
 

 

 

Маълумотнома 

ба лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи тасдиқи Барномаи давлатии сармоягузориҳо, 

грантҳо ва сохтмони асосӣ барои солҳои 2013-2015» 
 
 
Лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи 

Барномаи давлатии сармоягузориҳо, грантҳо ва сохтмони асосӣ барои солҳои 
2013-2015» аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(Раҳимзода Ш.) таҳия шуда, дар мувофиқа бо вазоратҳои адлия (Менглиев Р.Ш.), 
молия (Наҷмиддинов С.М.), кишоварзӣ (Султонноёбов Ю.), нақлиёт (Ҳакимов Н.Ҳ.), 
тандурустӣ (Салимов Н.Ф.), мелиоратсия ва захираҳои об (Бобокалонов Р.), 
меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ (Маҳмадаминов М.Б.), Кумитаи давлатии 
сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ (Саидов Д.Ш.), Кумитаи андоз (Давлатов 
Н.М.), Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ (Неъматов М.М.), Хадамоти гумрук 
(Зарипов Г.) ва Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия                            
(Саидов Ф.) пешниҳод гардидааст. 

Лоиҳаи мазкур бо мақсади иҷрои банди 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи дурнамоҳо, консепсияҳо ва барномаҳои давлатии иҷтимоию 
иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва баҳри ҷалби сармояҳои хориҷӣ барои 
татбиқи лоиҳаҳои афзалиятнок дар шароите, ки маблағгузории дохилии кишвар 
хеле маҳдуд мебошад, Барномаи Давлатии Сармоягузорӣ, Грантҳо ва Сохтмони 
асосӣ барои солҳои 2013-2015 таҳия гардидааст. 
 Барнома аз чор қисми асоси иборат мебошад. Дар қисми аввал маълумоти 
мухтасар дар бораи Ҷумҳурии Тоҷикистон, сиёсати иқтисодии кишвар, аз ҷумла 
сиёсати макроиқтисодӣ, пулию қарзӣ, вобастагии Барномаи Давлатии 
Инвеститсионӣ бо омилҳои макроиқтисодӣ ва стратегияи паст кардани сатҳи 
камбизоатӣ нишон дода шудааст. 
         Дар лоиҳаи мазкур баъд аз баррасии маҷлиси Раёсати Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тағийру иловаҳои дахлдор ворид карда шуданд. Эродҳои Сарвазири 
Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба бахши электроэнергетикаи Барнома пурра ба 



инобат гирифта шуданд, инчунин пешниҳоди Вазорати молия  оид ба 
нишондиҳандаҳои маблағҳои асосии мутамарказ барои соли 2013 қабул шуаанд.   
  
 Шӯъбаи ислоҳоти иқтисодӣ ва инвеститсияи Дастгоҳи иҷроияи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи қарори мазкурро такмил дода, онро бо муовини 
якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатов М.С., мушовири давлатии 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳамралиев Ф.М., шӯъбаҳои ҳуқуқ (Муродов 
Д.Ҳ.), молия  (Ҷаборов О.А.), нақлиёт ва коммуникатсия (Ҳабибов М.Ҳ.), 
тандурустӣ, оид ба масъалаҳои занон ва оила (Бобоҳоҷиева Л.С.), оид ба 
масъалаҳои ҷавонон, спорт ва туризм (Мирсаидова Д.А.), иттилоотию таҳлилӣ 
(Сиддиқов С.) ва тарҷумаи  Дастгоҳи  иҷроияи  Президенти Ҷумҳурии  Тоҷикистон 
(Ҳикматов Ф.Б.) мувофиқа намудааст. 
 Хоҳишмандем лоиҳаи қарорро барои баррасӣ ба маҷлиси Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоед. 
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