Њисобот
оид ба фаъолияти Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи
амволи давлатии Љумњурии Тољикистон дар соли 2017
Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї
(минбаъд Кумита) фаъолияти худро дар давоми соли 2017 ба иљрои
сариваќтии дастуру супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї,
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам
Эмомалї Рањмон, ќарорҳои Њукумати Љумњурии Тољикистон,
супоришњои Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон
ва санадҳои меъёрии ҳуќуќї дар самти бењтар намудани фазои
сармоягузорї, љалби бештари сармоя ба соњањои иќтисоди миллї,
њамоњангсозии кўмаки беруна ва мониторинги лоињањои
сармоягузории давлатї, хусусигардонї ва таъмини истифодаи
маќсадноки амволи давлатї, инчунин дастгирии соњибкорї равона
намуд.
Бо маќсади иљрои супоришњои дахлдори Роњбарияти Олии
кишвар ва иљрои ваколатњои низомномавї аз љониби Кумита дар
соли њисоботї 78 санади меъёрии њуќуќї, аз љумла 6 лоињаи ќонун, 1
лоињаи Амр ва 1 лоиҳаи Фармони Президенти Љумњурии
Тољикистон, 67 лоињаҳои ќарору фармоишҳои Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва 3 адад лоињаи ќарори Маљлиси намояндагони
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон тањия гардид.
Дар соли 2017 ба Кумита 14032 адад њуљљат ворид шуда, аз рўи
таъйинот ба нињодњои гуногуни љумњурї 6182 њуљљат, аз љумла
1027 њуљљат ба Њукумати мамлакат ирсол карда шуда, 300 ќарори
Раиси Кумита доир ба самтњои дахлдори фаъолияти Кумита
мутобиќи тартиби муќарраргардида ќабул гардид.
Фаъолият дар самти њамоњангсозии кўмаки беруна: Љињати
амалї намудани сиёсати давлатї дар самти њамоњангсозии кўмаки
беруна дар соли 2017 аз ҷониби маќомоти ваколатдори кишвар дар
асоси ваколатномањои Њукумати Љумњурии Тољикистон бо
шарикони рушд барои амалї намудани 13 лоињаи сармоягузорї
18 созишномаи нави сармоягузорї ба маблаѓи умумии
608,8 миллион доллари амрикої ба имзо расонида шуд, ки ин
нисбат ба соли 2016-ум 362,0 миллион доллари ИМА зиёд мебошад.
Аз маблағи умумии созишномаҳои баимзорасида 474,9 миллион
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доллари ИМА ё 78 фоизи онро маблағҳои қарзӣ ва 133,9 млн.
доллари ИМА ё 22 фоизи онро воситаҳои грантӣ ташкил медиҳанд.
Мутобиќи созишномаҳои мазкур барои дастгирии буҷети
давлатӣ 50,0 млн. доллари ИМА, рушди соњањои энергетика
385,9 млн. доллари ИМА, наќлиёт 75,0 млн. доллари ИМА,
њолатњои фавќулодда 50,0 млн. доллари ИМА, маориф 36,5 млн.
доллари ИМА ва хољагии манзилию коммуналї 11,35 млн. доллари
ИМА кумаки беруна равона карда хоњад шуд.
Татбиќи лоињањои мазкур аз њисоби маблаѓѓузории Бонки
Осиёгии Рушд (2 созишнома ба маблағи умумии 50,0 млн. доллари
ИМА), Фонди ОПЕК оид ба рушди байналмилалӣ (2 созишнома ба
маблағи умумии 22,0 млн. доллари ИМА), Бонки Аврупоии Таҷдид
ва Рушд (4 созишнома ба маблағи умумии 11,35 млн. доллари
ИМА), Бонки Исломии Рушд (1 созишнома ба маблағи 20,0 млн.
доллари ИМА), Фонди Саудии Рушд (2 созишнома ба маблағи
умумии 65,0 млн. доллари ИМА), Агентии Ҷопон оид ба
ҳамкориҳои байналмиллалӣ (3 созишнома ба маблағи умумии
24,5 млн. доллари ИМА), Бонки Умумиҷаҳонӣ (2 созишнома ба
маблағи умумии 276,94 млн. доллари ИМА), Бонки содироту
воридоти Ҷумҳурии Халқии Хитой (1 созишнома ба маблағи
умумии 79,0 млн. доллари ИМА) ва аз њисоби сармоягузории Бонки
Осиёгии Сармоягузорињои Инфрасохторӣ (1 созишнома ба маблағи
60,0 млн. доллари ИМА) пешбинї шудаанд.
Ќиёси њаљми маблаѓи созишномаҳои бо шарикони рушд
баимзорасида дар солњои 2016-2017 дар љадвали №1 дарљ шудааст.
Ҷад. №1. (млн. доллари ИМА)
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Ба њолати 1 январи соли 2018 дар љумњурї 68 лоиҳаи давлатии
сармоягузорї, аз љумла 25 лоиҳаи грантӣ, 14 лоиҳаи қарзӣ ва
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29 лоиҳа дар ҳаммаблағгузории қарзу грант ба маблағи умумии
24,91 млрд. сомонӣ (баробар ба 2,82 млрд. доллари ИМА) мавриди
амал ќарор дорад.
Дар таркиби маҷмӯи лоиҳаҳои амалкунанда маблағҳои қарзӣ
1,42 млрд. доллари ИМА ё 50,2 фоиз, маблағҳои грантӣ 1,24 млрд.
доллари ИМА ё 44 фоиз, саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
139,2 млн. доллари ИМА ё 4,9 фоиз ва дигар сарчашмаҳо, аз ҷумла
саҳми ширкатҳои давлатии ҷумҳурӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ, ҷамоаҳо (бенефитсиарњо) ва ғайра 23,46 млн.
доллари ИМА ё таќрибан 0,8 фоизро ташкил медиҳад.
Сохтори
маҷмӯии
лоиҳаҳои
амалкунандаи
давлатии
сармоягузорї дар солњои 2016 - 2017 дар ҷадвали зерин инъикос
шудааст.
Ҷад. №2. (бо млн. доллари ИМА)
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Аз ќиёси нишондињандањои љадвали мазкур бармеояд, ки
маблағи умумии лоиҳаҳои амалкунанда ба ҳолати 1 январи соли
2018 нисбат ба ҳамин давраи соли 2017-ум 29,7 млн. доллари ИМА
зиёд гардидааст. Аз љумла маблаѓњои грантї 33,6 млн. доллари
ИМА ва ќарзї 7,4 млн. доллари ИМА. Дар баробари ин сањми
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва дигар сарчашмањо мутаносибан
9,0 млн. доллари ИМА ва 2,3 млн. доллари ИМА коњиш ёфтааст.
Маблаѓѓузории лоињањои амалкунанда асосан аз њисоби
сармоягузорињои Бонки Осиёгии Рушд (769,9 млн. доллари ИМА),
Ҷумҳурии Халқии Хитой (479,4 млн. доллари ИМА), Бонки
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Қурби расмии асъор: 1 доллари ИМА баробар ба 8,8190 сомонӣ (ба ҳолати 31.12.2017с.)
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Аврупоии Таҷдид ва Рушд (415,6 млн. доллари ИМА), Бонки
Умумиҷаҳонӣ (329,7 млн. доллари ИМА), Бонки Исломии Рушд
(173,0 млн. доллари ИМА) ва аз њисоби дигар ташкилоту созмонњо
ва давлатњои донор амалї гардида истодааст. Сањми Њукумати
Љумњурии Тољикистон дар маљмўи лоињањои амалишаванда
маблаѓи 139,2 млн. доллари ИМА-ро ташкил медињад.
Аз оѓози татбиќи лоињаҳои амалкунанда ба њолати 1 январи
соли 2018-ум 1,49 млрд. доллари амрикої азхуд карда шудааст, ки
ин 53 фоизи маблағи умумии лоињањоро ташкил медиҳад.
Азхудкунии маблаѓњо дар соли њисоботї 293,5 млн. доллари
амрикоиро ташкил дод, ки ин ба 84 фоизи нақшаи молиявии солона
(нақша 349,2 млн. доллари ИМА) баробар мебошад.
Раддабандии њаљми маблаѓгузорињои созмонњои молиявї дар
татбиќи лоињањои давлатии сармоягузории амалкунандаи љумњурї
дар љадвали №3 инъикос шудааст.
Ҷад. №3. (бо њазор доллари ИМА )
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Соли 2017 дар доираи лоињањои амалкунандаи соҳаи энергетика
100,1 млн. доллари ИМА (соли 2016 - 197,5 млн. доллари ИМА),
нақлиёт 85,2 млн. доллар (123,6 млн. доллари ИМА), маориф
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23,1 млн. доллар (39,2 млн. доллари ИМА), хоҷагии манзилию
коммуналӣ 20,4 млн доллар (22,7 млн. доллари ИМА), кишоварзӣ
8,6 млн доллар (5,3 млн. доллари ИМА), тандурустї ва њифзи
иљтимоии ањолї 7,2 млн. доллар (5,7 млн. доллари ИМА), экология
ва њолатњои фавќулодда 11,9 млн. доллар (9,8 млн. доллари ИМА),
ирригатсия 23,6 млн. доллар (24,5 млн. доллари ИМА), молия (аз
љумла, ќисматњои «маблаѓгузории хурд»-и лоињањо) 10,2 млн. доллар
(3,6 млн. доллари ИМА) ва дигар соњањо 3,2 млн.доллари ИМА (6,8
млн. доллари ИМА) азхуд шудааст.
Аз њаљми умумии маблағҳои дар соли 2017 азхудгардида
124,9 млн. доллари ИМА ё 44 фоизи онро маблағҳои қарзӣ,
145,9 млн. доллари ИМА ё 50 фоизро воситаҳои грантӣ, 12,8 млн.
доллари ИМА ё 4,4 фоизро саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва 5,3 млн. доллари ИМА ё 1,8 фоизи боќимондаро маблаѓњои дигар
сарчашмаҳои маблаѓѓузорї ташкил медиҳад.
Таносуби њаљми азхудкунии маблаѓњо дар солњои 2016 - 2017 аз
рўи соњањои татбиќшаванда дар љадвали №4 нишон дода шудааст.
Ҷад. №4. (бо млн. доллари ИМА)
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Тавре ки аз ҷадвали мазкур бармеояд, азхудкунии маблағњо дар
соли 2017 нисбат ба нишондињандањои соли 2016 дар як ќатор
соњањо, аз љумла дар соҳаи энергетика, нақлиёт, маориф, хоҷагии
манзилию коммуналӣ ва дигар соњањо коњиш ёфтааст.
