Ҳисобот
оид ба натиҷаҳои фаъолияти Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва
идораи амволи давлатӣ дар нимсолаи якум ва вазифаҳо барои нимсолаи
дуюми соли 2018
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ фаъолияти
худро дар давраи ҳисоботӣ ба иҷрои саривақтии фармонҳо ва дастуру
супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ -Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қарору фармоишҳои
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, супоришҳои Дастгоҳи иҷроияи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 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.
Вобаста ба иҷрои бандҳои дахлдори Нақшаи чорабиниҳо, ки бо Амри
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабри соли 2017, №АП-984 оид
ба вазифаҳое,ки дар Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон 22 декабри соли 2017 зикр гардидаанд, тасдиқ шудааст,
чораҳои мушаххас андешида шудаанд. Оид ба иҷрои саривақтии бандҳои
дахлдори Нақшаи чорабиниҳо ба Ҳукумати мамлакат аз 10 майи соли 2018,
№1-1Г/387 маълумоти навбатӣ ирсол гардидааст.
Ҷиҳати такмили қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи
ҳисоботӣ 55 санади меъёрии ҳуқуқӣ таҳия, мувофиқа ва пешниҳод карда
шуд. Дар ин раванд Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
16 январи соли 2018, №990 “Дар бораи эълон намудани мораторий ба ҳама
намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои
истеҳсолӣ”, қонунҳо аз 30 майи соли 2017, №1436 “Оид ба ворид намудани
таѓйирот ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи њимоя ва дастгирии
давлатии соњибкорї”, аз 21 феврали соли 2018 №1505 “Дар бораи
мораторий ба санљишњои фаъолияти субъектњои соњибкорї дар соњаи
истењсолї”, аз 21 феврали соли 2018 №1511 “Дар бораи ворид намудани
тағйиру иловаҳо ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон”, аз 21 феврали
соли 2018 №1512 “Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси
гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон” ба имзо расонида шуда, 9 лоиҳаи қарор ва
18 лоиҳаи фармоиши Ҳукумати мамлакат мавриди амал қарор дода
шуданд.
Инчунин, 2 лоиҳаи қарорҳои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 7 лоиҳаи қарорҳо ва 2 лоиҳаи фармоишҳо дар
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баррасии Ҳукумати ҷумҳурӣ ва лоиҳаҳои “Барномаи рушди шарикии
давлат ва бахши хусусӣ барои солҳои 2018-2022”, лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Дар бораи минтақаҳои махсуси саноатӣ”, 6 лоиҳаи қарорҳо ва
2 лоиҳаи фармоишҳо дар баррасии вазорату идораҳои дахлдор қарор
доранд.
Самти дастгирии соҳибкорӣ
Санаи 26 январи соли 2018 таҳти раёсати Асосгузори сулњу вањдати
миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, Раиси Шўрои
машваратї оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорї, муњтарам
Эмомалї Рањмон љаласаи XVIII Шўро баргузор гардид. Дар ҷаласа
гузориш оид ба рафти иљрои ќарорњои қабулшуда, натиљањои тањлил ва
лоињаи Наќшаи чорабинињо оид ба бењтар намудани фазои соҳибкориву
сармоягузорї дар соњаи наќлиёт ва логистика, энергетикаи барќӣ,
фаъолияти Шўрои минтаќавї оид ба бењтар намудани фазои соҳибкорӣ
дар назди раиси вилояти Суғд, натиљањои тањлил ва лоињаи Наќшаи
чорабинињо оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї ва соњибкорї дар
бахши бонкдорї ва молия мавриди баррасӣ қарор дода шуда, қарорҳои
дахлдор қабул карда шуданд.
Дар ин раванд, Наќшаи чорабинињои Њукумати Љумњурии Тољикистон
оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї дар соњаи энергетикаи барќии
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2020, бо ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон аз 28 апрели соли 2018 № 228 тасдиќ карда шуд.
Бо мақсади дастгирии соҳибкорӣ ва фароҳам овардани заминаи
мусоиди меъёрии ҳуқуқӣ дар давраи ҳисоботӣ лоиҳаи 6 санади меъёрии
ҳуқуқӣ аз ҷониби Кумита тибқи тартиби муқарраргардида таҳия ва
пешниҳод гардиданд, ки онҳо қабул ва мавриди амал қарор дода шуданд.
Аз ҷумла, ҷиҳати дастгирии давлатии фаъолияти субъектҳои
соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ, ташкили ҷойҳои корӣ, таҳкими
иқтидори саноатию содиротии ҷумҳурӣ, кам намудани санҷишҳо ва
фароҳам овардани фазои мусоид барои соҳибкориву сармоягузорӣ
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон 16 январи соли 2018, №990
“Дар бораи эълон намудани мораторий ба њама намуди санљишњои
фаъолияти субъектњои соњибкорї дар соњањои истењсолї” ва Ќонуни
Љумњурии Тољикистон 21 феврали соли 2018, №1505 “Дар бораи мораторий
ба санљишњои фаъолияти субъектњои соњибкорї дар соњаи истењсолї”
қабул карда шуданд.
Бо қабул гардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 феврали соли
2018, №1511 “Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
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21 феврали соли 2018, №1512 “Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо
ба Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон” зиёда аз 30 адад имтиёзу
сабукиҳои иловагӣ барои соҳибкорон дар қонунгузории кишвар пешбинӣ
карда шуда, барои рушди соҳаи паррандапарварӣ, истеҳсоли гўшти
парранда ва хўроки омехтаи парранда ва чорво заминаи мусоиди меъёрии
ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуд.
Ҷиҳати татбиқи босамари Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012 – 2020 Нақшаи чорабиниҳо
оид ба амалисозии марҳилаи сеюми он бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 28 апрели соли 2018, №227 қабул карда шуд. Мавриди қайд
аст, ки дар доираи татбиқи Барнома ислоҳотҳои муҳим гузаронида шуда,
муносибатҳои низоми иҷозатдиҳӣ, шарикии давлат ва бахши хусусӣ, андоз,
мораторияи санҷишҳо, ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ,
сармоягузорӣ ва созишномаҳои сармоягузорӣ дар шакли қонунҳои
мукаммал қабул гардиданд ва то соли 2020 ҳамин раванд дар самти
танзими муносибатҳои ҳунармандӣ, савдои электронӣ, минтақаҳои махсуси
саноатӣ, хизматрасониҳои давлатӣ ва такмили дигар муносибатҳо идома
дода мешаванд.
Ҳамзамон дар давраи њисоботї лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Дар бораи таъсис додани Муассисаи давлатии “Бизнес –
инкубатори Тоҷикистон” тањия ва бо вазорату идорањои дахлдор мувофиќа
гардида, аз 14 июни соли 2018, №1-4а/504 ба баррасии минбаъдаи
Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод карда шуд.
Тибќи таљрибаи байналмилалї Бизнес-инкубаторњо дар навбати аввал
воситаи рушд ва пешбурди фаъолияти соњибкорї буда, ба тариќи
расонидани маљмўи хизматрасонињои гуногун самт барои рушди
босуръати корхонањо (ширкатњо), аз љумла корхонањои инноватсионї
мусоидат менамояд. Бинобар ин таъсиси он барои дастгирии соњибкори
навтаъсис (стартап) ва рушди соњибкории хурду миёна тавассути дастгирии
методї, иттилоотї, машваратї, омўзишї, таќвият бахшидан ба
њамкорињои маќомоти давлатї бо бахши хусусї низ мусоидат менамояд.
Инчунин лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
њунармандї» таҳия карда шуда, аз 16 феврали соли 2018, №1-1к/146 ҷиҳати
такмили минбаъда дар Кумитаи рушди сайёҳӣ ба Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ирсол гадид.
Дар давраи ҳисоботӣ мониторинги иҷрои Наќшаи чорабинињо оид ба
иҷрои дастуру супоришњои Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои
миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар мулоқот бо соҳибкорону
сармоягузорон 14 октябри соли 2017 баён доштанд, гузаронида шуда, аз
натиҷаи он 8 январи соли 2018, №1-4а/11 ба Њукумати Љумњурии
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Тољикистон маълумот пешнињод карда шуд. Дар натиҷа якчанд
корхонаҳои саноатӣ аз ҷониби соҳибкорон сохта ба истифода дода шуданд.
Аз ҷумла, ҷиҳати иҷрои банди 29 Нақшаи мазкур аз ҷониби соҳибкор
Очилов Дадохон корхонаи истеҳсоли мебел барои муассисаҳои таълимӣ,
тиббӣ, маъмурӣ ва маишӣ дар Минтақаи Озоди иқтисодии “Суғд” санаи
26 июни соли ҷорӣ бо иштироки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
сохта ба истифода дода 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.
Бо мақсади иҷрои банди 5 протоколи маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 27 апрели соли 2018 таҳлили масъалаи аз фаъолият
бозмондани корхонаҳои саноатӣ гузаронида шуда, аз 18 майи соли 2018,
№1-4А/426 ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуд.
Тибќи маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон аз рўи принсипи “Равзанаи ягона”-и Кумитаи андози назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон ба њолати 1 июни соли 2018 дар миќёси
љумњурї 310 163 адад субъекти хољагидори фаъолияткунанда баќайд
гирифташудааст, ки ин нишондод нисбат ба њамин давраи соли 2017 – ум
14 747 адад ва/ё 4,99 фоиз зиёд мебошад.
Миќдори субъектњои хољагидори фаъолияткунанда
дар миќёси љумњурї ба њолати 1 июни соли 2018
Љадвали №1.
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Сарчашма: Агентии омор, маълумоти “Равзанаи ягона”-и Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва Фењрасти ягонаи давлатии маќомоти андози љумњурї
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ба баланд бардоштани мавќеи Тољикистон дар арзёбињои байналмилалї бо
ќарори Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї
аз 24 апрели соли 2018, №115 Гурўњи кории салоњиятнок таъсис дода шуд.
Дар натиҷа, лоињаи Наќшаи чорабинињои Њукумати Љумњурии
Тољикистон оид ба баланд бардоштани мавќеи Љумњурии Тољикистон дар
арзёбињои байналмилалї тањия гардида, 23 майи соли 2018, №1-1к/434
барои тасдиќ ба Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод карда шуд.
Масъалаи рушди соњибкорї миёни занон мунтазам пайгирї карда
шуда, дар љаласањои Гурўњи кории байниидоравї оид ба дастгирии
соњибкории занон дар назди Кумита мунтазам баррасӣ карда мешаванд.
