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Рӯйхати ҷадвалҳо, расмҳо ва замимаҳо 
 

Номгӯйи ҷадвалҳо 
Ҷадвали  1.1 – Вазифаҳо, услубҳо ва воситаҳои тадқиқот 
Ҷадвали 2.1. – Хароҷоти аҳолӣ барои харидани либос дар Тоҷикистон 
Ҷадвали 2.2 – Сохтори бозори либоси Тоҷикистон 
Ҷадвали 2.3 – Воридоти расмии либос дар Тоҷикистон дар соли 2017 
Ҷадвали 2.4 – Ҳаҷми содироти либоси истеҳсолкунандагони маҳаллӣ дар соли 2017 
Ҷадвали 2.5 – Ҳаҷми истеҳсоли либос дар минтақаҳои Тоҷикистон дар соли 2017, 

ҳаз.сомонӣ 
Ҷадвали 3.1. – Баҳодиҳии ҳаҷми бозори либоси миллӣ дар ҶТ дар соли 2017 
Ҷадвали 3.2. – Эҳтиёҷоти аҳолӣ ба ҷуробҳои мардона, занона ва кӯдакона дар соли 2017 
Ҷадвали 3.3 – Ҳаҷми бозори маҳсулоти ҷуроббофӣ дар ҶТ дар соли 2017, млн. долл. 
Ҷадвали 3.4 – Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кешбофӣ ва маҳсулоти ҷуроббофӣ дар соли 

2017 
Ҷадвали 3.5 – Баҳодиҳӣ ба эҳтиёҷоти аҳолии ҶТ ба либоси варзишӣ, ҳаз.дона дар як сол 
Ҷадвали 3.6 – Баҳодиҳӣ ба эҳтиёҷоти аҳолии ҶТ ба либоси варзишӣ,млн.доллар 
Ҷадвали 3.7 – Нархи як баста (комплект) - и либоси мактабии хонандагони синфҳои 1 -11 

дар Тоҷикистон дар соли 2018 
Ҷадвали 3.8 – Ҳаҷми бозори либоси мактабӣ дар Тоҷикистон 
Ҷадвали 4.1 – Ҳудуди нархҳои навъҳои асосии либос 
Ҷадвали 5.1 – Роҳҳои асосии пешбурди маҳсулот дар бозори либоси Тоҷикистон 
Ҷадвали 5.2 – Баҳодиҳӣ ба ҳиссаи нуқтаҳои савдо дар фурӯши либос дар шаҳрҳои 

Душанбе, Хуҷанд ва Бохтар 
Ҷадвали 5.3 – Ҷойҳои харидорӣ намудани либос аз тарафи аҳолӣ дар Тоҷикистон  
Ҷадвали 6.1 – Пешгӯйии хароҷоти миёна барои харидории либос ва ҳаҷми бозори либос 

аз руи барномаи инерсионии рушди кишвар 
Ҷадвали 6.2 – Пешгӯйии хароҷоти миёна барои харидории либос ва ҳаҷми бозори либос 

аз руи барномаи индустриалии рушди кишвар 
Ҷадвали 6.3 – Пешгӯйии хароҷоти миёна барои харидории либос ва ҳаҷми бозори либос 

аз руи барномаи индустриалӣ - инноватсионии рушди кишвар 
 

Номгӯйи расмҳо 
Расми 2.1 – Хароҷоти солонаи аҳолии Тоҷикистон барои либос 
Расми 2.2 – Ҳаҷми содироти либос дар ҶТ, бо %. 
Расми 2.3 – Ҳаҷми истеҳсоли либоси дӯзандагӣ дар минтақаҳои Тоҷикистон, % 
Расми 3.1 – Ҳиссаи воридот ва истеҳсолоти маҳаллии ҷуробҳои пахтагин дар ҳаҷми 

умумии бозор бо ифодаи натуралӣ, % 
Расми 3.2 – Сохтори воридоти бозори либоси мактабӣ,% 
Расми 5.1 – Таҳвил ва тавзеи либос аз тарафи яклухтфурӯши калон дар бозори дохиии 

либос 
Расми 5.2 – Таҳвил ва тавзеи либос ба бозори дохилии либос (тоҷирони миёна ва хурд, 

тоҷирон) 
Расми 5.3 – Таҳвил ва тавзеи либос дар бозори дохилӣ (мағозаҳои брендӣ ва фирмавӣ) 
Расми 5.4 – Ҷойҳои харидорӣ намудани либоси мардона 
Расми 5.5 – Ҷойҳои харидорӣ намудани либоси занона 
Расми 5.6 – Ҷойҳои харидорӣ намудани либоси кӯдакона 
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Номгӯйи замимаҳо 

Замимаи 1 - Самтҳои фаъолияти истеҳсолкунандагони пешсафи либос дар Тоҷикистон 
Замимаи 2 - Ҷевони либос (гардероб) - и асосии марди миёнаоморӣ 
Замимаи 3 - Ҷевони либос (гардероб) - и асосии зани миёнаоморӣ     
Замимаи 4 - Ҷевони либос (гардероб) - и асосии кӯдаки миёнаоморӣ   
Замимаи 5 - Ҳаҷми истеҳсли либосҳои дӯзандагии корхонаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар соли 2017, сомонӣ 
Замимаи 6 - Намудҳо, номгӯй ва нархҳои либосҳои дӯзандагие, ки дар соли 2017 дар 

Тоҷикистон истеҳсол карда шудаанд. 
Замимаи 7 - Ҳаҷми истеҳсоли либоси мактабӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Замимаи 8 - Баҳодиҳӣ ба ҳаҷми бозори либоси миллии ҶТ дар соли 2017 
Замимаи 9 - Нархи баста (комплект) - и либоси мактабӣ барои духтарон 
Замимаи 10 - Нархи баста (комплект) - и либоси мактабӣ барои писарон 
Замимаи 11 - Баҳодиҳии ҳаҷми бозори либоси мактабӣ дар Тоҷикистон 
Замимаи 12 – Пурсишнома. Таҳлили фаврии фаъолияти мағозаҳо ва нуқтаҳои савдои 

либос 
Замимаи 13 - Тақсимоти мағозаҳо ва нуқтаҳои савдо аз рӯйи бахш (сегмент) 
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Фишурдаи тадқиқот 
 

Дар тадқиқоти мазкур таҳлили вазъи ҳозираи бозори либоси Тоҷикистон, чун яке аз 
бахшҳои муҳимтарини бозори истеъмолии миллӣ иҷро карда шудааст. Дар асоси 
методологияи пешниҳодшудаи тадқиқот баҳодиҳии ҳаҷм, сохтор ва суръати рушди бозор 
гузаронида шудааст. Иштирокчиёни асосии бозор, ҳаҷми содирот ва воридоти маҳсулот, 
омилҳои асосии рушди он ошкор карда шудааст. Бо роҳи ташкили пурсиши анкетавии 
иштирокчиёни бозор таҳлили бахшҳои асосии бозори либос гузаронида шудааст. Таҳлили 
нархҳо дар бахшҳои асосии бозори либос амалӣ карда шудааст. Роҳҳои тавзеъ, пешбурд 
ва сохтори ҷойҳои фурӯши маҳсулот муайян гардида, пешгӯйии рушди бозор ба ояндаи то 
соли 2025, барои моделҳои гуногуни рушди иқтисодиёти кишвар тартиб дода шудааст. 
Самти фаъолияти истеҳсолкунандагони пешсафи миллии либос дар Тоҷикистон таҳия 
гардидааст. Дар анҷоми кор хулоса ва тавсияҳо пешниҳод гардидаанд.  
 
Тадқиқот дар доираи барномаи GTEX дар Тоҷикистон (Global Textile and Clothing 
Programme – Барномаи ҷаҳонии нассоҷӣ ва дӯзандагӣ), ки аз ҷониби Ҳукумати Швейсария 
(SECO) маблағгузорӣ гардида, аз тарафи Маркази тиҷорати байналмилалӣ (МТБ) амалӣ 
мегардад, гузаронида шудааст. Тоҷикистон яке аз панҷ кишваре мебошад, ки якҷоя бо 
Қирғизистон, Миср, Марокаш ва Тунис барои иштирок дар барномаи GTEX интихоб 
гардидааст. Барномаи нави чорсола (2018 - 2022) ба тақвият бахшидани рақобатпазирии 
содиротии корхонаҳои хурд ва миёнаи соҳаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон равона 
карда шудааст.  

 
Азизулло Ҳабибович Авезов, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори Донишкадаи 

политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ, 
директори генералии ҶДММ «Бизнес Консалтинг Групп» 

 
 

Изҳори миннатдорӣ 
 
Муаллиф барои ҳамаи нафароне, ки барои гузаронидани тадқиқоти зерин кӯмак 
намуданд, сипосгузории самимии худро баён мекунад. Миннатдории махсусро ба Армен 
Загарян - Ҳамоҳангсози барномаи МТБ дар давлатҳои Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ, 
Саидмӯъмин Камолов - Менеҷери миллии барномаи МТБ дар Тоҷикистон, Рустам 
Шодибеков - Директори ҶДММ «ACT Development Group», мушовири миллии МТБ дар 
Тоҷикистон, Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҶТ, Абдулло Муҳаммадиев - Сардори 
департаменти соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон, 
Ардашер Ибрагимов ва Сидратулло Қозиев - ҳамкорони ширкати «Бизнес консалтинг 
групп», Баҳодур Маҳкамов - ходими калони илмии Институти иқтисодиёт ва демографияи 
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонад. 
 
 
 
Ақидаҳое, ки дар ҳуҷҷати мазкур баён карда шудаанд, нуқтаи назари расмии МТБ – 

ро инъикос намекунанд. Зикр кардани ширкатҳо, маҳсулот ва тамғаҳои тиҷоратӣ  

маънои иҷозати МТБ – ро надорад. Ҳуҷҷати мазкур аз тарафи МТБ расман таҳрир 

карда нашудааст. 
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МУҚАДДИМА 
 
Бозори либоси Тоҷикистон яке аз бахшҳои асоситарини бозори истеъмолии миллӣ маҳсуб 
меёбад ва дар рушди иқтисодиёти кишвар нақши муҳимтаринро ишғол мекунад. Сабаб 
дар он аст, ки вазъи бозори либос дар бисёр мавридҳо стратегияи рушди корхонаҳои 
соҳаҳои нассоҷиву дӯзандагиро, ки ширкаткунандагони асосии бозори мазкур мебошанд, 
муайян мекунад. Мутобиқи Стратегияи миллии рушди кишвар барои давраи то соли 2030 
маҳз ҳамин корхонаҳо, умуман ҳамин соҳа, дар табаддулоти иқтисодии кишвар барои 
гузариш аз давлати аграрӣ – индустриалӣ ба индустриалӣ – аграрӣ бояд нақши 
муҳимтаринро иҷро намоянд. Ин гуна корхонаҳо барои таъсис додани ҷойҳои нави корӣ, 
афзоиши ҳаҷми содирот ва зиёдшавии ҳаҷми МУД – и кишвар дорои тавоноии зиёд 
мебошанд. Аз ин лиҳоз, маълумоти боэътимоду саҳеҳ оид ба вазъи бозори либос, омилҳо 
ва тамоюли рушди он ба ширкатҳои нассоҷӣ, дӯзандагӣ, тиҷоратӣ ва дигарҳо, инчунин 
мақомоти идоракунии давлатӣ барои банақшагирии ҷорӣ ва стратегӣ, идоракунии 
фаъолияти худ зарур аст.  
 
Ҳамзамон, аз сабаби душвории ташкил намудани баҳисобгирии нишондҳандаҳои бозори 
либос, дар кишвар баҳисобгирии омории он гузаронида намешавад. Душворӣ дар он асос 
меёбад, ки ба истеҳсоли либос бештар корхонаҳои ғайритахассусӣ (непрофильные) 
машғуланд, инчунин, ҳаҷми зиёди либоси миллии занона ва мардона аз тарафи хоҷагиҳои 
хонавода истеҳсол карда мешаванд, ҳаҷми воридоти ғайриқонунии либос низ назаррас 
буда, баҳисобгирии онро мушкил мекунад. Бинобар он ки бозори мазкур ба таври 
динамикӣ рушд карда истодааст, маълумоти бадастоварда зуд эътибори худро гум карда, 
кӯҳна мешаванд. Ба даст овардани маълумот оид ба бозор гузаронидани тадқиқоти 
махсуси маркетингӣ, интихоби дурусти усули методии тадқиқ, мавҷудияти малакаҳои 
касбиро дар гузаронидани тадқиқот талаб мекунад.  
 
Дар Тоҷикистон барои тадқиқи муаммои мазкур як қатор тадқиқотҳо гузаронида шуда, 
натиҷаҳои он дар мақолаҳои илмӣ ва ҳисобот нашр гардидаанд.1 Онҳо бо дастгирии 
техникии ташкилоти байналмиллалӣ дар раванди таҳия намудани стратегия ва 
барномаҳои дарозмуддати рушди соҳаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагӣ иҷро карда шудаанд. 
Аммо ин тадқиқотҳо бештар ба муаммоҳои рушди соҳаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагӣ бахшида 
шуда, дар он маълумотҳо оид ба параметрҳои муҳимтарини вазъ ва тамоюли рушди 
бозори либос, ба монанди: ҳаҷм, сохтор, динамикаи рушд, миқдор, сифат ва номгӯи 
маҳсулот, ҳаҷми содирот ва воридоти маҳсулот мавҷуд нест, муаммоҳои бахш (сегмент) - 
и либоси миллиро инъикоскунанда мавҷуд нест. 
 
Ҳадафи тадқиқоти мазкур ин бо роҳи гузаронидани таҳлили маҷмӯавии бозори либоси 
Тоҷикистон пурра намудани нокифоягии маълумот оид ба бозори мазкур мебошад. Барои 
ноил шудан ба ҳадафи зерин ҳал намудани чунин вазифаҳо муҳим аст: 

 Баҳодиҳии ҳаҷм, сохтор ва динамикаи рушди бозори либоси Тоҷикистон; 

 Муайян намудани иштирокчиёни асосӣ ва механизми фаъолияти бозори либос; 

 Ошкор намудани омилҳои асосии рушди бозори либос; 

                                                             
1 Маркази тиҷорати байналмилалӣ. Дастрасӣ ба захираҳои молиявӣ барои соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии 
Тоҷикистон. Женева, 2015. Барномаи рушди саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 
2030, Душанбе, 2018. Бонки рушди Осиё (ADB). Стратегияи ҳамкории давлат: Тоҷикистон, 2016 – 2020. 
Тоҷикистон: Country Partnership Strategy: Tajikistan, 2016–2020, ADB. 2016. Тоҷикистон: Мусоидат ба 
диверсификатсия ва рушди содирот. Таҳқиқоти ташхиси кишварҳо. Манила) 
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 Баҳодиҳӣ ба бахшҳои асосии бозор ва фосилаи байни нархҳо дар бозори либос; 

 Муайян намудани роҳҳои пешбурд, тавзеъ ва сохтори ҷойҳои фурӯши либос; 

 Таҳия намудани самти фаъолияти истеҳсолкунандагони асосии миллии либос; 

 Пешгӯйӣ намудани рушди бозори либос барои давраи то соли 2025. 
 
Дар қисматҳои минбаъда методологияи ҳалли вазифаҳои гузошташуда шарҳ дода 
мешаванд.  



8 

1. МЕТОДОЛОГИЯИ ТАДҚИҚОТ 
 

Чуноне ки дар қисмати гузашта қайд карда шуд, барои таҳлили маҷмӯавии бозори либос 
бояд як қатор вазифаҳо ҳал карда шаванд. Дар ҷадвали 1.1 вазифаҳо номбар карда шуда, 
услуб ва воситаҳое, ки барои ноилшавӣ ба он истифода бурда шудаанд, оварда шудааст. 
Чи тавре аз маълумоти ҷадвал бармеояд, барои ҳалли вазифаҳои қайдкардашуда 
тадқиқоти утоқӣ ва саҳроӣ гузаронида шудааст. Таҳқиқоти анкетавӣ ташкил карда шуда, 
бо таҳвилгарони либос, истеҳсолкунандагони маҳаллӣ ва таҳвилгарони матоъҳо 
мусоҳибаҳои сохторишуда анҷом дода шудааст. Бо дигар иштирокчиёни бозор ва 
коршиносони соҳа мусоҳибаи ҳамаҷониба гузаронида шудааст. Таҳлили муқоисавии 
нишондиҳандаҳои шабеҳи кишварҳои дигар татбиқ карда шуда, натиҷаҳои таҳқиқи 
хароҷоти хоҷагиҳои хонавода ба либос тадқиқ шудааст, ҳисобҳои барои баҳо додани 
ҳаҷми бахшҳои бозор гузаронида шудааст, инчунин маълумоти оморӣ ва ҳисоботии 
Хадамоти гумрук таҳлил карда шудааст. Дар байни тоҷирони калон, миёна ва хурди 
бозори либос пурсиш гузаронида шудааст. Таҳқиқи ҷойи фурӯши либос ташкил карда 
шудааст: таҳлили навъҳои маҳсулот ва нарх дар бозорҳои либосҳои ш.Душанбе, Бохтар, 
Хуҷанд; гузаронидани мушоҳидаҳо дар бозорҳои маҳаллӣ, мағозаҳои фирмавӣ, дар 
гипермаркетҳо, дар толорҳо ва дӯконҳои либос, дар бозорҳои фурӯши либос ва ғ.  

 
Ҷадвали 1.1 – Вазифаҳо, услубҳо ва воситаҳои тадқиқот 

 Вазифаҳои тадқиқот Услубҳо ва воситаҳои тадқиқот 

1 

Баҳодиҳии ҳаҷм, сохтор ва 
динамикаи рушди бозори 
либоси Тоҷикистон 

Таҳқиқоти анкетавии аҳолӣ, таҳлили муқоисавии 
нишондиҳандаҳои шабеҳи кишварҳои дигар, тадқиқи 
натиҷаҳои таҳқиқи хароҷоти хоҷагиҳои хонавода ба 
либос, гузаронидани ҳисобҳои баҳодиҳӣ, таҳлили 
маълумоти оморӣ ва ҳисоботии Хадамоти гумрук  

2 

Муайян намудани 
иштирокчиёни асосӣ ва 
механизми фаъолияти бозори 
либос 

Мусоҳибаи сохторишуда бо таҳвилгарони либос, 
истеҳсолкунандагони маҳаллӣ ва таҳвилгарони матоъҳо 

3 
Ошкор намудани омилҳои 
асосии рушди бозори либос 

мусоҳибаи ҳамаҷониба бо дигар иштирокчиёни бозор 
ва мумайизони соҳа, таҳлили тадқиқотҳо ва нашриётҳои 
доир ба ин мавзӯъ гузаронидашуда, мусоҳибаҳо бо 
мумайизони соҳа 

4 

Баҳодиҳӣ ба бахшҳои асосии 
бозор ва фосилаи байни 
нархҳо дар бозори либос 

Пурсишҳои фавриии нуқтаҳои фурӯш, пурсиши 
анкетавии харидорони либос, таҳлили маълумоти 
оморӣ, таҳқиқи ҷойи фурӯши либос: бозорҳои маҳаллӣ, 
мағозаҳои фирмавӣ, бозорҳои кушод ва ғ.  

5 

Муайян намудани роҳҳои 
пешбурд, тавзеъ ва сохтори 
ҷойҳои фурӯши либос  

Мусоҳибаи ҳамаҷониба бо иштирокчиёни бозор, 
таҳлили тадқиқотҳо доир ба мавзӯъ.  Мусоҳиба бо 
мумайизони соҳа 

6 

Таҳия намудани самти 
фаъолияти 
истеҳсолкунандагони асосии 
миллии либос 

Боздид аз корхонаҳои алоҳида, омӯхтани сайтҳои 
истеҳсолкунандагони ватанӣ, таҳлили маводи 
маъмурият ва таҳвилгарон, таҳлили маълумоти оморӣ  

7 

Пешгӯйӣ намудани рушди 
бозори либос барои давраи то 
соли 2025 

Пешгӯйӣ ба модели дуомилаи бозор асос ёфтааст, ки 
дар он ҳаҷми бозор аз ду омил вобаста аст: шумораи 
аҳолӣ ва харҷи миёнаи як нафар ба либос  
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Пурсиши нуқтаҳои фурӯш, оҷонсиҳои рекламавӣ ташкил карда шуда, таҳлили реклама дар 
шабакаҳои телевизионӣ, радио ва нашриёти озод гузаронида шудааст. Ба якчанд 
истеҳсолкунандагони маҳаллии либос ташриф оварда шудааст, ҷадвали 1.1. 
 
Барои гузаронидани ҳисобҳои баҳодиҳӣ, бозори либоси Тоҷикистон шартан ба 3 бахш 
(сегмент) - и нархӣ ҷудо карда шуд: баланд (бахш (сегмент) - и баланд ва премиум), миёна 
(бахш (сегмент) - и миёна) ва босарфа (эконом сегмент). Ҳиссаҳои тақрибии бахшҳои 
нархӣ дар ҳаҷми умумии бозор чунин муайян карда шудаанд: 1) бахш (сегмент) - и бозор 
бо нархҳои баланди либос – 8% (5% - и шахсон бо сатҳи даромади баланд ва 3% бо сатҳи 
даромади аз миёна баланд); 2) бахш (сегмент) - и бозор бо нархҳои миёна – 31% (24% - и 
шахсон бо сатҳи даромади миёна ва 7% бо сатҳи даромади аз паст баланд); 3) бахш 
(сегмент) - и нархии босарфа – 61% (26% - и шахсон бо сатҳи даромади наздик ба миёна, 
30% шахсон бо сатҳи даромади паст ва 14% бо сатҳи даромади пасттарин)2. 
 
Барои баҳодиҳӣ ба динамикаи рушди бозори либос, нархҳо бо сомонӣ мутобиқи солҳо бо 
роҳи мубодилаи он ба доллари ИМА, аз рӯйи қурби БМ ҶТдар охири соли мутобиқ 
баргардонида шудааст. Қурби сомонӣ нисбати доллар дар асоси маълумоти расмии БМ 
ҶТ қабул карда шудааст. 
 
Аз сабаби он ки маълумоти саҳеҳ оид ба сохтори бозори либоси Тоҷикистон мавҷуд нест, 
ҳиссаи бахшҳои гуногуни бозор дар асоси ҳисобҳои баҳодиҳӣ ба даст оварда шуда, ҳаҷми 
бозор бошад, тавассути таҳлили хароҷоти хоҷагиҳо хонавода барои харидани либос 
муайян карда шудааст. Барои он маълумоти маҷмӯаи омории Нишондиҳандаҳои асосии 
таҳқиқҳои буҷавии хоҷагиҳои хонавода барои солҳои 2010 – 2017 истифода бурда 
шудааст, ки дар он аз нишондиҳандаҳои “хароҷоти аҳолӣ барои либос ва пойафзол” 
хароҷот ба пойафзол ба эътибор гирифта нашудааст. 3 
 
Барои баҳо додан ба ҳаҷми бозори либоси Тоҷикистон бо ифодаи пулӣ 3 услуб истифода 
бурда шудааст: таҳқиқоти анкетавии аҳолӣ, таҳлили муқоисавии хароҷот ба либос дар 
кишварҳои аз рӯйи маданият ва сатҳи даромад наздик, тадқиқи хароҷоти хоҷагиҳои 
хонавода барои харидани либос. Ҳангоми пурсиши анкетавӣ аз N = 225 нафар пурсиш 
гузаронида шуданд, ки дар сатҳи минтақаҳои кишвар бо ҳиссаҳои зерин муайян карда 
шудаанд: ш.Душанбе ва ноҳияҳои тобеи марказ (НТМ) – 32%, вилояти Суғд – 27%, вилояти 
Хатлон – 29% ва ВМКБ – 12%. 3 намудани пурсишнома истифода бурда шудааст: барои 
мардҳо, барои занҳо ва барои кӯдакон. Пурсиш дар байни шахсони синнусоли гуногун, бо 
сатҳи даромади ҳархела, ки дар минтақаҳои шаҳрӣ ва деҳотии кишвар зиндагӣ мекунанд, 
гузаронида шудааст.  
 
Дар анкета саволҳо оид ба элементҳои ҷевони либос (гардероб), басомади хариди 
намудҳои гуногуни либос барои баҳо додан ба мӯҳлати истифодабарии он, оид ба 
нархҳои либос, ҷойи харидани либос ва дигарҳо пешниҳод карда шудаанд, замимаи 2 – 4. 

                                                             
2 Синфи миёна дар Тоҷикистон. Баҳодиҳӣ, динамика ва тавсиф. Бонки ҷаҳонӣ. Душанбе, 2018. - 15 с. 
Баҳодиҳӣ ба сатҳи камбизоатӣ дар Тоҷикистон: қайди методологӣ. Агентии омори назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе. - 95 с. Нишондиҳандаҳои асосии таҳқиқоти буҷети хоҷагиҳои хонавода. 
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2018. - 44 с. Омори солонаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Нашри расмӣ. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе. 2018. 483 с. 
 
3 Нишондиҳандаҳои асосии таҳқиқоти буҷети хоҷагиҳои хонавода. Агентии омори назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2018. - 44 
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Барои истифодабарии усули дуюм, яъне таҳлили муқоисавии хароҷоти аҳолӣ барои 
харидани либос, барои муқоиса маълумотҳои Ӯзбекистон ва Қирғизистон, ҳамчун 
кишварҳои аз ҷиҳати маданият ва сатҳи миёнаи даромади аҳолӣ наздик интихоб карда 
шудаанд. Барои татбиқи усули сеюм, маълумоти маҷмӯаи омории Нишондиҳандаҳои 
асосии таҳқиқи буҷаи хоҷагиҳои хонавода истифода бурда шуданд.  
 
Ба сифати пояи иттилоотии тадқиқот маълумоти пурсишҳои мумайизии 
истеҳсолкунандагон, диллерҳо, дигар иштирокчиёни бозори либос, пояи нашриёт дар 
ВАО, натиҷаҳои тадқиқотҳои дар гузашта гузаронидашуда, маводи вазоратҳои соҳавӣ, 
маълумотҳои иштирокчиёни бозор, инчунин захираҳои дастрасии озод баромад 
карданд.4 
 

                                                             
4 Маркази тиҷорати байналмиллалӣ. Таҳлили бозори сарулибоси Россия. Шарҳи муҳтасари тадқиқот, 2011 г. 
TAJ/61/124A. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нашри расмӣ. Агентии омори назди ПРезиденти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе. 2018. 483 с. Котиботи давлатии иқтисодиёти Швейсария (SECO). Annual 
economic report Tajikistan 2016, Женева, 2017 с. Бонки рушди Осиё (ADB). Стратегияи ҳамкории давлат: 
Тоҷикистон, 2016 – 2020. Тоҷикистон: Country Partnership Strategy: Tajikistan, 2016–2020, ADB. 2016. 
Тоҷикистон: Мусоидат ба диверсификатсия ва рушди содирот. Таҳқиқоти ташхиси кишварҳо. Манила). 
Маркази тиҷорати байналмиллалӣ. Пояи маълумотҳо. Trade Map. 2018. Дар сомонаи www.trademap.org  
дастрас аст  
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2. ТАВСИФИ УМУМИИ БОЗОРИ ЛИБОСИ ТОҶИКИСТОН 
 

2.1. Баҳодиҳии ҳаҷм, сохтор ва динамикаи рушди бозори либос 

 
Зери мафҳуми ҳаҷми бозор, дар тадқиқоти мазкур ҳаҷми фурӯши либос дар ҳудуди 
муайян бо ифодаи пулӣ дар давоми як сол фаҳмида мешавад, яъне ҳаҷми бозор ҳамчун 
суммаи солонаи хароҷоти истифодабаранда ба либос муайян карда мешавад. Вобаста аз 
шумораи аҳолии кишвар ва миқдори либоси харидоринамудаи онҳо дар давоми як сол 
баҳодиҳӣ гузаронида мешавад. Фарқи байни мафҳумҳои ҳаҷми бозор ва “ғунҷоиши 
бозори либос” бояд муайян карда шавад, ки зери истилоҳи дуввумин ҳаҷми потенсиалӣ, 
яъне имконпазири харидорӣ намудани либос дар сатҳи нархи муайян, дар давоми як сол 
фаҳмида мешавад.  
 
Барои баҳо додан ба ҳаҷми бозори либос усулҳои гуногуни услубӣ мавҷуд аст. Дар 
тадқиқоти мазкур, ҳаҷми бозор аз тарафи талабот баҳо дода шудааст. Барои баҳо додан 
ба ҳаҷми бозор, хароҷоти миёнаи солона ба либоси як нафар шаҳрванди Тоҷикистон бо 
ифодаи пулӣ муайян карда шуда, баъдан ин хароҷот ба шумораи аҳолии Тоҷикистон зарб 
карда шудааст.  
 
Хароҷоти миёна ба либоси як нафар дар асоси нишондиҳандаҳои маҷмӯаи омории 
“Нишондиҳандаҳои асосии таҳқиқоти буҷети хоҷагиҳои хонаводаи Ҷумҳурии Тоҷикистон”, 
ки аз тарафи Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр мегардад, 
ҳисоб карда шудаанд. Хароҷоти аҳолӣ ба либос тавассути тарҳ намудани хароҷоте, ки ба 
либос дахл надоранд аз нишондиҳандаҳои “хароҷоти аҳолӣ барои харидани маҳсулоти 
ғайриистеъмолӣ, ба ҳисоби миёна ба як аъзои хоҷагии хонавода дар як моҳ”, ба даст  
оварда шудаанд. Хароҷоти миёнае, ки бо чунин тарз муайяншудаи як нафар ба либос ба 
нишндиҳандаи шумораи аҳолии аз маълумоти омории расмӣ гирифташуда, зарб карда 
шудааст.  
 
Ҳисобҳое, ки аз рӯйи ин услуб гузаронида шудаанд, нишон медиҳанд, ки бозори либос 
яке аз бахшҳои ба таври динамикӣ рушдкардаистодаи бозори истеъмолӣ дар Тоҷикистон 
маҳсуб меёбад. Дар соли 2017 ҳаҷми бозори либос, бо ифодаи пулӣ, ба 241 млн.доллар 
ИМА баробар шудааст. Дар давоми солҳои 2010 то 2017 бо нархҳои мувофиқшуда аз 
168,2 млн.доллари ИМА то 241 млн.доллар афзоиш ёфтааст. Ба ғайр аз ин, аз соли 2010 то 
2015, яъне то оғозшавии таъсиррасонии бӯҳрон ба Тоҷикистон, суръати рушди ҳарсолаи 
бозори либос ба бузургии 10% - 25% баробар мешуд, ҷадвали 2.1. Маълум мегардад, ки 
ин натиҷаи талаботи мавқуфгузоштаи дурудароз, инчунин баландшавии сатҳи даромади 
аслӣ ва қобилияти харидории аҳолӣ дар марҳилаи гузашта мебошад. Дар соли 2015, баъд 
аз зоҳиршавии бӯҳрон, ҳаҷми бозор якбора кам гардида, то 65% нисбати сатҳи 
нишондиҳандаи соли гузашта коҳиш ёфтааст.  

 
Ҷадвали 2.1. – Хароҷоти аҳолӣ барои харидани либос дар Тоҷикистон 

Нишондиҳанда 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Шумораи аҳолӣ, ҳаз.нафар 7621,2 7807,2 7987,4 8161,1 8352,0 8551,2 8742,8 8931,0 

Хароҷоти як нафар барои 
харидаи либос, долл.дар як 
сол 

22,1 25,4 32,0 39,0 42,5 28,3 28,6 27,0 
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Нишондиҳанда 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Хароҷоти аҳолӣ барои 
харидани либос, млн. долл. 

