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Замимаи 4 
     ба Барномаи давлатии сармоягузорӣ, 

              грантҳо ва сохтмони асосӣ 
                  барои солҳои 2013-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛОИҲАҲОИ ҚАРЗИИ БА САРМОЯГУЗОРӢ  
ЭҲТИЁҶДОШТА 
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Рамзи БДС   AGR 04 
 

 
 
 

 
Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Корҳои тадқиқотӣ   
Кӯмаки техникӣ   
Барқарорсозии соҳа   
Ташкили системаи нави фурӯши маҳсулот  
Барқарорсозии инфрасохтор  
Ҳамагӣ 8,1 

 

Номи лоиҳа: Барқароркунии соҳаи растаниҳои равғани эфирдор ва ташкили минбаъдаи 
саноати атриёт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2013-2015 
 

Соҳа Кишоварзӣ 
 

Мақоми иҷрокунанда: Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
 

Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

ш. Турсунзода  
 

Мақсади лоиҳа: 
 

 Самтҳои нави тараққиёти соҳаи кишоварзӣ  

Тавсифи лоиҳа: 
 

Таъмин талаботи аҳолии ҷумҳурӣ бо маҳсулоти саноати атриёт, беҳдошт ва 
баланд бардоштани даромаднокии хоҷагӣ аз ҳисоби содироти растаниҳои 
равғани эфирдор  

Асосноксозии  
лоиҳа 

Лоиҳа чорабинии зеринро маблағгузорӣ менамояд: 
Татбиқи лоиҳа ба барқарорсозии ситема ва баланд бардоштани самаранокии 
истифодаи заҳираҳо   

Бенефитсиарҳо Аҳолии   ш. Турсунзода, деҳаи Пахтаобод  
 

Статуси лоиҳа Лоиҳа  нав мебошад 
 

Иштироки донорҳо  Донор муайян нашудааст 
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Рамзи БДС IRW 03 
 

 
 

 
Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

 Обёрии заминҳои водии Данғара, марҳилаи III  

Ҳамагӣ 10,4 

Номи лоиҳа:  Обёрии заминҳои водии Данғара, марҳилаи III 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

 
2013-2015 

Соҳа Ирригатсия 
 

Мақоми иҷрокунанда: Вазорати мелиоратсия ва захираҳои об                      
Минтақаҳои татбиқи  
лоиҳа 

Иншооти номбурда заминҳои водии Данғараи вилояти Хатлонро фаро 
мегирад 
 

Мақсади лоиҳа: 
 

 Мақсади асосии лоиҳа баланд бардоштани некӯаҳолии сокинони мавзеъҳои 
мазкур мебошад. 
 

Тавсифи лоиҳа: 
 

 Азнавсозии наҳрҳо, иншооти пойгоҳҳои обкашӣ ва сохтмони наҳрҳои нав, 
пойгоҳҳои обкашӣ ва дигар иншоот . 
 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Зарурияти татбиқи лоиҳа – ин мавҷуд будани захираҳои обӣ, заминӣ ва меҳнатӣ 
мебошад 
 

Бенефитсиарҳо Аз ин лоиҳа аҳолии деҳаҳои водии Данғара манфиат мебинанд ва он боиси даромад 
ба буҷаи ҷумҳурӣ  мегардад.  
 

Статуси лоиҳа Лоиҳаи мазкур  давоми марҳилаҳои 1 ва 2-и лоиҳаи мазкур мебошад. 
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Рамзи БДС IRW 02 
 

 
 

Унсурҳои иҷрои лоиҳа 
Арзиш 

(млн. доллари ШМА) 
 Рушди таъминоти оби нӯшокӣ дар  деҳаҳои вилоятҳои Хатлону Суғд ва 
НТҶ   

 

Ҳамагӣ 11,0 

Иштироки донорҳо  Бонки Исломии Рушд ба нақша гирифтааст. 
 

Номи лоиҳа:  Рушди таъминоти оби нӯшокӣ дар деҳаҳои вилоятҳои Хатлону Суғд ва НТҶ  
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

 
2013-2015 

Соҳа Ирригатсия 
 

Мақоми иҷрокунанда: Вазорати мелиоратсия ва захираҳои об                      
Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

Иншооти номбурда деҳаҳои вилоятҳои Хатлону Суғд ва ноҳияҳои тобеъи 
ҷумҳуриро фаро мегирад 
 

Мақсади лоиҳа: 
 

 Мақсади асосии лоиҳа баланд бардоштани некӯаҳолии сокинони мавзеъҳои 
мазкур мебошад. 
 

Тавсифи лоиҳа: 
 

 Азнавсозии наҳрҳо, иншооти пойгоҳҳои обкашӣ ва сохтмони наҳрҳои нав, 
пойгоҳҳои обкашӣ ва дигар иншоот. 
 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Зарурияти татбиқи лоиҳа – ин мавҷуд будани захираҳои обӣ, заминӣ ва меҳнатӣ 
мебошад 
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Рамзи БДС -  IRW 05 
 

 

Бенефитсиарҳо Аз ин лоиҳа аҳолии деҳаҳои вилоятҳои Хатлону Суғд ва НТҶ манфиат мебинанд ва он 
боиси болоравии даромад ба буҷаи давлатӣ   мегардад.  
 

Статуси лоиҳа Лоиҳаи мазкур нав мебошад. 
 

Иштироки донорҳо   Бонки Исломии Рушд ба нақша гирифтааст. 
 

Номи лоиҳа: Аз худ намудани 24,4 ҳазор гектар заминҳои нав дар мавзеъҳои 
Мирзоравот ва Сомғари ноҳияи Мастчоҳ 
 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2013 – 2015 
 

Соҳа Мелиоратсия 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии   Тоҷикистон     
Минтақаҳои татбиқи  
лоиҳа 

Мавзеи Мирзоравот-Сомғар дар соҳили рости дарёи Сири н.Бобоҷон 
Ғафуров, вилояти Суғд. 
 

Мақсади лоиҳа: Таъмин намудани аҳолии вилоят бо маводи хӯрока, ашёи хоми саноатӣ ва 
баланд бардоштани сатҳи зисти аҳолии минтақа мебошад. 
 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Татбиқи лоиҳа имконият медиҳад, ки 24000 га заминҳои нави  мавзеи 
Мирзоравот-Сомғар дар соҳили рости дарёи Сири н. Бобоҷон Ғафуров, 
вилояти Суғд воқеъ буда обёрӣ ва азхуд карда шавад.  

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Аз худ намудани 24,4 ҳазор гектар заминҳои нав дар мавзеъҳои 
Мирзоравот ва Сомғари ноҳияи Мастчоҳ 
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Рамзи БДС: IRW 06 
 
Номи лоиҳа: Азхудкунии заминҳои нав дар мавзеи «Қарадум» - и ноҳияи Қумсангир марҳилаи 

якум  
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2013-2015 

Соҳа Ирригатсия ва обтаъминкунии  деҳот 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Минтақаҳои татбиқи 
лоиҳа 

Ноҳияи Қумсангир 

Мақсади лоиҳа: Мақсади асосии татбиқи лоиҳа – ин баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии 
мавзеи «Қарадум» мебошад.  

Тавсифи лоиҳа: 
 

Мавзеи «Қарадум» дар қисмати ҷанубу ғарби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни 
дарёҳои Вахш ва Панҷ ҷойгир мебошад. Об аз дарёи Панҷ ба воситаи пойгоҳҳои 
обкашӣ бо ёрии қубурҳои ирригатсионӣ ба майдонҳои кишт дода мешаванд. 

 
 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Иншооти обҷамъкунӣ  
Канали магистралӣ  
Пойгоҳҳои обкашӣ  
ХИБ (хати интиқолӣ барқ)  

 

Ҳамагӣ 247,5 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Зарурияти татбиқи лоиҳа ин мавҷуд будани захираҳои об, замин ва қувваи корӣ 
мебошад  

Бенефитсиарҳо Бевосита аз таҷдиди ин лоиҳа аҳолии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва вилояти Суғди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусан аҳолии таҳҷоии минтақа манфиат ба даст меорад. 
 

Статуси лоиҳа  Лоиҳаи мазкур нав аст.   

 
Иштироки донорҳо Донор муайян нашудааст 
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Каналҳои байнихоҷагӣ ва дохили хоҷагӣ  
Хатҳои коллекторӣ ва дренажӣ  
Корҳои тахту ҳамворкунӣ  
Ҳамагӣ:  91,3 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рамзи БДС: IRW 07 
 
Номи лоиҳа: Азхудкунии заминҳои нав дар мавзеи «Қарадум» -и ноҳияи Қумсангир марҳилаи 

дуюм  
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2013-2015 

Соҳа Ирригатсия ва обтаъминкунии  деҳот 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Минтақаҳои татбиқи 
лоиҳа 

ноҳияи Қумсангир 

Мақсади лоиҳа: Мақсади асосии татбиқи лоиҳа – ин баланд бартоштани сатҳи зиндагии аҳолии 
мавзеи «Қарадум».  

Тавсифи лоиҳа: 
 

Мавзеи «Қарадум» дар қисмати ҷанубу ғарби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни 
дарёҳои Вахш ва Панҷ ҷойгир мебошад. Об аз дарёи Панҷ ба воситаи пойгоҳҳои 
обкашӣ бо ёрии қубурҳои ирригатсионӣ ба майдонҳои кишт дода мешаванд. 

 
 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Иншооти обҷамъкунӣ  
Канали магистралӣ  
Пойгоҳҳои обкашӣ  

Асосноксозии  
лоиҳа 

Зарурияти татбиқи лоиҳа – ин мавҷуд будани захираҳои об, замин ва қувваи корӣ 
мебошад. Асоси фаъолияти истеҳсолии ин мавзеъро истеҳсолоти кишоварзӣ ташкил 
медиҳад ва дар навбати аввал заминҳои обёришаванда мебошад. 

Бенефитсиарҳо Аҳолии ноҳияи Қумсангир 
Статуси лоиҳа Лоиҳаи мазкур нав мебошад. 
Иштироки 
донорҳо 

Донор муайян нашудааст. 



116 
 

ХИБ (хати интиқолӣ барқ)  
Каналҳои байнихоҷагӣ ва дохили хоҷагӣ  
Хатҳои коллекторӣ ва дренажӣ  
Корҳои тахту ҳамворкунӣ  
Ҳамагӣ:   74,0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рамзи БДС -  IRW 08 
 

 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Зарурияти татбиқи лоиҳа – ин мавҷуд будани захираҳои об, замин ва қувваи корӣ 
мебошад. Асоси фаъолияти истеҳсолии ин мавзеъро истеҳсолоти кишоварзӣ ташкил 
медиҳад ва дар навбати аввал заминҳои обёришаванда мебошад. 

Бенефитсиарҳо Аҳолии ноҳияи Қумсангир 
Статуси лоиҳа Лоиҳаи мазкур нав мебошад. 
Иштироки 
донорҳо 

Донор муайян нашудааст. 

Номи лоиҳа: Обёрӣ ва азхудкунии заминҳо (700 га.) бо мақсади зиёд намудани масоҳати 
боғот ва маҳсулоти кишоварзӣ, меваю ангур дар ноҳияи Данғара”      

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои   2013- 2015. 

