
 Саидраҳмон Назризода, муовини аввали вазири рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон: “Аллакай 
метавонем натиҷаҳоеро аз узвияти Тоҷикистон дар СТҶ мушоҳида намоем. Вуруд ба СТҶ ба рӯи мо 
имкониятҳои зиёдеро фароҳам намуд, аз ҷумла дастрасии бидуни табъизи маҳсулоти мо ба кишварҳои 
дигари узви он. Соҳибкорони мо аллакай ҳис мекунанд, ки онҳо аз ҳимояи муайяни ҳуқуқӣ бархӯрдоранд. 
Таваҷҷӯҳ ба кишвари мо, ҳамчун ба як кишвари аз нигоҳи қонунҳо пешгӯишаванда бештар гардид, ва ин 
гувоҳи мувофиқати қонунгузориҳои мо ба талаботи СТҶ ва мусоидии муҳити сармоягузорӣ дар 
кишвари мо мебошад. Вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон ба нақши СЕКО ва МТБ дар вуруди 
Тоҷикистон ба СТҶ ва иҷрои уҳдадориҳои мо дар марҳилаи пас аз узвият баҳои баланд медиҳад. 
Умедворам, мо ҳамроҳ ҳамкориро ба нафъи иқтисод ва мардуми Тоҷикистон идома медиҳем”. 

Вуруд ба СТҶ, роҳандозии созишномаҳои ин созмон ва 
уҳдадориҳои кишвар, таъсис ва пешбурди муколама миёни 
ҳукумат ва бахши хусусӣ дар самти мазкур, ислоҳоти назорати 
бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ, боло бурдани сатҳи огаҳии 
бахши хусусӣ аз СТҶ – ин ҳама танҳо чанде аз муваффақиятҳои 
калидии Тоҷикистон мебошанд, ки МТБ дар амалӣ сохтани он 
дар доираи лоиҳаи вижаи худ мусоидат намуд. 
 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) лоиҳаи сесолаи худ 
бо номи “Иҷрои талаботи СТҶ ва огоҳии доираҳои тиҷоратӣ аз 
шароити узвият ба он”-ро натиҷагирӣ кард. Лоиҳа ба 
Тоҷикистон дар анҷоми гуфтушунидҳо бо Созмони тиҷорати 
ҷаҳонӣ ва узвият дар он ёрӣ расонид, сатҳи огаҳии бахшҳои давлативу хусусии кишварро доир ба манфиатҳо 
ва чолишҳо аз узвият дар ин созмони бонуфуз ва қоидаҳои он боло бурд, ва ҳамчунин, ба Ҳукумати 
Тоҷикистон дар оғози иҷроиши уҳдадориҳояш дар марҳилаи пас аз узвият мусоидат намуд. 

Дувоздаҳ соли роҳ то узвият 

Узвият дар СТҶ сар аз соли 2001 яке аз самтҳои 
афзали сиёсӣ ва иқтисодии Ҳукумати ҶТ буд ва 
ҳадаф аз он беҳтар кардани шароити умумии 
иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва соҳибкорӣ, имиҷи беруна 
ва рақобатпазирии иқтисоди кишвар мебошад. 
Дар чаҳорчӯбаи ин лоиҳа МТБ аз стратегияи 
пешбурди бастаи санадҳои пешниҳодии 
Тоҷикистон барои узвият ва мусоидат дар мутобиқ 
гардонидан дар марҳилаи пас аз узвият кор 
гирифт, то ба бахши хусусӣ барои омода шудан ба 
фаъолият дар фазои нави тиҷоратӣ ёрӣ расонад. 
 
