
Нақш ва саҳми Маркази Тиҷорати Байнулмилалӣ (МТБ) дар 
соҳаҳои нассоҷиву дӯзандагӣ ва ҳунарҳои дастии Тоҷикистон, 
ҳамчунин, ёриҳои МТБ дар иҷрои уҳдадориҳои кишвар дар назди 
Созмони Тиҷорати Ҷаҳонӣ (СТҶ) рӯзи дуюми декабр, дар нишасти 
Кумитаи назоратии лоиҳаҳо (КНЛ) дар шаҳри Душанбе баррасӣ 
гардид. 
 

Намояндагони ниҳодҳои марбутаи давлатӣ, бахши хусусӣ, 
донишгоҳҳо, донори барнома (Ҳукумати Швейтсария) ва МТБ узви 
Кумитаи мазкур мебошанд.  Кумитаи назоратии лоиҳаҳо бо ҳадафи 
кӯмак дар фаъолияти лоиҳаҳо, шаффофият дар кори 
амалигардонии онҳо ва замонати посухгӯ будани натоиҷашон ба 
самтҳои афзалиятноки рушди кишвар ташкил шудааст. 
 

Феълан, МТБ дар Тоҷикистон ба татбиқи ду лоиҳа машғул аст, ки 
ҳар дуи он аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария дар чаҳорчӯбаи Барномаи ҳамкориҳо дар соҳаи тиҷорат маблағгузорӣ 
мешаванд. 
 

Яке аз ин лоиҳаҳо дар самти тақвият додани рақобатпазирии содиротии соҳаҳои нассоҷиву дӯзандагӣ ва ҳунарҳои дастии 
Тоҷикистон фаъолият мебарад. 

Дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи дуввумаш, МТБ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи пас аз узвият дар СТҶ  дар ҷиҳати иҷрои 
уҳдадориҳои Тоҷикистон дар назди СТҶ ва болобарии огаҳии доираҳои тиҷоративу давлатии кишвар доир ба қоидаҳо ва 
созишномаҳои СТҶ ёрии худро идома медиҳад.   

  
Дар ин шумора: 

Баррасии барномаҳои МТБ дар Тоҷикистон 
Соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон: Роҳ ба сӯи муваффақият 
Доираҳои соҳибкории Tоҷикистонро бо созишномаҳои СТҶ шинос карданд 
Омодагии ҳунармандони тоҷик барои иштирок дар намоишгоҳи Ambiente 
Саҳми МТБ дар баргузории Ҷашнвораи байналмилалии ҳунар ва муд “Диёри Ҳусн” 

Бо маблағгузории Ҳукумати Швейтсария 
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Саидраҳмон Назризода, муовини  
аввали вазири рушди иқтисод  
ва савдои Тоҷикистон: “Мехоҳам муҳим 
будани соҳаи мазкурро барои  
иқтисоди кишварамон таъкид созам.  
Тоҷикистон кишвари пахтапарвар мебошад ва мо 
талош дорем, ки коркарди пурраи пахта ва 
истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз онро дар дохили 
ҷумҳурӣ ба роҳ монем. Ҳамчун бахше аз ҳадафҳои 
лоиҳавияш, МТБ дар ҳал намудани яке аз 
масъалаҳои муҳим – фароҳам овардани ҷойҳои 
корӣ барои занонниз мусоидат менамояд. Ин ҳам 
яке аз дастовардҳои лоиҳа мебошад.  
Мехоҳам ба МТБ ва СЕКО барои ёриҳояшон изҳори 
сипос намоям ва умедворам, ки ин ҳамкории 
пурмаҳсул дар оянда низ идома меёбанд”. 

                       Армен Заргарян, ҳамоҳангсози  
                      барномаҳои МТБ дар кишварҳои  
                      Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ:  
             “Мо ба шарикони маҳаллӣ дар таҳияи 
“Стратегияи рушди саноати нассоҷӣ ва 
дӯзандагии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2015” 
мусоидат кардем, ба ниҳодҳои маҳаллии 
кӯмакрасони тиҷорат ёрӣ додем, то 
хидматрасониҳои нави машваратӣ пешниҳод 
намоянд, ва ба корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагӣ ва 
ҳунарҳои дасти Тоҷикистон ёрӣ додем, то ба 
бозорҳои нави хориҷӣ ворид гардида,  дар бозорҳои 
минтақавӣ бештар рақобатпазир гарданд. Ин 
ҳам тавассути иштирок дар намошгоҳҳои 
байнулмилали тиҷоратӣ ва бардоштани сатҳи 
дониши корхонаҳо дар самтҳои гуногун 
имконпазир гардид.” 

