
Пас аз гуфтушунидҳои тӯлоние, ки бештар 

аз 11 сол идома кард, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

узви комилҳуқуқи Созмони ҷаҳонии 

тиҷорат (СҶТ) гардид.  

Ин рӯйдоди таърихӣ расман рӯзи 2-юми 

марти соли 2013 ба вуқӯъ пайваст. 

Идораи давлатии Швейтсария дар умури 

иқтисод (SECO) ва Маркази байнулмилалии 

тиҷорат (МБТ) Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо 

вуруди расмияш ба СҶТ табрик мегӯянд ва 

ҷиҳати идомаи мусоидат ба Тоҷикистон дар 

марҳилаи пас аз узвият изҳори омодагӣ 

менамоянд.   

Раҳбари Дафтари Швейтсария оид ба ҳам-

корӣ Питер Микула мегӯяд:  

“Вуруди Тоҷикистон ба СҶТ танҳо бо иродаи 

қавии сиёсӣ ва талошҳои Раисҷумҳур ва Ҳуку-

мати Тоҷикистон имконпазир гардид.  

SECO ба шарики асосии худ – Вазорати рушди 

иқтисод ва савдои Тоҷикистон барои кори 

ниҳоят бузурге, ки аз соли 2001 бад-ин сӯ анҷом 

додааст, сипосгузор аст.  

Мо вазири рушди иқтисод ва савдои кишвар 

ҷаноби Шариф Раҳимзода, муовини вазир 

ҷаноби Саидраҳмон Назриев, шӯъбаи марбут 

ба СҶТ дар ин вазорат, ва ҳайати музокираку-

нандагони ҳирфаиро, ки бидуни онҳо узвият 

дар СҶТ имконнопазир мебуд, самимона таб-

рик мегӯем.”  

Швейтсария ба паймони худ дар мавриди 

ҳамкорӣ бо Тоҷикистон ҷиҳати мусоидат 

дар иҷрои талаботи СҶТ содиқ мемонад.  

Дар солҳои баъдӣ ҳукумати Швейтсария 

ёриҳои худро ба Тоҷикистон дар самти ама-

лисозии талаботи СҶТ (хидматрасониҳо, 

монеаҳои техникӣ дар тиҷорат, чораҳои 

санитарӣ ва фитосанитарӣ, ва ҳуқуқи муал-

лифии марбут ба тиҷорат (TRIPS)), соҳаи 

нассоҷӣ ва дӯзандагӣ ва мавзӯъоти дигари 

марбут ба марҳилаи пас аз вуруд ба СҶТ 

идома медиҳад.  

Швейтсария аз оғози марҳилаи вуруди 

Тоҷикистон ба СҶТ ба ҷумҳурӣ кӯмак мера-

сонид ва ин ёриҳои фаннӣ бештар ба соҳаи 

тиҷорат марбут буданд.  

Ин ёриҳо, аз ҷумла, тарҳҳои зерсохторӣ, 

барномаҳои рушди бахши хусусӣ, ёрӣ ба 

бахши молия ва пешбурди тиҷоратро дар 

бар мегиранд.  

Саидраҳмон Назриев, муовини вазири 

рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон, 

мегӯяд:  

“Аз оғози талошҳо барои узвият дар СҶТ, 

SECO ҳамкори созанда ва боарзиши мо буд ва 

дар роҳандозии ислоҳоти лозимаи дохилӣ ва 

болобарии тавоноии мо дар гуфтушунидҳо 

ҷиҳати узвият бо шароити матлуби иқти-

содӣ мусоидат намуд.  

Ҳамакнун, ки Тоҷикистон узви комилҳуқуқи 

СҶТ гардид, вазифаи калидии мо таҳияи 

Нақшаи чорабиниҳои давлат барои марҳилаи 

чаҳор-панҷсолаи пас аз вуруд мебошад.  

Ин иқдом ба ниҳодҳои марбутаи давлатӣ ва 

бахши хусусӣ имкон хоҳад дод, то аз имкони-

ятҳо баҳра бигиранд ва ба чолишҳои узвият дар 

СҶТ омода бошанду онҳоро бартараф карда 

тавонанд.  

