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Маълумотнома 
 

Оид ба рафти иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.03 соли 2013 №122  
«Дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои 
фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013 - 2014» 

 
 
Бо мақсади омӯзиши ҳолати воқеии рафти иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 

30 марти соли 2013 №122 «Дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва 
иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони 
солҳои 2013-2014» тибқи супориши Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 июли соли 2013 
№7304 (14-6) Гурӯҳи кории байниидоравӣ дар ҳайати намояндагони вазоратҳои рушди иқтисод 
ва савдо, энергетика ва саноат, молия, маориф, тандурустӣ, меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 
кишоварзӣ, ШСХК «Барқи Тоҷик» ва Иттифоқи «Тоҷикматлубот» таъсис дода шуд.  

Гурӯҳи кории мазкур ба минтақаҳои ҷумҳурӣ сафари корӣ намуда, ҳолати  имрӯзаи иҷрои 
қарори мазкурро вобаста ба омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои 
фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 дар  
соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, нақлиёт, корхонаҳои зертобеи хоҷагии манзилию 
коммуналӣ, Иттифоқҳои матлубот ва корхонаҳои таъминкунандаи барқу гази вилоятҳо ва шаҳру 
ноҳияҳои ҷумҳурӣ мавриди омӯзиш қарор дод. 

Хулосаи Гурӯҳи корӣ дар ҳаҷми 28 саҳифа замима карда мешавад. 
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Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 
 

Рафти иҷрои қарори Раиси вилоят аз 8 майи соли 2013, № 142  ва Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 марти соли 2013 № 122  «Дар бораи   сари   вақт   омода   намудани 
соҳаҳои иқтисодиёт  ва   иҷтимоиёти   ҷумҳурӣ  барои фаъолияти  мунтазам ва самарабахш дар 
давраи тирамоҳу  зимистони солҳои  2013– 2014» мавриди таҳлил ва омӯзиш карор дода шуд. 
Дар ин самт Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо, идораю муассисаҳо 
оиди иҷрои қарори мазкур  корҳои муайянро анҷом додаанд.  

Қайд кардан лозим аст, ки дар соли 2013 барои таъмини муассисаҳои соҳаи иҷтимоии 
вилоят аз ангиштсанг ва ҳезум маблаѓи 7275,1 ҳазор сомонӣ, ки аз он барои соҳаи маориф 5687,1 
ҳазор сомонӣ, тандурустӣ 1188,5 ҳазор сомонӣ ва барои соҳаи фарҳанг маблаѓи 399,4 ҳазор 
сомонӣ рост меояд, пешбинӣ шудааст. Аз маблаѓи пешбинишуда ба ҳолати 1 сентябри  соли ҷорӣ 
4192,4  ҳазор сомонӣ, аз ҷумла барои соҳаи маориф 3410,1  ҳазор сомонӣ, тандурустӣ 569,9 ҳазор 
сомонӣ ва фарҳанг 212,4 ҳазор сомонӣ ҷудо шуда, истифода карда шудааст.  

Барои пардохти истифодаи қувваи барқ соли ҷорӣ 2425,2 ҳазор сомонӣ пешбинӣ гардида, 
дар 8 моҳи соли ҷорӣ 1367,0 ҳазор сомонӣ, ё 56,4 фоизи маблаѓҳо истифода шудааст.  

Соли 2013 дар назар дошта шудааст, ки тибқи маблағҳои ҷудогардида  дар муассисаҳои 
иҷтимоии вилоят ба миқдори 7065   тонна ангишт ва 9954  м3 ҳезум,  аз ҷумла барои соҳаи 
маориф 5540 тонна ангиштсанг ва 7401 м3 ҳезум, тандурустӣ  1093 тонна ангиштсанг ва 1653 м3 
ҳезум, фарҳанг 432,2 тонна ангиштсанг ва 900 м3 ҳезум захира карда мешавад.  