                  Дилшод Шарифӣ, раҳбари раёсати ҳамкорӣ бо СТҶ-и Вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон: “Дар    
                  соли 2016 МТБ мусоидати худро дар баланд бардоштани дарки умумии ниҳодҳои давлатӣ ва бахши хусусӣ  
                  доир ба созишномаҳои СТҶ идома дод. Мо муштаракан дар минтақаҳои гуногуни кишвар як силсилаи  
                          давраҳои омӯзишӣ доир ба Созишномаи содагардонии расмиёти савдо баргузор намудем, ва барномаҳои  
                          боло бардоштани сатҳи огаҳиро тавассути расонаҳои хабарӣ давом додем. Ҷиҳати таъсис додани Кумитаи 
миллии соддагардонии расмиёти савдо (КМСРС) корҳои  идома доранд. Дар чаҳорчӯбаи сафари омӯзишӣ ба Малайзия, 
ки аз ҷониби МТБ созмон дода шуд, ҳайъати Тоҷикистон таҷрибаи Малайзияро дар самти содагардонии расмиёти 
савдо, аз ҷумла таъсис ва фаъолгардонии КМСРС омӯхт”.     

https://www.facebook.com/itc.tajikistan/


Маркази Тиҷорати Байнулмилалӣ аз соли 2009 бад ин сӯ дар соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон фаъолият мекунад. 
Сабаби таваҷҷӯҳи МТБ ба соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон имкониятҳои мавҷудаи ин соҳа барои рушди бештар ва 
саҳмгузорӣ дар гуногунсозии содироти Тоҷикистон мебошад. Соҳаи мазкур, ҳамчунин, метавонад дар фароҳам овардани 
ҷойҳои нави корӣ, махсусан барои занон, нақши муҳим бибозад. 
 
Лоиҳаи феълӣ – “Тақвияти рақобатпазирии содиротии корхонаҳои хурду миёнаи соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ ва рушди 
тавоноии ниҳодҳои пуштибони тиҷорат”, ки аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария маблағгузорӣ мешавад, моҳи сентябри соли 
2013 оғоз шуда, анҷоми он то моҳи сентябри соли 2016 ба нақша гирифта шуда буд, вале баъдан то ба поёни соли 2017 
тамдид гардид. Лоиҳаи мазкур таваҷҷӯҳи худро ба боло бурдани сатҳи рақобатпазирии соҳаи нассоҷиву дӯзандагии 
Тоҷикистон равона мекунад ва барои иҷрои ин ҳадаф ба корхонаҳои хурду миёна ва ниҳодҳои марбути хизматрасонӣ ёрии 
вижаи соҳавӣ расонида, ҳамчунин ба ҷонибҳои манфиатдор дар коргирӣ аз равиши стротежӣ барои рушди соҳа ёрӣ 
медиҳад.  

 
 
 
 
 

 
Дилафрӯз Сангинова, директори Донишкадаи политехникии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд:  
“Бо ёрии МТБ, як ҳуҷҷати муҳиме барои рушди саноати нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон таҳия гардид. Гурӯҳи корие, ки 
ман ҳам узваш будам, сари ин ҳуҷҷат кор кард. Стратегияи мазкур соҳаро таҳлили амиқ намудааст, ҳамаи ҷанбаъҳои 
занҷираи арзиши афзударо нишон дода, чораҳои лозимаро низ пешниҳод кардааст. Дар ин санад, ҳамчунин, мушкилоти 
соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ ва роҳҳои ҳалли онҳо, нақшаи стратегии рушд, ва самти фаъолияти соҳа дар панҷ соли оянда 
нишон дода шудааст”. 
 