Соҳа Ирригатсия 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон         
Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

Заминҳои обёришаванда ва азхудшавандае, ки барои боғот ва ангурзор ба 
назар гирифта шудаанд дар қисмати марказии мавзеъи Данғара ҷойгиранд. Аз 
болои заминҳои зикргардида канали магистралии ВД-3 мегузарад. Қисме аз 
заминҳо ҳамчун хоҷагии ёрирасони трести «Данғараводстрой» истифода 
бурда мешавад 
 

Мақсади лоиҳа: Мақсади асосии татбиқи лоиҳа – ин баланд бартоштани сатҳи зисти аҳолие, 
ки дар минтақаи номбурда зиндагӣ мекунанд. Таъмини талаботи аҳолӣ бо 
маҳсулоти кишоварзӣ. 
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Рамзи БДС: IRW 09 
 
Номи лоиҳа: «Сохтмони комплекси пойгоҳи обкашӣ барои таъминоти иловагии оби БФК дар 

шаҳри Конибодом» 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2013-2015 

Соҳа Ирригатсия ва обтаъминкунии  деҳот 
 

Мақоми иҷрокунанда: Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Минтақаҳои татбиқи  
лоиҳа 

Шаҳри Конибодом 

Мақсади лоиҳа: 
 

Мақсади асосии татбиқи лоиҳа – ин беҳтар намудани заминҳои обёришаванда 
мебошад, ки ба зиёд намудани маҳсулоти кишоварзӣ оварда мерасонад. Дар натиҷа 
сатҳи зисти одамони минтақа беҳтар мегардад. 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Лоиҳаи мазкур дар шаҳри Конибодом ҷойгир буда, 80 км шарқии шаҳри Хуҷанд 
ҷойгир мебошад. Таъминоти обаш аз дарёи Сир мебошад. 

 
 

Тавсифи лоиҳа: Баъд аз сохтмони канали магистрали ВД-3 он ҳамчун манбаъи таъминоти 
мазеъи номбурда истифода бурда мешавад. Дар мавзеъ сохтмони хати 
обёрикунии пӯшида бо истифода аз қубурҳои (труба) полиэтиленӣ ва корҳои 
тахту ҳамворкунӣ дар назар дошта шудааст. 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Обёрӣ намудани 700 га замин  

Ҳамагӣ 8,4 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Зарурияти татбиқи лоиҳа бо захираҳои мавҷудаи обию заминӣ асоснок карда шудааст. 
Фаъолияти асосии истеҳсолии минтақа кишоварзӣ мебошад ва дар мадди аввал дар 
заминҳои обёришаванда.     

Бенефитсиарҳо  Аҳолии ноҳияи Данғара  
Статуси лоиҳа Бо назардошти он, ки лоиҳаи нав мебошад, бинобар ин маблағгузории молиявӣ ва 

татбиқи он зарур аст.  
Иштироки донорҳо Донор муайян нашудааст. 

Унсурҳои иҷрои лоиҳа Арзиш 
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Рамзи БДС: IRW 10 
 

(млн. доллари ШМА) 
 Сохтмони пойгоҳҳои обкашӣ   
Сохтмони қубурҳои баландшиддат  
 Сохтмони хати барқ  барои 110 кВт ва зеристгоҳ  
 Барқарорсозии Сари Қамиш  
Ҳамагӣ 33,8 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Зарурияти татбиқи лоиҳа – ин беҳтар намудани таъминоти об дар заминҳои 
обёришавандаи ин мавзеъ мебошад. Асоси фаъолияти истеҳсолии ин мавзеъро 
истеҳсолоти кишоварзӣ ташкил медиҳад ва дар навбати аввал дар заминҳои 
обёришаванда мебошад. 

Бенефитсиарҳо Аҳолии шаҳри Конибодом вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон     

Статуси лоиҳа Лоиҳаи мазкур нав мебошад. 
Иштироки 
донорҳо 

Донор муайян нашудааст. 

Номи лоиҳа: «Обёрии ирригатсионии заминҳои шаҳри Кӯлоб аз дарёи Панҷ»  
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

 
2013-2016 

Соҳа Ирригатсия 
 

Мақоми иҷрокунанда: Вазорати мелиоратсия ва захираҳои об                      
Минтақаҳои татбиқи  
лоиҳа 

Иншооти номбурда дар вилояти Хатлон ҷойгир мебошад ва аз ҳудуди 
ноҳияҳои Ҳамадони, Восеъ ва Кӯлоб мегузарад. 
 

Мақсади лоиҳа: 
 

Лоиҳаи мазкур дар асоси Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №68 аз 6 
феврали соли 2003 оиди гузаронидани ҷашни 2700 солагии шаҳри Кӯлоб 
шуда буд. Яке аз вазифаҳои муҳими лоиҳа ин таъминоти шаҳри Кӯлоб бо об 
аз дарёи Панҷ мебошад. 
Мақсади асосии лоиҳа баланд бардоштани некуаҳолии халқи мавзеи мазкур 
мебошад. 
 

Тавсифи лоиҳа: Барои гузаронидани об аз дарёи Панҷ то шаҳри Кӯлоб, лоиҳа корҳои 
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Унсурҳои иҷрои лоиҳа 
Арзиш 

(млн. доллари ШМА) 
1. Азнавсозии канали «Кӯлоб-дарё»  
2. Азнавсозии пойгоҳҳои обкашӣ «Кӯлоб-дарё»№0  
3. Наҳри пойгоҳҳои обкашии «Кӯлоб-дарё»№0  
4. Азнавсозии пойгоҳҳои обкашӣ «Кӯлоб-дарё»№1  
5. Наҳри пойгоҳҳои обкашии «Кӯлоб-дарё»№1  
6. Сохтмони пойгоҳҳои обкашии «Кӯлоб-дарё»№2  
7. Азнавсозии пойгоҳҳои обкашии «Кӯлоб-дарё»№2  
8. Азнавсозии пойгоҳҳои обкашии «Жданов-Фрунзе»  
9. Сохтмони наҳри «Жданов-Фрунзе» №1  
10. Сохтмони пойгоҳҳои обкашии №2  
11. Сохтмони наҳри пойгоҳҳои обкашии №2  
12. Сохтмони пойгоҳҳои обкашии №3  
13. Сохтмони обпартои пойгоҳҳои обкашии №3  
14. Сохтмони наҳри пойгоҳҳои обкашии №3  
15.Сохтмони обпартои Тебалай  
Ҳамагӣ 39,7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 зеринро пешбинӣ менамояд: азнавсозии наҳрҳо, иншооти пойгоҳҳои обкашӣ 
ва сохтмони наҳрҳои нав, пойгоҳҳои обкашӣ ва иншоот  мебошад. 
 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Зарурияти татбиқи лоиҳа – ин мавҷуд будани захираҳои обӣ, заминӣ ва меҳнатӣ 
мебошад 
 

Бенефитсиарҳо Аз ин лоиҳа аҳолии шаҳри  Кӯлоб  бурд менамояд ва боиси даромад ба буҷети 
ҷумҳурӣ ва шаҳр мегардад.  
 

Статуси лоиҳа Лоиҳаи мазкур нав мебошад. 
 

Иштироки донорҳо Донор муайян нашудааст. 
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Рамзи БДС: IRW 11 
 
Номи лоиҳа:  Таъминоти иловагии оби наҳри СФК дар пойгоҳи обкашии «Чумчуқ-Ҷар» 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2013-2015 

Соҳа Ирригатсия ва обтаъминкунии  деҳот 
 

Мақоми иҷрокунанда: Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

 Ноҳияи Ашти вилояти Суғд 

Мақсади лоиҳа: 
 

Мақсади асосии татбиқи лоиҳа – ин беҳтар намудани заминҳои обёришаванда 
мебошад, ки ба зиёд намудани маҳсулоти кишоварзӣ оварда мерасонад. Дар натиҷа 
сатҳи зиндагии одамони минтақа беҳтар мегардад. 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Мавзеи татбиқи лоиҳаи мазкур дар ноҳияи Ашт ҷойгир аст, таъминоти об аз дарёи 
Сир мебошад. 
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Рамзи БДС -  WSS 05 
 

Унсурҳои иҷрои лоиҳа 
Арзиш 

(млн. доллари ШМА) 
 Таъминоти иловагии оби наҳри СФК дар пойгоҳи обкашии «Чумчуқ-ҷар»  
Ҳамагӣ 8,3  

Асосноксозии  
лоиҳа 

Зарурияти татбиқи лоиҳа – ин беҳтар намудани таъминоти об дар заминҳои 
обёришавандаи ин мавзеъ мебошад. Асоси фаъолияти истеҳсолии ин мавзеъро 
истеҳсолоти кишоварзӣ ташкил медиҳад ва дар навбати аввал дар заминҳои 
обёришаванда мебошад. 

Бенефитсиарҳо Аҳолии  ноҳияи Ашти вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон     

Статуси лоиҳа Лоиҳаи мазкур нав мебошад. 
Иштироки 
донорҳо 

Донор муайян нашудааст. 

Номи лоиҳа: Баитмомрасонии сохтмони “Иншооти софкунандаи Варзоб”     

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои   2013 – 2015. 

Соҳа Обтаъминкунӣ ва канализатсия 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби   Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

Ноҳияи Варзоб ва шаҳри Душанбе 
 

Мақсади лоиҳа: 
 

Бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин намудани аҳолии шаҳри Душанбе 

Тавсифи лоиҳа: Татбиқи лоиҳа барои бо оби нӯшокии соф таъмин намудани 
аҳолии шаҳри Душанбе шароит муҳайё мекунад. 
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Рамзи БДС: WSS 06 
 

 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
( млн. доллари ШМА) 

Ба охир расонидани сохтмони 6 қароргоҳ   
Ба охир расонидани сохтмони ҷӯйборҳо ва обравҳои дохилӣ  
Ба охир расонидани сохтмони реагентҳо ва васли таҷҳизот  
Ба охир расонидани сохтмони филтрҳо ва васли таҷҳизот  
Ба охир расонидани сохтмони бинои хлоратор  

Ба охир расонидани сохтмони обрав Д- 1200 мм дар ду тараф  

Корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ  

Сохтмони иншооти обнигоҳдоранда  

Ҳамагӣ 20,0 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Сабаби асосии зарурияти лоиҳа ин бо об таъмин намудани аҳолии ш.Душанбе мебошад 

Бенефитсиарҳо КВД «Обу корези Душанбе» ва аҳолии ш. Душанбе.  
Статуси лоиҳа Бо назардошти он, ки лоиҳаи нав мебошад, бинобар ин маблағгузории молиявӣ ва 

татбиқи он зарур аст.  
Иштироки донорҳо Донор муайян нашудааст. 

 

Номи лоиҳа Бунёди шабакаи обтаъминкунии гурӯҳии Данғара  
 

Таърихи оғоз ва ба анҷом 
расидани лоиҳа 

Солҳои 2013-2015 

Соҳа Обтаъминкунӣ ва канализатсия 
 

Мақоми иҷрокунанда Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Минтақаи татбиқи  
Лоиҳа 

Водии Данғара 

Мақсади лоиҳа 
 

Беҳтар намудани обтаъминкунии нуқтаҳои аҳолинишин бо оби хушсифати 
нӯшокӣ 

Тавсифи  лоиҳа 
 

Сохтмони хатҳои оби магистралӣ бо иншооти хатҳои муҳандисӣ, сохтмони 
стансияҳои насосии сатҳи минбаъдаи болоравӣ 
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Рамзи БДС -   ENE 05 

 
 

 

 

Унсурҳои лоиҳа  Арзиш 
(бо млн. долл. ШМА) 

Сохтмони хати обрасонии магистралӣ ва иншооти хаттии муҳандисӣ  
Сохтмони стансияҳои насосӣ барои баровардани об  
Ҳамагӣ 9.7 

Асосноксозии 
лоиҳа  

Системаи таъминоти оби нӯшокӣ бо иқтидори 743 метри мукааб дар як сол 12 фоизро 
аз эҳтиёҷоти баҳисобгирифтаи аҳолӣ  таъмин менамояд. Сохтмони хатҳои қубурҳои 
обгузар мутобиқи ҳамин лоиҳа таъмини 117 ҳазор аҳолиро кафолат дода, ҳамзамон 
иқтидори таъминоти обро то 6.2 миллион метри мукааб дар як сол афзоиш медиҳад, 
ки барои он сохтмони обгузарҳо аз қубурҳои металлии қутрҳои гуногун ба дарозии 
21.0 километр зарур аст. Иҷрои ин чорабиниҳо имконият медиҳад, ки ҳамаи 
манбаъҳои бемориҳои сироятӣ ва дигар бемориҳои вобаста ба ҳаҷм ва сифати об аз 
байн бурда шаванд. 

