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Ҷаласаи чоруми Шӯрои миллии суботи молиявӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  
 

Санаи 22 декабри соли 2020 бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти таъмини устувории 

низоми молиявии кишвар дар Бонки миллии Тоҷикистон ҷаласаи чоруми 

Шӯрои миллии суботи молиявӣ (Шӯро) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти 

роҳбарии Раиси Шӯро – Вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Завқизода Завқӣ Амин бо иштироки намояндаи Дастгоҳи 

иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони Вазорати молияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон ва Хазинаи суғуртаи 

пасандозҳои шахсони воқеӣ баргузор гардид. 

Дар оғози чорабинӣ, мутобиқи рӯзномаи ҷаласа рафти иҷрои 

қарорҳои қабулгардидаи ҷаласаи сеюми Шӯро муҳокима гардида, 

гузориши масъулин оид ба андешидани чораҳои мушаххас барои ҳалли 

мушкилиҳо дар фаъолияти корхонаҳои азими давлатӣ ва раванди қабули 

тартиби амалӣ гардонидани механизми маблағгузории касри Хазинаи 

суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ шунида шуданд.  

Дар рафти баргузории ҷаласа аъзои Шӯро бо пешниҳоди рӯнамоиҳо 

оид ба монеаҳои рушди бозори коғазҳои қиматноки давлатӣ, омилҳои 

таъсиррасон ба сатҳи таваррум ва қурби асъор, инчунин вазъи ҷории 

бозори суғурта муҳокимарониҳо анҷом доданд. Қайд карда шуд, ки 

шиддат гирифтани рақобату номуайяниҳо дар муносибатҳои тиҷоратӣ, 

зиёд гардидани мушкилиҳо вобаста ба тағйирёбии иқлим ва паҳншавии 

бемориҳои нави сироятӣ дар саросари ҷаҳон собит месозанд, ки дар самти 

пешгӯии хавфҳо ва коҳиш додани таъсири онҳо ба иқтисодиёти миллӣ, 

ҳамоҳангии зичи вазорату идораҳои калидӣ нақши муассир мебозад.  

 Дар ин раванд таъкид гардид, ки баланд бардоштани иқтидор ва 

рақобатпазирии самтҳои асосии фаъолияти бахшҳои молиявӣ, бахусус 

пешниҳоди коғазҳои қиматноки ҷолибнок дар фаъолияти бозори аввалия 

ва дуюмдараҷа, нигоҳ доштани сатҳи муътадили таваррум ва тағйирёбии 



боэътидоли қурби асъор дар рушди устувори иқтисодиёти кишвар нақши 

муҳим доранд.  

Ҳамзамон, аз ҷониби иштиркочиёни Шӯро вобаста ба масъалаҳои 

ҳалталаби бахшҳои молиявии кишвар ва мунтазам гузаронидани 

мониторинг аз рӯи баҳодиҳии онҳо таъкид гардида, ҷиҳати пешгирӣ 

намудани хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисодиёти миллӣ пешниҳодҳои 

мушаххас манзур гардиданд.  

Дар хотимаи ҷаласа, бо мақсади дар ҳамоҳангӣ татбиқ намудани 

дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати 

дастрасӣ ба хизматрасониҳои муосири молиявӣ ва диверсификатсияи 

воситаҳои маблағгузории дарозмуҳлати бахши воқеии иқтисодиёт 

тавассути вусъат додани иқтидори бозори коғазҳои қиматнок, бахусус 

истифодаи воситаи ҷойгиркунӣ дар биржаҳои фондӣ, дар доираи 

нишондиҳандаҳои пешбинишуда нигоҳ доштани сатҳи таваррум ва коҳиш 

додани фишорҳои қурбӣ, инчунин рақобатпазир гардонидани ширкатҳои 

суғуртавӣ қарорҳои дахлдор қабул гардида, аъзои Шӯро барои иҷрои 

саривақтии онҳо вазифадор карда шуданд. 

Бояд қайд кард, ки Шӯрои миллии суботи молиявӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мақоми байниидоравии доимоамалкунандаи машваратӣ 

буда, бо мақсади баррасии масъалаҳои таъмини суботи молиявӣ, ошкор 

намудани хавфҳо дар низоми молиявӣ ва пешниҳоди тадбирҳо баҳри  

коҳиш додани онҳо, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 

июни соли 2018, №331 таъсис дода шудааст. 

 