Нақшаи чорабиниҳо дар моҳҳои наздик таҳия 

хоҳад шуд ва барои омӯзиш ва табодули назар 

ба вазорату ниҳодҳои давлатӣ ва ҳамкорони 

байнулмилалӣ ироа хоҳад шуд. 

Дар ин иртибот, мо ба Ҳукумати Швейтса-

рия ва дигар созмонҳои кӯмакрасон барои ри-

зоият ва омодагияшон ҷиҳати мусоидат ба мо 

дар таҳия ва иҷрои Нақшаи чорабиниҳо изҳори 

сипос менамоем”. 
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Рӯзҳои калидии 

раванди вуруди 

Тоҷикистон ба 

СҶТ: 

* 29/05/2001 

Тоҷикистон 

расман барои 

узвият дар СҶТ 

дархост дод 
  

* 18/07/2001  

Гурӯҳи корӣ 

ҷиҳати баррасии 

узвияти Тоҷикистон 

таъсис ёфт 
  

* 20/09/2012 

Охирин 

созишномаи 

дуҷониба бо 

Иттиҳоди Аврупо 

имзо гардид 
  

* 26/10/2012 

Гурӯҳи корӣ 

бастаи санадҳои 

узвияти 

Тоҷикистонро 

тасдиқ кард 
  

* 11/12/2012   

Шӯрои умумии СҶТ 

узвияти 

Тоҷикистонро дар 

ин созмон тасдиқ 

кард  
 

* 09/01/2013   

Порлумони 

Тоҷикистон 

созишномаи 

Тоҷикистонро бо 

СҶТ дар мавриди 

узвияташ тасдиқ 

кард 
  

* 31/01/2013 

Тоҷикистон аз 

тасдиқи 

созишнома дар 

порлумонаш 

расман СҶТ-ро 

огоҳ намуд 
  

* 02/03/2013   

Тоҷикистон расмн 

узви 159-умини 
СҶТ гардид 
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Ширкати консалтингии “Камолот-1” аз 

Тоҷикистон соли дуввум пайидарҳам 

аст, ки барои муваффақиятҳояш дар 

консалтинг соҳиби ҷоизаи 

байнулмилалӣ мегардад. “Камолот-1”, 

ки шарики Маркази байнулмилалии 

тиҷорат буда, онро мушовирони 

миллии МБТ роҳандозӣ кардаанд, 

имсол низ ба ҷоизаи байнулмилалии 

Габриэл ас-Салим барои дастовардҳои 

олӣ дар консалтинг сазовор дониста 

шуд. Ҳадаф аз таъсиси ин ҷоиза 

мусоидат ба иҷрои меъёрҳои касбӣ ва 

ахлоқӣ аз ҷониби ширкатҳои 

консалтингӣ, пешбурди касби 

мушовирӣ дар ҷомеа, беҳсозии фазои 

тиҷоратӣ ва дар маҷмӯъ, мусоидат ба 

рушди иқтисоди бозорӣ мебошад.  

«Камолот 1» ба корхонаву ширкатҳо дар 

ҷиҳати татбиқи усулҳои замонавии 

мудирият мусоидат менамояд. Ин 

усулҳо ба ҳадафҳои стротежӣ ва 

вижагиҳои корхонаҳои муштарӣ 

мутобиқ гардонида мешаванд. Ширкати 

“Камолот-1” яке аз пешоҳангони бозори 

консалтингии Тоҷикистон дар мавриди 

омӯзиш ва татбиқи меъёрҳои ISO 

мебошад. Муассисон ва бозрасони 

ширкат дар чаҳорчӯбаи барномаҳои 

МБТ омӯзиш дидаанд ва аз 

ҷониби мушовирони 

байнулмилалии МБТ 

мунтазам ба иқдомҳои марбут 

ба воридсозии стандартҳои 

ISO ҷалб мешуданд. “Камолот

-1” бо ниҳодҳои давлатие, ки 

дар самти огоҳсозии бахси 

хусусӣ аз муҳиммияти 

мувофиқат ба меъёрҳои 

байнулмилалӣ фаъолият 

мебаранд, ҳамкориҳои зичеро 

ба роҳ мондааст. Ширкатҳои 

соҳаҳои хидматрасониҳои 

мухобиротӣ ва нақлиётӣ, саноати сабук 

ва вазнин, коркарди ғизо, тарабхонаҳо ва 

меҳмонхонаҳо аз ҷумлаи муштариёни 

“Камолот-1” мебошанд.   