Дар давраи ҳисоботӣ Форуми љумњуриявї тањти унвони “Бењтарсозии
дастрасии занони соњибкори Тољикистон ба бехатарї ва роњњои такмил
додани он” ва Форуми минтаќавии “Занони соњибкор, рушди сайёњи
тавассути тавсияи иќтидори њунармандї” бо иштироки 200 соњибкорзанон
аз давлатњои Осиёи Марказї, Афѓонистон ва Арманистон баргузор гардид.
Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар доираи сафари давлатии
Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон Форуми
соњибкорони Тољикистону Ўзбекистон баргузор гардида, дар доираи он
байни доирањои тиљоратии ду кишвар 16 санади њамкорї, аз љумла 9
созишнома, 1 шартнома ва 7 ёддошти тафоњум бо маблаѓи зиёда 5,5
млрд.сомонї (625,6 млн.доллар) ба имзо расонида шуд.
Њамзамон 21-22 апрели соли 2018 дар шањри Самарќанди Љумњурии
Ўзбекистон Форуми соњибкорони вилояти Суѓди Љумњурии Тољикистон ва
вилояти Самарќанди Љумњурии Ўзбекистон ва 5-6 майи соли 2018 дар
шаҳри Бохтари Ҷумҳурии Тоҷикистон Форуми соҳибкорони вилояти
Хатлон ва вилояти Сурхандарёи Ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор
гардиданд.
Дар доираи сафари расмии Президенти Љумњурии Беларус ба
Љумњурии Тољикистон Анљумани соњибкорони Тољикистону Беларус бо
иштироки доирањои соњибкории Афѓонистон, Покистон ва Ўзбекистон дар
баргузор карда шуд, ки дар натиҷа 9 ќарордоди њамкорї, 1 ёддошти
тафоњум ба маблаѓи зиёда 18 млн. 958 њазор сомонї (2,1 млн.доллар) ба
имзо расид.
Санаи 28 июни соли љорї Кумита дар њамкорї бо Палатаи савдо ва
саноат Форуми соњибкорони Тољикистону Кореяро бо иштироки 50 нафар
соњибкорони њарду љониб баргузор намуд.
Бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани чорумин солгарди
ҷашни “Рузи соҳибкорон” лоињаи Консепсияи баргузории Форуми
байналмилалии соњибкории Душанбе-2018 таҳти унвони «Рушди
соҳибкорию сармоягузорї ва равандҳои муосири иктисодї» аз 22 июни
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соли 2018 № 1-4а/ 530 ба унвонии Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон
ирсол карда шуд.
Ҷиҳати баланд бардоштани маърифати њуќуќиву молиявии
соњибкорону тољирон, сатњи касбият ва малакаи онњо санаи 30 январ дар
шаҳри Душанбе, 17 март дар шањри Бохтари вилояти Хатлон, 18-21 март
дар водии Рашт, 28-29 март дар шањри Хуљанд ва 30 март дар шаҳри
Истаравшани вилояти Суѓд чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ баргузор карда
шуд, ки дар онњо беш аз 800 соҳибкор иштирок намуданд.
Чунин чорабиниҳо дар дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ низ то охири
соли ҷорӣ гузаронида мешаванд.
Дар давраи ҳисоботӣ љаласаи нуҳуми Шӯро оид ба шарикии давлат ва
бахши хусусї баргузор гардида, дар он лоиҳаи “Низоми пардохти
электронии роҳкиро ва назорати он дар нақлиёти мусофирбари
автомобилии истифодаи умуми шаҳри Душанбе” баррасӣ карда шуд.
Дар натиҷа Созишномаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ байни
мақомоти иҷроия ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ҶДММ “Авесто
Гуруҳ” ба имзо расонида шуда, низоми пардохти электронии роҳкиро ва
назорати он дар нақлиёти мусофирбари автомобилии истифодаи умуми
шаҳри Душанбе ҷорӣ карда шуд.
Дар давраи ҳисоботӣ бо мақсади ҷалби соҳибкорони ватанӣ ба
раванди татбиқи механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ корҳои
фаҳмондадиҳӣ дар шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои вилоятҳои Суғду
Хатлон баргузор карда шуданд.
Мавриди қайд аст, ки айни замон дар манотиқи ҷумҳурӣ лоиҳаҳои
шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ,
энергетика ва инноватсия мавриди амал қарор доранд.
Пешбурди низоми иљозатдињї
Љињати иљрои талаботи қонунгузории соҳаи низоми иљозатдињї дар
соли љорї мониторинги Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
низоми иљозатдињї” гузаронида шуда, 7 феврали соли 2017, №1-4б/120
ахбороти муфассал ба Њукумати Љумњурии Тољикистон ирсол гардид.
Мувофиќи маълумоти пешнињодгардида дар соли 2017 аз љониби
субъектњои соњибкорї барои гирифтани њуљљатњои иљозатдињї 47 380 ариза
ба мақомоти иҷозатдиҳанда ворид гардида, аз он 44 607 ариза ќонеъ ва 346
ариза бо сабаби аз љониби аризадињанда дар њаљми пурра пешнињод
нагардидани њуљљатњо, ошкор гардидани маълумоти носањењ дар
њуљљатњое, ки аризадињанда пешнињод намудааст, инчунин дар натиљаи
гирифтани хулосаи манфии асоснокшуда оид ба натиљањои тадќиќот рад
карда шудааст. Дар навбати худ, тибќи муќаррароти қонунгузории низоми
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иҷозатдиҳӣ аз љониби маќомоти иљозатдињанда ба муњлати номањдуди
амал 11 291 њуљљат ва ба муњлати амали иљозатнома 10 094 њуљљати
иљозатдињї дода шуда, маблаѓи 6 190 432 сомонї пардохт ситонида
шудааст, ки аз ин 947 515 сомонї барои баррасии ариза ва 3 839 570 сомонї
барои додани њуљљати иљозатдињї ба буҷети давлатї гузаронида шудааст.
Яке аз љанбањои асосии бомаром татбиќ намудани ислоњоти низоми
иљозатдињї ва санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор дар кишвар ин
фароњам овардани заминаи мусоиди меъёрии њуќуќї мебошад. Дар ин
раванд, як қатор лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар самти дастгирии
давлатии соҳибкорӣ тибқи тартиби муқарраргардида таҳия гардидаанд. Аз
ҷумла, лоињаи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон “Дар бораи лоињаи
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо
ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи дигар пардохтњои њатмї ба
буљет” тањия ва ба Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 9 апрели соли 2018,
№1-4б/290 ирсол карда шуд.
Бо маќсади иљрои банди 16 Наќшаи чорабинињо оид ба иљрои
вазифањое, ки дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон аз 20 апрели
соли 2012 зикр гардидаанд, љињати то 50 фоиз ихтисор намудани теъдоди
њуљљатњои иљозатдињии амалкунанда барои фаъолияти соњибкорї ва
тариќи низоми электронї ба расмият даровардани беш аз 30 фоизи
њуљљатњои иљозатдињї, инчунин дуруст ба роњ мондани Низоми ягонаи
электронии барасмиятдарории њуљљатњои иљозатдињї лоињаи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон “Оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи низоми иљозатдињї” тибќи
тартиби муќарраргардида тањия ва ба Њукумати Љумњурии Тољикистон аз
20 декабри соли 2017, №1007 ирсол гардид. Тибқи тибќи супориши
Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19
феврали соли 2018, №21/22 Кумита лоиҳаро такмил дода барои
мувофиқасозӣ ба вазорату идораҳо ирсол намуд.
Қобили қайд аст, ки лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи ворид намудани таѓйирот ба ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 31 майи соли 2012, №285 “Дар бораи тасдиќи Ќоидањои
пешбурди Фењристи ягонаи давлатии электронии њуљљатњои иљозатдињї ва
Ќоидањои пешбурди Фењристи њуљчатњои иљозатдињї”, ки дар давраи
ҳисоботи таҳия гардида буд, аз 30 майи соли 2018, №285 ќабул ва мавриди
амал ќарор дода шуд.
Инчунин, дар давраи њисоботї љињати иљрои талаботи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи низоми иљозатдињї” ќарори Раиси
Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї “Дар бораи
тањлили риояи талаботи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон
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дар соњаи танзими низоми иљозатдињї” аз 24 майи соли 2018, №155 ќабул
гардида, тибќи наќшаи бо он тасдиқгардида санљиши мақомоти
иҷозатдиҳанда оид ба иљрои талаботи санадњои меъёрии њуќуќии танзими
низоми иљозатдињї марњила ба марњила гузаронида шуда истодааст.
Дар давраи ҳисоботӣ ҷињати иљрои талаботи қонунгузории соҳаи
санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор мониторинги Ќонуни Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор”
гузаронида шуда, 7 марти соли 2018, №1-4б/211 аз натиҷаи он ахбороти
муфассал ба Муовини якуми Сарвазири Љумњурии Тољикистон, Раиси
Шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти санҷишӣ ирсол карда шуд.
Илова бар ин, ҷиҳати кам кардани такроршавии вазифањои ба њам
монанд, њамоњангсозии санљишњо, сарфаи маблаѓњои буљетї ва кам
намудани монеањои сунъї барои фаъолияти соњибкорї лоиҳаи қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағйиру иловањо ба Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор” тибќи
тартиби муќарраргардида тањия ва аз 3 майи соли 2018, №1-4б/375 ба
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд.
Бояд қайд кард, ки бо мақсади иҷрои банди 24 Нақшаи чорабиниҳо
оид ба иҷрои вазифаҳое, ки дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон аз 22 декабри соли 2016 “Дар бораи самтҳои асосии сиёсати
дохилию хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон” зикр гардидаанд, қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ислоҳоти минбаъдаи соҳаи
санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор” аз 27 майи соли 2017,
№266 қабул гардид.
Дар ин раванд, ҷиҳати иҷрои банди 5 қарори болозикр вобаста ба
маҳдуд кардани ваколатҳои санҷишии мақомоти ваколатдори давлатӣ дар
соҳаҳои ҷангал, шикор ва ҳудудҳои махсус муҳофизатшавандаи табиӣ,
забон ва истилоҳот, идораи замин ва геодезӣ, бақайдгирии давлатии молу
мулки ғайриманқул ва ҳуқуқ ба он, омор, суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа,
фаъолияти зиддиинҳисорӣ тањлили њамаљониба бо назардошти таљрибаи
байналмилалї гузаронида шуда, таклифҳои мушаххас омода ва ба
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 июни соли 2018, №1-4б/537
пешниҳод гардид.
