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Сарраёсати сиёсати савдо ва бозори истеъмоли 
 

 
Сарраёсати сиёсати савдо ва бозори истеъмолӣ (минбаъд Сарраёсат) воҳиди таркибии 

Дастгоҳи марказии Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, барои 
таҳия ва амалӣ намудани сиёсати ягонаи давлатӣ дар соҳаи савдои дохилию хориҷӣ , 
танзими  сиёсати  тарифию  гумрукӣ, ҳамкорӣ бо Созмони Умумиҷаҳонии Савдо, танзими 
фаъолияти бозори истеъмолӣ ва рушди рақобат ва дигар масъалаҳои ба салоҳияташ вобаста 
масъул мебошад. 
 

Вазифаҳои асосие, ки Сарраёсат  
ба анҷом мерасонад. 

 
1. Дар соҳаи танзим ва рушди савдои хориҷӣ: 
 
- лоиҳаи қонунҳо, санадҳои меъёрию ҳуқуқии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ҳуҷҷатҳоеро, ки тартиби қонунгузорӣ талаб 
мекунад, пешниҳод менамояд; 

- таҳияи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ дар бахши фаъолияти тиҷоратӣ ва танзими сиёсати 
тарифию гумрукӣ; 

-  таҳияи консепсияҳо, стратегияҳои кӯтоҳмӯҳлат, миёнамӯҳлат ва дарозмӯҳлат, 
барномаҳо ва дурнамои рушди савдои хориҷӣ, бозори истеъмоли ва танзими  сиёсати  
тарифию  гумрукӣ; 

-  дар ҳамоҳангсозии барномаҳои соҳавӣ ва минтақавӣ оид ба рушди фаъолият дар 
бахши таҳлил ва омӯзиши бозори молӣ ва танзими  сиёсати  тарифию  гумрукӣ иштирок 
менамояд; 

 - ҳамоҳангсозии ҷараёни ташкили системаи Равзанаи ягонаи барасмиятдарории 
амалиётҳои содиротию воридотӣ ва транзитии молҳо; 

- иштирок дар таҳияи пешниҳодҳо оид ба такмили нишондиҳандаҳо ва шаклҳои 
ҳисоботҳои оморӣ дар фаъолияти тиҷоратӣ вобаста ба омӯзиши бозори молӣ ва танзими 
сиёсати тарифию гумрукӣ; 

- иштирок дар амалӣ гардонидани стратегияҳои бехатарии иқтисодии мамлакат ва 
амнияти озуқаворӣ; 

 - иштирок дар масъалаҳои танзими низоми андозбандии (аксизии) Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар қисмати воридот ва содироти молҳо; 

- иштирок дар ҳамоҳангсозии корҳо оид ба таъсиси нуқтаҳои тиҷоратии миёнамарзӣ ва 
бозорҳои наздисарҳадӣ; 
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 - дар доираи ваколатҳои ба Вазорат вогузоршуда, додани иҷозат барои содирот, 
воридот ва интиқоли транзитии молҳои таъиноти дутарафаи таҳти назорати содиротӣ 
қарордошта; 

 - пешниҳоди хулоса ба субектҳои ФИХ оид ба самаранокии иқтисодии қарорододҳо, 
шартномаҳо, созишномаҳо ва дигар санадҳои ба масъалаҳои иқтисодию тиҷоратӣ вобаста; 

 
2. Дар соҳаи сиёсати савдо ва хизматрасонӣ: 
 
- ташаккул ва татбиқи сиёсати давлатӣ ва танзими меъёрию ҳуқуқӣ  дар соҳаи савдо, 

хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ, рушди туризм ва рақобат; 
 - гузаронидани таҳлили комплексии ҳолати савдо, дурнамои рушди бозори истеъмолӣ, 

омода намудани нишондиҳандаҳои асосии рушди савдо, хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ, 
рушди туризм; 

- ҳамкории мутақобила бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, вилоятҳо, 
шаҳри Душанбе, ноҳияҳои тобеи ҷумҳуриявӣ оид ба ҳамоҳангсозии фаъолияти якҷоя бо 
мақсади ташкилдиҳӣ ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи савдо, хизматрасонии пулакӣ ба 
аҳолӣ, рушди туризм ва рақобат.  

     - оид ба ташкили системаи иттилоотӣ ва манбаъҳои маълумот оид ба масъалаҳои 
танзими савдои дохилӣ корҳоро анҷом дода, таъминоти методӣ ва иттилоотии соҳаро ташкил 
менамояд; 

   
3. Дар соҳаи ҳамкориҳо бо Созмони Умумиҷаҳонии савдо: 
 
- мутобиқгардонии фаъолияти вазорату идораҳо марбут ба масъалаҳои аъзогии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созмони Умумиҷаҳонии Савдо (СУС) ва иштироки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар фаъолияти Созмони мазкур; 

- мутобиқгардонии фаъолияти намояндагии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Женева оид ба 
масъалаҳои СУС; 

 - ташкил ва нигоҳ доштани сомонаи интернетии «Тоҷикистон ва СУС»; 
- пешниҳоди иттилооти аввалия, ки аз талаботи Созишномаҳои СУС  бармеоянд; 
 - дар якҷоягӣ бо вазорату идораҳои дахлдор омода ва ворид намудани таѓйирот ба 

ҳуҷҷатҳое, ки аз тарафи давлатҳои аъзои СУС дархост мешаванд; 
- таҳлил ва ҷамъбасти маводҳои вобаста ба СУС, ки аз ҷониби вазорату идораҳо, 

ташкилотҳо ва муассисаҳои ҷумҳуриявӣ ворид мешаванд ва додани хулосаҳои дахлдор. 
 

  