Фарзона Тилавова, муассис ва мудири 

ширкати “Камолот-1” ва ҳамзамон 

мушовири миллии МБТ оид ба 

монеъаҳои фаннӣ дар тиҷорат (ТБТ), 

мегӯяд, «ҷоизаҳое, ки ширкати мо соҳиб 

гардид, эътимоди маро ба нерӯи худ ва 

тими худам боз ҳам бештар кард ва 

маро мутақоид сохт, ки дар роҳи 

дуруст қарор дорем. Соҳибкорони 

маҳаллӣ дар мавриди беҳсозии 

хидматрасонӣ ва содироти маҳсулот 

ба омӯзиш ниёз доранд. Соҳибкорон 

бояд итминон пайдо кунанд, ки 

мушкилоти зерсохтори заиф, 

лоҷистикӣ, интихоби маҳдуд, набуд ва 

ё камбуди талабот, монеаҳои забонӣ ва 

ҳама чолишҳои дигар ҳалшавандаанд. 

Ширкатҳои консалтингӣ барои 

мустаҳкам кардани ин эътимод дар 

ниҳоди соҳибкорони тоҷик нақши 

муҳиммеро метавонанд бибозанд». 

Чандин созмонҳои байнулмилалие дар 

Осиёи Марказӣ мавҷуданд, ки 

ширкатҳои маҳаллии консалтингиро 

дастгирӣ менамоянд. Маркази 

байнулмилалии тиҷорат яке аз 

бозигарони асосии ин мйдон буда ва сар 

аз соли 2001 то ба имрӯз чанд лоиҳаи 

марбут ба ёриҳо ба соҳаи тиҷоратро дар 

Тоҷикистон анҷом додааст. Баланд 

бардоштани тавоноии ин ширкатҳо 

ҷузви барномаҳо ва ҳадафҳои МБТ дар 

ҷумҳурӣ мебошад. 

Саидмӯъмин Камолов, раҳбари дафтари 

МБТ дар Тоҷикистон, мегӯяд: “Ман 

мутминам, ки мавҷудият ва фаъолияти 

самараноки ширкатҳои маҳаллии 

консалтингӣ ба соҳибкорони тоҷик 

дастрасии осон ва арзон ҷиҳати ба сатҳи 

болотар бурдан ва тавсеаи фаъолияташон 

мусоидат мекунад. Фароҳам овардани 

ҳамин гуна дастрасӣ ба хадамоти 

тиҷоратӣ барои рушди соҳибкории хурду 

миёна дар Тоҷикистон хеле муҳим аст. 

Тақвият додани тавоноии ширкатҳои 

консалтингии маҳаллӣ ба соҳибкорони 

хурду миёна имкон медиҳад, то сифати 

маҳсулот ва хидматраосниҳои худро боло 

бибаранд. Истифода аз хадамоти маҳаллии 

тиҷоратӣ ҳамчунин устувории лоиҳаро 

пас аз анҷомаш таъмин месозад”.  

www.kamolot1.tj   
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РОҲИ НАВИ 

ДӮСТӢ БО МО 

ҶОИЗАҲОИ ОЛИИ “KAMOЛOT-1” 

Маркази байналмилалии 

тиҷорат (МБТ) як оҷонси 

ҳамкории фаннӣ мебошад, ки 

муштаракан аз ҷониби  СММ ва 

СҶТ таъсис ёфтааст.   

Лоиҳаҳои МБТ дар 

Тоҷикистон аз ҷониби 

Идораи давлатии Швейтсария 

дар умури иқтисод (СЕКО) 

маблағгузорӣ мешаванд. 
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