Дар муассисаҳои соҳаи маорифи вилоят 83 генератори барқии коршоям вуҷуд доранд, ки 
онҳо дар мавриди набудани қувваи барқ барои кори компютерҳо истифода мешаванд. Дар 
муассисаҳои томактабӣ ва наздимактабӣ 2500 кг орд, 3700 кг шакар, 3900 кг биринҷ, 3300 кг 
макарон, 2400 кг картошка, 1200 кг пиёз, 1400 кг сабзӣ, 2550 кг шири хушк, 1900 литр равѓан ва 
дигар маводҳои хӯрока захира шудааст.  
         Идораю муассисаҳои табобатии вилоят, шаҳри Хоруѓ ва ноҳияҳо миқдори 4,4 тонна орд, 1,2 
тонна равѓан, 1,2 тонна биринҷ, 1,5 тонна макарон, 608 кг шири хушк, 941 кг шакар, 1,8 тонна 
картошка, 390 кг сабзӣ, 631 кг пиёз,   1,1 хазор литр бензин ва  3,2 ҳазор литр сӯзишвории 
дизелию 276 тонна ангиштсанг ва 256 м3 ҳезум захира намудаанд. 
         Бо мақсади дастрас намудани ангишт ва гази моеъ ба аҳолӣ 62 нуқтаи фурӯши  ангишт ва 11 
нуқтаи фурӯши гази моеъ ба расмият дароварда шуда, захира намудани сӯзишворӣ  дар онҳо 
идома дорад. Ба ҳолати 29 августи соли 2013 дар нуқтаҳои фурӯш 237 тонна ангиштсанг ва 10м3 
гази моеъ захира шудааст. 
         Ширкати энергетикии Помир барои таъмин намудани аҳолии вилоят аз қувваи барқ ба 
миқдори 101847188 кВт соат қувваи барқ истеҳсол намудааст. Барои баланд бардоштани 
эътимодияти фаъолияти Шабакаҳои интиқол ва тасимкунанда ва паст кардани талафотҳои техникӣ 
дар ин давра хатҳои интиқоли барқи 10кВ дар масофаи 22 км ва ХИБ-0,4кВ дар масофаи 30,08 км 
аз таъмири асосӣ, 40 адад трансформаторҳои 10-0,4 кВ аз таъмири ҷорӣ ва 80 адад аз таъмири 
асосӣ бароварда шуданд. Қад-қади хатҳои интиқоли барқи 0,4-10кВ дар масофаи 26,9 км аз 
шохаҳои дарахтон тоза гардидааст.  
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Дар айни замон канали обпартои НБО-и  «Помир 1» ба масофаи 70 м аз сангу шаѓал  ба 
миқдори 500м3  тоза гардида, таъмири ҷории дастгоҳи  №2  ба анҷом расида, дастгоҳи чоруми 
НБО-и Хоруѓ аз таъмири асосӣ бароварда шуда, қисмҳои дастгоҳи  №2 неругоҳи барқии обии «Оқ-
Су» дар ҳолати таъмир ва турбинаи дастгоҳи №1 аз таъмири ҷорӣ бароварда шудааст. 
 Филиали ҶСК «Тоҷиктелеком» барои таъмини мӯътадили шабакаҳо бо барқ  29 адад 
дастгоҳи дизелӣ  омода намудааст,  ки аз ин теъдод 3 адад дар шаҳри Хоруѓ, 2 адад дар ноҳияи 
Дарвоз, 5 адад дар ноҳияи Ванҷ, 2 адад дар ноҳияи Роштқалъа, 5 адад дар ноҳияи Ишкошим, 3 
адад дар ноҳияи Мурѓоб ва 2 адад дар ноҳияи Шуѓнон насб гардида, барои фаъолияти онҳо ба 
миқдори 1900 литр сӯзишвории дизелӣ захира гардидааст.  