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Омилњои асосии коњишёбии нишондињандањо дар соњаи
энергетика ин анљом ёфтани корҳои асосии сохтмонии лоиҳаи
“Сохтмони навбати дуюми Маркази барқию гармидиҳии
Душанбе-2” (дар соли 2016 дар иншооти мазкур 119,9 млн. доллари
ИМА азхуд гардида буд), дар соњаи наќлиёт азхуд гардидани
маблаѓи асосии лоиҳаи “Сохтмони нақб дар роҳи оҳани Душанбе Қурғонтеппа, қитъаи Ваҳдат - Ёвон” дар соли 2016 ба маблаѓи
36,3 млн. доллари ИМА, инчунин дар сатњи паст иљро гардидани
нақшаи азхудкунии маблағҳо дар доираи бархе аз лоињањо, аз ҷумла
лоињаи «Рушди наќлиёти љамъиятии шањри Хуљанд» (наќшаи
молиявї умуман иљро нашудааст), «Бењсозии хизматрасонии роњњои
Тољикистон» (наќшаи молиявї умуман иљро нашудааст), лоињаи
“Минтақавии такмили хадамоти наздисарҳадӣ” (24 фоизи наќша),
«Идоракунии партовњои сахти маишии шањри Ќурѓонтеппа»
(24 фоиз), «Сохтмони наќбњо ва пулњо дар роњи оњани ДушанбеЌурѓонтеппа, ќитъаи Вањдат-Ёвон» (35 фоиз), «Рушди таҳсилоти
олӣ» (39 фоиз) ва дигар лоињањо, ба ҳисоб меравад.
Тавре тањлилњо нишон медињанд, дар раванди амалисозии
бархе аз лоињањо мушкилот, камбудї ва норасогињои зиёде љой
доранд, ки барои сариваќт ва сифатнок азхуд намудани воситањои
молиявии љалбгардида ва ноилшавї ба њадафњои гузошташуда
монеа эљод менамоянд.
Аз љумла, дар доираи лоињаи “Рушди тањсилоти олї”, ки аз
моњи августи соли 2015 оѓоз гардида аз аввали татбиќи лоиња то ба
њолати 1 январи соли 2018 њамагї 547,3 њазор доллари амрикої ва ё
4 фоизи маблаѓи умумї азхуд карда шудааст, ки санаи анљомёбии
он 31 октябри соли 2021 муќаррар гардидааст.
Мавриди зикр аст, ки соли 2017 дар мувофиќа бо Бонки
Умумиљањонї бинобар сабаби ќафомонии корњо аз наќшаи
тасдиќгардида ва ба соли дигар гузаронидани иљроиши баъзе аз
чорабинињои лоиња, ба наќшаи азхудкунии маблаѓњо барои соли
2017 таѓйирот ворид карда шуда, наќшаи солона аз 1,6 млн. доллари
ИМА то 1,3 млн. доллари ИМА кам карда шуд. Новобаста аз ин,
агентии татбиќкунандаи лоиња иљроиши наќшаи молиявии
таѓйирдодашударо низ таъмин карда натавонист ва он дар њаљми
њамагї 39 фоиз иљро карда шудааст.
Тањлили иљрои наќшаи азхудкунии маблаѓњои лоиња дар соли
2017 нишон медињад, ки наќшаи молиявии ќисмат (компонент)-њои
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асосии он (“Дахолат дар сатҳи система” ва “Бењбудї дар сатњи
институтсионалї”) мутаносибан дар њаљми 43 фоиз ва 9 фоиз иљро
гардида, нишондињандаи мазкур дар ќисмати харољоти Гурўњи
татбиќи лоиња (“Идоракунӣ, мониторинг ва арзёбии лоиҳа”)
76 фоизро ташкил медињад.
Яке аз лоињањои дигаре, ки раванди амалисозии он аз оѓози
татбиќ дар сатњи паст қарор дорад, ин Лоињаи минтаќавии такмили
хадамоти наздисарњадї ба њисоб меравад, ки ба њолати 1 январи
соли 2018 њамагї 3,9 млн. доллари амрикої ё 35 фоизи маблаѓи
умумї азхуд карда шудааст. Лоињаи мазкур моњи апрели соли 2013
оѓоз гардида, моњи июни соли 2018 ба анљом мерасад.
Дар соли 2017 дар доираи лоиҳаи мазкур азхудкунии 1,38 млн.
доллари амрикої ба наќша гирифта шуда, дар ин давра 331,6 њазор
доллари амрикої азхуд карда шудааст, ки ин њамагї ба 24 фоизи
наќшаи молиявии соли 2017 баробар мебошад.
Бояд ќайд кард, ки омилњои асосии дар сатњи зарурї љараён
нагирифтани лоиња аз оѓози татбиќи он, ин тўл кашидани расмиёти
дохилидавлатї љињати тасдиќи (ратификатсия) созишномаи
молиявии баимзорасида ва баъд аз 8 моњи баимзорасонии
созишнома ба фаъолият оѓоз намудани Гурўњи татбиќи лоиња дар
назди Хадамоти гумрук, инчунин сариваќт ва сифатнок иљро
нагардидани шарту талаботи ќарордодњои баимзорасида аз љониби
мушовирони байналмилалї, ба миён омадани бањсу нофањмоињо бо
маќомоти
андоз
вобаста
ба
андозбандии
мушовирони
байналмилалї, тўл кашидани раванди омодасозии њуљљатњои
озмунї ва баргузории озмунњо ва ѓайра, ба њисоб меравад.
Лоињаи дигаре, ки татбиќи сариваќтии он таъмин нагардидааст,
лоињаи “Бењсозии хизматрасонии роњњои Тољикистон» ба њисоб
меравад.
Давраи татбиќи лоињаи мазкур аз моњи октябри соли 2015 то
октябри соли 2017-ро дар бар гирифта, дар доираи он азнавсозии
базаи техникии муассисањои давлатии нигоҳдории роҳҳои
автомобилгарди тобеи Вазорати нақлиёт пешбинї шудааст.
Ба њолати 1 январи соли 2018 маблаѓњои азхудшудаи лоиња
31,1 њазор доллари ИМА ё 0,6 фоизи маблаѓи умумиро ташкил дода
буд, ки он барои хизматрасонињои мушовирон пардохт карда
шудааст. Дар соли 2017 азхудкунии 625,4 њазор доллари ИМА ба
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наќша гирифта шуда, аммо дар ин давра умуман маблаѓ азхуд
нашудааст.
Бояд ќайд кард, ки бинобар сабаби тўл кашидани раванди
омодасозии њуљљатњои озмунї вобаста ба интихоби ширкати
тањвилгари техника ва таљњизот санаи 7 июни соли 2017 эълон карда
шуда, санаи 7 августи соли 2017 маросими кушодани дархостҳои
техникии ширкатҳои довталаб баргузор гардид. Њисоботи арзёбии
он бо гузашти 5 моњ аз ҷониби ташаббускори озмун то ҳол ба
маќоми ваколатдори давлатї пешниҳод карда нашудааст.
Бинобар сабаби дар муњлати муайянгардида ба анљом
нарасидани татбиќи лоиња зарурияти тамдид намудани муњлати
амали он ба миён омада, Вазорати молия ба унвони Бонки
Аврупоии Таљдид ва Рушд барои то 31 августи соли 2018 тамдид
намудани лоиња дархост ирсол намудааст. Айни замон масъалаи
мазкур дар баррасии бонки болозикр ќарор дорад.
Санаи 16 октябри соли 2014 созишномањои ќарзї, кафолатї ва
дастгирии лоињаи “Бењтар намудани системаи таъминоти оби
нўшокї ва рафъи партовоби шањри Хуљанд, марњилаи 3” байни
Бонки Аврупоии Таљдид ва Рушд, Њукумати Љумњурии Тољикистон,
маќомоти шањри Хуљанд ва КВД коммуналии “Хуљандобуканал” ба
имзо расида, санаи 3 феврали соли 2016 (баъд аз 1 солу 3 моњ) аз
љониби Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон тасдиќ карда шуд.
Дар раванди иљрои шарту талабот љињати самаранок эълон
намудани лоиња роњбарияти агентии татбиќкунанда (КВД
коммуналии «Хуљандобуканал») 4 маротиба иваз шуд, ки ин барои
сариваќт иљро намудани шарту талаботи зарурї ва оѓози корњои
лоиња таъсири манфї расонид.
Созишномаи грантии лоиња ба маблаѓи 5,35 млн. доллари ИМА
санаи 21 апрели соли 2017 (баъд аз 2,5 соли баимзорасиии созишномаи
ќарзї) ба имзо расида, баъд аз тасдиќи созишномаи грантї аз
љониби Парлумони кишвар ва љалби ширкати мушовирї оид ба
дастгирии лоиња, санаи 7 июли соли 2017 аз љониби Бонк лоиња
самаранок эълон карда шуд. То анљоми лоиња 1,5 соли дигар боќї
мондааст, аммо то инљониб њамагї 836,1 њазор доллари ИМА ё ин,
ки 8,3 фоизи маблаѓи умумии лоиња азхуд карда шудааст.
Ба њолати 1 январи соли 2018 маблаѓи ќарзии лоиња дар њаљми
12 фоиз, грантї 0,2 фоиз ва гранти техникї (барои мушовирон)
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33 фоиз азхуд гардидааст. Наќшаи молиявии соли 2017 дар маљмуъ
дар њаљми 51 фоизи наќша иљро шудааст. Аз сабаби ба муддати то
3 моњ тўл кашидани масъалаи пешпардохти 39,9 њазор доллари
ИМА ширкати ѓолиби озмун бо мактуби худ аз 14 августи соли 2017
аз иљрои ќарордоди баимзорасида даст кашид. Омили мазкур ва дар
ин раванд иљро нагардидани ќарордод оид ба харидории мошин ва
механизмњо ба иљроиши наќшаи молиявии соли њисоботї таъсири
манфии худро расонид.
Мавриди зикр аст, ки дар доираи лоињаи мазкур њуљљатњои
озмунї љињати «Таъмири иншооти партовоббардории асосї» ва
«Ивази ќубурњои партовоб» омода гардида, ба БАТР пешнињод
гардидаанд. Баргузории озмуни мазкур дар моњи октябри соли 2017
ба наќша гирифта шуда буд, аммо бо сабабњои номаълум озмунњои
мазкур то њол баргузор карда нашудаанд.
Бояд тазаккур дод, ки дар доираи аксари лоињањои давлатии
сармоягузорӣ дар соњаи хољагии манзилию коммуналї мушкилот,
камбудї ва норасогињои зиёд љой доранд, ки барои амалисозии
сариваќтї ва самараноки онњо монеа эљод намуда истодаанд.
Лоињањои амалкунандаи соњаи болозикр 14 ададро ба маблаѓи
умумии 167,5 млн. доллари ИМА ташкил дода, аз ин 11 лоиња ба
маблаѓи умумии 115,9 млн. доллари ИМА бо дастгирии молиявии
Бонки Аврупоии Таљдид ва Рушд (БАТР) мавриди татбиќ ќарор
доранд.
Бо сабаби сариваќт иљро нагардидани уњдадорињои ќарзии
корхонањои соња дар назди БАТР аксар ваќт маблаѓгузории баъзе аз
амалиётњои лоињањо боздошта мешаванд, ки омили мазкур низ ба
татбиќи сариваќтии онњо таъсири манфї мерасонад.