Фарзона Тилавова, муассис ва раҳбари “Камолот-1”: 
“Гурӯҳи консалтингии мо чандин сол боз бо МТБ ҳамкорӣ менамояд. Дар чаҳорчӯбаи ин лоиҳа кормандони мо стандартҳои 
байнулмилалии ISO 9001, ISO 14001 ва OHSAS 18001-ро омӯхтанд. Дар натиҷа, мо ҳамроҳ бо коршиносони байнулмилалӣ 
барои ширкатҳои нассоҷиву дӯзандагӣ дар Душанбе ва марказҳои маъмурии минтақаҳо давраҳои омӯзишӣ доир ба ISO 
9001 баргузор кардем. Барои аввалин бор дар таърихи консалтинги Тоҷикистон мо низоми мудирияти муҳитзистии ISO 
14001 ва низоми мудирияти бехатарии ҳирфаӣ ва сиҳҳатӣ  - OHSAS 18001-ро ворид кардем. Илова бар ин, кормандони мо 
дар тадқиқот оид ба пахтаи органикӣ дар Тоҷикистон иштирок карданд. Мо ин таҷрибаро тӯли чандин соли оянда ба ҳайси 
аудитори ҷониби дуввум дар хоҷагиҳои кишоварзӣ ва корхонаҳои коркарди пахта берун аз Тоҷикистон низ истифода карда 
метавонем. Ба шарофати МТБ, мо тавонистем, ки ба содироти хидматрасониҳои худ ба хориҷи кишвар оғоз кунем”.  

• Таҳияи Стратегияи 
рушди саноати нассоҷӣ 
ва дӯзандагии 
Тоҷикистон барои солҳои 
2016-2025 

• Пешниҳоди 6 
хидматрасонии нав ё 
тақвиятёфта дар самти 
бозорёбӣ, тарроҳӣ ва 
тавлиди маҳсулот, 
пешбурд, беҳтар 
намудани мудирияти 
сифат ва маҳсулнокӣ, ва 
татбиқи стандартҳои ИСО 
аз ҷониби ниҳодҳои 
ёрирасони тиҷорат 

 

• Баргузории 7 давраи 
омӯзишӣ барои 
тренерҳо, ки 62 
намояндаи ширкатҳои 
консалтингӣ ва 
донишгоҳҳоро фаро 
гирифт (занон - 73.5%) 

• Тақвияти дониши 
устодон ва донишҷӯёни 
донишгоҳҳо, беҳтар 
намудани барномаҳои 
таълимӣ барои фанҳои 
гуногун  

 

• Имзои 4 
Тафоҳумнома доир ба 
ҳамкорӣ миёни 
донишгоҳҳои 
Тоҷикистон ва 
донишкадаҳо ва 
марказҳои омӯзишӣ ва 
таълимии Ҳиндустону 
Қирғизистон 

• Омодасозӣ ва 
муаррифии 4 пажӯҳиш 
дар  мавзӯҳои марбут 
ба дастрасӣ ба 
захираҳои молиявӣ, 
пахтаи органикӣ, 
рушди соҳаи туризм ва 
ҳунармандӣ 

 

Дастовардҳои асосӣ: Сатҳҳои макро ва мезо: 



24 
•  ширкати 

нассоҷиву 
дӯзандагӣ 

8 •  ширкати 
ҳунармандӣ 

6 
•ниҳоди 

ёрирасони 
тиҷорат 

2 •донишгоҳ 

3 •иттиҳодияи 
тиҷоратӣ 

 

 
 
Муфарраҳ Муҳаббатов, раҳбари Иттиҳоди ҳунармандони Тоҷикистон, ва мудири ширкати “Рухом”, аз ҳамкорӣ бо МТБ 
изҳори қаноатмандӣ мекунад. Ҷаноби Муҳаббатов, ки бо ёрии МТБ барои сафари дуввумаш ба намоишгоҳи 
байнулмилалии “Ambiente” дар Франкфурт омодагӣ мебинад, мегӯяд: “МТБ ба мо махсусан дар тарроҳии маҳсулоти нав 
ёрии зиёде расонид. Мутахассисони МТБ тақрибан 10 дизайни навро таҳия ва ба мо пешниҳод карданд, ки хеле тарҳҳои 
зебо буда, таваҷҷуҳи дӯстдорони ҳунарҳои дастиро ҷалб мекунад. Таҷрибае, ки мо аз иштирок дар намоишгоҳи 
тиҷоратии “Ambiente” дар Франкфурт бардоштем, сабаб шуд, то мо истеҳсолро бо истифода аз таҷҳизоти нав ва бо 
назардошти талаботи бозор ба роҳ монем ва дар таҳияи тарҳҳои нав табъу завқи муштариён, махсусан, муштариёни 
аврупоиро ба инобат бигирем”. 
 