Бенефитсиарҳо Аҳолии водии Данғара 
 

Статуси лоиҳа Лоиҳаи мазкур нав мебошад 
 

Иштироки донорҳо  Оид ба ин лоиҳа донор муайян нагардидааст. 

Номи лоиҳа: Хати барқи 500 кВт Шимол - Ҷануб (Хуҷанд - Датка) 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои   2013 – 2015. 
 

Соҳа Энергетика 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

Вилояти Суғд, Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Мақсади лоиҳа: Навсозии хати барқи 500 кВт Шимол - Ҷануб (Хуҷанд - Датка)   

Тавсифи лоиҳа: 
 

Татбиқи лоиҳа имкон медиҳад, ки аҳолӣ ва саноати ҷумҳурӣ бо 
қувваи барқ таъмин карда шаванд. 
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Рамзи БДС -   ENE 06 

 
 
 

 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
( млн. доллари ШМА) 

Хати барқи 500 кВт Шимол - Ҷануб (Хуҷанд - Датка)  

Ҳамагӣ  10,25 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Таҷдид ва навсозии иншооти энергетикии кишвар тақозои замон аст.   

Бенефитсиарҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Статуси лоиҳа Бо назардошти он, ки лоиҳаи нав мебошад, бинобар ин маблағгузории молиявӣ ва 
татбиқи он зарур аст.  

Иштироки донорҳо  Бонки Исломии Рушд ба нақша гирифтааст. 
 

Номи лоиҳа: Таҷдид ва навсозии НБО-и “Норак” 
 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои   2013 – 2016. 
 

Соҳа Энергетика 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

Шаҳри Норак, вилояти Хатлон 
 

Мақсади лоиҳа: Таҷдид ва навсозии НБО-и “Норак”, ки тӯли солҳои зиёд 
истифода ва фарсуда шуда истодааст. 
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Рамзи БДС -  ENE 07 
 
 
 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Татбиқи лоиҳа имкон медиҳад, ки аҳолӣ ва саноати ҷумҳурӣ бо 
қувваи барқ таъмин карда шаванд. 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
( млн. доллари ШМА) 

Таҷдид ва навсозии НБО-и «Норак»  

Ҳамагӣ 400,0 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Таҷдид ва навсозии иншооти энергетикии кишвар тақозои замон аст. Иқтидорҳои НБО-
и «Норак» фарсуда шуда истодаанд ва чораҳои навсозии таъҷилиро тақозо менамояд. 

Бенефитсиарҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Статуси лоиҳа Бо назардошти он, ки лоиҳаи нав мебошад, бинобар ин маблағгузории молиявӣ ва 
татбиқи он зарур аст.  

Иштироки донорҳо Аз тарафи Ширкати давлатии энергетикии Ҷумҳурии Халқии Хитой АТИ (ТЭО)-и лоиҳа 
таҳия шудааст. 
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Номи лоиҳа: Таҷдид ва навсозии НБО-и “Сарбанд”  
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои   2013 – 2015. 

Соҳа Энергетика 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Минтақаҳои татбиқи  
лоиҳа 

Шаҳри Сарбанди вилояти Хатлон 

Мақсади лоиҳа: 
 

Таҷдид ва навсозии НБО-и “Сарбанд”, ки тӯли солҳои зиёд истифода ва 
фарсуда шуда истодааст. 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Татбиқи лоиҳа имкон медиҳад, ки аҳолӣ ва саноати ҷумҳурӣ бо қувваи 
барқ таъмин карда шаванд. 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
( млн. доллари ШМА) 

Таҷдид ва навсозии НБО-и «Сарбанд»  

Ҳамагӣ 65,0 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Таҷдид ва навсозии иншооти энергетикии кишвар тақозои замон аст. Иқтидорҳои НБО-
и «Сарбанд» фарсуда шудаанд ва чораҳои навсозии таъҷилиро тақозо менамояд. 

Бенефитсиарҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Статуси лоиҳа Бо назардошти он, ки лоиҳаи нав мебошад, бинобар ин маблағгузории молиявӣ ва 

татбиқи он зарур аст.  
 

Иштироки донорҳо Ширкати “Техноэкспорт”-и Чехия маблағгузориро ба нақша гирифтааст. 
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Рамзи БДС:  ENE 08 
 

Номи лоиҳа 
Сохтмони нақби обрав дар дарёи Вахш (НБО-и Бойғозӣ) 

Таърихи оғоз ва анҷомёбии 
лоиҳа 

Солҳои 2011-2013 

Соҳа  Энергетика 
 

Мақоми иҷрокунанда ШСҲК  «Барқи Тоҷик»  
Минтақаи татбиқи лоиҳа Вилояти Хатлон (воқеъ дар дарёи Вахш, НБО-и Бойғозӣ) 
Мақсади лоиҳа Лоиҳаи мазкур барои сохтмони нақби обрав дар дарёи Вахш, ки он  ҳамчун 

нақби эҳтиётии зеризаминӣ, ки минбаъд ҳамчун нақби обгузар дар натиҷаи рух 
додани лағжиши Бойғозӣ ва маҳкам гардидани маҷрои дарёи Вахш истифода 
хоҳад шуд, татбиқ хоҳад гашт 

 Тавсифи лоиҳа Мутобиқи шартномаи байни Ширкати Саҳҳомии Ҳолдингии Кушодаи «Барқи 
Тоҷик» ва Ширкати Фаронсавии «Электросети де Франс» (EDF) асосноккунии 
техникию иқтисодии сохтмони нақби обгузар таҳия гардидааст, ки мутобиқи он 
дарозии нақб 1180 м ва диаметраш 12 м буда, арзиши лоиҳавии нақб 34,0 
миллион  доллари амрикоиро ташкил медиҳад  

 
 

Унсурҳои лоиҳа Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Хароҷоти сохтмони нақб  
Истифодаи гурӯҳҳои машваратӣ  
Нигоҳ доштани марказ ва хароҷоти пешбининашуда  

Ҳамагӣ 
10,0 

 
Асосноксозии лоиҳа Сохтмони нақби обрав яке масъалаи мазкур ниҳоят ташвишовар буда, мувофиқи 

таҳлили коршиносони соҳавӣ дар натиҷаи фаромадани лағжиш зиёда аз 2 млрд. дол. 
ШМА зарари иқтисодӣ расида, он инчунин ба фаъолияти НБО-ҳои Сангтӯда-1 ва 
Бойғозӣ таъсири манфӣ мерасонад.  

Бенифитсиарҳо 
 
Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Статуси лоиҳа 
Лоиҳаи мазкур нав буда, ба сармоягузорӣ эҳтиёҷ дорад.  
 

Иштироки донорҳо 
Бонки Исломии Рушд 
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Рамзи БДС:  ENE 09 
 

Номи лоиҳа 
 Лоиҳаи "Сохтмони НОБ-и Зарафшон" (150 мВт) 

Таърихи оғоз ва анҷомёбии 
лоиҳа 

Солҳои 2013-2016 

Соҳа  Энергетика 
 

Мақоми иҷрокунанда ШСҲК  «Барқи Тоҷик»  
Минтақаи татбиқи лоиҳа  Ноҳияи Айнӣ 
Мақсади лоиҳа Лоиҳаи мазкур барои сохтмони  НОБ-и Зарафшон татбиқ хоҳад гашт 
 Тавсифи лоиҳа  Бунёди НОБ-и Зарафшон имконият медиҳад, ки дар минтақа таъминоти нерӯи 

барқ таъмин карда шуда, иқтидори иқтисодии минтақа афзун карда шавад 

 
 

Унсурҳои лоиҳа Арзиш 
(млн. доллари ИМА) 

Сохтмони НОБ-и Зарафшон (150 мВт)  

Ҳамагӣ 
  258,0 

 
Асосноксозии лоиҳа  Захира намудани об бо мақсадҳои ирригатсионӣ, таъминоти кафолатноки минтақа 

бо қувваи барқи маҳаллии арзон 

Бенифитсиарҳо 
 
Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Статуси лоиҳа 
Лоиҳаи мазкур нав буда, ба сармоягузорӣ эҳтиёҷ дорад  
 

Иштироки донорҳо 
Донор муайян нагардидааст 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 
 

 
 

Рамзи БДС -  ENE 10 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номи лоиҳа: Лоиҳаи "Сохтмони МБГ-и "Душанбе -2" (270 мВт) 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои   2013 – 2016 

Соҳа Энергетика 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Минтақаҳои татбиқи  
лоиҳа 

Шаҳри  Душанбе 

Мақсади лоиҳа: 
 

 Сохтмони МБГ-и "Душанбе – 2" бо мақсади бо қувваи барқи арзони 
маҳаллӣ ва гармӣ таъмин намудани пойтахти ҷумҳурӣ 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Татбиқи лоиҳа имкон медиҳад, ки аҳолӣ ва саноати  шаҳри Душанбе бо 
қувваи барқ таъмин карда шаванд 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
( млн. доллари ШМА) 

 Сохтмони МБГ-и "Душанбе -2" (270 мВт)  

Ҳамагӣ 300,0  

Асосноксозии  
лоиҳа 

 Бунёди иншооти энергетикии кишвар аз ҷумла сохтмони МБГ-и "Душанбе -2" (270 мВт) 
тақозои замон аст   

Бенефитсиарҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Статуси лоиҳа Бо назардошти он, ки лоиҳаи нав мебошад, бинобар ин маблағгузории молиявӣ ва 

татбиқи он зарур аст  
 

Иштироки донорҳо Донор муайян нагардидааст 
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Рамзи БДС -  ENE 11 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номи лоиҳа: Сохтмони НБО-и "Нуробод -1" (350 МВт) 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои   2013 – 2016 

Соҳа Энергетика 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Минтақаҳои татбиқи  
лоиҳа 

 Водии Рашт. Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Мақсади лоиҳа: 
 

Сохтмони НБО-и "Нуробод -1" (350 МВт) бо мақсади бо қувваи барқи 
арзони маҳаллӣ ва гармӣ таъмин намудани пойтахти ҷумҳурӣ 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Татбиқи лоиҳа имкон медиҳад, ки аҳолӣ ва саноати водии Рашт бо қувваи 
барқ таъмин карда шаванд 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
( млн. доллари ШМА) 

Сохтмони НБО-и "Нуробод -1" (350 МВт)  

Ҳамагӣ 568,0 

Асосноксозии  
лоиҳа 

 Бунёди иншооти энергетикии кишвар, аз ҷумла  НБО-и "Нуробод -1" (350 МВт)тақозои 
замон аст.   

Бенефитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Статуси лоиҳа Бо назардошти он, ки лоиҳаи нав мебошад, бинобар ин маблағгузории молиявӣ ва 

татбиқи он зарур аст.  
 