Мушкилоти дигар ин тўл кашидани раванди дарёфти
маблаѓњои грантї ва ба имзо расонидани созишномањои грантии
лоињањо аз љониби БАТР (баъд аз имзои созишномањои ќарзї) ба
њисоб меравад. Мавриди зикр аст, ки БАТР асосан маблаѓњои
ќарзиро барои татбиќи лоињањо људо намуда, воситањои грантиро аз
њисоби дигар созмонҳои молиявї љалб менамояд, ки аксар ваќт
раванди љалби маблаѓњои грантї ба муддати тўлонї (дар баъзе
мавридњо то 4-5 сол) давом менамояд.
Тањлилњо нишон медињанд, ки мушкилоти дигари лоињањои
соњаи хољагии манзилию коммуналї ин сариваќт ва сифатнок иљро
нагардидани уњдадорињои ба зиммагирифта аз љониби баъзе аз
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ширкатњои мушовирї, пудратї ва тањвилгари техника ва таљњизот
ба њисоб меравад.
Аз љумла, чунин њолат дар доираи якчанд лоињањои
амалкунанда дар шањру ноњияњои љумњурї љой дошта, муњлати
амали баъзе аз ќарордодњо бо ширкатњои љалбгардида аз 1 то
3 маротиба тамдид карда шудааст. Бешубња, омили мазкур низ яке
аз сабабњои сариваќт ва самаранок амалї нашудани лоињањои соња
ба шумор меравад.
Яке аз масъалањои дигари њалталаб ин интиќол нагардидани
маблаѓи лоињањо аз бонкњои дорои мушкилоти молиявї ва дар
раванди муфлисшавї ќарордошта ба њисоб меравад, ки омили
мазкур ба татбиќи сариваќтї ва самараноки лоињањо таъсири манфї
расонида истодааст.
Аз љумла, интиқол нагардидани маблаѓњои лоињаи “Рушди
чорводорї ва чарогоњњо” дар њаљми 598,12 њазор доллари ИМА ва
861 њазор сомонї аз ҷониби ЉСП “Тољпромбонк” ба суратњисоби
нави лоиња дар ЉСК “Бонки Эсхата”. Муњлати татбиќи лоињаи
мазкур санаи 30 сентябри соли 2017 ба анљом расида, бинобар
омили болозикр дар мувофиќа бо ташкилоти маблаѓгузор то
30 сентябри соли 2018 (ба муддати 1 сол) тамдид карда шуд.
Маблағҳои азхуднашудаи грантии лоиња бо назардошти
маблағҳои аз ҷониби ҶСП “Тоҷпромбонк” пардохтнагардида ва
муваќќатан боздошта шудани маблаѓгузории лоиња дар моњњои
май-июли соли 2017 аз љониби Фонди байналмилалии рушди
кишоварзї, зиёда аз 1,2 млн. доллари ИМА -ро ташкил медињад.
Вобаста ба мушкилоти мазкур аз ҷониби Кумита ба унвонии
Сарвазир ва Њукумати Љумњурии Тољикистон мактубњо аз 2 марти
соли 2017, №1-2б/186 ва аз 18 сентябри соли 2017, №2-2б/766 ирсол
гардида, тибќи супоришњои Сарвазир ва Муовини якуми Сарвазири
Љумњурии Тољикистон ба Бонки миллии Тољикистон, Вазорати
молия ва ЉСП “Тољпромбонк” љињати њалли масъала супоришњо
дода шуда буданд. Мутаассифона, масъалаи мазкур то њол њалли
худро пайдо накардааст.
Инчунин, аз љониби бонки номбурда маблаѓи лоињањои
«Тиљоратикунонии соњаи кишоварзї» (ќисматњои ба Муассисаи
давлатии «Рушди соњибкорї дар соњаи кишоварзї” вобастагардида)
дар њаљми 257,2 њазор доллари ИМА ва лоињаи “Баланд
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бардоштани раќобатнокии бахши хусусї” дар њаљми 539,6 њазор
доллари ИМА ва 441,1 ҳазор сомонӣ пардохт нагардидааст.
Бо мақсади ҳалли мушкилоти ҷойдошта Кумита ба унвонии
мудирияти муваќќатии ҶСП “Тоҷпромбонк” ва Суди иқтисодии
шаҳри Душанбе муроҷиат намудааст, ки мавриди баррасии онҳо
қарор дорад.
Ба њолати 1 январи соли 2018 аз љониби бонки мазкур
маблаѓњои Муассисаи давлатии Маркази татбиќи лоињаи “Таъмини
устувории њавзаи дарёи Панљ ба таѓйирёбии иќлим” дар њаљми
131,5 њазор доллари ИМА, Маркази татбиќи лоињаи сохтмони роњи
Шоњон-Зиѓар 70,0 њазор сомонї, лоињаи “Обтаъминкунии шањри
Душанбе, марњилаи 2” 100,0 њазор доллари ИМА ва 403,0 њазор
сомонї ва Лоињаи дуюми таъмини шуѓли ањолї барои устувории
хољагии ќишлоќ ва идоракунии захирањои обї дар њаљми 74,0 њазор
доллари ИМА пардохт нашуданд.
Дар соли 2017 дар доираи татбиќи 30 лоињаи давлатии
сармоягузорї 74 маросими кушодани дархостњои тендерї, аз љумла
дар соҳаи маориф 7 озмун, обтаъминкунӣ 25 озмун, тандурустӣ
8 озмун, нақлиёт 5 озмун, андоз 4 озмун, кишоварзї 4 озмун,
энергетика 3 озмун, гумрук 1 озмун ва дигар соҳањо 17 озмун
гузаронида шудаанд.
Сарфаи маблаѓњо нисбат ба наќшањои харид дар соли њисоботї
389 483 113,26 сомониро ташкил додааст, ки ин нисбат ба њамин
давраи соли гузашта 149 613 344,5 сомонӣ зиёд мебошад (соли 2016
маблағи 238 115 302,0 сомонї буд).
Дар самти пешбурди фаъолияти сармоягузорї. Мутобиќи
маълумоти оморї дар моњњои январ - сентябри соли 2017 дар
љумҳурї 348 корхонаю ташкилот бо сармояи хориљї фаъолият
намуданд.
Дар ин давра ба љумҳурї 435,7 млн доллари амрикої сармояи
хориљї ворид шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта
259,3 млн доллари амрикої ё 37,3 фоиз кам аст. Њамзамон, њаљми
воридоти сармояи мустаќим нисбат ба моњњои январ-сентябри соли
2016 ба маблаѓи 99,7 млн доллари амрикої ё 28,1 фоиз ва дигар
сармояњо 159,6 млн доллари амрикої ё 46,9 фоиз коњиш ёфтаанд.
Дар давраи зикршуда сармояи мустаќими хориљї асосан
ба
соњањои саноати истихрољи маъдан 122,0 млн. доллари амрикої
(47,9 фоиз), наќлиёт ва алоќа 54,0 млн. доллар (21,2 фоиз), маориф
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13,5 млн. доллар (5,3 фоиз), кишоварзї 17,32 млн. доллар (6,8 фоиз),
саноати коркард 25,47 млн. доллар (10,0 фоиз), фаъолияти молиявї
ва ҳаргуна хизматҳои тиљоратӣ 15,03 млн. доллар (5,9 фоиз) ва
дигар соњањои иќтисоди миллї 5,6 млн. доллари ИМА равона карда
шудаанд.
Таносуби њаљми воридоти сармояи хориљї дар нуњ моњи солњои
2016 ва 2017 дар љадвали зерин дарљ шудааст.
Ҷад. №5. (бо млн. доллари ИМА)
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Ќиёси љалби сармояи мустаќими хориљї ба соњањо дар нуҳ моҳи
солњои 2016 - 2017 дар шакли диаграмма пешниҳод мегардад.
Ҷад. №6. (млн. доллари ИМА)
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12

Дар нуҳ моҳи соли 2017 аз љониби корхонаю ташкилоти
љумњурї 181 млн. доллари ИМА маблаѓњои ќарзї љалб шудааст, ки
аз он 77,4 млн. доллари амрикої ба соҳаи саноат, 64,1 млн. доллари
амрикої ба соҳаи хизматрасонии молиявї, 13,4 млн. доллар ба
сохтмон ва 26,1 млн. доллари амрикої ба дигар соњањои иќтисоди
миллї равона гардидаанд.
Ќиёси нишондињандањои љалби сармояи хориљї аз рӯи дигар
намуди сармоягузорињо ба соњањои алоњидаи иќтисоди миллї.
Ҷад. №7. (млн. доллари ИМА)
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Хизматрасонии
молиявӣ

Саноат

нуҳ моҳи соли 2015

Саноати хурока
нуҳ моҳи соли 2016

Сохтмон

Дигар соҳаҳо

нуҳ моҳи соли 2017

Тавре, ки аз тањлилњо бармеояд, дар давраи моњњои январсентябри соли љорї воридоти сармояи хориљї нисбат ба ҳамин
давраи њисоботии соли 2016 асосан дар соњањои сохтмон 79 фоиз
(6,7 млн. доллари амрикої), саноати коркард 81 фоиз (112 млн.
доллари амрикої) коњиш ёфта, дар соҳаҳои саноати истихрољ
34 фоиз (34,1 млн. доллари амрикої), наќлиёт ва алоќа 46 фоиз
(24,4 млн. доллари амрикої), кишоварзї 16 фоиз (2,4 млн. доллари
амрикої) ва маориф 9 фоиз (1,1 млн. доллари амрикої) зиёд
гардидааст.
Дар қиёс бо њамин давраи соли 2016 воридоти дигар намудани
сармоягузориҳо дар соҳаи хизматрасонии молиявӣ 17 фоиз ё
13,4 млн. доллари амрикої, саноат 60 фоиз ё 117 млн. доллари
амрикої ва сохтмон 43 фоиз ё 10,3 млн. доллари амрикої коҳиш
ёфтааст.
Тамоюли мазкур аз сабаби коҳишёбии воридоти сармояи
хориљї аз Ҷумҳурии Халқии Хитой дар ҳаљми 210,6 млн. доллари
амрикої, аз Федератсияи Россия 37,1 млн. доллар, Арабистони
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Саудї 20 млн. доллар, Братанияи Кабир 18,9 млн. доллар ва дигар
давлатҳо 19,4 млн. доллари амрикої ба амал омадааст.
Маљмуан, коҳишёбии воридоти сармояи хориљї дар ин давра
асосан ба таҳримҳои иќтисодии ќабулшуда нисбат ба ширикони
тиљоратии љумҳурии мо, номуътадил гардидани вазъи молиявии
бонкҳои ватанї ва дар ду соли охир ба истифода додани як ќатор
корхонаҳои азими саноатї алоќамандї дошт.
Дар моњњои январ – сентябри соли 2017 ба љумҳурї аз
35 давлати љаҳон аз љумла, аз Љумњурии Халќии Хитой 218,9 млн.