Дар давраи њисоботї бо маќсади татбиќи босамари санадҳои меъёрии
ҳуқуқии соҳаи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор 3 маротиба
ҷаласаи Шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти санҷишӣ баргузор
гардид, ки дар онҳо як қатор масъалаҳо мавриди баррасӣ қарор дода
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шуданд. Аз ҷумла, нақшањои солонаи маќомоти санљишї барои соли 2018,
номгӯи меъёрҳои арзёбии таваккали фаъолияти субъектҳои хоҷагидор,
номгўи масъалаҳои назоратии мақомоти санҷишї ва Фењристи субъектњои
соњибкорї дар соњањои истењсолї мувофиқа ва тасдиқ карда шуданд.
Тибқи нақшањои мувофиќа ва тасдиќгардида, дар соли 2018 аз ҷониби
мақомоти санҷишӣ дар маҷмӯъ 55 277 санҷиши фаъолияти субъектҳои
хоҷагидор ба нақша гирифта шудааст, ки нисбат ба нишондиҳандаи соли
2017-ум 22,6 фоиз кам мебошад.
Ҳиссаи зиёди санҷишҳои наќшавӣ асосан ба Хадамоти назорати
давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Вазорати тандурустї ва
њифзи иҷтимоии ањолї (21 413 санљиш ё 38,7 фоиз), Агентии
стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдо (11 938
санҷиш ё 21,6 фоиз) ва Сарраёсати хадамоти оташнишонии Вазорати
корњои дохилї (9 083 санҷиш ё 16,4 фоиз) ва Хадамоти назорати давлатӣ
дар соҳаи энергетикаи Вазорати энергетика ва захираҳои об (4 468 санҷиш
ё 8,1 фоиз) рост меояд, ки маљмуан 84,8 фоизи шумораи умумии санљишҳои
банаќшагирифташудаи маќомоти санљишї барои соли 2018-ро ташкил
медиҳад.
Тибќи талаботи ќонунгузорї наќшањои солона ва номгӯйи масъалаҳои
назоратии маќомоти санљишї дар сомонаи Кумита (www.ijozat.tj) ва дар
сомонањои маќомоти санљишї љойгир карда шуданд.
Дар асоси тањлилњои маълумоти оморї аз 29 майи соли 2018 муайян
карда шуд, ки дар семоњаи якуми соли 2018 аз љониби маќомоти санљишї
21 072 санҷиши нақшавии субъектҳои хоҷагидор гузаронида шудааст, ки ин
38,1 фоизи нақшаи солонаро ташкил медиҳад. Дар навбати худ, аз тарафи
мақомоти санљишї дар маҷмӯъ 28 429 санҷиши фаъолияти субъектҳои
хоҷагидор (бо назардошти санҷишҳои нақшавӣ, ғайринақшавӣ, такрорӣ ва
иловагӣ) гузаронида шудааст, ки ин 51,4 фоизи нақшаи дар мувофиқа
тасдиқгардидаро ташкил медиҳад.
Қобили таваҷҷӯҳ аст, ки аз ҷониби Кумитаи меъморӣ ва сохтмони
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи тањлили омори расмӣ дар
семоҳаи аввали соли 2018 дар ҳаҷми 235 санҷиши нақшавӣ гузаронида
шудааст, ки 1,6 маротиба зиёд, ё худ 267 фоизи нишондиҳандаи нақшаи
санҷишии дар мувофиқа бо Шӯрои ҳамоҳангсозиии фаъолияти мақомоти
санҷишӣ тасдиқгардидаро ташкил медиҳад. Дар баробари ин, камбудиҳои
ҷойдошта дар фаъолияти санҷишии Кумитаи давлатии идораи замин ва
геодезӣ (4,3 маротиба зиёд), Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар
соҳаи нақлиёт (0,7 маротиба зиёд), Бозрасии назорати давлатии техникаи
кишоварзӣ (2,4 маротиба зиёд) ба назар мерасад.
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Дар давраи њисоботӣ бо маќсади татбиқи босамари муќаррароти
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон “Дар бораи эълон намудани
мораторий ба њама намуди санљишњои фаъолияти субъектњои соњибкорї
дар соњањои истењсолї” ва Ќонуни Ҷумњурии Тоҷикистон “Дар бораи
мораторий ба санҷишњои фаъолияти субъектњои соњибкорї дар соњаи
истењсолї” 1930 субъекти соњибкорї тибќи ќарорњои дахлдори Шўрои
њамоњангсозии фаъолияти маќомоти санљишї ба Фењристи субъектњои
соњибкорї дар соњањои истењсолї ворид гадиданд.
Бобати бештар иттилоотонии шахсони њуќуќї ва соњибкорони
инфиродї, инчунин мақомоти санҷишӣ Фењристи субъектњои соњибкорї
дар соњањои истењсолї дар сомонаи расмии Кумитаи давлатии
сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Кумитаи андоз ва Агентии омор
љойгир карда шуд. Ҳамзамон дар њамкорї бо Кумитаи телевизион ва радио
барномаи телевизионї бо љалби намояндагони маќомоти прокуратура,
андоз, омор ва Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї
ба наќша гирифта шуда, марњила ба марњила вохўрињо ташкил ва
гузаронида шуда истодааст. Инчунин, маълумот дар бораи мораторий ба
санҷишњои фаъолияти субъектњои соњибкорї дар соњаи истењсолї дар
шабакањои телевизионї дар шакли сатри равон инъикос гардида
истодааст.
Фаъолият дар самти њамоњангсозии кумаки беруна
Дар давраи њисоботї ҷиҳати амалисозии 7 лоиҳаи афзалиятнок бо
шарикони рушд 8 созишномаи нав ба маблаѓи умумии 267,5 млн. доллари
амрикоӣ ба имзо расонида шуд, ки ин нишондињанда нисбат ба њамин
давраи соли 2017 ба маблаѓи 136,7 млн. доллар кам мебошад. Қобили
тазаккур аст, ки дар соли 2017 бо дарназардошти афзалиятнокї маблаѓњои
зиёди ќарзию грантї ба соњаи энергетика, аз љумла барои таљдиди НБО
“Норак” ҷалб гардида буд.
Дар сохтори молиявии созишномањои баимзорасида ба маблаѓњои
грантї 153,3 млн. доллар ва маблаѓњои ќарзї 114,2 млн. доллар баробар
мешаванд, ки дар сохтори њаљми умумии маблаѓњо мутаносибан 58 ва
42 фоизро ташкил медињанд.
Бояд ќайд кард, ки таносуби маблаѓњои грантї нисбат ба маблаѓњои
ќарзї дар доираи созишномањои нави соли 2018 баимзорасида дар муқоиса
бо нишондињандаи њамин давраи соли 2017 беш аз 2 маротиба зиёд
гардидааст.
Мутобиќи созишномаҳои мазкур барои рушди соњањои энергетика
88 млн. доллар, наќлиёт 115,5 млн. доллар, кишоварзї 45,6 млн. доллар ва
обёрї 17 млн. доллар кумаки беруна равона карда хоњад шуд.
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Ќиёси њаљми маблаѓи созишномаҳои бо шарикони рушд баимзорасида
дар моњњои январ - июли солњои 2017-2018 дар љадвали №1 дарљ шудааст.
Љадвали №5 (млн. доллар)
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Маљмўи лоињањои сармоягузории давлатии амалкунанда дар
Љумњурии Тољикистон ба њолати 1 июли соли 2018 аз 70 адад (25 лоињаи
грантї, 13 лоињаи ќарзї ва 32 лоиња дар њаммаблаѓгузории ќарзу грант)
иборат мебошад, ки маблаѓи умумии он 29,81 млрд. сомонї (3,26 млрд.
доллар)-ро ташкил медињад, ки ин нисбат ба њамин давраи соли
сипаришуда мутаносибан 3 лоиња ва маблаѓи 5,2 млрд. сомонї зиёд
мебошад.
Аз маљмўи лоињањои амалкунанда 6 адади онњо – “Бењтаркунии
ѓизодињї дар ноњияњои таъминнокии ѓизояшон дар сатњи ноустувор
ќарордоштаи вилояти Хатлон”, “Соњилмустањкамкунї, сохтмони саддњо ва
дандонасадњои селмуњофизатї дар дарёи Панљ ва сойи Чубек дар ноњияи
Њамадонї”, «Сохтмони наќби автомобилгарди “Истиќлол”, “Таҷдиди
роҳи автомобилгарди Айнӣ-Панљакент-сарҳади Љумњурии Ӯзбекистон”,
“Идоракунии экологии замин ва рушди сарчашмањои зиндагї дар дењот”
ва “Барќарорсозии системаи обтаъминкунии ноњияи Панљи вилояти
Хатлон” дар марњилањои гуногуни анљомёбї (гузаронидани расмиёти
ќабули давлатии иншоот, пардохти нињоии корњои иљрошуда, омодасозии
њисоботи љамъбастї ва ѓайра) ќарор доранд.
Дар таркиби маљмўи лоињањои амалкунанда маблаѓњои ќарзї 15,9
млрд. сомонї (1,74 млрд. доллар) ё 53,5 фоиз, маблаѓњои грантї 12,4 млрд.
сомонї (1,35 млрд. доллар) ё 41,4 фоиз, сањми Њукумати Љумњурии
Тољикистон 1,32 млрд. сомонї (143,6 млн. доллар) ё 4,4 фоиз ва дигар
сарчашмањо, аз љумла сањми корхонањои давлатии љумњурї, маќомоти
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, љамоањо (бенефитсиарњо) ва ѓайра
215,5 млн. сомонї (23,53 млн. доллар) ё 0,7 фоизро ташкил медињад.
1

Ќурби расмии асъор: 1 доллари ИМА баробар ба 9,1574 сомонї (ба њолати 30.06.2018.)
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Сохтори маљмӯи лоиҳаҳои амалкунандаи давлатии сармоягузорї дар
моњњои январ - июни солњои 2017 - 2018 дар љадвали зерин инъикос
шудааст.
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Дигар сарчашмаҳо

Тавре, ки аз љадвали мазкур бармеояд маблаѓи умумии маљмўи
лоиҳаҳои амалкунанда ба ҳолати 1 июни соли 2018 нисбат ба ҳамин
давраи соли гузашта 578 млн. доллар зиёд мебошад, ки асосан, аз ҳисоби
оѓоз гардидани татбиќи якчанд лоиҳаи калонҳаљм дар соли 2018 аз љумла
лоињањои “Таљдиди НБО-и Норак, марњилаи 1”, “Сохтмони роњи
автомобилгарди Кўлоб–Ќалайхумб, ќитъаҳои A ва F”, “Мустаҳкамгардонии инфрасохтори муҳимтарин ҷиҳати таъмини устуворӣ бар зидди
офатҳои табиӣ”, “Сохтмон ва муљањњазгардонии мактабњо, марњилаи 4” ва
дигар лоињањо.