168,4 198,3 255,5 318,3 355,0 242,0 250,0 241,1 

 

 
Расми 2.1 – Хароҷоти солонаи аҳолии Тоҷикистон барои либос 

 
Як қатор сабабҳои камшавии нишондиҳандаи мазкур муайян карда шудааст, аммо сабаби 
аввалиндараҷаи он ин коҳишёбии интиқоли пулии муҳоҷирони меҳнатӣ, инчунин дар 
соли 2015 сустшавии суръати рушди сатҳи даромад дар кишвар мебошад. Қайд мекунем, 
ки дар соли 2015 даромади муҳоҷирони меҳнатӣ то 2,2 млрд.доллари ИМА кам 
гардидааст, дар ҳоле ки ин нишондиҳанда дар як соли гузашта ба 3,9 млрд.доллари ИМА 
баробар буд. Аз соли 2015 то имрӯз ҳаҷми бозор нисбатан мунтазам буда, то сатҳи 240 – 
250 млн.доллари ИМА дар як сол баробар мешавад. 
 
Новобаста аз ҳаҷми назаррас, тавоноии бозори мазкур пурра аз худ карда нашудааст. Дар 
Россия ҳар як нафар барои либос дар як сол тақрибан 260 доллари ИМА сарф мекунад. 
Дар кишвари ҳамсоя, Ӯзбекистон – тақрибан 35 – 50 доллари ИМА, дар Қирғизистон – дар 
ҳудуди 30–35 доллари ИМА харҷ мекунанд, дар ҳоле ки дар Тоҷикистон ин нишондиҳанда 
ба ҳисоби миёна барои як нафар ба 25 – 30 доллари ИМА баробар аст. Ин аз потенсиали 
бузурги азхудкарданашудаи он шаҳодат медиҳад.  
 
Дар баробари ҳаҷм, сохтори бозор низ муайян карда шудааст, ки зери он таносуби ҳаҷми 
фурӯш дар бахшҳои гуногуни бозор фаҳмида мешавад. Дар ҷадвали 2.2 сохтори бозори 
либоси Тоҷикистон оварда шудааст, ки услуби баҳодиҳии он дар қисмати 3 – юм шарҳ 
дода шудааст. Ба сифати номи бахшҳои бозор истилоҳоте, ки аз тарафи иштирокчиёни 
бозор, гарчанде он умумиқабулшуда нест, истифода бурда шудааст. Мувофиқи 
истилоҳоти мазкур, бозори либос ба бахшҳои зерин тақсим карда мешаванд: либоси 
мардона, занона ва кӯдаконаи аврупоӣ, либоси миллӣ, либосҳо аз маҳсулоти кешбофӣ, 
либоси варзишӣ, либоси мактабӣ ва дигар намудҳои либос. Ба номгӯйи “дигар бахшҳо” 
либоси зиёраткунандагон (ҳоҷиён); либоси корӣ, либосҳои махсус, либоси сохторҳои 
қудратӣ ва ҳарбӣ ва ғ. дохил мешаванд.  
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Ҷадвали 2.2 – Сохтори бозори либоси Тоҷикистон 

Бахшҳои бозор Ҳаҷми бозор 

 млн. долл. % 

Либоси мардона, занона ва 
кӯдаконаи аврупоӣ  

119,9 49,7% 

Либоси миллӣ 64,0 26,5% 

Либосҳо аз маҳсулоти кешбофӣ 9,8 4,1% 

Либоси варзишӣ 15,6 6,5% 

Либосҳои мактабӣ 26,0 10,8% 

Дигар намудҳои либос 5,8 2,4% 

Ҳамагӣ 241,1 100% 

 
Чи тавре аз ҷадвал бармеояд, ҳиссаи зиёдтарини бозорро либоси аврупоӣ ташкил 
мекунад. Баъд аз он бахш (сегмент) - и либоси миллӣ ишғол мекунад. Ин ду сегмент 
тақрибан аз се ду ҳиссаи ҳаҷми бозорро ташкил мекунанд.Қисми нисбатан камтаринро 
бахшҳои маҳсулоти кешбофӣ, варзишӣ, мактабӣ ва дигар намудҳои либос дар бар 
гирифтаанд.  
 

2.2. Иштирокчиёни асосии бозор 

 
Иштирокчиёни асосӣ дар бозори либоси Тоҷикистон корхонаҳои яклухтфурӯши калон, 
миёна ва хурд, мағозаҳои фирмавӣ ва брендӣ, гипермаркетҳо, мағоза ва нуқтаҳои фурӯши 
либос дар марказҳои савдо, соҳибкорони хурд (тоҷирон) ва фурӯшандагони бозорҳо 
мебошанд. Инчунин, нақши муҳимро дар бозор ширкатҳои нақлиётӣ – логистикӣ, 
мақомоти танзимии давлатӣ ва харидорон доранд. 
 
Зери мафҳуми гипермаркет мағозаи “Ашан”, ки дар ш.Душанбе ҷойгир аст, дар назар 
дошта шудааст. Мағоза ва нуқтаҳои фурӯши либос ин мағозаҳое, ки дар марказҳои савдои 
«Садбарг», «Саодат», «Пойтахт», «Душанбе», «ЦУМ», «Ситора», «Милано Мода» ҷойгир 
аст. Дар ш.Хуҷанд савдои либос дар мағозаҳои Сафир, VIP, Ризвон, Тобон, Formenti, 
Populare ва дигарҳо амалӣ мегардад. Ба ғайр аз ин, мағозаҳо дар марказҳои савдои 
«Нур», «Авесто» воқеъ ҳастанд. Соҳибкорони хурд (тоҷирон) ва фурӯшандагон дар 
бозорҳои «Корвон», «Саховат», «Меҳргон», «Хитойбозор» -и ш. Душанбе, бозорҳои 
«Сомон», «Атуш», «20 Солагии Истиклолият» - и ш.Хуҷанд, инчунин бозорҳои марказии 
ш.Хуҷанд, Бохтар, Хоруғ, Кӯлоб, ноҳияҳои вилоятҳои Хатлон ва Суғд, НТМ, ВМКБ 
мавҷуданд. Схемаи фаъолияти иштирокчиёни асосиро васеътар дида мебароем.  
 
Яклухтфурӯшони калон, миёна ва хурд. Ин гурӯҳи иштирокчиён ҳаҷми асосии либосро ба 
бозори дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон воридот мекунанд. Чун қоида, онҳо дорои 
захираҳои молиявии лозима, биноҳои анборӣ, намояндагони (агент) савдо мебошанд. Бо 
истеҳсолкунандагон, тавзеъгарон, яклухтфурӯшон ва ширкатҳои логистикии кишварҳои 
содиротӣ: Хитой, Туркия, кишварҳои ИДМ, АМА (Аморати муттаҳидаи Араб) ва дигарон, 
ки барои хавфҳо захираҳоро соҳибанд ва дар соҳаи савдо дорои таҷрибаи корӣ 
мебошанд, алоқаи хуббароҳандохташуда доранд. Дар бозори дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон яклухтфурӯшони калон ва миёна бо мағозаҳо, нуқтаҳои фурӯш ва 
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фурӯшандагони чаканаи ҳамаи минтақаҳо алоқаи зич доранд. Яклухтфурӯшони асосии 
бузург ва биноҳои анбории онҳо дар наздикии бозорҳои калони яклухтфурӯшии 
«Корвон», «Меҳргон» - и ш.Душанбе, бозорҳои «Сомон», «Атуш» - и ш. Хуҷанд ва диг. 
ҷойгир шудаанд. Яклухтфурӯшони миёна ва хурд, соҳибони мағозаҳои либос, 
фурӯшандагони чаканафурӯш дар нуқтаҳои савдои ш.Душанбе, вилоятҳои Суғд, Хатлон, 
НТМ ва ВМКБ либосро аз яклухтфурӯшони калон, барои тавзеи минбаъда ва фурӯши 
чакана дар минтақаҳо харидорӣ мекунанд.  
 
Мағозаҳои брендӣ ва фирмавӣ. Дар Тоҷикистон ҳоло шумораи мағозаҳои брендӣ ва 
фирмавӣ кам мебошад. Сабаб дар он аст, ки барои аҳолии кишвар, махсусан, аҳолии 
деҳот, ҳангоми харидории либос нархи он нисбат ба сифат нақши афзалро дорад. Қисми 
асосии либос дар нуқтаҳои фурӯши бозорҳои калон бо нархҳои ҷоиз харидорӣ карда 
мешаванд. Қобилияти харидории аҳолӣ баланд нест. Ба ҳисоби миёна оилаҳо аз 5 – 6 
нафар иборат буда, қисми зиёди буҷети худро маҷбуранд, ки барои хурокворӣ ва дигар 
хароҷот сарф намоянд.  
 
Дар Тоҷикистон чунин мағозаҳои брендии занона ва мардонаи бахш (сегмент) - и баланд 
ва миёна, ба монанди, Pierre Cardin, Kanzler, Mexx, Adidas, Joma, Li-Ning, Colins, Baleno, 
Multibrand, бахш (сегмент) - и миёна ва поёнии LC Waikiki, мағозаи фирмавии «DеFacto» 
(Душанбе) фаъолият мебаранд. Бархе аз он франшиза буда, ҳамчун оператори бренд, 
бидуни миёнаравҳо кор мекунанд ва фармоишотро бевосита, мустақим амалӣ 
мегардонанд. Боқимондаҳо бо воситаи миёнаравҳо, тавзеъгарон кор мекунанд, ё ки аз 
аутлети мағозаҳо, яъне либоси мавсимҳои солҳои гузаштаро бо нархҳои паст харидорӣ 
намуда, мефурӯшанд.  
 
Мағозаҳои фирмавие, ки либоси брендӣ, ба монанди ZARA, Bershka, Polo Assn., Bagozza ва 
диг. ва либосҳои ғайрибрендӣ, чун «Милано Мода», мефурӯшанд, навъҳои маҳсулоташон 
асосан аз они истеҳсолкунандагони Туркия ва Хитой аст. Ин мағозаҳо маҳсулотро аз дигар 
давлатҳо, хусусан, аз мағозаҳои Россия, Туркия оварда, дар кишвар ба фурӯш мегузоранд.  
 
Гипермаркети “Ашан” (ш.Душанбе). Дар соли 2016 дар Тоҷикистон гипермаркети “Ашан 
Сити” кушода шуд, ки оператори он ширкати Шивер (Фаронса) мебошад. Дар бахши 
маҳсулоти хӯрокворӣ, Ашан Ситии Душанбе тақрибан 1500 навъҳои маҳсулотро зери 
тамғаи тиҷоратии худдии Ашан Ритейл Россия («Каждый день», «Лакомо», «Сладкий 
остров», «Грядка удачи» ва дигар тамғаҳои бренди «Наша семья») ва AUCHAN импорт 
пешниҳод мекунад. Таҳвили онҳо аз Россия тавассути маркази логистикии ширкат дар 
Новосибириск амалӣ мегардад. Ба ғайр аз бахшҳои фурӯши маҳсулоти хӯрокворӣ, ки 80% 
- и бахшҳои умумиро ташкил мекунад, дар гипермаркет шуъбаи фурӯши либос мавҷуд аст, 
ки дар он либоси дӯзандагии мардона, занона ва кӯдакона фурӯхта мешаванд. Ин 
лисбосҳои таҳпӯшӣ, пойҷомаҳо, футболкаҳо, маҳсулоти ҷуроббофии истеҳсолкунандагони 
маҳаллӣ ва русӣ мебошанд.  
 
Мағоза ва нуқтаҳои фурӯши либос дар марказҳои савдо. Дар шаҳрҳои калони Тоҷикистон, 
аз ҷумла, Душанбе, марказҳои савдо фаъолият мебаранд: ба монанди «Садбарг», 
«Саодат», «Пойтахт», «Душанбе», «ЦУМ», ки дар онҳо якчанд мағозаҳои чаканафурӯшӣ ва 
нуқтаҳои савдои либос ҷамъоварӣ карда шудаанд. Дар ш.Хуҷанд мағозаҳои Li-Ning, 
Collins, Baleno, Multibrand мебошанд. Бахш (сегмент) - и либосҳо дар мағозаҳои мазкур 
бештар ба гурӯҳи миёна ва эконом дохил мешаванд. Либос ба чунин нуқтаҳои фурӯш аз 
яклухтфурӯшони миёна ва хурд дастрас мегардад. Инчунин мағоза ва нуқтаҳои фурӯше 
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мавҷуданд, ки фурӯшандагон худашон тоҷирӣ карда, маҳсулотро барои мағозаҳояшон 
таҳвил мекунанд.  
 
Соҳибкорони хурд (тоҷирон) ва фурӯшандагон дар бозор. Соҳибкорони хурд (тоҷирон) 
асосан фурӯши маҳсулотро дар бозорҳо, масалан, бозори “Корвон” (ш.Душанбе), “Сомон” 
(ш.Хуҷанд) дар назар доранд, ки дар он ҷо ҳиссаи асосии либоси воридотӣ, асосан бахш 
(сегмент) - и миёна ва эконом дохил мешавад. Дар ин бозорҳо, яклухтфурӯшони калон ва 
миёна, фурӯшандагони чаканаро бо ҳама намуди либос аз тамоми минтақаҳо таъмин 
менамоянд. Чаканафурӯшон барои фурӯш либосро бо қисмҳои хурд, бо нархи нисбатан 
паст (сегмент миёна ва эконом) харидорӣ мекунанд. Пардохти маблағ бештар бо пули 
нақд амалӣ мегардад. Тоҷирони чаканафурӯш баъзан барои фурӯш бевосита аз 
истеҳсолкунандагони ватанӣ харидорӣ менамоянд.  
 
Механизми баҳамалоқамандии иштирокчиёни номбаршудаи бозор дар қисмати 5 – ум 
дида баромада шудааст, ки дар он сухан дар бораи таҳлили тавзеъ ва ҷойҳои фурӯши 
маҳсулот дар бозори либос меравад.  
 

2.3. Сохтори воридот ва ҳаҷми содироти либос 

 
Дар бозори либоси Тоҷикистон ҳиссаи назаррасро маҳсулоти воридотӣ ишғол мекунад. 
Маҳсулоти воридотӣ зиёда аз 14 давлатҳо, аз ҷумла, давлатҳои хориҷи дур – Хитой, 
Туркия, Италия, Кореяи Ҷанубӣ ва ғ., инчунин давлатҳои ИДМ: Федератсияи Россия, 
Қирғизистон, Ӯзбекистон ва диг., ворид мешавад, ҷадвали 2.3. Эҳтимолияти зиёд аст, ки 
ҳиссаи аслии воридоти либос баландтар аст, зеро воридоти ғайрирасмиро ба ҳисоб 
гирифтан номумкин аст, низоми баҳисобгирии мавҷудбудаи воридоти либос бошад, 
мукаммал нест.  
 

Ҷадвали 2.3 – Воридоти расмии либос дар Тоҷикистон дар соли 2017  

№ Давлат 
Воридот, ҳаз. 

долл. ИМА   
 % 

  Давлатҳои ИДМ 306 1,7% 

1 аз ҷумла, Федератсияи Россия  96 0,5% 

2 Қирғизистон 89 0,5% 

3 Ӯзбекистон 61 0,3% 

4 Украина  40 0,2% 

5 Қазоқистон 20 0,1% 

  Двлатҳои хориҷи дур 17457 98,3% 

6 аз ҷумла Хитой 13668 77,0% 

7 Туркия 2832 15,9% 

8 Италия 169 1,0% 

9 Корея 161 0,9% 

10 Ҳиндустон 156 0,9% 

11 Испания 128 0,7% 

12 Бангладеш 117 0,7% 

13 АМА (Аморати Муттаҳидаи Араб) 101 0,6% 

14 Германия 36 0,2% 

15 Дигар давлатҳо 89 0,5% 

  Ҳамагӣ 17763 100,0% 
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Сарчашма: Маҷмӯаи омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти 
ҶТ. – 2018. стр. 373 – 374  

Тақрибан 94% - и содирот ба се давлат – Хитой, Туркия ва Италия рост меояд. Ба Хитой 
ҳиссаи асосии воридот, ҳудуди 77% тааллуқ дорад. Аз Туркия ҳудуди 15,9% либос, аз 
Италия – 0,95% воридот мешавад. Қисми боқимонда ба дигар давлатҳо ба монанди 
Ҳиндустон, Покистон, Полша ва қисми давлатҳои Аврупо рост меояд, ҷадвали 2.3. 
 

Содироти либос аз давлатҳои аврупоӣ ва кишварҳои ИДМ мувофиқан 1,9% ва 1,7% - ро 
ташкил мекунанд, расми 2.2.  
 

 
 

Расми 2.2 – Ҳаҷми содироти либос дар ҶТ, бо % 
Сарчашма: Маҷмӯаи омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти 
ҶТ. – 2018. стр. 373 – 374  

 

Асосан либоси мардона, занона, кӯдакона ва варзишӣ воридот карда мешаванд. Дар 
сохтори воридот ҳиссаи либоси мардона зиёдтар аст, ки ба 56% баробар мебошад. Дар 
ҳоле, ки ба либосҳои занона ҳамагӣ 28% - и воридот рост меояд. Ба либосҳои кӯдакона 
бошад, ҳудуди 16% - и воридот тааллуқ дорад.  
 
Бояд қайд кард, ки қариб ҳамаи либоси миллии мардона ва занона дар дохили давлат, 
дар корхонаҳои хурди дӯзандагӣ, дӯзандагони хонагӣ, аз матоъҳое, ки аз Туркия, Хитой ва 
АМА воридшуда истеҳсол карда мешаванд.  
 
Сол то сол на танҳо сохтори воридоти либос тағйир ёфта истодааст, инчунин аз рӯйи 
воридоти давлатҳои содиркунанда низ диагргунӣ дида мешавад. Масалан, дар соли 2011 
ба либоси мардона ҳамагӣ 86% аз ҳиссаи умумии воридот, ба либосҳои занона ва 
кӯдакона 7% рост меомад. Дар соли 2011 аз Хитой танҳо 26% - и маҳсулот, аз Россия 60%, 
аз Туркия 4%, дигар давлатҳо 10% маҳсулот воридот шудааст. 5. 
 
Бархе аз корхонаҳои Тоҷикистон маҳсулоти худро ба бозорҳои хориҷи дуру наздик 
бомуваффақ содирот мекунанд. Дар соли 2017 фабрикаҳои дӯзандагӣ ва нассоҷии ҶДММ 
“Ҷавонӣ”, ҶДММ “САТН”, ҶДММ “Раҳимов А.А.”, ҶДММ “Сапсан”, ҶДММ “Ваҳдат”, ҶСК 
“Гулистони Душанбе” қисми маҳсулоти истеҳсолкардаашонро ба Федератсияи Русия, 
Украина, Қазоқистон ва Италия содирот намудаанд, ҷадвали 2.4. 

                                                             
5 Маркази тиҷорати байналмилалӣ. Махзани маълумотҳо. Trade Map. 2018. Дар сомонаи www.trademap.org  
дастрас аст 
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Ҷадвали 2.4 – Ҳаҷми содироти либоси истеҳсолкунандагони маҳаллӣ дар соли 2017 

Корхона ва намуди маҳсулот Миқдор 
содирот, ҳаз. 

долл. ИМА 

ҶДММ «Чавони», маҳсулоти 
дӯзандагӣ, дона 

1 317 365 10 365  

ҶДММ «САТН», маҳсулоти 
дӯзандагӣ, дона 

875 462 7 223,4 

ҶДММ «Рахимов А.А.», 
маҳсулоти дӯзандагӣ, дона 

74 679 кимоно, 
14 619 

нимшимҳо, 
30 930 

камарбанд 

1 020,2 

ҶДММ «Сапсан», маҳсулоти 
дӯзандагӣ, дона 

6 120 65,1 

ҶДММ Вахдат, маҳсулоти 
ҷуробӣ, ҳаз. ҷуфт 

2 865,4  189,1 

ҶДММ «Лидер», маҳсулоти 
дӯзандагӣ, дона 

6565 77,3 

Ҷамъ  18 940,1 

Дар асоси сарчашмаҳо ҳисоб карда шудааст: Маҷмуаи омории саноат 2017 (ҳармоҳа), саҳ.70. Агентии омори 
назди Президенти ҶТ; Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҶТ (Ҳисоботи корхонаҳо ва омори Хадамоти 
гумруки назди Ҳукумати ҶТ). 
 

2.4. Омилҳои рушди бозори либоси Тоҷикистон 

 
Як қатор омилҳое мавҷуданд, ки ба рушди бозори либоси Тоҷикистон мусоидат 
менамоянд. Самти натиҷабахши ин қувваҳо афзоиши фурӯш ва ҳаҷми бозори либосро 
асоснок менамояд. Ба сифати омилҳои асосӣ инҳоро фарқ намудан мумкин аст: суръати 
баланди афзоиши аҳолӣ ва зиёдшавии нисбии сатҳи даромади онҳо; зиёдшави ҳаҷми 
бахшҳои либоси гароннарх; баландшавии маданияти истемолӣ, ки ба зиёдшавии 
элементҳои ҷевони либос (гардероб) ва хароҷоти харидории либос таъсир мерасонад; 
зиёдшавии талаботи гурӯҳҳои гуногуни истеъмолкунандагон нисбати сифати либос, ки ба 
баландшавии нархи либос ва ҳаҷми он меорад; аз тарафи фурӯшандагон азхудкунии 
малакаҳои истифодабарии фаъоли аксияҳои маркетингӣ, ки ҳаҷми фурӯшро дар бозор 
зиёд мекунанд; нақши фаъоли давлат дар эҳёкунии анъанаи пӯшидани либоси миллӣ, 
мактабӣ, корӣ ва дигар намудҳои либос ва ғ. Омилҳои номбаркардаро пурратар дида 
мебароем.  
 

 Афзоиши баланди шумораи аҳолӣ, талаботи мунтазамро дар бозори либос таъмин 
менамояд. Тоҷикистон ҳатто дар байни давлатҳои ИДМ, ҳамчун кишвари дорои суръати 
баланди афзоиши аҳолӣ пешсаф, боқӣ монда истодааст. Дар соли 2017 суръати афзоиши 
аҳолӣ дар Тоҷикистон ба 2,1% баробар шудааст. Дар ҳоле, ки дар ҳамсоякишвари 
Қирғизистон ин нишондиҳанда 2,0%, дар Ӯзбекистон 1,4%, дар Туркманистон 1,7% - ро 
нишон медиҳад. Бинобар он ки либос ба маҳсулоти талаботи ҳаррӯза дохил мешавад, 
афзоиши аҳолӣ зиёдшавии ҳаҷми фурӯшро асоснок мекунад. Аз ин ҷо, афзоиши аҳолӣ 
омили муҳими афзоиши ҳаҷми бозори либос мебошад. 
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 Зиёдшавии сатҳи даромад ва қобилияти харидории аҳолӣ. Новобаста аз бӯҳрон ва 
тамоюли манфӣ дар иқтисодиёт, даромади аслии аҳолӣ дар солҳои охир зиёдшавиро 
давом дода истодааст. Яке аз сабабҳои он даромад аз муҳоҷирати меҳнатии берунӣ 
мебошад. Агар дар соли 2011 ҳаҷми музди меҳнати миёна дар кишвар ба 95,9 доллари 
ИМА дар як моҳ баробар буд, пас дар соли 2017 ин нишондиҳанда то 137 доллар баланд 
шудааст. Дар шароити афзудани сатҳи даромад, аҳолӣ хароҷоти худро ба маҳсулоти 
ғайриистеъмолӣ, пеш аз ҳама, харидани либоси нисбатан босифат ва гароннарх зиёд 
мекунанд.  

 Дар Тоҷикистон, дар шароити ташаккулёбии иқтисоди бозорӣ, тафриқагузории 
даромади аҳолӣ давом карда истодааст. Индекси Ҷинӣ, ҳамчун нишондиҳандае, ки 
нобаробарии сатҳи даромадро тавсиф мекунад, дар соли 2017 ба 0,114 баробар шудааст, 
ки аз тафриқаи нисбатан баланди сатҳи даромадҳо шаҳодат медиҳад. Дар шароити ба 
табақаҳо ҷудо намудани аҳолӣ аз рӯйи сатҳи даромад, қисми аҳолии дорои нисбатан 
сатҳи даромади баландтар, аз маҳсулоти категорияи нархаш арзонтар ба маҳсулоти сатҳи 
нархаш миёна ва ё баланд гузариш мекунанд. Ин зиёдшавии талабот ба либоси босифат 
ва гароннарх, зиёдшавии ҳаҷми бозорро асоснок мекунад.  

 Баландшавии маданияти истеъмолии аҳолӣ. Тамоюли муосир дар рушди ҷамъият 
бо баландшавии маданияти истеъмолӣ тавсиф карда мешавад. Дар Тоҷикистон ин 
равандро муҳоҷирон, ки аз муҳоҷирати меҳнатӣ бармегараданд ва нафароне, ки ба сабки 
аврупоии либос пайваст шудаанд, пурзӯр карда истодаанд. Дар натиҷа дар дар ҷевони 
либос (гардероб) – и истеъмолкунандагон навъҳои гуногуни либос васеъ мешаванд, 
либосҳо ба либосҳои ҳаррӯза, идона, расмӣ ва дигар намудҳо ҷудо карда мешаванд. 
Қобилияти харидории ҷавонон аз тарафи волидон, хешутабори наздик ва дигар 
сарчашмаҳо нигоҳ дошта мешавад.  

 Аз тарафи фурӯшандагон азхудкунии малакаҳои истифодабарии фаъоли аксияҳои 
маркетингӣ, ки ҳаҷми фурӯшро дар бозор зиёд мекунанд. Вақтҳои охир, намояндагони 
савдо малакаҳои истифодабарии маркетингро дар фаъолгардонии фурӯш фаъолона аз худ 
карда истодаанд. Онҳо аксияҳои гуногунро ташкил намуда, нархҳои ҷоиз (қобили қабул) 
ва навъҳои либос, шартҳои пардохтро барои гурӯҳҳои гуногуни истеъмолӣ пешниҳод 
карда истодаанд. Дар натиҷаи аксияҳои зерин, талабот аз тарафи истеъмолкунанда зиёд 
мешавад, онҳо пасандозҳои худро бештар барои харидани либос сарф мекунанд, ки 
ҳаҷми фурӯшро дар бозор афзун мекунад. 

 Нақши фаъоли давлат дар эҳё намудани анъанаи пӯшидани либоси миллӣ, 
мактабӣ, корӣ ва дигар намудҳо. Дар Тоҷикистон давлат дар ташаккули сиёсати талабот 
ба намудҳои гуногуни либос нақши фаъолро зоҳир мекунад. Масалан, бо ташаббуси 
ҳукумат дар кишвар эҳё намудани анъана ва таблиғу ташвиқи пӯшидани либоси миллӣ аз 
матоъҳои атлас ва адрас ба роҳ монда шудааст. Вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ 
пӯшидани либоси ягонаи мактабиро дар муассисаҳои таълимӣ дастур додааст. Бархе аз 
вазорату идораҳо масъалаи ба роҳ мондани сабки либоси кориро муҳокима карда 
истодаанд. Ҳамаи ин ба васеъшавии ҷевони либосҳои аҳолӣ ва зиёдшавии ҳаҷми бозори 
либос оварда мерасонад.  
 

2.5. Ҳаҷми истеҳсоли либоси истеҳсолкунандагони ватанӣ 

 
Дар Тоҷикистон шумораи муайяни истеҳсолкунандагони ватании либос фаъолият 
мебаранд. Дар айни замон дар саросари кишвар 95 фабрика ва сехҳои истеҳсолӣ мавҷуд 
аст. Аз онҳо дар вилояти Суғд 36 адад, дар вилояти Хатлон – 33 адад, дар ш.Душанбе – 21 
адад, дар ВМКБ – 6 адад ва дар НТМ – 4 адад фабрика ва сехҳои дӯзандагӣ фаъолият 
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мебаранд. Ҳаҷми истеҳсоли либоси дӯзандагӣ аз нуқтаи назари ҳар як фабрикаи 
дӯзандагӣ ва сехи истеҳсолӣ дар соли 2017 дар замимаи 5 оварда шудааст.  
 
Дар соли 2017 аз тарафи корхонаҳои ба қайд гирифташуда ба маблағи 203 065 ҳаз.сомонӣ 
либоси дӯзандагӣ истеҳсол карда шудааст, ки ба 21,6 млн.доллари ИМА баробар 
мебошад. Аз ин ҳаҷм, дар корхонаҳои вилояти Суғд 83,5%, дар ш.Душанбе – 10,5%, дар 
вилоят Хатлон – 4,5%, дар ВМКБ – 1,38% ва НТМ – 0,19% маҳсулот истеҳсол карда шудааст 
(ниг. ба ҷадвали 2.5 ва расми 2.3).  
 

Ҷадвали 2.5 – Ҳаҷми истеҳсоли либос дар минтақаҳои Тоҷикистон дар соли 2017, 
ҳаз.сомонӣ 

№ Минтақаҳои ҶТ 2017 с.  
Афзоиш нисбати  

соли 2016 г., % 
Ҳисса дар  

ҳаҷми умумӣ, %  

1 Вилояти Суғд 169 522,5 142,7 83,5 

2 ш. Душанбе 21 312,3 143,3 10,5 

3 Вилояти Хатлон 9 039,6 125,9 4,45 

4 ВМКБ 2 807,5 130,6 1,38 

5 НТМ 383,5 437,3 0,19 

 
Ҳамагӣ 203 065,5 141,9 100 

 

Зиёдшавии истеҳсоли маҳсулоти дӯзандагӣ, бе назардошти либоси мактабӣ, дар соли 
2017 дар муқоиса бо соли 2016 ба 141,9% баробар шудааст. 
 
Дар замимаи 6 номгӯй ва намудҳои либос бо нархи онҳо, ки дар Тоҷикистон истеҳсол 
шудааст, оварда шудааст. Либоси дар фабрикаҳо ва сехҳои дӯзандагии Тоҷикистон 
истеҳсолшаванда ба гурӯҳҳои зерин тақсим карда мешаванд: либоси ягонаи махсус барои 
ташкилоту ширкатҳо; либоси низомӣ/ҳарбӣ барои сохторҳои қудратӣ, либоси миллӣ; 
маҳсулоти кешбофӣ, либоси варзишӣ (кимоно) ва ғ.  
 

 
Расми 2.3 – Ҳаҷми истеҳсоли либоси дӯзандагӣ дар минтақаҳои Тоҷикистон, % 

Дар асоси сарчашмаҳо ҳисоб карда шудааст: Маҷмуаи омории саноат 2017 (ҳармоҳа), саҳ.70. Агентии омори 
назди Президенти ҶТ; Вазорати саноати технологияҳои нави ҶТ. 2017. С.71.  
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Намудҳои либоси истеҳсолшаванда ва нархҳои онҳо тавассути пурсиши бевоситаи 
истеҳсолкунандагони зерин ба даст оварда шудааст: ҶДММ “Ҷавонӣ”, ҶДММ “САТН”, ҶСК 
“Нафиса”, ҶДММ “Дилором”, ҶДММ “Ёқут - 2011” ва бозорҳои либоси «Мехровар», 
«Корвон», инчунин, гипермаркети “Ашан”, замимаи 6. Дар замимаи 1 самти фаъолияти 
истеҳсолкунандагони пешсафи либоси Тоҷикистон оварда шудааст.  
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3. БАХШ (СЕГМЕНТ) - ҲОИ АСОСИИ БОЗОРИ ЛИБОСИ ТОҶИКИСТОН 
 

3.1. Либоси мардона, занона ва кӯдакона 

 
Бахш (сегмент) - и либосҳои мардона. Бозори либоси мардона - либоси рӯзмарра, идона 
(расмӣ), либосҳои миллӣ, либоси варзишӣ ва рӯиро дар бар мегирад. 
 
