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                                                                  Замимаи  3 
    ба Барномаи  давлатии инвеститсионӣ,  

            грантҳо ва сохтмони асосӣ 
                барои солҳои 2011-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ЛОИҲАҲОИ  АЗ НИГОҲИ МОЛИЯВӢ ТАЪМИНГАРДИДА  
(АМАЛКУНАНДА) 
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Коди БИД: AGR 01 
 
Номи лоиҳа Лоиҳаи инкишофи истеҳсолоти кишоварзии маҳаллӣ ва идораи ҳавзаю дарёҳо 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа 

 
2004-2011 

Соҳа- Кишоварзӣ 
Мақоми 
иҷрокунанда 

Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Минтақаи татбиқи  
лоиҳа 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Мақсади лоиҳа 
 

Мақсади асосии лоиҳа аз он иборат аст, ки бо татбиқ намудани чорабиниҳои 
банақшагирифташуда то андозае барои паст кардани сатҳи камбизоатии аҳолии 
деҳот, муваққатан ба ҷои кор таъмин намудани аҳолӣ, дастгирии занони деҳоти 
хонашин заминаи мусоид гузошта шавад. 
 

Тавсифи  лоиҳа 
 

Лоиҳа барои дастгирии аҳолии деҳоти ҳавзаи дарёҳо дар самти рушди истеҳсолоти 
кишоварзии маҳаллӣ, самаранок истифода бурдани захираҳои замин ва об, 
инфраструктураи маҳал, беҳдошти вазъи чарогоҳо, ҳифзи муҳити зист ва дар ин 
замина паст кардани сатҳи камбизоатии аҳолӣ бо роҳи маблағгузорӣ намудан ба 
зерлоиҳаҳои аз ҷониби худи аҳолӣ пешниҳодгардида мусоидат менамояд. 

 
 

Унсурҳои лоиҳа Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Компонент А: рушди истеҳсолоти кишоварзӣ  
Компоненти В. Дастгирии инстутисионалии Рушд  
Компонент С. Идоракунии барнома  
  
Ҳамагӣ  19,03 
 
 

Асосноксозии лоиҳа Дар мавриди татбиқи лоиҳаи «Инкишофи истеҳсолоти кишоварзии маҳаллӣ ва 
идоракунии ҳавзаи дарёҳо» дар чор ҳавзаи дарё: «Зарафшон», «Сурхоб», «Ванҷоб» 
ва «Тоирсу» Марказҳои ҳамоҳангсозӣ, кумитаҳои рушди ҷамоатҳо ва дар ҳар ҳавза 
Кумитаи ҳавзавӣ таъсис дода мешавад. 
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Бенифитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Статуси лоиҳа Лоиҳа амалкунанда мебошад 

 
Иштироки донорҳо Бонки умумиҷаҳонӣ 
 
 
БИД -  AGR 02  

 

 

 
 

Номи лоиҳа: Лоиҳаи барқарорсозии соҳаи пахтакорӣ 
 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2007-2010 
 

Соҳа Кишоварзӣ  
 

Мақоми иҷрокунанда: Вазорати кишоварзии  Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

Вилояти Хатлон, вилояти Суғд ва шаҳри Душанбе 

Мақсади лоиҳа: 
 

Лоиҳа мақсадҳои зеринро дар бар мегирад:  
(а)  Батанзимдарории масъалаи  қарздорӣ  
(б) Дастгирии таҳлил ва сиёсати ислоҳот 
(в) Рушди таҳвили пахта                     

Тавсифи лоиҳа: 
 

Барқарорсозии соҳаи пахтакорӣ ҷиҳати дастгирии хоҷагиҳои 
пахтакорӣ.  
Баъд аз татбиқи пурраи лоиҳа вазъият дар бахши мазкур  беҳтар 
хоҳад шуд. 
 

 
Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

                       Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Батанзимдарории масъалаи  қарздорӣ  

Дастгирии таҳлил ва сиёсати ислоҳот   

Рушди таҳвили пахта                      

Идоракунии лоиҳа              

Ҳамагӣ  15,0 
 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Лоиҳаи барқарорсозии соҳаи пахтакорӣ барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар 
ноҳияҳои интихобшудаи мамлакат бо роҳи дастгирӣ намудани хоҷагиҳо  ва беҳтар 
намудани сифати пахта  равона карда шудааст 
 

Бенефитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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Коди БИД -  AGR 03 

 

 

 
 

 
Статуси лоиҳа Амалкунанда  
Иштироки донорҳо Бонки Осиёии рушд  

Номи лоиҳа: Лоиҳаи Рушди устувори соҳаи пахтакорӣ  
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2007-2011 
 

Соҳа Кишоварзӣ  
 

Мақоми иҷрокунанда: Вазорати кишоварзии  Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

Вилояти Хатлон, вилояти Суғд ва шаҳри Душанбе 

Мақсади лоиҳа: 
 

Лоиҳа мақсадҳои зеринро дар бар мегирад:  
(а)  Батанзимдарории масъалаи  қарздорӣ; 
(б)Ҷудокунии ҳиссаи ресурсҳои қарзӣ то се миллион доллар барои 
додани қарз ба хоҷагиҳои пахтакор; 
(в) Дигаргунсозии нархнома вобаста ба сифати пахта дар кипҳо». 
 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Барқарорсозии соҳаи пахтакорӣ ҷиҳати дастгирии хоҷагиҳои 
пахтакорӣ.  
Баъд аз татбиқи пурраи лоиҳа вазъият дар бахши мазкур  беҳтар 
хоҳад шуд 
 

 
Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

                       Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Ҳалли қарзи хоҷагиҳо  

Механизми нави маблағгузории соҳаи  
кишоварзӣ   

 

Рушди бозоргонӣ                       

Идоракуни лоиҳа              

Ҳамагӣ  15,3 

Асосноксозии  Лоиҳаи рушди устувори соҳаи пахтакорӣ барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар 
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Коди БИД -  AGR 04 