Иштироки донорҳо   Муайян нашудааст. 
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Рамзи БДС -  ENE 12 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Номи лоиҳа: Сохтмони НБО-и "Нуробод -2" (200 МВт) 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои   2013 – 2016 

Соҳа Энергетика 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Минтақаҳои татбиқи  
лоиҳа 

 Водии Рашт. Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Мақсади лоиҳа: 
 

Сохтмони НБО-и "Нуробод -2" (200 МВт) бо мақсади бо қувваи барқи 
арзони маҳаллӣ ва гармӣ таъмин намудани пойтахти ҷумҳурӣ. 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Татбиқи лоиҳа имкон медиҳад, ки аҳолӣ ва саноати водии Рашт бо қувваи 
барқ таъмин карда шаванд. 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
( млн. доллари ШМА) 

Сохтмони НБО-и "Нуробод -2" (200 МВт)  

Ҳамагӣ 400,0 

Асосноксозии  
лоиҳа 

 Бунёди иншооти энергетикии кишвар, аз ҷумла  сохтмони НБО-и "Нуробод -2" (200 
МВт)   тақозои замон аст   

Бенефитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Статуси лоиҳа Бо назардошти он, ки лоиҳаи нав мебошад, бинобар ин маблағгузории молиявӣ ва 

татбиқи он зарур аст  
 

Иштироки донорҳо   Муайян нашудааст. 
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Рамзи БДС -  ENE 13 
 

 
 

 
 

 

Номи лоиҳа: Сохтмони НБО-и "Шӯроб" (850 МВт)  
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои   2013 – 2017 

Соҳа Энергетика 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Минтақаҳои татбиқи  
лоиҳа 

Водии Рашт, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Мақсади лоиҳа: 
 

Сохтмони НБО-и "Шӯроб" (850 МВт) бо мақсади бо қувваи барқи арзони 
маҳаллӣ ва гармӣ таъмин намудани  ҷумҳурӣ. 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Татбиқи лоиҳа имкон медиҳад, ки аҳолӣ ва саноати водии Рашт бо қувваи 
барқ таъмин карда шаванд 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
( млн. доллари ИМА) 

Сохтмони НБО-и "Шӯроб" (850 МВт)   

Ҳамагӣ 950,0 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Бунёди иншооти энергетикии кишвар, аз ҷумла сохтмони НБО-и "Шӯроб" (850 МВт) 
тақозои замон аст   

Бенефитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Статуси лоиҳа Бо назардошти он, ки лоиҳаи нав мебошад, бинобар ин маблағгузории молиявӣ ва 

татбиқи он зарур аст  
 

Иштироки донорҳо   Муайян нашудааст 
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Рамзи БДС -  ENE 14 
 

 
 

 
 

Номи лоиҳа: Сохтмони НБО-и "Дупула" (90 МВт)   

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои   2013 – 2016 

Соҳа Энергетика 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

Ноҳияи Айнӣ. Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Мақсади лоиҳа: 
 

Сохтмони НБО-и "Дупула" (90 МВт) бо мақсади бо қувваи барқи арзони 
маҳаллӣ ва гармӣ таъмин намудани  аҳолии минтақа 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Татбиқи лоиҳа имкон медиҳад, ки аҳолӣ ва саноати  минтақа бо қувваи 
барқ таъмин карда шаванд 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
( млн. доллари ШМА) 

Сохтмони НБО-и "Дупула" (90 МВт)    

Ҳамагӣ 224,00 

Асосноксозии  
лоиҳа 

 Бунёди иншооти энергетикии кишвар, аз ҷумла  НБО-и "Дупула" (90 МВт) тақозои 
замон аст   

Бенефитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Статуси лоиҳа Бо назардошти он, ки лоиҳаи нав мебошад, бинобар ин маблағгузории молиявӣ ва 

татбиқи он зарур аст  
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Рамзи БДС -  ENE 15 
 
 

 
 

 
 

 

Иштироки донорҳо Муайян нашудааст. 
 

Номи лоиҳа: Азнавсозии НБО-и "Қайроққум"  (марҳилаи 1) 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои   2013 – 2015 

Соҳа Энергетика 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Минтақаҳои татбиқи  
лоиҳа 

Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Қайрокқум 

Мақсади лоиҳа: 
 

Барқарорсозӣ ва таҷдиди НБО-и "Қайроққум" бо мақсади бо қувваи барқи 
арзони маҳаллӣ ва гармӣ таъмин намудани  аҳолии минтақа 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Татбиқи лоиҳа имкон медиҳад, ки аҳолӣ  ва саноати  минтақа бо қувваи 
барқ таъмин карда шаванд 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
( млн. доллари ШМА) 

Барқарорсозӣ ва таҷдиди НБО-и "Қайроққум"    

Ҳамагӣ 60,0 
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Рамзи БДС -  ENE 16 
 

 
 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Бунёди иншооти энергетикии кишвар, аз ҷумла барқарорсозӣ ва таҷдиди НБО-и 
"Қайроққум" тақозои замон аст.   

Бенефитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Статуси лоиҳа Бо назардошти он, ки лоиҳаи нав мебошад, бинобар ин маблағгузории молиявӣ ва 

татбиқи он зарур аст.  
 

Иштироки донорҳо   Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд 

Номи лоиҳа: Сохтмони НОБ-и "Оббурдон" (140 МВт) 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои   2013 – 2016 

Соҳа Энергетика 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Минтақаҳои татбиқи  
лоиҳа 

Ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ 

Мақсади лоиҳа: 
 

Дар минтақаи номбурда бунёд намудани НОБ-и "Оббурдон" (140 МВт) 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Татбиқи лоиҳа имкон медиҳад, ки аҳолӣ ва саноати ҷумҳурӣ бо қувваи 
барқ таъмин карда шаванд. 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
( млн. доллари ШМА) 

Сохтмони НОБ-и "Оббурдон" (140 МВт)  
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Рамзи БДС -  ENE 17 
 
 

Ҳамагӣ  260,0 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Таҷдид ва навсозии иншооти энергетикии кишвар, аз ҷумла  сохтмони НОБ-и 
"Оббурдон" (140 МВт) тақозои замон аст.   

Бенефитсиарҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Статуси лоиҳа Бо назардошти он, ки лоиҳаи нав мебошад, бинобар ин маблағгузории молиявӣ ва 

татбиқи он зарур аст.  
 

Иштироки донорҳо Донор муайян нашудааст. 
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Номи лоиҳа: Лоиҳаи "Сохтмони НБО-и "Фондарё" (300 МВт) 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои   2013 – 2017 

Соҳа Энергетика 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

Ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ 

Мақсади лоиҳа: 
 

Дар минтақаи номбурда бунёд намудани  НБО-и "Фондарё" (300 МВт) 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Татбиқи лоиҳа имкон медиҳад, ки аҳолӣ  ва саноати ҷумҳурӣ бо қувваи 
барқ таъмин карда шаванд. 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
( млн. доллари ШМА) 

 Сохтмони НБО-и "Фондарё" (300 МВт)  

Ҳамагӣ 540,0 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Таҷдид ва навсозии иншооти энергетикии кишвар аз ҷумла  сохтмони НБО-и "Фондарё" 
(300 МВт)  

Бенефитсиарҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Статуси лоиҳа Бо назардошти он, ки лоиҳаи нав мебошад, бинобар ин маблағгузории молиявӣ ва 

татбиқи он зарур аст.  
 

Иштироки донорҳо  Донор муайян нашудааст. 
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Рамзи БДС -  ENE 18                          
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номи лоиҳа: Лоиҳаи "Сохтмони ХИБ 220 кВ "Сангтуда - Душанбе" (226 км) бо ОРУ-500 
Сангтуда  

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои   2013 – 2015 

Соҳа Энергетика 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Минтақаҳои татбиқи  
лоиҳа 

Вилояти Хатлон ва шаҳри Душанбе. 

Мақсади лоиҳа: 
 

Дар минтақаи номбурда  бунёд намудани   ХИБ 220 кВ "Сангтуда - 
Душанбе" (226 км) бо ОРУ-500 Сангтуда   

Тавсифи лоиҳа: 
 

Татбиқи лоиҳа имкон медиҳад, ки аҳолӣ ва саноати ҷумҳурӣ бо қувваи 
барқ таъмин карда шаванд. 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
( млн. доллари ШМА) 

 Сохтмони ХИБ 220 кВ "Сангтуда - Душанбе" (226 км) бо ОРУ-500 
Сангтуда 

 

Ҳамагӣ 161,0 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Таҷдид ва навсозии иншооти энергетикии кишвар аз ҷумла ХИБ 220 кВ "Сангтуда - 
Душанбе" (226 км) бо ОРУ-500 Сангтуда 

Бенефитсиарҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Статуси лоиҳа Бо назардошти он, ки лоиҳаи нав мебошад, бинобар ин маблағгузории молиявӣ ва 

татбиқи он зарур аст  
 

Иштироки донорҳо  Донор муайян нашудааст 
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Рамзи БДС -  ENE 19 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Номи лоиҳа: Лоиҳаи "Сохтмони ХИБ  дар доираи лоиҳаи CASA-1000 (750 км) 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои   2013 – 2016. 

Соҳа Энергетика 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

    Ҷумҳурии Тоҷикистон, Афғонистон ва Покистон 

Мақсади лоиҳа: 
 

 Дар минтақаи номбурда  бунёд намудани   ХИБ  дар доираи лоиҳаи 
CASA-1000 (750 км)    

Тавсифи лоиҳа: 
 

Татбиқи лоиҳа имкон медиҳад, ки аҳолӣ  ва саноати ҷумҳурӣ бо қувваи 
барқ таъмин карда шаванд. 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
( млн. доллари ШМА) 

 Сохтмони ХИБ  дар доираи лоиҳаи CASA-1000 (750 км)  

Ҳамагӣ 280,0 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Таҷдид ва навсозии иншооти энергетикии кишвар аз ҷумла ХИБ  дар доираи лоиҳаи 
CASA-1000 (750 км) 

Бенефитсиарҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Статуси лоиҳа Бо назардошти он, ки лоиҳаи нав мебошад, бинобар ин маблағгузории молиявӣ ва 

татбиқи он зарур аст.  
 

Иштироки донорҳо  Донор муайян нашудааст. 
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Рамзи  БДС: TRA 11 

 

 

 

 
 
 
 

Номи лоиҳа: Сохтмони роҳи оҳани Душанбе – Қӯрғонтеппа қитъа Кофарниҳон-Ёвон 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2013-2016 

Соҳа Нақлиёт 
Мақоми иҷрокунанда: КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон»  
Минтақаҳои татбиқи  
лоиҳа 

Лоиҳаи мазкур аз  Кофарниҳон то Ёвони вилояти Хатлон татбиқ хоҳад гашт 

Мақсади лоиҳа: 
 

Ҷиҳати таъмини алоқаи нақлиётии  бехатар ва доимӣ ва дар тамоми фаслҳои 
сол, ки ин ба рафтуои доимии сокинони минтақаи татбиқи лоиҳа махсусан 
шаҳрҳои Душанбе бо Кофарниҳон-Ёвон нигаронида шудааст 

Тавсифи лоиҳа: Лоиҳаи мазкур барои Ҷумҳурии Тоҷикистон стратегӣ ба ҳисоб меравад, ки ба 
беҳтар гардидани соҳаи иқтисодию иҷтимоии ҷумҳурӣ имкон медиҳад 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Сохтмони роҳи оҳани Кофарниҳон-Ёвон  

Ҳамагӣ   180,0 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Маблағҳои минбаъд ба лоиҳаи мазкур ҷалбшаванда барои  сохтмони роҳи 
автомобилгард Кофарниҳон- Ёвон равона хоҳад шуд  

Бенефитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Статуси лоиҳа Лоиҳаи нав буда, ба сармоягузорӣ эҳтиёҷ дорад  
Иштироки донорҳо Донор муайян нашудааст 
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Код БДС: TRA 11 

 

 
 

 
 
 

Номи лоиҳа: Сохтмон ва таҷдиди роҳи автомобилгарди Данғара-Кангурт -
Сари Хосор-Гулдара 
 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

 
Солҳои 2013-2015 

Соҳа Нақлиёт 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон   

 
Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

Лоиҳаи мазкур бо дарозии 115 км дар ҳудуди вилояти Хатлон 
ҷойгир шудааст. 
 

