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Кумитаи назоратии лоица бо цадафи мусоидат дар татбиқи лоица ва 

таъмини шаффофият дар кори амалигардонии он ташкил шудааст. 

Намояндацои як силсила ницодцои давлатк, бахши хусуск, СЕКО ва МБТ 

узви Кумитаи мазкур мебошанд.  
 

Саидрацмон Назриев, муовини вазири рушди иқтисод ва савдои 

Тоҷикистон, фаъолияти Барномаро дар соли 2011 пурсамар номида, кори 

онро дар роци рушди соцаи нассоҷк ва дӯзандагк дар Тоҷикистон муассир 

медонад. Ӯ, цамчунин, аз мусоидати лоица дар ҷицати  бецтар намудани 

фаъолияти ницодцои СФС ва ТБТ дар Тоҷикистон низ қадрдонк кард. 
 

Армен Заргарян, мушовири минтақавии МБТ оид ба пешбурди тиҷорат, аз натиҷацои фаъолияти лоица дар соли 

2011 мисолцо овард. Аз ҷумла, бо мусоидати лоица корхонацои соца дар намоишгоццои байнулмилалк дар Порис 

ва Маскав ширкат варзиданд; тадқиқи бозори мацсулоти дӯзандагии Русия гузаронида шуд; кормандони 

озмоишгоццои маводи ғизоии Тоҷикстандарт дар Аврупо таҷрибаомӯзк 

карданд, Ҷадвали арзжбии бехатарии маводи ғизок тация шуд ва ғ. Саидамон 

Исомаддинов, мудири кулли ширкати “Лидер”(ш. Хуҷанд) гуфт, цамкорк бо 

лоицаи мазкур ба онцо имкон дод, то цузури худро дар бозори Русия тақвият 

бахшанд ва рақобатпазирияшонро дар бозорцои беруна боло бибаранд. Ӯ 

цамчунин аз кӯмакцои МБТ дар заминаи бецтар намудани мудирияти сифат 

ва цосилнокии кор изцори сипос намуд. Дар нишасти мазкур, цамчунин, 

натиҷацои иштироки корхонацои Тоҷикистон дар намоишгоццои маъруфи 

байнулмилалии Порису Маскав низ барраск гардид. 

Баррасии низоми мудирияти бехатарии маводи ғизок 

Роцбарон ва кормандони вазорату ницодцои марбутаи давлатк оид ба таъмини 

бехатарии маводи ғизок ва цамчунин намояндагони созмону сохторцои дигари 

дахлдор гирди як миз ҷамъ омаданд, то натиҷацои пажӯциши мушовирони МБТ-ро 

оид ба нақшу вазифацои расмии ницодцои давлатк дар низоми бехатарии маводи 

ғизок дар Тоҷикистон барраск бикунанд. Цадафи ин пажӯциш тацияи пешницодцое 

ҷицати боло бурдани сатци самаранокии низоми мазкур ва коциш додани хароҷоти 

ҷомеа ва бахши хусуск аз тариқи бецсозии сохторк буд.  
 

Саидрацмон Назриев, муовини вазири рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон мизи 

гирдро оғоз намуд ва онро қадами муцимме ба сӯи таъмини низоми бецтари 

мудирияти бехатарии ғизо дар кишвар номид. Ҷаноби Назриев аз оқибатцои манфии 

такрори вазифаву фаъолиятцои якхела аз сӯи ницодцои гуногуни давлатк ва таъсири 

он ба афзоиши нархцо ибрози нигаронк намуда, зарбулмасали мардумиро мисол овард, ки “модари баррача зижд 

шавад, он бесоциб мемонад”. Ӯ гуфт, арзиши маводи хӯрока дар Тоҷикистон цатто аз Русия цам гаронтар аст, цол он 

ки цадди мижнаи маош дар ҷумцурк нисбат ба Русия цашт маротиба камтар мебошад. Муовини вазир гуфт,“агар мо 

мехоцем цамчун як кишвари мутамаддин тиҷорат бикунем, мо бояд ба Созмони Ҷацонии Тиҷорат (СҶТ) ворид шавем. 

Барои он ки моро ба узвияти СҶТ бипазиранд, мо бояд қонуну қоидацоямонро ба меъжрцои байнулмилалк мутобиқ намоем. 