 

 

лоиҳа ноҳияҳои интихобшудаи мамлакат бо роҳи дасгирӣ намудани хоҷагиҳо  ва беҳтар 
намудани сифати пахта  равона карда шудааст 
 

Бенефитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Статуси лоиҳа Амалкунанда  
Иштироки донорҳо Бонки Осиёии рушд  

Номи лоиҳа: Лоиҳаи "Рушди деҳот" 
 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2008-2014 
 

Соҳа Кишоварзӣ  
 

Мақоми иҷрокунанда: Вазорати кишоварзии  Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

Дар 5 ноҳияҳои пилотӣ: аз ҷумла ноҳияҳои Рудакӣ, Варзоб, 
Файзобод ва шаҳри Роғун ва Ваҳдат татбиқ мешавад. 
 

Мақсади лоиҳа: 
 

Мақсади асосии Лоиҳа баланд бардоштани ҳосилнокии маҳсулоти 
кишоварзӣ ва афзун намудани он дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва 
корхонаҳои кишоварзии ноҳияҳои пилотӣ, пешниҳоди кӯмак ва 
дастгирии хоҷагиҳои деҳқонии инфиродӣ ва кооперативӣ, аҳолӣ 
ва    соҳибкорони хусусии деҳот дар доираи чорчӯбаи устувори 
сохтори идоракунӣ ва муҳити зист мебошад. 
 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Афзун намудани маҳсулоти кишоварзӣ ва беҳтар гардидани сатҳи 
зиндагонии мардуми деҳот. 

 
Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

                       Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Сиёсати рушди институтсионалӣ ва ислоҳот  

Идоракунии устувори чарогоҳҳо, заминҳои кишоварзӣ ва ҷангал  

Дастгирии хоҷагии қишлоқ ва соҳибкорӣ                  
  

 

Беҳтар намудани инфраструктураи деҳот    

Идоракунии лоиҳа  

Ҳамагӣ  23,3 
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Коди БИД -  AGR 05 

 

 
 
 
 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Лоиҳаи «Рушди деҳот», ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Осиёии 
рушд дар ҳаҷми  (23,3 млн. доллари ИМА) маблағгузорӣ ва дар панҷ ноҳияи пилотӣ дар 
давоми ҳафт сол татбиқ мегардад, ки дар рушди деҳот, афзун намудани маҳсулоти 
кишоварзӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагонии мардуми деҳот метавонад ҳиссаи 
назаррас гузорад. 

Бенефитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Статуси лоиҳа Амалкунанда  
Иштироки донорҳо Бонки Осиёии рушд  

Номи лоиҳа:   Лоиҳаи қарздиҳии хурд ба деҳоти Тоҷикистон 
 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2009-2014 
 

Соҳа Кишоварзӣ  
 

Мақоми иҷрокунанда: Вазорати кишоварзии  Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Минтақаҳои татбиқи  
Лоиҳа 

Дар ноҳияҳои пилотӣ: аз ҷумла ноҳияҳои Рудакӣ, Варзоб, , 
Файзобод ва шаҳри Роғун ва Ваҳдат татбиқ мешавад. 
 

Мақсади лоиҳа: 
 

Мақсади асосии Лоиҳа пешниҳоди кӯмак ва дастгирии хоҷагиҳои 
деҳқонии инфиродӣ ва кооперативӣ, аҳолӣ ва    соҳибкорони 
хусусии деҳот дар доираи чорчӯбаи устувори сохтори идоракунӣ 
ва муҳити зист мебошад. 
 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Афзун намудани маҳсулоти кишоварзӣ ва беҳтар гардидани сатҳи 
зиндагонии мардуми деҳот. 

 
Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

                       Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

  Лоиҳаи қарздиҳии хурд ба деҳоти Тоҷикистон 
 

 

Ҳамагӣ   10,0 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Лоиҳаи  қарздиҳии хурд ба деҳоти Тоҷикистон  дар рушди деҳот, афзун намудани 
маҳсулоти кишоварзӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагонии мардуми деҳот 
метавонад ҳиссаи назаррас гузорад. 
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Коди БИД-  IRW 01 
 

 
 

 
 

Унсурҳои иҷрои лоиҳа 
 

Арзиш 
(млн. долл. ШМА) 

  "Обёрии заминҳои водии Данғара" марҳилаи 2 
 

 

Ҳамагӣ  36,29 

 

Бенефитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Статуси лоиҳа Амалкунанда  
Иштироки донорҳо Бонки исломии рушд  

Номи лоиҳа: Лоиҳаи "Обёрии заминҳои водии Данғара" марҳилаи 2 
 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

2008-2012 
 

Соҳа Ирригатсия ва обтаъминкунӣ  
 

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

Ноҳияи Данғара 

Мақсади лоиҳа: 
 

Мақсади асосии лоиҳа обёрӣ намудани 1750 гектар заминҳои 
нав дар ноҳияи Данғара мебошад. 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Дар ҳолати обёрӣ  шудани 1750 гектар заминҳо ҳосилнокии 
пахта аз як гектар замин ба 26 сентнер, ғалладона аз ҳар як 
гектар аз 11 сентнер  ба 32 сентнери, мевагӣ бошад, аз 4,75 т/га 
ба 15 т/га расонида мешавад. Фоидаи соф аз ин заминҳо 2-3 
маротиба зиёд гардида сатҳи камбизоатии мардум низ паст 
мегардад. 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Лоиҳаи мазкур барои беҳдошти нуқтаҳои обтақсимкунӣ равона карда шуда, ин 
тадбир ба баланд бардоштани ҳосилнокӣ, кам намудани зарар аз заминҳои 
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Коди БИД: IRW 02 
 

 

 

корношоям ва системаи экологӣ мусоидат менамояд. 
 

Бенефитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Статуси лоиҳа Лоиҳа амалкунанда  мебошад 
Иштироки донорҳо Фонди Қувайт ва Бонки исломии рушд    

Номи лоиҳа Лоиҳаи  барқарорсозии системаи  ирригатсионӣ 
 

Таърихи оғоз ва ба анҷом 
расидани лоиҳа 

 
Солҳои 2009-2011 

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

Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон  

Мақсади лоиҳа: 
 

Беҳтар намудани сатҳи зиндагонии аҳолиии деҳот дар ноҳияҳои таҷрибавӣ 
бо роҳи афзоиши ҳосил ва даромади ҷамоаҳои деҳот, беҳтар намудани 
системаи обёрикунӣ ва таъминот бо оби нушокӣ дар ноҳияҳои таҷрибавӣ 
мебошад. 
 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Дар доираи лоиҳа системаи обтаъминкунӣ ва дренажӣ дар панҷ ноҳия 
беҳтар гардида, идораи захираҳои об, системаи таъминоти деҳот бо оби 
нӯшокӣ, сохтмони обанборҳо, шабакаҳои тақсимоти об, чоҳҳои об, 
барқарорсозии обанборҳо, инчунин дастгирии фермерҳои инфиродӣ анҷом 
дода мешавад.  

 
Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

Арзиш 
(бо млн. доллари ШМА) 

Барқарорсозии системаҳои  ирригатсионӣ ва заҳбурҳо  
Беҳтар намудани системаи  интиқоли оби нӯшокӣ  
Дастгирии кишоварзии фермерҳои хусусӣ  
Хизматрасонии кишоварзӣ  ба хоҷагиҳои деҳқонӣ  
Соҳилмустаҳкамкунии дарёи Панҷи ноҳияи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ  
Идоракунии лоиҳа  
Пардохтҳои фоизӣ  
Ҳамагӣ 29,01 
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Коди БИД: ECO 01 
 
Номи лоиҳа Лоиҳаи идоракунии хавфи обхезӣ дар вилояти Хатлон 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа 

 
2009-2011 

Соҳа Экология / ҳодисаҳои фавқулодда 
Мақоми 
иҷрокунанда 

Вазорати мелиоратсия ва  захираҳои  оби Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Минтақаи татбиқи  
лоиҳа 

Вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Мақсади лоиҳа 
 

Бартараф ва пешгири намудани хавфи обхезӣ дар вилояти Хатлон мебошад. 
 

Тавсифи  лоиҳа 
 

Татбиқи лоиҳа баҳри пешгирии оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодда ва ҳифзи муҳити 
зист равона карда шудааст. 

 
Унсурҳои лоиҳа Арзиш 

(млн. доллари ШМА) 
Идоракунии хавфи обхезӣ дар вилояти Хатлон  
Ҳамагӣ 29,7 
 

Асосноксозии лоиҳа Холати имрӯзаи муҳити зист ва хатари оқибатҳои ҳодисаҳои фавқулоддаи табиӣ 
зарурияти татбиқи лоиҳаро ногузир мегардонад. 
 

Бенифитсиарҳо Аҳолии вилояти Хатлон 
 
Статуси лоиҳа 

 
Лоиҳа амалкунанда мебошад 
 

Иштироки донорҳо Бонки Осиёии рушд 
 
 
 
  

Асосноксозии  
лоиҳа  

Дар доираи лоиҳа барқарор намудани системаи обёрӣ барои дастгирии хоҷагиҳо 
тавассути беҳтар намудани  обёрикунӣ ва таъмин бо об,  истифодаи методҳои 
устувор ва самараноки кишоварзӣ анҷом дода мешавад ва бо ин усул сатҳи 
даромади аҳолӣ афзоиш ёфта, сатҳи камбизоатӣ паст мегардад. 
 

Бенефисиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
 

Статуси лоиҳа амалкунанда  

Иштироки донорҳо  Бонки Осиёии рушд 
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Коди БИД - WSS 01 

 
 

Унсурҳои иҷрои лоиҳа 
Арзиш 

(млн. доллари ШМА) 
Барқарорсозии истгоҳи обтозакунии  худҷорӣ  
Барқарорсозии истгоҳи обтозакунии фишорӣ  
Сохтмони ҳавзи нави оби тоза (3000 м3) дар истгоҳи обии Кофарниҳон 
(КАФ-1) 

 

Барқарорсозии истгоҳи обии соҳили чапи Кофарниҳон (КАФ-2)  

Хизматҳои мушовирӣ  

Идораи лоиҳа, хизмати аудитӣ, хароҷотҳои пешбининашуда  

Ҳамагӣ 10,7 

Номи лоиҳа: Лоиҳаи обтаъминкунии  ш. Душанбе 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2004-2012 
 

Соҳа Обтаъминкунӣ ва системаи канализатсияи шаҳрӣ 
 

Мақоми иҷрокунанда: Маркази ҳамоҳангсозии лоиҳаи «Обтаъминкунии шаҳри Душанбе»,  КВД 
«Обу корези Душанбе» 

Минтақаҳои татбиқи  
лоиҳа 

ш. Душанбе 

Мақсади лоиҳа: 
 

Баланд бардоштани сифат, бехатарӣ, эътимоднокӣ ва истифодаи самараноки 
таъминоти оби нӯшокӣ дар қаламрави шаҳри Душанбе 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Шаҳри Душанбе аз 4 обанбор бо об таъмин карда мешавад, ки дутои онҳо 
(60 фоизи иктидори умумӣ) обҳои зеризаминиро истифода мебаранд. Аз 
сабаби набудани маблағ стансияҳои насоси обкашӣ захира надоранд, аз 684 
км. қубурҳои гуногункутр нисфи зиёди онҳо бояд иваз карда шаванд. Аз 
нисф зиёди оби истеҳсолшуда аз сабаби вайронии системи обтаъминкунӣ 
нобуд мешавад.     
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Коди БИД - WSS 02 
 

