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 1. Маълумоти умумӣ дар бораи лоиҳа  
 

Маълумоти асосӣ Аҳдофи Лоиҳа 
Соҳаи фаъолият: Саноати 
нассоҷӣ ва дӯзандагӣ 
Марҳилаҳои лоиҳа:  
Марҳилаи санҷишӣ: 06.2009‐
06.2010  
Марҳилаи I: то декабри 2010  
Марҳилаи II: то декабри 2011 
Марҳилаи III: то декабри 
2012 
Буҷа: 1 805 627 дол. ИМА 
Ниҳоди татбиқкунандаи 
лоиҳа: Маркази 
байналмилалии тиҷорат 
(МБТ)  
Маблағгузор: SECO 
(Ҳукумати Швейтсария) 
Ҳамкорон аз ҷониби 
Ҳукумат:  Вазорати рушди 
иқтисод ва савдо ва Вазорати 
энергетика ва саноат   
Таърихи анҷом: 31.12.2012 

Мақсади асосии лоиҳа саҳм гузоштан дар рушди муназзам 
ва  гуногунсозии  содироти  корхонаҳои  хурду  калон  дар 
Тоҷикистон  тавассути  тақвият  додани  рақобатпазирии 
саноати  нассоҷӣ  ва  дӯзандагӣ  ва  беҳтар  кардани 
зерсохтори идораи  сифат  дар  кишвар мебошад.  Лоиҳа 
аз чаҳор Ҳадафи Аслӣ иборат аст:  
 

• Ҳадафи  аслии  1:  Дастгирии  ҷонибҳои  манфиатдори 
соҳаи  нассоҷӣ  ва  дӯзандагӣ  дар  таҳия  ва  татбиқи  як 
равиши стротежӣ барои рушди соҳа (сатҳи макро); 
• Ҳадафи аслии 2: Мусоидат ба дарёфти огоҳии бештар 
аз талаботи бозорҳои минтақавӣ ва саросарии нассоҷӣ 
ва дӯзандагӣ, дарки имконот ва мушкилоти корхонаҳо, 
Ҳукумат ва ниҳодҳои хадамотрасон  (сатҳи микро);  
• Ҳадафи  аслии  3:  Беҳтар  намудани  вазъ  ва  иқтидори 
корхонаҳои  нассоҷиву  дӯзандагӣ  ва  ниҳодҳои 
хадамотрасони  марбут  ба  ин  соҳа  ҷиҳати  коркарди 
маҳсулот ва бозорёбӣ (маркетинг) (сатҳи мезо);  
Ҳадафи аслии 4: Беҳбуд бахшидани зерсохтори идораи 
сифат  (сатҳи макро).  

 

 

2. Маросими имзои санади нави лоиҳа 
Дар шаҳри Душанбе маросими расмии имзои санади нави лоиҳа барои 
ироаи ёрии фаннӣ ба соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон баргузор 
шуд. Зери ин санад Лариса Кислякова, муовини вазири рушди иқтисод 
ва савдои Тоҷикистон ва мудири миллии Лоиҳа, Фридрих фон Киржбах, 
мудири  бахши  сиёсат  ва  барномаҳои  МБТ  ва  Николя  Гигас,  муовини 
директори дафтари Швейтсария оид ба  ҳамкорӣ дар Тоҷикистон имзо 
гузоштанд.  
 

Хонум Кислякова изҳори умедворӣ кард, ки лоиҳаи нав ба рушди соҳаи 
нассоҷӣ  ва  дӯзандагии  Тоҷикистон  мусоидат  хоҳад  кард.  Ӯ  ҳамчунин 
гуфт,  умедвор  аст,  ки  корхонаҳои маҳаллӣ  бо истифода  аз  ёрии  лоиҳа 
бозори маҳаллиро бо либосҳои замонавӣ ва босифат таъмин карда, дар 
ояндаи наздик ба бозори ҷаҳонӣ низ хоҳанд баромад. Хонум Кислякова 
таъкид кард, ки лоиҳа саддарсад ба аҳдофи Стратегияи миллии рушди 
Тоҷикистон  барои  солҳои  2006‐2015  ва  Стратегияи  коҳиши  сатҳи фақр 

дар кишвар мутобиқат мекунад. 
 