Мақсади лоиҳа: 
 

Таъмини иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 
июли сол 2002 № 276 «Дар бораи Барномаи маҷмӯи рушди 
ноҳияи Балҷувон ба сифати минтақи туризми байналмиллалӣ дар 
давраи солҳои 2002-2012». 
 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Сохтмон ва таҷдиди роҳи автомобилгард бо дарозии 115 км дар 
ҳудуди вилояти Хатлон.   

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

                 Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Сохтмон ва таҷдиди роҳи автомобилгарди Данғара-Кангурт - Сари Хосор-
Гулдара 
 

 

Ҳамагӣ  58,0 

Асосноксозии  лоиҳа Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 июли соли 2002 таҳти № 276 «Дар 
бораи Барномаи маҷмӯи рушди ноҳияи Балҷувон ба сифати минтақи туризми 
байналмилалӣ дар давраи солҳои 2002-2012». 

Бенефитсиарҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла аҳолии минтақаҳои вилояти Хатлон 
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Рамзи БДС: TRA 12 

 

 
 

 
 
 

 

Статуси лоиҳа Лоиҳаи мазкур нав мебошад 
 

Иштироки донорҳо Муайян нашудааст. 
 

Номи лоиҳа:  Сохтмони роҳи автомобилгарди Айнӣ-Панҷакент 
 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

 
Солҳои 2013-2015 

Соҳа Нақлиёт 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон   

 
Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

Ноҳияҳои Айнӣ ва Панҷакент 
 

Мақсади лоиҳа: 
 

 Сохтмони роҳи автомобилгарди Айнӣ-Панҷакент 
 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Сохтмон ва таҷдиди роҳи автомобилгард бо дарозии 108 км дар 
ҳудуди вилояти  Суғд 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

                 Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

 Сохтмони роҳи автомобилгарди Айнӣ-Панҷакент 
 

 

Ҳамагӣ 136,0 

Асосноксозии  лоиҳа  Фарсуда ва дар ҳолати ғайриқаноатбахшу садамавӣ қарор доштани роҳи мазкур ба 
ногузир будани татбиқи лоиҳа водор месозад 

Бенефитсиарҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла аҳолии минтақаҳои вилояти  Суғд 
 

Статуси лоиҳа Лоиҳаи мазкур нав мебошад 
 

Иштироки донорҳо Бонки Осиёгии Рушд  
 



143 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 
 

Рамзи БДС: TRA 13 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номи лоиҳа: Сохтмони роҳи оҳани Душанбе – Ош - Қашғар  
 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

 
Солҳои 2013-2016 

Соҳа Нақлиёт 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 
Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

Ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Қирғизистон ва Хитой 
 

Мақсади лоиҳа: 
 

Сохтмони роҳи оҳани Душанбе – Ош - Қашғар  
 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Сохтмон ва таҷдиди роҳи оҳан бо дарозии 1240 км дар ҳудуди  
Ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Қирғизистон ва Хитой 
 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

                 Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Сохтмони роҳи оҳани Душанбе – Ош - Қашғар  
 

 

Ҳамагӣ 1500,0 

Асосноксозии  лоиҳа Бунёди роҳи оҳани Душанбе – Ош – Қашғар имконият медиҳад, ки ҳамгироии 
иқтисодии кишварҳои мазкур ба сатҳи нав барояд ва ҷумҳурӣ аз бунбасти 
коммуникатсионӣ раҳо ёбад. 

Бенефитсиарҳо  Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қирғизистон ва Хитой   
 

Статуси лоиҳа Лоиҳаи мазкур нав мебошад 
 

Иштироки донорҳо Муайян нашудааст 
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Рамзи  БДС  TRA 14 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Номи лоиҳа: Сохтмони роҳи оҳани Ваҳдат-Қашғар (ҶХХ) 
 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

 
Солҳои 2013-2017 

Соҳа Нақлиёт 
Мақоми иҷрокунанда: КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон»   

 
Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

Ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Қирғизистон ва Хитой 
 

Мақсади лоиҳа: 
 

Сохтмони роҳи оҳани  Ваҳдат-Қашғар (ҶХХ) 
 
 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Сохтмон ва таҷдиди  роҳи  оҳан бо дарозии тақрибан 950 км дар 
ҳудуди  Ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Қирғизистон ва Хитой 
 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

                 Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

 Сохтмони роҳи оҳани Ваҳдат-Кашғар (ҶХХ) 
 

 

Ҳамагӣ 4492,5 

Асосноксозии  лоиҳа Бунёди роҳи оҳани мазкур аҳамияти стратегӣ дошта сохтмони он имконият 
медиҳад, ки интегратсияи иқтисодии кишварҳои мазкур ба сатҳи нав барояд ва 
ҷумҳурӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳо ёбад. 

Бенефитсиарҳо  Аҳолии Ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Қирғизистон ва Хитой 
 
 

Статуси лоиҳа Лоиҳаи мазкур нав мебошад 
 

Иштироки донорҳо Муайян нашудааст. 
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Рамзи БДС  TRA 16 
 

 
 

 
 
 

Номи лоиҳа: Сохтмони роҳи оҳани Келиф-Айваҷ 
 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

 
Солҳои 2013-2016 

Соҳа Нақлиёт 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, КВД «Роҳи оҳани 

Тоҷикистон»   
 

Минтақаҳои татбиқи  
лоиҳа 

Ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Қирғизистон ва Хитой 
 

Мақсади лоиҳа: 
 

Сохтмони роҳи оҳани Келиф-Айваҷ 
 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Сохтмон ва таҷдиди роҳи оҳан бо дарозии тақрибан 614 км дар 
ҳудуди Ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Туркманистон, Эрон ва 
Афғонистон 
 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

                 Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Сохтмони роҳи оҳани Келиф-Айвач 
 
 

 

Ҳамагӣ 499,55 

Асосноксозии  лоиҳа  Бунёди роҳи оҳани Келиф-Айваҷ имконият медиҳад, ки интегратсияи иқтисодии 
кишварҳои мазкур ба сатҳи нав барояд ва ҷумҳурӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ 
раҳо ёбад. 

Бенефитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Туркманистон, Эрон ва Афғонистон    
 

Статуси лоиҳа Лоиҳаи мазкур нав мебошад 
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Рамзи БДС  TRA 17 
 

 
 

 
Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Сохтмони рохи оҳани  Колхозобод –Панҷи поён-Қундуз  
Ҳамагӣ 124,7 

 
Иштироки донорҳо Муайян нашудааст. 

 

Номи лоиҳа: Сохтмони рохи оҳани  Колхозобод –Панҷи поён-Қундуз 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2013-2016 
 

Соҳа Нақлиёт  
 

Мақоми иҷрокунанда: КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон» 
Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

Қитъҳаи лоиҳавӣ дар ҳудуди 3 ноҳия, Колхозобод-Дустӣ ва Панҷи поён 
мебошад.    

Мақсади лоиҳа: 
 

 Соххтмони роҳи мазкур яке аз лоиҳаҳои афзалятноки ҷумҳурӣ буда, ба 
барномаи давлатии рушди коммуникатсионӣ ва инфраструктура дохил карда 
шудааст   

Тавсифи лоиҳа: 
 

Лоиҳаи мазкур аз истгоҳи Колхозобод оғоз ёфта, охири лоиҳа дар истгоҳи 
Панҷи поён мебошад  

Асосноксозии  
лоиҳа 

Сохтмони хати нави роҳи оҳан дорои хусусияти иҷтимоию иқтисодӣ мебошад. Аз 
ҷиҳати иҷтимои татбиқи лоиҳа мазкур ба тезонидани интегратсияи аҳолии 3 
минтақаи калони ҷумҳурӣ мусоидат менамояд. Аз ҷиҳати иқтисодӣ бошад, татбиқи 
лоиҳаи мазкур метавонад марказҳои иқтисодии ҷануби кишварро бо дигар 
минтақаҳо наздиктар намояд. Ҳамзамон дар оянда қитъаи лоиҳаи мазкур 
(Колхозобод- Панҷи поён) қисми пайвасткунандаи роҳи оҳани байналмилалии ҶХХ-
Афғонистон –Эрон хоҳад буд, ки  ба ҷумҳурӣ барои баромадан ба бозорҳои 
байналмилалӣ  имконият медиҳад. 

Бенефитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Статуси лоиҳа Лоиҳа  нав мебошад 
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Рамзи БДС  TRA 18 
 

 
 

Унсурҳои иҷрои лоиҳа 
Арзиш 

(млн. доллари ШМА) 
Барқарорсозии роҳи автомобилгарди Хоруғ-Мурғоб-ағбаи Кулма дар 
минтақаи Ишкошим 

 

Ҳамагӣ 243,5 

 
Иштироки донорҳо  Донор муайян нашудааст 

 

Номи лоиҳа: Барқарорсозии роҳи автомобилгарди Хоруғ-Мурғоб-ағбаи Кулма дар 
минтақаи Ишкошим 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2013-2016 
 

Соҳа Нақлиёт  
 

Мақоми иҷрокунанда: Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Минтақаҳои татбиқи  
лоиҳа 

Хоруғ-Мурғоб-ағбаи Кулма дар минтақаи Ишкошим 

Мақсади лоиҳа: 
 

Рушди инфрасохтори нақлиёт, таъмини шароити мусоид барои аҳолии 
минтақаи лоиҳа барои дастрасӣ ба дигар манотиқи кишвар, инҷунин баромад 
ба шабакаҳои роҳҳои байналмилалӣ ба воситаи роҳи автомобилгарди 
(канорагузари Оби Гарм-Нуробод) аз минтақаи зериобмонии обанбори НБО-
и «Роғун». Ҳамзамон дар мавриди татбиқи лоиҳа аҳолии минтақаи лоиҳа ба 
кор ҷалб карда мешаванд, ки ин барои дастрас намудани маблағҳои иловагӣ 
ба аҳолӣ имконият медиҳад  

Тавсифи лоиҳа: 
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Рамзи БДС   TRA 19 
 

 
 

Унсурҳои иҷрои лоиҳа 
Арзиш 

(млн. доллари ШМА) 
Таҷдиди роҳи автомобилгарди (канорагузари Обигарм-Нуробод) 
минтақаи зериобмондаи обанбори Роғун 

 

Ҳамагӣ 91,97 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Роҳи мазкур барои ҷумҳурӣ муҳим мебошад, зеро роҳи мазкур тарафҳои шарқи 
ҷумҳуриро бо ҳам мепайвандад ва яке аз роҳҳои байналмилалии транзитӣ ба ҳисоб 
меравад 

Бенефитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Статуси лоиҳа Лоиҳа  нав мебошад 

 
Иштироки донорҳо  Донор муайян нашудааст 

 