 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Лоиҳа чорабиҳои зеринро маблағгузорӣ менамояд: 
а) Татбиқи лоиҳа ба барқарорсозии система ва баланд бардоштани самаранокӣ, аз 
ҷумла кам кардани истеъмоли об ва сарфакорона истифода бурдани захираҳои обӣ;  
баҳисобгирии ҳаҷми истеҳсол ва истеъмоли об,  кам кардани сатҳи талафоти об аз 
қубурҳо, беҳтар гардонидани самаранокии хатҳои обтаъминкунӣ, барномаҳои сарфа 
кардани қувваи барқ равона шудааст 
 

Бенефитсиарҳо Аҳолии шаҳри Душанбе 
 

Статуси лоиҳа Лоиҳа татбиқ гардида истодааст 
 

Иштироки онорҳо Бонки исломии рушд  
 

Номи лоиҳа: Беҳтар  намудани системаи обтаъминкунии ш. Хуҷанд 
 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои 2009-2012 
 

Соҳа Обтаъминкунӣ ва системаи канализатсия 
 

Мақоми иҷрокунанда: Иттиҳодияи истеҳсолии « Хуҷандводоканал» 
 

Минтақаҳои татбиқи  
лоиҳа 

Шаҳри Хуҷанд, вилояти Суғд 

Мақсади лоиҳа: 
 

Идомаи Барнома оид ба беҳтаргардонии вазъи таъмини оби 
нӯшокии аҳолии шаҳри Хуҷанд ва минтакаҳои наздишаҳрӣ бо 
иваз намудани қубурҳои фарсудашуда ба қубурҳои 
полиэтилении замонавӣ, пайваст намудани ҳисобченкунаки обӣ 
ба кулли муштариёни корхона ва беҳтар намудани вазъи 
иҷтимоӣ ва иқтисодии корхона бо ҷиҳозонидани барномаҳои 
компютерӣ  

Тавсифи лоиҳа: 
 

Лоиҳа ба баланд бардоштани самаранокии системаи 
обтаъминкунӣ, аз ҷумла кам намудани истемоли об ва истифодаи 
оқилонаи захираҳои обӣ, чен кардани ҳаҷми истеҳсол ва 
истеъмоли об, кам кардани сатҳи талафоти об аз қубурҳо беҳтар 
гардонидани самаранокии гидравликии шабакаи обтаъминкунӣ, 
барномаҳои сарфа кардани қувваи барқ нигаронида шудааст 
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Унсурҳои иҷрои лоиҳа 

 
Арзиш 

(млн. доллари ШМА) 
Барқарор намудани системаи обтақсимкунии шаҳри Хуҷанд  
Харидори ва насби таҷҳизот  
Хароҷоти Маркази татбиқи лоиҳа   
Ҳамагӣ  7,16 

 

Коди БИД: ENE 00 
 
Номи лоиҳа Лоиҳаи иваз намудани таҷҳизоти тақсимотии НБО-и «Норак» (ОРУ 220) 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа 

 
2010-2011 

Соҳа Энергетика 
Мақоми 
иҷрокунанда 

Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Минтақаи татбиқи  
лоиҳа 

Шаҳри Нораки вилояти Хатлони Ҷумҳурии  Тоҷикистон 

Мақсади лоиҳа 
 

Барқарор ва азнавсозии  дастгоҳҳои тақсимкунандаи пӯшидаи  
(ДТП- ЗРУ) элегазии  500 кВ дар НБО-и «Норак» 
 

Тавсифи  лоиҳа 
 

Татбиқи лоиҳа имкон медиҳад, ки таъмини кафолатноки қувваи барқ аз НБО-и 
«Норак» ба аҳолии ҷумҳурӣ ба роҳ монда шавад. 

 
 

Унсурҳои лоиҳа Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Корҳои тадқиқотиву лоиҳакашӣ  
Хариди таҷҳизот   
Идоракунии лоиҳа  
Ҳамагӣ  35,67 
 
 

Асосноксозии лоиҳа Таҷҳизоти мавҷудаи тақсимкунандаи НБО-и «Норак» дар ҳолати ниҳоии фарсудагӣ 
қарор дорад ва аз нав барқароркунии он талаби вақт мебошад. 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Аз сабаби набудани маблағ захираҳои станцияҳои насоси обкашӣ дар ҳолати хароб 
қарор дорад. Нисфи зиёди қубурҳои обгузари гуногунқутр корношоям шудаанд ва 
ивазкуниро талаб менамоянд.   Зиёда аз нисфи оби истеҳсолшуда аз сабаби 
вайронии системаи обтаъминкунӣ нобуд мешавад.   

Бенефитсиарҳо Аҳолии ш.Хуҷанди вилояти Суғд 
 

Статуси лоиҳа Лоиҳаи мазкур амалӣ гардида истодааст 
 

Иштироки донорҳо: Лоиҳа аз тарафи Бонки Европоии Таҷдид ва рушд маблағгузорӣ гардида истодааст 
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Бенифитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Статуси лоиҳа Лоиҳа амалкунанда мебошад 

 
Иштироки донорҳо Бонки Олмонии рушд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коди БИД: ENE 01 
 
Номи лоиҳа   Лоиҳаи «Кам намудани талафоти қувваи барқ» 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа 

 
2005-2011 

Соҳа Энергетика 
Мақоми 
иҷрокунанда 

ШСХК «Барқи Тоҷик»  

Минтақаи татбиқи  
лоиҳа 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Мақсади лоиҳа 
 

Кам намудани талафоти тиҷоратии қувваи барқ бо роҳи беҳтар кардани системаи 
баҳисобгирии он мебошад.  