Қисми зиёди либоси рӯзмарра, расмӣ ва варзишии мардона дар Тоҷикистон тавассути 
воридот таъмин мегардад. Дар сохтори воридот ҳамагӣ 56% - и воридот ба либоси 
мардона рост меояд. Сохтори воридот бо мурури вақт дигаргун шуда истодааст. Масалан, 
дар соли 2011 ҳамагӣ 86% - и ҳаҷми умумии воридотро либоси мардона ташкил мекард. 
 
Ба монанди дигар бахшҳои бозор, бозори либоси мардонаро ба се бахш (сегмент) - и 
нархӣ ҷудо кардан мумкин аст: босарфа, миёна ва баланд. Аз рӯйи ҳаҷми фурӯш бахш 
(сегмент) - и босарфаи либоси мардона пешсаф аст, ки мувофиқи баҳодиҳӣ ҳудуди 61% - и 
бозор ба он рост меояд. Бахш (сегмент) - и миёнаи нархӣ ҳудуди 31%, бахш (сегмент) - и 
баланди нархӣ бошад 8% - ро ташкил мекунад.  
 
Бахш (сегмент) - и либоси занона. Бозори либоси занона либосҳои рӯзмарра, идона 
(расмӣ), либосҳои идона барои мавридҳои махсус, либоси миллӣ, либосҳои варзишӣ ва 
рӯиро дар бар мегирад.  
 
Бозори либоси занонаро шартан ба 2 бахши калон ҷудо намудан мумкин аст: аврупоӣ ва 
миллӣ. Қисми зиёди либоси аврупоӣ воридот карда мешаванд. Ин яке аз бахшҳои ба 
таври динамикӣ рушдкардаистодаи бозори либоси Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Дар соли 
2017 аз ҳаҷми умумии воридот 28% ба либосҳои занона рост меояд, дар ҳоле ки дар соли 
2011 ҳамагӣ 7% - и ҳаҷми воридотро ташкил мекард. 
 
Бахш (сегмент) - и либоси кӯдакона. Бозори либоси кӯдакона аз либосҳои тифлона, 
либоси варзишӣ барои писарон, либосҳои рӯзмарраи писарона, либосҳои идона ва рӯии 
писарона, либосҳои варзишии духтарона, либоси рӯзмарра барои духтарон, либосҳои 
идонаи духтарона, либоси рӯии духтарона, либоси синнусоли яслигӣ иборат аст. Ба мисли 
дигар кишварҳо, одатан аз рӯйи нишондиҳандаи арзишӣ нисбатан бахш (сегмент) - и 
гароннархи бозори либоси Тоҷикистон мебошад. 
 
Қисми асосии либоси кӯдакона тавассути воридот амалӣ мегардад. Дар ҳаҷми умумии 
воридоти кишвар дар соли 2017 ба либоси кӯдакона 16% - и он рост меояд. Дар соли 2011 
ин нишондиҳанда 7% - ро ташкил мекард. 
 

3.2. Либоси миллӣ 

 
Қисми назарраси бозори либоси Тоҷикистонро либосҳои миллӣ ташкил мекунад. Ба 
ақидаи мо, сабаби он дар сатҳи пасти шаҳрнишинии аҳолӣ мебошад, ки ҳудуди 70% - и 
онҳо дар минтақаҳои деҳотӣ умр ба сар мебаранд. Қисми асосии либоси мардона ва 
занона, ки бештари аҳолии деҳот мепӯшанд, дар дохили кишвар истеҳсол карда 
мешаванд. 
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Намудҳои асосии либоси миллии мардона – ин ҷома, хилъати мардона, яктаҳ, тоқиҳои 
мардона, камарбанд, куртаҳои миллии мардона, шалворҳо ва ғ. дохил мешаванд. 
 
Намудҳои либосҳои миллие, ки занон ба бар мекунанд – хилъатҳои занона, куртаҳо ва 
пойҷомаҳои занонаи миллӣ, тоқиҳои занона ва духтарона, рӯймолҳо, камзул ва нимчаҳои 
занона, костюмҳои занона (бо гулдӯзиҳо).  
 
Либоси миллии кӯдакона аз куртаҳо ва пойҷомаҳои духтарона, тоқиҳои кӯдаконаи 
духтарона, рӯймолҳо, камзӯл ва нимчаҳо, костюми духтарона (бо гулдӯзиҳо), ҷома ва 
хилъатҳо (барои писарон), камарбанд иборат аст.  
 
Дар айни замон, ҳаҷми асосии маҳсулоти дӯзандагии миллӣ дар тамоми минтақаҳои 
кишвар аз тарафи дӯзандагони моҳир, дар хонаҳо ва сехҳои хурд, бо шумораи 
шуғлмандони на зиёда аз 30 нафар истеҳсол карда мешаванд. Бинобар он ки бисёри 
сехҳои дӯзандагӣ хурд мебошанд, онҳо навъҳои гуногуни доимии либосро надоранд, 
фармоишоти мунтазам мавҷуд нест, ҳаҷми истеҳсол кам аст, ки ба кори номӯътадил ва 
мавсимӣ оварда мерасонад. Ҳиссаи истеҳсоли истеҳсолкунандагони калони ватанӣ, чун 
пешина, кам арзёбӣ мегардад. Қисми назарраси либоси миллӣ аз кишвари ҳамсояи 
Ӯзбекистон воридот карда мешавад, зеро либосҳои миллии тоҷикӣ ва ӯзбекӣ аз бисёр 
ҷиҳат ба ҳам монандӣ доранд. Бештар аз минтақаҳои Самарқанд, Ургут, Андиҷон, 
Намангон, Марғелон, Қӯқанд ва ғ. воридот амалӣ карда мешавад.  
 
Дар ҳисоботи гумрукии кишвар либоси миллӣ, ҳамчун ҷузъи алоҳидаи молӣ ҷудо карда 
намешавад. Қисми зиёди дӯзандаҳо, истеҳсолкунандагони асосии либоси миллӣ ҳамчун 
соҳибкорони инфиродӣ ба қайд гирифта нашудаанд, ки ташкили баҳисобгирии омориро 
мушкил мекунад, бинобар ин чунин баҳисобгирӣ дар кишвар гузаронида намешавад. Аз 
ин ҷо, дар тадқиқоти мазкур кӯшиши баҳодиҳии тахминии ҳаҷми бозори либоси миллии 
Тоҷикистон иқдом карда шудааст.  
 
Баҳодиҳии ҳаҷми бозори либоси миллӣ бо тартиби зерин амалӣ карда шудааст. Бо роҳи 
гузаронидани пурсиши анкетавии аҳолии кишвар аз рӯйи минтақаҳои зист (деҳотӣ ва 
шаҳрӣ), ҷинси гуногун, синнусол ва сатҳи даромад, ҳиссаи аҳолие, ки дар ҷевони либос 
(гардероб) - и худ либоси миллӣ доранд ва басомади тахминии харидорӣ намудани 
намудҳои гуногуни либоси миллӣ ошкор карда шудааст. Дар асоси пурсиши анкетавии 
нуқтаҳои фурӯши бахшҳои нархии гуногун нархҳои миёнаи намудҳои гуногуни либоси 
миллӣ муайян карда шудааст. Ҳаҷми бозори либос ҳамчун шумораи истеҳсолшудаи 
намудҳои либосҳои миллӣ, басомад ва нархҳои харидорӣ намудани онҳо ҳисоб карда 
шудааст. Натиҷаи баҳодиҳӣ дар ҷадвали 3.1 ва замимаи 8 оварда шудааст.  
 
Ҳангоми амалӣ намудани ҳисобҳо натиҷаи тадқиқотҳои пештараи соҳаҳои дӯзандагӣ ва 
нассоҷии дар саросари кишвар гузаронидашуда ба инобат гирифта шудааст. Инчунин, 
баҳодиҳии сатҳи даромад, ки дар натиҷаҳои таҳқиқи буҷетии хоҷагиҳои хонавода оварда 
шудааст ва ҳар моҳ аз тарафи Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
гузаронида мешаванд, ба назар гирифта шудааст.  
 
Чи тавре аз ҷадвали 3.1., замимаи 8 бармеояд, ҳиссаи зиёдтаринро дар бозори либоси 
миллӣ куртаҳои занона ташкил мекунанд. Ҳиссаи он 68% - ро ташкил мекунад.  
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Ҷадвали 3.1. – Баҳодиҳии ҳаҷми бозори либоси миллӣ дар ҶТ дар соли 2017 

  Намудҳои либос 
Шумораи 

харидорон, 
ҳаз.нафар 

Басомади 
харид,  

воҳид дар 
як сол 

Нархи 
миёна, 
долл. 

Ҳаҷми 
харид, ҳаз. 
долл. дар 

як сол 

Ҳаҷми 
харид, 

% 

1 Хилъати мардона   2320,6 0,125 11,2 3 254,6 5,1% 

2 Хилъати занона 2063,6 0,20 10,8 4 461,5 7,0% 

3 
Куртаҳои занона бо 
пойҷомаҳо 

2228,5 0,62 31,6 43 864,6 68,5% 

4 Тоқиҳои мардона 2584,4 0,20 3,4 1 762,6 2,8% 

5 
Тоқиҳои кӯдакона (барои 
духтарон) 

799,3 0,20 2,6 407,6 0,6% 

6 Рӯймолҳо 2529,1 0,50 4,0 5 083,5 7,9% 

7 Камзӯл, нимтана 2128,5 0,17 6,5 2 348,4 3,7% 

8 
Костюмҳои занона (бо 
гулдӯзиҳо) 

1516,5 0,20 9,3 2 814,6 4,4% 

  Ҳамагӣ 
   

63 997,4 100,0% 
Дар асоси сарчашмаҳо ҳисоб карда шудааст: Маҷмуаи омории солонаи ҶТ, 2018. -С.70. Агентии омори 
назди Президенти ҶТ; Нархҳо бо роҳи гузаронидани пурсиши фурӯшандагон ва харидорони либос дар 
бозорҳои “Корвон”, “Меҳргон”, “Водонасос”, “Саховат”, ”Сомон”, “Атуш” – и вилояти Суғд, бозорҳои либоси 
гноҳияҳои Ваҳдат, Ҳисор, нуқтаҳои фурӯши Марказҳои савдои “ЦУМ”, “Садбарг”, “Мираж”(Бохтар) муайн 
карда шудаанд.  
 

Ҳиссаи боқимонда бахш (сегмент) - и бозори либоси миллиро бештар рӯймолҳои 
сарбандии занона, хилъатҳои мардона ва занона, сипас, костюмҳои занона бо гулдӯзиҳо 
ва ғ. ишғол мекунанд.  
 

3.3. Либос аз маҳсулоти кешбофӣ ва варзишӣ 

 
Либосҳо аз маҳсулоти кешбофӣ. Кеш (каш) – масолеҳи нассоҷии бофташуда мебошад, ки 
сохтори он аз бандҳои байни ҳам алоқамандкардашударо иборат аст. Барои муқоиса 
намудан, бояд хотиррасон намуд, ки сохтори матоъҳо аз ду системаи риштаҳои ба 
ҳамдигар печидашуда, ки нисбати якдигар ба таври амудӣ ҷойгир карда шудаанд, таркиб 
меёбад. Маҳсулоти кешбофӣ дорои сифати ёзидан, чандирнокӣ ва мулоимӣ (нармӣ) буда, 
бинобар ин дар байни аҳолӣ шӯҳрати зиёд дорад.  
 
Бахш (сегмент) - и бозори либос аз маҳсулоти кешбофии Тоҷикистон гурӯҳҳои зерини 
либосро дар бар мегирад: куртаҳои кешбофишудаи занона ва кӯдакона, ҷуробҳои 
мардона, свитерҳо (ҷемперҳо, камзӯлҳо), кулоҳҳо, футболкаҳо аз кеш, кардиганҳо, 
гарданпечҳо (шарфҳо), либоси кӯдакона аз маҳсулоти кешбофӣ (комбинезонҳо, кофтаҳо), 
либосҳо барои тифлон аз маҳсулоти кешбофӣ (яктакча, куртачаҳои пешкушода, эзорчаҳо, 
конвертҳо, куртачаҳо, кулоҳчаҳо, пшеткаҳо, пешдоманчаҳо), маҳсулоти дастпӯшӣ, 
пероҳанҳо ва куртаҳо, кофтаҳо, шимҳо, юбкаҳо, рӯйпӯшҳо ва курткаҳо, пиҷакҳо ва диг. 
Қисми зиёдтарини ин маҳсулотҳо, ғайр аз қисми ҳаҷми либосҳои таҳпӯшӣ, майкаҳо, 
футболкаҳо, либосҳои шабпӯшӣ ва маҳсулоти ҷуроббофӣ, ки дар дохили кишвар истеҳсол 
карда мешаванд, ба бозори Тоҷикистон воридот мегардад. Диққати махсусро гурӯҳи 
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маҳсулоти ҷуроббофӣ дорад, ки дар Тоҷикистон бо истеҳсоли он якчанд корхонаҳо 
машғуланд. 
 
Эҳтиёҷоти умумии аҳолӣ ба ин намуди маҳсулот, дар бахшҳои бозорҳои премиум, миёна 
ва эконом, аз рӯйи ҳисобҳо бо ифодаи натуралӣ, ҳудуди 16,7 млн.ҷуфт ҷуробҳои мардона, 
занона ва кӯдакона, колготкаҳоро ташкил мекунад, ҷадвали 3.2. 

 
Ҷадвали 3.2. – Эҳтиёҷоти аҳолӣ ба ҷуробҳои мардона, занона ва кӯдакона дар соли 

2017 

Бахш 
(сегмент) - 
и харидор 

бо % аз 
шумораи 

умумӣ 

Аҳолӣ аз 
рӯйи 

сегмент, 
нафар 

Басомади 
харид, 

ҷуфт дар 
як сол 

Ҳаҷми 
бахш 

(сегмент), 
ҳаз. ҷуфт 

Премиум  8 714 496 3,4       2 429,3    

Миёна 31 2 768 672 2,6       7 198,5    

Эконом 61 5 448 032 1,3       7 082,4    

Всего 100% 8 931 200 1,9    16 710,3    

Дар асоси маълумотҳо ҳисоб карда шудааст: натиҷаҳои пурсиши анкетвии харидорон ва сарчашмаи 
Маҷмӯаи омории ҶТ, Агентии омори назди Президенти ҶТ, 2018 – С.27 

 
Чи тавре аз ҷадвали 3.2. бармеояд, ҳаҷми асосии маснуоти ҷуробӣ ба бахш (сегмент) - и 
миёна ва эконом рост меояд.  
 
Дар ҷадвали 3.3 баҳодиҳӣ ба эҳтиёҷоти бозор ба ин маҳсулот бо ифодаи пулӣ оварда 
шудааст. Чи тавре аз ҷадвал маълум аст, ҳаҷми умумии бозор 9,8 млн.доллари ИМА – ро 
ташкил мекунад, ҳаҷми асосии бозор бошад ба бахш (сегмент) - и премиум рост меояд. 
Аммо қариб ҳамаи ин бахшҳо аз ҷониби таҳвилгарони хориҷӣ таъмин карда мешавад.  
 

Ҷадвали 3.3 – Ҳаҷми бозори маҳсулоти ҷуроббофӣ дар ҶТ дар соли 2017, млн. долл. 
 

Бахш 
(сегмент) - и 

харидор 

Ҳаҷми бахш 
(сегмент), 
ҳаз.ҷуфт 

Нархи миёна, 
долл.ба як 

ҷуфт  

Ҳаҷми 
бозор, 

млн. долл. 

Премиум        2 429,3    1,6 3,9 

Миёна       7 198,5    0,50 3,6 

Эконом       7 082,4    0,32 2,3 

Ҳамагӣ    16 710,3    
 

9,8 
Дар асоси маълумотҳо ҳисоб карда шудааст: натиҷаҳои пурсиши анкетвиихаридорон ва сарчашмаи 
Маҷмӯаи омории ҶТ, Агентии омори назди Президенти ҶТ, 2018 – С.27 

 
Новобаста аз он ки дар қаламрави кишвар якчанд корхонаҳои ҷуроббофӣ ва кешбофӣ 
фаъолият мебаранд, таҳвилгарони асосии бозори мазкур истеҳсолкунандагони давлатҳои 
Хитой, Туркия, Ӯзбекистон ва Қирғизистон мебошанд. Ҳамин тавр, дар бозори маҳсулоти 
ҷуроббофӣ, бахш (сегмент) - и премиум синф (класс) бо маҳсулоти Туркия (75%), Хитой 
(15%) ва дигар исеҳсолкунандагон (10%), дар ҳудуди нархи аз 10 то 30 сомонӣ барои 
ҷуфти ҷуроб, таъмин карда мешавад. Бахш (сегмент) - и миёна бо маҳсулоти Туркия (50%), 
Хитой (40%), Ӯзбекистон (5%) ва дигарон (5%, ) дар ҳудуди нархи аз 5 то 10 сомонӣ барои 
ҷуфти ҷуроб ишғол карда шудаанд. Маҳсулоти бахш (сегмент) - и эконом синф (класс) аз 
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Хитой 70%, аз Туркия 20%, Ӯзбекистон 2% ва дигарҳо 5%, дар ҳудуди нархи аз 2 то 5 
сомонӣ барои ҷуфти ҷуробро ташкил мекунад.  
 
Истеҳсолкунандагони асосии маҳсулотҳои кешбофӣ дар Тоҷикистон корхонаҳое 
мебошанд., ки маҳсулоти ҷуроббофӣ истеҳсол мекунанд, Ин ҶДММ “Ваҳдат” (ноҳияи 
Ёвон), ҶСК “Нафиса” (ш.Душанбе), фабрикаи ҷуроббофии “Наврӯз” (ноҳияи Зафаробод) 
мебошанд. Ба ғайр аз ин, истеҳсолкунандаи либоси таҳпӯшӣ – ҶДММ “Ноҳид” – фаъолият 
мебаранд, ҷадвали 3.4.  
 
Ҷадвали 3.4 – Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кешбофӣ ва маҳсулоти ҷуроббофӣ дар соли 

2017 

Номгӯйи корхона 
Маҳсулоти 

истеҳсолшаванда 

Ҳаҷми 
маҳсулот 

бо ифодаи 
натуралӣ 

Ҳаҷми 
маҳсулот, 

ҳаз. сомонӣ 

ҶДММ “Ваҳдат” 
(ноҳияи Ёвон) 

маҳсулоти 
ҷуроббофӣ, 

ҳаз.ҷуфт 
2 716,4 3 345,1 

ҶСК “Нафиса” 
(ш.Душанбе 

маҳсулоти 
ҷуроббофӣ, 

ҳаз.ҷуфт 
894 952,2 

Фабрикаи 
ҷуроббофии 
“Наврӯз” (ноҳияи 
Зафаробод) 

маҳсулоти 
ҷуроббофӣ, 

ҳаз.ҷуфт 
261 537,6 

Ҷамъ       3872    4 940,9 

ҶДММ “Ноҳид” 
(Истаравшан) 

Маҳсулоти 
кешбофӣ, ҳаз.дона 

        101,3  950 

Ҳамагӣ      5 890,9 
Сарчашма: Маҷмӯаи омории саноат 2017 (ҳармоҳа), С.70. Агентии омори назди Президенти ҶҶТ, маълумоти 
Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҶТ. 

 
Дар соли 2017, дар се корхонаҳои Тоҷикистон ҳамагӣ 3872 ҳаз.ҷуфт ҷуробҳо истеҳсол 
карда шудаанд, ки ҳамагӣ 23% - и этиёҷоти аҳолиро ба маҳсулоти ҷуроббофиро ташкил 
мекунад. Аммо бо ифодаи пулӣ ҳиссаи истеҳсолкунандагони ватанӣ ба 5,3%-и ҳаҷми 
умумии бозор баробар гардид, расми 3.1. Сабаб дар он аст, ки маҳсулоти 
истеҳсолкунандагони ватанӣ асосан дар бахш (сегмент) - и нархии эконом синф (класс) 
қарор дорад. Ҳудуди нархи ҷуробҳои пахтагини мардона, занона ва кӯдаконаи дар 
дохили кишвар истеҳсолшаванда аз 1 то 4 сомониро ташкил мекунад.  
 
Аз шумораи умумии маҳсулоти ҷуроббофӣ, 2 865 444 ҷуфти дар ҶДММ “Ваҳдат” 
истеҳсолшуда, ба Россия ва Қазоқистон содирот карда шудааст. Аз тарафи 
истеҳсолкунандагони ватанӣ дар бозорҳои дохилӣ тақрибан 1 млн.ҷуфт ҷуроб ба фурӯш 
гузошта шудааст.  
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Расми 3.1 – Ҳиссаи воридот ва истеҳсолоти маҳаллии ҷуробҳои пахтагин дар ҳаҷми 
умумии бозор бо ифодаи натуралӣ, % 

 
Дар умум, дар соли 2017 дар саросари кишвар ҳамагӣ 18 ҳаз.тонна нахи пахта истеҳсол 
гардидааст, аммо матои кеш ҳамагӣ 9 тонна, либоси ниҳоӣ аз маҳсулоти кешбофӣ 
(либосҳои таҳпӯшӣ, майка, футболкаҳо, либоси шабпӯш) танҳо 101 300 ҳаз.дона, бо 
маблағи 950 ҳаз.сомонӣ. Ба ғайр аз ин, ҷуробҳои аз ҷиҳати экологӣ тозаи пахтагини 
мардона, занона ва кӯдакона 3 872 ҳаз.ҷуфт, бо маблағи умумии 4 940,9 ҳаз.сомонӣ 
истеҳсол шудааст, ҷадвали 3.4. 
 
Либоси варзишӣ. Бахш (сегмент) - и бозори либоси варзишӣ аз костюмҳои варзишӣ, 
шалворҳо (бриджи), футболкаҳо, шимҳои кӯтоҳ (нимшимҳо),курткаҳои варзишӣ, 
ветровкаҳо, топҳо, куртаи васеи чиндори мардона (толстовка), леггинсҳо, либоси 
оббозикунӣ иборат аст.  
 
Аз рӯйи маълумоти омории Хадамоти гумруки назди Ҳукумати ҶТ ҳаҷми воридоти 
“костюмҳои варзишӣ, кӯҳнавардию лижаронӣ, оббозикунӣ ва дигар предметҳои либос” 
(Коди ТН ВЭД 6211), дар соли 2017 ба 75 718 кг, ба маблағи 788 166 доллари ИМА-ро 
ташкил намудааст, дар ҳоле, ки ҳаҷми содирот ба 145 246 кг ба маблағи 1 454 027 
доллари ИМА баробар шудааст. 6. 
 
Барои баҳодиҳӣ ба эҳтиёҷоти бозори либоси варзишӣ аз намудҳои номбаршудаи 
либосҳо, намудҳои либоси варзишии серталабот ва зуд – зуд харидоришаванда интихоб 
карда шудаанд: костюми варзишӣ, шалворҳо (бриджи) ва футболкаҳо интихоб карда 
шудаанд.  
 
Басомади харид ва нархи онҳо ҳангоми пурсиши харидорони бахшҳои гуногуни бозор, 
фурӯшандагони мағозаҳо ва нуқтаҳои фурӯши марказҳои савдои “Садбарг”, “Душанбе 
Молл”, “Саодат”, “Душанбешаҳр” ва бозорҳои “Корвон”, “Меҳргон”, инчунин бозорҳои 
марказии маҳаллии шаҳрҳо Бохтару Кӯлоб, инчунин, бозорҳои “Сомон”, “Атуш” ва дигар 
нуқтаҳои савди вилояти Суғд муайян карда шудааст.  
 
Дар ҷадвали 3.5. баҳодиҳии эҳтиёҷоти умумии аҳолии Тоҷикистон ба намудҳои нисбатан 
бештар харидоришавандаи либоси варзишӣ оварда шудааст: костюми варзишӣ, шалворҳо 
(бриджи) ва футболкаҳо бо ифодаи натуралӣ. Басомади харид чунин аст: костюми 

                                                             
6 Маълумоти экспресс оид ба содирот ва воридоти молҳои муҳими Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2017 – 

2018 http://tamognia.tj/index.php/2018-06-12-04-34-10/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-46-17  

http://tamognia.tj/index.php/2018-06-12-04-34-10/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-46-17
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варзишӣ - 1 баста (комплект) дар 2 сол, шалворҳо (бриджи) – 2 дона дар як сол; 
футболкаҳо – 1 дона дар як сол.  
 
Ҷадвали 3.5 – Баҳодиҳӣ ба эҳтиёҷоти аҳолии ҶТ ба либоси варзишӣ, ҳаз.дона дар як сол 

№ 
Гурӯҳҳои 

синнусолии 
аҳолӣ 

Шумораи 
умумии 
аҳолӣ, 

ҳаз.нафар. 

Тақсимоти 
бахш (сегмент) 

- и бозор, % 

Намудҳои либоси варзишӣ 

Костюм, ҳаз. 
баста 

(комплект) 

Бриджи, 
ҳаз.дона 

Футболкаҳо, 
ҳаз.дона 

1 Қобили меҳнат  5 379,7 

100 2 689,9 10 759,4 5 379,7 

8 215,2 860,8 430,4 

31 833,85 3 335,4 1 667,7 

61 1 640,8 6 563,2 3 281,6 

2 
Аз синнусоли 
қобили меҳнатӣ 
калонсол 

487,8 

100 243,9 975,6 487,8 

8 19,5 78,0 39,0 

31 75,6 302,4 151,2 

61 148,8 595,2 297,6 

 Ҷамъ 5 867,5 

100 2 933,8 11 735,0 5 867,5 

8 234,7 938,8 469,4 

31 909,5 3 637,8 1 818,9 

61 1 789,6 7 158,4 3 579,2 
Сарчашма: Шумораи аҳолӣ аз маҷмӯаи омории солонаи Агентии омори назди Президенти ҶТ гирифта 
шудааст.  -2018, - С.27 

 

Дар ҷадвали 3.6 эҳтиёҷоти аҳолии ҶТ ба либоси варзишӣ, бо ифодаи пулӣ оварда 
шудааст.Басомади хаидорӣ намудани костюмҳои варзишӣ, бриджи ва футболкаҳо, чун 
қайд карда шуд, дар асоси таҳлили анкетаҳо ба даст оварда шудааст, замимаҳои 2,3 ва 4. 
Нишондиҳандаҳои шумораи аҳолӣ аз омори расмӣ гирифта шудааст.  
 

Ҷадвали 3.6 – Баҳодиҳӣ ба эҳтиёҷоти аҳолии ҶТ ба либоси варзишӣ,млн.доллар 

 

Ҳиссаи 
гурӯҳи 

мазкур, 
% 

Шумора,  
ҳаз. нафар 

Басомади 
харид, 

дона дар 
як сол 

Нархи миёна, 
долл. 

Ҳамагӣ, 
млн. долл. 

Мардҳо 29,4 2626 0,18 15,1 7,1 

Занҳо 27,4 2447 0,12 12,4 3,5 

Кӯдакон 43,2 3858 0,15 8,3 5,0 

 Ҳамагӣ 100 8931     15,6 

Эзоҳ: Нархи либоси варзишӣ аз мағозаҳои «adidas», «Мода», нуқтаҳои савдо, мағозаҳои МС «Садбарг», 
«Саодат», нуқтаҳои савдои чаканаи бозорҳои «Корвон», «Сомон», «Атуш” ва диг.гирифта шудааст.  
 

Чи тавре ки аз ҷадвали 3.6 бармеояд, ҳаҷми умумии бозори либоси варзишӣ 15,6 млн. 
долларро дар як сол ташкил мекунад. Аз ҷумла, либоси варзишии мардона – 7,1 
млн.долл., занона – 3,5 млн.долл., кӯдакона 5 млн.долл.  
 

3.4. 3.Либоси мактабӣ 

 
Дар Тоҷикистон аз тарафи Вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ стандарти ягонаи либоси 
мактабӣ барои ҳамаи таълимгирандагони мактабҳои кишвар тавсия дода шудааст. Ба 
истеҳсоли либоси мактабӣ аксаран истеҳсолкунандагони ватанӣ машғуланд. Дар назар 
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дошта мешавад, ки чунин васеъкунии ҷевони либос (гардероб) - и мактаббачагон, 
мутобиқан ҳаҷми бозори либоси мактабиро зиёд мекунад.  
 
Ҳисоби ҳаҷми истеҳсоли либоси мактабӣ, нархи ҳамаи баста (комлект) ва элементҳои 
алоҳидаи либоси мактабии духтарона ва писарона, инчунин ҳаҷми бозори либоси 
мактабӣ дар замимаҳои 7 – 9 оварда шудааст. Мувофиқи маълумоти оморӣ, дар 
мактабҳои умумии кишвар 1 906,3 ҳаз. талабагон таҳсил мекунанд, ки аз онҳо 914,5 
ҳаз.духтарон ва 991,8 ҳаз. нафар писарон мебошанд. Аз шумораи зерин талабагони 
синфҳои 1 – 4 ҳамагӣ 839,7 ҳаз.нафар, синфҳои 5 – 9 ҳамагӣ 816 ҳаз.нафар ва синфҳои 10 -
11 250,6 ҳаз.нафарро ташкил мекунанд. Барои баҳо додан ба ҳаҷми бозори сарулибоси 
мактабии Тоҷикистон нархҳои баста (комплект) - ҳои либоси мактабии писарона ва 
духтарона корхонаҳои дӯзандагии маҳаллӣ истифода бурда шудааст, ҷадвали 3.7. 
Инчунин, нархҳои миёнаи бозории либосҳои мактабӣ дар бозорҳои ш.Душанбе, Хуҷанд ва 
Бохтар ба инобат гирифта шудаанд. 
 

Ҷадвали 3.7 – Нархи як баста (комплект) - и либоси мактабӣ  
барои хонандагони синфҳои 1 -11 дар Тоҷикистон дар соли 2018 

Синфҳо 

Нархи 1 баста (комплект) - и 
либоси мактабӣ, сомонӣ 

Духтарона Писарона  

1-4 380 220 

5-9 410 250 

10-11 460 300 

Сарчашма: Нархномаи корхонаи дӯзандагии “Нассоҷии Тоҷик”, 2017 
 

Мутобиқи баҳодиҳӣ, эҳтиёҷоти умумӣ ба либоси мактабии таълимгирандагони мактабҳои 
умумии ҷумҳурӣ 1 906 300 баста (комплект) - ро ташкил мекунад (1 баста дар як сол дар 
назар дошта шудааст), ки аз онҳо 914 500 комлект барои духтарон ва 991 800 баста 
(комплект) барои писарон аст. Ҳисоби тахминии ҳаҷми эҳтиёҷоти либоси мактабӣ дар 
кишвар ба 56 млн.долл.ИМА дар як сол баробар аст, ҷадвали 3.8.  
 
Аз сабаби он ки оилаҳои серфарзанд қобилияти якбора харидани либоси мактабиро 
барои ҳамаи фарзандон надоранд, инчунин далели истифодабарии такрории либосҳои 
мактабӣ ва дигар шартҳо мавҷуд аст, фарз карда мешавад, ки ҳаҷми бозори либоси 
мактабӣ 46 – 47% - ро аз эҳтиёҷоти ҳисобшаванда ташкил мекунад ё тахминан ба 26 
млн.доллар баробар аст.  
 

Ҷадвали 3.8 – Ҳаҷми бозори либоси мактабӣ дар Тоҷикистон 
 

 Эҳтиёҷот ба 
либоси 

мактабӣ, 
компл. 

