъол гардидани системаи 

электронии Феҳристи ягонаи давлатии уҳдадориҳои гаравӣ барои 

бақайдгирии гаравҳои молу мулки манқул ва ворид гардидани 



тағйиру иловаҳо ба Кодекси андоз ва Кодекси гумрук иттилоъ дода 

шуд. 

Ҳамзамон, оид ба масъалаи якуми рӯзнома Вазири адлия 

Рустам Шоҳмурод дар бораи ба роҳ мондани сабти электронии 

асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва рақамикунонии бойгониҳо дар самти 

муосиргардонии хизматрасониҳои давлат ба аҳолӣ ва соҳибкорону 

сармоягузорон вобаста ба ин низом гузориш доданд. Инчунин, 

маърузаи роҳбари намояндагии Барномаи рушди СММ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Пратибҳа Меҳта ва узви Шӯрои машваратӣ 

аз бахши хусусӣ - директори иҷроияи “Иттифоқи ҳунармандони 

Тоҷикистон” Нигина Икромова доир  ба дастгирии давлатии рушди 

ҳунарҳои мардумӣ шунида шуд. 

Пешвои миллат барои боз ҳам беҳтар намудани мавқеи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раддабандии агентиҳои рейтингии 

ҷаҳонӣ, идомаи ислоҳот дар самти содда гардонидани расмиёти 

танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла бақайдгирии 

субъектҳои соҳибкорӣ, иҷозатдиҳӣ ва иҷозатномадиҳӣ, 

пайвастшавӣ ба шабакаҳои барқӣ, маъмурикунонии андоз, 

бақайдгирии моликият, дастрасӣ ба қарз, расмиёти тиҷорати 

байналмилалӣ, таъмини иҷрои қарордод ва ҳалли масъалаи 

пардохтпазириро муҳим арзёбӣ намуда, дар ин самт ба роҳбарони 

вазорату идораҳои дахлдор супоришҳои зарурӣ дода шуд. 

Роҳбари давлат иброз доштанд, ки рақамигардонии раванди 

сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ яке аз қадамҳои аввалин дар самти 

муосиргардонии хизматрасониҳои давлатӣ ба аҳолӣ ва инчунин 

соҳибкорону сармоягузорон ба ҳисоб рафта, ҷиҳати таҳия намудани 

лоиҳаи санади меъёрию ҳуқуқӣ оид ба хизматрасониҳои давлатӣ ва 

номгӯи ин хизматрасониҳо ба сармоягузорону соҳибкорон ва дар 

маҷмӯъ ба аҳолӣ дастур доданд. 

Тибқи масъалаи дуюми рӯзномаи ҷаласа оид ба муаррифии 

натиҷаҳои таҳлили масъалаҳои низоми андозбандию гумрукӣ ва 

самаранокии имтиёзҳои пешниҳодшаванда вазири молияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Қаҳҳорзода Файзиддин маълумот доданд. 



Дар муҳокимарониҳо аз ҳисоби шарикони рушд роҳбари 

намояндагии Бонки Ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон, Ян Питер Олтерс, узви 

Шӯрои машваратӣ аз бахши хусусӣ - директори ҶДММ “Беҳамто” 

Исломиддин Ҳакимов баромад намуданд.  

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки бо вуҷуди пешбинӣ гардидани 

як қатор имтиёзҳои андозию гумрукӣ, сарбории андоз барои 

корхонаҳои истеҳсолӣ дар маҷмуъ нисбат ба дигар кишварҳои 

минтақа зиёд мебошад.  

Оид ба масъалаи сеюми рӯзномаи ҷаласа доир ба 

муаррифии натиҷаҳои таҳлил оид ба беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар бахши маориф ва илм гузориши  

вазири маориф ва илм Нуриддин Саид манзур гардид. 

Вобаста ба масъалаи мазкур намояндаи Хазинаи кӯдакони 

СММ дар Тоҷикистон Лючиано Колестинӣ ва намояндаи бахши 

хусусӣ - директори муассисаи таълимии хусусии 

“Литсейи  Раҳнамо”  Ҳакимниё  Илҳомиддин баромад намуданд. 

Зимни баррасии масъалаи мазкур Роҳбари давлат таъкид 

намуданд, ки фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар бахши маориф 

ва илм пеш аз ҳама аз мақомоти давлатӣ, назоратӣ, санҷишӣ, 

иҷозатномадиҳанда ва мақомоти ваколатдори давлатӣ бо 

муассисаҳои таълимии хусусӣ вобаста мебошад. Дар бозори 

таҳсилоти кишвар, бояд рақобати солим ҷорӣ карда шавад ва 

Вазорати маориф ва илм дар навбати худ риояи стандартҳо ва 

барномаҳои таълимиро назорат намояд. 

