
 

BOMCA office in Tajikistan, 91/10 Shevchenko steet, Dushanbe, Tajikistan; Tel. (calls from inside Tajikistan) +992 (44) 
6005528, 6005527, 6005592,  

Fax: +992 (44) 41-06-46  

 

  
         Барномаи мусоидат ба идораи сарњадот дар Осиёи Марказӣ (БОМКА) 

 
 

  
 
 
                                                                                               Шарики и�рокунанда 

  

 

Курси омўзиши кадрҳои миллии Тоҷикистон оиди 

"Услубҳои муоинаи автомобилҳои дуздидашуда" 

ш. Душанбе, Тоҷикистон (29 ноябри с. 2013)  –  15 афсари Хадамоти гумрукӣ дар курси 
омўзишӣ доир ба мавзўи “Услубҳои муоинаи автомобилҳои дуздидашуда” иштирок 
карданд. Курси мазкур аз ҷониби Барномаи мусоидат ба идораи сарҳадот дар Осиёи 
Марказӣ (БОМКА) ташкил шудааст. Қобили зикр аст, ки кўмаки молиявӣ барои 
амалисозии ин чорабинии барномаи БОМКА аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо фароҳам 
гардида, иҷрокунандагони ин чорабинӣ Барномаи Рушди СММ (БРСММ) ва Маркази 
байналмиллалӣ оид ба рушди сиёсати муҳоҷиратӣ (МБРСМ) ба ҳисоб мераванд.    
 
Ду омўзгор аз Иттиҳоди Аврупо (Австрия) ба иштироккунандагони курси омўзишӣ 
иттилооти асосиро дар бораи навъҳои гуногуни дуздидани автомобил ва воситаҳои муоинаи 
автомобил пешниҳод намуданд. Дар рафти курси омўзишӣ иштироккунандагон бо 
услубҳои муайянсозии рақами идентификатсионии (VIN-коди) автомобилҳо ва роҳҳои 
ошкорсозии автомобилҳои дуздидашуда ошноӣ пайдо карданд.         
 
Дар рўзи сеюми курс дарс ва машқҳои амалӣ дар гузаргоҳи сарҳадии “Дўстӣ” дар сарҳади 
Тоҷикистон ва Ўзбекистон сурат гирифт. Дар он ҷо барои афсарони хадамоти гумрукӣ 
имконияти хуб фароҳам оварда шуд, то ки онҳо дониш ва маҳорате, ки дар соҳаи 
муайянсозии автомобилҳои дуздидашуда ба даст оварданд, дар амал татбиқ намоянд. 
 
Ҳадаф ва вазифаҳои асосии барномаи БОМКА пуштибонӣ барои таҳкими амният дар 
минтақаи Осиёи Марказӣ, мусоидат намудан ба рушди тиҷорат ва транзити қонунӣ, коҳиш 
додани убуру мурури ғайриқонунии одамон ва амвол дар сарҳад мебошад. 
 
Барномаи БОМКА аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ шуда, аз ҷониби БРСММ ва 
МБРСМ (ба ҳайси шарики иҷрокунанда) амалӣ мегардад.  

Барои дарёфт намудани иттилооти бештар, лутфан ба Мудири Барномаи БОМКА дар 

Тоҷикистон Сӯҳроб Қаҳҳоров тариқи почтаи электронии suhrob.kaharov@undp.org; ва рақами 

телефони (44) 6005527/28 муроҷиат намоед.    

аз ϳϳϳϳониби БРСММ амалӣ 
мегардад 

аз ϳϳϳϳониби Иттиҳоди Аврупо 
маблаѓгузорї мешавад  

 