доллар (50,2 фоизи њаљми умумии воридоти сармоя), аз Федератсияи
Россия 54,7 млн. доллар (12,6 фоиз), Филиппин 23,6 млн доллар (ё
5,4 фоиз), Нидерланд 20,0
млн. доллар (ё 4,6 фоиз), ИМА
16,6 млн. доллар (ё 3,8 фоиз), Арабистони Саудӣ 16,5 млн. доллар
(ё 3,8 фоиз), Люксембург 16,4 млн. доллар (ё 3,8 фоиз),
Белгия
13,5 млн. доллар (ё 3,1 фоиз), Британияи Кабир 10,8 млн. доллар
(ё 2,5 фоиз), аз АМА 9,4 млн. доллар (2,2 фоиз), аз Эрон 9,2 млн.
доллар (ё 2,1 фоиз),
Швейтсария 6,4 млн. доллар (ё 1,5 фоиз),
Љумҳурии Хорватия 4,2 млн. доллар (1,0 фоиз), Фаронса 3,2 млн.
доллар (ё 0,7 фоиз), Љумҳурии Австрия 2,5 млн. доллар (0,6 фоиз)
ва ѓайраҳо сармоя ворид шудааст. Инчунин дар соли њисоботї ба
иқтисодиёти миллї 500 млн. доллари амрикої тавассути фурўши
ќоѓазҳои ќиматноки давлатї (евробондҳо) ворид гардид.
Дар соли ҳисоботї бо маќсади иљрои муќаррароти Созишномаи
сармоягузорї байни Њукумати Љумҳурии Тољикистон ва ширкати
“Хэнан Чжун-Я Гурўњи Холдингї”-и Љумҳурии Халќии Хитой оид
ба таљдид ва ба истифода додани корхонаҳои истеҳсоли аммиак ва
карбамид дар заминаи ЉСК “Азот” дар шаҳри Сарбанди вилояти
Хатлон, ЉСК “Нуриҳои Осиё” таъсис дода шуда, роҳбарияти он
интихоб ва 10 январи соли 2017 бо фонди оинномавии 5,7 млрд.
сомонї аз ќайди давлатї гузаронида шуд.
Дар ин давра, инчунин Созишномаи сармоягузорї байни
Њукумати Љумҳурии Тољикистон ва ширкати “Крисо Ресурез
Лимитед” ва ЉДММ “Пакрут” оид ба истихрољи кони “Пакрут”,
Созишномаи сармоягузорї байни Њукумати Љумҳурии Тољикистон
ва Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “КМ Муосир” оид ба
сохтмони корхонаи истењсоли маводҳои эмулсионии таркандаи
саноатї дар њудуди ноњияи Данѓараи вилояти Хатлон ба имзо
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расонида шуданд. Корњо дар иншооти номбурда бо маром идома
доранд.
Дар маљмуъ тибќи созишномањои сармоягузорї ва
шартномањои консессионї солњои 2014-2017 тибќи талаботи
ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи созишномаи
сармоягузорї” ва “Дар бораи консессияњо” 9 созишномаи
сармоягузорї ва 1 созишномаи консессионї ба имзо расонида
шудааст, ки бо татбиќи босамари онњо 15 корхонаи нави истењсолї
бунёд ва зиёда аз 7 ҳазор љойи нави корї муњайё гашта, беш аз
1,8 млрд. доллари амрикої сармояи мустаќим љалб карда хоњад
шуд.
Айни замон, аз љониби Кумита дар ҳамкорї бо ширкати
«Ходай Инвестментс ПТЕ Ltd оид ба сохтмон ва истифодабарии
неругоҳи барқии обии Фондарё, Корпоратсияи мошинсозии
“Синомаш” (Сhina SINOMACH Heavy Industry Corporation) ва
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Шарики боэътимод” доир ба
парвариши лаблабуи қанд ва истеҳсоли шакар дар вилояти Хатлон,
Фонди рушди иҷтимоӣ-иқтисодии “Казна Творца РА”-и
Федератсияи Росия љиҳати сохта ба истифода додани ду корхонаи
истеҳсоли нахи базалт дар шаҳрҳои Ваҳдат ва Бўстон, ҶДММ
“Файзи Ҷомї” ва Маркази инноватсионии “Як камарбанд як роҳ”
(ВRCIC) оид ба таъсиси донишгоҳи байналмилалї ва шаҳраки
донишљўён барои 40 ҳазор донишљў корбарї рафта истодааст, ки
дар мавриди амалї шудани онҳо зиёда аз 420 млн. доллари амрикої
сармояи мустаќими хориљї љалб карда хоҳад шуд.
Моҳи декабри соли 2017 љаласаи гурӯҳи кории байниидоравї
оид ба баррасї лоињањои “Созишнома оид ба ҳавасмандгардонї ва
ҳифзи мутаќобилаи сармоягузорї” бо намояндагони маќомоти
дахлдори давлатҳои Япония ва Амороти Муттаҳидаи Араб
баргузор гардид ва варианти ниҳоии онҳо мувофиќа карда шуд.
Бо маќсади иљрои супоришњои Њукумати Љумҳурии
Тољикистон љињати љалби воситањои молиявии имтиёзнок барои
идомаи раванди татбиќи лоињаи ќитъањои “А” ва “Ф”-и роњи
автомобилгарди Кўлоб-Ќалъаихумб ҳамкорињоро бо Бонки
Исломии Рушд ва дигар фондҳои арабї, инчунин бо маќомоти
марбутаи давлатї ба роњ монда шуда, тадбиру расмиёти зарурї
амалї гардиданд.
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Айни ҳол, созишномањои ќарзї бо Бонки Исломии Рушд ба
маблаѓи 20,0 млн. доллари ИМА, Фонди Саудии Рушд ба маблаѓи
30,0 млн. доллари ИМА ва тавре дар боло ќайд гардид бо Фонди
ОПЕК оид ба рушди байналмилалӣ ба маблаѓи 10,0 млн. доллари
ИМА ба имзо расонида шуданд. Ҳуљљатҳои мазкур санаи 6 декабри
соли 2017 аз љониби Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии
Ҷумҳурии Тољикистон тасдиќ карда шуданд.
Фонди Ќувайтии рушди иќтисоди Араб ва Фонди Абузабї оид
ба рушд њавасмандии худро дар робита ба татбиќи лоињаи болозикр
иброз намудаанд. Мавќеи нињоии нињодҳои зикршуда пас аз
баргузории љаласаи шӯроҳои директорон муайян ва манзур хоҳанд
шуд.
Бо маќсади иљрои банди 13 ќарори Ҳукумати Љумњурии
Тољикистон аз 22 декабри соли 2016, №366 “Дар бораи љамъбасти
натиљањои фаъолияти Њукумати Љумњурии Тољикистон дар соли
2016 ва вазифаҳо барои соли 2017” лоињаи ќарори Њукумати
Љумњурии
Тољикистон
“Дар
бораи
тасдиќ
намудани
нишондиҳандаҳои асосии бањодињии (арзёбии) самаранокии
фаъолияти агентињои татбиќкунандаи лоињањои сармоягузории
давлатї” ва лоињаи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон “Оид
ба Ќоидањои ташкили фаъолияти равзанаи ягона барои мусоидат ба
сармоягузорон дар Љумњурии Тољикистон” тањия гардида, бо
тартиби муќарраргардида ба баррасии Њукумати Љумњурии
Тољикистон пешнињод карда шуданд.
Фаъолият дар самти идораи амволи давлатї. Дар давраи
њисоботии соли 2017 љињати истифодаи босамару маќсадноки
амволи давлатї мутобиќи талаботи ќонунгузорї бо ќарорњои
дахлдори Кумита 9597 воситаи асосии давлатї ба маблаѓи умумии
11,1 млн. сомонї аз тавозуни як маќомот ва корхонаю ташкилот ба
тавозуни дигар маќомот ва корхонаю ташкилоти давлатї
гузаронида шудаанд.
Бо риояи талаботи санадҳои меъёрии њуќуќї дар асоси
ќарорњои Кумита љињати аз эътибор соќит намудани воситањои
асосии 113 маќомот, корхонаю ташкилот ва муассисањои мансуб ба
моликияти љумњуриявї розигии Кумита дода шуд.
Њамзамон, бо маќсади дар амал татбиќ намудани талаботи
банди 9 «Тартиби аз эътибор соќит намудани воситањои асосие, ки
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моликияти давлатї мебошанд» (ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 30 апрели соли 2012 №184) вобаста аз њолати воќеї
ва эњтимолияти ба фурўш рафтан 313 воситаи асосии давлатии
барои аз эътибор соќит намудан пешнињодгардидаи корхонаю
ташкилотњо бо нархи ибтидоии 1,7 млн. сомонї ба савдои
музоядавї пешнињод карда шудаанд. Аз ин миќдор 49 адад воситаи
асосї ба маблаѓи умумии 238,3 њазор сомонї фурўхта шуданд.
Дар соли њисоботї бо маќсади њалли масъалањои вобаста ба
сохтмони биноњои нави Парлумон ва Њукумати Љумњурии
Тољикистон тадбирњои зарурї роњандозї гардида, иншооти мавзеи
сохтмони бинои Парлумон асосан бартараф шудаанд. Масъалањои
кўчонидани Хадамоти давлатии “Муњофиза”-и Вазорати корњои
дохилї, Сафорати Љумњурии Исломии Эрон ва Бойгонии давлатии
таърихи навтарини Љумњурии Тољикистон дар марњилаи нињоии
њаллу фасл ќарор дорад.
Дар давраи њисоботї дар самти њифзи њуќуќњои амволии
Љумњурии Тољикистон дар дохил ва хориљи кишвар низ корњои
зарурї ба анљом расонида шудаанд.
Дар асоси розигии Асосгузори сулњу ваҳдати миллӣ - Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон аз 9 декабри соли 2017 №22/10 рўзњои 18-20 декабри соли
2017 дар шањри Москва љаласаи сеюми Комиссияи мувофиќавии
Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия оид ба баррасии
масъалањои эътирофи њуќуќи соњибмулкї ба иншооте, ки баъди
25 майи соли 1993 аз тарафи Пойгоњи њарбии Россия дар њудуди
Љумњурии Тољикистон бунёд шудаанд, баргузор гардид. Дар
љаласаи мазкур масъалањои амволї, људо намудани ќитъањои замин
ва инчунин ба Пойгоњи њарбии Россия барасмиятдарории њуќуќи
истифодабарии ќитъањои замин мавриди баррасї ќарор дода шуда,
аз натиљаи он Протоколи љаласаи Комиссияи мувофиќавї аз
20 декабри соли 2017 №3 ба имзо расонида шуд.
Љињати њалли масъалањои вобаста ба интиќоли оњанпорањои
дар назди сарбанди обанбори «Фарњод» љамъоваригардида лоињаи
ќарори дахлдори Њукумати Љумњурии Тољикистон тањия гардида,
29 сентябри соли 2017, №462 ќабул карда шуд.