Ницодцои давлатк набояд фаъолияти цамдигарро такрор кунанд, набояд вориди сабқат мижни цам гарданд, балки бо цам ба 

хотири бецбудии ҷомеа цамкорк намоянд.” 
 

Малика Иброцимова, намояндаи СЕКО, гуфт, Швейтсария дац сол боз чунин барномацоро пуштибонк менамояд ва 

ин пуштибоницояшро идома хоцад дод, чун “мо мебинем, ки Ҳукумати Тоҷикистон барои анҷоми мусбати ин иқдом 

талоши ҷиддк дорад. Мо мебинем, ки қонунцои хуби зижде қабул шудаанд, вале агар ин қонунцо танцо рӯи коғаз боқк 

бимонанд, ба нафъи кор нахоцад буд. Мо умедворем, ки манфиатцои миллк болотар аз манфиатцои ницодцо хоцанд буд.” 

“Низоми мудирияти бехатарии маводи ғизок дар Тоҷикистон” мавзӯъи мизи мудавваре буд, ки рӯзи 11-уми 
ноябр дар Вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон баргузор гардид. 

БАРНОМАИ ПЕШБУРДИ ТИҶОРАТ ДАР ТОҶИКИСТОН 

Рафти татбиқи Барномаи “Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон”, мушкилоти мавҷуда ва нақшацои ояндаи 
он рӯзи 29-уми ноябр дар нишасти саввуми Кумитаи назоратии лоица дар ш. Душанбе барраск гардид. 
 



Дигбк Гаскойн, мушовири байнулмилалии МБТ оид ба масъалацои санитарк ва 

фитосанитарк, цангоми сӯцбат дар мавзӯъи асосцои бунжди низоми бехатарии 

маводи ғизок гуфт, масъулияти аввалиндараҷаи таъмини бехатарии маводи хӯрока 

бар дӯши корхонацо ва афродест, ки ба истецсол ва фурӯши он машғуланд ва 

нақши Цукумат бояд кафолати иҷрои ин масъулият аз сӯи онцо бошад. Ҷаноби 

Гаскойн гуфт, низоми назорати бехатарии ғизоворк бояд тавре созмондицк карда 

шавад, ки он ресурсцои ҷамъиятиву хусусиро ба таври самаранок истифода бурда, 

инчунин сатци лозимаи бехатарии маводи ғизоиро барои саломатии инсонцо 

таъмин намояд. Ӯ шарц медицад, ки “такрори фаъолият дар ҷицати назорати 

бехатарии ғизоворк бояд аз байн бурда шавад; он ҷойе ки лозим аст, масъулиятцои иловагк 

зам шавад; ницодцои масъул цам тавассути ягон василае дар сатци вазоратцо бояд бо цам 

цамкорк намоянд”. 
 

Ҷадвали арзжбии маводи бехатарии ғизок, ки аз ҷониби мушовирони миллк ва 

байнулмилалии МБТ тация шудааст, низ дар мецвари бацси мизи мудаввар буд. 

Қосим Қурбонов, мушовири миллии МБТ оид ба СФС, ки мустақиман дар омодасозии ин Ҷадвал ҷалб гардида буд, 

гуфт, “маълумотро тавассути сӯцбатцои алоцида бо намояндагони вазорату идорацои зиддахл ҷамъ овардем ва натиҷацоро 

ба Ҷадвал ворид намудем. Ҳамин тариқ, масъулиятцои цар ницоде дар марцилацои муайян-сар карда аз истецсолоти 

аввалия то фурӯши он дар бозору фурӯшгоццо цосил гардид. Сипас, Ҷадвалро тацлил намудем ва нақшу масъулиятцои 

такроржфта ва халоцоеро дар ин занҷира муайян кардем.” 
 

Дар чорабинк цамчунин роццои имконпазири тағйир додани вазъи мавҷуда, андешидани тадбирцои муассир, 

ислоцоти лозима ҷицати бартараф кардани мушкилот ва таъсис додани низоми самараноку бецтари назорати 

бехатарии маводи ғизок, ва ғайра барраск гардиданд.  