 
 
 
 

 
 

Дониш – калиди муваффақият аст 

 

 Дарки паёмадҳои узвият дар СТҶ барои 
соҳибкорон дар гирифтани тасмимҳои муваффақи 
тиҷорӣ омили муҳим аст. Ҳадафи лоиҳа боло 
бурдани сатҳи огаҳии бахши хусусӣ дар соҳаҳои 
кишоварзӣ, саноат ва нассоҷӣ буд, то онҳо аз 
паёмадҳои тиҷоратии узвият дар СТҶ ва сиёсати 
тиҷоратии ин созмон огоҳ бошанд, ба раванди 
гуфтушунидҳо ҷалб гардида, садои худро баланд 
кунанд, то аз ниёзҳои онҳо беҳтар пуштибонӣ 
шавад. 
 
 

 Лоиҳаҳои МТБ дар Тоҷикистон 
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Лоиҳаҳои МТБ дар Тоҷикистон аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария маблағгузорӣ мешаванд 



Чанде аз натиҷаҳои муҳими лоиҳа:  
 

 Садҳо намояндаи бахшҳои давлативу хусусӣ сатҳи донишу огаҳияшонро доир ба асосҳо ва созишномаҳои СТҶ, 
қоидаҳои он, махсусан, он қоидаҳое, ки ба соҳаҳои калидии Тоҷикистон дахл доранд, ва ҳамчунин, манфиату 
чолишҳои эҳтимолии узвият дар он боло бурданд; 

 Муколама ва ҳамкорӣ миёни бахшҳои давлатӣ ва хусусӣ дар мавзӯъҳои марбут ба танзими тиҷорат беҳтар 
гардид; самараҳои ин ҳамкорӣ дар таҳияи Барномаи Ҳукумати ҶТ оид ба мутобиқгардонии иқтисодиёти 
Ҷумхурии Тоҷикистон бинобар узвият дар СУС инъикос гардиданд; 

 Тақвият ёфтани ниҳодҳои марбутаи Тоҷикистон дар ҷиҳати паҳн кардани иттилоот дар мавриди созишномаҳои 
СТҶ доир ба СФС ва ТБТ дар миёни бахши хусусӣ тавассути омода кардани 17 тренери маҳаллӣ;  

 Ниҳоди миллии огоҳсозӣ (НМО) ва Марказҳои миллии иттилоотӣ (ММИ) оид ба ТБТ ва СФС таъсис ва 
фаъолияташон роҳандозӣ гардид, ки ба Тоҷикистон имкон медиҳад, то ӯҳдадориҳои худро вобаста ба ин 
созишномаҳо иҷро намояд; 

 Дар назди Палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон Дафтари миллии хидматгузорӣ ва Дафтари иттилооти тиҷоратӣ 
таъсис ёфтанд, ки ва ҷиҳати ироаи маълумоти тиҷоратӣ ба ширкатҳои содироткунанда хизмат мерасонанд; 

 Стратегияи миллии бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ таҳия гардид, то интизороти афзоишёбандаи 
истеъмолгаронро қонеъ созад ва низоми миллии назорати бехатарии маҳсулоти хӯроквориро муассиртар ва 
самараноктар гардонад;  

 Ибтикори таъсиси Кумитаи миллӣ доир ба соддагардонии расмиёти тиҷорат ба миён гузошта шуд, ки ҳадафаш 
фаъолсозии ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор барои соддатар гардонидани тартиб ва муқаррароти тиҷорати 
байнулмилалӣ ва иҷрои созишномаи СТҶ доир ба соддагардонии расмиёти тиҷорат (TFA) мебошад;  

 Матолиби таҳлилӣ ва пажӯҳишу омӯзишҳо дар мавзӯъи паёмадҳои тиҷоратӣ аз узвият дар СТҶ таҳия ва миёни 
ниҳоду созмонҳои муртабит паҳн карда шуд.       

Як ҳайъати иборат аз раҳбарони ширкатҳои нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон, намояндагони Вазорати 
саноат ва технологияҳои нав, ва Донишгоҳи технологии Тоҷикистон аз 10-ум то 17-уми октябр аз Ҳиндустон 
боздиди омӯзишӣ карданд. 
 