“РБТ Ресандаи Тоҷикистон” навтарин истеҳсолкунандаи ришта дар Тоҷикистон мебошад, ки соли гузашта таъсис ёфтааст. 
Дар оғози сол ин ширкат бо мусоидати МТБ ҳамроҳ бо ҳайъати Тоҷикистон дар Намоишгоҳи байнулмилалии риштаи 
Истанбул иштирок кард ва аллакай се моҳи баъдаш, мустақилона, бо кӯмаки ҳадди ақали МТБ дар намоишгоҳи дигари 
байнулмилалӣ дар Истанбул ширкат варзид. Мудири ширкат Баҳром Мамадҷонов мегӯяд: “Бо ёрии МТБ мо дар моҳи 
феврал дар Намоишгоҳи байнулмилалии ришта дар Истанбул иштирок кардем ва аз он ҷо бо қарордодҳои хуб ва 
таҷрибаи зиёди муфид баргаштем. Он нахустин қадами мо буд, ки ба мо муҳим будани намоишгоҳҳои байнулмилалиро 
нишон дод ва мо ба МТБ барои мусоидаташ сипосгузор ҳастем. МТБ ҳамчунин моро дар самтҳои дигар низ дастгирӣ 
менамояд, аз ҷумла машваратҳо медиҳад, дар самти бозорёбӣ, брендсозӣ ва мудирияти сифат омӯзиш медиҳад ва дар 
барқарор кардани робитҳои тиҷоратӣ кумак мерасонад”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАТИҶАИ 1: 

•Беҳтар гаштани 
чаҳорчӯбаи 
стратегӣ ва 
сохтории соҳаи 
нассоҷӣ ва 
дӯзандагӣ 

НАТИҶАИ 2: 

•Боло рафтани 
сатҳи 
рақобатпазирии 
содиротии 
корхонаҳои 
нассоҷиву 
дӯзандагӣ ва 
дастрасии онҳо 
ба бозорҳои нав 

НАТИҶАИ 3: 

•Ҷонибҳои 
манфиатдори 
соҳаҳои сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои дастӣ 
дониши худро 
доир ба ниёзҳои 
соҳа ва самтҳои 
бартари рушд 
боло мебаранд 

Ҳадафҳо: 

Шарикони 

лоиҳа: 

Иштироки 70 намоянда аз 26 корхонаи нассоҷиву дӯзандагӣ дар 15 намоишгоҳи тиҷоратии байнулмилалӣ 

Роҳёбӣ ба 6 бозори нав (Италия, Олмон, Белорус, Лаҳистон, Литва ва Қирғизистон) 

Ҳаҷми умумии қарордодҳои содиротӣ дар натиҷаи иштирок дар намоишгоҳҳои тиҷоратӣ: Бештар аз 30 
миллион доллари ИМА 

Баргузории 2 бизнес-форуми ҳамкорӣ миёни ширкатҳои Тоҷикистон ва Русия дар Маскав  

Баргузории 2 сафари тиҷоратии соҳибкорони рус ба Тоҷикистон 

Баргузории 2 сафари омӯзишии ширкатҳои нассоҷиву дӯзандагӣ ва донишгоҳҳои Тоҷикистон ба Ҳиндустон ва 
Қирғизистон 

Барқарор сохтани 2500 робитаи нави тиҷоратӣ 

Болоравии ҳиссаи ширкатҳои ҳамкори лоиҳа дар содироти умумии маҳсулоти нассоҷиву дӯзандагӣ аз 
Тоҷикистон: Аз 29.7% дар соли 2013 то 33.5% дар соли 2015 

Фарогирии беш аз 1000 
намояндаи 36 корхона 
бо давраҳои омӯзишӣ 

(41% занон) 

Изҳори 
қаноатманди 

100%  
иштирокдор

он аз 
давраҳои 
омӯзишӣ 

Ироаи 
хидматрасон

ии 
машваратӣ 

ба 32 
корхона 

Барқарорсозии 
робитаҳои тиҷоратӣ 
ва ҳамкорӣ миёни 

донишгоҳҳо, 
ширкатҳои 

консалтингӣ ва 
ширкатҳои соҳа 

Барқарорсозии 
робитаҳои 

тиҷоратӣ миёни 
2 ширкати 
ҳамкор ва 
фурӯшгоҳи 
"Ашан" дар 
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Силсилаи иборат аз шаш давраи 
омӯзишӣ ҷиҳати боло бурдани огоҳии 
доираҳои тиҷоратии тоҷик доир ба 
қоидаву созишномаҳои Созмони 
Тиҷорати Ҷаҳонӣ (СТҶ), уҳдадориҳои 
Тоҷикистон дар назди СТҶ ва таъсири 
он ба соҳаҳои муайяни иқтисоди 
кишвар дар моҳи октябри соли 2016 
дар шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд ва 
Қурғонтеппа баргузор гардид.   
 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ 
(МТБ) ва Палатаи савдо ва саноати 
Тоҷикистон намояндагони бахши 
хусусии кишварро ҷиҳати боло 