Дар ин давра, инчунин бо маќсади баррасии масъалаи
эътирофи њуќуќи соњибмулкии Љумњурии Тољикистон ба иншооти
дар ќаламрави Љумњурии Ќирѓизистон љойгиршуда лоињаи
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фармоиши Њукумати Љумњурии Тољикистон дар бораи таъсиси
њайати тољикистонии Комиссияи муштараки Тољикистону
Ќирѓизистон оид ба масъалањои молумулкї тањия карда шуда, дар
мувофиќа бо вазорату идорањои марбутаи кишвар ба Њукумати
Љумњурии Тољикистон пешнињод гардид.
Бо маќсади дар корхонањои давлатї таъсис додани шўроњои
нозирон ва таъмини фаъолияти он, инчунин муайян намудани
ваколатњои шўроњои нозирони корхонањои давлатї лоињаи ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон «Оид ба лоињаи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи корхонањои давлатї»
тањия гардидааст, ки айни њол дар баррасии вазорату идорањои
љумњурї ќарор дорад.
Инчунин дар соли мазкур «Дар бораи масъалањои Љамъияти
сањомии кушодаи «Тољик Эйр» ва «Дар бораи масъалањои
Љамъияти сањомии кушодаи «Фурудгоњи байналмилалии Душанбе»
тањия гардида, ба баррасии Њукумати Љумњурии Тољикистон
пешнињод карда шуданд.
Бањри таъсиси фењристи маълумот дар бораи моликияти
давлатї тадбирњои зарурї андешида шуда, аз љониби Кумита
супориши техникии лоињаи «Таъсиси фењристи ягонаи маълумот
дар бораи дороињо ва моликияти давлатї» тањия гардидааст. Айни
замон љињати љалби маблаѓгузорї барои татбиќи лоињаи мазкур дар
њамкорї бо шарикони рушд чорањои зарурї анљом дода шуда
истодааст.
Фаъолият дар самти хусусигардонї ва дороињои давлатї.
Љињати татбиќи Барномаи хусусигардонии моликияти давлатї
дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2014-2017 ва дар доираи
талаботи Тартиби ба љамъияти сањомии кушода табдил додани
корхонаи давлатї ва воњиди сохтории он (ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон аз 2 августи соли 2010 №392) дар давраи
њисоботї бо ќарорњои дахлдори Кумита 5 љамъияти сањомии
кушода бо 100 фоизи сањмияњои давлатї ташкил карда шуд.
Ба њолати имрўза шумораи умумии љамъияти сањомии кушодае,
ки бастаи 100 фоизи сањмияњои онњо ба давлат тааллуќ доранд,
118 адад буда, љамъияти сањомие, ки дар сармояи оинномавии онњо
сањмияњои давлат мављуд мебошанд, 24 ададро ташкил медињанд.
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Инчунин, ба њолати имрӯза дар сармояи оинномавии 4 љамъияти
дорои масъулияти мањдуд њиссаи давлатї мављуд аст.
Бо маќсади дар муњлатњои муќаррарнамудаи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи љамъиятњои сањомї” ва Ќонуни Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи љамъияти дорои масъулияти мањдуд”
баргузор намудани маљлиси умумии солонаи сањмдорони
љамъиятњои сањомї, маљлиси умумии иштирокчиён ва љињати
пешнињоди маводњои дахлдор ва њисоботи солона тибќи талаботи
ќонунгузории љорї ба љамъиятњои хољагидори болозикр, дархостњо
ирсол карда шуданд.
Дар соли 2017 оид ба натиљаи фаъолияти љамъияти сањомии
њиссавї дар соли 2016 тибќи талаботи ќонунгузорї дар 14 љамъият
маљлиси умумии солонаи сањмдорон баргузор карда шудааст. Дар
натиља тибќи ќарорњои маљлиси умумии солонаи сањмдорон суди
сањмияњои давлатї ба маблаѓи умумии 1 459 686 сомонї људо карда
шуда, аз ин њисоб соли њисоботї 1 423 550 сомонї ба буљети давлатї
ворид гардидааст, ки нисбат ба соли 2016-ум 84 587 сомонї зиёд
мебошад.
Инчунин, тибќи талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар
бораи љамъияти дорои масъулияти мањдуд” бо иштироки
намояндаи Кумита маљлиси умумии навбатии иштирокчиён дар
ЉДММКМ “Зарафшон”, ЉМДММ “Петролеум Суѓд”, ЉДММ
“Апрелевка” ва ЉДММ “Камароб” баргузор гардиданд. Дар
натиљаи таќсими фоидаи софи љамъиятњои хољагидори болозикр ба
њиссаи тарафи Тољикистон 10 206 339 сомонї људо карда шуда, аз ин
њисоб дар соли 2017 маблаѓи 9 781 063 сомонї ба буљети давлатї
пардохт шудааст. Ин нишондињанда нисбати соли 2016-ум
7 658 426 сомонї зиёд мебошад.
Ба њолати 30 декабри соли 2017 маблаѓи пардохтнагардидаи
суди сањмияњои љамъиятњои сањомї ва хољагидор аз натиљагирии
фаъолият дар соли 2016 маљмуан 461 412 сомониро ташкил медињад.
Љињати пардохти баќияи маблаѓњои пардохтнашудаи суди
сањмияњои болозикр ба унвони љамъиятњои номбурда мактубњои
расмии Кумита аз 19 сентябри соли 2017 ирсол карда шуда,
масъалаи мазкур тањти назорати доимї ќарор дорад.
Мутобиќи маълумоти пешнињоднамудаи Кумитаи андоз
маблаѓи умумии њисобшудаи пардохтњои ѓайриандозии тибќи
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 ноябри соли 2013,
19

№499 муќарраргардида аз фоидаи софи корхонањои давлатї ва
љамъиятњои сањомие, ки зиёда аз 50 фоизи сањмияњои онњо ба давлат
тааллуќ доранд аз натиљаи фаъолият дар соли 2016 њамагї
33,5 млн. сомониро ташкил медињад. Аз маблаѓи зикргардида ба
њолати 1 ноябри соли 2017 ба буљети давлатї 12,3 млн. сомонї
ворид гардидааст.
Бо маќсади гузаронидани тањлили фаъолияти молиявию
хољагидории љамъиятњои сањомї барои солњои 2014-2016 ва 9 моњи
соли 2017 аз љониби Кумита њисоботи 91 љамъияти сањомӣ дастрас
карда шуд.
Тањлили маълумоти пешнињодгардида нишон дод, ки дар соли
2014 фаъолияти 22 љамъияти сањомї бо фоида ба маблаѓи умумии
167 010 791 сомонї ва 13 љамъияти сањомї бо зарар ба маблаѓи
умумии 157 888 857 сомонї, дар соли 2015 фаъолияти 22 љамъияти
сањомї бо фоида ба маблаѓи 199 691 047 сомонї ва 18 љамъияти
сањомї бо зарар ба маблаѓи 184 582 133 сомонї, дар соли 2016
фаъолияти 19 љамъияти сањомї бо фоида ба маблаѓи умумии 276 743
577 сомонї ва 21 љамъияти сањомї бо зарар бо маблаѓи умумии 223
443 424 сомонї, љамъбаст карда шудааст.
Дар 9 моњи соли 2017 фаъолияти 42 љамъияти сањомї бо фоида
ба маблаѓи умумии 487,4 млн. сомонї ва 17 љамъияти сањомї бо
зарар ба маблаѓи умумии 167,8 млн. сомонї љамъбаст гардида,
32 љамъияти сањомї фаъолияти молиявию хољагидории худро дар
њисоботи пешнињоднамуда инъикос накардаанд.
Дар доираи татбиќи Барномаи хусусигардонии моликияти
давлатї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2014-2017
маљмуан 52 корхонаи давлатї ба љамъияти сањомї бо 100 фоиз
сањмияњояшон давлатї табдил дода шуданд.
Баррасии раванди иљрои Барнома ба љамъияти сањомї табдил
додани корхонањои давлатї маълум гардид, ки фаъолияти як ќатор
корхонањои зертобеи вазоратҳои кишоварзї, тандурустї ва ҳифзи
иҷтимоӣ, энергетика ва захираҳои об, саноат ва технологияҳои нав
ва Агентии беҳдошти замин ва обёрї аз назорати маќомоти
ваколатдори соњавї дур мондаанд. Дар натиља фаъолияти
корхонањои мазкур ќатъ гардиданд.
Новобаста аз мурољиати чандинкаратаи Кумита аз љониби
маќомоти соҳавї маълумоти зарурї љињати ба љамъияти сањомї
табдил додани онҳо пешнињод нагардиданд.
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Масалан, се адад корхонаи соњаи Агентии бењдошти замин ва
обёрї бо ќарорњои дахлдори маќомоти ваколатдори соња бо
муассисањои обёрии шањру ноњияњо якљоя карда шудаанд. Амали
мазкур бе риояи талаботи ќонунгузории љорї ва бе мувофиќаи
Кумита сурат гирифта, 8 корхонаи Агентии бењдошти замин ва
обёрї умуман фаъолият надоранд.
Аз тарафи Агентї љињати барќарор намудан ё барњам додани
корхонањои мазкур ягон чора андешида нашудааст ва дар фењристи
баќайдгирии Кумитаи андоз њамчун корхонањои давлатї дар ќайд
мебошанд. Дар баробари дигар омилҳо ин ҳолат яке аз сабабњои
иљро нагардидани замимаи 4 Барномаи хусусигардонї гардидааст.
Маљмуан то ба 1 январи соли 2018 иљроиши замимаи 1 Барнома
дар сатњи 90,0 фоиз, замимаи 2 – 72 фоиз, замимаи 3 – 50 фоиз ва
замимаи 4 - 62 фоизро ташкил медињад.
Ҷад. №8.
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ЗАМИМАИ 1: бастаи ЗАМИМАИ 2: бастаи ЗАМИМАИ 3: бастаи
ЗАМИМАИ 4:
сањмияњои давлатие, ки сањмияњои давлатие, ки сањмияњои давлатие, ки корхонањои давлатие, ки
тариќи музоядањо ба
тариќи тендерњои
тибќи лоињањои
ба љамъиятњои сањомии
кушода табдил дода
фурўш пешнињод карда сармоягузорї ба фурўш
инфиродии
мешаванд
мешаванд
пешнињод карда
хусусигардонї ба фурўш
мешаванд
пешнињод карда
мешаванд

Бо маќсади идомаи сиёсати Њукумати Љумњурии Тољикистон
дар самти ислоњоти моликияти давлатї дар Љумњурии Тољикистон
аз љониби Кумита лоињаи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
“Дар бораи Барномаи хусусигардонии моликияти давлатї барои
солњои 2018-2020” тањия карда шуда, ба баррасии Њукумати
Љумњурии Тољикистон ирсол карда шуд.