Рушди муассисаҳои таълимии хусусӣ  барои  кам кардани 

сарбории буҷети давлатӣ, муҳайё намудани ҷойҳои корӣ, 

фарогирии кудакон бо таҳсилоти умумии томактабӣ, таҳсилоти 

миёнаи умумӣ ва баланд бардоштани сифати сармояи инсонӣ 

аҳамиятнок мебошад.  

Ҳамзамон, барои ҷалби бахши хусусӣ ба соҳа мушкилоти зиёд, 

аз ҷумла, гаронии арзиши хизматрасониҳои коммуналӣ, 



кашонидани партов, об ва барқтаъминкунӣ ва дигар 

хизматрасониҳои инфрасохторӣ қайд гардида, дар ин самт ва 

масъалаҳои дигар ба мақомоти дахлдор дастур дода шуд. 

Оид ба масъалаи чоруми рӯзномаи ҷаласа котиби масъули 

Шӯро, Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  Ҳамрализода Фаррух гузориш 

дода, таҳлили рушди кластерӣ дар соҳаи кишоварзӣ, инчунин  

таҳлили беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахши 

технологияҳои иттилоотию телекоммуникатсиониро барои 

баррасӣ ба ҷаласаҳои ояндаи Шӯро манзур  намуд. 

Вобаста ба масъалаи якуми лоиҳаи рӯзномаи ҷаласаи оянда, 

Раиси Шӯро муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуданд, ки  

вобаста ба татбиқи ҳадафи саноатикунонӣ дар кишвар дар ҷаласаи 

Шӯро масъалаи рушди кластерҳо на танҳо дар соҳаи кишоварзӣ, 

балки масъалаҳои ташаккул ва рушди кластерҳои агросаноатӣ, яъне 

дар самти коркарди саноатии маҳсулоти кишоварзӣ баррасӣ карда 

шавад. 

Пешниҳоди мазкур ва масъалаҳои лоиҳаи рӯзномаи ҷаласаҳои 

оянда аз тарафи аъзои Шӯро ҷонибдорӣ карда шуд.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Шӯрои машваратӣ 

муҳтарам Эмомалӣ  Раҳмон  ҷаласаро  ҷамъбаст намуда, вобаста ба 

нуқтаҳои зикргардида ба вазорату идораҳо, масъулини дахлдор ва 

шарикони  рушд дастуру супоришҳо ва тавсияҳои зерин доданд: 

1. Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон: 

- амалишавии Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани нишондиҳандаҳои кишвар дар 

ҳисоботи «Пешбурди соҳибкорӣ»-и Бонки Ҷаҳонӣ барои солҳои 

2019-2022”- ро таҳти назорати доимӣ қарор диҳад;   

  - бо мақсади ҳалли масъалаҳои ҷорӣ, мушкилоту монеаҳои 

мавҷудаи соҳибкорону сармоягузорони дохилию хориҷӣ 

баргузории ҷаласаҳои фосилавии (байнисессиявии) Шӯрои 



машваратиро ба нақша гирифта, вобаста ба баррасии вазъи иҷрои 

қарорҳои Шӯро тадбирҳои зарурӣ андешад. 

2. Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ: 

- дар ҳамкорӣ бо коршиносони Бонки Ҷаҳонӣ  ба масъалаҳои 

боз ҳам беҳтар намудани мавқеи Тоҷикистон дар ҳисоботи 

“Пешбурди соҳибкорӣ” ва арзёбии дигар агентиҳои рейтингии 

ҷаҳонӣ, идомаи ислоҳот дар самти сода гардонидани расмиёти 

танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ, ҳамзамон  ба тартиби 

корбарӣ ва ҷалби респондентҳо барои арзёбӣ таваҷҷуҳи бештар 

зоҳир намояд; 

- якҷо бо вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ  ҷиҳати омӯзиш ва татбиқи таҷрибаи  

кишварҳое,  ки дар рейтингҳои байналмилалӣ мавқеи боло доранд, 

тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд; 

- якҷо бо вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо фаъолияти худро 

дар самти фаъол гардонидани бахши хусусӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ 

ва беҳтарсозии фазои соҳибкорию сармоягузорӣ тақвият бахшад. 