Нархҳои миёна 
ба либоси 
мактабӣ, 
сомонӣ 

Ҳаҷми бозор 

млн. 
сомонӣ 

млн. 
долл. 

Ҳамагӣ хонандагон 1906300 258,5 492,8 56,0 

Аз онҳо: духтарон 914500 302 276,2 31,4 

писарон 991800 218 216,2 24,6 
Дар асоси маълумотҳо ҳисоб карда шудааст: Омори солонаи ҶТ, 2018 – С.46. Нархҳои миёнаи бозории 
либоси мактабӣ дар ш.Душанбе, Хуҷанд ва Бохтар истифода шудаанд. 
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Дар Тоҷикистон инчунин фабрика ва сехҳое, ки либоси мактабӣ истеҳсол мекунанд 
фаъолият мебаранд, аз ҷумла: 7 корхонаи калон, 5 миёна ва 33 хурд. Аз онҳо 17 то дар 
вилояти Суғд, 17 дар вилояти Хатлон, 4 то дар ш.Душанбе, 6 то дар ноҳияҳои тобеъи 
марказ ва 1 то дар ВМКБ ҷойгир мебошанд.  
 
Аз тарафи истеҳсолкунандагони маҳаллии либоси мактабӣ дар соли 201 ҳамагӣ 193 642 
баста (комплект) либоси мактабӣ ки 87 440 баста (комплект) барои духтарон ва 106 202 
комплект барои писарон, дар маблағи умумии 46 226 000 сомонӣ пешниҳод карда 
шудааст. Дар муқоиса бо соли 2016 рушди он 136,3% - ро ташкил мекунад, замимаи 7. 
Ҳаҷми қайдкардашудаи истеҳсолот бо ифодаи натуралӣ 10,2%, бо ифодаи пулӣ 6,6%-ро аз 
эҳтиёҷоти умумии либоси мактабиро дар кишвар дар бар мегирад. Ҳаҷми боқимондаи 
эҳтиёҷоти бозори либоси мактабӣ аз дигар давлатҳо, асосан аз Хитой, Туркия, 
Қирғизистон, Ӯзбекистон воридот карда мешаванд.  
 
Таҳлил нишон дод, ки бахш (сегмент) - и бозори дохилии фурӯши либоси мактабӣ байни 
таҳвилгарон тақрибан бо қисмҳои зерин тақсим карда шудаанд: Хитой – 46%, Туркия – 
18%, Қирғизистон – 16%, Ӯзбекистон – 5%, Федератсияи Россия, Белоруссия ва Қазоқистон 
– 4,8%. Ҳиссаи истеҳсолкунандагони либоси мактабӣ дар бозори дохилии Тоҷикистон 
10,2% - ро ташкил мекунад, расми 3.2.  
 

 
Расми 3.2 – Сохтори воридоти бозори либоси мактабӣ,% 

 
Барои баҳо додан ба сохтори воридоти либоси мактабӣ дар бозори Тоҷикистон,ҷойҳои 
калони фурӯши либос таҳқиқ карда шудаанд: бозорҳои “Корвон”, “Меҳргон”, марказҳои 
савдои “Садбарг”, “ЦУМ, ” «Саодат», гипермаркети «Ашан» ва дигар нуқтаҳои фурӯши 
калону хурди шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва Кӯлоб, инчунин ноҳияҳои вилоятҳои 
Суғд, Хатлон ва ВМКБ.  
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4. НАРХҲОИ ЛИБОС ДАР БАХШ (СЕГМЕНТ) - ҲОИ ГУНОГУНИ БОЗОР 
 

Дар доираи тадқиқот таҳқиқоти анкетавии нархи либос дар бахш (сегмент) - ҳои гуногуни 
бозори либоси Тоҷикистон гузаронида шуда, барои таҳлили нархҳо, аз гурӯҳҳои зиёди 
либос, танҳо чор гурӯҳҳои алоҳида дар ҳар як бахш (сегмент) интихоб карда шудааст: 
либоси мардона, либосҳои занона, либоси кӯдакона, либоси варзишӣ. Барои ҳар як 
сегмент 4 мағоза/нуқтаҳои савдо бо навъҳои намудҳои муайяни либоси зуд – зуд 
харидашаванда интихоб шуда, пурсиш гузаронида шуд.  
 
Мағозаҳои асосии брендӣ ва фирмавӣ, гипермаркети “Ашан”, мағозаҳои алоҳида ва 
нуқтаҳои фурӯш дар Марказҳои савдои “Садбарг”, мағозаи фирмавии «DеFacto» 
(ш.Душанбе), МС “Саодат”, МС «ЦУМ», МС «Ситора», МС “Нур” (Хуҷанд),инчунин нуқтаҳои 
алоҳидаи фурӯш дар бозорҳои «Корвон», «Меҳргон», «Ҳочӣ Шариф» (ш. Бохтар), «Сомон» 
(ш.Хуҷанд), бозорҳои марказии шаҳрҳои Кӯлоб, Хуҷанд, Хоруғ, инчунин НТМ пурсиш 
карда шуданд. Анкета барои таҳлилии фаврии мағозаҳо ва нуқтаҳои савдо дар замимаи 
12 оварда шудааст. Дар поён натиҷаҳои таҳлил оварда шудааст: нуқтаҳои фурӯши 
бахшҳои зикршуда, навъҳои гуногуни маҳсулот, ҳаҷми тахминии фурӯш ва ҳудуди нархи 
навъҳои асосии онҳо. Натиҷаи баҳодиҳӣ дар замимаи 13 оварда шудааст. 
 

4.1. Либоси бахш (сегмент) - и баланд ва премиум 

 
Бахш (сегмент) - и мазкури бозор дар Тоҷикистон бо мағозаҳои брендӣ ва фирмавӣ, ки 
номгӯйи васеи брендҳои премиуми либосро аз Авупо, ИМА ва Туркия пешниҳод 
мекунанд, тавсиф карда мешавад. 
 
Мағозаи “Классик” 
 
Мағозаи “Классик” номгӯи васеи либоси брендии занонаи истеҳсоли Туркияро пешниҳод 
мекунад ва ба бахш (сегмент) - и аз миёна баланд, премиум ва баланд равона карда 
шудааст. 
Суроға: ш. Душанбе, хиёбони Рудакӣ. 
 
Навъҳои гуногуни маҳсулот: костюм, куртаҳо, шимҳои ҷинс, палто, шарфҳо, ҷемперҳо, 
либосҳои таҳпуш ва ғ. 
 
Ҳаҷми тахминии фурӯш: 50 маҳсулот дар як моҳ. Маблағи тахминии хариди якдафъаина 
1200 сомонӣ. 
 
Ҳудуди нархҳои навъҳои асосии маҳсулот: 

№ Номгӯйи маҳсулот Ҳудуди нарх 

 Костюм 700-1000 
2 Курта 700-1200 

3 Палто 1000-2500 

4 Юбкаҳо 400-800 

5 Кологоткаҳо 50-100 

5 Ҷемпер 450-750 

6 Шарф 150-200 

7 Шим 100-250 

8 Ҷуробҳо 20-40 
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Pierre Cardin  
Мағозаи брендии «Pierre Cardin», ки дар Тоҷикистон аз соли 2014 фаъолият 
мебарад, интихоби васеи либоси мардонаро, ки дорои услуби махсуси 
дизайнерӣ ҳангоми таъсис додани коллексияҳои эксклюзивӣ аст, пешниҳод 
мекунад.  

Суроға: ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 91 
Навъҳои маҳсулот: костюм ва шимҳо, куртаҳо, шимҳои ҷинс, курткаҳо, палто, ҷемперҳо, 
либосҳои таҳпӯш, ҷуробҳо ва ғ.  
Ҳаҷми тахминии фурӯш: 30 маҳсулот дар як моҳ. Маблағи тахминии хариди 
якдафъаина: 2500 сомонӣ 
Ҳудуди нархҳои навъҳои асосии маҳсулот: 

№ Номгӯйи маҳсулот 
Ҳудуди 

нарх 
1 Костюм ва шим  3000-8000 
2 Куртаҳо 300-450 
3 Палто 2500-4500 
4 Курткаҳо 800-1300 
5 Шими ҷинс (пахтагӣ)   250-350 
5 Ҷемпер 300-600 
6 Футболкаҳо (поло) 200-350 
7 Либосҳои таҳпӯш (майка, 

трусы) 
60-80 

8 Ҷуробҳо 30-50 

 

Royal Kids (олами бачагон) 
“Royal Kids” яке аз мағозаҳои фирмавии калони Душанбе аст, ки бо фурӯши 
либоси кӯдакона ва бозичаҳо сарукор дорад. Мағоза ба бахш (сегмент) - и 
бозор бо нархҳои аз миёна баланд ва премиум равона карда шудааст.  
 
Суроға: ш. Душанбе, кӯчаи Дӯстии халқҳо 47 (МС «Dushanbe Mall») 

Навъҳои маҳсулот: пуховикҳо, курткаҳо, ҷемперҳо, куртаҳо, либосҳои таҳпӯш, баста 
(комплект) - ҳо барои навзодон, ҷуробҳо, дастпӯшакҳо, кулоҳҳо, либоси идона, шим ва ғ. 
Ҳаҷми фурӯш: тахминан 500 маҳсулот дар як моҳ 
Маблағи тахминии хариди якдафъаина: 350-400 сомонӣ 
Ҳудуди нархҳои навъҳои асосии маҳсулот: 

№ Номгӯйи маҳсулот Ҳудуди нарх 

1 Куртка (кӯдакона) 130-610 
2 Либосҳои таҳпӯш 15-65 
3 Шим 60-150 
4 Пироҳан (рубашка) 50-130 
5 Кулоҳҳо 50-98 
6 Комбинезон  280-660 
7 Курта 120-250 
8 Ҷуробҳо 9-22 
9 Ҷемперҳо 60-120 

Adidas  
Мағозаи “Adidas” мағозаи брендии либоси варзишии бахш (сегмент) - и 
баланди бозори Тоҷикистон маҳсуб меёбанд.  
 
 
Суроға: ш.Душанбе, кӯчаи Дӯстии халқҳо 47 
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Самти фаъолияти мағоза: Либоси варзишӣ ва лавозимоти он 
Навъҳои маҳсулот: костюми варзишӣ, футболкаҳо, бриджи, ветровкаҳо, нимшимҳо, 
курткаҳо, кулоҳҳо, ҷуробҳо, толстовкаҳо, кофтаҳо ва ғ. 
Ҳаҷми тахминии фурӯш: 25-30 маҳсулот дар як моҳ. Маблағи тахминии хариди 
якдафъаина: 500 сомонӣ 
Ҳудуди нархҳои навъҳои асосии маҳсулот: 

№ Номгӯйи маҳсулот 
Ҳудуди 

нарх 
1 Костюми варзишӣ 980-1600 
2 Бриджи 485-750 
3 Футболаҳо 190-500 
4 Курткаҳо    900-2500 
5 Толстовкаҳо 500-1200 
6 Ветровкаҳо 520-1600 
7 Кофтаҳо 700-1100 
8 Кулоҳҳо 200-500 
9 Ҷуробҳо (3 пар) 75-180 

 
 

4.2. Бахш (сегмент) - и миёна 
 

Бахш (сегмент) - и миёна бо мағозаҳои фирмавие, ки либоси брендӣ намефурӯшанд, 
балки якчанд брендҳои либоси бахш (сегмент) - и миёнаро доранд, тавсиф карда 
мешавад. Дар байни чунин мағозаҳо нуқтаҳои фурӯши мазкур мавҷуданд.  
Мағозаи «Милано Мода» 

Мағозаи либоси мардона, занона ва кӯдаконаи категорияи гурӯҳи 
миёна ва эконом синф (класс) мебошад, ки ба ҶДММ “Милано 
Трейдинг” тааллуқ дорад.  
Суроға: ш.Душанбе, кӯчаи Айни 46 

Навъҳои маҳсулот: костюм ва шим, сорочки, шимҳои ҷинс, курткаҳо, палто, плащҳо, 
ҷемперҳо, куртаҳо, кологоткаҳо, либосҳои таҳпӯш, ҷуробҳо, ва ғ. 
 
Ҳаҷми фурӯш: тахминан 400 маҳсулот дар як моҳ, Маблағи тахминии хариди 
якдафъина: 300 сомонӣ 
Ҳудуди нархҳои навъҳои асосии маҳсулот: 

№ Номгӯйи маҳсулот 
Ҳудуди 

нарх 
1 Костюм ва шим  900-3500 
2 Куртаҳо 90-280 
3 Палто 700-1200 
4 Курткаҳо 400-700 
5 Шими ҷинс (пахтагӣ) 160-350 
5 Ҷемпер 180-330 
6 Футболкаҳо (поло) 90-200 
7 Либосҳои таҳпӯш (майка, 

трусы) 
60-70 

8 Ҷуробҳо 8-25 

 
LCwaikiki   

LC Waikiki — ширкати туркӣ, ритейлери либос барои 
ҳамаи аъзои оилаи бахш (сегмент) - и миёна ва 
эконом синф (класс) аст. Шабакаи савдои ин ширкат 
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аз 787 мағозаҳо дар 36 давлатҳои дунёро ташкил мекунад. Дар Душанбе ду мағозаи ин 
бренд фаъолият мебарад. 
 
Суроға: ш.Душанбе, кӯчаи Дӯстии халқҳо 47 (МС «Душанбе Молл») 
Навъҳои маҳсулот: навъҳои васеи либосҳои занона ва мардона: костюм, курта, ҷинс шим, 
палто, шарфҳо, ҷемперҳо, либосҳои таҳпӯш ва ғ.  
Ҳаҷми фурӯш: 350-400 маҳсулот дар як моҳ, Маблағи тахминии хариди якдафъаина: 150 
сомонӣ 
 
Ҳудуди нархҳои навъҳои асосии маҳсулот: 

№ Номгӯйи маҳсулот 
Ҳудуди 

нарх 
1 Костюм 250-400 
2 Курта (аз матои 

кешбофӣ) 
140-280 

3 Палто 450-550 
4 Юбкаҳо 200-300 
5 Кологоткаҳо 30-50 
5 Ҷемпер 120-300 
6 Шарф 65-120 
7 Шим 100-250 
8 Ҷуробҳо 8-18 

 
LCWaikiki (либоси кӯдакона) 
Навъҳои маҳсулот: навъҳои васеи либоси кӯдакона: пуховикҳо, курткаҳо, ҷемперҳо, 
куртаҳо, либосҳои таҳпӯшӣ, баста (комплект) - ҳо барои навзодон, ҷуробҳо, дастпӯшакҳо, 
кулоҳҳо, либоси идона, шим ва ғ. 
Ҳаҷми фурӯш: тахминан 320 маҳсулот дар як моҳ  
Маблағи тахминии хариди якдафъина: 200-300 сомонӣ 
Ҳудуди нархҳои навъҳои асосии маҳсулот: 

№ Номгӯйи маҳсулот Ҳудуди нарх 

1 Куртка (пуховики кӯдакона) 200-550 
2 Либосҳои таҳпӯш 20-40 
3 Шим 60-120 
4 Пироҳанҳо 50-130 
5 Кулоҳҳо 35-75 
6 Комбинезон  180-320 
7 Курта 85-250 
8 Ҷуробҳо 6-20 
9 Ҷемперҳо 55-180 

 

LiNing 
«Ли-Нинг» бренди хитойӣ буда, яке аз фирмаҳои пешсафи либос, 
пойафзол ва лавозимоти варзишии бахш (сегмент) - и миёна ва эконом 
синф (класс) мебошад. Дар Душанбе 3 мағозаи брендии он амал мекунад.  
 

Суроға: ш.Душанбе, кӯчаи Дӯстии халқҳо 47 
Самти фаъолияти мағоза: Либоси варзишӣ ва лавозимоти он 
Навъҳои маҳсулот: маҳсулоти гуногуни варзишӣ (таҷҳизоти баскетболӣ, либос ва 
лавозимот барои варзиш ва истироҳат), костюми варзишӣ, футболкаҳо, шалворҳо, 
ветровкаҳо, нимшимҳо, курткаҳо, кулоҳҳо, ҷуробҳо, толстовкаҳо, кофты ва ғ. 
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Ҳаҷми тахминии фурӯш: 200 маҳсулот дар як моҳ. Маблағи тахминии хариди 
якдафъаина: 300 сомонӣ 
Ҳудуди нархҳои навъҳои асосии маҳсулот: 

№ Номгӯйи маҳсулот 
Ҳудуди  

нарх 
1 Костюми варзишӣ 250-480 
2 Бриджи 180-244 
3 Футболкаҳо 70-250 
4 Курткаҳо    300-180 
5 Толстовкаҳо 180-300 
6 Ветровкаҳо 200-350 
7 Кофтаҳо 160-350 
8 Кулоҳҳо 80-190 
9 Ҷуробҳо (ҷуфт) 25-50 

 

4.3. Бахш (сегмент) - и эконом синф (класс) 

 
Бахш (сегмент) - и либоси эконом синф (класс) яке аз бахшҳои шӯҳратманд дар байни аҳолии 
Тоҷикистон мебошад. Сабаб дар сатҳи пасти даромади қисми назарраси аҳолӣ, инчунин 
коэффитсиенти пасти шаҳрнишинии аҳолии кишвар мебошад, ки тақрибан 70% - и аҳолӣ дар 
минтақаҳои деҳот умр ба сар мебаранд.  
Марказҳои савдои нисбатан калони фурӯши либоси эконом синф (класс) дар Тоҷикистон ин дар 
қисми ҷануби кишвар бахшҳои муайяни бозорҳои “Корвон”, дар қисми шимоли кишвар 
бозорҳои “Сомон” ва “Атуш” мебошанд. Бозори “Корвон” бозори либоси калонтарини яклухту 
чаканафурӯши Тоҷикистон аст. Он дар атрофи пойтахт ҷойгир буда, масоҳати қариб 14 гектарро 
ишғол мекунад. Дар бозори “Корвон” зиёда аз 20 000 фурӯшандагон кор мекунанд. Аз рӯйи 
баҳодиҳии бархе мумайизон ташрифоварии харидорон дар як рӯз тақрибан 100 000 нафар 
мебошад. Эҳтиёҷоти аҳолии шаҳри Душанбе, НТМ, вилояти Хатлон, ВМКБ ба либоси мардона, 
занона ва кӯдаконаи бахш (сегмент) - и эконом синф (класс) то 70 – 75% бо ин бозор таъмин 
карда мешавад. Дар бозори мазкур бахшҳои яклухтфурӯшӣ (қаторҳои яклухтӣ) ва 
чаканафурӯшӣ (мағозаҳо ва қаторҳои чаканафурӯшӣ) амал мекунанд.  
Бозорҳои савдои “Сомон” ва “Атуш”, ки дар вилоят Суғд ҷойгир мебошанд, инчунин марказҳои 
калони савдои фурӯши либоси эконом синф (класс) мебошанд. Ин ҳар ду бозор дар наздикии 
шаҳри Хуҷанд  қарор доранд.  
Дар бахшҳои чаканафурӯшӣ як қатор мағозаҳо, масалан “Элегант” мавҷуд аст, ки либоси 
мардона, занона, варзишии нисбатан дорои сифати хубдоштаи истеҳсолоти Туркия, Хитой, 
Қирғизистонро назар ба қаторҳои яклухтфурӯшӣ ва чаканафурӯшӣ бо нархҳои нисбатан баланд 
мефурӯшад. Дар поён ҷойи фурӯш, навъҳо ва ҳудуди нархҳои либоси эконом синф (класс) дар 
бозори “Корвон” оварда шудааст.  
Суроға: ш.Душанбе, кӯчаи Шамсӣ 10. 
Навъҳои маҳсулот: ҳамаи навъҳои либоси мардона, занона ва кӯдакона. 
 

Ҷадвали 4.1 – Ҳудуди нархҳои навъҳои асосии либос 

  
№ 

Номгӯйи намудҳои асосии маҳсулот 
Ҳудуди нархҳо 

(қаторҳои 
яклухтфурӯш) 

Ҳудуди нархҳо 
(қаторҳои 

чаканафурӯш) 

Ҳудуди нархҳо 
(мағозаҳои 

чаканафурӯш) 

Либоси занона 

1 Костюм 150-250 220-300 280-400 

2 Курта (аз маҳсулоти кешбофӣ) 150-200 220-250 280-400 

3 Палто 400-800 700-1300 900-1800 

4 Юбкаҳо 180-240 220-300 280-350 
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№ 

Номгӯйи намудҳои асосии маҳсулот 
Ҳудуди нархҳо 

(қаторҳои 
яклухтфурӯш) 

Ҳудуди нархҳо 
(қаторҳои 

чаканафурӯш) 

Ҳудуди нархҳо 
(мағозаҳои 

чаканафурӯш) 

5 Кологоткаҳо 30-50 40-70 60-100 

5 Ҷемпер 250-300 280-450 350-600 

6 Шарфҳо 45-85 60-110 75-160 

7 Шим - 280-350 320-450 

8 Ҷуробҳо 5-15 12-25 18-35 

 

Либоси мардона 

1 Костюм и шим  300-700 400-800 900-1200 
2 Куртаҳо 40-90 50-100 90-150 

3 Палто 300-600 450-800 900-1800 

4 Курткаҳо 180-350 200-400 400-1000 

5 Шими ҷинс.(пахтагӣ) 60-100 80-120 120-240 
6 Ҷемпер 80-120 100-160 200-350 

7 Футболкаҳо (поло) 30-70 60-100 100-150 
8 Либосҳои таҳпӯш (майка, трусы) 16-30 25-40 40-90 

9 Ҷуробҳо 2-10 4-15 15-50 

 

Либоси кӯдакона 

1 Куртка (пуховики кӯдакона) 120-230 200-270 220-320 
2 Либосҳои таҳпӯш (майка, трусы) 30-45 40-60 50-70 

3 Шим 50-80 70-110 100-180 
4 Пироҳанҳо 30-65 55-85 70-110 

5 Кулоҳҳо 20-30 25-45 40-65 

6 Комбинезон  90-110 100-160 140-280 

7 Курта 55-90 70-120 85-160 

8 Ҷуробҳо 2-8 6-15 12-25 

9 Ҷемперҳо 60-80 75-95 80-160 
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№ 

Номгӯйи намудҳои асосии маҳсулот 
Ҳудуди нархҳо 

(қаторҳои 
яклухтфурӯш) 

Ҳудуди нархҳо 
(қаторҳои 

чаканафурӯш) 

Ҳудуди нархҳо 
(мағозаҳои 

чаканафурӯш) 

 

Либоси варзишӣ 

1 Костюми варзишӣ  140-220 200-280 260-350 

2 Бриджи 60-90 85-150 130-200 

3 Футболкаҳо 40-70 60-110 95-180 

4 Курткаҳо    200-500 400-750 600-950 

5 Толстовкаҳо 110-150 130-200 180-230 

6 Ветровкаҳо 120-200 150-300 220-450 

7 Кофтаҳо 60-90 85-120 95-180 

8 Кулоҳҳо 25-45 35-65 50-90 

9 Ҷуробҳо (ҷуфт) 10-18 15-30 25-60 
 

 

4.4. Бахш (сегмент) - и либоси дасти дуюм (second hand) 

 
Мувофиқи баҳодиҳии мумайизон, бозори ҷаҳонии либоси дасти дуюм ҳар сол то 11% 
зиёд шуда истодааст ва дар айни замон ҳаҷми он тақрибан ба 4 – 5 млрд.доллари ИМА 
дар як сол расидааст. Танҳо дар Аврупо дар соҳаи азнавкоркардкунии либос тақрибан 
100 000 нафар фаъолият мебаранд. Дар Тоҷикистон бахш (сегмент) - и мазкур баъд аз 
пошхӯрии ИҶШС пайдо шуда, то ҳол фаъолияти худро давом дода истодааст.  
 
Либоси бахш (сегмент) - и мазкур ба Тоҷикистон аксаран аз Олмон, Италия, Лаҳистон 
(Полша) ва дигар давлатҳои Аврупо ворид мешаванд. Дар ҳар як шаҳри калон аз 3 то 5 
нуқтаҳои фурӯш мавҷуданд, ки дар он савдои яклухтфурӯшии хурди бахш (сегмент) - и 
мазкур ба роҳ монда шудааст. Либоси дасти дуюм дар борхалтаҳо то 40 – 55 кг, бо 
нархҳои тахминии 10 – 20 доллари ИМА барои як кг воридот карда мешавад. Қисми зиёди 
воридоти мазкур дар хадамоти гумрук ҳамчун ёрии гуманитарӣ арзёбӣ мегардад ва дар 
мағозаҳои хурди яклухтӣ, аз рӯй вазн фурӯхта мешавад. 
 
Мағозаҳо ин маҳсулотро ба аҳолӣ ба таври чакана мефурӯшанд. Инчунин бозори дохилии 
бахш (сегмент) - и дасти дуюм мавҷуд аст, ки дар он либос асосан ройгон ё бо нархи арзон 
аз аҳолӣ ҷамъоварӣ карда шуда,аксаран дар бозоҳои кушоди ноҳияҳо ба фурӯш гузошта 
мешаванд. Дар умум, ҳаҷми бахш (сегмент) - и мазкур назаррас нест.  
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5. ПЕШБУРД, ТАВЗЕЪ ВА СОХТОРИ РОҲҲОИ ФУРӮШИ МАҲСУЛОТ 
 

5.1. Роҳҳои пешбурди маҳсулот 

 
Роҳҳои пешбурди маҳсулот дар баланд бардоштани маълумотнокии харидорон оид ба 
тамоюли нав дар бозори либос ва афзоиши ҳаҷми фурӯш нақши муҳим мебозад. 
Мусоҳибае, ки бо менеҷерони мағозаҳои либосфурӯшӣ, харидорон, оҷонсиҳои рекламавӣ 
гузаронида шуд, имкон медиҳанд, ки роҳҳои асосии пешбурд дар бозори либоси 
Тоҷикистон муайян карда шавад. Ин реклама дар шабакаҳои телевизионӣ ва радио 
мебошад, ки видеороликҳо, ТВ намоишҳо (расмҳо дар оғози барномаҳои телевизионӣ) –
ро истифода мебаранд ва радиоистгоҳҳо дар минтақаҳо мебошад. Рекламаи чопӣ, ки 
чунин воситаҳо ба монанди овезаҳо, овезаҳои ғайристандартӣ, буклетҳо, руйхати 
маҳсулоти фирмавӣ (каталог), кортҳои ташрифӣ (визитка) -ро истифода мебарад,  
 
Истифодаи интернет - рекламаҳо, бо воситаи коркард ва пешниҳоди Web - сомонаҳои 
ширкатҳо, шабакаҳои иҷтимоӣ ва мессенҷерҳо (паблик чатҳо) оғоз шудааст. Дигар намуди 
пеш бурдани маҳсулот ин ташкили тахфифҳо, шабакаҳои иҷтимоӣ, кортҳои тахфифӣ - 
андӯхтӣ мебошанд. Роҳи самарабахши пешбурд ин ташкил ва фаъолият кардани 
мағозаҳои фирмавӣ ба ҳисоб меравад, ки одатан дар он ҷо ба муштариёни доимӣ тахфиф 
пешниҳод карда мешавад. 
 
Солҳои охир гузаронидани сафарҳои омӯзишиву таълимӣ, боздид ба амал овардан ва 
ширкат намудан дар ярмарка ва намоишгоҳҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, 
фиристодани  SMS - паёмакҳо шурӯъ карда шудааст. Албатта, роҳи самараноктарин 
”радиои сарафанӣ” (гӯш ба гӯш паҳн шудани хабарҳо) боқӣ мондааст. Роҳҳои асосии 
пешбурд дар ҷадвали 5.1 нишон дода шудааст. 
 

Ҷадвали 5.1 – Роҳҳои асосии пешбурди маҳсулот дар бозори либоси Тоҷикистон 
№ Роҳҳои пешбурд Хусусиятҳои истифодабарӣ дар ҶТ 

1 Реклама дар шабакаҳои телевизионӣ ва радио 

 ТВ видеоролик  Аксаран рекламаи имиҷӣ истифода бурда мешавад  

 ТВ намоишҳо Дар шабакаҳои маҳаллӣ истифода бурда мешавад 

 
Радиоистгоҳҳо дар минтақаҳо 

Ҳангоми гузаронидани тахфиф, фурӯши мавсимӣ ба 
таври фаъол истифода мешавад 

2 Рекламаи чопӣ  

 Овезаҳои стандартӣ ва 
ғайристандартӣ 

Дар ҷойҳои харидони зиёди потенсиалӣ истифода 
мешаванд, хусусияти имиҷӣ доранд 

 Мақолаҳои таблиғотӣ дар 
маҷаллаҳои машҳур 

Асосан барои харидорони бахшҳои премиум, хусусияти 
фаҳмондадиҳӣ доранд 

 
Буклетҳо 

Айни замон бештари мағозаҳои фирмавӣ буклетҳои 
худро доранд 

 Рӯйхати маҳсулоти фирмавӣ 
(каталог)  

Бисёре аз мағозаҳои фирмавӣ каталогҳои фирмавӣ 
доранд 

 
Кортҳои ташрифӣ 

Бисёре аз мағозаҳои фирмавӣ намудҳои буклетиро 
доранд 

3 Интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ 

 
Web Сомонаи ширкат 

Бештари ширкатҳои истеҳсолкунандагон  сомонаҳои 
худро доранд 

 
Шабакаҳои иҷтимоӣ ва 
мессенҷерҳо (паблик чатҳо) 

Маълумоти ҳаррӯза дар Viber, Facebook, Instagram, ва 
монанди инҳо, махсусан, ҳангоми гузаронидани 
тахфифот ва озмунҳо 
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№ Роҳҳои пешбурд Хусусиятҳои истифодабарӣ дар ҶТ 

4 Рекламаи фирмавӣ ва савғотӣ 

 Пакетҳои фирмавӣ Бисёре аз мағозаҳои фирмавӣ дорои пакетҳо мебошанд 

5 Дигар навъҳои пешбурд 

 
Тахфиф 

Дар арафаи иду ҷашнвораҳо, махсусан дар Иди Рамазон 
фаъол истифода бурда мешавад. Тахфифҳои мавсимӣ 
(распродажи) 

 Кортҳои тахфифӣ - андӯхтӣ Бисере аз мағозаҳо ин усулро васеъ истифода мебаранд 

 Мағозаҳои фирмавӣ Роҳи самараноки пеш бурдани маҳсулот дар Тоҷикистон 

 
Видеороликҳо 

Ҳангоми гузаронидани тахфифҳо фаъолона истифода 
мешавад  

 Тахфиф барои мизоҷони 
доимӣ 

Бештар мағозаҳои брендӣ истифода мебаранд 

 
Сафарҳои таълимӣ - омӯзишӣ 

Одатан барои истеҳсолкунандагони либос аз тарафи 
созмонҳои байналмилалӣ ташкил карда мешавад (ITC)  

 Иштирок дар намоишгоҳҳои 
байналмилалӣ ва минтақавӣ 

Иштирок дар намоишгоҳҳо ҳамасола аз тарафи 
созмонҳои байналмилалӣ ба роҳ монда мешавад (ITC) 

 SMS-паём Аз тарафи бисёр мағозаҳо истифода бурда мешавад 

 Радиои сарафанӣ То ҳол бо маъруфияти баланд истифода мешавад 

 

Аз таҳлили стратегияи пешбурди нуқтаҳои савдо хулоса баровардан мумкин аст, ки дар 
Тоҷикистон реклама аксаран хусусияти ахбордиҳиро дорад. Чунин намуди рекламаҳо 
талаботи аввалиро зиёд мегардонад, ба шинохтани нуқтаи савдо мусоидат мекунад, 
баъзан ба истеъмолкунандагон барои дар хотир нигоҳ доштани бренд имконият медиҳад. 
Рекламаҳое, ки ба шарҳдиҳии афзалиятҳои намуди мушаххаси маҳсулот бо истифодаи 
фикру ақидаи мутахассисон ва мумайизони соҳаи либос равона карда шудаанд, кам ба 
назар мерасанд. Бештари харидорони либос дар Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ 
кардани ин ё он маҳсулот ба фикру ақоиди шиносон ё “радио сарафанӣ” такя намуда, 
қарор қабул мекунанд.  
 