Манбаи маблаѓгузории маљмўи лоињањои сармоягузории давлатии
амалкунанда асосан аз сарчашмањои зерин иборат мебошад: Бонки
Осиёгии Рушд – 769,9 млн. доллар (23,7 фоизи маблаѓи умумии портфел),
Бонки Умумиљањонї – 618,9 млн. доллар (19 фоиз), Љумњурии Халќии
Хитой – 479,4 млн. доллар (14,7 фоиз), Бонки Аврупоии Таљдид ва Рушд–
414,9 млн. доллар (12,7 фоиз), Бонки Исломии Рушд –159,7 млн. доллар
(4,9 фоиз), Фонди Саудии Рушд – 110,0 млн. доллар (3,4 фоиз), Бонки
Аврупоии Сармоягузорї – 89,1 млн. доллар (2,7 фоиз), Бонки осиёгии
сармоягузорињои инфрасохторї – 87,5 млн. доллар (2,7 фоиз), Фонди
байналмилалии рушди соњаи кишоварзї – 67,7 млн. доллар (2,1 фоиз),
Њукумати Љопон – 55,3 млн. доллар (1,7 фоиз), Хазинаи Созмони
давлатњои содиркунандаи нафт (СДСН) – 49,0 млн. доллар (1,5 фоиз),
Вазорати рушди байналмилалии Британияи Кабир (DFID) – 38,5 млн.
доллар (1,2 фоиз), дигар созмонњои байналмилалии молиявї (давлатњои
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донор) – 148,5 млн. доллар (4,6 фоиз), сањми Њукумати Љумњурии
Тољикистон – 143,6 млн. доллар (4,4 фоиз) ва дигар сарчашмањо (сањми
корхонањои давлатии ватанї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї, љамоатњо ва ѓ.) – 23,53 млн. доллар (0,7 фоиз).
Дар таркиби маљмўи лоињањои амалкунанда маблаѓњои ќарзї
15,9 млрд. сомонї (1,74 млрд. доллар) ё 53,5 фоиз, маблаѓњои грантї
12,4 млрд. сомонї (1,35 млрд. доллар) ё 41,4 фоиз, сањми Њукумати
Љумњурии Тољикистон 1,32 млрд. сомонї (143,6 млн. доллар) ё 4,4 фоиз ва
дигар сарчашмањо, аз љумла сањми корхонањои давлатии љумњурї,
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, љамоањо (бенефитсиарњо)
ва ѓайра 215,5 млн. сомонї (23,53 млн. доллар) ё 0,7 фоизро ташкил
медињад.
Дар доираи татбиќи лоињањои амалкунанда (аз аввали татбиќ то ба
01июли соли 2018) 14,4 млрд. сомонї ё 1,57 млрд. доллар азхуд карда
шудааст, ки ин 48,3 фоизи маблаѓи умумиро ташкил медињад.
Дар доираи лоињањои амалкунанда дар нимсолаи якуми соли 2018 то
1 июл соли љорї 1,35 млрд. сомонї (147,0 млн. доллар) азхуд карда
шудааст, ки ин дар маљмўъ ба 83 фоизи наќшаи молиявии давраи њисоботї
(наќшаи молиявии нимсолаи якуми соли 2018 – 176,7 млн. доллар) баробар
аст. Аз љумла дар соњањои:
-наќлиёт дар доираи 16 лоиња – 38,5 млн. доллар (52 фоизи наќшаи
давраи њисоботии соли 2018);
-энергетика дар доираи 11 лоиња – 65,0 млн. доллар (133 фоиз);
-ирригатсия дар доираи 6 лоиња –10,7 млн. доллар (91 фоиз);
-маориф дар доираи 7 лоиња – 3,47 млн. доллар (81 фоиз);
-хољагии манзилию коммуналї дар доираи 14 лоиња – 9,06 млн. доллар
(74 фоиз);
-экология/њолатњои фавќулодда дар доираи 5 лоиња – 6 млн. доллари
ИМА (70%);
-молия (аз љумла, ќисматњои “Маблаѓгузории хурд”-и лоињањо) дар
доираи 5 лоиња – 3,98 млн. доллар (90 фоиз);
-кишоварзї дар доираи 4 лоиња– 6,0 млн. доллар (104 фоиз);
-тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї дар доираи 2 лоиња - 3,95 млн.
доллар (112 фоиз);
- дигар соњањо дар доираи 4 лоиња-1,6 млн. доллар (29 фоиз).
Ҷадвали №7 (бо млн. доллар)
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баргузории тендерњо дар доираи лоињањои давлатии сармоягузорї толори
баргузории тендерњои сармоягузорї бо тамоми шароити корї ва дар сатњи
зарурї ташкил карда шуда, бо камерањои мушоњидавї ва таљњизоти муосир
муљањњаз гардонида шуд.
Дар баробари ин тибќи тартиби муќарраргардида ќуттињои махсус
барои ќабули дархостњои тендерї ва љевонњои оњанї љињати нигоњдории
бастаи дархостњои тендерию пешнињодњои молиявї омода гардида,
камерањои мушоњидавї насб карда шуданд, ки ба таъмини шаффофият дар
расмиёти кушодани дархостњои тендерї, бењтар намудани назорат ва
мониторинги баргузории озмунњо, истифодаи имкониятњои њукумати
электронї барои пешгирии коррупсия, мустањкам намудани интизоми корї
ва салоњияти маќомоти ваколатдори марказї мусоидат хоњад кард.
Ќобили ќайд аст, ки бо маќсади 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 (БОР) ва дар мувофиќа бо Њукумати
Љумњурии Тољикистон санањои 22 феврал дар бинои Муассисаи давлатии
“Китобхонаи милии Тољикистон” ва санаи 14 майи соли равон дар бинои
дафтари намояндагии БОР дар Тољикистон Шарњи навбатии рафти
татбиќи лоињањои муштараки сармоягузории Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва БОР барои семоњаи аввали соли 2018 баргузор шуд.
Инчунин бо ин маќсад тибќи дархости Бонки Умумиљањонї санаи
29 майи соли равон дар бинои Вазорати рушди иќтисод ва савдо Шарњи
рафти татбиќи лоињањои муштараки сармоягузории Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва Бонки Умумиљањонї бо иштироки роњбарияти Кумита ва
Вазорати молия барои соли 2017 баргузор шуд.
Дар љаласаи мазкур кормандони масъули Кумита, вазорату идорањои
дахлдори кишвар, Намояндагии доимии Бонки Умумиљањонї дар
Љумњурии Тољикистон, агентињои иљроия ва татбиќкунандаи лоињањо
ширкат варзида, муаррифномањо оид ба рафти татбиќи лоињањои давлатии
сармоягузории аз тарафи Бонки Умумиљањонї маблаѓгузоришаванда,
натиљањои бадастовардаи лоињањо, мушкилот ва камбудињои љойдошта
пешнињод гардиданд. Аз љониби иштирокчиёни љаласа масъалањои
баррасишаванда мавриди муњокима ќарор дода шуда, љињати боз њам
бењтар ба роњ мондани раванди татбиќи лоињањо ва њалли масъалањои
љойдошта пешнињодњои мушаххас манзур гардиданд.
Аз натиљаи баргузории љорабинињои болозикр гузориши муфассал
омода ва ба Њукумати мамлакат ирсол карда шуд.
Тибқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар семоњаи якуми соли 2018 дар љумњурї 353 корхонаю
ташкилотњо бо сармояњои хориљї фаъолият дошта, воридоти умумии
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сармоягузории хориҷӣ 168,7 млн. долларро ташкил додааст, ки нисбат ба
њамин давраи соли гузашта 37,2 млн доллар ё худ 28,3 фоиз зиёд мебошад.
Аз њаљми умумии сармояњои хориљї 86,1 млн. долларро сармояњои
мустаќим ва 82,6 млн. долларро дигар сармояњо ташкил медињанд.
Дар ин давра нисбат ба њамин давраи соли гузашта воридоти
сармоягузорињои мустаќим ба маблаѓи 13,7 млн. доллар ё 18,9 фоиз ва
дигар сармояњо бошад 23,5 млн. доллар ё 39,8 фоиз афзоиш ёфтааст.
Воридоти сармоягузориҳо ба Љумњурии Тољикистон
Ҷадвали №8 (млн. доллар)
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Ҷадвали №10 (млн. доллар)
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Сармояњои хориљї, ки дар
9,5
Дигар давлатҳо
2,7
семоњаи якуми соли 2018-ум ба
љумњурї ворид шудаанд, 81,1 млн.
3,1
Хорватия
доллар (ё 47,0 фоиз) аз Љумњурии
5,1
Фаронса
Семоҳаи 1 соли 2018
0,9
Мардумии Хитой, 20,1 млн.
(млн. доллари ИМА)
доллар (ё11,7фоиз) аз Федератсияи
Швейтсария
1,7
Семоҳаи 1 соли 2017
Россия, 12,1 млн. доллар (ё 7,0
Аморати
6,1
1,9
Муттаҳидаи Араб
фоиз) аз Люксембург, 11,2 млн.
11,2
Белгия
доллар (ё 6,5 фоиз) аз Белгия, 6,1
2,0
млн. доллар (3,6 фоиз) аз АМА, 5,8 Илоёти Муттаҳидаи
2,7
Амрико
млн. доллар (ё 3,4 фоиз) аз
5,8
Британияи Кабир
3,0
Британияи Кабир, 5,6 млн. доллар
4,9
(ё 3,2 фоиз) аз Арабистони Саудї,
Филиппин
3,5
5,1 млн. доллар (ё 3,0 фоиз) аз
5,6
Арабистони Саудӣ
5,9
Фаронса, 4,9 млн. доллар (ё 2,8
4,1
Нидерланд
фоиз) аз Филиппин, 4,1 млн
10,0
доллар (ё 2,4 фоиз) аз Нидерланд,
12,1
Люксимбург
3,1 млн. доллар (ё 1,8 фоиз) аз
20,1
Русия
Хорватия, 1,8 млн. доллар (ё 1,1
20,6
Ҷумҳурии Халқии
фоиз) аз ИМА ва ѓайрањо
81,1
76,6
Хитой
мебошанд.