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Ҷиҳати ба роњ мондани идоракунии корпоративї ва рушди
фаъолияти Шўрои нозирон дар љамъиятњои хољагидор, ки дар
сармояи оинномавии онњо њиссањои давлатї мављуд аст, ба њолати
30 декабри соли 2017 дар 55 љамъияти хољагидор, шўроњои нозирон
таъсис дода шуда, дар 31 адади онҳо таъсис додани Шўрои нозирон
ба наќша гирифта шудааст.
Бо
маќсади
таъмини
иљрои
наќшањои
инфиродии
реструктуризатсияи субъектњои монополияи табиї ва корхонањои
махсусан калон, ки бо ќарорњои алоњидаи Њукумати Љумњурии
Тољикистон тасдиќ гардидаанд, оид ба татбиќи чорабинињои
наќшањои инфиродии реструктуризатсияи Љамъияти сањомии
кушодаи
“Тољиктелеком”,
Љамъияти
сањомии
кушодаи
“Тољиктрансгаз”, Корхонаи воњиди давлатии “Роњи оњани
Тољикистон”, Ширкати сањомии холдингии кушодаи “Барќи
Тољик” ва Корхонаи воњиди давлатии “Ширкати алюминийи
Тољик” чораљўї шуда истодааст.
Дар соли њисоботї 15 ќарори Кумита љињати ба фурўш
баровардани як ќатор объекти мансуб ба моликияти давлатї ба
маблаѓи умумии 16 159 904 сомонї, аз љумла, оид ба фурўши бастаи
сањмияњои ба давлат тааллуќдоштаи 1 љамъияти сањомї тариќи
музояда, 2 љамъияти сањомї ва 1 иншоот тариќи тендери
сармоягузорї, 27 иншооти ѓайриманќул ва 32 воситаи наќлиётї
тариќи музояда ќабул карда шуд. Инчунин, дар љаласаи Комиссия
оид ба фурўши объектњои моликияти љумњуриявї тариќи тендери
сармоягузорї баргузор гардида, 3 объект, фурўхта шуданд.
Њамзамон, 11 октябр ва 7 декабри соли 2017 љаласаи Комиссия
оид ба масъалањои сохтмони нотамом баргузор гардида, љињати ба
фурўш баровардани ду иншооти сохтмони нотамом ва оид ба иљрои
уњдадорњои шартномавии иншооти сохтмонаш нотамом тариќи
тендер фурўхташуда ќарорњои дахлдор ќабул карда шуд.
Мутобиќи муќаррароти Низомнома дар бораи тартиби фурўши
объектњои моликияти давлатї дар тендерњо (ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон аз 1 марти соли 2004 №98) дар солњои
2012-2017 аз љониби Кумита дар давраи солњои 2012-2017 њамагї
53 объекти мансуб ба моликияти давлатї тавассути тендерњои
сармоягузорї фурўхта шудаанд.
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Тибќи шартномаи хариду фурўши объекти болозикр ѓолибони
тендер уњдадор гардидаанд, ки дар давоми 24 моњ ба маблаѓи
66,4 миллион сомонї ба воситањои асосї љињати рушди истењсолии
корхонањо сармоягузорї карда, 1150 љойи нави корї ташкил
менамоянд. Дар солњои 2014-2017 аз љониби ѓолибони тендерњои
сармоягузорї ба маблаѓи умумии 55,0 миллион сомонї сармоя
ворид гардида, 389 нафар шањрванд бо љойи кор таъмин шудаанд.
То инљониб аз 53 объекти дар тендери сармоягузорї
фурўхташуда ба 25 ѓолиби тендери сармоягузорї санад оид ба иљро
гардидани уњдадорињои шартномавї дода шудааст.
Айни њол, маълумот ва маводњои пешнињоднамудаи 12 нафар
ѓолиби тендер оид ба иљрои уњдадорињои шартномавї ва 5 объекте,
ки уњдадорињои шартномавиро иљро накарданд дар баррасї ќарор
дошта, боќимонда 11 объекти дар тендери сармоягузорї
фурўхташуда, ки муњлати иљрои уњдадорињои шартномавии онҳо ба
охир нарасидаанд, тањти назорат ќарор доранд.
Дар баробари ин тибќи супориши Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 18 апрели соли 2017 №24376 аз љониби гурўњи корї
ва бо иштироки намояндагони Комиссия барои гузаронидани
тендер оид ба фурўши объекти моликияти љумњуриявї тањлили
иљрои уњдадорињои шартномаи хариду фурўши 11 объекти дар
тендерњои сармоягузорї фурўхташуда, гузаронида шуда, аз натиљаи
он гузориши муфассал омода карда шудааст.
Бо маќсади иљрои Протоколи љаласаи Комиссия оид ба
масъалањои сохтмони нотамом аз 18 ноябри соли 2016 аз љониби
Кумита бо иштироки намояндагони комиссияи мазкур тањлили
фаъолияти 9 иншооти сохтмонаш нотамом гузаронида шуда, аз
натиљаи он гузориши муфассал 19 сентябри соли 2017, №2-3д/771 ба
Њукумати Љумњурии Тољикистон ирсол карда шуд.
Ба њолати 30 декабри соли 2017 тибќи маълумоти Вазорати
молия аз њисоби хусусигардонї ва истифодаи моликияти
љумњуриявї 27 868 373 сомонї ба буљети давлат ворид шудааст, ки
110,2 фоизи наќшаи пешбинигардидаи Буљети давлатии Љумњурии
Тољикистон барои соли 2017-ро (25 300 000 сомонї) ташкил
медињад.
Маълумот оид ба воридоти маблаѓ аз њисоби хусусигардонї ва
истифодаи моликияти љумњуриявї дар соли 2017 тибќи маълумоти
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Дар натиљаи санљишњои мазкур њолати ба ќайд нагирифтани
994 воситаи асосї дар тавозуни корхонањо ошкор гардида,
862 адади онњо ба маблаѓи умумии 30 687 469 сомонї бо тартиби
муќаррарнамудаи ќонунгузорї ба тавозуни корхонаю ташкилот
даромад карда шуда, љињати ба тавозун даромад намудани 74 адад
воситаи асосии дигар дастурњои ќонунї дода шуданд.
Инчунин, дар рафти санљишњо 1976 воситаи гардишї ба
маблаѓи умумии 3,6 млн. сомонї ба гурўњи воситањои асосї
гузаронида шуданд, ки ин нишондињанда назар ба соли 2016 ба
миќдори 3231 адад ва ба маблаѓи 1,9 млн. сомонї зиёд мебошад.
Дар давоми соли 2017 бинобар сабаби риоя накардани
ќонунгузорї њангоми ихтиёрдорї ва истифодаи амволи давлатї
иљро накардани амру дастурњои маќоми ваколатдори идораи
амволи давлатї, инчунин риоя накардани Ќоидањои пешбурди
Дафтари
баќайдгирии
санљишњо,
мутобиќи
Кодекси
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон 44 адад
парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї ба маблаѓи умумии
76 876 сомонї тартиб дода шудаанд. Вобаста ба истифодаи
ѓайриќонунии
амволи
давлатї
аз
љониби
шахсони
њуќуќвайронкунанда ба буљети давлатї 113,7 њазор сомонї љуброни
зарар пардохт гардид.
Дар соли 2017 арзиши 47 адад иншооти воњидњои сохтории
корхонањои давлатї, њамчун объекти мустаќили хусусигардонї,
320 адад воситаи наќлиёт, 21 адад манзили истиќоматї, 55 адад
объекти соњаи иљтимої, 1178 адад бино ва иншооти
бартарафшавандаи объектњои давлатї ва шахсони воќеию њуќуќї
ва 71 адад боѓу дигар намуди амвол муайян карда шуд.
Инчунин дар соли њисоботї бањогузории 369 адад амволи аз
љониби судяњо, Прокуратураи генералї, Кумитаи андоз ва Агентии
давлатии назорати молиявї ва мубориза бо коррупсия ба њабс
гирифташуда ва 1067 адад амволи вазорату идорањо, раёсату
шўъбањои сармоягузории маќомоти иљроияи њокимияти давлатї
дар шањру ноњияњо ва як ќатор амволњои шахсони њуќуќию воќеї ба
анљом расонида шуд.
Бо маќсади такмили ќонунгузорї ва мутобиќ намудани он ба
меъёрњои байналмилалї тибќи ќарори Раиси Кумита аз 8 сентябри
соли 2017, №218 «Шўрои машваратї оид ба рушди фаъолияти
бањодињї (нархгузорї)» - и назди Кумита таъсис дода шуд.
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Дар ин давра, 18 озмун оид ба иљора супоридани амволи
давлатї баргузор шуда, 335 объект ба маблаѓи солонаи 3,2 млн.
сомонї ба иљора супорида шуд. Маљмуан ба њолати 30 декабри соли
2017 ба миќдори 638 шартномаи иљораи амволи давлатї ба маблаѓи
умумии 8,0 млн. сомонї ба ќайд гирифта шудаанд.
Фаъолият дар самти рушди соњибкорї. Дар давраи ҳисоботї
мониторинги рафти иљрои марњилаи дуюми татбиќи Барномаи
дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон барои
солњои 2012-2020 гузаронида шуда, ҳисоботи дахлдор ба Њукумати
Љумњурии Тољикистон пешниҳод карда шуд.
Тибќи талаботи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз
30 апрели соли 2012, №201 лоињаи ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи Наќшаи чорабиниҳо оид ба татбиќи
марҳилаи сеюми Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорї барои
солҳои 2012 - 2020” таҳия ва бо вазорату идораҳо дахлдор мувофиќа
карда шуда, аз 8 декабри соли 2017 №1-4а/983 ба Њукумати
Љумњурии Тољикистон ирсол карда шуд.
Бо маќсади иљрои дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии Тољикистон
муҳтарам Эмомалї Рањмон, ки дар Паёми худ ба Маљлиси Олии
Ҷумњурии Тољикистон ироа намуданд, тањлили низоми андозбандї,
пардохтњои гумрукї ва пешнињоди имтиёзњо дар Љумњурии
Тољикистон бо назардошти таљрибаи шарикони асосии иќтисодиву
тиљоратї ва давлатњои њамсоя гузаронида шуда, натиљаи он
11 январи соли 2017 ба Њукумати Љумњурии Тољикистон пешниҳод
гардид.
Њамзамон, тањлили ќонунгузорї дар соњаи иќтисодиёт, молия
ва сармоягузорї бо маќсади бартараф кардани омилњое, ки барои
љалби сармоягузориҳо, рушди фаъолияти соҳибкорї монеа эљод
мекунанд, гузаронида шуда, натиљаи он аз 3 феврали соли 2017 ба
Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон ирсол карда
шуд.
Бо маќсади дастгирии соњибкорї аз љониби Кумита лоињаи
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Оид ба ворид намудани таѓйирот
ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи њимоя ва дастгирии
давлатии соњибкорї” таҳия гардид, ки он ќабул ва мавриди амал
ќарор дода шуд.