Ҳамин тавр, таҳлил нишон дод, ки аксарияти иштирокчиёни бозори либос рекламаро 
фаъолона истифода намебаранд, усулҳои маркетингиро ба дараҷаи кофӣ татбиқ 
намекунанд. Ҳамзамон, имрӯзҳо дар бозори либос ҳамоне бурд мекунад, ки образи ба 
истеъмолкунанда мувофиқро ташкил диҳад ва дар муддати кутоҳ либоси ба ин образ 
мутобиқро ба бозор дастрас намояд. Барои ба талаботи бозор мутобиқ шудан мақсаднок 
аст, агар иштирокчиён системаи маркетинги стратегии худро тағйир диҳанд. Дар ин самт 
бояд мақсадҳои зерин аввалиндараҷа бошанд: муайян намудани бахшҳои ояндадор ва 
гурӯҳҳои фурӯшии маҳсулоти худ (ниша); зоҳир кардан ва дарк намудани симои 
истеъмолкунандаи доимии худ, эҳтиёҷоти он ва таъмин намудани талаботи бозор дар 
муддаҳои кӯтоҳтарин.  
 
Ин амал барои он муҳим аст, ки имрӯз либос ҳар чӣ бештар на танҳо асбоби функсионалӣ, 
инчунин ба воситае мубаддал гардидааст, ки бо ёрии он шахсон мансубияти худро ба ягон 
гурӯҳҳои иҷтимоӣ нишон диҳанд. Бозори ашёҳо ва услубҳои мувофиқшудаи пешбурди 
маҳсулот барои мақсадҳои зерин кор намеоянд. Истеъмолкуннадагон ҳар чӣ бештар 
либосро аз мағозаҳои бонуфуз харидорӣ мекунанд. Дар ин шароитҳо, барои 
иштирокчиёни бозори либоси Тоҷикистон муаммои бештар актуалӣ ин интихоби дурусти 
стратегияи маркетингӣ ва услубҳои пешбурди маҳсулоти худ мебошад. Стратегияҳои ба 
пасткунии нархҳо нигаронида шуда, чун пештара муҳим мебошанд, аммо дигар 
самаранок нестанд. Имрӯз истеъмолкунанда тайёр аст, ки маҳсулоти на танҳо хушсифатро 
бо нархҳои ҷоиз харидорӣ намояд, инчунин он бояд системаи иҷтимоии харидорро 
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мантиқан пурра созад. Либос бояд сатҳи мавқеии мутобиқро доро бошад, инчунин 
образеро ташкил кунад, ки ба харидор наздик бошад. Ба ин ҳадаф бо ёрии 
истифодабарии услубҳои маркетингии фаъол, таъсис ва пешбурди бренд ноил шудан 
мумкин аст.  
 

5.2. Тавзеи маҳсулот 

 
Зери мафҳуми тавзеъ аз тарафи истеҳсолкунанда интихоби мақсадноки воситаҳо ва 
усулҳои таҳвили маҳсулот то мизоҷи ниҳоӣ фаҳмида мешавад. Дар Тоҷикистон, дар 
низоми тавзеи либос ба бозори дохилӣ чунин категорияҳои иштирокчиён ҷалб карда 
шудаанд: яклухтфурӯшони калон, фурӯшандагони хурду миёна (тоҷирон) ва 
истеҳсолкунандагони маҳаллии либос. Хусусияти кори онҳоро муфассалтар дида 
мебароем. 
 
1. Яклухтфурӯшони калон. Яклухтфурӯшони калон барои пешбурди маҳсулот  дар бозори 
дохилӣ имкониятҳои зиёд доранд. Онҳо барои ташкили кор дорои ҳаҷми зарурии 
воситаҳои молиявӣ, анбор, мағоза ва нуқтаҳои савдо, алоқаи доимӣ бо 
истеҳсолкунандагони либос ва таҳвилгарони хориҷӣ, ширкатҳои логистикии давлатҳои 
содиркунанда мебошанд. Ғайр аз ин, онҳо дар тавзеи маҳсулот маҳсулот таҷрибаи калон 
доранд, бо таҳвилгарони хурду миёна, яклухтфурӯшон, тоҷирони чаканафурӯш якҷоя 
ҳамкорӣ менамоянд, конъюнктураи бозор, талабот ва эҳтиёҷоти бахшҳои гуногуни 
бозорро хуб медонанд.  
Раванди тиҷорати яклухтфурӯшони калон ба таври зерин ба роҳ монда шудааст (расми 
5.1.). Дар асоси шартномаҳои басташуда, яклухтфурӯши калон либосро аз 
истеҳсолкунандагон, нуқтаҳои фурӯши яклухт харидорӣ менамояд, маҳсулотро мувофиқи 
баста (комплект) - ҳо гурӯҳбандӣ мекунад ва ба анбори ширкатҳои логистикӣ месупорад. 
Ширкатҳои логистикӣ дар асоси шартномаи алоҳида маҳсулотро то сарҳади ҶТ дастрас 
мекунад, баъд аз назорати гумрукӣ маҳсулот ба анбори яклухтфурӯш меравад (расми 5.1).  
 

 
Расми 5.1 – Таҳвил ва тавзеи либос аз тарафи яклухтфурӯши калон дар бозори дохилии 

либос 

Фурӯшанда 
гони чакана 

Тоҷикистон Давлатҳои ба Тоҷикистон содиркунанда (Хитой, 

Туркия ва диг.) 

 Яклухтфурӯ
ши калон 

Истеҳсолкуннада, 

бозорҳо ва 

мағозаҳои 

яклухтфурӯшӣ, 

тавзеъгарон, 

мағозаҳои 
чканафурӯш 

Ташаккули 

миқдори 

сарулибос 
(Фармоиш) 

Ширкати 

логистикӣ 

Гумрук Анбори 
яклухт
фурӯш 

Якл. 
миёна 

Якл. 
хурд 

Мағо 
заҳо 

Марк 

савдо 

Истифодабар

андаи ниҳоӣ 
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Аз анбори яклухтфурӯши калон маҳсулот дар байни таҳвилгарони хурду миёна ва 
тоҷирони чаканафурӯш тақсим карда мешавад. Ба мисли бозорҳои калон, масалан, 
бозори “Корвон”, бисёре аз яклухтфурӯшони миёна ва хурд анбор – контейнерҳоро 
доранд. Маҳсулотро аз яклухтфурӯши калон харидорӣ намуда, онҳоро дар анборҳои худ 
ҷойгир мекунанд ва баъдан ба тоҷирони чаканафурӯш, ки нуқтаҳои фурӯшро дар 
бозорҳои дохилӣ, марказҳои савдо доранд, ба истеъмолкунандагони ниҳоӣ мефурӯшанд,. 
 
Тоҷирони чаканафурӯш, яклухтфурӯшони хурду миёна ба яклухтфурӯшони калон оид ба 
ҳаҷми талабот ва дархости харидорон аз рӯйи дизайн, навъҳои гуногун, таркиби матоъҳо, 
нарх ва сифати маҳсулот хабар медиҳанд. Яклухтфурӯшони калон, дар асоси ин 
маълумотҳо гурӯҳи фармоишоти нави либосро омода мекунанд (расми 5.1). 
 
2. Тоҷирони миёна ва хурди либос. Тоҷирони миёна ва хурд, савдогарон – гурӯҳи 
сершумортарини соҳибкороне мебошанд, ки дар бозорҳои дохилии кишвар бо тиҷорати 
либос машғуланд. Шумораи зиёди онҳо дорои анборҳои хурд (контейнерҳо) ва нуқтаҳои 
фурӯши либос мебошанд. Ин нуқтаҳои фурӯш дар бозорҳои калони яклухт – 
чаканафурӯши либосҳо ҷойгир карда шудаанд: «Корвон», «Меҳргон», «Саховат», дар 
марказҳои савдои «Саодат», «Садбарг», мағозаҳои миёна ва хурди ш.Душанбе, вилоятҳои 
Суғд, Хатлон, ВМКБ ва НТМ.  
 
 

 
Расми 5.2 – Таҳвил ва тавзеи либос ба бозори дохилии либос (тоҷирони миёна ва хурд, 

тоҷирон) 
 

Тоҷирони миёна ва хурди либос ҳамарӯза бо мизоҷон вохӯрда, талабот ва дархости 
онҳоро меомӯзанд, оид ба маданияти истеъмолкунандагони ҳамаи сегментон ва гурӯҳҳои 
синнусолӣ ва ҷинсӣ огаҳӣ пайдо мекунанд. Якчанд маротиба дар як сол, махсусан, дар 
мавсими фурӯш, барои харидорӣ намудани миқдорҳои хурди либос ба Хитой, Туркия 
(бозори яклухтфурӯшии Стамбул – “Лалели”), Қирғизистон (бозори калони савдои либоси 
“Дордой”), Қазоқистон (минтақаи махсуси иқтисодии “Хоргос – Дарҳои шарқӣ”), АМА, 
Ҳиндустон, Россия ва дигар давлатҳо сафар мекунанд. Онҳо  дар давоми муддати зиёд бо 
харидуфурӯши либос сарукор намуда, соҳиби таҷрибаи хуб гардидаанд, оид ба либоси 

Тоҷикистон Давлатҳои ба Тоҷикистон содиркунанда (Хитой, 

Туркия ва диг.) 

 Истеҳсолкуннада, 

бозорҳо ва 

мағозаҳои 

яклухтфурӯшӣ, 

тавзеъгарон, 

мағозаҳои 
чканафурӯш 

 

Ташаккули 

миқдори 

сарулибос 

(Фармоиш
) 

Ширкати 

логистикӣ 

Гумрук 

Мағозаҳо дар МС, 
нуқтаҳои фурӯш дар 

бозорҳо, 
фармоишгарони 

инфиродӣ 

Истеъмолкунандаи ниҳоӣ 

Савдогарони 
миёна, хурд, 

тоҷирон 
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истеҳсолкунандагон огаҳ мебошанд, мағозаҳо ва бозорҳои яклухтфурӯширо, ки дар он ҷо 
навъҳои гуногуни либосро мувофиқи намуд, андоза, нарх, сифат, дархости харидорони 
ҳамаи бахшҳо харидорӣ намудан мумкин аст, медонанд. 
 
Баъд аз харидани партияи либос харидорон онҳоро ба анборҳои шикатҳои логистикӣ 
месупоранд. Дар давоми 10 – 15 рӯз харидорон маҳсулоти худро аз анборҳои шаҳрҳои 
Душанбе, Хуҷанд, Бохтар, Кӯлоб, Хоруғ ва дигар шаҳрҳои кишвар мегиранд (расми 5.2).  
 
Сипас, ин категорияи фурӯшандагони либос – тоҷирони миёна, хурд ва савдогарон, 
фармоишоти пешакии мизоҷон ва харидорони алоҳидаи худро, ки қисми бештари онҳо 
хешутабор, рафиқон ва шиносҳо мебошанд, таъмин мекунанд. Маҳсулоти боқимондаро 
дар нуқтаҳои савдо мефурӯшанд (расми 5.2). 
 
Дар расми 5.3. таҳвил ва тавзеи либос ба бозори дохилии ҶТ барои мағозаҳои фирмавӣ ва 
брендӣ инъикос карда шудааст.  
 

 
Расми 5.3 – Таҳвил ва тавзеи либос дар бозори дохилии ҶТ (мағозаҳои брендӣ ва 

фирмавӣ 
 
3. Истеҳсолкунандагони маҳаллии либос. Ба шумораи истеҳсолкунандагони либоси 
тайёр ҶДММ “Нассоҷии Тоҷик”, ҶДММ «Ёкут 2000», ҶСК «Гулистони Душанбе», ҶДММ 
«Вахдат», ҶДММ «Нохид», ҶДММ «Джавони» (Carrera), ҶДММ «САТН» (Carrera), ҶДММ 
«Ортекс» ва диг. дохил мешаванд. Онҳо маҳсулоти худро дар мағозаҳои фирмавии худи 
корхона ба фурӯш гузоштаанд. Фабрикаи истеҳсолкунандаи маҳсулотҳо аз кеши ҶДММ 
“Ноҳид”, ҶСК “”Гулистони Душанбе , ҶДММ “Ваҳдат”, ҶДММ “Ортекс” дар асоси 
шартномаҳо, қисми маҳсулоти тайёри худро дар гипермаркети “Ашан” мефурӯшанд. 
Итсеҳсолкунандагони алоҳидаи маҳаллӣ дар бозори яклухтии “Корвон” анбор 
(контейнер) – ҳои худро доранд, ки дар он маҳсулоти тайёри худро захира намуда, ба 
таври чакана мефурӯшанд. Сабаб дар он аст, ки шумраи зиёди моликони нуқтаҳои савдои 
чаканаи минтақаҳои кишвар, аз ҷумла, вилоятҳои Суғд, Хатлон, ВМКБ ва НТМ қисми зиёди 
либосро аз бозори яклухти либоси “Корвон” харидорӣ мекунанд. 

 Истеъмолкунандаи ниҳоӣ 

Тоҷикистон Давлатҳои ба Тоҷикистон содиркунанда (Хитой, 

Туркия ва диг.) 

 
Истеҳсолкунанда, 

оператор, 
тавзеъгар Таъсиси 

партияи 
сарулибос 

(Заказ) 

Ширкати 
логистикӣ 

Гумрук 

Истеҳсолкунанда, 
мағозаҳои 
яклухтф., 

тавзеъкунанда, 
мағозаҳои чакана 

Мағозаҳои 
брендӣ 

Мағозаҳои 
фирмавӣ 
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Ҷадвали 5.2 – Баҳодиҳӣ ба ҳиссаи нуқтаҳои савдо дар фурӯши либос дар шаҳрҳои 

Душанбе, Хуҷанд ва Бохтар 

№ 
Намудҳои 

нуқтаҳои савдо 
Нуқтаҳои савдои асосӣ Бахшҳо 

Ҳисса дар 
ҳаҷми 
фурӯш  

ш. Душанбе 

1 
Мағозаҳои 
фирмавӣ ва брендӣ 

Pierre Cardin, Kanzler, Polo Assn, 
Mexx и др. 

Баланд ва премиум 
синф (класс), бахш 
(сегмент) - и миёна 

8,5% 

2 

Мағозаҳо ва 
нуқтаҳои фурӯши 
либос дар 
марказҳои савдо 

МС «Душанбе Молл», «Садбарг»,                     
МС «Саодат», МС «Пойтахт», МС 
«Душанбе», МС «ЦУМ», МС 
«Ситора» 

Баланд, миёна, 
эконом синф (класс) 

16% 

3 
Гипермаркети 
«Ашан» 

Бахши либос 
Миёна, эконом синф 

(класс) 
0,5% 

4 
Бозорҳои 
баландпӯшидаи 
либос 

«Корвон» (бозори яклухтфурӯшӣ) 
«Корвон» (чаканафурӯшӣ) 
«Саховат, «Меҳргон», 
«Водонасос» ва ғ. 

Миёна, эконом синф 
(класс) 

75% 

ш. Хуҷанд 

 
Мағозаҳо «Сафир», «Ризвон», «Ясмин», 

«Савсан», «Ромин» ва ғ. 
Баланд ва премиум 
синф (класс), миёна 

20% 

 
Бозорҳои пӯшидаи 
либос  

«Сомон», «Атуш», «20 солагии 
Истиклолият», «Паншанбе» ва ғ. 

Миёна ва эконом 
синф (класс) 

80% 

ш. Бохтар 

1 Мағозаҳо «Мираж», «Стамбул», 
«Искандар», «Элегант», 
«Фирдавс» ва ғ. 

Гурӯҳҳои баланд ва 
премиум, миёна 

16% 

2 Бозорҳои пӯшидаи 
либос  

Бозори либоси «Ҳочӣ Шариф», 
бозори марказии либоси 
«Фаровон» г. Бохтар 

Гурӯҳҳои миёна, 
эконом 

84% 

 
 

5.3. Ҷойҳои фурӯши маҳсулот 

 
Тавсифи ҷойи фурӯши либос дар Тоҷикистон. Ҷойҳои асосии фурӯши либос дар 
Тоҷикистон бозорҳои кушод, мағозаҳои шахсӣ ва дигар нуқтаҳои савдо мебошанд. Баъд 
аз онҳо мағозаҳои дорои навъҳои омехта ва шабакаҳои чаканафурӯшӣ меистанд. Дар 
давоми даҳсолааи охир, дар ҳаҷми умумии фурӯши либос, тамоюли камшавии ҳиссаи 
бозорҳо баландяш кушода, инчунин, зиёдшавии ҳиссаи мағозаҳои дорои навъҳои 
омехтаи маҳсулот, мағозаҳои фирмавӣ ва шабакаҳои чаканафурӯшӣ мушоҳида карда 
мешавад,  
 
Шаҳрвандони пойтахт ва шаҳрҳои калон асосан маҳсулотро аз мағозаҳои фирмавӣ ва 
брендӣ, бозорҳои пӯшида, аз марказҳои савдо харидорӣ мекунанд ва барои дӯхти 
куртаҳо фармоиш медиҳанд. Аҳолии деҳот аксаран аз бозорҳои пӯшида ва зери фазои 
кушода мехаранд, инчунин, барои дӯзандагони маҳаллӣ фармоиш медиҳанд. Рушди 
чунин роҳҳои фармоишоти либос тавассути паблик – чатҳо ва дар майдонҳои савдоӣ дар 
интернет танҳо ба қисми аҳолии шаҳрҳои калон хос аст.  
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Бозорҳои зери фазои кушод. Бозорҳои зери фазои кушод дар ҳамаи минтақаҳои кишвар 
фаъолият мебаранд. Дар бозорҳои мазкур савдои омехта, ҳам маҳсулоти истеъмолӣ, ҳам 
ғайриистеъмолӣ ба роҳ монда шудааст. Дар мавзеъҳои деҳотӣ наин бозорҳо роҳҳои 
асосии фурӯши либос маҳсуб меёбад. Чунин бозорҳо дар наздикии мавзеъҳои 
истиқоматии калони деҳотӣ ва шаҳрӣ ё дар назди якчанд деҳаҳо ташкил карда мешаванд. 
Бисёре аз ин бозорҳо 1 – 2 рӯз дар як ҳафта, дар рӯзҳои муайян фаъолият мебаранд. 
Харидорони асосии онҳо – истеъмолкунандагони дорои қобилияти пасти харидоридошта 
мебошанд, ки барои онҳо омили асосӣ ҳангоми хариди либос нархи он аст.  
 
Бозорҳои пӯшида. Бозорҳои пӯшида – чунин масоҳати пӯшдае мебошад, ки дар он ҷо 
бозорҳои махсуси либос ташкил карда шудаанд. Савдо дар он ҷо дар мағозаҳои хурд, 
одатан контейнерҳо амалӣ мегардад. Чунин бозорҳо  ҳар рӯз фаъолият мебаранд ва 
либосро ҳам ба бахшҳои пасти нархӣ, ҳам бахш (сегмент) - и нархии миёна пешниҳод 
мекунанд. Дар бозорҳои пойтахт ва шаҳрҳои калон ҳатто либоси бахш (сегмент) - и нархии 
гароннарх пешкаш карда мешавад. Барои истеъмолкунандагон роҳи фурӯши мазкур 
омилҳои асосии харид навъҳои маҳсулот ва нархи он маҳсуб меёбанд. Сифат нақши на он 
қадар муҳимро дорад.  
 
Мағозаҳо бо навъҳои гуногуни маҳсулот. Ба таркиби савдои чаканаи либос ҳама намуди 
мағозаҳо, ки маҳсулоти ҳам истеъмолӣ ҳам ғайриистеъмолиро (маҷмуаҳои савдо, 
гипермаркетҳо, супермаркетҳо) мефурӯшанд, дохил мешаванд. Дар пойтахт ва шаҳрҳои 
калон гипермаркетҳо ва супермаркетҳо рақобатпазирии худро дар бахш (сегмент) - и 
фурӯши либос баланд карда истодаанд. Масалан, гипермаркети “Ашан”, ки дар 
ш.Душанбе ҷойгир карда шудааст, либосро барои ҳамаи аъзои оила пайдо намудан 
мумкин аст. Бисёре аз супермаркетҳо шуъбаҳои савдои либосро низ доранд. 
 
Дар гипермаркетҳо аз сабаби васеъ будани фазои фурӯши маҳсулот, пешниҳод намудани 
навъҳои гуногуни либос низ осон аст. Харидорони асосии чунин роҳи фурӯши либос 
истеъмолкунандагоне мебошанд, ки нархи маҳсулот он қадар муҳим нест. Ин роҳи фурӯш 
аз ҳисоби зиёдшавии гипермаркетҳо ва супермаркетҳо дар кишвар васеъ шуда истодааст 
ва барои бозорҳои фазои кушода, дар шароити шаҳр, рақобатро ба миён меоварад.  
 
Мағозаҳои худмухтори либос. Мағозаи худмухтор – чунин мағозаест, ки ба шабакаи 
савдо дохил намешавад, қисми назарраси фурӯши либос ба ҳиссаи онҳо рост меояд. 
Мағозаҳои худмухтор дар бозорҳои либос, аз сабаби махсусияти худ, дар фурӯши либос 
фаъолона кор мекунанд. Одатан онҳо дар марказҳои савдо, инчунин дар кӯчаҳои 
марказии шаҳру ноҳияҳо ҷойгир мебошанд. Онҳо либоси як бренди фирмавӣ ё брендҳои 
гуногунро савдо мекунанд. Инчунин, мағозаҳои махсуси мардона, занона ва кӯдакона 
мавҷуд аст.  
 
Шабакаҳои чаканаи фурӯши либос. Дар Тоҷикистон чунин ҷойҳои фурӯши либос суст 
рушд кардааст. Шабакаҳои чаканаи хориҷӣ воридшавӣ ба бозорро оғоз намудаанд, 
масалан, LC Waikiki, Li-Ning. Шабакаи мағозаҳо он қадар калон нест, асосан 3 – 4 мағоза 
дар саросари ҷумҳурӣ доранд. Ҳамзамон, дар бозор шабакаи либоси миллӣ рушди 
фаъолро сар кардааст,ки қисми онҳоро бо маркаи савдоии худӣ истеҳсол мекунанд, 
масалан, “Ortex”, “Carerra”, “I am different” ва ғ. Харидорони асосии ин роҳи фурӯши либос 
аҳолии шаҳр, аксаран ҷавонон, бо сатҳи миёнаи даромад мебошанд.  
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Ҷойҳои алтернативии фурӯш. Ба сифати ҷойҳои алтернативии фурӯш дар Тоҷикистон 
амалӣ намудани савдо дар интернет, тавассути майдонҳо (Somon.tj , lalafo.tj, Baraholka.tj  
ва ғ.), паблик чатҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, фармоишот тавассути интернет – мағозаҳои 
хориҷӣ (Amazon ва AliExpress), инчунин фармоишоти маҳсулот бо дастраскунӣ аз 
каталогҳо (Faberlic, Avon ва ғ.) баромад мекунанд. Роҳи мазкури фурӯши либос, асосан дар 
шаҳр, дар байни ҷавонон машҳур гашта истодааст, аммо ҳаҷми на он қадар калони 
фурӯшро ташкил мекунад. Албатта, афзоиши якбораи чунин ҷойҳои фурӯши либосро 
интизор шудан лозим нест. Ин дар хусусияти кӯҳнапарастии харидорони Тоҷикистон асос 
меёбад, зеро онҳо ҳангоми харидорӣ намудани маҳсулот, аввал андоза карда, пӯшида 
дидани онро нисбат ба шакли фосилавии амалӣ намудани харид афзалтар мешуморанд. 
Ҳамзамон, бисёре аз шабакаҳои чакана, брендҳои фирмавӣ ва истеҳсолкунандагони 
либос ин намуди фурӯшро ҳамчун ҷойи иловаи фурӯши маҳсулот истифода мебаранд. 
 

5.4. Сохтори роҳҳои фурӯши маҳсулот 

 
Сохтори ҷойи фурӯши маҳсулот ҳиссаи роҳҳои фурӯши маҳсулотро нишон медиҳад: 
бозорҳои пӯшида ва кушод, мағозаҳои фирмавӣ мағозаҳо ва ғ. – ро дар ҳаҷми умумии 
фурӯш нишон медиҳад. Ҷойҳои маъмули харидани либос барои аҳолии Тоҷикистон 
бозорҳои кушод мебошанд, ки дар як ҳафта як ё якчанд рӯз ташкил карда мешаванд, 
инчунин бозорҳои пӯшида, мағозаҳо ва мағозаҳои фирмавӣ маҳсуб меёбанд. Чи тавре 
қайд гардид, вақтҳои охир, савдо дар интернет ба васеъшавӣ оғоз намудааст, аммо 
ҳиссаи он ҳоло дар ҳаҷми умуми фурӯш назаррас нест.  
 
Дар ҷадвали 5.3. сохтори ҷойҳои фурӯши либоси мардона, занона ва кӯдаконаи аҳолии 
шаҳр ва деҳот оварда шудааст. Маълумотҳо бо роҳи гузаронидани пурсиши анкетавии 
аҳолӣ ба даст оварда шудааст. Барои возеҳии муқоиса намудан, натиҷаҳо дар расмҳои 5.5 
– 5.6 инъикос ёфтаанд.  
 

Ҷадвали 5.3 – Ҷойҳои харидорӣ намудани либоси аҳолӣ дар Тоҷикистон  

 
Макони зист 

Бозори 
пӯшида 

Бозори 
кушод 

Мағозаҳо 
Мағозаҳои 
фирмавӣ 

Ҳамагӣ,% 

Мардҳо 
Шаҳр, % 42 17 34 7 100 

Деҳот, % 18 72 10 0 100 

Занон 
Шаҳр, % 53 6 36 4 100 

Деҳот, % 4 89 7 0 100 

Кӯдакон 
Шаҳр, % 44 17 38 1 100 

Деҳот, % 25 65 10 0 100 

Сарчашма: Маълумоти пурсиши анкетавии аҳолӣ 
 

Мутобиқи маълумотҳои овардашуда, 42% -и мардҳое, ки дар шаҳр зиндагӣ мекунанд, 
либосро аз бозорҳои пӯшида, 17% - аз бозорҳои кушод, 34% аз мағозаҳо ва ҳамагӣ 7% аз 
мағозаҳои фирмавӣ мехаранд. Дар мавзеъҳои деҳотӣ вазъият дигаргун аст, 18% - и 
мардҳо либосро аз бозори пӯшида, 72% аз бозорҳои кушод ва 10% аз мағозаҳо харидорӣ 
мекунанд. Ҳамин тавр, қисми зиёди аҳолии шаҳр либосро аз бозорҳои пӯшида – 42% ва 
қисми зиёди аҳолии деҳот аз бозорҳои кушод харидорӣ мекунанд, к ҳиссаи он 65% - 
ҳамаи харидҳои аҳолии деҳотро дар бар мегирад.  
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Ҳамин тавр, ҷойи асосии харидани либоси мардона барои аҳолии шаҳр бозорҳи пӯшида 
ва мағозаҳо мебошанд. Ҳиссаи харид дар бозорҳои кушод вамағозаҳои фирмавӣ ҳаҷми 
на он қадар калонро доранд, расми 5.4. Саабаби он, пеш аз ҳама, қобилияти пурра 
таъмин карда натавонистани эҳтиёҷоти бахш (сегмент) - и мазкур, дуввум, нархҳои 
нисбатан баланд мебошад.  
 
Аҳолии деҳот асосан либоси мардонаро аз бозорҳои кушод ва пӯшида харидорӣ 
мекунанд. Либосро аз мағозаҳо ҳудуди 10% - и аҳолӣ мехаранд, аз мағозаҳои фирмавӣ 
қариб харид амалӣ карда намешвад ё ин ки ҳиссаи он хеле кам аст. Гарчанде он дар расм 
инъикос наёфтааст, қисми зиёди либоси миллии мардонаи аҳолии деҳот аз дӯзандаҳои 
маҳаллӣ харидорӣ мешаванд.  
 

 
Расми 5.4 – Ҷойҳои харидорӣ намудани либоси мардона 

 
Дар расми 5.5 ҷойҳои харидани либоси занона аз тарафи аҳолии шаҳр ва мавзеъҳои деҳот 
оварда шудаанд. Чи тавре аз расм бармеояд, ҷойҳои асосии харидани либоси занонаи 
аҳолии шаҳр бозорҳои пӯшида ва мағозаҳо мебошанд. 
 
Ба ғайр аз ин, ҳиссаи ҷойи фурӯши либосҳои занонаи аҳолии шаҳр нисбат ба аҳолии 
мардҳо зиёд аст. Хариди занҳо дар мағозаҳои фирмавӣ ва бозорҳои кушод кам ба назар 
мерасад. Ҷойҳои харидорӣ намудани либосҳои занонаи аҳолии деҳот бозорҳои кушод 
мебошад. Харидҳо дар бозорҳои пӯшида ва мағозаҳо назаррас нест.  
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Расми 5.5 – Ҷойҳои харидорӣ намудани либоси занона 
 
Дар расми 5.6 ҷойҳои харидани либоси кӯдаконаи аҳолии шаҳр ва деҳот инъикос 
ёфтаанд. Чи тавре аз расм бармеояд, тақрибан 82%-и хариди либоси кӯдакон и аҳолии 
шаҳр дар бозорҳои пӯшида ва мағозаҳо амалӣ мегарданд. Дар бозорҳои кушода 17% - 
ихарид рост меояд. Ҳиссаи мағозаҳои фирмавӣ дар ҳаҷми фурӯш назаррас нест.  

 
 

 
Расми 5.6 – Ҷойҳои харидорӣ намудани либоси кӯдакона 

 
Ҳамзамон, аҳолии деҳот ҳудуди 90% - и ҳаҷми умумии либосро аз бозорҳои кушода ва 
пӯшида мехаранд, хусусан, ҳиссаи бозори кушод зиёдтар буда, тақрибан 65% -ро ташкил 
медиҳад. Танҳо 10% - и аз мағозаҳо харидорӣ мекунанд. 
 
Чунин аст, сохтори ҷойҳои фурӯши либос дар шаҳрҳо ва деҳоти Тоҷикистон.  
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6. ПЕШГӮЙӢ НАМУДАНИ РУШДИ БОЗОРИ ЛИБОСИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ 
ДАВРАИ ТО СОЛИ 2025 

 

Дар қисмати мазкур пешгуйии рушди бозори либоси Тоҷикистон барои давраи то соли 
2025 оварда шудааст. Пешгуйиҳо мутобиқи се барномаи рушди иқтисодиёти кишвар, ки 
дар дурнамои миллии рушди Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 инъикос ёфтааст, 
таҳия карда шудааст. Барномаи нахустин - Рушди инерсионии кишвар, барномаи дуввум – 
Рушди индустриалии кишвар ва барномаи саввум – Рушди индустриалӣ-инноватсионии 
кишварро баррасӣ мекунад. Ҳангоми ҳисоббаробаркунии пешгуӣ қайд гардидааст, ки 
тағйир ёфтани хароҷотҳои аҳолӣ барои харидории либос мутаносибан ба тағйирёбии МУД 
ба сари аҳолӣ қобили қабул мебошад.  
 

