
 

 

Вазифаҳо, сохтор, самтҳои фаъолият ва ҳадафи Кумитаи 
миллӣ оид ба соддагардонии расмиёти савдо, ки 
таъсисаш ба нақша гирифта шудааст, рӯзи 13-уми июн 
дар як нишасте дар шаҳри Душанбе баррасӣ шуд. 
 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) ба Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷиҳати таъсиси Кумитаи мазкур ёрӣ 
мерасонад. Ниҳоди нави давлатӣ бо ҳадафи 
соддагардонӣ ва ҳамоҳангсозии муқаррароти марбут 
ба тиҷорати байнулмилалӣ таъсис хоҳад ёфт. 
Роҳандозии фаъолияти чунин як ниҳод талаби ҳатмии 
Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ (СТҶ) дар чаҳорчӯбаи 
Созишномаи СТҶ доир ба соддагардонии расмиёти 
савдо мебошад.   
 

Вазифаҳои асосии Кумитаи мазкур иборатанд аз: 
иттилоърасонӣ доир ба сиёсатҳои соддасозии 
қоидаҳои тиҷорат; мусоидат дар иҷрои уҳдадориҳои 
марбут ба Созишномаи СТҶ доир ба соддасозии 
қоидаҳои тиҷорат; ба эътибор гирифтани мушкилоти 
бахши хусусӣ ҳангоми таҳияи сиёсати соддасозии 
қоидаҳои тиҷорат; иҷрои нақши пайвандгар миёни 
ниҳодҳои давлатии Тоҷикистон ва Кумитаи СТҶ доир ба 
соддасозии қоидаҳои тиҷорат; мусоидат ба ниҳодҳои 
давлатӣ дар муайян кардани самтҳои афзалиятнок 
барои маблағгузорон; таҳияи дастурамалҳо барои 
ниҳодҳои марбута, аз ҷумла вазоратҳо; боло бурдани 
сатҳи огоҳии ҷомеа аз масоили марбут ба соддасозии 
қоидаҳои тиҷорат; назорати иҷрои уҳдадориҳои марбут 
ба созишномаҳои дуҷониба ва ғайра.   
 

Амир Зафар Дурронӣ, мушовири байнулмилалии МТБ, 
ки ба тими ҳукуматии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
таъсиси Кумитаи миллӣ оид ба соддагардонии 
расмиёти савдо ёрӣ мерасонад, мегӯяд: 
«Соддагардонии расмиёти савдо дар заминаи ҷалби 
ниҳодҳои гуногуни давлатӣ ва бахши хусусӣ ба роҳ 
монда мешавад ва аз ин рӯ, ба мавҷудияти як сохтори 
вижа ҷиҳати ҳамоҳангсозӣ ва ҳамкории муассир ниёз 
дорад. Ин Кумита иқтидори институтсионалӣ ва 
танзимгарии ниҳодҳои миллиро ҷиҳати иҷрои 
уҳдадориҳояш дар баробари СТҶ дар мавриди 
соддасозии қоидаҳо ва равандҳои тиҷорат боло 
мебарад. Ниҳоди мазкур, ҳамчунин, ба кишвар имкон 
медиҳад, то мустақилона равиши самаранокро дар 

самти таҳияи сиёсатҳо ва қонунгузориҳои нав 
муайян карда, бо ҳамкорони тиҷоратӣ 
гуфтушунидҳои муассиртар бигузаронад. Бахши 
хусусӣ низ имкон пайдо хоҳад кард, то дар таҳияи 
сиёсатҳо ҷиҳати соддасозии тиҷорат, аз ҷумла, 
таҳияи қонунгузориҳо, муқаррарот ва чораҳои 
батанзимдарорӣ, ташаббусҳо ҷиҳати рушд бештар 
ҷалб карда шавад».  
 

