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1. КНЛ фаъолияти Лоиҳаро арзёбӣ намуд 

Кумитаи назоратии Лоиҳа (КНЛ) дар охирин нишасти худ, ки рӯзи 5 сентябр дар шаҳри 
Душанбе баргузор гардид, фаъолияти Лоиҳаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон»-ро дар соли 
2008 пурсамар номид. 
 

Кумитаи мазкур баҳори соли 2007 бо ҳадафи кӯмак дар фаъолияти  лоиҳаи мазкур ва таъмини 
шаффофият дар ҷиҳати амалигардонии он ташкил шуда буд. Намояндаҳои СЕКО (Идораи 
давлатии Швейсария дар умури иқтисод), МБТ, як силсила ниҳодҳои давлатӣ ва бахши хусусӣ 
узви Кумитаи мазкур мебошанд.  
 

Лариса Кислякова, муовини вазири рушди иқтисодӣ ва савдои Тоҷикистон нишастро ифтитоҳ 
намуд ва бо натиҷагирӣ аз фаъолияти лоиҳа, кори онро дар роҳи рушди соҳаи коркарди мева ва 

сабзавот дар Тоҷикистон муассир номид. Хонум Кислякова ба унвони мисол аз Феҳристи роҳнамои корхонаҳои содиротии 
Тоҷикистон ёдовар шуд, ки ягона чунин феҳрист дар кишвар мебошад.  
 

Армен Заргарян, мушовири рушди тиҷорати минтақавии МБТ дар тақвияти ҳарфҳои хонум Кислякова аз маҳсули кори лоиҳа чанд 
мисоли дигар овард. Аз ҷумла, бо мусоидати барномаи мазкур корхонаҳои коркарди мева ва сабзавоти Тоҷикистон дар 
намоишгоҳҳои байнулмилалӣ иштироки фаъол доштанд, бархе аз корхонаҳои Тоҷикистон дар роҳи татбиқи низоми ҲАССП ва ИСО 
22000 (низоми мудирияти бехатарии маҳсулот) комёб шуданд, назарсанҷиҳо оид ба бозорёбӣ доир гардид; ба озмоишгоҳҳои 
Тоҷикстандарт дар шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд кӯмак расонида шуд ва ғайра.    
 

Н. Мусоев, раҳбари озмоишгоҳи ҶММ «Илмӣ-Истеҳсолӣ» бо таъкид ба манфиатҳои корхонаи худ аз ҳамкорӣ бо Лоиҳаи МБТ, 
ҳамчунин, пешниҳод кард, ки озмоишгоҳҳои корхонаҳо низ дастгирӣ бубинанд. Фарзона Тилавова, намояндаи ISD Consulting гуфт, 
ҳамкорӣ бо Лоиҳаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» ба ширкати онҳо имкон дод, то бо роҳи баланд бардоштани дониши 
кормандонаш сифати хадамоти худро беҳтар намояд ва хадамоти наве барои татбиқи меъёрҳои ИСО ба мизоҷон пешниҳод кунад. 
 

Анна де Чембриер, намояндаи СЕКО аҳаммияти натоиҷи фаъолияти ин Лоиҳаро таъкид кард ва гуфт, онҳо дар оянда ният доранд, 
чунин лоиҳаро дар кишварҳои дигар низ татбиқ намоянд. Хонум де Чембриер ҳамчунин гуфт, онҳо хостори идомаи ҳамкорӣ бо 
Ҳукумати Тоҷикистон ҷиҳати мусоидат ба рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии ин кишвар мебошанд. 
 
 

2. Пешниҳоди тарҳи қонуни Танзимоти техникӣ ба ҳукумат  
 

«Таҳияи Зерсохтори миллии сифат ва Танзимоти техникӣ дар Тоҷикистон» - мавзӯъи 
семинаре буд, ки рӯзи 17 октябр дар Душанбе доир шуд. 
 

Ҳадафи аслии семинари мазкур таъкид бар муҳиммияти таъсиси Зерсохтори миллии сифат 
ба ҳайси як сохтори муассир ва масъул буд, ки он ба меъёрҳои иқтисоди бозорӣ ва Созмони 
ҷаҳонии тиҷорат посухгӯ бошад. Дар семинар ҳамчунин тарҳи Қонуни Танзимоти техникӣ 
баррасӣ шуд ва ҷиҳати суръат бахшидани раванди қабули ин қонун тавсияҳо ироа гардид. 
 

Зерсохтори миллии сифат ва Танзимоти техникӣ метавонанд ниёзҳои афзояндаи иҷтимоӣ -
иқтисодии Тоҷикистонро бароварда созанд. 
 

Дар ин семинар, ки дар ҳамкорӣ бо Лоиҳа оид ба стандартизатсия (Иттиҳоди Аврупо) ва Вазорати рушди иқтисодӣ ва савдои 
Тоҷикистон гузаронида шуд, намояндагони вазорату идораҳои марбута, созмонҳои байнулмилалӣ ва бахши хусусӣ иштирок 
карданд. Мушовири байнулмилалии МБТ ҷаноби Абдул Азиз Мат ва раҳбари Лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо оид ба стандартизатсия 
ҷаноби Даниэл Лаша ба  ин нишаст даъват шуда буданд. 
 