Аъзои ҳайъат аз як барномаи пурмӯҳтавои иборат аз даҳҳо 
вохӯрӣ, гуфтушунид, боздид, ва суҳбат бо қишрҳои гуногуни 
соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Ҳиндустон, яке аз кишварҳои 
пешсафи истеҳсоли либос дар ҷаҳон, дониш ва манфиатҳои 
зиёд бардоштанд. Ҳайъати Тоҷикистон аз Иттиҳодияи 
пажӯҳиши нассоҷии Ҳиндустони Шимолӣ (NITRA) ва 
Пажӯҳишгоҳи миллии фанновариҳои мӯд (NIFT) дидан карда, 
бо фаъолияти маркази омӯзишии мутахассисон дар Ғозиобод 
ва фаъолияти истеҳсолкунандагони  либос ба мисли MI 
Industries and Colorant, ва истеҳсолкунандагони таҷҳизоти 
нассоҷӣ ба мисли Himson Group шинос шуд, ва дар конфронси 
TEXCON иштирок намуд.  
 

Яке аз натиҷаҳои калидии ин сафар имзои Тафоҳумнома доир ба ҳамкориҳои илмӣ миёни Пажӯҳишгоҳи 
миллии фанновариҳои мӯд (NIFT) ва Донишгоҳи технологии Тоҷикистон мебошад, ки ҳамчун замина ҷиҳати 
таъсиси як маркази омӯзишӣ барои мутахассисони соҳа дар шаҳри Душанбе хидмат хоҳад кард.  
 

Абдулло Муҳаммадиев, муовини раҳбари Иттиҳодияи саноати сабуки Тоҷикистон, мегӯяд: “Дар ҷараёни 
сафар мо имкониятҳои ҳамкориҳои илмӣ ва тиҷоратиро баррасӣ кардем. Ман мутмаинам, ки таҷриба 
ва донишандӯзӣ аз кишваре чун Ҳиндустон, ки ба мо аз нигоҳи фарҳангӣ низ наздик аст, ба рушди 
саноати нассоҷӣ ва дӯзандагии кишвари мо таъсири бузург хоҳад гузошт”. 

Радиои маъруфи “Ватан” дар моҳи декабр даҳ барномаи нав дар мавзӯъи манфиатҳо ва чолишҳои Тоҷикистон аз узвият 
дар Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ таҳия кард ва ҳар субҳу бегоҳ пахш намуд. 
 

Силсилаи нави барномаҳои вижаи радиоӣ зери унвони “Тиҷорати байнулмилалӣ”, ки бо забони тоҷикӣ садо доданд, аз 
ҷониби журналисти шинохтаи тоҷик Субҳон Ҷалилов ва дар ҳамкорӣ бо Маркази тиҷорати байнулмилалӣ, Вазорати 
рушди иқтисод ва савдо, коршиносони мустақил, олимон ва шунавандагони одӣ омода шуданд. Ҳар як барнома аз 8 то 
10 дақиқа тӯл кашида, мавзӯъҳои мухталифи марбут ба узвияти Тоҷикистон дар СТҶ-ро фаро мегирифт. Силсилаи 
барномаҳои радиоӣ, ҳамчунин, дар сафҳаи интернетии МТБ Тоҷикистон, дар сафҳаи фейсбукии он, ва дар сафҳаи вижа 
дар СаундКлауд низ нашр гардиданд.  

Ин барномаҳо бо як пахше ин ҷо қобили дастрасиянд.  
 

http://itctj.org/multimedia-new/implementation-of-wto-provisions-and-business-awareness-of-wto-accession/


 

Барои нахустин бор, ширкатҳои нассоҷӣ ва 
дӯзандагии Тоҷикистон аз яке аз бузургтарин 
намоишгоҳҳои дастгоҳу таҷҳизот ва фанновариҳои 
истеҳсоли либос ва маҳсулоти нассоҷӣ дар ҷаҳон – 
ITMA (www.itma.com) дидан карданд, ки аз 12-ум 
то 19-уми ноябр дар маркази мӯди ҷаҳонӣ – 
шаҳри Милани Итолиё баргузор гардид. 
Ширкатҳои зерин аз Тоҷикистон дар ин 
намоишгоҳи байнулмилалии ҳафтрӯза иштирок 
карданд: “Ваҳдат”, “Мафтуна”, “Нассоҷи Хуҷанд”, 
“Ноҳид”, “Олим Текстайл”, “Ортекс” ва “Спитамен 
Текстайлз”.  
 