Намояндагии КВД «ХМК» дар вилоят оид ба сари вақт омода намудани иншоотҳо, 
системаҳои обдиҳӣ ва техникаю механизмҳои соҳаи коммуналӣ корҳои муайянро  анҷом дода, 
таъмири роҳу роҳравҳо дар ҳаҷми 2223 м2, захира намудани намак 1,4 тонна, таъмир ва иваз 
намудани  чароѓакҳои  барқӣ ба теъдоди 395 адад, таъмири хати интиқоли барқ дар ҳаҷми 2481 
метр, захира намудани сӯзишворӣ 3710 литр, ангиштсанг 5 тонна, ҳезум 4м3, таъмири техника ба 
теъдоди 36 адад ба иҷро расонда шуданд. 

Вилояти Суѓд 
 

Бо мақсади тадбиқи амалии қарори номбурда ҷиҳати саривақт ва ба фаъолияти самаранок 
омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти вилоят ба мавсими тирамоҳу зимистони 
солҳои 2013-2014, қарори Раиси вилоят аз 24 апрели соли 2013, №94 қабул гардида, мутобиқи он 
ситоди вилоятӣ ва нақшаи чорабиниҳоро тасдиқ намудааст. Инчунин муайян карда шуд, ки дар 
шаҳру ноҳияҳо ва муассисаҳои вилоятӣ масъалаи омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистон мавриди 
омӯзиш ва санҷиш қарор гирифта, дар ташкилоту муассисаҳои вилоятӣ қарорҳои дахлдор қабул 
карда, ситодҳои доимоамалкунанда таъсис дода шудааст. 

Массисаҳои таълимии вилоят дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 ба 7483 
тонна ангишт ва 5221,5 м3 ҳезум эҳтиёҷ дошта, то санаи 5 сентябри соли 2013 ба миқдори 7721 
тонна ангишт ва 5351 м3 ҳезум дар муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилоят захира карда 
шудааст, ки он мутаносибан ба 103,2 ва 102,5 фоиз баробар мебошад. 

Дар рафти боздид маълум гардид, ки аксарияти шуъбаҳои маороифи шаҳру ноҳияҳои 
вилояти Суѓд нақшаи кашонидани ангишт ва захираи ҳезумро аз меъёрҳои мавҷуда барзиёд иҷро 
намудаанд. 

Ҳолати омодагии соҳаи маориф оид ба захира намудани ангишт, ҳезум, сӯзишвории дизелӣ 
омода намудани генераторҳо ва фаъолияти буѓхонаҳо  дар шаҳру ноҳияҳои вилоят чунин аст: 

 

Номгӯи шаҳру 
ноҳияҳо 

соҳаи маориф: 
ангишт (тн) ҳезум (м3) Сӯзишвории 

дизелӣ 
Генера-
торҳо 

Гармку-
накҳои 
барқӣ 

Буѓхо-
наҳо 
дар 
ҳолати 
корӣ 

тала-
бот 

захи-ра % тала-
бот 

захи-
ра 

%  литр адад адад адад  

Хуҷанд 100 154 154,0 110 120 109,0 250 46 1744 2 
Чкалов 20 20 100,0 18 18 100,0 100 8 264 0 
Қайроққум 100 109 109,0 105 111 105,7 160 16 163 0 
Истиқлол 69 120 174,0 26 32 123,0 60 6 62 0 
Ашт 422 432 102,4 712,5 620 87,0 1190 25 52 0 
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Мастчоҳ 260 197 75,8 70 130 185,0 25 12 62 0 
Исфара  1200 1406 116,7 150 205 136,6 860 42 399 1 
Конибодом 480 480 100,0 400 400 100,0 50 23 259 2 
Б. Ѓафуров 682 705 103,4 350 350 100,0 500 71 101 0 
Ҷ. Расулов 300 374 124,7 210 210 100,0 100 29 10 14 
Спитамен 300 316 105,3 160 160 100,0 50 22 34 0 
Зафаробод 140 210 150,0 120 100 83,3 198 11 50 0 
Ѓончӣ 550 571 100,9 800 867 103,8 240 49 492 0 
Истаравшан 670 590 88,1 210 220 106,0 180 35 390 3 
Шаҳристон 280 287 102,5 160 160 100,0 150 19 32 6 
Айнӣ 1150 1150 100,0 550 550 100,0 450 51 36 14 
Панҷакент 450 490 108,9 1000 1018 101,8 200 36 435 8 
К. Мастчоҳ 310 110 34,0 70 80 114,3 230 23 33 2 
Ҳамагӣ: 7483 7721 103,2 5221,5 5351 102,5 4993 524 4618 52 