Номи лоиҳа: Барқарорсозии роҳи автомобилгарди (канорагузари Обигарм-Нуробод) 
минтақаи зериобмондаи обанбори Роғун 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2013-2016 
 

Соҳа Нақлиёт  
 

Мақоми иҷрокунанда: Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

Минтақаи Рашт 

Мақсади лоиҳа: 
 

Рушди инфрасохтори нақлиёт, таъмини шароити мусоид барои аҳолии 
минтақаи лоиҳа барои дастрасӣ ба дигар манотиқҳои кишвар, инҷунин 
баромад ба шабакаҳои роҳҳои байналмилалӣ ба воситаи роҳи 
автомобилгарди (канорагузари ОбиГарм-Нуробод) аз минтақаи зериобмонии 
обанбори НБО-и «Роғун». Ҳамзамон дар татбиқи лоиҳа аҳолии минтақаи 
лоиҳа ба кор ҷалб карда мешаванд, ки ин барои дастрас намудани маблағҳои 
иловагӣ ба аҳолии имконият медиҳад  

Тавсифи лоиҳа: 
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Рамзи БДС TRA 20 
 

 
 

Унсурҳои иҷрои лоиҳа 
Арзиш 

(млн. доллари ШМА) 
  Лоиҳаи рушди нақлиёти ҷамъиятии шаҳри Душанбе  

Ҳамагӣ 8,27 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Роҳи мазкур барои ҷумҳурӣ муҳим мебошад, зеро ин роҳ тарафҳои шарқии 
ҷумҳуриро бо ҳам мепайвандад ва яке аз роҳҳои байналмилалии транзитӣ ба ҳисоб 
меравад 

Бенефитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Статуси лоиҳа Лоиҳа  нав мебошад 

 
Иштироки донорҳо  Донор муайян нашудааст 

 

Номи лоиҳа: Лоиҳаи рушди нақлиёти ҷамъиятии шаҳри Душанбе 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2012-2014 
 

Соҳа Нақлиёт  
 

Мақоми иҷрокунанда: Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

Шаҳри Душанбе. 

Мақсади лоиҳа: 
 

Рушди инфрасохтори нақлиёт, таъмини шароити мусоид барои аҳолии 
минтақаи лоиҳа барои дастрасӣ ба дигар манотиқи кишвар, инчунин баромад 
ба шабакаҳои роҳҳо.   Ҳамзамон дар татбиқи лоиҳа аҳолии минтақаи лоиҳа 
ба кор ҷалб карда мешаванд, ки ин барои дастрас намудани маблағҳои 
иловагӣ ба аҳолӣ имконият медиҳад  

Тавсифи лоиҳа: 
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 Рамзи БДС – TRA27 
 

 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Роҳи мазкур барои ҷумҳурӣ муҳим мебошад, зеро роҳи мазкур тарафҳои шарқи 
ҷумҳуриро бо ҳам мепайвандад ва яке аз роҳҳои байналҳалқии транзитӣ ба ҳисоб 
меравад 

Бенефитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Статуси лоиҳа Лоиҳа  нав мебошад 

 
Иштироки донорҳо  Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд 

 

Номи лоиҳа: Азнавсозӣ ва таҷдиди роҳи автомобилгарди Айнӣ ва Кӯҳистони 
Мастчоҳ 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои   2013 – 2016 
 

Соҳа Нақлиёт  
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

Ҷумҳуриявӣ  
 

Мақсади лоиҳа: 
 

Таъмин намудани дастрасии аҳолӣ ба инфрасохторӣ сифатноки 
нақлиёти, баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва дар асоси ин паст 
кардани сатҳи камбизоатӣ. Инчунин таъмин намудани бозорҳои 
ҷумҳурӣ бо маҳсулотҳои кишоварзӣ ва меъваю сабзавотҳои 
ноҳияҳои Айнӣ ва Кӯҳистони Мастчоҳ.  
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Тавсифи лоиҳа: Дар натиҷаи татбиқи лоиҳаи мазкур аҳолӣ бо ҷойҳои кори нав 
таъмин гардида, инчунин хоҷагии фермерӣ бо инфрасохтори 
нақлиётии дастрас таъмин карда мешаванд. Маҳсулоти 
кишоварзӣ барои содирот ба заводи консервабарории  қишлоқи 
Ҳадишаҳр фиристода низ мешаванд. 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Идоракунии лоиҳа  
Корҳои омодагӣ  
Корҳои соҳилмутстаҳкамкунӣ  
Азнавсозии купрукҳо  
Ҳамагӣ 92,9 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Татбиқи лоиҳа имкониятҳои зерин медиҳад: 
даромадҳои буҷети маҳаллӣ зиёд гардад; 
паст намудани  сатҳи камбизоатӣ; 
 

Бенефитсиарҳо  Аз татбиқи лоиҳа дар баробари аҳолии ноҳияҳои мазкур, ноҳияҳои тамоми ҷумҳурӣ  
аз манфиат холӣ намебошанд. 
 

Статуси лоиҳа Лоиҳаи нав  
 

Иштироки донорҳо Донор муайян нашудааст 
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Рамзи БДС: TRA 28 

 
 

 
Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Корҳои сохтмонӣ ва васлу насб оид ба таҷдиди мумфарши фурудгоҳ 
(васеъкунӣ ва пурзӯр намудани мумфарши РД-4; РД-2) 

 

Коркарди ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ-сметавӣ оид ба таҷдиди мумфарши 
фурудгоҳ (хатти парвозу фурудгоҳ ва РД-6) 
 

 

Харидорӣ ва васлу насби таҷҳизоти шуоафкани огоҳдиҳии ОВИ-1 дар 
самти фурудгоҳи МКпос 258 ва ғайра 

 

Ҳамагӣ 14,65 

 
 
Рамзи БДС: TRA 29 
 

Номи лоиҳа: Таҷдид ва муҷаҳазгардонии техникии аэродроми фурудгоҳи «Хуҷанд» 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

 
2013-2016 

Соҳа Нақлиёт 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

Вилояти Суғд 
 

Мақсади лоиҳа: Мақсади асоси ин баланд бардоштани сатҳи бехатарии парвозҳо ва васеъ 
намудани имкониятҳои истифодабарандагии фурудгоҳ доир ба қабулу 
гусели ҳавопаймоҳо мебошад.  

Тавсифи лоиҳа: 
 

Лоиҳаи сармоягузории мазкур ба таҷдиду навкунии аэродром ва мутобиқ 
гардонидани таҷҳизоти барқию рушноидиҳии фурудгоҳи «Хуҷанд» ба 
дараҷаи I-и ИКАО равона шудааст. 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Фурудгоҳи ш.Хуҷанд дар ҳамлу нақли ҳавоӣ чун воситаи пайвандгари ҷанубу 
шимоли Тоҷикистон маҳсуб мешавад, ки барои густариши минбаъдаи равобити 
дохилиҷумҳуриявии иқтисодию иҷтимоӣ мавқеи стратегиро ишғол менамояд. 
Бинобар маҳдудияти захираҳои шахсии молиявӣ корхонаимконият надорад, ки 
воситаҳоипулиро барои татбиқи лоиҳаи мазкур дар ҳаҷми зарурӣ барои сари вақт ба 
анҷом расонидани корҳо равона кунад.  

Бенефитсиарҳо Манфиати давлат аз татбиқи лоиҳа дар он зоҳир мегардад, ки имкониятҳои 
истифодабарии маркази шимоли Тоҷикистон ягона нақлиёти ҳавоӣ, ки воситаи 
муҳими пайвандгари ҷумҳурӣ дар ҳамлу нақли дохилӣ ва байналмилалӣ маҳсуб 
мешавад, васеъ мегардад 

Статуси лоиҳа Лоиҳаи нав  
 

Иштироки донорҳо Донор муайян нашудааст 
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Унсурҳои иҷрои лоиҳа 
Арзиш 

(млн. доллари ШМА) 
Корҳои омодагӣ  
Корҳои заминӣ   
Иншоотҳои сунъӣ    
Иншоотҳои ёрирасон   
Ҳамагӣ 50,37 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номи лоиҳа: Азнавсозии роҳи автомобилгарди Душанбе-Рӯдакӣ-Ёвон-Абдураҳмони 
Ҷомӣ-Сарбанд бо сохтмони пули нав аз болои дарёи Вахш 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2013-2016 
 

Соҳа Нақлиёт  
 

Мақоми иҷрокунанда: Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

Вилояти Хатлон   
 

Мақсади лоиҳа: 
 

 Ноҳияҳои мазкурро бо маркази кишвар бо ҳам пайваст  намуда, дар навбати 
худ барои рушди иқтисодии кишвар мусодат намудан.   

Тавсифи лоиҳа: 
 

Дар натиҷаи татбиқи лоиҳа сарфаи вақти роҳ ва садама кам мегарданд. 
Ҳамзамон хароҷоти хизматрасонии нақлиётӣ ва пардохти ҳақи боркашонӣ 
ва мусофиркашонӣ кам мегардад.  

Асосноксозии  
лоиҳа 

Татбиқи лоиҳа барои беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардумони ин маҳал равона 
шудааст.  

Бенефитсиарҳо Аҳолии шаҳри Душанбе ноҳияҳои Рӯдакӣ-Ёвон- Абдураҳмони Ҷомӣ ва шаҳри 
Сарбанд 
 

Статуси лоиҳа Лоиҳаи  нав 
 

Иштироки донорҳо  Донор муайян нашудааст 
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Рамзи БДС TRA30 

 
 
 

 
Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Корҳои омодагӣ  
Асфалтпуш намудани роҳ  
Иншоотҳои сунъӣ  
Иншоотҳои ёрирасон  
Ҳамагӣ 75,57 
  

 
 

 
 
 

 
 

Номи лоиҳа: Сохтмони роҳи автомобилгарди Хоруғ-Роштқалъа-Туқузбулоқ 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2013-2016 
 

Соҳа Нақлиёт  
 

Мақоми иҷрокунанда: Вазорати  нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

ВМКБ 

Мақсади лоиҳа: 
 

 Пайваст намудани роҳҳои автомобилгарди ноҳияҳо бо маркази вилоят   

Тавсифи лоиҳа: 
 

Баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва дар асоси ин паст кардани сатҳи 
камбизоатӣ. Таъмини мунтазами пайваст намудани роҳҳои ин водӣ бо 
маркази ВМКБ 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Хоҷагиҳои фермерӣ бо инфрасохтори нақлиётии дастрас таъмин карда мешаванд. 
Таъмини маҳсулоти кишоварзӣ аз дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ ба ВМКБ 

Бенефитсиарҳо Аҳолии   ВМКБ 
 

Статуси лоиҳа Лоиҳаи  нав  
 

Иштироки донорҳо  Донор муайян нашудааст. 
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Рамзи БДС - EDU 04 
 
 

 
 

 

 

Номи лоиҳа: Сохтмон, таъмир ва барқарорсозии иншооти муассисаҳои таҳсилоти 
ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2013 - 2015. 
 