Армен Заргарян, мушовири минтақавии барномаи пешбурди тиҷорати МБТ, иттилоъ дод, ки лоиҳа пас аз машваратҳои зиёд 
бо раҳбарони  сохторҳои давлатӣ,  бахши хусусӣ  ва СЕКО  таҳия шудааст. Саидмӯъмин Камолов,  раҳбари дафтари МБТ дар 
Тоҷикистон,  гуфт,  лоиҳа  таваҷҷӯҳи  худро  ба  дастгирии  корхонаҳои  нассоҷӣ  ва  дӯзандагӣ  дар  қабули  як  равиши  стротежӣ 
барои рушди соҳа, беҳтар намудани вазъ ва иқтидори корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагӣ ва ниҳодҳои хадамотрасони марбут ба 
ин  соҳа  ҷиҳати  коркарди  маҳсулот  ва  бозорёбӣ,  ҳамчунин  беҳбуд  бахшидани  зерсохтори  идораи  сифати  маҳсулот  равона 
хоҳад кард.   
 

Ҷонибҳо аз лоиҳаи мазкур чанд натиҷаи калидиро интизоранд: мушаххас кардан ва омӯхтани бозорҳои муайяни содиротӣ 
ҷиҳати  таҳияи Стратегияи  содиротии соҳа  (ССС)  ва пешниҳоди он барои  тасдиқ ба Ҳукумати ҶТ; мусоидат намудан ба ду 
озмоишгоҳи  Тоҷикстандарт  ҷиҳати  дарёфти  муҷаввизи  ISO/IEC  17025;  боло  бурдани  дониш  ва  малакаи  намояндагони 
корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагӣ ва ниҳодҳои хадамотрасон;  мутобиқ кардани барномаҳои таълимӣ дар донишгоҳҳо ва ғайра.
 

БАРНОМАИ ПЕШБУРДИ ТИҶОРАТ ДАР ТОҶИКИСТОН



Вазоифи аслии КНЛ: 
 

• Таъмини шаффофияти чорабиниҳои тарҳрезишуда ва иҷрошаванда дар доираи Лоиҳа; 
• Замонати  он ки натоиҷи Лоиҳа  дар  давраи фаъолияташ ба  афзалиятҳои кишвар посухгӯ 

мебошад;   
• Замонати он ки ҳар як хулосаи комёбии Лоиҳа дар нақшаи корӣ инъикос ёфтааст.  

Ҳамкорони мо дар 
бораи мо 

 

Лоиҳа дар гуногунсозии 
иқтидори содиротии 
Тоҷикистон саҳми худро 
мегузорад. Он ҳамчунин 
метавонад ба ҳамкорони 
маҳаллияш дар роҳи 
дарфёти таҷрибаи 
байнулмилалӣ ёрӣ 
бирасонад. (Гулчеҳра 
Сангинова, раҳбари 
бахши саноати сабук, 
Вазорати энергетика ва 
саноат) 
 
Мо умедворем, ки 
ҳамкориҳоямон бо лоиҳа 
дар самти ироаи 
маълумот ва 
фанновариҳои лозима 
тавсеа меёбанд. 
(Ҳокимшо Идиев, 
муовини директори 
ҶММ «Чевар»)  
 
Лоиҳа ба мо ҷиҳати 
омода кардани 
мутахассисон дар стаҳи 
баланд ва замонавӣ 
кӯмак мерасонад. Дар 
оянда ин мутахассисон 
дониш ва малакаи худро 
дар корхонаҳои маҳаллӣ 
ба кор хоҳанд бурд ва 
ҳамчнуин корхонҳаои 
хусусии худро боз хоҳанд 
кард. (Бахтиер 
Наҷмиддинов, мудири 
кафедраи иқтисоди 
навоварӣ ва идораи 
Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон) 
 
Ҳамкорӣ бо МБТ дар 
рушди малакаи 
кормандони мо саҳми 
беназир мегузорад. 
Махсусан, дар роҳи боло 
бурдани маҳорати 
таҳлили бозор, бозорёбӣ 
ва таҳияи нақшаи 
тиҷоратии мутобиқ ба 
меёрҳои байнулмилалии 
сифат ва ғайра. (Манзура 
Маҳкамова, раҳбари 
ҶММ ʺЛегаси 
Консалтингʺ) 

 

3. Нишасти нахустини Кумитаи назоратии лоиҳа 
 

Дар  Душанбе  нахустин  нишасти  Кумитаи 
назоратии лоиҳаи «Пешбурди тиҷорат дар 
Тоҷикистон» баргузор шуд.  
 

