
Хонандагони арҷманд, 
 

 Шумораи нахустини варақаи иттилоотии лоиҳаи Ready4Trade дар Тоҷикистонро бароятон 
муаррифӣ менамоем. Дар ин шумора, бо камоли майл доир ба лоиҳа ва бархе аз дастовардҳоямон 
иттилоъ медиҳем. Лоиҳаи мазкур, ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ мегардад, ба панҷ 
кишвари Осиёи Марказӣ дар самти рушди тиҷорат кӯмак мерасонад ва мо шодем, ки Тоҷикистон 
низ шомили ин феҳрист аст.  
 

 Дар мувофиқат бо иҷрои Стратегияи ИА барои Осиёи Марказӣ: “Имкониятҳои нав барои 
шарикии зичтар” ва барои таҳкими ҳамгироии қавитари минтақавӣ, лоиҳаи Ready4Trade 
шаффофияти талаботи фаромарзиро тақвият медиҳад, монеаҳои танзимотиро аз миён 
мебардорад, тавонмандии соҳибкориро дар самти риояи расмиёти савдо қавӣ мегардонад ва 
тиҷорати электронии фаромарзиро тавсеа мебахшад ва бо иҷрои ин иқдомот ба рушди тиҷорати 
минтақавӣ ва байналмилалӣ мусоидат менамояд. 
 

 Дар ин варақаи иттилоотӣ аз навгониҳо ва нақшаҳои муҳимтарини мо, дастовардҳо ва 
чолишҳо дар ин роҳ огоҳ хоҳед шуд. Ҳар шумора дар шакли онлайн бо забонҳои тоҷикӣ, англисӣ ва 
русӣ дар торнамои расмии лоиҳа - intracen.org/Ready4Trade дастрас хоҳад буд.  
 

 Чун фурсат даст додааст, мехоҳам ба ҳамаи созмону сохторҳое, ки дар амалигардии ин 
лоиҳа нақш доранд, изҳори сипос баён намоям. Ба Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ ва 
Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки шарикони асосии давлатӣ дар татбиқи 
ин лоиҳа мебошанд, ташаккур мегӯям, ки ҳамеша аз фаъолиятҳои МТБ дар кишвар дастгирӣ 
менамоянд. Ҳамчунин, мехоҳам ба маблағгузори лоиҳа, Иттиҳоди Аврупо барои дастгирияшон ва 
ҳамкориҳо изҳори миннатдорӣ намоям. Ба доираҳои тиҷоратии кишвар, ки дар муайянсозии 
мушкилоти асосии соҳибкорӣ ва самтҳои бартари фаъолияти лоиҳа нақши калидиро мебозанд, 
сипос мегӯям. Ин феҳрастро, албатта, метавон идома дод. Мо ҳамеша омодаи ҳамкорӣ бо ҳамаи 
ҷонибҳои манфиатдор ҷиҳати рушди иқтисоди Тоҷикистон мебошем. 
 

Рамзист, ки ин шумораро шумо дар арафаи фарорасии фасли баҳор, соли нави тоҷикӣ, Наврӯзи 
оламафрӯз ба даст мегиред. Бо Наврӯзи фархундапайк шуморо табрику муборакбод намуда, 
бароятон хушиҳои зиндагиро орзу дорам. 

 
Бо эҳтиром, 

Саидмӯъмин Камолов,  
Раҳбари дафтари Маркази тиҷорати байналмилалӣ дар Тоҷикистон 

   ТОҶИКИСТОН 

Памела Коук-Ҳамилтон, мудири иҷроияи МТБ ва ёвари Дабири кулли СММ:  
“Лоиҳаи мазкур баёнгари таваҷҷуҳ ва талошҳои ҳамаҷониба ба рушди иқтисод 

тавассути пешбурди тиҷорат дар кишварҳои Осиёи Марказӣ мебошад. МТБ шод аст, 

ки ҳамроҳ бо сиёсатмадорон ва ҷомеаи соҳибкорӣ талошҳои фарогир ва собит, ба 

монанди замонависозии самтҳои стратегии соддагардонии расмиёти савдо ва 

тиҷорати электрониро ҷиҳати рушди иқтисод дастгирӣ менамояд”. 

