Ҳисобот оид ба натиҷаҳои фаъолияти
Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї
дар семоҳаи якуми соли 2018 ва вазифаҳо
барои семоҳаи дуюми соли 2018
Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї
фаъолияти худро дар давраи семоҳаи якуми соли 2018 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 нақшаи кори
Кумита равона намуд.
Дар ин давра бо мақсади тақвият бахшидан дар самти беҳсозии
фазои сармоягузорию соҳибкорӣ, ҷалби бештари сармоягузорӣ ба
иқтисодиёти кишвар ва идоракунию назорати истифодаи амволи давлатӣ
ба такмили асноди меъёрии њуќуќӣ диққати ҷиддӣ дода шуд.
Аз ҷумла, дар давраи ҳисоботӣ Фармони Президенти Љумњурии
Тољикистон аз 16 январи соли 2018 №990 “Дар бораи эълон намудани
мораторий ба њама намуди санљишњои фаъолияти субъектњои соњибкорї
дар соњањои истењсолї” ба имзо расонида шуд ва қонунҳо “Дар бораи
мораторий ба санљишњои фаъолияти субъектњои соњибкорї дар соњаи
истењсолї”, “Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Дар бораи ворид намудани тағйиру
иловаҳо ба Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон” мавриди амал
қарор дода шуданд. Инчунин, 17 лоињаи ќарорҳо ва 21 лоињаи
фармоишҳои Њукумати мамлакат ва лоиҳаи “Барномаи рушди шарикии
давлат ва бахши хусусӣ барои солҳои 2018-2022” таҳия гардиданд.
Оид ба самти сармоягузорӣ ва њамоњангсозии кумаки беруна
Дар давраи њисоботї ҷиҳати амалисозии 5 лоиҳаи афзалиятнок бо
шарикони рушд 8 созишномаи нав ба маблаѓи умумии 89,5 млн. доллари
амрикої ба имзо расонида шуд. Дар ќиёс бо њамин давраи соли 2017 ин
нишондињандаҳо, мувофиқан, 3 лоиња ва 37,0 млн. доллари амрикоӣ зиёд
мебошанд.
Аз маблаѓи умумии созишномањои баимзорасида 40,3 млн. доллар ё
46 фоизи онро маблаѓњои грантї ва 49,2 млн. доллар ё 54 фоизи онро
маблаѓњои ќарзї ташкил медињанд. Дар доираи созишномањои нав
љињати барқарорсозии системаи обёрӣ (ирригатсия) 17,0 млн. доллар,
соњаи кишоварзї 47,0 млн. доллар ва соҳаи нақлиёт 25,5 млн. доллар
кўмаки беруна равона карда мешавад.
Ба ҳолати 1 апрели соли 2018 маљмўи лоињањои давлатии
сармоягузории амалкунанда 68 лоиҳаро (23 лоињаи грантї, 14 лоињаи
ќарзї ва 31 лоиња дар њаммаблаѓгузории ќарзу грант) ба маблаѓи умумии
28,1 млрд. сомонї ё 3,19 млрд. долларро ташкил додааст. Ин
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нишондињанда нисбат ба њамин давраи соли 2017-ум 339 млн. доллар ва ё
13 фоиз зиёд мебошад.
Маљмўи лоињањо фарогири соњањои гуногуни иќтисодию иљтимоии
кишвар мебошанд. Дар таркиби лоињањо маблаѓњои ќарзї 54 фоиз,
грантї 41 фоиз, сањми Њукумати Љумњурии Тољикистон 4,5 фоиз ва дигар
сарчашмањо 0,7 фоизро ташкил медињанд.
Дар доираи татбиќи лоињањои амалкунанда (аз аввали татбиќ то ба
1 апрели соли 2018) 13 млрд. сомонї ё 1,48 млрд. доллар азхуд карда
шудааст, ки ин 46,3 фоизи маблаѓи умумиро ташкил медињад.
Дар доираи лоињањои амалкунанда дар 3 моњи соли 2018 473,1 млн.