6.1. Рушди бозори либос дар барномаи инерсионӣ 
 
Барномаи рушди инерсионӣ такя бар он дорад, ки дар Тоҷикистон барномаи рушди 
аграрӣ-индустриалӣ боқӣ мемонад. Аз руи барномаи мазкур рушди босуръати МУД дар 
панҷсола мутаносибан 3-4% дар солҳои 2016-2020 ва 4-5% ро дар солҳои 2021-2025 
ташкил хоҳад дод. 
 
Натиҷаи ҳисобкунӣ дар ҷадвалҳои 6.1. – 6.3 оварда шудааст. Ҳисобҳо дар асоси барномаи 
дуомилаи рушди бозори либос оварда шудаанд. Қайд гардидаааст, ки ҳаҷми бозори 
либос аз ду омили асосӣ вобаста мебошад, аз ҷумла: 1) шумораи аҳолӣ ва 2) хароҷоти 
миёнаи як нафар барои либос. Яъне, ҳаҷми бозори либос барои давраи муайян ба 
маҳсулоти шумораи аҳолӣва хароҷоти миёнаи як нафар аҳолии кишвар барои харидорӣ 
кардани либос баробар мебошад. Нишондиҳандаҳои рушди бақайдгирии аҳолӣ ва 
суръати афзоиши МУД ба ҳар сари аҳолӣ барои давраи пешгӯйикунанда, аз Дурнамои 
миллии рушди Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 гирифта шудааст. Суръати рушди 
хароҷоти миёнаи як нафар барои харидани либос ба суръати рушди МУД ба ҳар сари 
аҳолӣ барои давраи муайян пешгуӣ гардидааст.  
 
Дар ҷадвали 6.1 нишондиҳандаҳои пешгӯии рушди бозори либоси Тоҷикистон дар 
шароити барномаи инерсионии рушди кишвар оварда шудааст.  
 

Ҷадвали 6.1 – Пешгӯйии хароҷоти миёна барои харидории либос ва ҳаҷми бозори 
либос аз руи барномаи инерсионии рушди кишвар 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Аҳолӣ, ҳазор 
нафар.  

8931 9092 9272 9500 9642 9833 10027 10225 10490 

 МУД ба ҳар сари 
аҳолӣ, долл. 

720,0 741,6 763,8 786,8 818,2 851,0 885,0 920,4 957,2 

Хароҷоти миёна 
барои либос, 
долл. 

27,0 27,8 28,6 29,5 30,7 31,9 33,2 34,5 35,9 

Ҳаҷми бозори 
либос, млн. 
долл. 

241,1 252,8 265,6 280,3 295,9 313,8 332,8 352,9 376,5 
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Чӣ тавре ки аз рӯи нишондодҳои ҷадвал маълум аст, дар анҷоми давраи 
пешгӯйишаванда, хароҷоти миёнаи як нафар аҳолии кишвар барои хариди либос 35,9 
доллари ИМА-ро ташкил медиҳад, ҳаҷми бозори либос бошад, 376,5 миллион доллари 
ИМА-ро ташкил медиҳад, ки тақрибан 1,6 маротиба бештар нисбат ба соли 2017 зиёд 
гардидааст.  
 

6.2. Рушди бозори либос дар барномаи индустриалӣ  
 

Барномаи рушди индустриалӣ татбиқи бомуваффақи лоиҳаҳои амалкунанда, инчунин 
барқарор ва ҷорӣ намудани потенсиали истеҳсолии амалкунанда ва навро пешгӯӣ 
менамояд. Аз рӯи барномаи индустриалии рушди иқтисодиёти кишвар, суръати 
инкишофи МУД мутаносибан 5-6% дар солҳои 2016-2020 ва 6-7%-ро дар солҳои 2021-2025 
ташкил хоҳад дод.  
 

Дар ҷадвали 6.2. нишондиҳандаҳои пешгӯйии рушди бозори либоси Тоҷикистон дар 
шароити барномаи индустриалии рушди кишвар оварда шудааст.  
 

Ҷадвали 6.2 – Пешгӯйии хароҷоти миёна барои харидории либос ва ҳаҷми бозори 
либос аз руи барномаи индустриалии рушди кишвар 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Аҳолӣ, ҳазор 
нафар.  

8931 9092 9272 9500 9642 9833 10027 10225 10490 

МУД ба ҳар сари 
аҳолӣ, долл. 

720,0 759,6 801,4 845,5 900,4 958,9 1021,3 1087,6 1158,3 

Хароҷоти миёна 
барои либос, 
долл. 

27,0 28,5 30,1 31,7 33,8 36,0 38,3 40,8 43,4 

Ҳаҷми бозори 
либос, млн. 
долл. 

241 259 279 301 326 354 384 417 456 

 
Чи тавре ки аз рӯи нишондодҳои ҷадвал маълум аст, дар анҷоми давраи 
пешгӯйишаванда, хароҷоти миёнаи як нафар истиқоматкунандаи кишвар барои 
харидории либос 43,4 доллари ИМА-ро ташкил медиҳад, ҳаҷми бозори либос бошад 456 
миллион доллари ИМА-ро ташкил медиҳад, ки тақрибан 1,9 маротиба бештар нисбат ба 
соли 2017 зиёд гардидааст.  
 

6.3. Рушди бозори либос дар барномаи индустриалӣ-инноватсионӣ  
 

Барномаи рушди индустриалӣ-инноватсионии иқтисодиёти кишвар ташкили асосҳои 
устуворро барои рушди инноватсионии иқтисодиёти кишвар, пеш аз ҳама, дар асоси 
гузаронидани табаддулот дар соҳаи маориф ва омода сохтани мутахассисони муосир 
пешгӯӣ менамояд. Аз рӯи барномаи индустриалӣ-инноватсионии рушди кишвар, суръати 
инкишофи МУД барои панҷсола 7-8% дар солҳои 2016-2020 ва 8-9%-ро дар солҳои 2021-
2025 ташкил медиҳад. 
 
Дар ҷадвали 6.3. нишондиҳандаҳои пешгӯии рушди бозори либоси Тоҷикистон дар 
шароити барномаи индустриалӣ-инноватсионии рушди кишвар оварда шудааст. 
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Ҷадвали 6.3 – Пешгӯйии хароҷоти миёна барои харидории либос ва ҳаҷми бозори 
либос аз руи барномаи индустриалӣ - инноватсионии рушди кишвар 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Аҳолӣ, ҳазор 
нафар.  

8931 9092 9272 9500 9642 9833 10027 10225 10490 

МУД ба ҳар сари 
аҳолӣ, долл. 

720,0 777,6 839,8 907,0 988,6 1077,6 1174,6 1280,3 1395,5 

Хароҷоти миёна 
барои либос, 
долл. 

27,0 29,2 31,5 34,0 37,1 40,4 44,0 48,0 52,3 

Ҳаҷми бозори 
либос, млн. 
долл. 

241 265 292 323 357 397 442 491 549 

 
Чи тавре ки аз рӯи нишондодҳои ҷадвал маълум аст, дар анҷоми давраи 
пешгӯйишаванда, хароҷоти миёнаи як нафар нафар барои харидории либос 52,3 доллари 
ИМА-ро ташкил медиҳад, ҳаҷми бозори либос бошад 549 миллион доллари ИМА-ро 
ташкил медиҳад, ки тақрибан 2,3 маротиба бештар нисбат ба соли 2017 зиёд гардидааст.  
 
Аз рӯйи ҳисобҳои гузаронида маълум мегардад, ки дар сурати зиёдшавии шумораи 
аҳолии Тоҷикистон аз 8931 ҳазор нафар дар соли 2017 то 10490 ҳазор нафар дар соли 
2025, ҳаҷми бозори либос, бо ифодаи пулӣ, метавонад аз 317,5 млн то 508 млн доллари 
ИМА дар соли 2025, вобаста ба барномаи рушди кишвар, афзоиш ёбад.  
 
Тағйирёбии барномаи рушди кишвар, бешубҳа, ба тарҳи рушди бозори либос таъсири 
худро мерасонад. Навгониҳои муваффақи бозори либоси Тоҷикистон омилҳои зерин 
мегарданд, аз ҷумла: инкишофи босуръати бозор; афзоиши бахш (сегмент) - и миёнаи 
нархии бозори либос; пешрафти босуръати на танҳо бозори либоси марказ, инчунин 
шаҳру ноҳияҳои гирду атроф; пешрафти савдо дар мағозаҳои либос дар шароити 
пайдошавии бахш (сегмент) - и нави истеъмолкунандагон, ки аз харидории миллӣ ба 
фоидаи мағозаҳо даст мекашанд; афзоиши шумораи истеъмолкунандагон, ки ба либосҳои 
истеҳсоли брендӣ диққати бештар медиҳанд. Яъне, раванди тағйирёбии тарҳи бозор ба 
миён омада истодааст: рақобатпазирии маҳсулотҳо ба рақобатпазирии брендҳои 
истеҳсолкунандаи либос иваз шуда истодааст. Дар чунин шароитҳои тағйирёбанда, 
иштирокчиёни бозорро зарур аст, ки ҷараёни фаъолияти идоракунанда ва маркетинги 
худро мутобиқ ба барномаи нави рушди бозори либос таҳия ва корбарӣ намоянд. Барои 
дуруст ба роҳ мондани чунин идоракунии тиҷорат, омили муҳимтарин барои онҳо ин 
идоракунии босаводона ва дурустташкилшуда, пешбарии маркетинг, тағйир додани 
сохтори ташкилӣ ва раванди маркетингӣ дар доираи сохтори мазкур ба шумор меравад. 
Бояд, “консепсияи истеҳсолӣ”-и фаъолият ба консепсияи бозорӣ иваз карда шуда, 
манфиати истеъмолкунандагон ҳарчи бештар ба эътибор гирифта шавад.  
 
Яке аз муҳимтарин роҳҳои ҳалли муаммоҳои мазкур ва баланд бардоштани 
рақобатпазирии иштирокчиёни бозор ин муттаҳидсозии иштирокчиёни бозори либос 
мебошад. Роҳҳои муттаҳидсозӣ – ин ташкил кардани сохтори ғайритиҷоратӣ, ки барои 
ҳалли масъалаҳои умумӣ дар бозори либос равона карда шудааст, аз ҷумла: баланд 
бардоштани қобилияти иштирокчиёни бозор дар соҳаи маркетинг ва идоракунӣ, 
ҳамоҳангсозӣ ва ҳимояи манфиатҳо (лоббирование) – и иштирокчиёни бозор дар 
мақомоти давлатӣ ҳангоми ворид кардани тағйиротҳои зарурӣ ба қонунгузорӣ, барои 
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идоракунии коллегиалӣ ва ҳалли якчанд муаммоҳои дигар, ки ба сиёсати воридот ва 
содирот кардани либос, масъалаи нархгузории маҳсулот, масъалаҳои андозбандӣ, 
рақобатпазирии боинсофона ва дигар масъалаҳо оиди стратегияи рушдро дар шароити 
ҷаҳонишавии бозори либоси Тоҷикистон тааллуқ дорад, дар бар мегирад. 
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ХУЛОСА ВА ТАВСИЯҲО 
 
Тадқиқоти гузаронидашуда имконият медиҳад, ки хулоса ва тавсияҳои зерин тартиб дода 
шаванд:  
1. Бозори либоси Тоҷикистон яке аз бахшҳои асоситарини бозори истеъмолии миллӣ 
маҳсуб меёбад ва дар рушди иқтисоди кишвар нақши муҳимтаринро ишғол мекунад. 
Сабаб дар он аст, ки вазъи бозори либос дар бисёр мавридҳо стратегияи рушди 
корхонаҳои соҳаи нассоҷиву дӯзандагиро, ки ширкаткунандагони асосии бозори мазкур 
мебошанд, муайян мекунад. Тибқи Стратегияи миллии рушди кишвар барои давраи то 
соли 2030 маҳз ҳамин корхонаҳо, умуман соҳа, дар табдил додани иқтисоди кишвар аз 
аграрӣ – индустриалӣ ба индустриалӣ – аграрӣ бояд нақши муҳимтаринро иҷро намоянд. 
Рушд ва такмили иқтидори истеҳсолӣ ва содиротии соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ, инчунин 
истеҳсоли либос, метавонад  дар муҳлати кӯтоҳ якбора шумораи ҷойҳои кориро зиёд 
кунад, талаботи истеъмолиро фаъол созад, ҳаҷми МУД –ро афзун гардонад, буҷаи 
давлатро пурра кунад ва робитаҳои содиротӣ – воридотиро мукаммал созад. Дар ин 
бозор ҳаҷми назарраси захираҳои меҳнатӣ, моддӣ ва молиявӣ ҷалб карда шудааст.   
 
2. Бозори либос ҳамчун ҷузъи бозори истеъмолӣ дар Тоҷикистон ба таври динамикӣ 
рушд карда истодааст. Дар соли 2017 ҳаҷми бозори либос бо ифодаи пулӣ  241 
млн.доллар ИМА-ро ташкил додд. Дар давоми солҳои 2010 то 2017 ҳаҷми ин бозор бо 
нархҳои доимӣ аз 168,2 млн.доллари ИМА то 241 млн.доллар афзоиш ёфтааст. Ба ғайр аз 
ин, аз соли 2010 то 2015, яъне то оғози зоҳиршавии таъсири бӯҳрон дар Тоҷикистон, 
суръати рушди ҳарсолаи бозори либос ба андозаи 10% - 25% баробар мешуд. Маълум 
мегардад, ки ин натиҷаи талаботи мавқуфгузоштаи дурудароз, инчунин баландшавии 
сатҳи даромади воқеъӣ (реалӣ) дар давоми 5 соли гузашта мебошад. Новобаста аз ҳаҷми 
назарраси ҳаҷм, потенсиали бозори мазкур пурра аз худ карда нашудааст. Масалан, дар 
Россия бозори либоси мавҷудбуда, тибқи арзёбиҳои гуногун, 170 – 260 долларо барои як 
нафар дар як сол ташкил мекунад. Дар кишвари ҳамсоя, Ӯзбекистон – тақрибан 35 – 50 
доллари ИМА, дар Қирғизистон – дар ҳудуди 30 – 35 доллари ИМА харҷ мекунанд, дар 
ҳоле ки дар Тоҷикистон ин нишондиҳанда ба ҳисоби миёна барои як нафар ба 25 – 30 
доллари ИМА баробар аст. Ин аз потенсиали бузурги азхудкарданашудаи он шаҳодат 
медиҳад. 
 
3. Як қатор омилҳои муайянкунандаи рушди бозори либоси Тоҷикистон мавҷуданд. 
Ҳамчун омили асосӣ инҳоро қайд намудан мумкин аст: афзоиши баланди аҳолӣ, ки 
талаботи доимиро дар бозори либос ташкил мекунад. Зиёдшавии қобилияти харидории 
аҳолӣ. Дар шароити тақсимшавии аҳолӣ аз рӯйи даромад, қисми онҳо, даромади худро 
зиёд карда, аз хариди молҳои категорияи нархии паст ба маҳсулоти сатҳи нархи миёна ва 
баланддошта мегузаранд. Баланд рафтани сатҳи фарҳанги истеъмолӣ, пеш аз ҳама, бо 
зиёдшавии сатҳи даромади аҳолӣ асоснок карда мешавад. Соҳибшавии иштирокчиёни 
бозор ба малакаҳои истифодабарии фаъоли ташаббусу аксияҳои маркетингӣ бо 
пешниҳоди нархҳои дастрас ва навъҳои либос барои гурӯҳҳои истеъмолии гуногун, ки 
талаботро дар бозор зиёд мекунанд. Нақши давлат дар ташаккули сиёсати талабот ба 
намудҳои алоҳидаи либос: эҳёи анъана ва таблиғу ташвиқи пӯшидани либосҳои миллӣ, 
корӣ, мактабӣ ва диг. фаъол гардидааст.  
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4. Ду роҳи асосии таҳвили либос ба бозори Тоҷикистон мавҷуд аст: воридот ва истеҳсоли 
маҳаллӣ. Либос ба бозори Тоҷикистон аз зиёда аз сӣ давлат ворид мегардад. Аммо 
ҳудуди 94% - и воридот ба се давлат – Хитой, Туркия ва Италия рост меояд. Қисми асосии 
воридот ба Хитой тааллуқ дорад (ҳудуди 77%). Аз Туркия тақрибан 16% либос ва аз Италия 
– 0,95% ворид мешавад. Қисми боқимонда ба дигар давлатҳо, ба монанди Ҳиндустон, 
Покистон, Полша ва қисми давлатҳои аврупоӣ рост меояд. Воридоти либос аз давлатҳои 
Аврупо ва кишварҳои ИДМ мувофиқан ҳамагӣ 1,9% ва 1,7% - ро ташкил мекунад.  
 
5. Қисми зиёди либоси рӯзмарра, расмӣ ва варзишии мардона ва занона ба Тоҷикистон 
аз тариқи воридот таҳвил мегардад. Қисми асосии либоси миллии мардона ва занона дар 
дохили кишвар, дар корхонаҳо ва сехҳои хурд,инчунин, устоҳои чирадасту моҳири дар 
хона фаъолиятбаранда истеҳсол карда мешаванд. Қисми либоси миллӣ аз Ӯзбекистон   
ворид мешавад. Бозори либоси занонаро шартан ба 2 бахши калон ҷудо кардан мумкин 
аст: либоси аврупоӣ ва миллӣ. Қисми зиёди либоси аврупоӣ аз тариқи воридот таъмин 
мегардад. Ин яке аз бахшҳои рушдёфтаистодаи бозори либоси Тоҷикистон аст. Бозори 
либоси кӯдаконаи Тоҷикистон аз либоси синнусоли яслигӣ, барои тифлон, либоси 
варзишӣ, рӯзмарра, идонаи писарона ва духтарона, либосҳои миллии писарона ва 
духтарона иборат аст. Ба монанди дигар давлатҳо, ин бахш (сегмент) - и бозори либоси 
Тоҷикистон дар муқоиса аз рӯйи нишондиҳандаи арзишӣ баландтарин аст.  
 
6. Дар соли 2017 аз тарафи истеҳсолкунандагони ватанӣ дар бозори дохилии давлат 
ҳудуди 1 млн.ҷуфт ҷуроб истеҳсол карда шудааст. Таҳлили бозори дохилии истеҳсоли 
маҳсулоти ҷуроббофӣ нишон медиҳад, ки маҳсулоти истеҳсолкунандагони тоҷик дар бахш 
(сегмент) - и эконом синф (класс) қарор дорад ва нархи он аз 1 то 4 сомонӣ ташкил 
медиҳад.  Воридоти маҳсулоти ҷуроббофӣ аз Хитой, Туркия, Ӯзбекистон ва Қирғизистон 
амалӣ мегардад. Бахш (сегмент) - и премиум синф (класс)-ро маҳсулоти Туркия (75%), 
Хитой (15%) ва дигар истеҳсолкунандагон (10%) дар ҳудуди нархии аз 10 то 30 сомонӣ 
барои як ҷуфти ҷуроб ташкил мекунад. Бахш (сегмент) - и миёнаро маҳсулоти Туркия 
(50%), Хитой (40%), Ӯзбекистон (5%) ва дигарон (5%) дар ҳудуди нархии аз 5 то 10 сомонӣ 
барои як ҷуфт таъмин мекунанд. Маҳсулоти бахш (сегмент) - и эконом синф (класс) аз 
Хитой – 70%, Туркия – 20%, Ӯзбекистон – 5% ва дигарон – 5% дар ҳудуди нархии аз 2 то 5 
сомониро ташкил мекунад.  
 
7. Бахш (сегмент) - и бозори либоси варзишии Тоҷикистон аз костюмҳои варзишӣ, 
шалворҳо, футболкаҳо, нимшимҳо, курткаҳои варзишӣ, ветровкаҳо, топҳо, толстовкаҳо, 
либоси оббозикунӣ ва ғ. иборат аст. Мувофиқи маълумоти Хадамоти гумруки назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷми воридоти “костюмҳои варзишӣ, кӯҳнавардӣ, 
оббозикунӣ ва дигар предмедҳои либос” дар соли 2017 ба маблағи 788 166 доллари ИМА 
баробар гардидааст, дар ҳоле ки ҳаҷми содирот ба 1 454 027 доллари ИМА – ро ташкил 
мекунад. Баҳодиҳии эҳтиёҷоти умумии аҳолии ҶТ дар се намудҳои интихобкардаи либоси 
варзишӣ (костюм, шалвор ва футболкаҳои варзишӣ) бо ифодаи пулӣ ҳудуди 15,6 
млн.доллари ИМА-ро дар як сол ташкил мекунад.  
 
8. Бозори либоси Тоҷикистон чунин роҳҳои асосии пешбурди маҳсулотро истифода 
мебаранд. Ин реклама дар шабакаҳои телевизионӣ ва радиоҳо мебошад, ки 
видеороликҳо, ТВ намоишҳоро ва ғ.-ро дар бар мегирад. Рекламаи чопӣ аз овезаҳои 
стандартӣ ва ғайристандартӣ, буклетҳо, рӯйхати маҳсулоти фирмавӣ (каталог), варақаи 
ташрифӣ (визитки) иборат аст. Истифодабарии Интернет реклама, тавассути таҳия ва 
пешниҳоди Web - сомонаҳои ширкатҳо, шабакаҳои иҷтимоӣ ва мессенҷерҳо оғоз шудааст. 
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Дигар намудҳои пешбурд ин ба ташкил намудани аксияҳои гуногун, кортҳои паҳншудаи 
тахфифӣ – андӯхтӣ мебошанд. Роҳи тавонотарини пешбурд ин ташкил ва фаъолияти 
мағозаҳои фирмавӣ мебошад. Инчунин тахфифҳо барои мизоҷони доимӣ низ васеъ 
истифода бурда мешавад. Солҳои охир ба гузаронидани сафарҳои таълимӣ - омӯзишӣ, 
боздид ба амал овардан ва ширкат намудани дар ярмарка ва намоишгоҳҳои 
байналмилалӣ ва минтақавӣ, фиристодани SMS - паёмакҳо шурӯъ карда шудааст. Албатта, 
роҳи самараноктарин ”радиои сарафанӣ” (гӯш ба гӯш паҳн шудани хабарҳо) боқӣ 
мондааст.  
 
9. Ҷойҳои асосии харидорӣ намудани либос дар Тоҷикистон бозорҳои зери фазои кушод, 
бозорҳои пӯшида, мағозаҳои худмухтор ва дигар нуқтаҳои савдо мебошанд. Баъд аз инҳо, 
мағозаҳои дорои навъҳои омехтаи маҳсулот ва шабакаҳои чакана қарор доранд. Дар айни 
замон дар сохтори роҳҳои фурӯш тағйироти куллӣ ба назар намерасад, аммо тамоюли 
камшавии ҳиссаи бозорҳои фазои кушода ва зиёдшавии ҳиссаи мағозаҳои дорои навъҳои 
омехтаи маҳсулот ва шабакаҳои чакана мушоҳида карда мешавад. Аҳолии пойтахт ва 
шаҳрҳои калон маҳсулотро асосан аз мағозаҳои фирмавӣ ва брендӣ, бозорҳои пӯшида, аз 
марказҳои савдо мехаранд ва инчунин дӯхти либосро фармоиш медиҳанд. Аҳолии деҳот 
либосро аксаран аз бозорҳои фазои кушод, бозорҳои пӯшида харидорӣ менамоянд, 
инчунин ба дӯзандаҳои маҳаллӣ дӯхти либосро фармоиш медиҳанд. Рушди чунин роҳҳои 
фурӯш, ба монанди, фармоиши либос тавассут паблик чатҳо ва майдонҳо дар интернет 
вақтҳои охир маъруфият пайдо карда истодаанд, аммо ие бештар ба аҳолии шаҳрҳои 
калон хос аст. 
 
10. Дар шароити ҷаҳонишавии бозор ва тағйирёбии модели рушди кишвар, гузариш аз 
модели рушди аграрӣ – индустриалӣ ба индустриалӣ – аграрӣ муттаҳидшавии ҳамаи 
иштирокчиёни бозори либоси Тоҷикистон муҳим аст. Яке аз роҳҳои муттаҳидшавӣ – ин 
таъсиси сохторҳои ғайритиҷоратӣ мебошад, ки барои ҳалли вазифаҳои умумӣ дар бозори 
либос пешбинӣ шудааст: ҳамоҳангсозӣ ва ҳимояи манфиатҳои (лоббирование) 
иштирокчиёни бозор дар мақомоти давлатӣ ҳангоми ворид кардани тағйиротҳои зарурӣ 
ба қонунгузорӣ, барои идоракунии коллегиалӣ ва ҳалли якчанд муаммоҳои дигар, ки ба 
сиёсати воридот ва содироти либос, масъалаи нархгузории маҳсулот, масъалаҳои 
андозбандӣ, рақобати одилона ва дигар масъалаҳои марбут ба стратегияи рушди бозори 
либос.  
 
11. Ба бозори либоси Тоҷикистон чунин тамоюли асосии рушд хос аст: рушди динамикии 
рушд; зиёдшавии бахш (сегмент) - и миёнаи нархии бозори либос; рушди босуръати 
бозори либос на фақат дар пойтахт, инчунин дар бозорҳои минтақавӣ; зиёдшавии 
маъруфияти мағозаҳо дар шароити пайдошавии бахш (сегмент) - и нави харидорон, ки 
бозорҳои молии либоси анъанавиро ба манфиати мағозаҳо “тарк мекунанд”; зиёдшавии 
шумораи хардорони либосҳои брендӣ. Ҳамин тавр, тағйирёбии сусти модели бозор рафта 
истодааст: рақобати мол ба рақобати брендҳо табдил ёфта истодааст. Дар ин шароит 
иштирокчиёни бозорро лозм меояд, ки ба схемаҳои мавҷудаи менеҷмент ва маркетинг, 
ки имконият медиҳанд, то ба шароитҳои дигаргуншавии бозор фавран аҳамият дода 
шавад. Пеш аз ҳама, бояд ба менеҷмент ва маркетинги босаводона ташкилшуда, 
тағйирёби  сохтори ташкилӣ ва раванди маркетинг дар доираи ин сохтор аввалиндараҷа 
бошанд.  Гузариш аз “консепсияи истеҳсолӣ” – и фаъолият ба “бозорӣ” зарур аст.  
 
12. Имрӯз либос ҳарчи бештар василае гардидааст, ки тавассути он одамон мехоҳанд, 
мақоми иҷтимоӣ ва мансубияти худро ба ягон гурӯҳи иҷтимоӣ нишон диҳанд. Бозори 
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суннатии сару либос барои расидан ба ин мақсад кӯмак намекунад, бинобар ин, одамон 
бештар либосро аз мағозаҳои маъруфу брендӣ харидорӣ мекунанд. Дар чунин шароит, 
муаммои аз ҳама актуалӣ барои иштирокчиёни бозори либоси Тоҷикистон ин интихоби 
дурусти стратегияи маркетингӣ мебошад. Стратегияҳои ба пасткунии нархҳо нигаронида 
шуда, чун пештара муҳим мебошанд, аммо дигар чандон самаранок нестанд. Имрӯз 
таносуби нишондиҳандаҳои “нарх – сифат” муваффақиятро таъмин намекунанд. 
Истеъмолкунанда тайёр аст, ки маҳсулоти на танҳо хушсифатро бо нархҳои дастрас 
харидорӣ намояд, инчунин он бояд системаи иҷтимоии харидорро мантиқан пурра созад. 
Либос бояд сатҳи мавқеии мутобиқро бояд доро бошад, инчунин образеро ташкил кунад, 
ки ба харидор наздик бошад. Ба ин ҳадаф бо ёрии истифодабарии услубҳои маркетингии 
фаъол, таъсис ва пешбурди бренд ноил шудан мумкин аст 
 
13. Аксари иштирокчиёни бозори либоси Тоҷикистон, ба истиснои гурӯҳи хурд, воситаҳои 
пешбурди тиҷоратро ба таври фаъол истифода намебаранд. Вале имрӯз дар бозори либос 
ҳамон тоҷироне муваффақ гаштаанд, ки маҳсулоти худро мувофиқи талаботи 
истеъмолкунанда омода ва пешниҳод менамоянд, имконияти муаррифии 
коллексияҳоеро доранд, ки ҷавобгӯи эҳтиёҷ ва дархости истеъмолкунандагон бошад ва 
дар муддати кӯтоҳтарин дастрас гардад. Дар истеҳсол кардани либос ба 
истеҳсолкунандагони Тоҷикистон хеле душвор аст, ки бо ширкатҳои бузурги истеҳсолии 
Хитой рақобат намоянд, зеро аз лаҳзаи тарҳрезии маҳсулот то истеҳсоли он дар Хитой на 
беш аз як моҳ вақт сарф мешавад. Барои мутобиқ гардидан ба талаботи бозор, 
иштирокчиёнро лозим аст, ки системаи банақшагирии стратегии худро саривақт иваз 
намоянд. Дар ин раванд, барои онҳо бояд омилҳои зерин афзалияти бештар дошта 
бошад, аз ҷумла: муайян намудани бахшҳои ҳарчи бештар тараққикарда ва ояндадори 
бозори либос, гурӯҳи маҳсулоти аз ҳама серхаридор ва бозоргузар бо назардошти нархи 
онҳо, симои истеъмолкунанда ва талаботи он дар ҳадди миёна аз худ карда шавад ва 
талаботи он дар мӯҳлати кӯтоҳ қонеъ гардад. 
  