Соҳа Маориф 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

Умумиҷумҳуриявӣ  
 

Мақсади лоиҳа: 
 

Мақсади асосии лоиҳа анҷом додани сохтмони биноҳои нави замонавӣ ва 
ба талаботи рӯзмарра ҷавобгӯй будани биноҳои   шаҳру ноҳияҳои 
ҷумҳурӣ, таъмир, барқарор ва беҳтар намудани заминаи моддию 
техникии ин муассисаҳо  

Тавсифи лоиҳа: 
 

Биноҳо аксаран таъмирталаб буда, ба таҷҳизоти замонавӣ ниёз доранд. 
Барои фароҳам овардани шароити хуб дар назди аксарияти онҳо 
сохтмони биноҳои иловагӣ зарур аст    

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

   Сохтмон, таъмир ва барқарорсозии иншооти муассисаҳои таҳсилоти 
ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ 

 

Ҳамагӣ 20,0 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Дар асоси бандҳои 7.1.1.3. ва 7.1.1.4. оид ба натиҷаҳои пешбинишавандаи Стратегияи 
миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар давраи то соли 2015  дархости мазкур 
тартиб дода шуд. 
 
 
 

Бенефитсиарҳо  Аҳолии ҷумҳурӣ   
Статуси лоиҳа Лоиҳаи мазкур нав мебошад 
Иштироки донорҳо Оид ба ин лоиҳа донор муайян нагардидааст 
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Рамзи БДС - EDU 05 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Номи лоиҳа: Таҳия ва нашри китобҳои дарсӣ ва маводҳои таълимӣ барои 
мактабҳои миёна 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2013 - 2015  
 

Соҳа Маориф 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Минтақаҳои татбиқи  
лоиҳа 

Умумиҷумҳуриявӣ  
 

Мақсади лоиҳа: 
 

Мақсади асосии лоиҳа таҳияи механизми таъмини     талаботи 
ҳозира ба китобҳои дарсӣ, ки дар таҷрибаи ҷаҳонӣ ташаккул 
ёфтааст.      

Тавсифи лоиҳа: 
 

Фароҳам овардани шароити зарурӣ барои рушди таҳсилоти 
умумии ҷумҳурӣ, мустаҳкам намудани заминаи моддию техникии 
мактабҳо зарур мебошад.  

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

                   Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Таҳия ва нашри китобҳои дарсӣ ва маводҳои таълимӣ барои 
мактабҳои миёна 

 

Ҳамагӣ  20,0 

Асосноксозии  
лоиҳа 

 Таъминоти мактабҳои ҷумҳурӣ бо китобҳои дарсӣ 
 

Бенефитсиарҳо Аҳолии ҷумҳурӣ  
 

Статуси лоиҳа Лоиҳаи мазкур нав мебошад 

Иштироки донорҳо Оид ба ин лоиҳа донор муайян нагардидааст 
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Рамзи БДС -  EDU 06 
 

 

 

Номи лоиҳа:   Дастрас намудани таҷҳизоти таълимӣ барои муассисаҳои таҳсилоти 
ибтидоӣ ва миёнаи касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2013 - 2016. 
 

Соҳа Маориф 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Минтақаҳои татбиқи  
лоиҳа 

Умумиҷумҳуриявӣ  
 

Мақсади лоиҳа: 
 

Мақсади асосии лоиҳа таъмин намудани тарбиягирандагони муассисаҳои 
томактабӣ бо катҳои хоб, мизу курсӣ, ҷевонҳои либосовезӣ, мошинаҳои 
ҷомашӯи, печҳои хӯрокпазӣ, яхдонҳо барои нигоҳдории маҳсӯлоти 
хӯрока, гурӯҳҳои тозаю барҳаво ва ашёҳои аёнӣ мебошад. Беҳтар 
намудани шароит барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакони 
синни  томактабӣ 

Тавсифи лоиҳа: Биноҳои аксарияти кӯдакистонҳо таъмирталаб буда, ба таҷҳизоти 
замонавӣ ниёз доранд. Дар назди аксарияти  кӯдакистонҳо сохтани 
майдончаҳои варзишӣ, барқарор намудани толорҳои мусиқӣ ва таъмири 
боми онҳо мувофиқи мақсад аст. Барои фароҳам овардани шароити хуби 
истироҳат дар назди аксарияти кӯдакистонҳо сохтмони биноҳои иловагӣ 
зарур аст 

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

  Дасрас намудани таҷҳизоти таълимӣ барои муассисаҳои таҳсилоти 
ибтидоӣ ва миёнаи касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Ҳамагӣ 6,0 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Дар асоси бандҳои 7.1.1.3. ва 7.1.1.4. оид ба натиҷаҳои пешбинишавандаи Стратегияи 
миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар  давраи то соли 2015, дархости мазкур тартиб 
дода шуд, ки ҳоло дар муассисаҳои томактабии ҷумҳурӣ 4000 дона катҳои хоб, 1500 
миз, 4000 курсӣ, 300 печҳои хӯрокпазӣ, 2200 дона ҷевонҳои либосовезӣ, 300 дона 
мошинаҳои ҷомашӯи, 400 дона яхдонҳои замонавӣ барои кӯдакони синни томактабӣ 
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намерасад 

Бенефитсиарҳо Аҳолии ҷумҳурӣ   
Статуси лоиҳа Лоиҳаи мазкур нав мебошад 
Иштироки донорҳо Оид ба ин лоиҳа донор муайян нагардидааст. 
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Рамзи БДС -  EDU 07 

 
 
 
 

 

 

Рамзи БДС -  EDU 08 
 
 

Номи лоиҳа:  Сохтмон, таъмир ва барқарорсозии иншооти нотамоми соҳаи маориф 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2013 - 2016. 
 

Соҳа Маориф 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Минтақаҳои татбиқи  
лоиҳа 

Умумиҷумҳуриявӣ  
 

Мақсади лоиҳа: 
 

Мақсади асосии лоиҳа анҷом додани сохтмони биноҳои нави замонавӣ ва 
ба талаботи рӯзмарра ҷавобгӯ намудани биноҳои  шаҳру ноҳияҳои 
ҷумҳурӣ, таъмир, барқарор ва беҳтар намудани заминаи моддию 
техникии ин муассисаҳо 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Биноҳои аксарияти кӯдакистонҳо таъмирталаб буда, ба таҷҳизоти 
замонавӣ ниёз доранд. Дар назди аксарияти  кӯдакистонҳо сохтани 
майдончаҳои варзишӣ, барқарор намудани толорҳои мусиқӣ ва таъмири 
боми онҳо мувофиқи мақсад аст. Барои фароҳам овардани шароити хуби 
истироҳат дар назди аксарияти кӯдакистонҳо сохтмони биноҳои иловагӣ 
зарур аст    

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

 Сохтмон, таъмир ва барқарорсозии иншооти нотамоми соҳаи маориф  
Ҳамагӣ  55,0 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Дар асоси бандҳои 7.1.1.3. ва 7.1.1.4. оид ба натиҷаҳои пешбинишавандаи Стратегияи 
миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар давраи то соли 2015, дархости мазкур 
тартиб дода шуд. 
Дар ҷумҳурӣ 945 муассисаҳои томактабӣ мавҷуд аст, аз ин 485 муассисаи томактабӣ 
фаъолият намуда истодааст, ки ин барои пешрафти соҳа басанда нест. Тамоми 
муассисаҳои томактабӣ ба таъмири асосӣ ниёз доранд. Масалан, 19 муассисаҳои 
томактабие, ки дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон фаъолият мекунад, тӯли 20-
25 соли охир  таъмир карда  нашудаанд. Инчунин кӯдакистонҳое вуҷуд доранд, ки дар 
ҳолати садамавӣ қарор доранд. Айни ҳол дар ноҳияҳои Шӯрообод, Мӯъминобод, 
Ховалинги вилояти Хатлон ва Кӯҳистони Мастчоҳи вилояти Суғд муассисаҳои 
томактабӣ фаъолият намекунанд 

Бенефитсиарҳо  Аҳолии ҷумҳурӣ.   
Статуси лоиҳа Лоиҳаи мазкур нав мебошад 
Иштироки донорҳо Оид ба ин лоиҳа донор муайян нагардидааст. 



161 
 

 

 

 
 
 
 
 
Рамзи БДС: HEA 03 
 

Номи лоиҳа: Дастрас намудани таҷҳизот барои муассисаҳои  мактабӣ 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2013 - 2016. 
 

Соҳа Маориф 
Мақоми иҷрокунанда: Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Минтақаҳои татбиқи  
лоиҳа 

Умумиҷумҳуриявӣ  
 

Мақсади лоиҳа: 
 

Мақсади асосии лоиҳа таъмин намудани тарбиягирандагони муассисаҳои 
томактабӣ бо катҳои хоб, мизу курсӣ, ҷевонҳои либосовезӣ, мошинаҳои 
ҷомашӯи, печҳои хӯрокпазӣ, яхдонҳо барои нигоҳдории маҳсӯлоти 
хӯрока, гурӯҳҳои тозаю барҳаво ва ашёи аёнӣ мебошад. Беҳтар намудани 
шароит барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакони синни  
томактабӣ 

Тавсифи лоиҳа: Биноҳои аксарияти кӯдакистонҳо таъмирталаб буда ба таҷҳизоти 
замонавӣ ниёз доранд. Дар назди аксарияти  кӯдакистонҳо сохтани 
майдончаҳои варзишӣ, барқарор намудани толорҳои мусиқӣ ва таъмири 
боми онҳо мувофиқи мақсад аст. Барои фароҳам овардани шароити хуби 
истироҳат дар назди аксарияти кӯдакистонҳо сохтмони биноҳои иловагӣ 
зарур аст   

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Таҷҳизоти мактабӣ  
Ҳамагӣ  6,5 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Дар асоси бандҳои 7.1.1.3. ва 7.1.1.4. оид ба натиҷаҳои пешбинишавандаи Стратегияи 
миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2015, дархости мазкур тартиб 
дода шуд, ки ҳоло дар муассисаҳои томактабии ҷумҳурӣ 4000 дона катҳои хоб, 1500 
миз, 4000 курсӣ, 300 печҳои хӯрокпазӣ, 2200 дона ҷевонҳои либосовезӣ, 300 дона 
мошинаҳои ҷомашӯи, 400 дона яхдонҳои замонавӣ барои кӯдакони синни томактабӣ 
намерасад.  

 
Бенефитсиарҳо Аҳолии ҷумҳурӣ.   
Статуси лоиҳа Лоиҳаи мазкур нав мебошад 
Иштироки донорҳо Оид ба ин лоиҳа донор муайян нагардидааст. 
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Номи лоиҳа 
 Сохтмони беморхонаи касалиҳои сирояткунанда дар ш. Душанбе 
 

Таърихи оғоз ва анҷомёбии 
лоиҳа 

Солҳои 2013-2016 

Соҳа Тандурустӣ 
Мақоми иҷрокунанда Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Минтақаи татбиқи  
лоиҳа 

Лоиҳа баланд бардоштани дараҷаи ёрии тиббӣ ҷиҳати пешгирии касалиҳои 
сироятиро пешбинӣ менамояд.   
 

Мақсади лоиҳа 
 

Беморхонаи касалиҳои сирояткунанда дар ш. Душанбе бояд бо мебелу асбобҳои 
тиббӣ таъмин гардида, инчунин дорои алоқаи телефонии танзимшуда ва 
шабонарӯзӣ  бошанд.     

Тавсифи  лоиҳа 
 

Лоиҳаи мазкур ба пешгирии  нигаронида шудааст.         