Варақаи иттилоотӣ – Шумораи #1 (МТБ #56) 



Маркази тиҷорати байналмилалӣ (МТБ) ва Хадамоти гумруки Тоҷикистон аввалин Тафсири 
Кодекси гумруки кишварро бо мусоидати лоиҳаи Ready4Trade Осиёи Марказӣ муаррифӣ карданд. 
 
Пас аз қабули Кодекси гумрук дар соли 2004 ба он чанд бор тағйиру иловаҳо ворид шудааст. Бо ин 
вуҷуд, то ҳоло он ба як ҷузви калидӣ ниёз дошт: Тафсире, ки бандҳои Кодекси гумрукро аз нигоҳи 
расмӣ шарҳ диҳад, ки он, ҳамакнун, нашр гардид. Ин тафсир дар як маросими вижа рӯзи 25-уми 
ноябри соли 2020 дар шаҳри Душанбе ба намояндагони ниҳодҳои давлатӣ ва бахши хусусӣ, ва 
шарикони рушд муаррифӣ шуд. 
 
Тафсир, ки бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ таҳия ва нашр гардид, шарҳи ягонаи бандҳои Кодекси гумрукро 
пешниҳод менамояд. Шакли электронии Тафсир дар торнамои расмии Хадамоти гумруки Тоҷикистон 
барои боргирӣ дастрас хоҳад буд. 
 
ТАФСИЛОТ 

Давлаталӣ Саид, муовини аввали сарвазири Тоҷикистон, 

Душанбе, 25-уми ноябри 2020. Акс аз МТБ 

Муаррифии нахустин Тафсири 
Кодекси гумруки Тоҷикистон 

Аъзои гуруҳи асосии корӣ доир ба таҳияи стратегияи аввалини рушди тиҷорати электронии 
Тоҷикикистон барои якумин бор дар Душанбе рӯзи 23-юми декабри соли 2020 вохӯрданд. 
Намояндагони ниҳодҳои марбутаи давлатӣ узви ин гуруҳ мебошанд. Ҳадаф аз таҳияи ин стратегия 
рушди минбаъдаи рақамисозии иқтисоди Тоҷикистон мебошад. 
 
Абдураҳмон Абдураҳмонзода, муовини вазири рушди иқтисодӣ ва савдои Тоҷикистон вохӯриро боз 
кард ва: 
- таъкид намуд, ки пандемияи Ковид-19 бори дигар аҳаммияти рақамисозӣ дар маҷмӯъ, ва 
махсусан рушди тиҷорати электрониро собит намуд; ва 
- ширкатдорони вохӯриро бо фаъолиятҳои феълии Ҳукумати Тоҷикистон дар самти пешбурди 

иқтисоди рақамӣ шинос кард. 
 

Дар ҷараёни дидор, коршиносони МТБ доир ба вазъи феълии таҳияи стратегия маълумот дода, 
методологияи таҳияи онро шарҳ доданд ва ҳозиринро бо натиҷаҳои аввалини маълумоти 
ҷамъовардашуда ва пешниҳодҳои гирифтаашон дар вохӯриҳо ва мусоҳибаҳои корӣ бо бахшҳои 
давлативу хусусии Тоҷикистон ошно карданд.  

Таҳияи нахустин стратегияи 
рушди тиҷорати электронӣ дар 

Тоҷикистон 
Абдураҳмон Абдураҳмонзода, муовини вазири рушди иқтисод ва 

савдои Тоҷикистон ҳангоми суҳбат дар вохӯрӣ. Душанбе, 23-

юми декабри 2020. Акс аз МТБ 
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Бонуи қолабшикан: Омӯзгори 
донишу маҳоратҳои нави замонавӣ 

Бахшида ба Рӯзи байналмилалии занон, лоиҳаи Ready4Trade шуморо бо омӯзгори муваффақи 
маҳоратҳои раҳбарӣ дар тиҷорат – Фарзона Тилавова шинос мекунад. 
 