Дар давраи дарозмуддат, фазои тиҷоратии Тоҷикистон 
бинобар коҳиш ёфтани хароҷоти муомилот ҳангоми 
тиҷорати бурунмарзӣ ҳам аз нигоҳи сарфаи вақт ва ҳам 
аз лиҳози молиявӣ манфиат хоҳад бардошт. 
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Давраи дувуми машваратҳои ҷонибҳои манфиатдор 
ҷиҳати таҳияи Стратегияи рушди саноати нассоҷӣ ва 
дӯзандагӣ дар Тоҷикистон рӯзҳои 21-22-уми апрели 
соли 2015 дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. Дар 
ин чорабинии дурӯза ҷамъомадагон натиҷаҳои 
муқаддамотиеро, ки дар давраи нахустин ба даст 
омада буд, баррасӣ ва тасдиқ карданд, ва ҳамчунин, 
самти стратегии фаъолият барои панҷ соли ояндаро 
муайян намуданд.  
 

Рӯзи якуми машваратҳо ба шиносоӣ, баррасӣ, ва 
тасдиқи натиҷаҳои баҳогузории вазъи соҳа, ки аз 
ҷониби гуруҳи корӣ оид ба таҳияи стратегия, 
коршиносони соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ, ва 

мутахассисони МТБ гузаронида шуда буд, ихтисос дода шуд, то ҳамагон дар мавриди вазъи феълии соҳа ба 
хулосаи ягона биоянд. Дар рӯзи дуввуми машваратҳо иштирокдорон ба таҳияи Нақшаи чорабиниҳо ҷиҳати 
татбиқи стратегия машғул шуданд. Мутахассисони соҳа иштирокдорони чорабиниро бо василаҳои 
замонавии ҳалли масъалаҳо ва намунаҳои мавҷуда шинос карданд.  
 

Интизор меравад, стратегияи нав доираи васеъи масъалаҳоро, аз ҷумла монеаҳо ва маҳдудиятҳо дар самти 
таъминот, муҳити тиҷоратӣ, дастрасӣ ба бозор, тақвияти сохтору ниҳодҳои марбута ва тавонмандсозии онон, 
ҷалби шарикони бештар ҷиҳати амалисозӣ, ва масъалаҳои дигарро фаро бигирад.  
 
 
 

 
 
 

Барои нахустин бор дар кишвар, ду давраи омӯзишии 
панҷрӯза дар мавзӯъи сабки эҷодкоронаи себӯъдии (3D) 
тарроҳии либос барои тарроҳони ширкатҳои дӯзандагии 
Тоҷикистон, тарроҳони мустақил, ва омӯзгорону 
донишандӯзони донишгоҳҳои зирабти ҷумҳурӣ баргузор 
гардид. Давраи аввал аз 13-ум то 17-уми апрели 2015 дар 
Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии 
Тоҷикистон дар Хуҷанд, ва давраи дуввум аз 20-ум то 24-
уми апрели 2015 дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
дар шаҳри Душанбе баргузор шуд.  
 

Професор Аша Бакси, мушовири аршади Раҷеш Бҳеда 
Консалтинг (Rajesh Bheda Consulting), ширкати ҳиндии 
маъруф дар арсаи тарроҳии либос, иштирокдорони 
давраҳои омӯзиширо бо василаҳои сабки себӯъдии тарроҳии либос бо таваҷҷӯхи вижа ба сифат шинос кард. 
Профессор Бакси гуфт: “Дарёфти роҳҳои истифода аз сабки себӯъдии тарроҳии либос бо назардошти 
гуногунии бадани инсон ҳадафи аслии ин омӯзиш буд. Мо, ҳамчунин, сари василаҳои нави ҳалли 
мушкилоти тарроҳӣ ва равандҳои замонавии мӯди ҷаҳонӣ кор бурдем. Иштирокдорон дар истифода аз 
маҳорату дониши тарроҳии худ хеле фаъол буданд ва мавзӯъҳои сохториву эстетикии тарроҳӣ ва 
матоъсозӣ бо истифода аз василаҳои гуногунро фаро гирифтанд”. 
 

