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Раванди иҷрои марцилаи саввуми Барномаи “Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон” фардо, 7-уми 

декабр, дар нишасти Кумитаи назоратии лоица дар шацри Душанбе барраск мешавад. 
 

Барномаи “Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон” ҷицати мусоидат ба рушди соцаи нассоҷк ва 

дӯзандагии Тоҷикистон ва цамчунин бецтар кардани зерсохтори идораи сифат дар ин кишвар 

тация шудааст. Ин лоица аз ҷониби Маркази байнулмилалии тиҷорат (МБТ) амалк, ва аз ҷониби 

Идораи давлатии Швейтсария дар умури иқтисод (СЕКО) маблағгузорк шуда, иҷрои марцилаи 

саввуми он дар моци сентябри соли 2009 оғоз жфтааст.  
 

Кумитаи назоратии лоица бо цадафи кӯмак дар фаъолияти лоица, шаффофият дар кори 

амалигардонии он ва замонати посухгӯ будани натоиҷаш ба афзалиятцои кишвар ташкил шудааст. 

Намояндацои як силсила ницодцои давлатк, СЕКО, МБТ, ва бахши хусуск узви Кумитаи мазкур 

мебошанд.  
 

Анна Швартс, намояндаи СЕКО, созмони маблағгузори лоица, фаъолияти онро пурсамар номида, 

кори онро дар роци рушди соцаи нассоҷк ва дӯзандагк дар Тоҷикистон муассир медонад. Ӯ дар 

тақвияти бацои худ ба фаъолияти лоица аз мацсули кори он мисолцо меорад, аз ҷумла он ки бо 

мусоидати лоица Стротежии рушди содирот барои соцаи нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон омода 

гардид; корхонацои соца дар намоишгоццои байнулмилалк дар Порис ва Шонцой иштирок 

карданд; тацқиқоти бозори мацсулоти нассоҷк ва дӯзандагии Русия анҷом шуд; озмоишгоццои 

маводи ғизоии Тоҷикстандарт дар шацрцои Душанбеву Хуҷанд мувофиқи меъжри ISO/IEC 17025 

аккредитатсия шуданд ва ғ. 
 

Фарзона Тилавова, намояндаи ширкати консалтингии «Камолот-1», мегӯяд, цамкорк бо лоицаи 

«Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» ба онцо имкон дод, то ширкати худро таъсис бидицанд. Ин 

ширкат хадамоти таълим ва татбиқи меъжрцои ИСО-ро ба мизоҷон пешницод мекунад ва аввалин 

ширкати ироагари чунин хадамот дар Тоҷикистон мебошад. 
 

Чолишцое, ки лоица дар сари роци худ рӯбарӯ шудааст, роццои эцтимолии цалли онцо ва цамчунин 

нақшацои лоица барои соли оянда низ дар нишасти мазкур барраск хоцанд шуд.  

Ҳадафи 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 Ҳукумати 

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

мешавад. 
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