Cармояњои мустаќим асосан
ба соњањои саноати истихрољи маъдан – 47,3 фоиз, саноати коркард – 24,8
фоиз, кишоварзї – 16,9 фоиз, сохтмон – 2,8 фоиз ва ба дигар соњањо 8,2
фоиз равона карда шудаанд.
Ќиёси љалби сармояи мустаќими хориљї ба соњањо дар семоҳаи 1
солњои 2017 - 2018 дар шакли диаграмма пешниҳод мегардад.
Ҷадвали №11 (млн. доллар)
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Ќиёси нишондињандањои љалби сармояи хориљї аз рӯи дигар намуди
сармоягузорињо ба соњањои алоњидаи иќтисоди миллї.
Ҷадвали №12 (млн. доллар)
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Дар давраи ҳисоботӣ Кумита ҷиҳати ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо
Иттиҳоди сармоягузорони араб ва рушди моликияти ғайриманқули шаҳри
Абу Забии Амороти Муттаҳидаи Араб ва дар ин замина ҷалби сармоя аз
ин давлат, ҳайати Иттиҳоди мазкурро бо роҳбарии доктор Аҳмад ал Судейн ба Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват намуда, ҷаласаи кориро бо
роҳбарони вазорату идораҳо баргузор намуд. Дар ҷаласа имкониятҳои
сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳҳои ҳамкорӣ, пешниҳоди
лоиҳаҳои сармоягузорӣ, таъсиси бонки муштарак, муаррифии васеи
имкониятҳои Тоҷикистон дар давлатҳои араб, инчунин ҷалби бештари
сармояи мустақими хориљї ба иқтисодиёти ҷумҳурӣ баррасӣ гардиданд.
Санаи 9 марти соли 2018 дар доираи сафари давлатии Президенти
Љумњурии Ўзбекистон ба Љумњурии Тољикистон “Созишнома байни
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Ўзбекистон оид
ба њавасмандгардонї ва њифзи мутаќобилаи сармоягузорї” ба имзо
расонида шуд.
Дар давраи њисоботї бо ќарорњои дахлдори Маљлиси намояндагони
Маљлиси
Олии
Љумњурии
Тољикистон
созишомањо
оид
ба
њавасмандгардонї ва њифзи мутаќобилаи сармоягузорї бо Љумњурии
Ўзбекистон, Шоњигарии Њошимии Урдун ва Венгрия тасдиќ карда шуданд.
Айни замон, бо маќсади таќвият бахшидан ва танзими њуќуќии
муносибатњои сармоягузорї бо давлатњои хориљї аз љониби Кумита тибќи
лоиҳањои
созишномаҳо
оид
ба
тартиби
муќарраргардида
ҳавасмандгардонӣ ва ҳифзи мутақобилаи сармоягузорӣ бо давлатҳои
Тунис, Япония ва Амороти Муттаҳидаи Араб тањия ва бо вазорату
идорањои дахлдори кишвар мувофиќа карда шуданд.
Дар асоси супориши Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон (№2488 (29-13) аз 9.02.18) рӯзҳои 11-13 феврали соли 2018 дар
шаҳри Душанбе ҷаласаи 14-уми Комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону
Қазоқистон оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ баргузор гардид.
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Аз љониби Кумита рафти иљрои муќаррароти Протоколи ҷаласаи
14-уми Комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Қазоқистон оид ба
ҳамкориҳои иқтисодӣ ва Нақшаи чорабиниҳо оид ба иљрои он мавриди
пайгирї ќарор дорад.
Рӯзҳои 1-2 апрели соли 2018 дар шаҳри Риёзи Шоҳигарии Арабистони
Саудӣ тањти роњбарии Њамрализода Фаррух Маҳмуд – Раиси Кумитаи
давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумҳурии Тоҷикистон
ва Маљид бин Абдуллоњ Ал-Бовардї – муовини Вазири тиҷорат ва
сармоягузории Шоҳигарии Арабистони Саудї ҷаласаи дуюми Комиссияи
муштараки байниҳукуматии Тоҷикистону Шоҳигарии Арабистони Саудӣ
оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ, сармоягузорӣ, техникӣ ва фарҳангӣ
баргузор гардид.
Аз натиҷаи баргузории ҷаласа санаи 2 апрели соли 2018 Протоколи
ҷаласаи дуюми Комиссияи муштараки байниҳукуматии Тоҷикистону
Шоҳигарии Арабистони Саудӣ оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ,
сармоягузорӣ, техникӣ ва фарҳангӣ ба имзо расонида шуд.
Њамзамон дар доираи љаласаи Комиссияи муштарак рӯзҳои 2-3 апрел
дар шаҳрҳои Риёз ва Ҷиддаи Шоҳигарии Арабистони Саудӣ бо иштироки
доираи васеи соҳибкорони ду кишвар Форуми сармоягузории Тоҷикистону
Шоҳигарии Арабистони Саудӣ баргузор карда шуд, ки дар он
имкониятҳои сармоягузории Тоҷикистон ба доираҳои тиҷоратӣ ва
сармоягузории Арабистони Саудӣ муаррифӣ карда шуда, як қатор
лоиҳаҳои сармоягузорӣ барои баррасӣ ва омӯзиш ба ҷониби Арабистони
Саудӣ пешниҳод карда шуд.
Дар њошияи Комиссияи муштарак инчунин мулоқоти Раиси Кумита бо
Роҳбарияти Фонди саудии рушд доир гардид, ки дар он масъалаи
маблағгузории лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо,
беҳтаргардонии идоракунии захираҳои об дар вилояти Хатлон ва дигар
лоиҳаҳои афзалиятноки сармоягузории Љумҳурии Тољикистон мавриди
муњокима қарор гирифтанд.
Бо маќсади пайгирии мувофиқаҳои зимни љаласаи дуюми Комиссияи
муштараки байниҳукуматии Љумҳурии Тољикистон ва Шоњигарии
Арабистони Саудї оид ба ҳамкорињои тиљоратию иќтисодї ва илмию
техникї бадастомада, рўзҳои 6-11 майи соли 2018 њайати сармоягузорон ва
ањли фарњанги Шоҳигарии Арабистони Саудї љињати иштирок дар рўзҳои
фарњангии Шоњигарии Арабистони Саудї дар Тољикистон, Форуми
муштараки сармоягузории Тоҷикистону Арабистони Саудї ва шиносої ба
имкониятњои сармоягузорию сайёњї ба Љумҳурии Тољикистон ташриф
оварданд.
Њайати сармоягузорони саудї тибќи барнома рўзи 7 май аз љойњои
таърихию фарҳангї ва сайёњии шањри Ҳисор, аз ҷумла Муассисаи давлатии
“Мамнуъгоҳи таърихию фарҳангии Ҳисор”, фермаи чорводории Ҷамъияти
дорои масъулияти маҳдуди “Абдурауф Юсупов” ва Љамъияти дорои
масъулияти маҳдуди “Боғи 15-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии
Тоҷикистон” дидан намуданд.
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Ҳамзамон зимни сафар ба вилояти Суғд рӯзи 8 май ҳайати соҳибкорон
ба имкониятҳои сайёҳии ноҳияҳои Варзоб, Айнӣ, шаҳрҳои Истаравшан,
Хуҷанд, Гулистон, инчунин фаъолияти як қатор корхонаҳои саноатии
минтақаи озоди иқтисодии “Суғд” шинос гардиданд.
Рӯзњои 8 май дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд ва 10 майи соли 2018
дар шаҳри Душанбе бо иштироки доираҳои васеи соҳибкорони ду кишвар
Форуми муштараки сармоягузорї ва намоишгоҳи молу мањсулоти
истењсолии ҷумҳурї баргузор карда шуданд.
Дар доираи сафари мазкур рўзҳои 8 ва 11 май як ќатор вохуриҳо бо
роҳбарияти вазоратҳои молия, рушди иқтисод ва савдо, наќлиёт, Кумитаи
давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва Бонки миллии
Тољикистон анљом дода шуда, оид ба масъалаи сармоягузорї ба бахшњои
афзалиятноки иќтисодиёти Љумҳурии Тољикистон Тољикистон табодули
афкор сурат гирифт.
Инчунин, лоињањои Рўзнома ва Протоколи ҷаласаи сеюми Комиссияи
байниҳукуматии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Молдова оид ба
ҳамкориҳои иқтисодӣ ва ҷаласаи ҳаштуми Гурӯҳи махсуси кории
давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай оид ба мусоидат ба
сармоягузорӣ тањия карда шуда, тибќи тартиби муќарраргардида ба
љониби Молдова ва Котиботи Созмони Њамкори Шанхай барои мувофиќа
манзур карда шудааст. Айни замон, Кумита бо маќомоти дахлдори љониби
Молдова ва Котиботи Созмони Њамкории Шанхай љињати баргузор
намудани чорабинињои болозикр дар нимсолаи дуюми соли 2018 корбарї
намуда истодааст.
Ҷиҳати иҷрои банди 1 Протоколи вохӯрии Сарвазири Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо намояндагони ширкати “Чжун Я Гурӯҳи Холдингии
Ҷумҳурии Халқии Хитой” ва Ҷамъияти саҳомии кушодаи “Нуриҳои Осиё”
аз ҷадвали нави иҷрои корҳои сохтмонии таҷдид ва ба истифода додани
корхонаҳои истеҳсоли аммиак ва карбамид дар шаҳри Леваканди вилояти
Хатлонро, ки аз ҷониби Шӯрои директорони ҶДММ “Чжун Я Гурӯҳи
Холдингии Ҷумҳурии Халқии Хитой” тасдиқ гардидааст, ба Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон манзур карда шуд.
Санаи 14 апрели соли 2018 комиссияи корӣ таҳти роҳбарии Раиси
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва иштироки
масъулини вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои
нав, энергетика ва захираҳои об, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ,
кишоварзӣ, Хадамоти гумрук, ЉСК “Тољиктрансгаз”, мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, шаҳри Леваканд ва роҳбарияти ЉСК
“Нуриҳои Осиё” љињати шиносоӣ бо рафти корҳои таҷдид ва ба истифода
додани корхонаҳои истеҳсоли аммиак ва карбамид ба шаҳри Леваканди
вилояти Хатлон сафар намуд.
Тибқи иттилои роҳбарияти ширкат дар давраи њисоботї аз ҷониби
ҷамъият барои иҷрои корҳо дар ҳаҷми 19,6 млн. доллар, аз ҷумла 13,7 млн.