сомонї ё 53,7 млн. доллар азхуд карда шудааст, ки ин ба 73 фоизи
нақшаи семоҳаи соли ҷорӣ баробар мебошад.
Дар давраи ҳисоботӣ таҳти назорати воқеӣ ва бо дарназардошти
таъмини самаранокї, сарфакорї, шаффофият ва раќобатпазирї дар
озмунҳо дар доираи 15 лоињаи давлатии сармоягузорї 23 маросими
кушодани дархостњои тендерї баргузор гардид, ки дархостҳо дар маҷмуъ
маблағи беш аз 20,2 млн. сомониро ташкил додаанд ва ин нисбат ба
семоњаи аввали соли 2017 ба маблағи 12 млн. сомонї зиёд мебошад.
Бо маќсади ба роњ мондани назорати љиддї дар самти амалишавии
сариваќтии лоињањои сармоягузорї санаи 13 январи соли 2018 таҳти
роҳбарии муовини якуми Сарвазири Љумњурии Тољикистон љаласа
баргузор карда шуд.
Баҳри арзёбии раванди татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ
њамасола шарњи муштараки онҳо якҷо бо шарикони асосии рушди
кишвар гузаронида мешавад. Вобаста ба ин, тибќи дархости Бонки
Осиёгии Рушд ва дар мувофиќа бо Њукумати мамлакат санаи 22 феврали
соли равон Шарњи навбатии рафти татбиќи лоињањои муштараки
сармоягузории Њукумати Љумњурии Тољикистон ва БОР барои соли 2017
баргузор шуд.
Тибқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар соли 2017 дар мамлакат 361 корхонаю ташкилотњо бо
ҷалби сармояи хориљї фаъолият доштанд ва воридоти умумии
сармоягузории хориҷӣ 1,1 млрд. доллари ИМА-ро ташкил дода, аз он
354,5 млн. доллар сармоягузории мустақим, 245,9 млн. доллар қарзҳои аз
ҷониби корхонаву ташкилотҳо ҷалбгардида ва 500,0 млн. доллар
евробондҳо мебошанд.
Воридоти сармоягузории мустақим дар соли 2017 нисбат ба соли
2016-ум 79,7 млн. доллар коњиш ёфтааст.
Cармоягузории мустаќим ба соњањои саноати коркард – 37,6 млн.
доллари амрикої (10,5 фоиз), саноати истихрољи маъдан – 176,6 млн.
доллар (49,5 фоиз), фаъолияти молиявї ва њаргуна хизматрасонии
тиљоратї – 30,6 млн. доллар (8,6 фоиз), наќлиёт ва алоќа – 64,1 млн.
доллар
(18,0 фоиз), кишоварзї – 17,9 млн. доллар (5,0 фоиз),
маориф – 15,8 млн. доллар (4,4 фоиз), сохтмон – 7,7 млн. доллар (2,2
фоиз) ва ѓайрањо –
6,8 млн. доллар (1,9 фоиз) равона карда шудаанд.
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Дар соли 2017 ба иқтисодиёти Љумҳурии Тољикистон сармоягузории
хориљї аз љониби Љумњурии Халќии Хитой – 303,0 млн. доллар (27,5
фоиз), Штатњои Муттањидаи Америка – 208,9 млн. доллар
(19,0
фоиз), Австрия – 179,3 млн. доллар (16,3 фоиз), Шоњигарии Британиёи
Кабир – 136,4 млн. доллар (12,4 фоиз), Федератсияи Россия – 81,1 млн.
доллар (7,4 фоиз), Филиппин – 31,8 млн. доллар (2,9 фоиз), Нидерланд –
26,0 млн. доллар (2,4 фоиз), Арабистони Саудї – 21,2 млн. доллар (1,9
фоиз), Белгия – 13,5 млн. доллар (1,2 фоиз), Швейтсария – 12,7 млн.