Фарзона Тилавова, бонуи худсоз, ки дар самти пешниҳоди хидматрасониҳои машваратӣ дар 
Тоҷикистон пештоз аст, дар роҳ ба сӯи муваффақият қолабҳои зиёдеро шикастааст. Фарзона имсол 
барои таҷлил аз Рӯзи байналмилалии занон ду баҳона дорад. Дар баробари ҷашнгирӣ аз ин ид ба 
ҳайси модар, чун 8-уми март дар Тоҷикистон Рӯзи Модар таъин шудааст, Фарзона дар зинаи карйераи 
байналмилалии худ як қадам ба боло гузошт – ӯ ба наздикӣ аз тадриси тренерон дар кишварҳои 
ҳамсоя баргашт. 
 
Машварати ӯ ба дигарон дар Рӯзи байналмилалии занон?  
“Дар зиндагӣ чизе ба осонӣ ба даст намеояд. Муваффақият саъю талош ва меҳнати ҳаррӯзаро 
талаб мекунад. Муваффақият тавоноиҳо ва орзуҳои шуморо ба чолиш мекашад ва шуморо барои 
парвоз кардан тела медиҳад. Яке аз калидҳои ин дар ҳам донишомӯзии пайваста мебошад. Аз ин рӯ, 
аз духтарони ҷавон даъват мекунам, ки дар ҳар соҳае, ки мехоҳанд, ҳамеша барои пешсаф будан 
талош варзанд ва бигзор ишқи аввалинашон дониш гардад”. 
 
ТАФСИЛОТ 
 

Тиҷорати фаромарзӣ дар Осиёи 
Марказӣ густариш меёбад 

Акси тамсилӣ. Раванди гузаштан аз назорати гумрукӣ дар яке аз 

гузаргоҳҳои гумрукии Тоҷикистон. Акс аз Хадамоти гумруки 

Тоҷикистон 

Ба бемории фарогири COVID-19 ва таъсири он ба тиҷорат нигоҳ накарда, Тоҷикистон барои аз миён 
бардоштани монеаҳои танзимотӣ дар тиҷорати хориҷӣ қадамҳои ҷиддӣ мебардорад. Сар карда аз 
моҳи августи соли 2020, ширкатҳо метавонанд тавассути механизми наве барои гирифтани мақоми 
“Танзимгари ваколатдори иқтисодӣ” (ТВИ) ба мақомоти марбута муроҷиат намоянд. Ҳадаф аз 
роҳандозии ин низомномаи нави соддагардонии савдо тақвияти таъмини амнияти занҷираҳои 
байналмилалии доду гирифт ва мусоидат ба тиҷорати қонунӣ дар Тоҷикистон мебошад. 
 

Тағйироти нав, ки ба Кодекси гумруки Тоҷикистон ворид шудааст, ба ширкатҳо имкон медиҳад, то 
барои ворид шудан ба феҳристи Танзимгарони ваколатдори иқтисодӣ дархост фиристанд. Ширкатҳо ба 
як қатор талаботу меъёрҳое, ки бозгӯи коргузорӣ ва тиҷорати шаффофу боварибахши онҳо мебошад, 
бояд мутобиқ бошанд. Қоидаи нави соддагардонии содироту воридот ва транзит дар Тоҷикистон ҷузви 
уҳдадориҳои кишвар дар назди Созмони умумиҷаҳонии савдо (СУС) дар самти соддагардонии 
расмиёти савдо буда, ба мутобиқ гардидани кишвар ба Созишномаи СТҶ доир ба соддагардонии 
расмиёти савдо мусоидат мекунад.  
 

Барои муаррифии тағйироти назаррас дар самти соддагардонии қоидаҳо ва равандҳои воридот, 
содирот ва транзити амвол ба бахшҳои хусусиву давлатӣ, ҳамчунин ҷиҳати мубодилаи афкор барои 
содагардонии бештари қоидаҳои тиҷорат дар Тоҷикистон, як вебинари вижа дар мавзӯъи манфиатҳои 
иқтисодӣ ва қоидаҳои дарёфти мақоми “Танзимгари ваколатдори иқтисодӣ” (ТВИ) рӯзи 29-уми майи 
соли 2020 баргузор гардида буд. 
 