доллар барои хариди таҷҳизот дар Ҷумҳурии Халқии Хитой, 3 млн. доллар
барои корҳои сохтмонӣ, 1,7 млн. доллар барои корҳои таъмирию
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барқарорсозии таҷҳизоту дастгоҳҳои корхонаи амалкунанда ва 1,15 млн.
доллар барои пардохти музди меҳнат, андоз, барқу об ва ғайра
маблағгузорӣ карда шудааст.
Ба ҳолати 14 апрели соли 2018 дар корхона 262 нафар, аз ҷумла
235 нафар шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 27 нафар шаҳрвандони
Ҷумҳурии Халқии Хитой бо ҷойи кор фаро гирифта шудаанд, ки музди
миёнаи меҳнати онҳо 1813 сомониро ташкил медиҳад. Ҳаҷми андозҳои
пардохткардаи Ҷамъият дар соли 2017 1,3 млн. сомонӣ ва дар семоҳаи
якуми соли 2018 бошад 717, 9 ҳазор сомониро ташкил додааст.
Рафти татбиќи лоиња тањти пайгирии доимии роњбарияти Кумита
ќарор дошта, аз рафти иљрои корњои сохтмонї мунтазам ба Њукумати
Љумњурии Тољикистон ахборот манзур карда мешавад.
Айни замон, аз ҷониби Кумита тибќи тартиби муќарраргардида дар
њамкорӣ бо Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Авесто Гурўҳ” ва
Ширкати “Ulasim Ic Ve Dis Ticaret Anonim Sirketi”-и Ҷумҳурии Туркия
лоињаи “Созишномаи сармоягузорї оид ба сохтмони корхонаи истењсоли
воситањои наќлиёти мусофирбари љамъиятї, боркаш ва ба роњ мондани
маркази хизматрасонии техникї дар Љумњурии Тољикистон” тањия ва бо
вазорату идорањои дахлдори кишвар мувофиќа карда шуда, ба Њукумати
Љумњурии Тољикистон манзур карда шуд.
Њамзамон аз љониби Кумита бо Ширкати дорои масъулияти мањдуди
“Каши Синюй Дади Майнинг Инвестмент Лимитед”–и Љумњурии Халќии
Хитой (С.А. Минералз) оид ба коркарди маљмӯии захирањои маъдани
нуќраи кони «Якљилва»-и ноњияи Мурѓоби Вилояти Мухтори Куњистони
Бадахшон, ЉДММ “Ширкати байналмилалии истењсолии Чжунгтсай
Моњир семент” оид ба сохтмони корхонаи нави истењсоли семент дар
ноњияи Љалолиддини Балхї, ЉДММ “TBEA Душанбе саноати кўњї” оид ба
коркард ва истихрољи конњои “Дуобаи шарќї” ва “Кумарѓи боло”, ЉДММ
“Фабрикаи ќанодии Амирї” оид ба сохтмон ва истифода додани
корхонањои истењсоли мањсулоти ќаннодї, хокаи шираи нишоста ва орд ва
Бонки Исломии Рушд оид ба бунёди корхонаҳо (кластер) ҷиҳати коркарди
меваю сабзавот корбарї рафта истодааст, ки дар мавриди амалигардонии
онњо зиёда аз 200 млн. доллар сармояи мустаќими хориљї љалб карда
мешавад.
Кумита тибқи супориши Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 майи соли 2018 №24388(22.4) сафари ҳайати
гуруҳи Бонки Исломии Рушдро ҷиҳати таҳия намудани лоиҳаи “Беҳтар
намудани хизматрасонии тиббӣ ба модар ва кудак дар вилояти Хатлон” (ба
маблағи 27,0 млн. доллар) пайгирӣ намуд. Ҳайати мазкур бо сохторҳои
марбута ва шарикони рушд мулоқотро анҷом дода, лоиҳаи мазкурро таҳия
намуданд ва моҳи августи соли ҷорӣ лоиҳа ба Шӯрои директорони Бонки
Исломии Рушд манзур мегардад.
Бо мақсади иљрои супоришњои Њукумати Љумҳурии Тољикистон
љињати љалби воситањои молиявии имтиёзнок барои идомаи раванди
татбиќи лоињаи ќитъањои “А” ва “Ф”-и роњи автомобилгарди КўлобЌалъаихумб ҳамкорӣ бо Бонки Исломии Рушд ва дигар фондҳои арабї,
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инчунин бо маќомоти марбутаи давлатї ба роњ монда шуда, тадбиру
расмиёти зарурї амалї гардиданд.
Айни ҳол созишномаҳои қарзї бо Бонки Исломии Рушд ба маблаѓи
20,0 млн. доллар, Фонди Саудии Рушд ба маблаѓи 30,0 млн. доллар, Фонди
ОПЕК оид ба рушди байналмилалӣ ба маблаѓи 10,0 млн. доллар ва бо
Фонди Қувайтии рушди иқтисодии Араб ба маблағи 25,5 млн. доллар ба
имзо расонида шуданд, ки расмиёти дохилидавлатї љињати мавриди амал
ќарор додани онҳо низ амалӣ гардид.
Фонди Абу-Забї оид ба рушд њавасмандии худро дар робита ба
татбиќи лоињаи болозикр иброз намуда, мавќеи нињоии худро пас аз
баргузории љаласаи шӯрои директорон муайян хоҳад кард.
Бо маќсади иљрои супоришњои протоколи љаласаи Шўрои
машваратии назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар робита ба
муосиргардонии
хизматрасонињои
давлатї
ба
соњибкорон
ва
сармоягузорон, муќаррароти ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
сармоягузорї” ва “Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї” аз
љониби Кумита шарти техникии “Таъсис додани маркази ягонаи
хизматрасонї барои сармоягузорон ва соњибкорон” тањия гардид.
Шарти техникии мазкур ба лоињаи “Мусоидат ба тиљорат”-и
Барномаи Рушди Созмони Милали Муттањид дар Тољикистон пешнињод
гардид ва аз љониби Барнома љињати дар асоси таљрибаи љањонї мавриди
омўзиш ва баррасии њамаљониба ќарор додани ин масъала мушовири
мањаллї љалб карда шуд.
Аз љониби мушовир бо дарназардошти таљрибаи љањонї методологияи
лоињаи таъсис додани “Маркази ягонаи хизматрасонї барои
сармоягузорон ва соњибкорон” тањия ва ба Кумита пешнињод гардид.
Дар баробари ин, ҷиҳати ташкили маркази ягонаи хизматрасонї
барои сармоягузорон ва соњибкорон дар Кумита гуруҳи кории
байниидоравӣ таъсис дода шуда, бо қарори Раиси Кумита аз 30 апрели
соли 2018, №125 тасдиқ карда шудааст.
Вобаста ба ин мавзўъ аз љониби Кумита љаласаи гурўњи корї баргузор
гардида, дар доираи он масъалањои ташкилию њуќуќии маркази болозикр
мавридї баррасї ќарор дода шуданд.
Идораи амволи давлатї
Дар нимсолаи якуми соли 2018 Кумита љињати татбиқи сиёсати
Њукумати Љумҳурии Тољикистон дар самти хусусигардонї ва истифодаи
самараноки моликияти давлатї, намояндагии манфиатњои давлат њамчун
соњибмулк ва њифзи њуќуќњои амволии љумњурї дар дохил ва хориљи
кишвар як ќатор корњои мушаххасро ба анљом расонидааст.
Дар давраи њисоботї, аз љониби Кумита бањри њалли масъалањои
истифодаи моликияти давлатї 38 санади меъёрии њуќуќии Њукумати
Љумњурии Тољикистон (12 лоињаи ќарорҳо ва 26 лоињаи фармоишҳо) тањия
гардиданд.
Аз ин миќдор, 19 фармоиш ва 3 ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон ќабул гардида, 7 лоиња (4 лоињаи ќарорҳо ва 3 лоињаи
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фармоишҳои Њукумати Љумњурии Тољикистон) ба баррасии Њукумати
Љумњурии Тољикистон пешнињод карда шудаанд. Айни њол, лоињаи
5 ќарор ва 4 фармоиши Њукумати Љумњурии Тољикистон дар мувофиќаи
вазорату идорањои љумњурї ќарор доранд.
Бањри истифодаи босамару маќсадноки амволи давлатї мутобиќи
талаботи қонунгузорӣ бо ќарорњои дахлдори Кумита 2127 воситаи асосии
давлатї ба маблаѓи умумии 25,1 млн. сомонї аз тавозуни як маќомот ва
корхонаю ташкилот ба тавозуни маќомот ва корхонаю ташкилоти
давлатии дигар гузаронида шудаанд.
Бо риояи талаботи санадҳои меъёрии њуќуќї дар асоси ќарорњои
Кумита љињати аз эътибор соќит намудани воситањои асосии 96 маќомот,
корхонаю ташкилот ва муассисањои мансуб ба моликияти љумњуриявї
розигї дода шудааст.
Њамзамон, вобаста аз њолати воќеї ва 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 шудаанд.
Бо маќсади дар корхонањои давлатї таъсис додани шўроњои нозирон
ва таъмини фаъолияти онњо, инчунин муайян намудани ваколатњои
шўроњои нозирони корхонањои давлатї 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” тањия гардида, барои
мувофиќа ба вазорату идорањои марбутаи кишвар ирсол карда шудаанд.
Бањри таъсиси фењристи маълумот дар бораи моликияти давлатї
тадбирњои зарурї андешида шуда, љињати дар навбати аввал ташаккул
додани фењристи корхонаю ташкилотњои давлатї ва шахсони њуќуќие, ки
дар сармояи оинномавии онњо њиссаи давлат мављуд аст, дар якљоягї бо
маќомоти давлатї корњо оѓоз гардиданд.
Бо маќсади њалли масъалањои амволии сохтмони биноњои нави
Парлумон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон ва татбиќи Наќшаи
генералии шањри Душанбе чорањои лозима андешида шуда,
бо пешнињоди Кумита љињати кучонидани Хадамоти давлатии
“Муњофиза”-и Вазорати корњои дохилї, Муассисаи давлатии “Коллељи
љумњуриявии рассомї ба номи М.Олимов”-и Вазорати фарњанг
ва Бойгонии давлатии таърихи навтарини Љумњурии Тољикистон ба собиќ
бино ва иншооти Љамъияти сањомии кушодаи “Бюрои махсуси
конструкторию технологии мошинсозї”, воќеъ дар шањри Душанбе, кўчаи
Неъмат Ќарабоев, 54 фармоиши дахлдори Њукумати Љумњурии
Тољикистон ќабул гардидааст.