 

Дар муассисаҳои соҳаи тандурустӣ захира намудани 2620 тонна ангишт ва 1554 м3 ҳезум 
ба нақша гирифта шудааст, ки ба ҳолати 1 сентябри соли ҷорӣ захираи ангишт 2104 тонна (80,3%) 
ва ҳезум 1501 м3 (97,0%)-ро ташкил медиҳад, ки тибқи нақша то 1 октябр баанҷом хоҳад расид. 
Миқдори генераторҳо дар муассисаҳои тандурустӣ 256 ададро ташкил медиҳад.  

Аз ҷониби Шӯъбаи меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии вилояти Суѓд барои муассисаи 
давлатии «Хона-интернат барои пиронсолон ва маъюбони шаҳраки Деҳмой»-и ноҳияи Ҷ. Расулов 
ва маркази минтақавии хизматрасонии иҷтимоӣ ба пиронсолон ва маъюбони шаҳри Хуҷанд барои 
фаъолияти мунтазам дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 харидорӣ намудани 
маводи сӯзишворӣ ва ҳаҷми зарурии озуқа захира намудани онҳо тибқи нақша ба роҳ монда 
шуда, таъмин гардида истодаанд.  

Бояд тазаккур дод, ки барои Муассисаи давлатии “Хона-интернат барои пиронсолон ва 
маъюбони шаҳраки Деҳмой”-и ноҳияи Ҷаббор Расулов то санаи 2 сентябри соли ҷорӣ  захираи 
ҳезум 15 м3 (100%) ва ангишт 70 тоннаро ташкил дод, ки 70 фоизи нақшаи пешбинишударо 
ташкил намуд.  

Дар маркази минтақавии хизматрасонии иҷтимоӣ ба пиронсолон ва маъбони шаҳри Хуҷанд 
гармидиҳӣ бо тариқи истифода аз қувваи барқ сурат мегирад ва барои эҳтимол 10 м3 ҳезум 
захира карда шудааст.  

Ҷиҳати гузаронидани фаъолияти дегхонаҳо ба намудҳои алтернативии сӯзишворӣ 
муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ ва фарҳанг, идораҳо, корхонаҳо ва ташкилоту муассисаҳои 
хизматрасонии шаҳру ноҳияҳои вилоят чораҳои зарурӣ андешида шуда истодааст.  

Дар мувозинаи КДФ «Хоҷагии манзилию коммуналӣ»-и  вилоят 38 адад дегхонаҳо мавҷуд 
буда, аз онҳо 6 адад коршоям ва 32 адад дар ҳолати корношоямӣ қарор дорад.  

Дар шаҳри Хуҷанд дегхонаи беморхонаи клиникии шаҳрии №1 ва беморхонаи бачагонаи 
вилоятӣ ба гармидиҳӣ омода буда, аз тарафи корхонаи гармидиҳӣ барои захира намудани ангишт 
корҳо идома ёфта истодаанд. Дегхонаи Хлопзавод бо ду деги тамѓаи ТАНСУ таҷҳизонида шудааст. 
Дегхонаи мазкур соли 2009 аз ҳисоби маблаѓҳои Бонки Ҷаҳонӣ барқарор карда шуда, дар ҳолати 
хуби корӣ мебошад.  