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Бо маќсади иљрои муќаррароти банди 11 Протоколи
№2к/41-22 љаласаи Комиссияи доимамалкунанда оид ба таќвияти
истењсолоти воридотивазкунанда ва рушди содирот аз 16 августи
соли 2016 дар доираи гурўњи корї масъалањои самаранокии
имтиёзњо ба соњибкорон мавриди баррасї ќарор дода шуданд.
Вобаста ба ин, тибќи супориши Муовини якуми Сарвазири
Љумњурии Тољикистон 28 январи соли 2017, №2435(22.4) бо
пешнињоди Кумита масъалаи арзёбии самаранокии имтиёзњо
тавассути дарёфти маълумоти оморї, андозї ва гумрукї оид ба
800 ширкате, ки аз имтиёзњо бархурдоранд, тањлили харољот ва
фоидаи давлат аз рўи ду имтиёзи интихоби ба таври пилотї аз
љониби кормандони Кумита ва мушовирони Корпоратсияи
байналмилалии молиявї оѓоз карда шуд ва корњо дар ин самт
идома доранд.
Тибқи банди 4 Протоколи маљлиси Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 30 сентябри соли 2016, №11 барои аз байн бурдани
монеањои сунъии рушди соҳибкорї љаласаҳои Гурўњи кории
байниидоравї оид ба тањлили ќонунгузорї дар соҳаи иќтисодиёт,
молия ва сармоягузорї гузаронида шуд ва лоињаи ќонунњои
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи ворид намудани таѓйиру
иловањо ба Кодекси андози Љумњурии Тољикистон” ва “Дар бораи
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси гумруки Љумњурии
Тољикистон” тањия гардида, тибќи тартиби муќарраргардида аз
8 ноябри соли 2017 №1-4А/906 ба баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии
Тољикистон пешниҳод карда шуданд.
Бо маќсади иљрои дастуру супоришњои Асосгузори сулњу
вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
мутарам Эмомалї Рањмон , ки дар Паёми навбатии худ ба Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон 22 декабри соли 2017 баён намуданд,
лоињаи Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
элон намудани мараторий ба њама намуди назорат ва санљишњои
фаъолияти субъектњои соњибкорї дар соњањои истењсолї” ва лоињаи
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи мораторияи назорат ва
санљишњои фаъолияти субъектњои соњибкорї дар соњањои
истењсолї” тањия карда шуда, тибќи тартиби муќарраршуда 29
декабри соли 2017, №1-4а/1026 ба Дастгоҳи иҷроияи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуданд.
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Бо маќсади иттилоотонии соҳибкорон, амалї намудани
бизнес–идеяњо, баланд бардоштани маърифати њуќуќии соњибкорон
лоињаи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон “Дар бораи таъсис
додани Муассисаи давлатии Бизнес - инкубатори Тољикистон”
тањия гардида, барои мувофиќа ба вазорату идорањои дахлдор
ирсол карда шуд. Бо маќсади истифодаи таљрибаи байналмилалї
дар ин самт Кумита њамкориро бо шарикони рушд ва ташкилотҳои
байналмилалӣ ба роњ мондааст.
Дар соли ҳисоботӣ бо маќсади бењтар намудани
нишондињандањои Љумњурии Тољикистон дар њисоботи “Пешбурди
соњибкорї” - и Бонки љањонї барои соли 2018 аз љониби Кумита бо
Дафтари марказии Бонки Љањонї видеоконфронсҳо ташкил карда
шуда, корҳои анљомдода оид ба бењтар кардани муҳити соҳибкорї
дар мамлакат бо иштироки масъулини вазорату идораҳо ва
намояндагони бахши хусусї баррасї карда шуданд.
Дар натиља њисоботи навбатии “Пешбурди соњибкорї” барои
соли 2018 аз љониби Бонки Љањонї муаррифї карда шуд, ки тибќи
он Љумњурии Тољикистон мавќеи худро 5 зина устувор намуда, бо
ба даст овардани 56,86 фоизи таљрибаи пешќадами љањонї дар
раддабандии навбатї љойи 123-юмро ишғол намуд.
Устувор гардидани мавќеи љумњурї асосан аз рўи бењтар
гардидани нишондињандањои “Баќайдгирии фаъолияти соњибкорї”
(28 зина), “Гирифтани иљозат барои сохтмон” (26 зина),
“Пайвастшавї ба ќувваи барќ” (2 зина), “Баќайдгирии моликият”
(7 зина), “Андозбандї” (8 зина), “Тиљорати байналмилалї” (3 зина)
ва “Таъмини иљроиши ќарордод” (1 зина) таъмин гардид.
Дар баробари ин, мавќеи љумњурї дар њисоботи мазкур аз рўи
нишондињандањои “Дастрасї ба ќарз” 4 зина ва “Њимояи
сармоягузорони миноритарї” 6 зина коњиш ёфт, ки асосан ба
фаъолият ва вазъи имрўзаи низоми бонкии кишвар алоќаманд
мебошанд.
Њамзамон, дар давраи њисоботї бо маќсади љалби сармоя ба
иќтисодиёти љумњурї ва муаррифии имкониятњои сармоягузориву
соњибкории Тољикистон як ќатор њамоишњои соњибкорї баргузор
карда шуданд. Аз љумла, дар шаҳри Душанбе форуми соҳибкорони
Тољикистон бо соњибкорони давлатњои Ќазоқистон, Ўзбекистон,
Туркманистон (ду маротиба), Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Чехия,
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Туркия, Британияи Кабир, Австрия, Финляндия, Њиндустон ва
њамоиши истеҳсолкунандагону соҳибкорони Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва Љумҳурии Ўзбекистон доир шуданд. Инчунин, бо ҷалби васеи
доираи соҳибкорон ва сармоягузорон ба ифтихори таҷлили “Соли
ҷавонон” дуюмин Форуми соҳибкории ҷавонон ва Форуми
байналмилалии ҷавонон таҳти унвони “Љавонон - муњаррики рушди
соҳибкории инноватсионӣ” баргузор карда шуданд.
Дар шаҳри Хоруғ бо иштироки доираи васеи соҳибкорону
сармоягузорон Форуми сармоягузории “Помиринвест-2017”
гузаронида шуд.
Ҳамзамон форумҳои соҳибкорию сармоягузори Тоҷикистон дар
давлатҳои хориҷӣ, аз ҷумла бо давлатҳои Арманистон, Иёлоти
Муттаҳидаи Амрико, Ўзбекистон, Қатар, Ҷумҳурии Халқии Чин,
Амороти Муттаҳидаи Араб ва намоишҳои молҳои саноатии
Љумњурии Тољикистон дар Ўзбекистон ва “Экспо – 2017”
(Ќазоќистон) ташкил ва баргузор карда шуданд.
Ба ифтихори таљлили сеюмин солгарди љашни “Рӯзи
соҳибкорон” мулоқоти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї, Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муҳтарам Эмомалї
Раҳмон 14 октябри соли 2017 бо соҳибкорону сармоягузорон дар
муассисаи давлатии “Кохи Борбад” баргузор карда шуд.
Ҷиҳати иљрои Наќшаи чорабиниҳо оид ба дастуру супоришҳои
Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат, муҳтарам
Эмомалї Рањмон, ки дар мулоќот бо соҳибкорону сармоягузорон
14 октябри соли 2017 баён доштанд, бо қарори Раиси Кумита
аз 21 ноябри соли 2017 №272 наќшаи чорабиниҳои дохилї таҳия ва
тасдиќ карда шуд.
Ҳамзамон дар доираи ин санаи муҳими таърихї ҳафтаи
соҳибкорї ташкил карда шуда, 3 чорабинии сатҳи байналмилалӣ,
12 чорабинии сатҳи ҷумҳуриявӣ ва дар сатҳи маҳаллї бо иштироки
раисони шаҳру ноҳияҳо ва соҳибкорон чорабиниҳои табрикотиву
фарҳангї баргузор карда шуданд.
Бо маќсади васеъ истифода намудани механизми шарикии
давлат ва бахши хусусї дар љумњурї лоиҳаи “Барномаи рушди
шарикии давлат ва бахши хусусї барои солҳои 2018-2022” тањия
гардид, ки он дар баррасии вазорату идораҳо қарор дорад.
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Фаъолият дар пешбурди низоми иљозатдињї. Бо мақсади иљрои
вазифаҳое, ки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тољикистон ба
Маљлиси Олии Ҷумҳурии Тољикистон аз 20 апрели соли 2012 зикр
гардидаанд, љиҳати ихтисор намудани теъдоди ҳуљљатҳои
иљозатдиҳї ва љорї намудани низоми ягонаи электронии
барасмиятдарории ҳуљљатҳои иљозатдињї лоиҳаи Ќонуни Љумҳурии
Тољикистон “Оид ба ворид намудани тағйиру иловањо ба Ќонуни
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи низоми иљозатдињї” таҳия ва
тибќи тартиби муќарраргардида 20 декабри соли 2017 №1-4б/1007
ба баррасии Њукумати Љумњурии Тољикистон ирсол гардид.
Дар лоињаи мазкур тартиби мушаххаси электронии баррасии
муроҷиатҳои соҳибкорон ва то ба 18 адад кам намудани ҳуљљатҳои
иљозатдињї пешбинї карда шудааст, ки ин бевосита барои рушди
соҳибкорї ва беҳтар кардани фазои сармоягузорї мусоидат хоҳад
кард. Инчунин дар ин давра, бо дарназардошти таљрибаи
байналмилалї тањлили ќонунгузории низоми иљозатдињї ва
иљозатномадињї гузаронида шуда, маълумоти муфассал ба
Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон пешниҳод карда шуд.
Бо маќсади татбиќи босамари Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор» соли љорї
љаласаҳои Шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти маќомоти санљишӣ
баргузор гардиданд, ки дар онҳо Наќшаҳои гузаронидани
санљишҳои маќомоти санљишии љумњурї барои солҳои 2017 ва 2018
мувофиќа ва тасдиќ карда шуданд.
Мутобиќи ќарори дахлдори Шўро дар соли 2017 баргузории
71 362 санљиш ба наќша гирифта шуд, ки нисбат ба соли 2016 зиёда
аз 70 фоиз кам мебошад. Мутобиќи маълумоти пешакии оморї
љумњурї аз љониби маќомоти санљишї дар соли њисоботї 187 356
санљиш гузаронида шудааст, ки нисбат ба соли 2016 –ум 34 фоиз,
санљишњои наќшавї 43,8 фоиз кам аст. Вале дар баробари ин
шумораи санљишњои гузаронидашуда нисбат ба наќшаи
мувофиќанамудаи Шурои њамоњангсозии фаъолияти маќомоти
санљишї ќариб 2,5 маротиба зиёд аст, ки ин боиси нигаронист.
Тибќи дастури Муовини якуми Сарвазири Љумњурии
Тољикистон аз њисоби масъулини Прокуратураи генералї ва
Кумита гурўњи корї таъсис ва масъалаи муайян намудани њолати
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гузаронидани санљишҳо дар фаъолияти маќомоти санљишї мавриди
омўзиш ќарор дода шуд.