Таълими “мудирияти ницодцои давлатии марбут ба СФС” ба мақомот 

Мақомоти ницодцои калидии Тоҷикистон, ки ба масъалацои 

санитарк ва фитосанитариву таъмини бехатарии маводи ғизок ва 

цифзи цайвоноту наботот сарукор доранд, дар ин давраи омӯзишк 

иштирок карданд. Цадаф аз ин нишаст муайян кардани мушкилоти 

асосии мудирият, ки ницодцои марбут ба СФС рӯбарӯ мегарданд, 

ва баррасии роццову стротежии цалли чунин мушкилот буд. 
 

Нақши ницодцои марбут ба СФС, мушкилоти асосии мудирият, ки 

ин ницодцо дучор мегарданд, роццои амалии муваффақ гардидан 

ба мудирияти СФС, дастраск ба бозор, стротежии тақвияти 

иқтидори сохтории СФС ва масъалацои дигар дар ин давраи 

омӯзишк барраск шуданд.  
 

Шералк Вазиров, сардоришӯъбаиназоратидавлатиибайториюбецдоштииХадамотиназоратидавлатиибайторк, бо 

зикри муциммияти вуруди Тоҷикистон ба СҶТ, гуфт, қонунгузорицои кишвар бояд ба меъжрцои байнулмилалк 

мутобиқ бошад. Ӯ гуфт, “дар сохтори Хадамоти назорати давлатии байторк дар ин самт корцо идома доранд. Қонуни 

Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи байторк» қабул шуд, ки дар он талаботи байнулмилалк ба инобат гирифта шудааст. Се 

лоицаи қарор аз ҷониби Ҳукумати ҶТ қабул шуда, яктои дигар дар барраск мебошад. Дар соли ҷорк 12 зерсанади танзимгари 

соцаи санитарию бецдоштк тасдиқ шуда, айни цол барои истифода дар фаъолияти мутахассисон омода аст”.  

Рӯзи 10-уми ноябр шацри Душанбе мизбони давраи омӯзишии 
якрӯза дар мавзӯъи “Мудирияти ницодцои давлатии марбут ба 
СФС” буд.  



Таассурот аз намоишгоццо ва табодули таҷриба дар Душанбеву Хуҷанд 

Дар ин ду нишасти алоцида дар маҷмӯъ беш аз 70 нафар – намояндагони корхонацои нассоҷиву дӯзандагк, 

ницодцои марбутаи давлатк, донишҷӯжн ва омӯзгорони Донишгоци технологии Тоҷикистон ва Донишкадаи 

политехникии Донишгоци техникии Тоҷикистонширкат варзиданд.  

Нишасти Душанбе дар Донишгоци технологии 

Тоҷикистон баргузор гардид ва онро ноиби ректори ин 

донишгоц Хажл Бобоев ифтитоц намуд. Профессор 

Бобоев ба МБТ барои интихоби донишгоц ба цайси 

мизбони ин нишаст сипос гуфт ва ибрози умедворк 

намуд, ки ин цамкорицо идома хоцанд жфт.  
 

Дилшод Расулов, сардори ражсати саноати сабук дар 

Вазорати энержк ва саноат, дар сухани худ рӯи 

ацаммият ва фоидацои иштироки корхонацои тоҷик 

дар цамчунин намоишгоццое таъкид кард.  
 

Саидмӯъмин Камолов, рацбари дафтари МБТ дар 

Тоҷикистон, цозирини нишастро бо барномаи 

“Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон”, цадафцои он, 

раванд ва гунаи интихоби намоишгоци байнулмилалк, 

корцои омодагк ба намоишгоц ва иқдомцои баъд аз 

иштирок шинос кард.  
 

Рустам Шодибеков, мушовири миллии МБТ, оид ба 

таърих ва цадафцои “Ethical Fashion Show” ждовар шуд 

ва аз омодагицову иштироки ду корхонаи Тоҷикистон – 

“Цафт Пайкар” ва “Суман” дар ин намоишгоц царф зад. 
 

Саидмӯъмин Камолов, рацбари дафтари МБТ дар 

Тоҷикистон, бо муаррифии намоишгоци маскавии 

“Текстиллегпром” ва ироаи маълумоти муфассал доир 

ба ин намоишгоц гуфт, он барои корхонацои 

Тоҷикистон дарцои нави имкониятцоро боз кард. Дар 

анҷом наворцои видеок аз иштироки корхонацои 

Тоҷикистон дар цар ду намоишгоц нишон дода шуд. 