Тавсифи  лоиҳа 
 

Лоиҳаи мазкур баҳри беҳтар намудани ҳисоб ва ҷамъоварии пардохтҳо ба воситаи 
нақшаи самараноки ҳифзи иҷтимоӣ ҷиҳати ҳимояи табақаҳои камбизоати аҳолӣ аз 
имконияти болоравии нархҳо равона карда шудааст. Дар доираи лоиҳа ислоҳоти 
институтсионалии соҳа, ки барои нигоҳдошти устувории натиҷаҳои бадастомада ва 
ҳавасмандгардонии иштироки бахши хусусӣ дар энергетика зарур аст, дар назар 
дошта шудааст.   

 
 

Унсурҳои лоиҳа Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Воридсози ва насб намудани ҳисобкунакҳои электронии барқӣ;  
Тарроҳӣ, воридсозӣ ва насб намудани системаи биллингӣ барои шабакаҳои 
барқии ш. Душанбе 

 

Кумаки техникӣ ба ШСХК «Барқи Тоҷик»  
Ҳамагӣ  45,0 
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Асосноксозии лоиҳа Лоиҳаи мазкур ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон медиҳад, ки масъалаҳои 
бунёдии фаъолияти молиявии ҳаётан муҳимро тавассути таҳия ва татбиқи сиёсати 
нарх, инчунин андешидани тадбирҳо оид ба беҳбуди ҳисоби қувваи барқии 
масрафгардида ҳал намояд. 

Бенифитсиарҳо  Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Статуси лоиҳа Лоиҳа амалкунанда аст. 

 
Иштироки донорҳо Бонки ҷаҳонӣ, ШСХК «Барқи Тоҷик», ҶСК «Тоҷиктрансгаз» ва саҳми Ҳукумати 

Швейтсария 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коди БИД: ENE 02 
 
Номи лоиҳа  Лоихаи минтакавии хати интиколи барки Точикистон-Афгонистон 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа 

 
2008-2011 

Соҳа Энергетика 
Мақоми 
иҷрокунанда 

Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Минтақаи татбиқи  
лоиҳа 

Ҷумҳуриҳои  Тоҷикистон ва Афғонистон 

Мақсади лоиҳа 
 

Мақсади асосии лоиҳа аз бумбасти энергетикӣ баровардани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
пайваст намудани системаи энергетикии  Ҷумҳурии Тоҷикистон ба системаи 
энергетики Ҷумҳурии Исломии Афғонистон.  

Тавсифи  лоиҳа 
 

Сохтмони хати интиқоли барқи байниминтақавии 220 кВ Тоҷикистон-Афғонистон 
 

 
 

Унсурҳои лоиҳа Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

«Сохтмони  хати интиқоли барқи байниминтақавии  220 кВ Тоҷикистон-
Афғонистон»   
«Таъмин намудани реҷаи мӯътадили кори системаи Силсила НБО-ҳо дар дарёи 
Вахш» 

 

«Барқарорсозии агрегати 3-и НБО-и Сарбанд»  
«Тоза намудани сатҳи поёнии каналҳои НБО-и «Шаршара» ва «Марказӣ»  
«Тоза намудани сатҳи поёнии каналҳои НБО-и «Шаршара» ва «Марказӣ»  
«Иваз намудани АТ-3 дар НБО-и Сарбанд»   
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«Барқарорсозии системаи ангезиш ва назорати ҳароратӣ дар НБО-и Бойғозӣ»   
«Таъмини ҳисобкунакҳо, тарнсформатори ҷараён ва трансформатори шиддат»   
«Таъмин намудани реҷаи мӯътадили кори системаи Силсила НБО-ҳо дар дарёи 
Вахш»  

 

Ҳамагӣ  58,0 
 

Асосноксозии лоиҳа Аз бумбасти энергетикӣ баровардани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва пайваст намудани 
системаи энергетикии  Ҷумҳурии Тоҷикистон ба системаи энергетики Ҷумҳурии 
Исломии Афғонистон. 

Бенифитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Статуси лоиҳа Лоиҳа амалкунанда мебошад 

 
Иштироки донорҳо Хазинаи ОПЕК, Бонки Осиёии рушд, Бонки исломии рушд 
 
Коди БИД - TRA 01     
 
Номи лоиҳа Барқарорсозии роҳи автомобилгарди Душанбе – сарҳади Қирғизистон (марҳилаи 3) 

 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа 

 
2010-20113 

Соҳа Нақлиёт  
 

Мақоми 
иҷрокунанда 

Вазорати нақлиёт ва коммуникатсияи  Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Минтақаи татбиқи  
лоиҳа 

 
Душанбе – Дарбанд-минтақаи Рашт 
 

Мақсади лоиҳа 
 

Татбиқи лоиҳаи мазкур барқарор кардани 150 км роҳҳои вайроншударо, ки аз шаҳри  
Душанбе то сарҳади Қирғизистон   тӯл кашидаанд, дар бар мегирад.  
 

Тавсифи  лоиҳа 
 

Баъд аз татбиқи пурраи лоиҳа ҳамкориҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии давлатҳои 
ҳамсарҳад- Қирғизистон ва Хитой густариш хоҳад ёфт. 

