
 
 

 

  
Барномаи идораи марзҳо дар Осиёи Марказӣ 
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  ҶАЛАСАИ МИНТАҚАВӢ БАРОИ РОҲБАРОН ВА КОРМАНДОНИ 
МАРКАЗҲОИ КИНОЛОГӢ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ 

  
ш. Душанбе, Тоҷикистон (4 июли с. 2013)  –  Агентии назорат бар гардиши ғайриқонунии маводи 

мухаддири Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Барномаи Иттиҳоди Аврупо БОМКA ташкилкунандагони 

ҷаласаи минтақавӣ барои роҳбарон ва кормандони марказҳои кинологӣ дар Осиёи Марказӣ ва 

Туркия мебошанд.  

 

Дар тӯли ду рӯз намояндагони хадамоти кинологии агентиҳои марзӣ, гумрук ва ҳамчунин  

Агентии назорат бар гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири Тоҷикистон таҷрибаи кории 

худро оиди омӯзиши сагҳо бо ҳамдигар табодул хоҳанд намуд ва усулҳои такмилдиҳии омӯзиши 

кинологҳоро дар самти ҷӯстуҷӯ ва ошкоркунии маводи мухаддир ва маводҳои тарканда муҳокима 

хоҳанд намуд. Аз ҷумла, иштирокчиёни ҷаласа мавзӯъҳои гузаронидани семинарҳои таълимӣ дар 

марказҳои кинологии кишварҳои Осиёи Марказӣ, истифодаи технологияи интерактивӣ ва 

дистансионӣ ва ҳамчунин корҳо бо сагҳои навъи хизматӣ, таҳияи усули ягона ба интихобкунӣ, 

санҷиш, хӯрокдиҳии сагҳо ва дигар масъалаҳои марбутро муҳокима хоҳанд намуд. 

 

Иштирокчиёни ҷаласа ҳамчунин ба марказии кинологӣ дар назди Агентии назорат бар гардиши 

ғайриқонунии маводи мухаддири Тоҷикистон, ки  дар соли 2012 аз ҷониби Барномаи Иттиҳоди 

Аврупо БОМКA сохта ва таҷҳизонида шудааст, ташриф хоҳанд намуд. Бинои мазкур аз утоқҳои 

зерин иборат мебошад: бинои таълимӣ якҷоя бо хобгоҳ барои кинологҳо, бахшҳои ветеринарӣ ва 

зоиши сагҳо, бинои дохилии машқдиҳӣ, хонача барои сагчаҳои навзоидашуда, хонача барои 

сагҳои касал ва нуқтаи гузаргоҳ. Маркази мазкур бо техникаи идорӣ ва компутарӣ, тиббӣ, 

ветеринарӣ ва таҷҳизоти ошхона таҷҳизонида шудааст. Дар он ҳамчунин китобхонаи дорои 

маводҳои таълимӣ мавҷуд ҳаст. Буҷети ҷудошуда барои сохтмон ва таҷҳизоти маркази 

зикргардида 450 ҳазор евроро таҳкил медиҳад.  

 

Ҳадафи барномаи БОМКА ин кӯмак намудан дар такмили бехатарӣ дар Осиёи Марказӣ, мусоидат 

намудан дар қонунӣ гардонидани тиҷорат ва транзит ва ҳамчунин пешгирӣ намудани убури 

ғайриқонунии одамон тавассути сарҳадоти Осиёи Марказӣ мебошад. 

 

Барномаи БОМКA аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ гардида ва фаъолиятҳои он 

тавассути БРСММ амалӣ мешавад.  

  
Барои дарёфт намудани иттилооти бештар хоҳишмандем ба Сӯҳроб Қаҳоров, Менеҷери Барномаи 

БОМКА дар ҶТ  бо имейли мазкур suhrob.kaharov@undp.org; ва ё тел.: (44) 6005527/28 муроҷиат намоед. 

аз ҷониби БРСММ амалӣ 

мегардад 

аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо 

маблағгузорӣ мегардад 