ITMA намошгоҳи маъруфи сатҳи ҷаҳонӣ буда, ба 
зиёда аз 1500 ширкат аз 40 кишвар имкон 
медиҳад, то дастгоҳу таҷҳизот ва фанновариҳои 
нави худро ба истеҳсолкунандагони либос аз 140 
кишвари ҷаҳон намоиш бидиҳанд. ITMA 
ширкатҳоеро, ки дар ҷустуҷӯи шарикон ҳастанд, ба 
ҳам мепайвандад ва дурнамои нави ҳамкориро 
дар саросари занҷираи соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ 
фароҳам меоварад.  
 

Дар баробари пешниҳоди технологияҳои муосиру 
пешрафта, намоишгоҳи мазкур, ҳамчунин, 
мизбони форум ва ҳамоишҳои гуногуни марбут ба 
соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, ба монанди Ҳамоиши 
дувуми ҷаҳонии соҳаи нассоҷӣ ва Ҳамоиши 
нассоҷии рақамӣ шуд. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Як ҳайъати расмӣ аз Тоҷикистон, ки аз 
намояндагони бахшҳои давлатӣ ва хусусии узви 
Кумитаи миллӣ доир ба соддагардонии расмиёти 
тиҷорат иборат буд, аз 30-уми ноябр то 4-уми 
декабри 2015 аз Малайзия дидан кард.  
 

Ҷайлз Чаппелл, намояндаи шӯъбаи 
соддагардонии расмиёти савдо ва сиёсати 
тиҷорати МТБ дар Женева: «Ӽайати Тоҷикистон, 
аз ҷумла, бо таҷрибаи Малайзия дар таъсиси 
равзанаи ягона ва фаъолияти нуқтаҳои 
маълумотдиӽӣ шинос шуд, бо роҳбарияти як 
қатор сохторҳои асосии Малайзия, ба монанди 
Вазорати тиҷорати байнулмилалӣ ва саноати 
ин кишвар, Федератсияи истеҳсолкунандагони 
Малайзия, Корпоратсияи рушди савдои берунаи 
Малайзия, Раёсати гумруки шоҳигарии Малайзия 
ва Маҷмааи гумрукӣ ва назорати муҳоҷират дар 
Ҷоӽор мулоқот кард. Дар рафти вохӯриҳо 
таваҷҷӯӽи махсус ба ҳамкориӽои расмӣ ва 
ҳамоҳангсозиӽо байни масъулони гуногуни 
соддагардонии расмиёти тиҷорат дар Малайзия 
равона гардид. Меҳмонон аз Тоҷикистон, 
инчунин, бо истифода аз пардохтӽои электронӣ, 
қарорҳои пешакӣ ва кор бо операторони масъул 
шинос шуданд ва ба гузаргоӽӽои сарӽадӣ ва 
бандарии байни Малайзия ва Сингапур сафар 
карданд».

Ширкатҳои содиротӣ, воридотӣ, ва истеҳсолкунандаи Тоҷикистон дар ду давраи омӯзишии вижа, ки дар шаҳрҳои 
Душанбе (10-уми ноябр) ва Хуҷанд (12-уми ноябр) баргузор гардиданд, нафъбардорӣ аз Созишномаи СТҶ доир ба 
соддагардонии расмиёти савдоро омӯхтанд.  
 