доллар (1,2 фоиз), Амороти Муттањидаи Араб – 11,2 млн. доллар (1,0
фоиз), Фаронса – 4,4 млн. доллар (0,4 фоиз) ва аз ҷониби дигар давлатҳо
– 70,9 млн. доллар (6,4 фоиз) ворид гардидааст.
Дар соли 2017 воридоти сармояи хориҷӣ ба шаҳри Душанбе –
66,8 фоиз (735,6 млн. доллар), вилояти Суғд – 24,8 фоиз (272,8 млн.
доллар), вилояти Хатлон – 5,4 фоиз (59,4 млн. доллар), Вилояти Мухтори
Кўҳистони Бадахшон – 1,4 фоиз (15,8 млн. доллар) ва ба ноҳияҳои тобеи
ҷумҳурӣ – 1,5 фоиз (16,8 млн. доллар) амалӣ гардидааст.
Бо маќсади таҳкими заминаи ҳуқуқӣ ҷиҳати рушди муносиботи
иқтисодии Тоҷикистон бо Ӯзбекистон аз ҷониби Кумита лоиҳаи
Созишнома оид ба ҳавасмандгардонӣ ва ҳифзи мутақобилаи
сармоягузорӣ таҳия гардид, ки он зимни сафари давлатии Президенти
Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 9 марти соли 2018 ба
имзо расонида шуд.
Инчунин, барои ба имзо расонидани чунин созишномаҳо бо ҷониби
Япония, Амороти Муттаҳидаи Араб, Туркия ва давлати Тунис корҳо
идома доранд.
Лоиҳаҳои қарорҳои Маҷлиси Намояндагони Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба тасдиқи Созишнома байни Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Венгрия оид ба ҳавасмандгардонӣ ва ҳифзи мутақобилаи
сармоягузорӣ” ва “Оид ба тасдиќи Созишнома байни Њукумати
Љумҳурии Тољикистон ва Њукумати Шоњигарии Њошимии Урдун оид ба
ҳавасмандгардонӣ ва ҳифзи мутақобилаи сармоягузорӣ” таҳия гардида,
айни њол дар баррасии вазорату идораҳо ќарор доранд.
Дар давраи ҳисоботӣ ҷаласаи 14-уми Комиссияи байниҳукуматии
Тољикистону Ќазоќистон оид ба њамкориҳои иќтисодї баргузор гардид.
Кумита Протоколи љаласаи 14-уми Комиссияи байнињукуматии
Тољикистону Ќазоқистон оид ба њамкорињои иќтисодї ва Наќшаи
чорабинињои дахлдорро оид ба иҷрои муқаррароти он омода карда, ба
Ҳукумати кишвар (20 феврали соли 2018, №1-2Е/153) ирсол намуд.
Бо маќсади васеъ муаррифӣ намудани имкониятњои сармоягузории
кишвар ва дастгирии соҳибкорону сармоягузорон Шартҳои техникї оид
ба тањияи харитаи сармоягузорї бо истифода аз таљрибаи љањонї ва оид
ба “Таъсис додани маркази ягонаи хизматрасонї барои сармоягузорон
ва соњибкорон” тањрезї гардида, ҷиҳати амалӣ гардидани онҳо ҳамкорӣ
бо шарикони рушд ба роҳ монда шудааст.
Оид ба самти рушди соњибкорї
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Дар давраи ҳисоботӣ мониторинги иҷрои Наќшаи чорабинињо оид
ба иҷрои дастуру супоришњои Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар мулоқот бо соҳибкорону
сармоягузорон 14 октябри соли 2017 баён доштанд, гузаронида шуда,
натиҷаи он (аз 8 январи соли 2018, №1-4а/11) ба Њукумати Љумњурии
Тољикистон пешнињод карда шуд.
Бо мақсади иҷрои талаботи банди 3 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 1 декабри соли 2014 №740 мониторинги иҷрои Нақшаи
чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи марҳилаи
дуюми Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020 гузаронида шуда, аз натиҷаи он ба
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 30 марти соли 2018 №1-4а/262)
ҳисобот пешниҳод карда шуд.