 

Унсурҳои лоиҳа Арзиш 
(млн.доллари ШМА) 

 Сохтмони беморхонаи касалиҳои сирояткунанда дар ш. Душанбе 
  

Ҳамагӣ 
 

10,0 
 
 
Асосноксозии лоиҳа Дигаргуниҳои иҷтимоию психологӣ дар мамлакат боиси тағйироти иҷбории шуур ва 

самти ҳаётии ҷомеа гардиданд, ки бар асари он ба ҳолати психикӣ ва саломатии 
аҳолӣ таъсири манфӣ расониданд 
 

Бенифитсиарҳо 
 
Аҳолии шаҳри Душанбе ва НТМ 
 

Статуси лоиҳа 
Лоиҳаи мазкур нав аст 
 

Иштироки донорҳо Бонки Исломии Рушд 
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Рамзи БДС: HEA 04 
 

Номи лоиҳа 
Таъсис додани хадамоти таъҷилии эвакуатсияи тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон     
 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа 

Солҳои 2013-2016 

Соҳа Тандурустӣ 
Мақоми иҷрокунанда Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Минтақаи татбиқи  
лоиҳа 

Маркази сайёри ҷумҳуриявӣ оид ба расонидани кӯмаки таъҷилии тиббӣ  

Мақсади лоиҳа 
 

Зудтар расидани бригадаи кӯмаки таъҷилии тиббӣ ба маҳали воқеа ва ҳангоми 
интиқол дар давраҳои эвакуатсияи тиббӣ   

Тавсифи  лоиҳа 
 

Муҷаҳҳазгардонии хадамоти таъҷилии тиббӣ бо воситаҳои замонавии алоқа, нақлиёт, 
авиатсияи санитарӣ (чархболҳо), бо таҷҳизоти табобатию ташхисии зарурӣ, омӯзиши 
ҳайати кормандон, ташкили бригадаи таъҷилии махсусгардонидашудаи кӯмаки тиббӣ, 
ки дар миқёси тамоми ҷумҳурӣ амал мекунад 

 

Унсурҳои лоиҳа Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

1. Сохтмони бинои маъмурии дуошёна   
2. Муҷаҳҳазгардонӣ бо воситаҳои системаи телекоммуникатсионӣ ва САИ   
3. Муҷаҳҳазгардонӣ бо реанимобилҳо, мошинҳои ёрии таъҷилӣ ва нақлиёт  
4. Муҷаҳҳазгардонӣ бо воситаҳо барои авиатсияи санитарӣ (чархбол, ҳавопаймо)  
5. Тренингҳо, семинарҳо  
Ҳамагӣ 8,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рамзи БДС -HEA 05 

Асосноксозии лоиҳа То ҳол дар ҷумҳурӣ маркази ягонаи ҷумҳуриявӣ оид ба хизматрасонии таъҷилӣ ва 
таъхирнопазири тиббӣ мавҷуд нест. Беморхонаи клиникии шаҳри Душанбе танҳо ба 
аҳолии пойтахт ва ноҳияҳои наздиктарин хизмат мерасонад. Зарурати лоиҳаи мазкур 
бо он асоснок карда мешавад, ки ҳазорҳо беморони гирифтори бемории таъҷилӣ  кӯмак 
гирифта наметавонанд, дастрасӣ ба онҳо мушкил аст, воситаҳои алоқа мавҷуд 
намебошанд.   

Бенифитсиарҳо Ахолии ҷумҳурӣ 
 

Статуси лоиҳа Лоиҳаи мазкур нав аст 
Иштироки донорҳо Оид ба ин лоиҳа донор муайян нагардидааст. 
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Рамзи БДС -HEA 06 

Номи лоиҳа: Рушди соҳаи махсусгардонидашуда ба беморони гирифтори бемориҳои сар ва 
гардан 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2013-2016 

Соҳа  Тандурустӣ 
Мақоми иҷрокунанда:  Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Минтақаҳои татбиқи  
лоиҳа 

 ш. Душанбе     

Мақсади лоиҳа: 
 

Беҳтар кардани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои махсусгардонидашудаи 
баландсифат барои беморони гирифтори бемориҳои сар ва гардан, аз ҷумла 
бемориҳои чашм, гӯшу гулӯ ва бинӣ, мағзи сар ва ҳароммағз, рӯй ва ҷоғар. 
Мубориза бо беморишавӣ ва фавти беморони гирифтори бемориҳои сар ва гардан    

Тавсифи лоиҳа: 
 

 Амалисозии лоиҳа нишондодҳои беморхонавӣ, аз ҷумла кам гардидани ҳисоби 
миёнаи ҷумҳуриявӣ нисбати давомнокии бистарӣ будан дар беморхона, баланд 
шудани гардиши кат, фаъолнокии ҷарроҳӣ ва ғ. беҳтар менамояд.  

 
                        Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Таъмири асосии қисматҳои клиникӣ ва ёрирасон 
 

Хариди таҷҳизот 
 

Омӯзиши кормандон 
 

Идоракунии лоиҳа ва хизматрасониҳои машваратӣ 
 

Ҳамагӣ 25,0 

Асосноксозии  лоиҳа  Татбиқи лоиҳа аҳамияти муҳими иҷтимоӣ дорад. Дастрасӣ ва сифати кӯмакӣ 
табобатию ташхисӣ барои паст гардидани сатҳи осебпазирии аҳолӣ мусоидат 
менамояд.   

Бенефитсиарҳо  Аҳолии ҷумҳурӣ   
Статуси лоиҳа Лоиҳаи мазкур нав мебошад 
Иштироки донорҳо Оид ба ин лоиҳа донор муайян нагардидааст 
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Номи лоиҳа 
Таҷдид ва муҷҷаҳазгардонии Беморхонаи вилоятии ш. Қӯрғонтеппа 
 

Таърихи оғоз ва анҷомёбии 
лоиҳа 

Солҳои 2013-2015 

Соҳа Тандурустӣ 
Мақоми иҷрокунанда Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Минтақаи татбиқи  
лоиҳа 

Таҷдид ва муҷҷаҳазгардонии Беморхонаи вилоятии шаҳри Қӯрғонтеппа 
 

Мақсади лоиҳа 
 

Беморхонаи вилоятии ш. Қӯрғонтеппа бояд бо мебелу асбобҳои тиббӣ таъмин 
гардида, барои кӯмакрасонии касбӣ      бо таҷҳизоти  муосир таъмин бошанд   

Тавсифи  лоиҳа 
 

Лоиҳаи мазкур ба таъминӣ азхудкунии усулҳои замонавии хизматрасонии тиббӣ, 
муваффақ гаштан ба беҳдошти сиҳатии аҳолӣ нигаронида шудааст         

 

Унсурҳои лоиҳа Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

 Таҷдид ва муҷҷаҳазгардонии Беморхонаи вилоятии ш. Қӯрғонтеппа 
 
 

 

Ҳамагӣ 
  6,14 

 
 
Асосноксозии лоиҳа   Татбиқи амалии лоиҳаи мазкур шароит фароҳам меорад, ки вазъи феълии соҳаи 

тандурустии шаҳри Қӯрғонтеппа ва фарсуда гаштани фондҳои асосии Беморхонаи 
вилоятии ш. Қӯрғонтеппа бартараф карда шавад. 
 

Бенифитсиарҳо 
 Аҳолии шаҳри Қӯрғонтеппа 
 

Статуси лоиҳа 
Лоиҳаи мазкур нав аст 
 

Иштироки донорҳо Бонки Исломии Рушд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рамзи БДС: HEA 07 
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Номи лоиҳа 
 Рушди хадамоти ҳифзи модару кӯдаки дар деҳот будаи ноҳияҳои тобеъи марказ 
 

Таърихи оғоз ва анҷомёбии 
лоиҳа 

Солҳои 2013-2016 

Соҳа Тандурустӣ 
Мақоми иҷрокунанда Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Минтақаи татбиқи  
лоиҳа 

Лоиҳа баланд бардоштани дараҷаи ёрии тиббии таваллуд ва педиатриро дар 
ноҳияҳои тобеи марказ  пешбинӣ менамояд. Ҷузъи муҳими татбиқ робитаи 
наздики кӯмаки мутақобила байни зинаи ибтидоии тиббӣ (ЗИТ) ва шӯъбаи 
таваллуди беморхонаи марказии ноҳиявӣ мебошад.   
 

Мақсади лоиҳа 
 

Амбулаторияҳои тиббии деҳот бояд бо мебелу асбобҳои тиббӣ таъмин гардида, 
инчунин дорои алоқаи телефонии танзимшуда ва шабонарӯзӣ ба БМН бошанд. 
Шӯъбаҳои таваллуди БМН бояд барои кӯмакрасонии касбӣ ба занону навзодон 
бо таҷҳизоти замонавии реаниматсионӣ таъмин бошанд.   

Тавсифи  лоиҳа 
 

Лоиҳаи мазкур ба таъмини ҳомиладории бехатар дар байни мутахассисон, ки 
дар соҳаи кӯмаки то таваллуд, перинаталӣ ва постнаталӣ кор мекунанд, ҷиҳати 
азхудкунии усулҳои замонавии муваффақ гаштан ба бехатарии модару навзод 
нигаронида шудааст         

 

Унсурҳои лоиҳа Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

 Рушди хадамоти ҳифзи модару кӯдаки дар деҳот будаи ноҳияҳои тобеъи марказ  
  

Ҳамагӣ 
  16,0 

 
 
Асосноксозии лоиҳа Дигаргуниҳои иҷтимоию психологӣ дар мамлакат боиси тағйироти иҷбории шуур ва 

самти ҳаётии ҷомеа гардиданд, ки бар асари он ба ҳолати психикӣ ва саломатии 
ҷисмонии занон таъсири манфӣ расониданд 
 

Бенифитсиарҳо 
Аҳолии ноҳияҳо ва деҳот мустақиму ғайримустақим манфиат мегиранд. 
Гузаронидани сӯҳбатҳо, лексияҳо ва паҳн намудани адабиёти иттилоотӣ байни аҳолӣ 
маърифатнокии онҳоро дар масъалаҳои банақшагирии ҳомила, масъулияташонро 
барои саломатии худ ва наслҳои оянда баланд мебардорад.    
 

Статуси лоиҳа 
Лоиҳаи мазкур нав аст 
 

Иштироки донорҳо  Донор муайян нашудааст 
 
Рамзи БДС– MUL 01 

Номи лоиҳа: Таҷдиди Базаи кӯҳии лижаронии «Сафедорак» дар ҷамоати «Такоб»-и 
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Унсурҳои иҷрои лоиҳа Арзиш 

(млн. доллари ШМА) 
Таҷдид ва таъмири роҳи мошингард то қишлоқи 
 «Сафедорак» - 12 км 

 

Сохтмони меҳмонхонаи замонавӣ барои 150 ҷой  
Сохтмони кемпинг ва мотел барои 200 ҷой  

Сохтмон ва насби кабинаҳо дар роҳи бандӣ 2 км  

Харидории таҷҳизот  

Ҳамагӣ  14,0 

 

ноҳияи Варзоб 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2013-2016 
 

Соҳа Варзиш ва сайёҳӣ 

Мақоми иҷрокунанда: Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ 
 

Минтақаҳои татбиқи  
лоиҳа 

Ҷамоати «Такоб»-и ноҳияи Варзоб   

Мақсади лоиҳа: 
 

Рушди соҳаи туризм ва истироҳату фароғати намудҳои варзиши зимистона, 
азхудкунии мавзеъҳои рекреатсионӣ   

Тавсифи лоиҳа: 
 

Баланд бардоштани потенсиали  инфрасохтори туризм         

Асосноксозии  
лоиҳа 

Татбиқи лоиҳа ба барқарорсозии система ва баланд бардоштани самаранокии  
истифодаи  захираҳои рекреатсионӣ равона шудааст. 

Бенефитсиарҳо  Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сайёҳони хориҷӣ 
 

Статуси лоиҳа Лоиҳа  нав мебошад. 
 

Иштироки донорҳо   Донор муайян нашудааст. 
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