Дар ноҳияи Айнӣ 3 адад дегхона мавҷуд буда, аз он 1 адад дегхонаи Фалѓар коршоям буда, 
мактаби таҳсилоти умумии №1-ро бо гармӣ таъмин менамояд.  

Дар ноҳияи Ҷ. Расулов 1 адад дегхонаи №2 коршоям буда, маводи сӯхти он ангишт ва 
қувваи барқ мебошад. Дар ноҳияи Зафаробод дегохонаи №2 беморхонаи марказӣ коршоям буда, 
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маводи сӯхти он гази табии мебошад. Аз ҳисоби набудани гази табии дегхонаи беморхонаи 
марказии №2 фаъолият набурда истодааст. 

Бо мақсади пурра таъмин намудани талаботи аҳолӣ бо ангишт, гази моеъ, керосин ва дигар 
намудхои маводи сӯхт иттифоқи матлуботи вилоят, ширкатҳои тиҷоратии шаҳру ноҳияҳои вилоят 
ва соҳибкорони алоҳида бо ширкатҳои дохилӣ ва  давлатҳои дуру наздик шартномаҳо баста, 
воридоти сӯзишвориро таъмин намуда истодаанд.  

Айни замон дар қаламрави вилоят аз тарафи корхонаҳои истеҳсолкунандагони ангишт ва 
соҳибкорон нуқтаҳои фурӯши ангишт ба миқдори 638 адад ва гази моеъ ба миқдори 315 адад 
ташкил шудаанд, ки нисбати соли гузашта тадриҷан зиёд буда, дар айни замон самаранок 
фаъолият намуда истодаанд. Дар конҳои ангишти вилоят дар ин давра 209,8 ҳазор тонна ангишт 
истихроҷ гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 89,0 ҳазор тонна зиёд мебошад.  

Барои таъмини саривақтии аҳолии вилоят бо ангишт аз ҷониби Иттифоқи матлубот 
шартномаҳои тарафайн ба миқдори 10152 тонна бо корхонаҳои истихроҷи ангишт ба имзо 
расонида шуда, то имрӯз ба миқдори 5008,4 тонна ворид гардидааст. 

Оид ба гузаронидани маъракаи алафдаравӣ ва афзун гардонидани захираи хӯроки чорво 
дар соли 2013 дар корхонаҳои кишоварзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)-и вилоят 224588 
тонна  хӯроки дурушт ва 10488 тонна хӯроки ширадор захира карда шудааст, ки нисбат ба ҳамин 
давраи соли гузашта  хӯроки дурушт 20936 тонна зиёд гардида, хӯроки ширадор 297 тонна кам 
мебошад.  

Вилояти Хатлон 
 

Дар вилояти Хатлон ҷиҳати иҷрои қарори мазкур қарори Раиси вилоят аз 17 майи соли 
2013, №114 «Оид ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 марти соли 3013, №122 «Дар 
бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти 
мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014» ба тасвиб расида, 
Нақшаи чорабиниҳои он таҳия шудааст.  

Тибқи маълумоти пешниҳодшуда омодагии соҳаҳои асосии вилояти Хатлон барои мавсими 
тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 то ба санаи  1 сентябри соли ҷорӣ дар чунин вазъ қарор 
дорад: 

 

№ Номгӯи нишондиҳандаҳо Воҳиди ченак Нақша Иҷро Фоиз 

СОҲАИ МАОРИФ 

1 Теъдоди мактабҳо, ҳамагӣ адад х 1300 Х 

2 Муассисаҳои томактабӣ адад х 109 Х 

3 
Ҳаҷми маблаѓи барои хариди ангишт, ҳезум, сӯзишворӣ 
пешбинишуда 

ҳазор сомонӣ 6562,7 5435 83 

4 Ҳаҷми захираи ангишт тонна 10054 8775 87 

5 Ҳаҷми захираи ҳезум  м3 31113 19804 64 

6 Ҳаҷми захираи сузишвории дизелӣ тонна 130,7 43,7 33 

9 Эҳтиёҷот ба печкаҳо адад 18066 18066 100 
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  аз ҷумла, печҳои аловӣ адад 13985 13985 100 