Ҷиҳати татбиќи минбаъдаи Барномаи мазкур лоиҳаи қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Нақшаи чорабиниҳо оид ба
амалисозии марҳилаи сеюми Барнома таҳия гардид, ки он дар баррасии
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад.
Инчунин лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар
бораи таъсис додани Муассисаи давлатии “Бизнес–инкубатори
Тоҷикистон” дар марҳилаи ҷамъбаст қарор дорад ва ҷиҳати дарёфти
манбаи маблағгузории он корҳо бо шарикони рушд идома доранд.
Тибќи маълумоти Агентии омор ба њолати 1 апрели соли 2018 дар
љумњурї 305 675 субъекти соњибкорї фаъолияткунанда ба ќайд гирифта
шудааст, ки ин нишондод дар муќоиса бо семоњаи якуми соли 2017-ум
12 782 адад ва ё 4,4 фоиз зиёд мебошад.
Љумњурии Тољикистон тибќи натиљањои њисоботи “Пешбурди
соњибкорї”-и Бонки љањонї дар соли 2018 мавќеи худро 5 зина боло
бурда, љои 123-юмро ишғол намуд. Ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани
мавқеи кишвар дар ин самт корҳо идома доранд.
Ҷиҳати баланд бардоштани маърифати њуќуќиву молиявии
соњибкорон, сатњи касбият ва малакаи онњо аз ҷониби Кумита лоиҳаи
Наќшаи гузаронидани вохўрињо бо соњибкорон дар шањру ноњияњои
љумњурї таҳия гардида, он 23 январи соли 2018 тасдиќ карда шуд.
Дар ин раванд, дар шаҳрҳои Душанбе, Бохтар, Хуҷанд, Истаравшан
ва ноҳияҳои водии Рашт чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ баргузор карда
шуданд, ки дар онњо беш аз 800 соҳибкор иштирок намуданд.
Дар давраи њисоботї Форуми љумњуриявї тањти унвони
“Бењтарсозии дастрасии занони соњибкори Тољикистон ба бехатарї ва
роњњои такмил додани он” баргузор гардид.
Инчунин, 9 марти соли 2018 Форуми соњибкорони Тољикистону
Ўзбекистон баргузор карда шуд, ки дар кори он соњибкорон ва
масъулини вазорату идорањои дахлдори њарду љониб (зиёда аз 500 нафар)
иштирок намуданд. Дар раванди чорабинї байни доирањои тиљоратии
ду кишвар 16 санади њамкорї, аз љумла 9 созишнома, 1 шартнома ва
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7 ёддошти тафоњум ба маблаѓи зиёда 5,5 млрд. сомонї (625,6 млн.
доллари амрикоӣ) ба имзо расонида шуд.
Дар давраи ҳисоботӣ ҷаласаи навбатии Шӯрои машваратии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои
сармоягузорӣ гузаронида шуд.
Дар асоси маълумоти Муассисаи давлатии «Фонди дастгирии
соњибкории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон» аз оѓози фаъолият
ба 161 лоињаи Наќшаи тиљоратии субъектњои соњибкорї ба маблаѓи
зиёда аз 222 млн. сомонї ќарзњои имтиёзнок људо гардида, беш аз 1400
нафар ба љойњои нави корї фаро гирифта шудааст.
Инчунин, дар ин давра љаласаи навбатии Шўрои нозирони
Муассисаи давлатии “Фонди дастгирии соњибкории назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон” баргузор гардида, дар он
7 лоињаи наќшаи
тиљоратии субъектњои соњибкорї баррасї шуда, аз он 4 лоињаи
тиљоратї ба маблаѓи 5,4 млн. сомонї ќарзњои имтиёзнок људо карда
шудааст.
Кумита мониторинги татбиќи Ќонун “Дар бораи низоми
иљозатдињї” дар соли 2017-ро аз рўи маълумоти хатии пешниҳоднамудаи
71 маќомоти иљозатдињандаи ваколатдори давлатї (17 мақомоти
марказии ҳокимияти давлатї ва 54 мақомоти иљроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатї) гузаронид.