Инчунин, љињати њалли масъалањои љойгиркунии маќомоти навтаъсис
дар асоси фармоиши Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 27 марти соли
2018 №33-ф Кумитаи бехатарии озуќаворї дар бинои Дастгоњи иљроияи
Президенти Љумњурии Тољикистон, воќеъ дар шањри Душанбе, хиёбони
Рўдакї, 78 љойгир карда шуда, пешнињоди Кумита вобаста ба љойгиркунии
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Агентии авиатсияи граждании назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ба
Њукумати Љумњурии Тољикистон манзур карда шудааст.
Мувофиќи њисоботњои пешнињодгардида дар нимсолаи якуми соли
2018 дар вилоятњо, шањрњо ва ноњияњои љумњурї љињати ба фурўш
баровардани моликияти коммуналї 24 музояда гузаронида шуда,
25 иншоот, 22 адад воситаи наќлиётї ва дигар намуди амволи давлатї
фурўхта шудаанд. Маблаѓи умумии ба буљетњои мањаллї аз њисоби
хусусигардонии моликияти коммуналї воридгардида 3,2 млн. сомониро
ташкил медињад, ки ин нисбати нишондињандаи њамин давраи соли 2017 ба
маблаѓи 896,7 њазор сомонї зиёд мебошад.
Дар ин давра, 2129 адад шартномаи иљораи моликияти коммуналї
баста шуда, аз ин њисоб ба буљетњои мањаллї 5,4 млн. сомонї ворид
гардидааст, ки ин нисбати нишондињандаи њамин давраи соли
2017 мутаносибан 81 адад шартнома зиёд ва 2,1 млн. сомонї кам мебошад.
Маблаѓи умумии ба буљетњои мањаллї аз њисоби хусусигардонї ва ба
иљора супоридани моликияти коммуналї воридгардида 8,6 млн. сомониро
ташкил медињад, ки ин нисбат ба њамин давраи соли 2017 ба маблаѓи
1,2 млн. сомонї кам мебошад.
Дар давраи њисоботї дар самти њифзи њуќуќњои амволии Љумњурии
Тољикистон дар дохил ва хориљи кишвар низ корњои зарурї ба анљом
расонида шуданд.
Аз љумла, оид ба масъалањои амволии Пойгоњи њарбии Россия дар
Љумњурии Тољикистон ва љињати иљрои Протоколи љаласаи Комиссияи
мувофиќавии Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия оид ба
баррасии масъалањои молумулкї аз 20 декабри соли 2017 №3 пешнињодоти
Кумита ба Њукумати Љумњурии Тољикистон манзур карда шудааст.
Њамзамон, бо маќсади иљрои супориши Роњбари Дастгоњи иљроияи
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Рањмон Озода Эмомалї аз
18 апрели соли 2018 №22/10-24251 аз љониби Комиссияи мувофиќавии
љониби Тољикистон масъалањои иљрои Протоколи номбаршуда мавриди
баррасї ќарор дода шуда, хулосаи мувофиќашуда ба Вазорати мудофиаи
Љумњурии Тољикистон ирсол карда шуд.
Инчунин, бо маќсади баррасии масъалаи эътирофи њуќуќи
соњибмулкии Љумњурии Тољикистон ба иншооти дар ќаламрави Љумњурии
Ќирѓизистон љойгиршуда дар асоси фармоиши Њукумати Љумњурии
Тољикистон њайати тољикистонии Комиссияи муштараки Тољикистону
Ќирѓизистон тасдиќ гардида, љињати омода намудани рўйхати иншоотњо ва
дастрас намудани њуљљатњои њуќуќмуайянкунанда тадбирњои лозима
андешида шуда истодааст.
Бо маќсади иљрои супориши Њукумати Љумњурии Тољикистон аз
9 марти соли 2018 №21219(29-13) љињати баррасии масъалањои
барасмиятдарории њуќуќи соњибмулкї ба хатњои интиќоли барќи дар
њудуди Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ўзбекистон ќарордошта
гурўњи кории байниидоравї таъсис дода шуда, таклифњои Гуруњи корӣ ба
Њукумати Љумњурии Тољикистон манзур гардидаанд.
Дар давраи њисоботї бањри ба анљом расонидани раванди
барњамдињии Љамъияти сањомии кушодаи “Азот”, Муассисаи “Маркази
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татбиќи Лоињаи баќайдгирї ва системаи кадастри замин” ва Муассисаи
давлатии “Маркази идораи Лоињаи бо оби нўшоки таъмин намудани
ањолии ноњияи Мир Сайид Алии Њамадонї» лоињањои дахлдори ќарорњои
Њукумати Љумњурии Тољикистон тањия ва тибќи тартиби муќарраргардида
ба Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод карда шудаанд.
Инчунин, аз љониби Кумита љињати танзими истифодаи босамари
молу мулки ба фоидаи давлат мусодирашуда чорањои зарурї андешида
шудаанд.
Бо маќсади љалби сармоя ба иќтисодиёти миллї ва ташкили љойњои
нави корї дар асоси пешнињоди Кумита ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 31 майи соли 2018, №294 “Дар бораи хусусигардонии
сањмияњои Љамъияти сањомии кушодаи “Пиллаи Тољик” ќабул гардидааст
ва айни замон бастаи сањмияњои ба давлат тааллуќдоштаи љамъияти
мазкур ба тендери байналмилалї бароварда шудаанд.
Бо маќсади иљрои Наќшаи инфиродии таљдиди сохтори ШСХК
“Барќи Тољик” барои солњои 2011-2018 (ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 30 августи соли 2011 №431) ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 28 апрели соли 2018, №234 “Дар бораи азнавташкилдињии
љамъиятњои сањомї” тасдиќ карда шудааст ва мутобиќи ќарори мазкур
корҳо оид ба азнавташкилдињии 10 љамъияти сањомии кушодаи системаи
ШСХК “Барќи Тољик” ва дар заминаи онҳо таъсис додани Љамъиятњои
сањомии кушодаи “Шабакањои интиќоли барќ” ва Љамъиятњои сањомии
кушодаи “Шабакањои таќсимоти барќ” идома доранд.
Дар доираи талаботи Тартиби ба љамъияти сањомии кушода табдил
додани корхонањои давлатї ва воњиди сохтории он (ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон аз 2 августи соли 2010 №392) дар заминаи ЉДММ
“Тољделфарм” Љамъияти сањомии кушодаи “Тољдорусаноат” таъсис дода
шудааст.
Ба ҳолати 1 июли соли 2018 шумораи умумии ҷамъиятҳои саҳомии
кушодае, ки бастаи 100 фоизи саҳмияҳои онҳо ба давлат тааллуқ доранд,
117 адад буда, ҷамъиятҳои саҳомие, ки дар сармояҳои оинномавии онҳо
саҳмияҳои давлат мавҷуд мебошанд, 24 ададро ташкил медиҳад.
Инчунин, дар сармояи оинномавии 4 адад љамъияти дорои масъулияти
мањдуд сањми давлат мављуд мебошад.
Дар давраи њисоботї тибќи талаботи ќонунгузорї дар 14 адад
љамъиятҳои сањомии кушода ва 4 адад љамъиятҳои дорои масъулияти
маҳдуд, ки дар сармояи оинномавии онњо сањми давлат мављуд мебошад,
маљлисњои умумии солонаи сањмдорон баргузор карда шудаанд.
Тибќи ќарорњои маљлиси умумии солонаи сањмдорон ва иштирокчиён
дар натиљаи таќсими фоидаи софи љамъиятњои хољагидор ба маблаѓи
умумии 2,6 млн. сомонї суди сањмияњо људо карда шуда, маблаѓи мазкур
пурра ба буљети давлат пардохт гардидааст.
Ҳамзамон, бо маќсади ташкили шўрои нозирон дар Љамъияти сањомии
кушодаи “Тољик Эйр” аз љониби Кумита лоиҳаи қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъалаҳои Ҷамъияти саҳомии кушодаи
28

“Тоҷик Эйр” тањия ва тибќи тартиби муќарраргардида ба Њукумати
Љумњурии Тољикистон пешнињод карда шудааст.
Дар давраи њисоботї ба 6 ѓолиби объектњои дар тендери сармоягузорї
фурўхташуда санадҳо оид ба иљрои уњдадорињои шартномавї дода
шудаанд. Мутобиќи шартномањои хариду фурўш дар давраи солњои 20162018 аз љониби ѓолибони тендерњо ба маблаѓи умумии 110,0 млн. сомонї
сармоягузорї карда шуда, ба миќдори 138 адад љойњои корї ташкил карда
шудаанд.
Дар баробари ин, айни замон иљрои ўњдадорињои шартномавии
хариду фурўши 7 иншоот идома дошта, аз љониби ѓолибони тендерњо бояд
3,2 млн. сомонї сармоягузорї ва 86 адад љойи корї ташкил карда шаванд.
Дар нимсолаи якуми соли 2018 аз њисоби хусусигардонї ва истифодаи
моликияти љумњуриявї 11 505 967 сомонї ба буљети давлат ворид шудааст,
ки ин 88,5 фоизи наќшаи пешбинигардидаи Буљети давлатии Љумњурии
Тољикистон барои нимсолаи якуми соли 2018-ро (13,0 млн. сомонї) ташкил
медињад.
Дар давраи њисоботї аз љониби Хадамоти назорати давлатии
истифодаи амволи давлатии Кумита њолати нигоњдорї, истифодабарї,
риояи тартиби ба иљора додан, фурўш ва аз эътибор соќит намудани
воситањои асосї дар 107 субъекти хољагидори соњањои мухталифи хољагии
халќи љумњурї санљида шуд.
Дар натиљаи санљишњои гузаронидашуда бинобар сабаби риоя
накардани ќонунгузорї њангоми ихтиёрдорї ва истифодаи амволи давлатї,
иљро накардани амру дастурњои маќоми ваколатдори идораи амволи
давлатї ва Ќоидањои пешбурди Дафтари баќайдгирии санљишњо аз љониби
субъектњои хољагидори Љумњурии Тољикистон мутобиќи Кодекси
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон 36 адад парвандањои
њуќуќвайронкунии маъмурї ба маблаѓи умумии 32,9 њазор сомонї тартиб
дода шудааст.