Профессор Бакси дар ҷаҳони тарроҳии либос ба ҳайси мушовир, олим, ва узви чандин ҳайъати илмӣ маъруф 
аст. Дар давраҳои омӯзишии Хуҷанду Душанбе ӯ аз намоишҳои тасвирӣ ва таҷрибаи амалӣ бо таваҷҷӯҳи 
вижа ба василаҳои эҷодии рушди маҳорат кор гирифт. Сарулибоси мавсимӣ, либоси мактабӣ, интихоби 
рангу матоъ, ва василаҳои матоъсозӣ низ дар ҷараёни давраҳои омӯзишӣ ба риштаи суҳбат кашида шуд.  
 

Ба иштирокдорони давраҳои омӯзишӣ дар анҷоми он гувоҳнома супорида шуд. 
 

Дар давоми сафараш ба Тоҷикистон, профессор Бакси, ҳамчунин, аз корхонаҳои ҳамкори лоиҳа дидан кард, 
бо раванди тарроҳи либос дар онҳо шинос шуд, ва ҷиҳати рушди кор баъзе тавсияҳо ироа намуд. 

Стратегияи қаблии рушди содироти маҳсулоти нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон барои солҳои 
2010-2013 низ бо мусоидати фаннӣ ва коршиносони МТБ таҳия гардида буд.   



 

 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ таваҷҷӯҳ ба бехатарию 
ҳифзи меҳнат ва маcъулияти иҷтимоиро дар соҳаи нассоҷиву 
дӯзандагии Тоҷикистон боло мебарад. 
 

Ду давраи омӯзишӣ доир ба бехатарию ҳифзи меҳнат ва 
маcъулияти иҷтимоӣ дар корхонаҳо барои намояндагони 
корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон дар шаҳрҳои 
Душанбе ва Хуҷанд баргузор гардид. Барои гузаронидани ин 
давраҳои омӯзишӣ мушовири байнулмилалӣ МТБ Оксана 
Герасимова ҷалб гардид. Бону Герасимова мегӯяд, “қабл аз 
давраҳои омӯзишӣ ман аз корхонаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагӣ 
дар шаҳри Душанбе ва вилояти Суғд дидан кардам. Ҳадаф 
аз ин боздидҳо баҳогузорӣ ба вазъи масъулияти иҷтимоӣ ва 
вазъияти бехатарию ҳифзи меҳнат дар ин корхонаҳо буд. Пас аз мушоҳидаи вазъ дар ҷараёни боздидҳо 
ба корхонаҳо тавсияҳо додам ва ба суолҳояшон посух гуфтам. Барномаи давраҳои омӯзишӣ низ ниёзҳои 
корхонаҳои Тоҷикистонро ба масъалаи мазкур инъикос мекард”.  
 

Таваҷҷӯҳи асосии давраҳои омӯзишии ёдщуда ба василаҳову унсурҳои асосии масъулияти иҷтимотӣ ва 
бехатарию ҳифзи меҳнат дар соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ, нафъи иқтисодӣ аз фароҳам овардани шароити 
хуби корӣ, муошират ва ҳамкорӣ дар ҷои кор, баҳогузории хатарҳои эҳтимолӣ ва омилҳои хатарҳои 
эҳтимолӣ нигаронида шуда буд ва дар анҷом, як таҷрибаи амалӣ низ дар мавзӯъи баҳогузории хатарҳои 
эҳтимолӣ гузаронида шуд. Бону Герасимова мегӯяд, мавзӯъи мазкур барои он корхонаҳои Тоҷикистон, ки 
дар шароити нави иқтисоди бозорӣ фаъолият мебаранд, хеле муҳим аст. Кордиҳандагон бояд дарк кунанд, 
ки сармоягузорӣ ҷиҳати таъмини шароити хуби корӣ ва тавсеа бахшидани фарҳанги пещгирӣ ба манфиати 
корхона аст ва фвъолияти корхонаро устувортару сермаҳсултар мегардонад. 
 