Лариса Кислякова, муовини вазири рушди 
иқтисод  ва  савдои  Тоҷикистон,  ин 
нишастро  ифтитоҳ  намуд  ва  таъкид  кард, 
ки  Кумитаи  мазкур  дар  роҳи  иҷрои 
муассир ва шаффофи лоиҳа нақши муҳим 
мебозад.  Фридрих  фон  Киржбах,  мудири 
бахши  сиёсат  ва  барномаҳои  МБТ,  гуфт, 
фаъолияти  ин  Кумита  аз  сатҳи  баланди 
ҳамкориҳо миёни ниҳодҳои давлатӣ, СЕКО 

ҳамчун донор ва МБТ ба ҳайси ниҳоди амаликунандаи лоиҳа гувоҳӣ медиҳад.  

Намояндаҳои Вазорати рушди иқтисод ва  савдо, Вазорати кишоварзӣ, Вазорати энержӣ ва  саноат, 
Оҷонсӣ  оид  ба  стандартизатсия,  метрология,  сертификатсия  ва  бозрасии  тиҷорӣ,  Дафтари 
Швейтсария  оид  ба  ҳамкорӣ  дар  Тоҷикистон,  Маркази  байналмилалии  тиҷорат  ва  бахши  хусусӣ 
узви  Кумитаи  назоратии  Лоиҳа  мебошанд.  Иштирокчиёни  нишаст  бар  зарурати  ҷамъомадҳои 
бештар ҷиҳати баррасии нақшаҳои марбут ба фаъолияти Лоиҳа таъкид карданд.  
 

4. Ҳамоиши «Нассоҷӣ барои фардо» 
 

Дар охири моҳи октябр дар шаҳри Душанбе ‐ пойтахти 
Тоҷикистон  намояндагони  ниҳодҳои  давлатӣ, 
раҳбарони  корхонаҳои  саноатӣ  ва  ширкатҳои 
хадамотрасон,  тарроҳони ботаҷриба ва донишмандони 
соҳа  дар  як  ҳамоиши  машваратӣ  ҷамъ  омаданд  ва 
мавзӯъи  таҳияи  Стротежие  барои  соҳаи  нассоҷӣ  ва 
дӯзандагии Тоҷикистонро баррасӣ карданд. 
 

Ян Сайерс, Мушовири аршади МБТ, бар ин бовар аст, 
ки  “Стротежӣ  дар  ҳамоҳанг  намудани  талошҳо  ва 
таъмини бархӯрди ягона ба вазъи феълӣ нақши калидӣ 
хоҳад дошт.”  
 

Хонум  Рупа  Гангулӣ,  Мушовири  байнулмилалии  МБТ  дар  масоили  нассоҷӣ,  мутмаин  аст,  ки 
«форуми мазкур барои ҳалли масоили зер муфид буд: а) дарки он ки корхонаҳои тоҷикӣ ба кадом 
бозорҳо бояд таваҷҷӯҳ кунанд, б)  мушкилот дар истеҳсолро чӣ гуна бояд ҳал кард; в) афродеро, ки ба 
ин  тарҳ,  ба  рушди  соҳа,  ба  баргузории пажӯҳишҳо  рағбат  доранд,  мушаххас  намудан  ва  ба  лоиҳа 
ҷалб  кардан;  г)  ташхиси  халои  дониш  ва  таҷриба  дар  сатҳи  маҳаллӣ,  ки  ба  ёрии  мутахассисони 
байнулмилалӣ ниёз дорад.» 
 

Давраи  фанние  ҷиҳати  омӯзиши  роҳҳои  мувофиқ  кардани  усулҳои  кор  ба  тағйирот  ва  шароити 
бозор, ки як рӯзи баъд аз Форум баргузор шуд, гунаи нави муносибат бо муштариён, таҳияи нақшаи 
фаъолияти  корхонаҳо,  роҳҳои  вуруд  ба  бозорҳои  нав  ва  ҳамчунин  ба  фурӯш  баровардани 
маҳсулотро ба иштирокдоронаш омӯзонид.  
 

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

Кӯчаи Рӯдакӣ 32, ҳуҷраи №33. 734025, Душанбе, Тоҷикистон 
Teл: (+992 37) 223 2057; Teл/Факс: (+992 37) 221 9870 

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

 