Октавия Черкез, мушовири байнулмилалии МТБ доир ба соддагардонии расмиёти савдо: “Онҳое, ки дар ин давраҳои 
омӯзишӣ иштирок карданд, бо бандҳои аслии Созишномаи мазкур ва имкониятҳо барои бахши хусусӣ шинос шуданд, 
бо чораҳое, ки Тоҷикистон барои андешиданашон муваззаф аст ва вазъи феълии иҷроиши ин уҳдадориҳо ошно 
гардиданд, ва ҳамчунин, доир ба ин ки бахши хусусӣ чӣ барномаҳои наверо тарҳрезӣ ва иҷро бикунад, то ниёзҳо ва 
мушкилоташ аз ҷониби ҳукумат ба эътибор гирифта шавад, муҳокима карданд”. 

Ҳадаф аз ин созишномаи СТҶ суръат бахшидан ба раванди ҳаракат ва санҷиши гумрукии молҳо, аз ҷумла молҳои 
транзитӣ мебошад. Иҷрои ин созишнома ба Тоҷикистон имкон медиҳад, то равандҳои тиҷоратӣ самараноктар ва 
шаффофтар гардонида, мушкилот ва хароҷоти тиҷоратро поин барад. Тоҷикистон Созишномаи СТҶ доир ба 
соддагардонии расмиёти савдоро 6-уми майи соли 2015 имзо кардааст. 



ТАМОС 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ, лоиҳаҳо дар ҶТ 

Кӯчаи Рӯдакӣ 32, ҳуҷраи 33. Шаҳри Душанбе, 734025,  

Тел.: (+992 37) 2219870. Факс: (+992 37) 223 20 57  

Имейл: itc.tajikistan@gmail.com     

 

ШАБАКАҲОИ ИҶТИМОӢ 
 

Торнигор: www.itctj.org; www.itctj.wordpress.com     

Фейсбук: facebook.com/InternationalTradeCentre      

ЮТюб: https://www.youtube.com/user/itctajikistan 

 

 

Тарроҳон, дӯзандаҳо, ва мудирони ширкатҳои дӯзандагии Тоҷикистон аз як давраи серӯза доир ба ҳисоби хароҷоти 
истеҳсол ва нархгузории либос, ки аз 29-ум то 31-юми октябр дар шаҳри Душанбе баргузор шуд, баҳра бардоштанд.  
 

Ҳадаф аз баргузории ин давраи омӯзишӣ амиқтар гардонидани донишу маҳорати касбии мутахассисони тоҷик доир ба 
роҳу василаҳо ва консепияҳои гуногуни ҳисоб намудани хароҷоти истеҳсолот ва арзиши либосворӣ буд, ки дар саноати 
мӯди замонавӣ васеъ истифода мешаванд.  
 

Чунг Лай Ин, мушовири байнулмилалии МТБ: “Мо тарзи ҳисобкунии хароҷоти вобаста ба матоъ, истифодаи  
матоъ, ва нархгузории либосро дар ин давраи омӯзишӣ фаро гирифтем. Донише, ки дар ин давраи омӯзишӣ гирифта 
шуд, ба соҳибкор, тарроҳ, мерчендайзер ва мутахассисони бозорёбӣ имкон медиҳад, то аз рӯи намуна хароҷотро 
ҳисоб ва муайян кунанд. Огоҳӣ аз хароҷоти қисматҳои гуногуни лозима барои дӯхтани либос ба тарроҳ имкон 
медиҳад, то қаблан имкони роҳёбии тарҳашро ба бозор пешбинӣ намояд, ва чунин огоҳӣ ба мерчендайзер имкон 
медиҳад, то ҳангоми гуфтушунид бо таҳвилкунандагон ё истеҳсолкунандагони маҳсулот мавқеъи беҳтареро 
ишғол бикунад. Бо ин дониш, масъули коркарди маҳсулот барои тарҳ ва коллексияи маҳсулот интихоби бештар 
хоҳад дошт, ва мутахассисони бозорёбӣ бидуни таъхир маҳслуотро баҳо гузошта хоҳанд тавонист”. 
 