 

Боздиди доктор Раҷеш Бҳеда 
Доктор Раҷеш Бҳеда, мушовири байнулмилалии МТБ доир ба 
мудирияти сифат ва маҳсулнокӣ, ва ҳамзамон, мудири 
иҷроияи ширкати «Раҷеш Бҳеда Консалтинг», ҷиҳати боло 
бурдани таҷрибаи амалии корхонаҳои дӯзандагии шаҳрҳои 
Душанбе ва Хуҷанд аз Тоҷикистон боздид намуд. Сафари 
доктор Бҳеда аз 21-ум то 30-уми апрели 2015 тӯл кашида, 
ҳадафаш тарғиби тавсияҳои мутахассисони МТБ ба корхонаҳои 
ҳамкори лоиҳа доир ба афзоиши маҳсулнокӣ буд. Доктор 
Бҳеда намояндагони ширкатҳои тоҷикро дар корхонаи 
«Ортекс» дар шаҳри Хуҷанд ва корхонаи «Ёқут-2000» дар 
шаҳри Душанбе ҷамъ оварда, таҷрибаи амалии иҷрои қоидаҳо 
мавсум ба «Кайзен» ва «Сарфакорӣ» барои беҳтар кардани 
сифат ва афзоиши маҳсулнокӣ нишон дод. Намояндагони 
корхонаҳои дӯзандагии Тоҷикистон имкон доштанд, то истифода аз қоидаҳои мавсум ба «Сарфакорӣ»- ро 
дар амал таҷриба бикунанд ва натиҷаҳои таъсири онро ба маҳсулнокӣ, сифат, ва коҳиши сарфи вақт 
бубинанд.  
 
 
 
 

Сафари Муниш Тяги 
Муниш Тягӣ, мушовири байнулмилалии МТБ доир ба соҳаи нассоҷӣ ва ҳамзамон, мушовири аршади 
ширкати ҳиндии Раҷеш Бҳеда Консалтинг, дар ҷараёни сафараш аз 15-уми апрел то 1-уми май аз ширкатҳои 
мунтахаби нассоҷии Тоҷикистон дидан кард. Ҳадаф аз ин боздидҳо баҳогузорӣ ба фаъолияти корхонаҳои 
нассоҷии Тоҷикистон дар самти ресандагӣ, рангрезӣ, ва бофандагӣ бо такя ба тавсияҳои қаблан ироашуда 
буд. Ҳангоми боздидҳояш аз корхонаҳо, ҷаноби Тягӣ дар мавриди истифода аз таҷрибаҳои замонавӣ ба 
мутахассисон ва мудирони корхонаҳо тавсияҳо ироа намуд. 

Бо истифода аз василаҳои навтарини афзоиши маҳсулнокӣ дар амал, маҳсулнокии корхонаҳо дар 
рӯзи чаҳоруми мушоҳидаҳо то 35% афзоиш ёфт. 
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Маркази тиҷорати байнулмилалӣ ва радиои маҳаллии маъруфи 
«Ватан» ҳамкориҳои худро доир ба боло бурдани сатҳи огаҳии 
доираҳои тиҷоратии тоҷик ва шумори васеътари шунавандагон аз 
Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ идома медиҳанд. 
 

Сар аз оғози моҳи июн радиои «Ватан» дар бахши «Маърифати 
иқтисодӣ», ки аз ҷониби радиожурналисти маъруф Субҳони Ҷалил 
таҳия мешавад, силсилаи нави барномаҳоро таҳти унвони 
«Калидвожаҳои тиҷорати ҷаҳонӣ» оғоз кард. Барномаи мазкур ҳар 
субҳу шом дар рӯзҳои корӣ дар вақти тиллоӣ пахш гардида, дар ҳар як 
барномаи он Иноятулло Қосимов, раҳбари шӯъбаи СТҶ дар Вазорати 
рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон ду-се истилоҳи СТҶ-ро бо забони 
тоҷикӣ ва соддаву фаҳмо шарҳ медиҳад. 
 