Дар ин давра бо маќсади татбиқи босамари қонунҳо «Дар бораи
санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор» ва «Дар бораи мораторий ба
санҷишњои фаъолияти субъектњои соњибкорї дар соњаи истењсолї»
љаласаҳои сеюм, чорум ва панҷуми Шўрои њамоњангсозии фаъолияти
маќомоти санљишї гузаронида шуданд.
Бо маќсади татбиқи босамари қонунгузорӣ оид ба санљиши
фаъолияти субъектњои хољагидор ва мораторий ба санҷишњои фаъолияти
субъектњои соњибкорї дар соњаи истењсолї љаласаҳои Шўрои
њамоњангсозии фаъолияти маќомоти санљишї гузаронида шуд, ки дар
натиҷа 1930 субъекти соҳибкорӣ аз мораторий бархурдор гардиданд.
Дар давраи ҳисоботӣ таҳти сарварии Муовини якуми Сарвазири
Ҷумҳурии Тоҷикистон Давлаталӣ Саид љаласаи нуҳуми Шӯро оид ба
шарикии давлат ва бахши хусусї баргузор гардид, ки дар он лоиҳаи
“Низоми пардохти электронии роҳкиро ва назорати он дар нақлиёти
мусофирбари автомобилии истифодаи умуми шаҳри Душанбе” баррасӣ
ва қарор оид ба имзорасонии Созишномаи шарикии давлат ва бахши
хусусӣ байни мақомоти иҷроия ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва
шарики хусусӣ ҶДММ “Авесто Гуруҳ” қабул карда шуданд.
Дар давраи ҳисоботӣ лоиҳаи “Барномаи рушди шарикии давлат ва
бахши хусусӣ барои солҳои 2018-2022” таҳия гардида, барои хулосаи
ниҳоӣ ба мақомоти марбута пешниҳод гардид.
Оид ба самти идора ва хусусигардонии амволи давлатї
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Дар давраи ҳисоботӣ љињати истифодаи босамару маќсадноки
амволи давлатї мутобиќи талаботи қонунгузорӣ бо ќарорњои дахлдори
Кумита 960 воситаи асосии давлатї ба маблаѓи умумии 22,4 млн. сомонї
аз тавозуни як маќомот ва корхонаю ташкилот ба тавозуни маќомот ва
корхонаю ташкилоти давлатии дигар гузаронида шуданд.
Дар асоси ќарорњои Кумита љињати аз эътибор соќит намудани
воситањои асосии 95 маќомот, корхонаю ташкилот ва муассисањои
мансуб ба моликияти љумњуриявї розигї дода шудааст.
Њамзамон, вобаста ба эњтимолияти ба фурўш рафтани амвол
134 воситаи асосии давлатии барои аз эътибор соќит намудан
пешнињодгардидаи корхонаю ташкилотњо бо нархи ибтидоии
477,0 њазор сомонї ба савдои музоядавї пешнињод карда шуданд.
Бо маќсади дар корхонањои давлатї таъсис додани шўроњои
нозирон ва таъмини фаъолияти онњо лоињаи ќарорњои Њукумати
мамлакат «Оид ба лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи корхонањои давлатї» ва «Оид ба лоињаи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон» тањия гардида, барои мувофиќа ба
вазорату идорањои марбутаи кишвар ирсол карда шудаанд.
Бањри таъсиси фењристи маълумот дар бораи моликияти давлатї
супориши техникии лоињаи «Таъсиси фењристи ягонаи маълумот дар
бораи дороињо ва моликияти давлатї» тањия гардидааст.
Бо маќсади њалли масъалањои амволии сохтмони биноњои нави
Парлумон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон тадбирњои амалї
роњандозї гардидаанд. Айни замон бино ва иншооти давлатии
бартарафшаванда асосан озод карда шуданд.