 
 

Унсурҳои лоиҳа Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Корҳои сохтмонӣ  
Хизматрасонии машваратӣ  
Нигоҳдории Маркази татбиқи лоиҳа  
Ҳамагӣ  58,4 
 
 

Асосноксозии лоиҳа Маблағгузории татбиқи лоиҳаи мазкур бинобар муҳимияти он барои рушди  
иқтисодии кишвар, афзун намудани ҳаҷми интиқоли бор ва мубодилаи мол байни 
кишварҳои ҳамсоя зарур мебошад. 
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Бенифитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Статуси лоиҳа Лоиҳа амалкунанда мебошад 
 

Иштироки донорҳо Бонки Осиёии рушд 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Коди БИД - TRA 02 
 

 
 

 
 

                        Унсурҳои лоиҳа 
                      Арзиш 

(млн. доллари ШМА) 
Лоиҳасозии муфассал  
Назорати муаллифӣ  
Корҳои умумии сохтмонӣ  

Номи лоиҳа: Сохтмони роҳи мощингарди  минтақаи  Шоҳон-Зиғар (марҳилаи 
2) 
 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои  2007-2010 

Соҳа Нақлиёт 
 

Мақоми иҷрокунанда: Вазорати  нақлиёт ва коммуникатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Минтақаи татбиқи  
лоиҳа 

ВМКБ 

Мақсади лоиҳа: 
 

Таъмин намудани алоқаи нақлиётии боэътимоди 
доимоамалкунанда байни маркази ҷумҳурӣ ва Вилояти Мухтори 
Кӯҳистони Бадахшон, инчунин баромадан ба давлатҳои ҳамсояи 
Ҷумҳурии Халқии Хитой ва Ҷумҳурии Исломии Покистон.  
 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Сохтмони роҳи автомобилгард дар қитъаи Шоҳон-Зиғар, 
дарозиаш 34,4 км., мувофиқи категорияи III-уми техникӣ 
маблаггузорӣ мешавад. 
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Хамагӣ 15,9 
 

 
 
 
Коди БИД: TRA 03 

 
 

 
 

                        Унсурҳои лоиҳа 
                      Арзиш 

(млн. доллари ИМА) 
Сохтмони роҳи мошингарди Кӯлоб -Қалъаи-хумб 92,9 

Хамагӣ  92,9 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Дар айни замон алоқаи нақлиётӣ байни маркази ҷумҳурӣ ва ВМКБ ба воситаи роҳи 
мошингарди Душанбе-Хоруғ сурат мегирад, ки аз сабаби баланд будани қабати 
барф ва фаромадани тармаҳои бисёр дар давраи тирамоҳу баҳор 5-6 моҳ баста 
мешавад. Роҳи автомобилгарди Кӯлоб Калъаи-хумб алоқаи байни маркази 
ҷумҳуриро бо ВМКБ дар тамоми фасли сол бо имконияти баромадан ба шоҳроҳи 
Кароққурум фароҳам меоварад. 
 

Бенефитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Статуси лоиҳа  
Лоиҳаи мазкур амалкунанда аст 
 

Иштироки донорҳо Бонки исломии рушд  

Номи лоиҳа:   Сохтмони роҳи мошингарди Кӯлоб -Қалъаи-хумб 
 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои  2007-2011 

Соҳа Нақлиёт 
 

Мақоми иҷрокунанда: Вазорати  нақлиёт ва коммуникатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Минтақаи татбиқи  
лоиҳа 

ВМКБ 

Мақсади лоиҳа: 
 

Таъмин намудани алоқаи нақлиётии боэътимоди 
доимоамалкунанда байни маркази ҷумҳурӣ ва Вилояти Мухтори 
Кӯҳистони Бадахшон, инчунин баромадан ба давлатҳои ҳамсояи 
Ҷумҳурии Халқии Хитой ва Ҷумҳурии Исломии Покистон.  
 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Сохтмони роҳи автомобилгард дар қитъаи  Кӯлоб -Қалъаи-хумб 
  мувофиқи категорияи III-уми техникӣ маблаггузорӣ мешавад. 
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Коди БИД: TRA 04 
 
Номи лоиҳа Лоиҳаи «Сохтмони терминали фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе 
Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа 

2010-2011 

Соҳа Нақлиёт / роҳ 
Мақоми 
иҷрокунанда 

ҶСК «Фурудгоҳи байналмилалии Душанбе» 

Минтақаи татбиқи  
лоиҳа 

Ш. Душанбе 

Мақсади лоиҳа 
 

Сохтмони терминали аэропорти байналмилалӣ дар ш. Душанбе ва бо ин роҳ беҳтар 
намудани сатҳи хизматрасонӣ ба мусофирон. 

Тавсифи  лоиҳа 
 

Беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ ба мусофирони нақлиёти ҳавоӣ. 

 
 

Унсурҳои лоиҳа Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Лоиҳасозии муфассал  
Назорати муаллифӣ  
Корҳои умумии сохтмонӣ  

  
Ҳамагӣ 23,46 
 
 

Асосноксозии лоиҳа Беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ ба мусофирони нақлиёти ҳавоӣ. 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Дар айни замон алоқаи нақлиётӣ байни маркази ҷумҳурӣ ва ВМКБ ба воситаи роҳи 
мошингарди Душанбе-Хоруғ сурат мегирад, ки аз сабаби баланд будани қабати 
барф ва фаромадани тармаҳои бисёр дар давраи тирамоҳу баҳор 5-6 моҳ баста 
мешавад. Роҳи автомобилгарди Кӯлоб Калъаи-Хумб алоқаи байни маркази 
ҷумҳуриро бо ВМКБ дар тамоми фасли сол бо имконияти баромадан ба шоҳроҳи 
Кароққурум фароҳам меоварад. 
 

Бенефитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Статуси лоиҳа  
Лоиҳаи мазкур амалкунанда аст 
 

Иштироки донорҳо Бонки исломии рушд  
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Бенифитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Статуси лоиҳа Лоиҳа амалкунанда мебошад 

 
Иштироки донорҳо Ҳукумати Фаронса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коди БИД: TRA 05 

 
  

 

Номи лоиҳа:   Таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе-Данғара 
 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа: 

Солҳои  2007-2010 

Соҳа Нақлиёт 
 

Мақоми иҷрокунанда: Вазорати  нақлиёт ва коммуникатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Минтақаи татбиқи  
лоиҳа 

 шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат ва ноҳияи Данғара. 

Мақсади лоиҳа: 
 

Таъмин намудани алоқаи нақлиётии боэътимоди 
доимоамалкунанда байни маркази ҷумҳурӣ ва Вилояти Хатлон, 
инчунин баромадан ба давлатҳои ҳамсояи Ҷумҳурии Халқии 
Хитой ва Ҷумҳурии Исломии Покистон.  
 