3. Вазорати молия: 

- бо мақсади такмили низоми андозбандиву гумрукӣ ва 

таъмин намудани самаранокии имтиёзҳои пешниҳодшаванда 

қонунгузории амалкунандаро марҳала ба марҳала мукаммал 

гардонад;  

- якҷо бо дигар вазорату идораҳои дахлдор фаъолияти худро 

оид ба муайян намудани тартиби арзёбии самаранокии имтиёзҳои 

андозиву гумрукӣ тақвият бахшад; 

- бо мақсади роҳандозии механизми ҷамъоварӣ ва коркарди 

маълумот оид ба имтиёзҳои соҳавӣ бо дарназардошти зарурати 

тамдиди муҳлати татбиқ ё қатъи муҳлати онҳо ва мунтазам 



пешниҳод намудани ин маълумот ба сохтори дахлдори давлатӣ 

барои натиҷагирӣ тадбирҳои зарурӣ андешад;  

- лоиҳаи нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро  оид ба  такмили низоми  андозбандию гумрукӣ ва 

самаранокии имтиёзҳои пешниҳодшаванда,  бо дарназардошти 

пешниҳодҳои дар ҷаласа манзургардида мукаммал намуда, ба 

баррасии Ҳукумати кишвар пешниҳод намояд;      

- бо мақсади фаъол гардонидани бахши хусусӣ дар соҳаи 

маориф доир ба ташаккули низоми устувори ҳавасмандгардонии 

сармоягузорӣ ба зинаи таҳсилоти томактабӣ, миёнаи умумӣ, 

ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, инчунин  ҷиҳати тамдиди муҳлати 

татбиқи низоми соддаркардашуда, яъне пардохти 5 фоизаи андоз аз 

арзиши иловашуда  барои фаъолият дар ин самт чораҷӯӣ намояд. 

4. Вазорати рушди иқтисод ва савдо якҷо бо Вазорати молия ва 

вазорату идораҳои дахлдор бо мақсади рушди соҳаҳои 

паррандапарварӣ ва моҳипарварӣ, ҷиҳати ба таври таҷрибавӣ аз 

пардохти тамоми намудҳои андозу боҷи гумрукӣ, ба истиснои 

андозҳои иҷтимоӣ, озод намудани истеҳсолкунандагони ватанӣ ва 

ба онҳо додани имтиёзҳои дахлдор, инчунин доир ба содагардонии 

расмиётҳо дар  ин соҳа чораҳои зарурӣ андешида, ба Ҳукумати 

мамлакат  пешниҳодҳои асоснок манзур намояд.  

5. Вазорати маориф ва илм: 

- дар ҳамкорӣ бо дигар вазорату идораҳо барномаҳои 

давлатиро дар самти омода намудани омӯзгорони соҳибкасб барои 

ҳамаи зинаҳои таҳсилот мукаммал гардонад ва заминаҳои 

таълимиро таҳким бахшад; 

-барои омода намудани кадрҳои баландихтисос дар самти 

технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии 

касбӣ  тадбирҳои муассир андешад; 

-лоиҳаи нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи 

маориф ва илмро бо дарназардошти пешниҳодҳои дар ҷаласа 



баёнгардида такмил дода, ба баррасии Ҳукумати  мамлакат 

пешниҳод намояд. 

6.Маркази миллии тестӣ талаботи имтиҳоноти тестиро барои 

қабули донишҷӯён ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ, бо 

дарназардошти шароити таҳсил дар деҳот ва маҳалҳои дурдасти 

ҷумҳурӣ, таҷдиди назар намояд. 

7.  Вазоратҳои кишоварзӣ, саноат ва технологияҳои нав, рушди 

иқтисод ва савдо, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи 

амволи давлатӣ, Агентии содирот якҷо бо Котиботи Шӯрои 

машваратӣ дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои дахлдор дар доираи 

гурӯҳи кории алоҳида масъалаҳои ташаккул ва рушди кластерҳоро 

дар соҳаи агросаноатӣ баррасӣ намуда, тавсияву пешниҳодоти 

мушаххасро ба ҷаласаи навбатии Шӯро манзур намоянд.   