Дар ин давра аз љониби Кумита лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани таѓйирот ба Ќонуни
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи санљиши фаъолияти субъектњои
хољагидор” тањия гардид, ки он аз 18 июли соли 2017, №1459 ќабул
ва мавриди амал ќарор дода шуд.
Илова бар ин, аз љониби Кумита лоињаи ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи ислоњоти минбаъдаи соњаи
санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор” тањия ва пешнињод
гардид, ки он аз 27 майи соли 2017, №266 ќабул ва мавриди амал
ќарор дода шуд.
Мувофиќи ќарори мазкур аз њисоби чор сохтору хадамоти
Вазорати кишоварзӣ - Кумитаи бехатарии озуқавории назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар заминаи се хадамоти
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ - Хадамоти
давлатии ҳифзи тандурустии аҳолӣ таъсис дода шуданд, ки барои
кам кардани такроршавии вазифањои монанд, содда намудани
њамоњангсозии фаъолияти санљишї, сарфа гардидани маблаѓњои
буљетї ва кам намудани монеањои фаъолияти соњибкорї равона
гардидаанд.
Бо маќсади иљрои моддаи 6 ва 25 Ќонуни мазкур ва муайян
намудани меъёрњои умумии арзёбии самаранокї ва натиљабахшии
фаъолияти маќомоти санљишии Љумњурии Тољикистон аз љониби
Кумита лоиҳаи “Меъёрҳои умумии арзёбии самаранокї ва
натиљабахшии фаъолияти марбут ба санљишҳои маќомоти
санљишї” ва лоињаи “Дастуруламали методї барои маќомоти
санљишї оид ба тањия ва истифодаи номгўи масъалањои назоратї”
тањия гардид, ки нисбати онҳо қарорҳои дахлдори Шўрои
њамоњангсозии фаъолияти маќомоти санљишї қабул карда шуданд.
Тањкими иќтидорњои кадрї: Дар соли 2017 бо маќсади бо
кадрњои болаёќат таъмин намудани Кумита се маротиба озмун
барои ишѓоли мансабњои холии маъмурии хизмати давлатї бо
иштироки 94 нафар довталаб гузаронида шуда, дар натиҷа 22 нафар
ба кор ќабул карда шуданд. Инчунин дар соли њисоботї 19 нафар
хизматчии давлатии дастгоњи марказии Кумита аз аттестатсияи
навбатї гузаронида шуданд.
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Бо мақсади муаррифии имкониятҳои сармоягузории кишвар,
баланд бардоштани савияи дониши кормандон ва иштирок дар
чорабиниҳои байналмилалї 46 нафар корманди Кумита ба хориљи
кишвар ва 83 нафар ба дохили љумҳурї сафарбар гардиданд.
Ҳамзамон 3 нафар корманди Кумита дар Донишкадаи
идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон ба
таҳсил фаро гирифта шуда, 25 маротиба дарсњои дохилиидоравї
гузаронида шуданд.
Ҷиҳати татбиқи банди 9 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар
бораи танзими анъана ва љашну маросимњои миллї” бо иштироки
намояндагони мақомоти марбутаи кишвар чорабиниҳо гузаронида
шуданд.
Сметаи ягонаи даромад ва харољоти Кумита. Барои пешбурди
фаъолияти Кумита дар соли 2017 аз њисоби маблаѓњои буљетӣ
2 557 931 сомонї ва аз њисоби маблаѓњои махсус 902 800 сомонї
муќаррар гардида буд.
Дар соли њисоботї аз њисоби маблаѓњои наќшавии буљети
љумњуриявї 2 444 873,39 сомонї, аз љумла барои пардохти музди
мењнат 1 512 832,63 сомонї, маблаѓљудокунињо ба эњтиёљоти
иљтимої 382 944,98 сомонї, маводњои канселярї ва хољагидорї
80 296,97 сомонї, суѓуртаи тиббї 5925 сомонї, сафарњои хизматї
113 393,04 сомонї ва хизматрасонињои коммуналї 105 648,62
сомонї пардохт карда шуд.
Њамзамон дар соли 2017 аз суратњисоби махсуси Кумита 64 469
сомонї, аз љумла барои пардохти хизматрасонии мутахассисон
41 631,61 сомонї, андози барзиёдии даромад нисбат бар харољот
11 415 сомонї, андоз барои пардохти сохтмони иншоотњои муњими
давлатї 3805 сомонї ва барои хизматрасонии алоќа ва интернет 2
232,16 сомонї пардохт гардид. Дар маљмуъ моддањои харољоти
буљети маъмурияти Дастгоњи марказии Кумита дар соли њисоботї
дар сатњи 96,6 фоиз иљро гардид.
Бо маќсади омодагии сариваќтї барои фаъолияти мунтазам дар
давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2017 - 2018 тадбирҳои зарурї
андешида шуда, бинои Кумита ва шабакаи гармидиҳї пурра таъмир
карда шуданд.
Корҳои ташвиќотиву тарѓиботӣ. Дар соли 2017 аз ҷониби КВД
“Тоҷинвест”-и Кумита 24 адад Наќшаи тиљоратии соњибкорон
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баррасї ва мувофиќа гардиданд, ки аз ин шумора 10 лоиња аз
љониби Шўрои нозирони Муасиссаи давлатии “Фонди дастгирии
соњибкории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон” дастгирї ёфт.
Бо мақсади баланд бардоштани савияи донишу малакаи
соҳибкорон семинари омӯзишї дар мавзўи таҳияи лоиҳаҳои
сармоягузорї ва наќшаҳои тиљоратї, муќаррароти қонунгузории
шарикии давлат ва бахши хусусї ва љалби маблаѓњои ќарзии
имтиёзнок бањри таъсиси корхонаҳои истеҳсолї дар давраи
ҳисоботӣ дар шањрњои Душанбе, Ќурѓонтеппа, Кўлоб, Хуљанд,
Исфара, Истаравшан, шањрњои, Турсунзода, Њисор, ноњияњои
Варзоб, Рўдакї ва дар минтаќаи Рашт гузаронида шуданд. Дар
давраи њисоботї бо маќсади муаррифии қонунгузории санљиши
фаъолияти субъектњои хољагидор дар шањру ноњияњои љумҳурї бо
шахсони мансабдори маќомоти санљишї, маќомоти иљозатдињанда
ва субъектњои фаъолияти хољагидор вохӯрињо ва корњои
фањмондадињї гузаронида шуданд.
Ба ифтихори таҷлили сеюмин солгарди ҷашни “Рӯзи
соҳибкорон” дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд зиёда аз 2000 адад
Маљмўи санадњои меъёрии њуќуќї дар соҳаҳои санҷиш, шарикии
давлат ва бахши хусусӣ, низоми иҷозатдиҳӣ, инчунин китобҳои
“Соҳибкор чиро бояд донад?”, “Кодекси андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон” ва дастури методї дар соњаи соҳибкорӣ ба чоп
расонида, ба иштирокчиёни мулоқоти Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо соҳибкорону сармоягузорон
14 октябри соли 2017 дастрас карда шуд.
Бо маќсади иљрои Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз
10 июли соли 2017, №344 дар шабакаи љањонии интернет сомонаи
расмии Кумита www.gki.tj
инчунин бо маќсади таъмини
шаффофияти љараёни фурўш ва ба иљора супоридани амволи
давлатї, портали амволи давлатии Љумњурии Тољикистон дар
суроѓаи электронии www.molikiyat.tj ва сомонаи КВД оид ба
ташкили фурӯши амволи давлатї www.muzoyada-kvd.tj таъсис дода
шудааст, ки дар он ба таври доимї маълумот дар бораи баргузории
музоядаю озмунҳо ва иљораи амволи давлатї интишор мегардад.
Њамзамон сомонаи Котиботи Шӯрои машваратии назди
Президенти Ҷумҳурии Тољикистон оид ба беҳтар намудани фазои
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сармоягузорї www.investmentcouncil.tj сомонаи муассисаи давлатии
“Маркази татбиќи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусї”
www.ppp.tj, сомонаи КВД “Тоҷинвест” www.tajinvest.tj ва сомонаи
www.ijozat.tj созмон дода шудаанд, ки дар онњо маълумоти зарурї
доир ба ислоњоти анљомдодашуда, пешбурди соҳибкорию
сармоягузорї ва ҳамкориҳои давлат ва бахши хусусї, инчунин
наќшањои солона ва номгӯйи масъалаҳои назоратии маќомоти
санљишї љойгир карда шудаанд.
Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї дар
соли 2018 иљрои талбирњои зеринро дар доираи ваколатњои
низомномавї ба наќша гирифтааст:
- таҳия ва ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тољикистон пешниҳод
намудани лоиҳаи ќарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон «Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловаҳо ба ќарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тољикистон аз 2 октябри соли 2010, №500”;
- дар ҳамкорї бо агентиҳои иљроия ва татбиќкунандаи
лоиҳаҳои
сармоягузории
давлатї,
инчунин
созмонҳои
байналмилалии молиявї ва ташкилотҳои маблаѓгузор таъмини
вориди маълумот ба Низоми иттилоотии кўмаки беруна дар соли
2017;
- таҳияи лоињаи Қонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
минтаќањои махсуси саноатї” ва мувофиќасозии он бо маќомоти
давлатї;
- бо маќсади дар корхонањои давлатї таъсис додани шўроњои
нозирон тибќи тартиби муќарраргардида ба Њукумати Љумњурии
Тољикистон пешнињод намудани лоињаи ќарорњои Њукумати
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ворид намудани таѓйиру
иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи корхонањои
давлатї» ва «Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон»;
- дар њамкорї бо шарикони рушд амалї намудани чорањои
зарурї бањри ташаккули лоињаи «Таъсиси фењристи ягонаи
маълумот дар бораи дороињо ва моликияти давлатї»;
- таҳияи лоиҳаи қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон “Дар
бораи Муассисаи давлатии “Бизнес инкубатори Тољикистон”.
- тањия ва ба Шўрои њамоњангсозии фаъолияти маќомоти
санљишї пешнињод намудани лоињаи «Дастурамали методї барои
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маќомоти санљишї оид ба тањия ва истифодаи номгўи масъалањои
назоратї»
бо мақсади дуруст ба роҳ мондани маблаѓгузорї ва
пардохтҳо барои баррасии ариза ва додани ҳуљљатҳои иљозатдиҳї
ба буљети давлатї таҳияи лоиҳаи Ќарори Њукумати Љумҳурии
Тољикистон “Дар бораи лоиҳаи Ќонуни Љумҳурии Тољикистон
“Оид ба ворид намудани таѓйиру иловаҳо ба Ќонуни Љумҳурии
Тољикистон “Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмї ба буљет”;
- таҳия намудани лоиҳаи Ќарори Њукумати Љумҳурии
Тољикистон “Дар бораи лоиҳаи Барномаи рушди шарикии давлат
ва бахши хусусї дар Љумҳурии Тољикистон барои солҳои
2018-2022”.
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