Инчунин, тибќи тартиби муќарраргардида 236 адад воситањои асосии
баќайднагирифташуда ба маблаѓи 950,1 њазор сомонї ба тавозуни
корхонаю ташкилоти давлатї даромад карда шудаанд, ки ин нисбати
њамин давраи соли 2017 мутаносибан 47 адад ва 298,0 њазор сомонї зиёд
мебошад. Њамзамон, 955 адад молу мулки давлатї бо арзиши 214,3 њазор
сомонї аз гурўњи воситањои гардишї ба гуруњи воситањои асосї
гузаронида шуда, дар њисобдории субъектњои хољагидор таѓйироти
дахлдор ворид гардидааст.
Дар нимсолаи аввали соли 2018 оид ба фурўши моликияти давлатї
23 музояда гузаронида шуда, 6 иншооти ѓайриманќул, 110 воситаи
наќлиётї ва дигар молу мулки манќули давлатї, 260,0 тонна пораву
партовњои металлњои сиёњ ва 6,8 тонна металлњои ранга фурўхта шудаанд.
Бо маќсади таъмини истифодаи самараноки моликияти давлатї
7 озмуни ба иљора супоридани амволи давлатї барпо гардид ва дар
натиљаи он 128 адад иншооти давлатї ба маблаѓи умумии солонаи 1,2 млн.
сомонї ба иљора супорида шудааст.
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Дар маљмўъ ба њолати 30 июни соли 2018 оид ба иљораи моликияти
љумњуриявї 627 адад шартнома ба маблаѓи умумии солонаи 8,2 млн.
сомонї амал доранд.
Дар нимсолаи якуми соли 2018 аз њисоби ба иљора супоридани амволи
давлатї 3,4 млн. сомонї ба буљети љумњуриявї интиќол дода шудааст, ки
ин нишондињанда нисбати њамин давраи соли 2018 ба маблаѓи 258,8 њазор
сомонї ё ин ки 8,6 фоиз зиёд мебошад.
Дар давраи њисоботї, бо маќсади мутобиќ намудани Қонуни
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи фаъолияти бањодињї (нархгузорї)” ба
шароити амалкунанда, аз љумла љорї намудани стандартњои нархгузорї,
муайян намудани ваколатњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ва
маќомоти ваколатдори давлатї дар соњаи фаъолияти нархгузорї ва
танзими самараноки фаъолият дар ин самт лоињаи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти бањодињї (нархгузорї)» дар тањрири
нав тањия карда шуда, барои мувофиќа ба вазорату идорањои марбутаи
кишвар пешнињод гардидааст.
Дар давраи њисоботї аз љониби Корхонаи воњиди давлатї оид ба
нархгузории Кумита арзиши 30 адад иншоот ва 286 адад воситаи наќлиёти
мансуб ба моликияти љумњуриявї бањогузорї карда шудаанд.
Инчунин дар асоси мурољиатњои шахсони њуќуќї ва воќеї 407 адад
иншооти бартарафшаванда, 122 адад молу мулки мансуб ба моликияти
коммуналї ва 231 адад амволи шањрвандон нархгузорї гардидаанд.
Дар давраи ҳисоботӣ ба Кумита 7581 њуљљат ворид шуда, аз рўи
таъйинот ба нињодњои гуногуни љумњурї 3368 њуљљат содирот карда
шудааст. Аз љумла дар давраи ҳисоботӣ ба Кумита 1671 супоришҳои
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Дастгоҳи иҷроияи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардида, аз он 764 супориш иҷро гардида, ба
Њукумати мамлакат ирсол карда шуд ва 907 супориш дар марҳилаи
баррасӣ ва таҳти назорат қарор доранд.
Барои қабули шаҳрвандон ҳуҷраи алоҳида муҷаҳҳаз гардонида шуда,
ба ҳамаи шаҳрвандоне, ки шифоҳӣ муроҷиат менамоянд аз ҷониби
роҳбарияти Кумита ҷавобҳои дахлдор дода мешаванд.
Мутобиќи тартиби муќарраргардида доир ба самтњои фаъолияти
Кумита 365 ќарори Раиси Кумита ќабул карда шудааст.
Дар давраи ҳисоботӣ бо розигии раиси Кумита 9 нафар хизматчиёни
давлатї дар курсњои бозомўзї иштирок ва тањсил намуданд.
Дар нимсолаи якуми соли 2018 озмун барои ишғоли мансабҳои холии
маъмурии хизмати давлатии Кумита гузаронида шуда, 4 нафар довталаб ба
кор қабул карда шуданд ва 16 нафар хизматчиёни давлатӣ тибқи
қонунгузорӣ ба аттестатсияи навбатӣ фаро гирифта шуданд.
Инчунин 100 нафар кормандони Кумита ба сафарҳои хизматӣ, аз
ҷумла 35 нафар ба хориҷи кишвар ва 65 нафари дигар дар дохили ҷумҳурӣ
фиристода шуданд.
Ҷиҳати пешбурди сиёсати кадрии пешгирифтаи Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба зиёд намудани шумораи занон дар мақомоти давлатӣ аз
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рӯи шумораи умумии кормандон шумораи занон ба 22,5 фоиз расонида
шуд, ки аз он 4 нафар зан дар ҳайати роҳбарикунанда мебошанд.
Нақшаи иҷрои қисми хароҷоти буҷет дар давраи ҳисоботӣ 83,2 фоиз
иҷро гардида, нақшаи қисми даромади маблағҳои махсус бошад, 5,9 фоиз
иҷро шудааст.
Бо мақсади баланд бардоштани маърифати кормандони Кумита дар
самти танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ, одоби оиладорӣ ва
фарҳанги миллии либоспӯшӣ ва одоби хизматчии давлатӣ 25 майи соли
2018 ҷаласаи муштараки Комиссияи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо,
Комиссияи одоби хизматчии давлатӣ ва Шӯрои занҳои назди Кумита
баргузор гардид. Дар чорабинӣ намояндагони Кумита оид ба корҳои дин,
танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ, Кумитаи кор бо занон ва
оила ва Агентии хизмати давлатӣ иштирок намуданд.
Ба муносибати љашни 30 солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон таҳти роҳбарии Раиси Кумита муҳтарам Ҳамрализода Фаррух
Маҳмуд дар ноҳияи Рудакӣ Гуруњи корї таъсис дода шуд, Айни замон
масъулини гуруњи корї оид ба тањия ва амали кардани наќшаи
чорабинињои ободонию бунёдкорї корњо идома доранд.
Кумита сохтмони майдончаи варзишию бозиҳои кӯдакона ва
таваққуфгоҳи мошинҳо дар кӯчаи Шевченкои ноҳияи Исмоили
Сомонӣ ба итмом расонд.
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 ва дар ин самт мунтазам ҳамкорӣ бо
васоити ахбори омма идома дорад.
Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї дар
нимсолаи дуюми соли 2018 иљрои тадбирњои зеринро дар доираи
ваколатњои низомномавї ба наќша гирифтааст:
- љоннок намудани мониторинги рафти татбиќи лоињањои давлатии
сармоягузорї ва дар њамкорї бо вазорату идорањои дахлдор, созмонњои
маблаѓгузор ва њалли мушкилот дар амалинамоии онњо;
- дар њамкорї бо ширкатњои ватанию хориљї тањия намудани
созишномањои нави сармоягузорї оид ба сохтмон ва ба истифода додани
корхонањои нави истењсолї;
- дар ҳамкорӣ бо Вазорати корҳои хориҷӣ андешидани чораҳои зарурӣ
ҷиҳати баргузор намудани Комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону
Молдова оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва техникӣ;
- бо мақсади дастгирии соҳибкории навтаъсис, мусоидат ба фаъолияти
соҳибкорони инфиродӣ ва амалї намудани идеяҳои нави тиҷоратӣ таъсис
додани Муассисаи давлатии “Бизнес – инкубатори Тоҷикистон”;
- ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ таҷлил намудани чорумин солгарди ҷашни
“Рӯзи соҳибкорон ташкил ва баргузор наудани Форуми байналмилалии
соҳибкории Душанбе – 2018 таҳти унвони “Рушд соҳибкорию
сармоягузорӣ ва равандҳои муосири иқтисодӣ”;
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- дар доираи сафари давлатии Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон ташкил
ва дар сатҳи зарурӣ баргузор намудани Форуми соҳибкорони Ӯзбекистон
ва Тоҷикистон дар шаҳри Тошкент;
- таъмини иҷрои самараноки Барномаи дастгирии давлатии
соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012 – 2020;
- омода намудани таклиф љињати кам кардани сарборӣ барои
фаъолияти соҳибкорӣ, аз љумла оид ба кам кардани шумораи ҳуҷҷатҳои
иҷозатдиҳӣ ва маќомоти ваколатдори давлатии иљозатдињанда;
- гузаронидани санҷиши фаъолияти мақомоти ваколатдори давлатии
иљозатдињанда оид ба риояи талаботи санадњои меъёрии њуќуќии Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар соҳаи танзими низоми иљозатдињї тибќи наќшаи
тасдиќгардида;
- андешидани чораҳои зарурӣ ҷиҳати ташкили ҷаласаи навбатии
Шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти санҷишӣ;
- бо ҷалби коршинос такмили сомонаи www.ijozat.tj ва Феҳристи
ягонаи давлатии электронии ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ ҷиҳати иттилоотонии
субъектҳои соҳибкорӣ ва сармоягузорон;
- гузаронидани мониторинги татбиќи мораторий ба санљишњои
фаъолияти субъектњои соњибкорї дар соњањои истењсолї;
- дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ташкил ва баргузории корҳои
фаҳмондадиҳӣ барои субъектҳои соҳибкорӣ оид ба санадҳои меъёрии
ҳуқуқии соҳаи дастгирии соҳибкорӣ, аз ҷумла дар соҳаи танзими низоми
иҷозатдиҳӣ, санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор ва мораторий ба
санљишњо.
- андешидани тадбирњои лозима бањри иљрои сариваќтии ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 майи соли 2018, №294 «Дар бораи
хусусигардонии сањмияњои Љамъияти сањомии кушодаи «Пиллаи Тољик» ва
гузаронидани тендери байналмилалї оид ба хусусигардонии бастаи
сањмияњои ба давлат тааллуќдоштаи љамъияти мазкур;
- андешидани чорањои таъхирнопазир љињати иљрои наќшаи
пешбинигардидаи Буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли 2018
вобаста ба даромад аз њисоби хусусигардонї ва истифодаи моликияти
давлатї;
- андешидани тадбирҳо љињати бо вазорату идорањои марбутаи
кишвар мувофиќа намудани лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи фаъолияти бањодињї (нархгузорї)» дар тањрири нав ва ба Њукумати
Љумњурии Тољикистон пешнињод намудани он.
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