ТАФСИЛОТ 
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Аз 18-уми то 22-юми январи соли 2021 дар шаҳри Душанбе як тренинг барои тренерон доир ба 
мудирияти содирот аз ҷониби мутахассисони лоиҳаи Ready4Trade баргузор гардид. Дар он шаш 
тренери интихобшуда иштирок карда, доир ба панҷ самти бартари мудирияти содирот таълим 
гирифтанд ва уҳдадор хоҳанд буд, то омӯхтаҳои худро ба соҳибкорони тоҷик дарс диҳанд.  
 
Ин самтҳои муҳим барои содироткунандагон инҳоянд: 
- Бастабандӣ ва тамғагузорӣ; 
- Сертификатсияҳои ҳатмӣ ва ихтиёрӣ ва стандартҳои харидор; 
- Боҷ ва пардохтҳои гумрукӣ; 
- Интиқоли байналмилалӣ тавассути роҳи мошин, роҳи оҳан, ва роҳи ҳавоӣ;  
- Тарҳрезии содирот ва ҳисобнома-фактураҳои пешакӣ. 
 
Ин давраи омӯзишӣ марҳилаи муқаддамотии Ибтикори омӯзишҳои мудирияти содирот мебошад. Ин 
Ибтикор яке аз самтҳои калидии фаъолияти лоиҳаи Ready4Trade ба ҳисоб меравад ва дар ҳамкорӣ бо 
Ассотсиатсияи миллии соҳибкории хурд ва миёнаи Тоҷикистон амалӣ мегардад. 

 
 

Шаш тренери соҳибтахассус барои 
соҳаи мудирияти содирот 

Дар чаҳорчӯбаи ибтикори мусоидат ба соҳибкорон ҷиҳати мувофиқат ба талаботи бозорҳои беруна, МТБ 
Барномаи таълимии мудирияти фаромарзиро иборат аз 14 дарс таҳия дорад, ки фарогири мавзӯъҳои 
гуногуни марбут ба содирот мебошад. Ин 14 дарс аз ҷониби созмони маҳаллие, ки онро МТБ интихоб 
мекунад ва тамрин медиҳад, ба воситаи дарсҳои фосилавӣ ва ҳузурӣ бо забонҳои англисӣ, русӣ ва 
тоҷикӣ таълим дода мешавад. 
 
МТБ дар ин замина бо ҷонибҳои гуногуни манфиатдор суҳбатҳо доир карда, ниёзҳои 
содироткунандагони Тоҷикистонро барои ба инобат гирифтан ҳангоми таҳияи барномаи дарсӣ омӯхта 
буд. Қадами аввал дар ин самт моҳи феврали соли 2020 бо баргузории як мизи мудаввар дар шаҳри 
Душанбе гузошта шуда буд. Сарфи назар аз маҳдудиятҳои пандемия ва таъсири иқтисодии он, 
машваратҳо дар давоми сол идома ёфтанд. Як чорабинии минтақавии дигар рӯзи 7-уми августи соли 
2020 баргузор шуда буд, ки дар он ҷониби Тоҷикистон ҳамроҳ бо намояндагони кишварҳои дигари 
минтақа вохӯрда, пешнависи аввали барномаи дарсиро, ки дар асоси пешниҳодҳо аз ҳамаи кишварҳо 
таҳия гардидааст, баррасӣ карданд. 
 
Франческо Странйеро, атташеи Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон, мегӯяд: “Ҷалби ҷомеаи 
соҳибкории Тоҷикистон ба таҳияи барномаҳои омӯзишӣ барои соҳибкорон хеле муҳим аст. Дари 
бозорҳои нави байналмилалӣ ҳамон замоне ба рӯи ширкатҳои Тоҷикистон боз мешавад, ки онҳо 
иқтидори худро ҷиҳати мутобиқат ба талаботи ин бозорҳо баланд бардоранд ва ба меъёрҳои 
сифат ва регламентҳои техникӣ мувофиқ бошанд”. 
 