14. Пешгӯйиҳои рушди бозори либоси Тоҷикистон барои давраи то соли 2025 таҳия карда 
шудааст. Пешгӯйиҳо мутобиқи се барномаи рушди иқтисодиёти кишвар, ки дар дурнамои 
миллии рушди Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 инъикос ёфтааст, таҳия карда 
шудааст. Барномаи нахустин варианти инерсионии рушди кишвар, барномаи дуввум – 
рушди индустриалии кишвар ва барномаи саввум – рушди индустриалӣ-инноватсионии 
кишварро баррасӣ мекунад. Аз рӯйи пешгӯйӣ, дар сурати зиёдшавии шумораи аҳолии 
Тоҷикистон аз 8931 ҳазор нафар дар соли 2017 то 10490 ҳазор нафар дар соли 2025, ҳаҷми 
бозори либос, бо ифодаи-пулӣ метавонад аз 317,5 млн то 508 млн доллари ИМА дар соли 
2025 вобаста ба барномаи рушди кишвар афзоиш ёбад.  
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ЗАМИМА 
Замимаи 1 

 
САМТҲОИ ФАЪОЛИЯТИ ИСТЕҲСОЛКУНАНДАГОНИ ПЕШСАФИ ЛИБОС ДАР 

ТОҶИКИСТОН 
 

 ҶДММ «Ҷавонӣ» 
  

Кишвар Тоҷиикистан 
Шаҳр Хуҷанд 
Индекси почтавӣ 735700 
Суроға кӯч. Ҷавонӣ, 1 
Телефон (992 3422) 6 51 67 
Почтаи электронӣ giavoni@giavoni.net  
Веб-суроға www.carrerajeans.com 
Директори генералӣ Ибрагим Ғафуров 

   

Санаи таъсисёбӣ 
Шакли ҳуқуқӣ 
Фоизи сармояи 
худӣ 
 
Фоизи сармояи 
хориҷӣ 
Миқдори коргарон 
Масоҳати умумӣ 

1992 
ҶДММ 
 
100% 
 
100% 
727 
5,84 га 

Дар истеҳсоли маҳсулоти дӯзандагӣ бо маркаи «Carrera» 
махсус гардонида шудааст 

 
 

 Шимҳо (мардона ва занона) 

 Нимшимҳо (шорты) 
 
 
 

 ҶДММ «САТН»  
   

Кишвар Тоҷикистон 
Шаҳр Хуҷанд 
Индекси почтавӣ 735700 
Суроға кӯч. И.Сомонӣ, 238 
Телефон (992 3422) 4 18 89 
Почтаи электронӣ cath@cath-industries.com  
Веб-суроға www.carrerajeans.com  
Директори генералӣ Илҳом Бобоев 

  

Санаи таъсисёбӣ 
Шакли ҳуқуқӣ 
Фоизи сармояи 
Худӣ 
 
Фоизи сармояи 
хориҷӣ 
Миқдори коргарон 
Масоҳати умумӣ 

2000 
ҶДММ 
 
100% 
 
100% 
510 
3,6 га 

Корхона дар истеҳсоли маҳсулоти дӯзандагӣ махсус 
гардонида шудааст 

 

Маҳсулоти ҷинс: курткаҳо, шимҳо, нимшимҳо, 
пироҳанҳо(сорочки) 

Маҳсулоти корхона 
 

Маҳсулоти корхона 
 

Маълумот оид ба корхона 

Маълумот оид ба корхона 

Шарҳи мухтасар Самти фаъолияти корхона  

Самти фаъолияти корхона  Шарҳи мухтасар 

mailto:giavoni@giavoni.net
http://www.carrerajeans.com/
mailto:cath@cath-industries.com
http://www.carrerajeans.com/
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 ҶДММ "Ваҳдат-Текстил" 
   

Кишвар Тоҷикистон 

Шаҳр Ноҳият Ёвон 

Индекси почтавӣ 735310 

Суроға кӯч. Точикистон 49 

Телефон (992 90) 890 93 14   

Почтаи электронӣ vahdat_2014@list.ru  

Веб-суроға - 

Директори генералӣ Мирзоев Илҳом Бобохӯҷаевич 

  

Санаи таъсисёбӣ 
Шакли ҳуқуқӣ 
 
Фоизи сармояи 
Худӣ 
Фоизи сармояи 
хориҷӣ 
Миқдори коргарон 
Масоҳати умумӣ 

2014 

ҶДММ 

 

100% 
 

- 

141 

0,7 га 

 

Фаъолияти ширкат ба истеҳсоли маҳсулоти ҷуроббофӣ 

ва риштаи пахтагин равона карда шудааст  

 

 Навъҳои зиёди маҳсулоти ҷӯробӣ барои дилхоҳ 

синну сол 

 Риштаи рангкардашуда  

 

 

 

 
ҶСК «Гулистони Душанбе» 

   

Кишвар Тоҷикистон 
Шаҳр Душанбе 
Индекси почтавӣ 735025 
Суроға кӯч. Теҳрон, 21 
Телефон (992 37) 227 56 83,        

(+992 93) 333 94 54 
Почтаи электронӣ director@gulistond.com  
Веб-суроға www.gulistond.com   
Директори генералӣ Дилшод Бегов 

  

Санаи таъсисёбӣ 
Шакли ҳуқуқӣ 
Фоизи сармояи 
худӣ 
Фоизи сармояи 
хориҷӣ 
Миқдори коргарон 
Масоҳати умумӣ  

1933 
ҶСК 
 
- 
100% 
128 
1,04 га 

Дар истеҳсоли маҳсулоти дӯзандагӣ аз матоъҳои 
пахтагӣ махсус гардонида шудааст 

 

 Маҳсулоти ҷинсӣ (шимҳо, курткаҳо, нимтана 
(рубашки) барои мардон, занон ва бачагон) 

 Пироҳан (рубашки) 

 Либоси яккарата барои истифодаи тиббӣ 

 Либоси универсалӣ ва корӣ  

Маҳсулоти корхона 

 

Маҳсулоти корхона 

 

Маълумот оид ба корхона 

Маълумот оид ба корхона 

Шарҳи мухтасар Самти фаъолияти корхона  

Самти фаъолияти корхона  Шарҳи мухтасар 

mailto:vahdat_2014@list.ru
mailto:director@gulistond.com
http://www.gulistond.com/
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 ҶДММ «Нассоҷи Хуҷанд» 
  

Кишвар Тоҷикистон 
Шаҳр Хуҷанд 
Индекси почтавӣ 735700 
Суроға кӯч. Ленин, 238 
Телефон (992 3422) 6 34 20 
Почтаи электронӣ textileciti@mail.ru 
Веб-суроға www.khujandtextile.tj  
Директори генералӣ Насим Каримов 

  

Санаи таъсисёбӣ 
Шакли ҳуқуқӣ 
 
Фоизи сармояи худӣ 
Фоизи сармояи хориҷӣ 
Миқдори коргарон 
Масоҳати умумӣ 

1932 
ҶДММ 
 
100% 
- 
221 
21 га 

Корхонаи нассоҷии интегратсияи вертикалӣ дошта. 
Корхона дар истеҳсоли маҳсулотҳои дӯзандагӣ самти 
фаъолияти худро муайян кардааст.  

 

 Пероҳани мардона, нимшимҳо, шимҳо (мардона ва 
занона), куртаи нимтанаи занона (блузки) 

 Либоси бачагона 

 Ҳама чиз барои хона (ҷилди болишт ва ҷойпӯш 
(постельное белье), сачоқ, дастархон, суфрача 
(салфетки), хилъат (халаты) ва ғ. 
 

 ҶДММ «Нассоҷии Тоҷик» 

 
Кишвар Тоҷикистон  

Шаҳр Душанбе 

Индекси почтавӣ 734042 

Суроға Хиёбони  С. Шерозӣ 6 

Телефон (992 37) 221 36 73; 227 16 58; 

223 22 50 

Почтаи электронӣ tx@textil.tj  

Веб-суроға www.textil.tj  

Директори генералӣ Қурбонов Анвар Бозорович 

  

Санаи таъсисёбӣ 
Шакли ҳуқуқӣ 
Фоизи сармояи 
худӣ 

 
Фоизи сармояи хориҷӣ 
Миқдори коргарон 
Масоҳати умумӣ 

1942 

ҶДММ 

 

100% 

 

- 

 

78 га 

Корхонаи текстилии интегратсияи вертикалӣ дошта. 
Корхона дар истеҳсоли маҳсулотҳои дӯзандагӣ самти 
фаъолияти худро муайян кардааст. 

 

 Либоси мактабӣ 

 Ватин 

 Риштаи 
пахтагин 

 Матоъҳои 
бетору пуд  
 

 Матоъҳои дурушти пахтагин   

 Матоъҳои тайёр  

 Суфрача (салфетки) 

 Докаи бисёрқабата  

 Докаи тиббӣ  
 

Маҳсулоти корхона 

 

Маҳсулоти корхона 

 

Маълумот оид ба корхона 

Маълумот оид ба корхона 

Шарҳи мухтасар Самти фаъолияти корхона  

Шарҳи мухтасар Самти фаъолияти корхона  

mailto:textileciti@mail.ru
http://www.khujandtextile.tj/
mailto:tx@textil.tj
http://www.textil.tj/
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 ҶДММ «Ёқут – 2000» 
  

Кишвар Тоҷикистон 
Шаҳр Душанбе 
Индекси почтавӣ 734042 
Суроға кӯч. Валаматзода, 52 
Телефон (992 37) 221 87 95 
Почтаи электронӣ interservice@inbox.ru 
Веб-суроға www.yoqut2000.tj  
Директори генералӣ Абдуҳалим Қодиров 

  

Санаи таъсисёбӣ 
Шакли ҳуқуқӣ 
 
Фоизи сармояи худӣ 
 
Фоизи сармояи хориҷӣ 
Миқдори коргарон 
Масоҳати умумӣ 

2008 
ҶДММ 
 
100% 
 
- 
 
0,8 га 

Корхона дар истеҳсоли маҳсулотҳои дӯзандагӣ 
махсус гардонида шудааст 

 

 Либоси ягонаи махсус (спецодежда), либоси 
мактабӣ ва низомӣ 

 Либосҳои рӯзмарра 

 Либосҳои болоӣ 

 
 

ҶДММ «Раҳимов А.А.» 
  

Кишвар Тоҷикистон 

Шаҳр Хуҷанд 

Индекси почтавӣ 735700 

Суроға Минтақаи шимолу шарқӣ 

Телефон (992 92) 754 31 10 

Почтаи электронӣ kamolik@mail.ru 

Веб-суроға www.kimonosport.ru  

Директори генералӣ Раҳимов Абдухалил 

Абдунаҳимович 

  

Санаи таъсисёбӣ 
Шакли ҳуқуқӣ 

 
Фоизи сармояи худӣ 
 
Фоизи сармояи хориҷӣ 
Миқдори коргарон 
Масоҳати умумӣ 

1995 

ҶДММ 

 

100% 

 

- 

80 

3 га 

Корхона дар истеҳсоли маҳсулотҳои дӯзандагӣ самти 

фаъолияти худро муайян кардааст. 

 

 

 Либоси варзишӣ (кимоно барои дзюдо, карате, 

самбо ва ғ.) 

 Либоси ягона (либоси махсус) 

 Шимҳои мардона 

 Пойафзол (борцовка, чешкаҳо, берсҳо ва ғ.) 

Маҳсулоти корхона 

 

Маҳсулоти корхона 

 

Маълумот оид ба корхона 

Маълумот оид ба корхона 

Шарҳи мухтасар Самти фаъолияти корхона  

Шарҳи мухтасар Самти фаъолияти корхона  

mailto:interservice@inbox.ru
http://www.yoqut2000.tj/
mailto:kamolik@mail.ru
http://www.kimonosport.ru/
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 ҶДММ "Ресандаи Қургонтеппа" 
  

Кишвар Тоҷикистон 

Шаҳр ш. Бохтар 

Индекси почтавӣ 735140 

Суроға кӯч. Айнӣ 1А 

Телефон (+992) 902 70 60 60 

Почтаи электронӣ jsk-resanda@mail.ru  

Веб-суроға www.resanda.tj      

Директори генералӣ Саидов Наимҷон 

  

Санаи таъсисёбӣ 
Шакли ҳуқуқӣ 

 
Фоизи сармояи худӣ 
Фоизи сармояи хориҷӣ 
Миқдори коргарон 
Масоҳати умумӣ  

1998 

ҶДММ 

 

100% 

 

360 

Корхонаи нассоҷии интегратсияи вертикалӣ дошта 
Корхона дар истеҳсоли маҳсулоти дӯзандагӣ самти 

фаъолияти худро муайян кардааст. 

 

Либоси ягона (либоси махсус, либоси мактабӣ ва ғ.) 

 

 

 

 ҶДММ «Лидер» 
  

Кишвар Тоҷикистон 

Шаҳр Хуҷанд 

Индекси почтавӣ 735700 

Суроға кӯч. Барака Бобоева, 2а 

Телефон (992 34 22) 6 16 84 

Почтаи электронӣ amidshop@.mail.ru 

Веб-суроға www.amidgroup.tj 

Директори генералӣ Саидамон Исомаддинов 

  

Санаи таъсисёбӣ 
Шакли ҳуқуқӣ 
 
Фоизи сармояи худӣ 
Фоизи сармояи хориҷӣ 
Миқдори коргарон 
Масоҳати умумӣ 

1991 
ҶДММ 
 
100% 
- 
60 
0,5 га 

Корхона дар истеҳсоли маҳсулотҳои дӯзандагӣ самти 
фаъолияти худро муайян кардааст. 

 

 Либоси варзишӣ барои варзиш (кимоно барои 
дзюдо, карате, самбо ва ғ.) 

 Либоси ягона (либоси махсус) 

 Пероҳани занона ва мардона 

 Дастархон ва сачоқ 

Маҳсулоти корхона 

 

Маҳсулоти корхона 

 

Маълумот оид ба корхона 

Маълумот оид ба корхона 

Шарҳи мухтасар Самти фаъолияти корхона  

Шарҳи мухтасар Самти фаъолияти корхона  

mailto:jsk-resanda@mail.ru
http://www.resanda.tj/
mailto:amidshop@.mail.ru
http://www.amidgroup.tj/
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 ҶДММ “Нохид” 
  

Кишвар Тоҷикистон 
Шаҳр Истаравшан 
Индекси почтавӣ 735610 
Суроға кӯчаи Гагарин 1а 
Телефон (+992 3454) 2 7620 
Почтаи электронӣ nohid@bk.ru  
Веб-суроға www.nohid.tj  
Директори генералӣ Фозилов Мумин Раҳматович 
   

 ) 

Санаи таъсисёбӣ 
Шакли ҳуқуқӣ 
 

Фоизи сармояи худӣ 
 
Фоизи сармояи хориҷӣ 
Миқдори коргарон 
Масоҳати умумӣ 

1994 
ҶДММ 
 
100% 
 
- 
89 
3,5 га 

Истеҳсоли маҳсулоти дӯзандагӣ аз маҳсулоти 
кешбофӣ  

 

 Таҳпӯшҳо аз маҳсулоти кешии мардона, занона ва 
кӯдакона   

 Футболкаҳо 
 
 

 ҶДММ «Ортекс» 
  

Кишвар Тоҷикистон 

Шаҳр Хуҷанд 

Индекси почтавӣ 735700 

Суроға кӯч. К. Хуҷандӣ, 6 

Телефон (992 92) 999 92 46 

Почтаи электронӣ ortexjeans@gmail.com  

Веб-суроға www.ortexjeans.com  

Директори генералӣ Орипов Абдурозиқ 

 ) 

Санаи таъсисёбӣ 
Шакли ҳуқуқӣ 

 
Фоизи сармояи худӣ 
 
Фоизи сармояи хориҷӣ 
Миқдори коргарон 
Масоҳати умумӣ 

2010 

ҶДММ 

 

100% 

 

- 

35 

0,1 га 

Корхона дар истеҳсоли маҳсулотҳои дӯзандагӣ 

махсус гардонида шудааст 

 

 Пиҷакҳои бачагона ва мардона, ветровкаҳо, 

нимтанаҳо, шимҳо, нимшимҳо 

 Ҷиҳози хонагии нассоҷӣ (дастпоккунҳо, ҷойпӯшҳо, 

сачоқ ва ғ.) 

Маҳсулоти корхона 

 

Маҳсулоти корхона 

 

Маълумот оид ба корхона 

Маълумот оид ба корхона 

Самти фаъолияти корхона  Шарҳи мухтасар 

Шарҳи мухтасар Самти фаъолияти корхона  

mailto:nohid@bk.ru
http://www.nohid.tj/
mailto:ortexjeans@gmail.com
http://www.ortexjeans.com/
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 ҶДММ «Дилором» 
  

Кишвар Тоҷикистон 

Шаҳр Душанбе 

Индекси почтавӣ 734017 

Суроға кӯч. Ғанӣ Абдулло, 41 

Телефон (992 37) 224 22 12 

Почтаи электронӣ shovalidavlatov@gmail.com 

Веб-суроға - 

Директори генералӣ Шовалӣ Давлатов 

  

Санаи таъсисёбӣ 
Шакли ҳуқуқӣ 

 
Фоизи сармояи худӣ 
Фоизи сармояи хориҷӣ 
Миқдори коргарон 
Масоҳати умумӣ 

1976 

ҶДММ 

 

100% 

- 

28 

0,15 га 

Корхона дар истеҳсоли маҳсулоти дӯзандагӣ ва ҳунарҳои 

мардумӣ фаъолияти худро муайян кардааст. 

 

 

 Ҳунари мардумӣ  

 Либосҳои махсус (Спецодежды) и капанак (фуфайки) 

 ҷилди болишт ва ҷойпӯш (постельное белье), сачоқ, 
либоси камуфляжи ҳарбӣ  

 Бистарҳо (Матрасы) 
 
 

 ҶДММ «Мехровар» 
  

Кишвар Тоҷикистон 

Шаҳр Бохтар 

Индекси почтавӣ 735140 

Суроға кӯч. Б. Гафурова 7/9 

Телефон (992 3222) 2 20 54 

Почтаи электронӣ ooo_mehrovar@mail.ru  

Веб-суроға - 

Директори генералӣ Неъматов Ҷунайдулло 

  
 

 

Санаи таъсисёбӣ 
Шакли ҳуқуқӣ 

 
Фоизи сармояи худӣ 
 
Фоизи сармояи хориҷӣ 
Миқдори коргарон 
Масоҳати умумӣ 

1933 

ҶДММ 

 

100% 

 

- 
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- 

Корхона дар истеҳсоли маҳсулотҳои дӯзандагӣ самти 

фаъолияти худро муайян кардааст. 

 

 Либоси ягона (либосҳои махсус, либос барои 

мактаббачагон, ҳарбиён, милисаҳо) 

 Кулоҳҳои хизматӣ, хилъат. 

 Либосҳои анъанавӣ. 

Маҳсулоти корхона 
 

Маҳсулоти корхона 

 

Маълумот оид ба корхона 

Маълумот оид ба корхона 

Шарҳи мухтасар Самти фаъолияти корхона  

Шарҳи мухтасар 

Самти фаъолияти корхона  

mailto:shovalidavlatov@gmail.com
mailto:ooo_mehrovar@mail.ru
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 ҶДММ "Мафтуна" 
  

Кишвар Тоҷикистон 

Шаҳр ш. Вахдат 

Индекси почтавӣ 735310 

Суроға кӯч. Сомонӣ 6 

Телефон (992 918) 77 28 25, 

Почтаи электронӣ act2009@mail.ru  

Веб-суроға - 

Директори генералӣ Мафтуна Раҷабзода 

  

Санаи таъсисёбӣ 
Шакли ҳуқуқӣ 

 
Фоизи сармояи худӣ 
 
Фоизи сармояи хориҷӣ 
Миқдори коргарон 
Масоҳати умумӣ 

2013 

ҶДММ 

 

100% 

 

- 

33 

0,1 га 

Корхона дар истеҳсоли маҳсулотҳои дӯзандагӣ самти 

фаъолияти худро муайян кардааст. 

 

 Либосҳои бачагона 

 Либосҳои занона 

 Либоси ягона 

 Либоси мактабӣ 

 

 

 ҶСК «Суман» 
  

Кишвар Тоҷикистон 

Шаҳр Душанбе 

Индекси почтавӣ 734000 

Суроға кӯч. Интернатсионалӣ 78 

Телефон (992 90) 0550531 

Почтаи электронӣ - 

Веб-суроға - 

Директори генералӣ Иброҳимова Файзимоҳ 

  

Санаи таъсисёбӣ 
Шакли ҳуқуқӣ 

 
Фоизи сармояи худӣ 
 
Фоизи сармояи хориҷӣ 
Миқдори коргарон 
Масоҳати умумӣ 

1968 

ҶСК 

 

100% 

 

- 

35 

0,5 га 

Корхона дар истеҳсоли маҳсулотҳои дӯзандагӣ ва  самти 

фаъолияти худро муайян кардааст. 

 

 

 Маҳсулоти гулдӯзӣ (гулдӯзӣ бо тилло) 

 Ҷиҳози хонагӣ (скатерти, постельное белье и т.д. 

 Либоси махсуси ҳарбӣ 

 

Маҳсулоти корхона 

 

Маҳсулоти корхона 

 

Маълумот оид ба корхона 

Маълумот оид ба корхона 

Шарҳи мухтасар 

Шарҳи мухтасар Самти фаъолияти корхона  

Самти фаъолияти корхона  

mailto:act2009@mail.ru
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 КХ "Рахматов" (Асри Тиллоӣ) 

  

Кишвар Тоҷикистон 

Шаҳр г. Хуҷанд 

Индекси почтавӣ 735700 

Суроға 31 мкр-н 

Телефон (+992 92) 828 00 12     

Почтаи электронӣ info@asritilloi.tj  

Веб-суроға www.asritilloi.tj   

Директори генералӣ Рахматов Аюбчон 

  

Санаи таъсисёбӣ 
Шакли ҳуқуқӣ 

 
Фоизи сармояи худӣ 
 
Фоизи сармояи хориҷӣ 
Миқдори коргарон 
Масоҳати умумӣ 

2013 

СИ 

 

100% 

 

- 

25 

0,2 га 

Корхона дар истеҳсоли маҳсулотҳои дӯзандагӣ самти 

фаъолияти худро муайян кардааст. 

 

 Костюмҳои мардона бо тарзҳои гуногун,  

 шимҳо,  

 пиҷакҳо,  

 либоси мактабӣ барои писарон ва духтарон аз 1 то 

11 синф. 

 

Маҳсулоти корхона 

 

Маълумот оид ба корхона 

Самти фаъолияти корхона  Шарҳи мухтасар 

mailto:info@asritilloi.tj
http://www.asritilloi.tj/
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Замимаи 2 

Ҷевони либос (гардероб) - и асосии марди миёнаоморӣ     Пурсишномаи № _____ 
Ассалому алейкум! Мо бозори либосҳои ҶТ-ро омӯхта истодаем. Аз Шумо хоҳиш менамоем, ки ба 

саволҳои зерин ҷавоб диҳед. Ақидаи шумо хеле ба мо муҳим аст. Ҳамаи ҷавобҳои Шумо баъд аз коркарди 

оморӣ дар намуди умумӣ истифода бурда мешавад. Пешакӣ сипосгузорем! 

 

№ 
п.п 

Номгӯи либосҳо 

Миқдори он дар 
ҷевони либос 
(гардероб) - и 
Шумо, дона 

Басомади  
харид * 

Нарх бо 
сомонӣ/дона 

(ҳудуди нархҳо) 
Ҷойи харид** 

1 Палто     

2 Ҷома (Чапан)     

3 Ҷомаи тунук (Челак)     

4 Куртка/Плаш     

5 Курткаи чармин (коженка)     

6 Шарф (шарф)     

7 Костюм ва шим     

8 Пиҷак     

9  Камзул (безрукавка)     

10 Шимҳо     

11 Ҷинсҳо     

12 Курта (Сорочки)     

13 Свитер/ҷемпер/жакет     

14 Кардиган      

15 Кулоҳ(шапка)     

16 Тоқӣ (тюбетейка)     

17 Галстук     

18 Костюми варзишӣ     

19 Бриҷи     

20 Футболка     

21 Нимшимҳо / Бермуды     

22 Водолазка     

23 
Либоси хонагӣ (домашняя 
пижама) 

    

24 
Либоси таг (Зимнее 
нательное бельё) 

    

25 
Либоси таҳпӯшӣ (майка, 
трусы) 

    

26 Ҷуроб (Носки)     

27      

28      

29      

* Басомади харидҳо (масалан, 1 бор дар як сол,2 бор дар як сол, 1 бор дар се сол ва ғайраҳо)  **Ҷои 
харидорӣ(бозор, мағоза, Интернет ва ғ.) 

Намуди либосеро, ки дар ҷевони либос (гардероб) - и Шумо мавҷуд аст ва  дар рӯйхат нест, 
илова намоед 
 

Синну соли Шумо? 
□ 18 - 24 сола □ 25 - 34 сола □ 35-45 сола □ аз 45 сола калон 
 

Даромади умумии оилаи Шумо? 
□ то 1 500 с □ аз 1 500 - 3 500 с □ аз 3 500 – 6 000 с □ зиёда аз 6 000 с 
 

Миқдори оилаи Шумо, наф ___________ Ҷои истиқомат:  □ шаҳр          □ деҳот  
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Замимаи 3 

Ҷевони либос (гардероб) - и асосии зани миёнаоморӣ         Пурсишномаи № _____ 
Ассалому алейкум! Мо бозори либосҳои ҶТ-ро омӯхта истодаем. Аз Шумо хоҳиш менамоем, ки ба 

саволҳои зерин ҷавоб диҳед. Ақидаи шумо хеле ба мо муҳим аст. Ҳамаи ҷавобҳои Шумо баъд аз коркарди 

оморӣ дар намуди уммуӣ истифода бурда мешавад. Пешакӣ сипосгузорем! 

№ 
п.п 

Номгӯи либосҳо 

Миқдори он дар 
ҷевони либос 
(гардероб) - и 
Шумо, дона 

Басомади 
харид 

Нарх бо 
сомонӣ/дона 

(ҳудуди нархҳо) 

Ҷойи 
харидорӣ** 

1 Дублёнка/Пуховик     

2 Чапан (Ҷома)     

3 Хилъат     

4 Пальто     

5 Плащ     

6 Куртка     

7 Кулоҳ(Шапка)     

8 Камзул (безрукавка)     

9 Кардиган     

10 Свитер/джемпер/пуловер     

11 Костюм     

12 Либосҳои аврупоӣ     

13 Либосҳои миллӣ     

14 Дигар куртаҳо     

15 Водолазка     

16 Шимҳо     

17 Ҷинс     

18 Бриджи     

19 Юбка     

20 Нимтана(Блузка)     

21 Костюми варзишӣ     

22 Домашняя пижама     

23 Футболка     

24 Гарданпеч (Шарф)     

25 Рӯймол (Платок)     

26 
Либоси таҳпӯшӣ  (Нижнее 

бельё) 
    

27 Лосины     

28 Колготки     

29 Ҷӯроб (Носки)     

30 Пероҳан (Туники)     

31 Либоси шабпӯшӣ (ночнушка)     

32      

* Басомади харидҳо (масалан, 1 бор дар як сол,2 бор дар як сол, 1 бор дар се сол ва ғайраҳо)    **Ҷои 
харидорӣ(бозор, мағоза, Интернет ва ғ.) 

Намуди либосеро, ки дар ҷевони либос (гардероб) - и Шумо мавҷуд аст ва  дар рӯйхат нест, 
илова намоед 

Синну соли Шумо? 
□ 18 - 24 сола □ 25 - 34 сола □ 35-45 сола □ аз 45 сола баланд 

Даромади умумии оилаи Шумо? 
□ то 1 500 с □ аз 1 500 - 3 500 с □ аз 3 500 – 6 000 с □ зиёда аз 6 000 с 

Миқдори оилаи Шумо, наф ___________ Ҷои истиқомат:  □ шаҳр          □ деҳот
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Замимаи 4 

Ҷевони либос (гардероб) - и асосии кӯдаки миёнаоморӣ  Пурсишномаи № _____ 
Ассалому алейкум! Мо бозори либосҳои ҶТ-ро омӯхта истодаем. Аз Шумо хоҳиш менамоем, ки ба 

саволҳои зерин ҷавоб диҳед. Ақидаи шумо хеле ба мо муҳим аст. Ҳамаи ҷавобҳои Шумо баъд аз коркарди 

оморӣ дар намуди умумӣ истифода бурда мешавад. Пешакӣ сипосгузорем! 

 

№ 
п.п 

Номгӯи либосҳо 

Миқдори он дар 
ҷевони либос 
(гардероб) - и 
Шумо, дона 

Басомади  
харид* 

Нарх бо 
сомонӣ/дона 

(ҳудуди нархҳо) 

Ҷои 
харидорӣ** 

1 Комбинезон     

2 Куртка     

3 Свитер/Джемпер      

4 Костюм     

5 Курта (сорочка)     

6 Костюми варзишӣ     

7 Водолазка     

8 Шарф     

9 Нимтана (Футболка)     

10 Шимҳо     

11 Ҷинсҳо     

12 Бриджи     

13 Хилъати хонагӣ     

14 
Либоси таҳпӯшӣ (Нижнее 

белье) 

  
  

15 Колготки     

16 Ҷӯроб (Носки)     

17 Нимшимҳо     

18 
Кулоҳ, кепка 

Шапка, кепка 

  
  

19 
Либоси шабпӯшӣ 

(Пижама) 

  
  

20      

21      

22      

* Басомади харидҳо (масалан, 1 бор дар як сол,2 бор дар як сол, 1 бор дар се сол ва ғайраҳо)     
**Ҷои харидорӣ(бозор, мағоза, Интернет ва ғ.) 
 

Намуди либосеро, ки дар ҷевони либос (гардероб) - и Шумо мавҷуд аст ва  дар рӯйхат нест, 
илова намоед. 

Кадом намуди либосҳои фарзандатонро Шумо такроран барои фарзандони хурди худ 
ва ё наздикон истифода мебаред? 
 