Иштирокдорони намоишгоццо низ аз таассуроти худ ва 

донишцои андӯхтаашон царф заданд. Тақрибан цар як 

корхона аз ин намоишгоццо бо робтацои нави тиҷоратк 

ва шартномацои муқаддамотк баргаштанд.  

Нишасти Хуҷанд дар Донишкадаи политехникии 

Донишгоци техникии Тоҷикистон баргузор гардид ва 

онро роцбари ин донишкада Анвар Мақсудов боз кард. Ӯ 

бо ибрози сипос ба МБТ барои баргузории нишаст дар 

ин донишкада, гуфт, умедвор аст, ки цамкорицо бо 

донишкада боз цам мустацкамтар хоцанд шуд.  
 

Ардашер Иброцимов, мушовири миллии МБТ, лоицаи 

МБТ, цадафцо ва самти фаъолияти онро муаррифк намуд 

ва сабабцои интихоби намоишгоци “Текстиллегпром”-ро 

барои иштироки корхонацои тоҷик дар он шарц дод.  
 

Саидамон Исомаддинов, мудири кулли корхонаи 

“Лидер”, аз таҷрибаи Ҷумцурии Мардумии Чин ждовар 

шуд, ки корхонацо дар як минтақаи ҷуғрофк наздик ба 

цам ҷойгир шудаанд, аз баъзе намуди андозцо озод 

мебошанд ва дар пардохти қиммати барқу обу хадамоти 

дигар имтижз доранд. Ҷаноби Исомаддинов пешницод 

кард, ки аз ин таҷриба дар Тоҷикистон низ кор гирифта 

шавад. Ӯ боз пешницод намуд, ки дар кишвар 

ассосиатсияи корхонацои нассоҷиву дӯзандагк ташкил 

карда шавад.  
 

Шацло Юнусова, корманди “Текстил-ситк”, аз ацаммияти 

иштирок дар намоишгоццои байнулмилалк барои 

истецсолот ва бозоржбк царф зад. Ӯ таъкид кард, ки 

мацсулоти корхонацои тоҷик аз ҷицати сифат ва нарх 

рақобатпазиранд, вале аз лицози тарц (дизайн)-ашон 

ҷолибияти камтар дорад ва бояд дар ин самт кори 

бештар анҷом шавад. Карим Яцжев, корманди “Зинат”, 

гуфт, корхонацо ба мутахассисони соцаи бозоржбк нижз 

доранд ва донишгоццо бояд мутахассисони хубу ошно бо 

бозорцои беруна ва равандцои нав дар мӯди 

байнулмилалк омода намоянд.    

 

Намояндагони соцаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон рӯзи 22-юми октябр дар шацрцои Душанбева 
Хуҷанд ҷамъ омаданд ва натиҷацои иштироки корхонацои тоҷикро дар намоишгоццои байнулмилалии 
“Ethical Fashion Show” дар Порис ва “Текстиллегпром” дар Маскав барраск карданд. Корхонацое, ки дар ин 
намоишгоццо иштирок карда буданд, аз дидацои худ ва донишу таҷрибацои андӯхтаи худ ба цамкасбони 
худ аз корхонацои дигар нақл карданд. 

http://itctj.wordpress.com/2011/09/28/tajik-artisanal-companies-at-the-ethical-fashion-show-in-paris-video/


Ин нишастцо, цамчунин, барои дидори намояндагони корхонацо, ницодцои давлатк, донишҷӯжну омӯзгорон ва 

баррасии масъалацои соцаи нассоҷк ва дӯзандагк имкони хубе фароцам овард. Дар ин нишастцо баъзе 

пешницодцои ҷолибе низ ҷицати рушди соца ироа гардид.  