Ҷињати кӯчонидани Хадамоти давлатии “Муњофиза”-и Вазорати
корњои дохилї ва Бойгонии давлатии таърихи навтарин лоињаи
дахлдори фармоиши Њукумати мамлакат тањия карда шудааст.
Инчунин, љињати њалли масъалањои љойгиркунии маќомоти
навтаъсис, аз љумла Кумитаи бехатарии озуќаворї ва Агентии авиатсияи
гражданӣ чорањои зарурї андешида шудаанд.
Дар давраи њисоботї барои таъмини истифодаи самараноки
моликияти давлатї 28 санади меъёрии њуќуќї (7 лоињаи ќарор ва
21 лоињаи фармоиши Њукумати Љумњурии Тољикистон) тањия гардиданд.
Маблаѓи умумии ба буљетњои мањаллї аз њисоби хусусигардонї ва
ба иљора супоридани моликияти коммуналї воридгардида 4,3 млн.
сомониро ташкил медињад, ки ин нисбат ба њамин давраи соли 2017 ба
маблаѓи 767,8 њазор сомонї зиёд мебошад.
Дар давраи њисоботї њолати нигоњдорї, истифодабарї, риояи
тартиби ба иљора супоридан ва аз эътибор соќит намудани воситањои
асосї дар 47 субъекти хољагидор санљида шуд.
Дар самти њифзи њуќуќњои амволии мамлакат дар дохил ва хориљи
кишвар, аз ҷумла оид ба масъалањои амволии Пойгоњи њарбии Россия
дар Тољикистон, эътирофи њуќуќи соњибмулкии Тољикистон ба иншооти
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дар ќаламрави Ќирѓизистон ҷойгиршуда, барасмиятдарории њуќуќи
соњибмулкї ба хатњои интиќоли барќи дар њудуди Тољикистон ва
Ўзбекистон ќарордошта низ корњои зарурї ба анљом расонида шуданд.
Дар давраи њисоботї 1 адад љамъияти сањомии кушода таъсис дода
шуд. Ҳоло шумораи умумии љамъиятњои сањомии кушодае, ки бастаи
100 фоизи сањмияњои онњо ба давлат тааллуќ доранд, 117 адад буда,
љамъиятњои сањомие, ки дар сармояњои оинномавии онњо сањмияњои
давлат мављуд мебошанд, 24 ададро ташкил медињад. Инчунин, 4 адад
љамъияти дорои масъулияти мањдуд, ки сањми давлат дар сармояи
оинномавии онњо мављуд мебошанд, фаъолият менамоянд.
Баҳри баррасию такмили лоињаи ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи Барномаи хусусигардонии моликияти давлатї
барои солњои 2018-2020» санаи 19 феврали соли 2018 дар назди Муовини
якуми Сарвазири Љумњурии Тољикистон муњтарам Давлаталї Саид
љаласаи корї бо иштироки роњбарони аввали вазорату идорањои
дахлдор ва раёсатњои дахлдори Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии
Тољикистон баргузор гардид. Бо дарназардошти таклифу пешнињодњои
вазорату идорањо лоињаи Барномаи мазкур мукаммал карда шуда, дар
мувофиќа бо вазорату идорањои дахлдори љумњурї ба Њукумати
Љумњурии Тољикистон пешнињод шудааст.
То имрўз бо иштироки намояндаи Кумита љаласаҳои шўроҳои
нозирони љамъиятњои саҳомии кушодаи «Тољиктелеком»,“Осоишгоҳи
Оби Гарм”, «Комбинати фулузоти нодири Ленинобод» ва ЉДММ
«Камароб» баргузор гардиданд.
пешнињодгардида нишон дод, ки дар соли њисоботии 2017
фаъолияти
26 љамъияти сањомї бо фоида ба маблаѓи умумии 303,0
млн. сомонї ва
6 љамъияти сањомї бо зарар ба маблаѓи умумии 3,2
млн. сомонї љамъбаст гардида, 40 љамъияти сањомї фаъолияти
молиявию хољагидории худро дар њисоботи пешнињоднамуда инъикос
накарданд.