□ қариб ба пуррагӣ 
(зиёда аз 75%) 

□ Қисман  
(50-75%) 

□ Қисми камтар 
 (то 30%) 

□ истифода намебарам  
(навашро мехарам)  

 

Синну соли фарзанди Шумо? 
□ 0-3 сола □ 4 - 6 сола □ 7-10 сола 11-14 сола □ 15-18 сола 
 

Даромади умумии оилаи Шумо дар як моҳ? 
□ то 1 500 с □ аз 1 500 - 3 500 с □ аз 3 500 – 6 000 с □ зиёда аз 6 000 с 

Миқдори оилаи Шумо, наф ___________ Минтақаи истиқомат:  □ шаҳр          □ деҳот
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Замимаи 5 

 

Ҳаҷми истеҳсли либосҳои дӯзандагии корхонаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 

2017, сомонӣ 

 
Номгӯи фабрика ва сехҳои дӯзандагӣ 

Солҳо 
% 

коргарон. 
(нафар) 2017 

(ҳаз. сомонӣ) 
2016 (ҳаз. 
сомонӣ) 

Ҳамагӣ: 203065,5 143074,0 141,9  

Вилояти Суғд 

1 ҶДММ «Ҷавонӣ» Хуҷанд 89208,1 62983,4 141,6 335 

2 ҶДММ «САТН» Хуҷанд 59936,2 42796,9 140,0 200 

3 ҶДММ «Рахимов А» Хуҷанд 8489,5 2234,1 379,9 42 

4 ҶДММ «Сарей» Хуҷанд 2363,0 1320,0 179,0 21 

5 ҶДММ «Профи» Хуҷанд 1899,5 1391,0 136,5 40 

6 ҶДММ «Нассочи Хуҷанд» 1432,9 966,4 148,2 180 

7 ҶСК «Зинат» Хуҷанд 1160,0 2099,8 55,2 220 

8 ҶСК «Равшан» Гулистон 962,5 681,1 141,3 18 

9 ҶДММ «Фируз» Хуҷанд 799,4 739,6 108,0 40 

10 ҶСП «Текстил и К» Хуҷанд 739,2 725,6 101,8 30 

11 ҶДММ «Сано» Хуҷанд 515,8 928,9 55,5 200 

12 ҶДММ «Сапсан» Хуҷанд 402,4 484,4 83,0 18 

13 ҶДММ «Азиз и К» Хуҷанд 397,5 161,0 246,8 30 

14 К/М3/3 Хуҷанд 194,4 127,8 152,1 - 

15 ҶДММ «Ороста» Деваштич 192,4 131,7 146,0 30 

16 ҶДММ «Аъло 7» Истаравшан 179,8 135,3 132,8 27 

17 
Корхона барои шахсони нобинои 
Исфара 

121,8 114,7 106,1 - 

18 
Корхона барои шахсони нобинои 
Конибодом 

120,2 19,1 629,3 - 

19 
Корхона барои шахсони нобинои 
Истаравшан 

118,5 5,0 2370,0 - 

20 
Корхона барои шахсони ношунаво№4 
Б. Ғафуров 

70,1 4,9 1430,6 - 

21 ҶСК «Нексоз» Истаравшан 60,0 56,5 106,1 32 

22 КЯД «Нури Ховар» Истиқлол 35,2 218,9 16,0 70 

23 К/М3/5 Хуҷанд 32,0 19,4 164,9 - 

24 ҶДММ «Асри тиллоӣ» Хуҷанд 23,2 59,8 38,7 10 

25 ҶДММ «Суруш Х» Истаравшан 17,0 74,0 22,9 10 

26 
Ҷмъияти нобиноҳои «Гулакандоз» Ҷ. 
Расулов 

15,7 12,0 130,8 8 

27 ҶСК «Тоҷ» Конибадам 14,9 125,5 11,8 16 

28 ҶДММ «Нихол ГДТ» Конибадам 14,2 8,2 173,1 15 

29 
ҶДММ «Эхёгарони мерос» 
Истаравшан 

6,7 0,0 0,0 8 

30 ҶДММ «Бунёдкори Канд» Конибодом 0,4 3,6 11,1 8 

31 ҶСК «Суруш» Истаравшан 0,0 122,9 0,0 70 

32 ҶДММ «Сорбон пласт» Мастчох 0,0 13,0 0,0 12 

33 Комбинати ТИ кархо №3 Хуҷанд 0,0 10,8 0,0 - 

34 ҶДММ «Гулдаст Истаравшан» 0,0 3,2 0,0 10 
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Номгӯи фабрика ва сехҳои дӯзандагӣ 

Солҳо 
% 

коргарон. 
(нафар) 2017 

(ҳаз. сомонӣ) 
2016 (ҳаз. 
сомонӣ) 

35 ҶДММ «Шарифи Хуҷанд» 0,0 0,0 0,0 10 

36 ҶДММ «Олимхони Хуҷандӣ» 0,0 0,0 0,0 30 

 Ҳамагӣ: 169 522,5 118778,5 142,7  

ш. Душанбе 

1 ҶДММ «ИИ Нассоҷии Тоҷик» Душанбе 7314,6 5830,8 125,4 250 

2 ҶДММ «Ёкут-2000» Душанбе 6270,4 4185,5 149,8 300 

3 ҶСК «Гулистони Душанбе» 2954,4 417,9 706,9 103 

4 ҶДММ «ТНП Дилором» Душанбе 1665,5 1609,5 103,4 60 

5 
Раёсати комб дӯз. истеҳсоли амволи 
ҳарбии Душанбе 

840,2 1371,4 61,2 350 

6 
Корхона барои шахсони ношунаво №1 
Душанбе 

556,3 5,6 9933,9 - 

7 Я/С 3/1 РНИ ВА РТ Душанбе 529,8 436,2 121,4 - 

8 ҶСК «Суман» Душанбе 437,3 406,0 107,7 40 

9 ҶСК «Гулдаст» Душанбе 291,0 250,0 116,4 22 

10 ҶДММ «Тоҷик Турк Тиҷорат» Душанбе 227,0 92,2 246,2 12 

11 ҶДММ «Дунёи нав» Душанбе 116,2 13,1 887,0 130 

12 КЯД «Гулдастон» Душанбе 50,0 0,0 0,0 50 

13 
ҶДММ «Салон муалиф Дизайн» 
Душанбе 

45,6 21,3 214,0 12 

14 
Корхона барои шахсони ношунаво №2 
Душанбе 

14,0 47,3 29,5 - 

15 ҶДММ «Лиман» Душанбе 0,0 52,6 0,0 10 

16 ҶДММ «Чаҳоннек» Душанбе 0,0 48,7 0,0 8 

17 ҶСП «Сомон Таҷҳизот» Душанбе 0,0 40,6 0,0 50 

18 ҶДММ «Халима 2015» Душанбе 0,0 39,9 0,0 15 

19 СИ ЯС 3/4 Душанбе 0,0 8,1 0,0 - 

20 ҶДММ «Тара» Душанбе 0,0 0,0 0,0 12 

21 ҶДММ «Илмию истеҳсолӣ» Душанбе 0,0 0,0 0,0 10 

 Ҳамагӣ: 21 312,3 14876,7 143,3  

ВМКБ 

1 Фабрикаи дӯзандагии ш. Хоруғ 2683,8 1970,4 136,2 60 

2 ҶДММ «Соҳибкор Баҳор» Шуғнон 92,0 81,6 112,7 10 

3 ПОО «Чавхари» Хоруғ 30,3 35,2 86,0 12 

4 СД «Ахтари меҳр» Дарваз 1,4 0,0 0,0 50 

5 ҶСК «Ҳаёти нав» Хоруғ 0,0 62,7 0,0 17 

6 ҶДММ «Нури Бахт» Ванҷ 0,0 0,0 0,0 15 

 Ҳамагӣ: 2807,5 2149,9 130,6  

Вилояти Хатлон 

1 Фабрикаи дӯзандагии Данғара 2104,3 2058,0 102,2 50 

2 ҶДММ «Коргоҳи дӯзандагӣ» Бохтар 2007,3 1213,5 165,4 35 

3 СИ ЯС 3/21 ВКД Норак 749,2 500,8 149,6 - 

4 ҶС «Бофандаи Норак» 731,0 235,6 310,2 50 

5 ҶСК «Каёнуш» Данғара 619,5 326,3 189,8 145 

6 ҶДММ «Меҳровар» Бохтар 446,7 446,4 100,0 180 

7 ҶСК «Тоҷикгидромонтаж» Норак 254,1 161,9 156,9 20 

8 ҶДММ «Сомон 2013» Ч. Балхӣ 200,0 119,3 167,6 25 

9 ҶДММ «Маркази ҳунаромӯзӣ» Бохтар 181,9 60,0 303,1 30 
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Номгӯи фабрика ва сехҳои дӯзандагӣ 

Солҳо 
% 

коргарон. 
(нафар) 2017 

(ҳаз. сомонӣ) 
2016 (ҳаз. 
сомонӣ) 

10 ҶДММ «Субҳи Сарбанд» 168,0 0,0 0,0 10 

11 ҶДММ «Нобиноён» Бохтар 157,3 151,3 103,9 - 

12 ҶДММ «Само и К» Фархор 153,1 48,6 315,0 25 

13 ҶДММ «Сабр-2016» Данғара 152,9 353,2 43,2 12 

14 ҶСК «Ресандаи Кургонтеппа» 139,9 265,6 52,6 54 

15 
Корхона барои шахсони нобинои 
Бохтар 

129,3 106,6 121,2 - 

16 ҶДММ «Кооператор» Кӯлоб 117,0 12,1 966,9 35 

17 ҶДММ «Зебо-75» Шаҳритус 112,0 0,0 0,0 35 

18 
ҶДММ «Коргоҳи дӯзандагӣ-2016» 
Бохтар 

104,2 253,8 41,0 105 

19 
Корхона барои шахсони нобинои 
Кӯлоб 

98,7 104,3 94,6 - 

20 ҶДММ «Алишер АСК» Восеъ 92,0 60,4 152,3 130 

21 ШИ «Дустӣ» Норак 80,7 162,1 49,7 12 

22 ҶДММ «Мунаввараи М» Кӯлоб 72,3 32,9 219,7 20 

23 Муассисаи 3/5 МВД Ёвон 32,4 1,3 2492,3 - 

24 ҶДММ «Майрамби» Бохтар 31,2 0,0 0,0 8 

25 ҶДММ «Кангурт» Темурмалик 29,0 429,3 6,7 30 

26 ҶДММ «Зарина» Бохтар 22,8 0,7 3257,1 8 

27 ҶК «Дилором» Бохтар 22,1 39,0 56,6 12 

28 ҶДММ «Гулдастон» Темурмалик 21,5 0,0 0,0 16 

29 
ҶДММ «25-солагии Истиқлолият» 
Ҳамадонӣ 

9,2 0,0 0,0 15 

30 ҶК “Пойафзол” Кӯлоб 0,0 30,0 0,0 240 

31 ҶДММ «Кайён» Бохтар 0,0 8,2 0,0 8 

32 ҶСП «Прогресс» Ёвон 0,0 0,0 0,0 10 

33 ҶСК «Гулафшон» Хамадони 0,0 0,0 0,0 25 

 Ҳамагӣ: 9039,6 7181,2 125,9  

Ноҳияи тобеи марказ (НТМ) 

1 Филиал ҶДММ «Ёкут-2000» Ваҳдат 263,6 0,0 0,0 200 

2 К/М3/10 Ваҳдат 107,1 87,7 122,1 - 

3 К/М3/2 Ваҳдат 12,8 0,0 0,0 - 

4 ҶДММ «Даҳбед» Ҳисор 0,0 0,0 0,0 30 

 Ҳамагӣ: 383,5 87,7 437,3  

*Либоси мактабӣ, маҳсулот аз маҳсулоти кешбофӣ ва маҳсулоти ҷуробофӣ дохил карда нашудаанд 
Сарчашма:Маҷмӯаи омории саноат 2017 (солона), саҳ.71, Агентии омори назди Президенти ҶТ, маълумотҳо 

аз ВСТН ҶТ 
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Замимаи 6 

Намудҳо, номгӯй ва нархҳои либосҳои дӯзандагие, ки дар соли 2017 дар Тоҷикистон 

истеҳсол карда шудаанд. 

№ 
Гурӯҳи либосҳо ва номгӯй 

 

Воҳиди 
ченак 

(дона,ҷуфт) 

Ҳудуди 
нархҳо 

(сомонӣ) 

1 

Либоси махсус  

  Либоси кории зимистона (костюм ва шим) 
баста 

(комплект) 
380 

  Либоси кории тобистона (костюм ва шим) 
баста 

(комплект) 
220 

  Хилъат, шим ва рӯймоли занона(тиббӣ) 
баста 

(комплект) 
150 

2 

Либоси ҳарбӣ барои соҳаҳои қудратӣ  

  Камуфляж (костюм ва шими тобистона) ва кулоҳ(шапка) 
баста 

(комплект) 
180-235  

  Камуфляж (костюм ва шими зимистона) и кулоҳ (с двумя 
шевронами) 

баста 
(комплект) 

425 

  Курткаи зимистона (бо гиребони мехӣ барои коргарони ВКД) дона 487 

Пероҳан бо остинҳои калта (кабуд)   дона 70 

  Пероҳани сафед бо остинҳои дароз дона 74 

  Шимҳои кабуди ҳарбӣ дона 123 

Шими аскарии тобистона(барои госпиталҳо) дона 70 

Шими аскарии зимистона(барои госпиталҳо) дона 87 

Куртаи тагпӯшии тобистона (Нательное белье летнее) дона 35 

Куртаи тагпӯшии зимистона (Нательное белье зимнее) дона 52 

3 

Либосҳои миллӣ  

  Куртаи занона бо пойҷома (матои паплин) 
баста 

(комплект) 
130-380 

  Куртаи занона бо пойҷома  (матои бахмал (велюр)) 
баста 

(комплект) 
460-500 

  Костюми занона (бо гулдӯзии мошинӣ) 
баста 

(комплект) 
60-150 

  Хилъати занона (бо гулдӯзӣ) дона 100-200 

  Хилъати мардона дона 60-180 

  Ҷомаи мардона   дона 80-250 

  Ҷомаи занона  дона 100-150 

  Ҷомаи бачагона  дона 30-100 

  Курта бо гулдӯзӣ (чакан) дона 80-400 

  Нимтанаи мардона  дона 100-120 

  Нимтанаи занона  дона 80-100 

  Тоқии мардона  дона 10-100 

  Камарбанд дона 15-50 

4 

Маҳсулот аз маҳсулоти кешбофӣ барои калонсолон ва бачагон 

  Майкаҳои мардона (хб) дона 7,5 

  Майкаҳо (барои писарон ва духтарон) (хб) дона 4 

  Таҳпӯшҳои мардона (хб) дона 7,5 

  Футболкаҳои мардона (хб) дона 13 

  Футболкаҳои бачагона бо расм (Футболки детские с рисунками) 
(хб) 

дона 8 
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№ 
Гурӯҳи либосҳо ва номгӯй 

 

Воҳиди 
ченак 

(дона,ҷуфт) 

Ҳудуди 
нархҳо 

(сомонӣ) 

  Либосҳои шабпӯшӣ (Пижамы) (хб) дона 42 

  Ҷуроби занона ва мардона (хб) ҷуфт 3-6 

  Ҷуроби бачагона (хб) ҷуфт 1-5 

5 

Либоси варзишӣ    

  Кимоно (мардона, бачагона, занона) 
баста 

(комплект) 
 

  Ҷуроби варзишӣ ҷуфт 6-12 

  Футболкаҳо дона 35-55 

  Нимшимҳо  дона 30-35 

6 

Либоси мардона    

  Костюмҳо/пиҷак (ҷинс, хб) дона 150-200 

  Шимҳои ҷинсӣ (хб) дона 80 

  Шимҳои бачагона (хб) дона 63 

  Пироҳан (Рубашки) (хб) дона 80 

  Нимшимҳо (хб) дона 53 

7 
Либоси бачагона    

Юбка-комбинезони бачагона дона 80 

8 

Либос барои зиёрат(баста (комплект))  280 

Шим (2 ҷуфт) дона 60 

Пироҳани дароз (Рубашки длинные)  дона 60 

Хилъат(Халат)  дона 60 

Панама  дона 50 

Ҷувздон(Сумка)  дона 40 
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Замимаи 7 
 

Ҳаҷми истеҳсоли либоси мактабӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

№ Номи корхона 
Макони 

ҷойгиршавӣ 
2017 

(дона.) 
2017 (ҳаз. 
сомонӣ) 

2016 +,- % 

ҲАМАГӢ: 1081168 46226 33910,9 12315,1 136,3 

Маълумоти таҳлилӣ аз вилоятҳо 551607 29477,5 20746,2 8731,3 142 

Вилояти Суғд 

1     ҶДММ «Сарей» Хуҷанд 91998 * 
   

2 
ҶДММ «Раҳимов 

А» 
Хуҷанд 55821 * 

   

3 ҶДММ «Хусния-Б» Ҷ. Расулов 12449 650,1 1736,8 -1086,7 37,4 

4 
ҶДММ«Асри 

тиллоӣ» 
Хуҷанд 10750 589,1 312,6 276,5 188,4 

5 
ҶДММ «Олимхони 

Хуҷандӣ» 
Хуҷанд 6000 581,4 570,7 10,7 101,8 

6 
ҶДММ «Гулдаст-

2015» 
Конибодом 9965 491,2 948,5 -457,3 51,7 

7 
ҶДММ «Нихол 

ГДТ» 
Конибодом 6060 208,5 60,8 147,7 342,9 

8 
ҶДММ «КД 

Наргис» 
Хуҷанд 1496 174,7 535,2 -360,5 32,6 

9 
ҶДММ «Мастура 

Авезова» 
Хуҷанд 772 59 26 33 226,9 

10 
КЯД «Фулузоти 

нодири 
Тоҷикистон» 

Бӯстон 1200 58,4 0 58,4 0 

11 ҶДММ «Ноҳид» Истаравшан 4500 33,7 0 0 0 

12 
ҶСК «Заводи 

кимиё» 
Исфара 581 28,5 279,1 -250,6 10,2 

13 ҶДММ «Гулчаҷон» Б. Ғафуров 120 18 72,1 -54,1 24,9 

14 
ҶДММ «Сорбон 

пласт» 
Мастчоҳ 810 16,4 30 -13,6 54,6 

15 ҶСК «Равшан» Гулистон 117 7,4 71,3 -63,9 10,3 

16 ҶСК «Ороста» Деваштич 100 3,5 0 3,5 0 

17 ҶДММ «Сапсан» Хуҷанд 5312 * 
   

 
Ҳамагӣ: 

 
208051 2919,9 5142,1 -2222,2 56,8 

Вилояти Хатлон 

18 
ҶДММ «Коргоҳи 

дўзандагӣ» 
Бохтар 14513 1165,1 744 421,1 156,5 

19 
ҶС «Бофандаи 

Норак» 
Норак 13579 728,7 228,9 499,8 318,3 

20 ҶСК «Каёнуш» Данғара 7522 378,9 122,2 256,7 310 

21 
ҶДММ 

«Кооператор» 
Кӯлоб 6063 251,4 0 251,4 0 

22 
ҶДММ «Сомон 

2013» 
Ҷ. Балхӣ 5143 200 209,9 -9,9 95,2 
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№ Номи корхона 
Макони 

ҷойгиршавӣ 
2017 

(дона.) 
2017 (ҳаз. 
сомонӣ) 

2016 +,- % 

23 
ҶДММ «Субҳи 

Сарбанд» 
Сарбанд 2100 168 0 168 0 

24 ҶДММ «Само и К» Фархор 2000 153,1 40,6 112,5 377 

25 
ҶДММ «Сабр-

2016» 
Данғара 4000 152,9 353,2 -200,3 43,2 

26 
ҶДММ «Маркази 

ҳунаромўзӣ» 
Бохтар 4676 151,9 66,6 85,3 228 

27 
ҶДММ «Коргоҳи 
дўзандагӣ-2016» 

Бохтар 3676 104,2 246,4 -142,2 42,2 

28 
ҶДММ «Алишер 

АСК» 
Восеъ 2400 92 60,4 31,6 152,3 

29 
ҶДММ 

«Мунаввараи М» 
Кӯлоб 1600 72,3 32,9 39,4 219,7 

30 
ҶСК  «Ресандаи 
Қургонтеппа» 

Бохтар 1260 29 0 29 0 

31 ҶДММ «Кангурт» Темурмалик 4650 27,1 187,5 -160,4 14,4 

32 
ҶДММ 

«Гулдастон» 
Темурмалик 170 12,7 27,5 -14,8 46,1 

33 СИ «Дӯстӣ» Норак 74 10,2 13,1 -2,9 77,8 

34 
ҶДММ «25-солагии 

Истиқлолият» 
Ҳамадонӣ 220 9,2 0 9,2 0 

 
ҲАМАГӢ: 

 
73646 3706,7 2373,2 1333,5 156,2 

ш. Душанбе 

35 
ҶДММ «ИИ 

Нассоҷии Тоҷик» 
Душанбе 170781 6350,8 5312 1038,8 119,5 

36 
ҶСК «Гулистони 

Душанбе» 
Душанбе 16275 781 0 781 0 

37 ҶДММ «Ёкут-2000» Душанбе 11500 350 148,5 201,5 235,6 

38 СИ «Мачидова» Душанбе 6000 340 0 340 0 

 
ҲАМАГӢ: 

 
204556 7821,8 

   

Ноҳияҳои тобеи марказ (НТМ) 

39 ҶДММ «Даҳбед» Ҳисор 27000 1206 0 1206 0 

40 
Фил. ҶДММ «Ёқут-

2000» 
Ваҳдат 1400 44,8 0 44,8 0 

41 ҶК «Аъзам» Лахш 5120 419,8 0 419,8 0 

42 КЯД «Чевар-2014» Рашт 5203 326,4 73,1 253,3 446,5 

43 КЯД «Зухал-2014» Рашт 2765 178,4 7,2 171,2 2477,7 

44 КЯД «Бону-2014» Рашт 1000 69 51 18 135,2 

 
ҲАМАГӢ: 

 
42488 2244,4 

   
ВМКБ 

45 
ҶДММ «Кохи 

Бонувон» 
Дарвоз 820 55,7 29,5 26,2 188,8 

 
ҲАМАГӢ: 

 
820 55,7 57,6 -1,9 96,7 

Сарчашма: Маҷмӯаи омори саноат 2017 (ҳармоҳа), саҳ.77, Агентии омори назди Президенти ҶТ, 

маълумотҳои Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҶТ  
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Замимаи 8 

Баҳодиҳӣ ба ҳаҷми бозори либоси миллии ҶТ дар соли 2017 
№ 

Намудҳои 
либосҳои 

миллӣ 
Шумораи умумӣ (нафар) 

Меъёри 
пушидан 

(дона/дар 
як сол ) 

Эҳтиёҷоти умумӣ аз 
рӯйи бахшҳо 

(премиум, миёна ва 
эконом синф), % 

Нархи миёна  
(долл.) аз 

рӯйи бахшҳо 
(прем., миёна 
ва экон. синф) 

Ҳаҷми 
бозор  
(ҳаз. 

долл.) 

1 
Яктаги 

мардона, 
хилъати 
мардона 

1 992 600 (мардони 
синнусоли меҳнатии деҳот) + 

328 000 (40% - и мардони 
дар шаҳр зиндагикунанда) = 

2 320 600 

0,125 100%   326,2 

0,125 8% 25 58,2 

0,125 31% 14 126,2 

0,125 61% 8 141,9 

2 

Хилъати 
занона 

1 903 500 (занони синнусоли 
меҳнатии деҳот) +160 120 
(20% и занони дар шаҳр 

зиндагикунанда) =2 063 620 

0,2 100%   4461,5 

0,2 8% 20 660,4 

0,2 31% 12 1535,3 

0,2 61% 9 2265,9 

3 

Куртаҳои 
занона 

1 903 500 (занони синнусоли 
меҳнатии деҳот) + 225 000 

(занони аз синнусоли 
меҳнатӣ калон) + 100 000 

(духтарони аз 10 то 14 сола) 
= 2 228 500 

1,00 100%   59634,7 

1,00 8% 50 8914,0 

1,00 31% 38 26251,7 

1,00 61% 
18 

24468,9 

4 
Пойҷомаи 

занона  

1903 500 (занони синнусоли 
меҳнатии деҳот) +225 000 

(занони аз синнусоли 
меҳнатӣ калон.) + 100 000 

(девочки духтарони аз 10 то 
14 сола) = 2 228 500 

1,00 100%   17738,9 

1,00 8% 15 2674,2 

1,00 31% 10 6908,4 

1,00 61% 
6 

8156,3 

5 Тоқии 
мардона 

1 992 600 (мардони 
синнусоли меҳнатии деҳот) 

+128 300 (мардони аз 
синнусоли меҳнатӣ калон) + 

463 468 (60% - и мардони 
дар шаҳр зиндагикунанда) = 

2 584 368 

0,2 100%   1762,5 

0,2 8% 8 330,8 

0,2 31% 5 801,2 

0,2 61% 

2 

630,6 

  Тоқии 
бачагона 

(барои 
духтарчагон) 

405 800 (духтаракони 
синфҳои 1-4) + 393 500 

(духтаракони синфи 5-9) = 
799 300 

0,2 100%   407,6 

0,2 8% 5 63,9 

0,2 31% 3 148,7 

0,2 61% 2 195,0 

6 

Рӯймол) 

1 903 500 (занони синнусоли 
меҳнатии деҳот) +225 000 

(занони аз синнусоли 
меҳнатӣ калон) +400 600 

(50% занҳои дар шаҳр 
зиндагикунанда ва аз 

синнусоли меҳнатӣ калон.) = 
2 529 100 

0,5 100%   1023,5 

0,5 8% 8 809,3 

0,5 31% 5 156,8 

0,5 61% 

3 

57,4 

7 

Камзӯли 
занона 

 (камзул, 
нимтана) 

1 903 500 (занони синнусоли 
меҳнатии деҳот)+225 000 

(занони аз синнусоли 
меҳнатӣ калон)=2 128 500 

0,17 100%   437,8 

0,17 8% 12 340,6 

0,17 31% 8 70,4 

0,17 61% 5 26,8 

8 
Костюмҳои 
занона (бо 

гулдӯзӣ) 

951750 (50%)+ 355 500 (50% 
занони синнусоли меҳнатии 

деҳот ва занҳои дар шаҳр 
зиндагикунанда) + 209 205 

(50% и духтарони аз 10 то 14 
сола)= 1 516 455 

0,2 100%   2814,5 

0,2 8% 20 485,3 

0,2 31% 11 1034,2 

0,2 61% 
7 

1295,1 

  Ҳамагӣ, ҳаз. 
долл. 

        
88607,3 

Сарчашма: Омори солонаи ҶТ 2018, саҳ.27, Агентии омории назди президенти ҶТ, нархҳо дар асоси 
пурсиши фурӯшандагони либосҳо дар бозорҳои «Корвон», «Меҳргон», «Водонасос», «Саховат», бозорҳои 
либоси ноҳияи Ваҳдат и Ҳисор, мағозаҳо дар МС «ЦУМ», МС «Садбарг», «Мираж»  (Бохтар). 
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Замимаи 9 

 
Нархи баста (комплект) - и либоси мактабӣ барои духтарон 

синфҳо 
Нархи чузъҳои либосҳои мактабӣ барои духтарон Нархи 

умумӣ, 
сомонӣ Пиҷак Шимҳо 

Нимтана 
(Жилет) 

Пироҳан 
(Блузка) 

Юбка Пешдоман Сарафан 

1-4 135 45 60 20 40 25 55 380 

5-9 140 50 70 25 40 25 60 410 

10-11 150 55 100 25 40 25 65 460 

 

 

Замимаи 10 

Нархи баста (комплект) - и либоси мактабӣ барои писарон 

Синфҳо 

Нархи чузъҳои либосҳои 
мактабӣ барои писарон 

Нархи 
умумӣ, 
сомонӣ 

Сегона 
(Покер) 

Пироҳан 
(Рубашка) 

1-4 190 30 220 

5-9 215 35 250 

10-11 260 40 300 

                                           Сарчашма: Нархномаи «Нассоҷи Тоҷик», 2017  
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Замимаи 11 

Баҳодиҳии ҳаҷми бозори либоси мактабӣ дар Тоҷикистон 

№ 

Шумораи 
хонандагон 

Синфҳо 

Талабот ба 
либоси 

мактабӣ 
(баста 

(комплект)
) 

Ҳаҷми 
дӯхти 

либоси 
мактабӣ 
дар ҶТ 
(баста 

(комплект)
) 

Ҳиссаи 
истеҳсолкунандаго

ни ватании 
либосҳои мактабӣ 

бо % аз 
истеъмолоти 

умумии ҶТ (дар %) 

Нархи 
либоси 

мактабӣ 
(сомонӣ)* 

Ҳаҷми 
бозори 

либосҳои 
мактабӣ 

(млн. 
сомонӣ) 

аз онҳо 
духтарон 

барои 
духтарон 

аз онҳо барои духтарон барои духтарон 

аз онҳо 
писарон 

барои 
писарон 

аз онҳо барои писарон барои писарон 

1 

839700 

1-4 

839700 76319 9,1% 
 

295,64 

405800 405800 34687 8,5% 442 179,36 

433900 433900 41632 9,6% 268 116,28 

2 

816000 

5-9 

816000 63637 7,8% 
 

305,79 

393500 393500 27735 7,0% 470 184,95 

422500 422500 35902 8,5% 286 120,84 

3 

250600 

10-11 

250600 53686 21,4% 
 

103,06 

115200 115200 25018 21,7% 515 59,33 

135400 135400 28668 21,2% 323 43,73 

Ҳамагӣ 

1906300 

 

1906300 193642 10,2% 

 

704,49 

914500 914500 87440 9,6% 423,64 

991800 991800 106202 10,7% 280,85 

Ҳисоб карда шудааст дар асоси: Омори солонаи ҶТ 2018, саҳ. 46, нархномаи Нассоҷи Тоҷик», 2017 
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 Замимаи 12 
Пурсишномаи 

Таҳлили фаврии фаъолияти мағозаҳо ва нуқтаҳои савдои либос 
 
 

 
1. Номи мағоза/нуқтаи савдо_________________________________________________ 

 

2. Суроғаи мағоза/нуқтаи савдо: ___________________________________________________ 
 

3. Намуди мағоза: □ калон    □ хурд □ нуқтаи савдо  
 

4.   Самти фаъолияти мағоза/нуқтаи савдо: □ либоси мардона □ либоси занона □ либоси бачагона    
                    □ либосҳои гуногун 
 

       5. Намудҳои либос: □ костюмҳо ва шимҳо□ пероҳан(сорочки) □ палто □ курткаҳо □ плаш □ пуловерҳо 
            □ ҷемпер свитерҳо □шарф □ кулоҳ □ ҷӯроб (носки) □ курта платья □ 
кофтаҳо  
            □ куртаи тагпӯшӣ □ либоси таг (трусы ва майки) □ шимҳо  
            □ яктаг□ рӯймолҳо □ камзӯлҳо □ нимтанаҳо □ либосҳои варзишӣ  
 

       6. Фосилаи нарх ба либоси фурӯхташаванда: □ паст _____ сомонӣ   □ баланд ______ сомонӣ 
 

7. Ҷараён ва роҳҳои гирифтани либос барои фурӯш: 
       □ рост аз истеҳсолкунанда □ тавассути миёнарав аз истеҳсолкунанда □ аз кӯтарафурӯш □ хариди 
шахсӣ 
 

8. Ҳаҷми фурӯши либос дар як моҳ: 
□ ба воҳиди натуралӣ_____дона / ҷуфт               □ ба воҳиди пулӣ___________ сомонӣ   
 

 
9.  Тавсифи харидорони потенсиалӣ:   

 ___% дороён            ___% синфи миёна          ___% боқимонда 
 

 
10. Маблағи тахминии хариди яквақта:  
       □ бо ифодаи миқдорӣ____дона/ҷуфт                 □ бо ифодаи пулӣ_____ сомонӣ   

 

 
11. Маданияти хизматрасонии фурӯшанда: □ аъло     □ хуб       □ бад 

 
 
 

 Ному насаб_______________________________________                                         Сана_______________  
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Замимаи 13 
 

Тақсимоти мағозаҳо ва нуқтаҳои савдо аз рӯи бахш (сегмент) 

№ Бахш Ҳисса, %  Мағозаҳои асосӣ ва нуқтаҳои савдо 

1 
Баланд ва 
премиум 

8% 

1.Мағозаҳои фирмавӣ ва брендӣ 

 Pierre Cardin (Polo Assn.) 

 Kanzler 

 Vitali Ricci 

 Mexx 

 Adidas 

 Joma 

 Ramsey|KiP (ш.Хуҷанд) 
 
2. Мағозаҳои фирмавӣ: 
      ш. Душанбе: 

 5th avenue  

 Brand Outlet (ZARA, Pull&Bear, Bershka) 

 Multikid  

 Кашемир 
ш. Хуҷанд: 

 Сафир  

 Ризвон 

 Ясмин 

 Савсан 

 Ромин ва ғ. 

2 Миёна 31% 

1. Мағозаҳои фирмавии брендӣ 

 Mexx 

 LC Waikiki 

 Carrera (Душанбе ва Хуҷанд) 

 Iamdifferent 

 Li-Ning (Душанбе ва Хуҷанд) 

 Colins (Хуҷанд) 

 Baleno (Хуҷанд) 
 

2.  Мағозаҳои фирмавӣ: 

 Milano Moda 

 Дилпур 

 Матин 

 Istanbul (Душанбе) 

 DeFacto (Душанбе) 

 Мираж (ш.Бохтар)  

 Стамбул(ш.Бохтар) 

 Искандар(ш.Бохтар) 

 Элегант (ш.Бохтар) 

 Тобон (Хуҷанд) 

 VIP (Хуҷанд) 

 TajLady (Хуҷанд) 
 

3. Гипермаркети «Ашан» 
4. Мағозаҳо ва нуқтаҳои фурӯш дар Душанбе: МС «Садбарг», МС 

«Саодат», МС «ЦУМ», МС «Ситора», и в ш.Хуҷанд: МС «Нур», МС 
«Хесон», МС «Таҷсити» 

5. Нуқтаҳои фурӯш дар бозори «Корвон», «Меҳргон» (Душанбе), 
«Сомон» (Хуҷанд), «20 солагии Истиқлолият» (Хуҷанд), мағозаҳои 
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№ Бахш Ҳисса, %  Мағозаҳои асосӣ ва нуқтаҳои савдо 

марказии Хуҷанд, Бохтар, Кӯлоб, Хоруғ, ҳамчунин НТМ ва ноҳияҳои 
кишвар 

3 
Эконом-

синф 
61% 

1. Гипермаркети «Ашан» 
2. Мағозаҳо ва нуқтаҳои фурӯш дар МС «Садбарг», МС «Саодат», МС 

«ЦУМ», МС «Ситора», як қатор мағозаҳо дар кӯч. И. Сомонӣ (ш. 
Хуҷанд) 

3. Нуқтаҳои фурӯш дар бозорҳои «Корвон», «Меҳргон» дар ш. Душанбе 
ва «Сомон», «Атуш», «20 солагии Истиқлолият», микроноҳияи 32 дар 
ш. Хуҷанд, ҳамчунин дар бозорҳои марказии шаҳри Хуҷанд, Бохтар, 
Кӯлоб, Хоруғ, ҳамчунин НТМ ва ноҳияҳои кишвар  

 

 

 
 
 