Мукаррама Қаюмова, муассис ва рацбари Иттицоди 

цунарцои дастии Тоҷикистон пешницод кард, то қонун 

дар бораи цунарцои дастк дар Тоҷикистон тация 

гардад. Ӯ боз пешницод кард, то осорхонаи махсуси 

цунарцои дастк кушода шавад ва дар он мацсулоти 

гулдӯзиву зардӯзк ва сӯзаниву дигар мацсули цунарцои 

мардумк ба маърази тамошо гузошта шавад. Абдулло 

Муцаммадиев, мудири тиҷоратии “Нафиса”, пешницод 

намуд, то ба донишҷӯжн вижагицои омодагк ва 

иштирок дар намоишгоццои байнулмилалиро 

биомӯзанд ва донишҷӯи бецтаринро ба чунин цайатцо 

дохил кард. Пешницоди дигари ӯ ин таъсиси Шӯрои 

нассоҷону дӯзандагон буд. Замира Ахмедова, 

намояндаи Вазорати рушди иқтисод ва савдои 

Тоҷикистон таъкид намуд, ки бояд ба масъалаи 

таҷрибаомӯзии донишҷӯжн дар корхонацои нассоҷиву 

дӯзандагк ацамияти махсус дода шавад.  
 

Дар анҷоми нишаст маводи иттилоотие, ки аз 

намоишгоццои Порису Маскав ҷамъ оварда шуда буд, 

ба Донишгоци технологии Тоҷикистон тақдим гардид. 

Шацло Рацимк, омӯзгори факултаи иқтисод ва мудирият, 

пешницод кард, то дар намоишгоццои оянда барои ҷалби 

мецмонон ба девора (стенд)-и Тоҷикистон бешрар аз 

воситаву абзорцои муосири тарғиботк истифода баранд. 

Оксана Шайдова, омӯзгори факултаи фанноварицо ва 

тарроции либос, пешницод намуд, то либосцоро бо 

омехтаи тарроции аврупок ва гулдӯзиву зардӯзии миллк 

бидӯзанд. Ӯ цамчунин пешницод кард, то корхонацо ба 

фурӯши мацсулоти худ дар бозори дохилк низ ацаммият 

бидицанд. Цабиба Абдуллоева, омӯзгори фанноварицои 

нассоҷк, қайд кард, ки мацсулоти аз нигоци муцитзистк 

тоза дар берун харидори зижд дорад ва корхонацо низ 

цангоми истецсол ин нозукиро бояд ба эътибор бигиранд 

ва аз ашжи хоми аз нигоци муцитзистк тоза кор бигиранд.  
 

Иштирокдорони нишаст дар анҷоми он ба МБТ барои 

дастгирк аз соцаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон ва 

мусоидат ба пешбурди содироти мацсулоти ин соца 

сипос гуфтанд. 

Имкониятцои нав барои корхонацои цамкори МБТ 

Чорабинк муштаракан аз ҷониби барномаи BASва барномаи 

“Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон” барои корхонацои цамкори МБТ 

баргузор гардид.  
 

Барномаи BAS ба корхонацои хурду мижнаи Тоҷикистон имкон медицад, 

то тавассути роцандозии лоицацо цамроц бо ширкатцои консалтингк дар 

асоси тақсими хароҷот, ба хадамоти гуногуни машваратк дастраск 

пайдо кунанд. Жрии мустақим барои бецсозии мацсулнокии корхонацо 

цамроц бо фаъолиятцои мунтазами рӯ ба бозор цадаф доранд, то дар 

кишвар зерсохтори дастгирии соцаи социбкории хурду мижнаро тақвият 

бахшанд. Барномаи BAS ба корхонацо жрк медицад, то эцтижҷоти 

тиҷоратии худ ва хадамоти машваратиеро, ки нижзмандаш цастанд, 

муайян кунанд ва бо ин роц нишондицандацои худро бецтар намоянд. BAS барои лоицацое, ки буҷаашон цадди 

аксар то 10 000 евро цаст, грант бо пӯшиши аз 25 то 75 дарсади маблағи лоицаро пешницод менамояд.  
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Шацри Душанбе, 734025. Ҷумцурии Тоҷикистон 

Шумораи телефон.: (+992 37) 2219870. Teл/Факс: (+992 37) 223 20 57 

Имейл: saidmumin_itc@tajnet.tj 

Торнамо: intracen.org; swisscoop.tj; 

Торнигор: www.itctj.wordpress.com 

 

Барномаи “Дастгирии машваратцои тиҷорати” (BAS)-и Бонки аврупоии таҷдид ва тавсеа дар Тоҷикистон 
рӯзи 15-уми декабр дар шацри Душанбе барномацои худро ба намояндагони корхонацои нассоҷиву 
дӯзандагии Тоҷикистон муаррифк намуд.  
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