65%-и иштирокдорони давраи вижаи омӯзишӣ доир ба стандарти байналмилалии ISO 14001:2004 – Низоми 
мудирияти муҳити зист (EMS) барои аудиторҳои маҳаллӣ, ки моҳи августи соли 2015 дар Тоҷикистон 
баргузор шуда буд, муваффақона имтиҳони хаттиро супурда, соҳиби гувоҳномаи  байнулмилалии ширкати 
олмонии “TUV NORD CERT CmbH” шуданд. 

Дар маҷмӯъ, дар ин давраи омӯзишии шашрӯза , ки аз ҷониби 
Феҳраси байнулмилалии аудиторони дорои шаҳодатнома 
(IRCA) тасдиқ шудааст, 20 намояндаи ниҳодҳои марбутаи 
давлатӣ, корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагии кишвар, 
ширкатҳои консалтингӣ ва донишгоҳҳо  иштирок карданд. Ин 
гувоҳномаҳо ба соҳибонаш имкон медиҳад, то ба яке аз 
талаботи сабти ном ба ҳайси аудитор дар IRCA посух бигӯянд.  
 

Феҳраси аудиторони соҳиби гувоҳнома чунин аст: 
Абдулмӯъмин Султонов, Абдусаттор Абдураззоқов, Фарҳод 
Бобокалонов, Фарзона Тилавова, Малика Махкамова, 
Малохат Юлдашева, Мансур Сафарзода, Мавзуна Камарова, 
Мирзоравшан Қобилов, Неъмат Маҳмудов, Сафаралӣ 
Ашӯралиев, Салоҳиддин Давлатов, ва Умеда Набиева. Барои 

дарёфти тамос бо ин аудиторҳо метавонед ба дафтари МТБ Тоҷикистон муроҷиат намоед.  
 

Ҳафт иштирокдори боқимондаи давраи омӯзишӣ тасдиқномаи иштирок дар давраи омӯзиширо гирифтанд. 

Лоиҳаи МТБ ба мусоидатҳои худ ба Иттиҳоди ҳунармандони Тоҷикистон ва ширкатҳои “Армуғон”, “Ҷаҳоннек” ва 
“Рухом” барои омодагӣ ба иштирок дар намоишгоҳи байнулмилалии маҳсулоти ҳунармандии Ambiente идома 
медиҳад. Ин намоишгоҳ дар таърихи 12-16-уми феврали соли 2016 дар шаҳри Франкфурти Олмон баргузор мешавад ва 
Тоҷикистон дар он барои дувумин бор иштирок мекунад. 
 

Габриэла Бёрде, мушовири байнулмилалии МТБ доир ба тарроҳӣ ва бозорёбӣ, ки аз 24-ум то 28-уми ноябр дар 
Тоҷикистон қарор дошт, бо иштирокдорони ояндаи намоишгоҳи Франкфурт машғулиятҳои машваратии инфиродӣ доир 
кард. Дар ҷараёни сафараш, бону Бёрде бо намунаҳои маҳсулоте, ки ширкатҳо барои намояшгоҳ омода кардаанд, 
шинос шуд ва барои беҳтар намудани онҳо тавсияҳо дод.  
 

Хароҷоти  марбут ба иштирок дар намоишгоҳи мазкур ва масъалаҳои логистикии содироти маҳсулоти ҳунарманди дар 
маркази таваҷҷӯҳи як сафари дигари мушовири байнулмилалии МТБ ба Тоҷикистон буд. Алфонс Эйлигман, мушовири 
байнулмилалии МТБ доир ба рушди бозори маҳсулоти ҳунармандӣ ва  иштирок дар намоишгоҳҳои тиҷоратӣ, аз 6-ум то 
12-уми декабр барои ёрӣ ба иштирокдорони ояндаи Ambiente дар масъалаҳои логистикӣ ва бозорёбӣ дар Тоҷикистон 
қарор дошт.  
 

Як давраи омӯзишии нимрӯза низ доир ба шаклу тарҳи девораи намоишгоҳ ва ҷобаҷогузории маҳслуот дар он рӯзи 26-
уми ноябр дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. 
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