 

Пас аз давраи омӯзишӣ, ҷаноби Азиз Мат бо хоҳиши Вазорати рушди иқтисодӣ ва савдои ҶТ ва оҷонсии Тоҷикстандарт бо тарҳи 
дуввуми Қонуни Танзимоти техникӣ шинос шуд ва фикру пешниҳодоти худро баён кард. Ин масъала дар мизи мудавваре бо 
иштироки ҳайъати кории тарҳи қонуни мазкур дар таърихи 21 октябр мавриди баҳс қарор гирифт ва бар асоси он, тарҳи 
таҷдидшудаи қонун барои баррасӣ ва тасдиқ ба Ҳукумати Тоҷикистон пешниҳод гардид.  
 

БАРНОМАИ ПЕШБУРДИ ТИҶОРАТ  
ДАР ТОҶИКИСТОН 



3. “Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон” дар намоишгоҳи лоиҳаҳо 
 

Рӯзҳои 26-27 сентябр дар шаҳри 
Душанбе намоишгоҳи лоиҳаҳое, ки 
аз ҷониби Оҷонсии рушд ва 
ҳамкории Швейсария дар 
Тоҷикистон пиёда мешаванд, 
баргузор гардид. Намоишгоҳ 
бахше аз чорабиниҳои марбут ба 
солгарди даҳуми ҳамкориҳои 
Тоҷикистон ва Швейсария буд.  
 

Дар он намояндагони ниҳодҳои 
давлатӣ, созмонҳои байнулмилалӣ 
ва шаҳрвандӣ иштирок карданд.  
 

Дар баробари тахтаҳои 
намоишгоҳии лоиҳаҳои дигар, 
ҳамчунин, тахтаи намоишгоҳии 
лоиҳаи «Пешбурди тиҷорат дар 
Тоҷикистон» низ ба маъраз гузошта 
шуда буд, ки меҳмононро бо 
фаъолият, дастовардҳо ва 
ҳамкорони Лоиҳа бо забонҳои 

тоҷикӣ ва англисӣ шинос мекард.                                                                    
4. Натиҷаҳои баҳогузории ниҳоии берунаи Лоиҳа 
 

 
 

 

Баҳогузории ниҳоии берунаи барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» бо ибтикори СЕКО ва МБТ ташкил ва гузаронида шуд. 
Ҳадаф аз он санҷиши натиҷаҳои умумии Лоиҳа, сатҳи иҷроиши вазифаҳои дар пеш гузошташуда ва дастовардҳо буд ва он марҳилаи 
дуввуми Лоиҳа (аз апрели 2006 то декабри 2008)-ро дар бар мегирифт.  
 

Лоиҳа ҳамчун як тарҳи хеле муҳим ва инъикосгари стротежии рушди тиҷорати кишвар эътироф шуд. Лоиҳа чунин масъалаи 
мубраме чун мусоидат ба таҳияи стротежиро низ дар бар мегирифт.  
 

Аксари пурсидашудагон, ки дар Баҳогузорӣ иштирок доштанд, аз ҷалб шуданашон ба ҳамкорӣ изҳори сипос намуданд. Онҳо 
ҳамчунин хостори идомаи фаъолияти ин Лоиҳа шуданд, ки ин гувоҳи посухгӯ будани Лоиҳа ба ниёзҳои воқеъии соҳа ва муҳиммияти 
он мебошад. Ҳамаи алоқамандон бо эътирофи муассирияти Лоиҳа аз таъсири мусбати он ба рушди корхонаҳо қадрдонӣ карданд. 
Зерсохтори сифат соҳиби имконоти фаровоне барои рушд гардид; ба корхонаҳои ҳамкори Лоиҳа ёрии амалӣ расонида шуд; 
имконоти ширкатҳои хадамотрасон низ ба ба таври назаррас тавсеъа ёфт.  
 

Натиҷаҳои Лоиҳа ва баҳои пурсидашудагон аз он шаҳодат медиҳад, ки дастовардҳои Лоиҳа пас аз анҷоми он низ устувор боқӣ хоҳад 
монд. Зеро баҳрабардорон ва аксари ҷонибҳои алоқаманд аҳаммияти ин дастовардҳоро барои пешрафти худ дарк мекунанд, сиёсати 
давлат низ барои рушди ин раванд мусоид мекунад, имконоти сохтории маҳаллӣ барои пешбурди бештари натиҷаҳо кофӣ аст ва 
навгониҳо аз нигоҳи фаннӣ мутобиқи вазъ ва замонанд.   
 

Тамос бо мо: 
Дафтари миллии Лоиҳаи пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон, МБТ  

Кӯчаи Айни 50, хонаи №56. 734024, Душанбе, Тоҷикистон 
Teл/Факс: (+992 37) 226 06 26 

E-mail: saidmumin_itc@tajnet.com 
Website: www.intracen.org 

 

   СОЛИ НАВИ 2009 МУБОРАК БОШАД! 
 

Барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» дар ҳар се сатҳи фаъолияташ (микро, мезо ва макро) натиҷаҳои назаррас ба даст 
овардааст. Лоиҳаро, ки дар соҳаи пур аз мушкил амалӣ шуд, метавон саривақтӣ ва муваффақ номид. Баъзе аз натиҷаҳои Лоиҳа ҳатто аз 
интизорот ҳам бештар ба комёбӣ ноил шуданд. (Аз Гузоиш оид ба баҳогузории ниҳоии барномаи «Пешбурди тиҷорат дар 
Тоҷикистон»).  
 