Субҳон Ҷалилов, мудири барномаҳои радиои «Ватан», мегӯяд, 
аллакай шунавандагонаш сипосномаҳои зиёде дар мавриди барномаи нав менависанд. Ӯ мегӯяд, «мехоҳем, 
ки шунавандаҳои мо, ки миёнашон соҳибкорону тоҷирон низ зиёданд, имконияти гирифтани маълумоти 
бештар доир ба низоми замонавии тиҷорати байнулмилалӣ аз забони коршиносони ҳирфаиро дошта 
бошанд. Дар соли гузашта як чунин силсилабарномаҳои муфидеро доир ба СТҶ муштаракан бо Маркази 
тиҷорати байнулмилалӣ роҳандозӣ карда будем ва бо назардошти маъруфияти он, имсол низ тасмим 
гирифтем, то ин силсиларо каме таҷдид карда, пахш бикунем». 
 

Навори садоии барномаҳои мазкур, ҳамчунин, дар торнамои расмии МТБ Тоҷикистон, ва сафҳаҳои расмии 
мо дар Фейсбук ва СаундКлауд гузошта мешаванд. 
 

 

Ду сол боз Тоҷикистон узви Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ мебошад. Ба монанди кишварҳои дигари узви СТҶ, 
Тоҷикистон низ як қатор уҳдадориҳо дорад ва ин узвият, ҳамчунин, дари манфиатҳоеро барои кишвар боз 
кардааст. Чун бахше аз уҳдадориҳои худ, Тоҷикистон Маркази миллии иттилоотӣ (ММИ) ва Ниҳоди миллии 
огоҳсозӣ (НМО) доир ба СФС (чораҳои санитарӣ ва фитосанитарӣ) -ро дар назди Вазорати кишоварзӣ ва 
Вазорати рушди иқтисодӣ ва савдо таъсис додааст. Вазифаҳои аслии НМО доир ба СФС посух додан ба 
дархостҳои кишварҳои узви СТҶ доир ба Тоҷикистон, ва ҳамчунин, пайгирии огоҳномаҳои кишварҳои узви 
СТҶ дар мавриди тағйирот дар иҷрои чораҳои СФС ва интишори он дар миёни ҷонибҳои манфиатдор 
мебошад. НМО боз муваззаф аст, ки СТҶ-ро низ аз тағйироти ҳамсон дар Тоҷикистон огоҳ намояд. 
 

Дар ҳоли ҳозир мо барои тавсеаи феҳрасти ҷонибҳои манфиатдор аз ҳисоби бахши хусусӣ, яъне, ширкатҳои 
содиркунанда талош карда истодаем, ки пеш аз ҳама барои дарёфти маълумоти саривақтӣ доир ба тағйирот 
дар истифодаи чораҳои СФС дар бозорҳои берунаи мавриди назарашон таваҷҷуҳ доранд. Ҳамчунин, мо бо 
Иттиҳоди соҳибкорон ва содиркунандагон ва Палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон низ ҳамкориҳои хубро ба 
роҳ мондаем. Палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон Бунгоҳи миллии иттилоотиро роҳандозӣ кардааст, ки 
доир ба чораҳои феълии СФС ва қоидаҳои техникӣ дар кишварҳои дигари узви СФС ва дар Тоҷикистон 
маълумот ироа карда метавонад. 
 

Барои гирифтани маълумот ва ё ироаи шарҳу эзоҳ тавассути ММИ доир ба СФС, лутфан, ба нишонии зер 
муроҷиат намоед:  
Шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 44 (бинои Вазорати кишоварзӣ, ошёнаи 4-ум, ҳуҷраҳои 13-15). Teл.: + 
(992 37) 2211596; Факс: +(992 37) 2211628; Имейл: agrowto-sps@mail.ru. 
 

Салоҳиддин Замонов, корманди ММИ доир ба СФС 
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