
Дар охири сол, яъне 14-15 

декабри соли 2018 аз 

тарафи Пажӯҳишгоҳ дар 

ҳамкорӣ бо кафедраи 

менеҷменти молиявии 

ДДМИТ конфронси 

илмӣ-амалии 

байналмилалии дар 

мавзӯи “Ташаккули модели инвеститсионии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” баргузор гардид.  

Конфронси мазкур аз 3 бахши асосӣ иборат буд: 

1. Бахши сармоягузорӣ ва рушди низоми иқтисодӣ; 

2. Бахши молия ва ташаккули заминаҳои рушди иқтисоди миллӣ; 

3. Муаммоҳои соҳибкорӣ, андозбанди ва муҳосибӣ дар шароити 

ташаккули модели инвеститсионии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

Дар конфронс 

меҳмонони хориҷи кишвар 

намояндагони ширкатҳои 

хориҷӣ намояндагони 

вазорату идораҳо, 

мутахассисони соҳаи мазкур 

ва устодони шинохтаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

иштирок доштанд. Аз ҷумла: 

- Намояндаи Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 

Тољикистон, Ниёзов Масрур – сармутахассиси Раёсати рушди 

соњањои иљтимої. 

- Ҳамоњангсози Барномаи руди Созмони Милали Муттањид. 

Саидхољаев Ф. 



- Намояндаи Бонки миллии Тољикистон н.и.и., дотсент Солиев Н.Н.  

- Директори ПИТ “Молия”-ДДМИТ, н.и.и., дотсент Ҷумъабоев Х.Қ. 

- Коршиноси калони муассисаи таълимӣ, лоиҳаи Иттиҳоди  Аврупо  

оид ба "Дастгирии самтҳои интихобшудаи  ислоҳоти  Идоракунии 

молияи  давлатӣ (ИМД): ЛОТ 1” - Сигитас  Бразинскас.  

- Вакили Маљлиси Олии ЉТ д.и.и., профессор Ќудратов Р.Р. 

Маърӯзаи конфронс бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ баргузор 

гардид.  

Конфронс дар сатҳи олӣ баргузор гардида дар охири конфрон 

чунин пешниҳодҳо шуданд: 

 барои љалби сармояи хориљї ба маќсад мувофиќ будан, муаммоњои 

зиёдтар дар самти андозбандї ва имтиёз додан ба соњибкорон то 

давраи ба истењсолот шуруъ намудани корхонањои нави ватанию 

хориљї, ки ба пешрафти иќтисодиёт мусоидат намоянд; 

 такмили ќонунгузорї ва танзим дар соњаи сармоягузорї ва 

соњибкорї, хатарњои соњибкорї ва сармоягузориро камтар намуда, 



имконият медињад, ки шуѓли самарабахшии дохилї 

таъмингардида, барои сармоягузорони дохилї ва хориљї тавсеа 

ёбад; 

 дастгирии самараноки давлатии соњибкорї ва таъмини бењбуди 

фазои сармоягузорї ин кафолат ва тасдиќи суботи иќтисодию 

иљтимої, идоракунии самаранок, пешбурди самтњои муосири 

ислоњот ва татбиќи афзалиятњои миллї ва стратегии кишвараст; 

 инкишофи бахши хусусї ва соњибкорї бо рушди иќтисодиёт, 

коњиш ёфтани сатњи камбизоатии ањолии кишвар; 

 кам кардани шумораи санљишњо, коњиш ва санљишњои беасос 

пурра бартараф карда шаванд; 

 барои љалб намудани сармоягузорони хориљї њарчи бештар 

имтиёзњои андозї ва шароити хуб фароњам оварда шавад. 

 