бурдани сатҳи огоҳии онҳо аз 
созишномаҳои СТҶ доир ба тиҷорат 
ва хидматрасонӣ, уҳдадориҳои 
Тоҷикистон дар чаҳорчӯбаи ин 
созишномаҳо, ва манфиату чолишҳо 
ва паёмадҳои эҳтимолии иҷрои ин 
созишномаҳо  гирди ҳам оварданд. 
 

Мушкилоти имрӯзи ширкатҳои 
содиротии Тоҷикистон дар бозорҳои 
беруна ва истифодаи имконоти 
узвияти кишвар дар СТҶ барои ҳалли 
ин мушкилот низ дар ин давраҳо 
баррасӣ шуд.  

 

Лоиҳаи МТБ ба ёриҳои худ ба Иттиҳоди ҳунармандони 
Тоҷикистон ва ширкатҳои “Рухом”, “SOHSA/Озара”, “Помир Ҷемз” 
ва “Армуғон/АРТЗ” ҷиҳати омодагӣ ба иштирок дар намоишгоҳи 
байнулмилалии маҳсулоти ҳунармандии Ambiente идома 
медиҳад. Ин намоишгоҳ дар моҳи феврали соли 2017 дар шаҳри 
Франкфурти Олмон баргузор мешавад ва Тоҷикистон дар он 
барои саввумин бор иштирок мекунад. 
 

Габриэла Бёрде, мушовири байнулмилалии МТБ доир ба тарроҳӣ , 
ки аз 22-ум то 26-уми ноябр дар Тоҷикистон қарор дошт, бо 
иштирок
дорони 

ояндаи намоишгоҳи Франкфурт машғулиятҳои машваратии 
инфиродӣ доир кард. Дар ҷараёни сафараш, бону Бёрде бо 
намунаҳои маҳсулоте, ки ширкатҳо барои намоишгоҳ омода 
кардаанд, шинос шуд ва барои беҳтар намудани онҳо тавсияҳо 
дод. 
 

Хонум Бёрде, ҳамчунин, аз намунаҳои маҳсулот барои каталоги 
намоишгоҳ аксҳо гирифт. Як давраи омӯзишии нимрӯза низ доир 
ба шаклу тарҳи девораи намоишгоҳ ва ҷобаҷогузории маҳсулот 
дар он рӯзи 25-уми ноябр дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. 
 

Дар санаи 22-27-уми ноябри соли равон шаҳри душанбе мизбони даҳумин ҷашнвораи байналмилалии ҳунарҳои дастӣ ва 
муд “Диёри ҳусн” буд. МТБ низ дар баргузории ин ҷашнвора саҳми худро гузошт. 
 

Бештар аз 40 ҳунарманду тарроҳ аз кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Эрону Афғонистон дар ин ҷашнвора иштирок карданд. 
Бар иловаи намоиши мӯд, давраҳои омӯзишӣ ва намоишгоҳи маҳсулот низ дар барнома буд. 
 

Ҷашнвора бо ибтикори шарики МТБ - Бунёди байналмилалии ҳунарҳои мардумии “Ҳафт Пайкар” ва дастгирии 
Вазорати фарҳанги Тоҷикистон, шаҳрдории Душанбе, Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ва шарикони рушд, аз ҷумла, МТБ баргузор гардид.  
 
 

 

 

 

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

Фейсбук: facebook.com/InternationalTradeCentre      

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

 

               

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     

  

Созишномаҳои зерин ва уҳдадориҳои 
Тоҷикистон дар чаҳорчӯбаи онҳо дар 

маркази таваҷҷуҳи давраҳои омӯзишӣ 
буд: 

 Созишнома оид ба содагардонии 
расмиёти савдо,  

 Созишнома оид ба кишоварзӣ,  
 Созишномаи умумӣ оид  ба тарифҳо ва 

тиҷорат (ГАТТ),  
 Созишномаи умумӣ оид ба савдои 

хидматрасониҳо (ГАТС),  
 Созишнома оид ба ҷанбаъҳои 

тиҷоратии моликияти зеҳнӣ (ТРИПС). 

Соли Нави 2017 Муборак! 

http://www.itctj.org/
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