
 

ББААРРННООММААИИ  ППЕЕШШББУУРРДДИИ  ТТИИҶҶООРРААТТ  ДДААРР  ТТООҶҶИИККИИССТТООНН  

9-уми ноябри соли 2010. Шаҳри Душанбе   
 

ҶАЛАСАИ НАХУСТИНИ ГУРӮЦИ КОРӢ ОИД БА ТБТ ВА СФС  

 (ҚАДАМЕ ДИГАР БА СӮИ СОЗМОНИ ҶАЦОНИИ ТИҶОРАТ) 

Имрӯз, нӯцуми ноябр, дар конфронс-зали Вазорати рушди иқтисодк ва савдои Тоҷикистон 

дар шацри Душанбе ҷаласаи нахустини Гурӯци кории тозатаъсис ҷицати таъмини 

шаффофияти Қарордодцои Созмони ҷацонии тиҷорат оид ба Монеъацои техникк дар 

тиҷорат (ТБТ) ва Чорацои санитарк ва фитосанитарк (СФС) баргузор мешавад.  
 

Таъсиси Гурӯци корк оид ба ТБТ ва СФС ва баргузории ҷаласаи нахустини он бо ибтикори Маркази 

байнулмилалии тиҷорат (МБТ) дар чацорчӯби Барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» ва 

бо цамкории наздики Вазорати рушди иқтисодк ва савдои кишвар сурат мегирад. Барномаи 

мазкур аз ҷониби Идораи давлатии Швейтсария дар умури иқтисод (СЕКО) маблағгузорк 

мешавад. Шиам Кумар Гуҷадур, мушовири аршади МБТ дар масоили марбут ба меъжрцо ва 

идораи сифат, ва Дигбк Гаскойн, мушовири байнулмилалии МБТ оид ба СФС, цамроц бо 

ширкатдорони ҷаласа роццои гирдоварк ва интишори иттилоот дар чацорчӯби Қарордодцои 

Созмони ҷацонии тиҷорат оид ба ТБТ ва СФС-ро барраск хоцанд кард. Дар ин нишаст цамчунин 

сохтор ва салоциятцои Гурӯци корк барраск хоцад шуд. 
 

Ҷаноб Шиам Кумар Гуҷадур, мушовири аршади МБТ дар масоили марбут ба меъжрцо ва идораи 

сифат, мегӯяд: “Эҳсоси дарки масъулияти риояи Қарордодҳои Созмони ҷаҳонии тиҷорат оид ба ТБТ ва 

СФС ва огаҳӣ аз манфиатҳои роҳжбӣ ба бозорҳои берунаро бояд боло бурд. Арзжбии тақсими нақш ва 

масъулияти ниҳодҳои гуногуни давлатиро, ки дар самти СФС фаъолият мебаранд, бояд анҷом дод.» 
 

Намояндагони вазорату идорацои марбутаи давлатк ва бахши хусуск дар ҷаласаи мазкур иштирок 

хоцанд кард.  
 

Дар ҷаражни сафари худ коршиносони МБТ бо мақомоти расмии вазорату идорацои марбутаи 

Тоҷикистон ва созмонцои байнулмилалии мустақар дар кишвар мулоқот карда, аз Пойгоци 

назорати бецдоштии ноцияи Турсунзода низ дидан хоцанд кард. Дар чацорчӯби Барномаи МБТ 

иқдомоти зерин низ ба назар гирифта шудааст: Тацрики пажӯцише ҷицати тацлили, аз ҷумла, 

роццои тақсими мантиқии масъулиятцои ницодцои гуногуни фаъол дар соцаи СФС ба хотири 

коциши такроржбии фаъолиятцо ва боло бурдани муассирияти барномацои СФС; ва цамчунин 

ироаи жрии фаннк ва омӯзишк ба Марказцои иттилоотк оид ба ТБТ ва СФС.   

 

Цадафи умумии Барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» дастгирк намудани рушди 

устувор ва гуногунсози (диверсификатсия)-и содироти корхонацои Тоҷикистон тавассути 

боло бурдани рақобатпазирии мацсулоти саноати нассоҷк ва дӯзандагк дар кишвар ва 

бецтар кардани зерсохтори идораи сифат мебошад. Ин тарц аз ҷониби Цукумати 

Швейтсария тавассути Идораи давлатии он кишвар дар умури иқтисод (СЕКО) маблағгузорк 

мешавад. 
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