Дар ҳоли ҳозир, ниёзҳо барои омӯзишҳо муайян гардидаанд ва таҳияи дарсҳои гуногун барои ин 
барномаи таълимӣ идома дорад. 

Мизи мудаввар барои омӯзиши ниёзҳои содироткунандагони 

Тоҷикистон. Душанбе, 27-уми феврали 2020. Акс аз МТБ 

Омӯзиши ниёзҳо барои 
таҳияи барномаи дарсӣ 



МТБ ДАР ТОҶИКИСТОН  

Саидмӯъмин Камолов, 

Раҳбари миллии барнома 

skamolov@intracen.org  

+992 37 221 98 70    

Хиёбони Рӯдакӣ 5/1,  

шаҳри Душанбе 734012,  

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

  

ДАФТАРИ МАРКАЗИИ МТБ 

Елена Бутримова,  

Раҳбари дафтари Аврупои шарқӣ ва 

Осиёи Марказӣ 

Ready4Trade@intracen.org  

+41 22 730 0111   

Palais des Nations,  

1211 Женева 10, Швейтсария 

 

  

 

 

Ready4Trade@intracen.org 

  

  

intracen.org/Ready4Trade 

Бо роҳандозии лоиҳаи «Ready4Trade Осиёи Марказӣ», Иттиҳоди Аврупо (ИА) ва Маркази тиҷорати 
байналмилалӣ (МТБ) ба иқдомҳо ҷиҳати саҳмгузорӣ ба рушди умумии устувор ва фарогири 
иқтисодӣ дар Осиёи Марказӣ бо роҳи тақвияти тиҷорати минтақавӣ ва байналмилалӣ ҳамроҳ 
мегарданд.  

 

 

 
 

•   

•   

ДАР БОРАИ ЛОИҲАИ READY4TRADE ОСИЁИ МАРКАЗӢ 

Табрикоти наврӯзӣ аз тими Ready4Trade! 

Соли пешин ба сабаби пандемия пешгӯинашаванда буд ва ба 
зиндагии ҳамаи мо ва иқтисод таъсир расонид. Вале бо 
шукуфтани гулҳои аввалини баҳор, ки паёме аз фарорасии Соли 
Нави тоҷикӣ мебошанд, ҳамаи хотираҳои нохубу нохушро 
фаромӯш месозем ва ҳамаро аз нав оғоз мекунем. Биёед, 
Наврӯзро бо орзуву таманниёт ва ниятҳои нек пешвоз бигирем. 
Биёед, ба гирду атрофи худ накӯиро паҳн созем! 

Ин Наврӯз ба Шумо саломатӣ, хушбахтии оилавӣ, шукуфоӣ ва 
амалигардии орзуҳоятонро таманно дорем. Бигзор ҳамеша дар 
қалбҳоятон шодиву фараҳ ҳоким ва дар лабонатон табассум 
ҳувайдо гардад! Бигзор Соли Нав бароятон саргузаштҳои 
хотирмон, дастовардҳои тоза ва донишҳои нав орад! 

Ҷашни фархундапайкро ҳамроҳ бо пайвандонатон ҷашн 
бигиред! 

Наврӯз пирӯз! 

ДАФТАРИ МИНТАҚАВИИ ИА 

Силвия Пйетропаоло 

Мудири барномавӣ, барномаҳои  

минтақавии Осиёӣ Марказӣ  

ва Туркманистон 

Шӯъбаи ҳамкориҳо 

silvia.pietropaolo@eeas.europa.eu  

+7  7172  97 4584 

Кӯчаи Космонавтҳо 62, ошёнаи 7-ум 

Ноҳияи Чубари, Z05E9E1  

Нурсултон, Қазоқистон 

 

НАМОЯНДАГИИ ИА ДАР ТОҶИКИСТОН 

Франческо Странйеро 

Атташе, шӯъбаи ҳамкориҳо 

Francesco.Straniero@eeas.europa.eu 

+992-37-227 09 76  

Веб-сайт: eeas.europa.eu/Tajikistan 

Кӯчаи Адҳамов 74,  

734013 Душанбе, Тоҷикистон 

mailto:Ready4Trade@intracen.org