Дар давраи њисоботї оид ба фурўш баровардани объектњои мансуб
ба моликияти давлатї 7 адад ќарорҳои Кумита ќабул карда шудаанд. То
1 апрели соли 2018 тибќи маълумоти Вазорати молия ва КВД оид ба
ташкили фуруши амволи давлатї аз њисоби хусусигардонї ва истифодаи
моликияти љумњуриявї 3,92 млн. сомонї ба буљети давлат ворид
шудааст, ки нисбат ба њамин давраи соли 2017 ба маблағи 177,.14 њаз.
сомонї зиёд мебошад.
.
Дар давраи ҳисоботӣ ба Кумита 3719 њуљљат ворид шуда, аз рўи
таъйинот ба нињодњои гуногуни љумњурї 1717 њуљљат ирсол карда шуд.
Мутобиќи тартиби муќарраргардида доир ба самтњои фаъолияти
Кумита 172 ќарори Раиси Кумита ќабул карда шудааст.
Дар давраи ҳисоботӣ 6 нафар хизматчиёни давлатї дар курсњои
бозомўзї дар Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти
Љумњурии Тољикистон тањсил намуда, 1 нафар ба магистратураи
донишкадаи номбурда дохил гардид. Дар семоҳаи аввали соли 2018
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тибқи Низомнома дар бораи тартиби гузаронидани озмун барои ишғоли
мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ барои ишѓоли мансабњои
холии маъмурии Кумита озмун гузаронида шуда, 4 нафар довталаб ба
кор қабул карда шуданд.
Дар давраи ҳисоботӣ 34 нафар кормандони Кумита ба сафарҳои
хизматӣ, аз ҷумла 14 нафар ба хориҷи кишвар ва 20 нафари дигар ба
шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ фиристода шуданд.
Ҷиҳати дар сатҳи баланди омодагӣ ҷашн гирифтани Иди
байналмилалии Наврӯз ва сазовор истиқбол намудани ҷашни 27-солагии
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади тақвияти
корҳои созандагию ободкорӣ ба таври доимӣ ҳар ҳафта дар Кумита ва
берун аз он шанбегиҳо ташкил карда шуданд, ки дар он кормандон
дастаҷамъона иштирок намуда, ба корҳои ободонӣ, бунёдкорӣ, тоза
намудани гирду атроф, нарм намудани бехи дарахтон, шинонидани
гулбуттаҳо, тозаю озода намудани ҳуҷраҳои корӣ машғул шуданд.
Бо мақсади иҷрои фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
10 ноябри соли 2017, №74-ф қарори Раиси шаҳри Душанбе “Дар бораи
вобаста намудани қитъаҳои замин барои бунёди майдончаҳои варзишӣ
ва ободонию кабудизоркунии боғу гулгаштҳо дар ҳудуди шаҳраку
маҳаллаҳои ноҳияҳои маъмурии шаҳри Душанбе” аз 23 ноябри соли
2017, №717 ба тасвиб расидааст, ки тибқи он ба Кумитаи давлатии
сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
сохтмони 1 адад майдонча дар њудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ вобаста
карда шудааст.
Вобаста ба ин Кумита барои сохтмони майдонча ва корҳои
ободонӣ чораҳои саривақтии заруриро амалӣ намуда истодааст ва он дар
нимсолаи якуми соли ҷорӣ он ба истифода дода мешавад.
Ҷиҳати таъмини иҷрои супоришҳои дахлдори Роҳбари Дастгоҳи
иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон навбатдориҳои шабонарӯзии
масъулони Кумита ва зерсохторҳои он ташкил карда шуданд.
Тибқи супориши роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ нишасти матбуотӣ гузаронида шуд.
Кумита љињати муаррифии дастовардњои самти сармоягузорї, дастгирии
соҳибкорӣ ва идораи амволи давлатӣ корҳои тарғиботиро дар васоити
ахбори омма ба роҳ мондааст ва кормандони масъул мунтазам дар
шабакаҳои телевизионӣ баромад намуда, бо рӯзноманигорон ҳамсуҳбат
мешаванд.