Тавсифи лоиҳа: 
 

Сохтмони роҳи автомобилгард дар қитъаи  Душанбе, Ваҳдат ва 
Данғара   , дарозиаш  154 км., мувофиқи категорияи III-уми 
техникӣ маблаггузорӣ мешавад. 
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                        Унсурҳои лоиҳа 

                      Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Корҳои умумии сохтмонӣ 51,78 

Хамагӣ  51,578 
 

 
 
 
  

Асосноксозии  
лоиҳа 

Дар айни замон алоқаи нақлиётӣ байни маркази ҷумҳурӣ ва  ноҳияи Данғара ба 
воситаи роҳи мошингарди Душанбе-Данғара-Кӯлоб сурат мегирад, ки аз сабаби 
баланд будани қабати барф  дар давраи тирамоҳу баҳор 5-6 моҳ ҳолати 
ғайриқаноатбахшро соҳиб мешавад. Роҳи автомобилгарди Душанбе-Данғара 
  алоқаи байни маркази ҷумҳуриро бо имконияти баромадан ба шоҳроҳи 
Кароққурум фароҳам меоварад. 
 

Бенефитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Статуси лоиҳа  
Лоиҳаи мазкур амалкунанда аст 
 

Иштироки донорҳо   Эксимбонки Хитой  

Номи лоиҳа Тачдиди роҳи автомобилгарди Душанбе-Чаноқ 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии 
лоиҳа 

 
2007-2011 

Соҳа  Нақлиёт  
 

Мақоми 
иҷрокунанда 

Вазорати нақлиёт ва коммуникатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Минтақаи 
татбиқи лоиҳа 

 
Душанбе – Айнӣ – Истаравшан – Бӯстон – Чаноқ  
 

Мақсади лоиҳа Мусоидат намудан дар Рушду нумуи иҷтимоӣ ва иқтисодии қисматҳои Ҷанубу 
Шимоли Тоҷикистон, ҷиҳати таҷдид ва барқарор намудани роҳи Душнбе- Хуҷанд - 
Чаноқ, нақби Шаҳристон, сохтмони галереяҳо, купрукҳо ва дигар иншоотҳои 
ёрирасон. Паст кардани сатҳи камбизоатӣ ба воситаи кам кардани арзиши 
боркашонии нақлиётӣ ва беҳтар намудани дастрасӣ ба бозорҳо, инчунин афзун 
намудани савдои минтақавӣ ва ҳамкориҳо. 
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Коди БИД - TRA 06  
 
 

 
 

 
 
  
 
Код БИД - EDU 01 
 
 

 

 Тавсифи лоиҳа Лоиҳа азнавбарқароркунии пурраи роҳи автомобилгарди Душанбе-Айнӣ-
Истаравшан-Хуҷанд-Бӯстон-Чаноқ (сарҳади Ҷумҳурии Узбекистон), аз ҷумла сохтмони 
қитъаҳои нави роҳ бо давр зада гузаштани маҳалҳои аҳолинишин, кӯпрукҳои нав ва 
туннели «Шаҳристон»-ро ба дарозии қариб 5 км пешбинӣ менамояд. 

 
Унсурҳои лоиҳа 

                        Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Корҳои сохтмонӣ  
Хизматрасонии машваратӣ  
Нигоҳдории Маркази татбиқи лоиҳа  
Ҳамагӣ 295,9 

Асосноксозии лоиҳа Татбиқи лоиҳаи мазкур алоқаи автомобилиро тамоми сол байни қисмати 
шимол ва ҳудуди боқимондаи ҷумҳурӣ таъмин мекунад, ки мутаносибан ба 
рушди минтақаҳои атроф мусоидат менамояд. 

Бенефитсиарҳо  Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Статуси лоиҳа Лоиҳа амалкунанда мебошад. 

Иштироки донорҳо Арзиши пешакии лоиҳа 295,9 млн. долл. ШМА, аз ҷумла қарзи Ҷумҳурии 
Халқии Хитой 281,2 млн. долл. ШМА.  
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                        Унсурҳои лоиҳа 
                  Арзиш 

(млн. долл. ШМА) 
Лоиҳаи сохтмони панҷ мактаби миёна ва дастрас намудани таҷҳизотҳо 
(марҳилаи -2) 

  

12,0 

Ҳамагӣ  12,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коди БИД - EDU 02 
 

 

Номи лоиҳа Лоиҳаи сохтмони панҷ мактаби миёна ва дастрас намудани 
таҷҳизотҳо (марҳилаи -2) 
 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа 

Солҳои 2008 - 2012. 

Соҳа Маориф 
Мақоми иҷрокунанда Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Минтақаи татбиқи лоиҳа Умумимиллӣ 
Мақсади лоиҳа 
 

Лоиҳаи мазкур имконият медиҳад, ки сохтмони 3 бинои 
мактаби нотамом ва сохтмони ду бинои мактаби замонавӣ ба 
анҷом расонида шавад. Дар баробари ин масъалаи аз биноҳои 
садамавӣ баровардани хонандагон ва нарасидани ҷойи нишасти 
хонандагон дар доираи Лоиҳа ҳаллу фасл мегардад 
 

Тавсифи лоиҳа 
 

Лоиҳа имкон медиҳад, ки зиёда аз 4224 талабагон дар шароити 
мусоид ба таълим фаро гирифта шуда ва зиёда аз 450 
муаллимон ба ҷойи кори нав таъмин гарданд 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Зарурияти татбиқи лоиҳа умумиллӣ буда ба ҳадафҳои рушди ҳазорсола мувофиқ 
аст. 

Бенефитсиарҳо Мактаббачагони ҶТ.  
 