 

8. Хадамоти алоқа: 

-  якҷо бо Котиботи Шӯрои машваратӣ аз ҳисоби вазорату 

идораҳои  дахлдор гурӯҳи корӣ таъсис диҳад ва  таҳлили 

масъалаҳои  беҳтар намудани фазои сармоягузориро дар соҳаи 

технологияҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ омода намуда, 

ба ҷаласаи навбатии Шӯро бо тавсияҳои мушаххас пешниҳод 

намояд; 

- якҷо бо Вазорати маориф ва илм бо мақсади омода намудани  

мутахассисони соҳибкасб ва таҷрибанок дар самти барномарезиву 

ташаккули технологияҳои рақамӣ, таъминоти техникӣ, 

хизматрасонӣ, инчунин тақвият ва суръат бахшидан ба раванди 

ҷорӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ дар вазорату идораҳо ва 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои 

кишвар ва омода намудани кадрҳо дар ин самт тадбирҳои иловагӣ 

андешад; 

- бо мақсади фароҳам овардани заминаҳои мусоиди фаъолият 

дар соҳаҳои гуногун, аз ҷумла муосиргардонии хизматрасониҳои 

давлатӣ ҷиҳати таъмини сифати баланди шабакаҳои интернетӣ дар 



ҷумҳурӣ тадбирҳо андешида ба Ҳукумати кишвар ҳар нимсола 

ҳисобот пешниҳод намояд. 

9. Вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ дар ҳар як шаҳру ноҳия ва маҳаллу деҳот 

дастрасии аҳолӣ ва субъектҳои соҳибкориро ба хизматрасониҳои 

босифати давлатӣ таъмин карда, истифодаи васеи технологияҳои 

иттилоотиву коммуникатсиониро ба роҳ монанд.   

 10. Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи 

давлатӣ якҷо бо котиботи Шӯрои машваратӣ: 

- фаъолияти Шӯроҳои машваратии вилоятҳо ва шаҳру 

ноҳияро ҷоннок намуда, вобаста ба дастрас намудани пешниҳодоти 

бахши хусуcӣ, омӯзиш ва бартараф намудани мушкилоту монеаҳо 

дар фаъолияти соҳибкорию сармоягузорӣ тадбирҳо андешад; 

- мониторинги доимии иҷрои қарорҳои протоколии 

ҷаласаҳои Шӯроро ба роҳ монда, натиҷаҳои фосилавии онро ҳар 

нимсола ба Ҳукумати кишвар пешниҳод намояд. 

11. Кумитаи рушди сайёҳӣ якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор 

ҷиҳати муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ ва пешниҳоди имтиёзҳо 

дар соҳа, аз ҷумла раводиди электронӣ чораҷӯӣ намояд. 

12. Агентии содирот якҷо бо Вазорати саноат ва технологияҳои 

нав, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва 

мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати баланд 

бардоштани иқтидори содиротии мамлакат ва огоҳонидани 

соҳибкорон аз стандартҳои байналмилалӣ, ташкили марказҳои 

логистикиву хариду фурӯши  яклухти молҳо лоиҳаҳои 

сармоягузориро таҳия ва татбиқ намояд. 

13. Роҳбарони шӯроҳои машваратии минтақавӣ оид ба беҳтар 

намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ бо мақсади таҳким 

бахшидани майдони муколамаи давлат ва бахши хусусӣ тадбирҳои 

зарурӣ андешида, дар асоси баррасии масъалаҳои мавҷуда, аз 

ҷумла монеаҳо ва мушкилиҳои рушди бахши хусусӣ  ба котиботи 

Шӯрои машваратӣ  пешниҳодҳои асоснок манзур  намоянд. 



14. Роҳбарияти ҶДММ “Беҳамто” то 9 сентябри соли 2020 оид 

ба сохта ва  ба истифода корхонаи маҳсулоти ҳасибӣ корҳоро 

тақвият бахшад. 

15. Ба  шарикони рушд  тавсия дода мешавад, ки: 

- ба Агентии содирот, Вазорати  саноат ва технологияҳои нав, 

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва 

мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ  ва бахши хусусӣ  

ҷиҳати таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар самти баланд 

бардоштани иқтидори содиротии соҳибкорон, ташкили марказҳои 

логистикиву хариду фурӯши яклухт ва ташаккули арзиши иловагӣ 

мусоидат намоянд; 

- дар татбиқ ва таъмини иҷрои босифат ва саривақтии бандҳои 

нақшаи чорабиниҳои ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ” ва дар 

омузиши таҷрибаи ҷаҳонӣ  вобаста ба раддабандиҳои 

байналмилалӣ ба вазорату идораҳои дахлдор мусоидат намоянд. 

 

Котиби         масъули         Шӯро, 

Раиси       Кумитаи        давлатии 

сармоягузорӣ ва идораи амволи                       

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон            и м з о             Ф. Ҳамрализода 

 

 

Роҳбари       Котиботи       Шӯрои  

машваратии назди   Президенти  

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба                             

беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ       и м з о        Ш. Шерализода 