Тибқи супориши роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ нишасти матбуотӣ гузаронида шуда,
дастовардњои самти сармоягузорї, дастгирии соҳибкорӣ ва идораи
амволи давлатӣ муаррифӣ карда шуданд.
Бо мақсади инъикоси маълумоти васеъ доир ба тадбирҳои
амалишавии сиёсати имрӯзаи соҳа ва ба талаботи “Қоидаҳои ягона
барои сомонаҳои расмии вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии
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ҳокимимяти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот дар
шабакаи Интернет”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
10 июли соли 2017, №344 тасдиқ шудааст, мутобиқ намудани сомонаи
расмӣ, Кумита дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ҷиҳати мукаммалсозӣ ва
азнавсозии он корҳои заруриро анҷом додааст.
Айни ҳол, бо оид ба таҳияи сомонаи расмии нав тибқи талаботи
муқарраргардида ҳамкорї бо шарикони рушд идома дошта, дар назар
аст, ки то охири моҳи апрел сомона бо дизайн, суроға ва ҷойгирнамоии
ахбороту маълумот дар шакли нав мавриди истифода қарор дода
мешавад.
Вазифањои Кумита барои семоњаи дуюми соли 2018:
- мониторинги мунтазами рафти татбиќи лоињањои давлатии
сармоягузорї ва андешидани чораҳои саривақтӣ ҷиҳати њалли
мушкилоти татбиқи онњо;
- андешидани чораҳои зарурӣ чиҳати суръатафзоӣ ва густариши
ҷалби сармоягузории мустақим ба иқтисодиёти ҷумҳурӣ;
- дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои дахлдор тақвият бахшидан ба
фаъолияти комиссияҳои байниҳукуматӣ оид ба ҳамкорињои иқтисодї,
тиҷоратї ва техникї;
- дар ҳамкорӣ бо сармоягузорони ватанию хориҷӣ дар доираи
созишномаҳои нави сармоягузорӣ ташкил намудани корхонаҳои нави
истеҳсолии муштарак;
- дар њамкорї бо шарикони рушд ва мақомоти марбутаи давлатӣ
мавриди омӯзиш қарор додани масъалаи ташкили Маркази ягонаи
хизматрасонї ба соњибкорон ва сармоягузорон;
- бо маќсади дар корхонањои давлатї таъсис додани шўроњои
нозирон ба Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод намудани лоињаи
ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон «Оид ба лоињаи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи корхонањои давлатї» ва «Оид
ба лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ворид намудани
таѓйиру иловањо ба Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон»;
- амалї намудани чорањои зарурї бањри ташаккули лоињаи «Таъсиси
фењристи ягонаи маълумот дар бораи дороињо ва моликияти давлатї»;
- тањияи пешнињодњо оид ба такмили раванди ќабул, истифода ва аз
эътибор соќит намудани амволи ба фоидаи давлат мусодирашуда;
- амалї намудани чорањои зарурї љињати такмил, таљдид ва тањкими
фаъолияти шўроњои нозирони љамъиятњои сањомї ва љамъиятњои дорои
масъулияти мањдуде, ки дар сармояи оинномавии онњо њиссаи давлат
мављуд аст;
- густариши корҳои фаҳмондадиҳӣ байни соҳибкорон дар шаҳру
ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва бартараф намудани мушкилоте, ки монеаи рушди
соҳибкорӣ мебошанд;

9

- гузаронидани таҳлили самаранокии имтиёзҳои барои соҳибкорон
пешниҳодшуда ва таҳияи пешниҳодҳо оид ба такмили онҳо.
Кумита минбаъд низ ҷиҳати иљрои сариваќтии дастуру супоришњои
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, ќарору супоришҳои
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Дастгоњи иљроияи Президенти
Љумњурии Тољикистон чораҳои амалӣ меандешад.
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