Статуси лоиҳа Лоиҳа амалкунанда мебошад. 
Иштироки донорҳо  Хазинаи Саудии рушд  
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                        Унсурҳои лоиҳа 

 

 
Арзиш 

(млн. доллари ШМА) 
Таъмири биноҳои мактабҳо  
Таъмин намудан бо таҷҳизот,  мебел, асбобу ашёи таълимӣ  
Идораи лоиҳа  
Ҳамагӣ 13,024 

 

 
 
 
 
 
 
 
Коди БИД: HEA 01 

Номи лоиҳа Лоиҳаи «Таҷдид ва идомаи сохтмони мактабҳои миёна» марҳилаи 
2  

Таърихи оғоз ва  
анҷомёбии лоиҳа 

Солҳои 2003-2011 

Соҳа Маориф 
 

Мақоми иҷрокунанда Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Минтақаи татбиқи  
лоиҳа 

Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 
 

Мақсади лоиҳа 
 

Зиёд намудани ҷойҳои таҳсил дар мактабҳои миёна. 
Таҷҳизонидани се мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон.  
 

Тавсифи лоиҳа 
 

Лоиҳа бо мебел ва таҷҳизот ҷиҳозонидани мактабҳоро дар бар 
мегирад. 
 

Асосноксозии  
лоиҳа 

Дар натиҷаи ҷанги шаҳрвандӣ аксарияти биноҳои мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ 
хароб гашта буданд. Вазорати маориф рӯйхати мактабҳои харобгаштаро тайёр 
намуд, ки ин мактабҳо барои барқарор кардан, таҷҳизонидан бо мебел, ашёи 
таълимӣ ва компютерҳо ниёз доранд. Буҷет барои барқароркунии онҳо имконияти 
ҷудо намудани маблағҳоро надорад. 

Бенефитсиарҳо Мактаббачагони Ҷумҳурии Тоҷикистон  
 

Статуси лоиҳа Дар марҳалаи татбиқ қарор дорад 
 

Иштироки донорҳо Хазинаи Саудии рушд 
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Номи лоиҳа Сохтмони ва муҷаҳазгардонии беморхонаи  байниноҳиявӣ ва бисёрсоҳа дар вилояти 

Хатлон (шаҳраки Данғара)  
 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа 

Солҳои 2006-2010 

Соҳа Тандурустӣ 
Мақоми 
иҷрокунанда 

Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон  

Минтақаи татбиқи  
лоиҳа 

Вилояти Хатлон 

Мақсади лоиҳа 
 

Мақсади Лоиҳа баланд бардоштани сифати расондани ёрии тиббию санитарӣ ба 
аҳолии як қатор ноҳияҳои вилояти Хатлон бо тарзи таъсис додани хадамоти 
ҳозиразамони бистарикунонӣ дар давраи гузариш мебошад. Ин ҳадаф ба восита ва 
таъмини Беморхонаи бисёрсоҳавию байниноҳиявии вилояти Хатлон амалӣ хоҳад 
шуд. Лоиҳа дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон татбиқ мегардад. 
Истифодабарандагони Лоиҳа аҳолии ноҳияҳои Данғара, Балҷувон, Темурмалик ва 
Ховалинги вилояти Хатлон мебошанд 
 

Тавсифи  лоиҳа 
 

Лоиҳа барои сохтмон ва бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз сохтани беморхонаи 
замонавии дорои 100 кат ва 50-100 қабул дар як рӯз ба нақша гирифта шудааст.    

 
 

Унсурҳои лоиҳа Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Азнавсозии беморхона   
Хариди таҷҳизоти тиббӣ   
Ислоҳоти соҳаи госпиталӣ   
Таҳияи лоиҳаҳои намунавии муассисаҳои тиббӣ  
Ҳамагӣ  17,226 
 
 

Асосноксозии лоиҳа Ноҳияҳои Данғара ва Ховалинг аз ҷумлаи он ноҳияҳое ба ҳисоб мераванд, ки дар 
онҳо аҳолии камбизоат хеле зиёд аст. Бо ҳамин сабаб дастрасӣ ба хизматрасонии 
босифати тиббии госпиталӣ хеле маҳдуд аст.  
 

Бенифитсиарҳо Аҳолии н. Данғара ва ноҳияҳои атрофи он  
    

Статуси лоиҳа Лоиҳа амалкунанда аст. 
 

Иштироки донорҳо Бонки исломии рушд ба нақша гирифтааст, ки барои татбиқи лоиҳаи мазкур 7 млн. 
динори исломӣ ҷудо намояд 

 
 
Коди БИД: HEA 02 
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Номи лоиҳа Лоиҳаи барқарорсозӣ ва таҷҳизонидани беморхонаи муҳофизати модар ва 
кӯдак дар шаҳри Хуҷанд 
 

Таърихи оғоз ва 
анҷомёбии лоиҳа 

Солҳои 2011-2013 

Соҳа Тандурустӣ 
Мақоми иҷрокунанда Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Минтақаи татбиқи  
лоиҳа 

Лоиҳа баланд бардоштани дараҷаи ёрии тиббии таваллуд ва педиатриро дар 
ноҳияҳои тобеъи марказ  пешбинӣ менамояд. Ҷузъи муҳими татбиқ робитаи 
наздики кӯмаки мутақобила байни зинаи ибтидоии тиббӣ 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 тотаваллуд, перинаталӣ ва постнаталӣ кор мекунанд, ҷиҳати 
азхудкунии усулҳои замонавии муваффақ гаштан ба бехатарии модару навзод 
нигаронида шудааст.         

 
 

Унсурҳои лоиҳа Арзиш 
(млн. доллари ШМА) 

Лоиҳаи барқарорсози ва таҷҳизонидани беморхонаи муҳофизати модар ва кӯдак 
дар шаҳри Хуҷанд 
 

 

Ҳамагӣ    9,8 
 
 

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 дар 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. 
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