
 

 

 

 

Лоихаи Иттиҳодии Аврупо дар мавзӯи «Масъалаҳои ҳуқуқии рушди косибӣ дар 

Ҷумҳурии Қиргизистон» давраи омузишӣ ва вохӯрии ҳамоҳангсозӣ барпо намуд       

Бишкек, 28 апрели соли 2015. 17 апрел дар шахри Ош давраи омузиши барои устодон якчоя бо 

вохурии хамохангсози бо Ширкати Сарвари Бахши Сиесат ва Сохибкории Вазорати иктисод 

хонум Акылай Кожомбердиева дар мавзуи «Масъалахои хукукии рушди косиби дар Чумхурии 

Киргизистон» баргузор шуд. 

 

Чорабинии мазкур якбора ду хадафро ба думбол дошт: аз як тараф – ин боло бурдани сатхи 

дониши кормандони корхонахои хурду миена ва косибон дар бахшхои калидии конунгузори, ки ба 

сохаи косиби таъсиргузоранд (давраи омузиши); aз суи дигар – ин чамъоварии масоил ва 

пешниходоти косибон, инчунин баррасии мушкилоти рушди сохаи косиби, лоихаи конун дар 

бораи фаъолияти косиби, лоихаи карор оиди ворид кардани тагйирот ба низоми давлатии 

намудхои фаъолияти иктисоди ба хотири рушди минбаъдаи косиби дар Киргизистон (вохурии 

хамохангсози).  

 

Дар чахорчубаи ин маъракахо масоили мухими бо низоми рохандозии андозбанди ва гумрукии 

бахши косиби, инчунин хамоханги байни ашхоси манфиатдори косиби ва истикрори накши бахши 

косиби дар иктисод барраси шуданд.  Давраи омузиширо Клуби фаъолони Бишкек бо кумаки 

CACSARC дар чахорчубаи лоихаи «Косиби ва бизнес ба воситаи хамоиши минтакаъви ва бозори 

мунсифонаи савдо», ки аз тарафи барномаи Central Asia Invest-и Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ 

мегардад, мегузаронад.  

 

Дар маърака сӣ нафар косиб ширкат карда имкони суханрони дошт. Масъалахое, ба мисли 

шароити патент ва чудо кардани косиби аз сохаи саноати сабук бардошта шуданд. Бояд кайд кард, 

ки созмони байналмилалии Cesvi якчоя бо се шарики минтакаъви - бо Иттиходияи миллии 

бизнеси хурду миена ва Иттифоки косибон дар Точикистон ва Клуби фаъолони Бишкек дар 

Киргизистон рохандози мекунад. 

 

Хадафи умумии лоиха – ин пешбурди бахшхои хусусии Точикистону Киргизистон бо тамоили 

хамгироии минтакаъви дар бахши косиби аст. Ин хадаф аз рохи афзоиши зарфият ва дастгирии 

созмонхои точикистони ва киргизистони – миенравони бахши косиби ба даст меояд.  

Барои дарефти иттилооти бештар, мархамат, ба Лука Паглиара, менеджери лоихаи Cesvi 

(lucapagliara@cesvioverseas.org) ё Талант Смаилов, менеджери лоихаи БДК 

(project.manager@bdk.kg) мурочиат намоед. 

 
Лоиҳа амалӣ мегардад: 

 

   
Ташкилоти Cesvi дар 

Тоҷикистон 

кӯч. Фирдавсӣ 16  

734003, Душанбе      

Тел: (+992 37) 224 67 28 

e-mail: 

 

Лоиҳа аз тарафи Иттиҳоди 

Аврупо маблағгузорӣ 

карда мешавад.  

 

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74  

734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  

 

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат аст, ки 

онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва 

такдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли 

васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва 

рушти бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон 

гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати 

озодии шахсиро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо 

омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳояшро бо 

мамолик ва қавмиятҳои берун аз сарҳадоти хеш бо 

ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар 

ВАРАКАИ ИТТИЛООТИ 
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tajikistan@cesvioverseas.org 

www.cesvi.eu  

 

 

 

 

Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   

http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/ind

ex_tg.htm  

 

Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, 

ҳамасола барои рушти мамлакат тақрибан 25 млн. 

евро фароҳам менамояд. 

 
 

Иттифоқи Ҳунармандони Тоҷикистон 

кӯч. Айни. 15, Душанбе 

Тел: +992 (917) 03434 

e-mail: huseyngulyamov@gmail.com 

https://www.facebook.com/groups/154847428047837/  

 

 

 

 

 

 

Клуби Хизматии Бишкек  

кӯч. Чуй 245/1, Бишкек,  Қирғизистон 

Тел: (+996 312) 93 55 81  

е-mail: office@bdk.kg 

 

 
PromoFirenze, Шӯъбаи Палатаи саноат ва савдои Флоренсии 

Виа дел Кастелло Д'Алтафронте 11, 50122 Флоренсия, Итолиё 

Тел. +39 055 267141 

e-mail: laura.tettamanti@promofirenze.it 

 www.promofirenze.it 

 

 

/ 

 

АМСХМ ҶТ  

кӯч. Лоик Шерали 3 

Душанбе,  Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003 

Тел: (+992-44) 625-00-08  

e-mail: info@namsb.tj www.namsb.tj 

https://www.facebook.com/namsb.tj 
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