  печҳои барқӣ  адад 4081 4081 100 

10 Эҳтиёҷот ба дудбаро  адад 45576 46210 101 

11 Дегҳои буѓӣ-ҳамагӣ адад 292   0 

  аз ҷумла, коршоям адад 29   0 

  корношоям адад 263   0 

12 Шишабандӣ м2 2635 2540 96 

13 Таъминот бо генератор адад 1938 970 50 

СОҲАИ ТАНДУРУСТӢ 

1 Теъдоди муассисаҳо, ҳамагӣ адад х 1244 Х 

2 
Ҳаҷми маблаѓи барои хариди ангишт, ҳезум, сӯзишворӣ 
пешбинишуда 

ҳазор сомонӣ 608,4 499,8 82 

3 Ҳаҷми захираи ангишт тонна 822,2 485,2 59 

4 Ҳаҷми захираи ҳезум  м3 2805,7 1022,5 36 

5 Ҳаҷми захираи сузишвории дизелӣ тонна 30548 3903 13 

6 Эҳтиёҷот ба печкаҳо адад 5419 5419 100 

  аз ҷумла, печҳои аловӣ адад 1777 1777 100 

  печҳои барқӣ  адад 3642 3642 100 

7 Эҳтиёҷот ба дудбаро  адад 1777 1777 100 

8 Шишабандӣ м2 1911 566 30 

9 Таъминот бо генераторҳо адад   305   

СОҲАИ КИШОВАРЗӢ 

1 Захираи хошоки дурушт ҳаз.тонна 582,2 598,1 103 

2 Захираи хӯроки ширадор ҳаз.тонна 55,9 11,6 21 

3 Захираи тухмии ѓаладонагиҳо ҳаз.тонна 30,0 39,1 130 

4 Таъмири фермаҳо адад 235 223 95 

5 Таъмири кашарҳо адад 519 485 93 

6 Таъмири мурѓхонаҳо адад 10 10 100 

СОҲАИ КОММУНАЛӢ 

1 Захираи намак тонна 122 102 84 

2 Захираи қум м2 1025 740 72 

3 Захираи ангишт тонна 14,3 20 140 

4 Захираи ҳезум м3 298 202,5 68 

5 Таъмири бомҳо ҳ.м2 6,8 5,3 78 

6 Шишабандӣ  м2 660 476 72 

7 Таъмири даромадгоҳҳо адад 183 227 124 

СОҲАИ РОҲДОРӢ ВА НАҚЛИЁТ 
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1 Захираи қум м2 11098 8104 73 

2 Захираи намак тонна 1083 820 76 

3 Захираи ангишт тонна 39 30 77 

4 Захираи ҳезум м3 160 129 81 

 
НУҚТАҲОИ ФУРӮШИ АНГИШТ ВА ГАЗ  

1 Нуқтаҳои фурӯши ангишт адад   589   

            аз ҷумла, аз ҳисоби Иттифоқи «Тоҷикматлубот» адад   343   

            аз ҳисоби соҳибкорон адад   246   

2 Нуқтаи фурӯши гази моеъ м3   147   

            аз ҷумла, аз ҳисоби Иттифоқи «Тоҷикматлубот» адад       

  аз ҳисоби соҳибкорон адад   147   

3 Захираи ангишт-ҳамагӣ тонна   11176   

            аз ҷумла, аз ҳисоби Иттифоқи «Тоҷикматлубот» тонна   2016   

            аз ҳисоби соҳибкорон тонна   9160   

4 Захираи гази моеъ-воридот тонна   9030,8   

ЗАХИРАИ МАҲСУЛОТИ КИШОВАРЗӢ ВА АНГИШТ АЗ ҲИСОБИ ИТТИФОҚИ «ТОҶИКМАТЛУБОТ» 

1 Захираи меваю сабзавот ҳаз.тонна 3100     

            аз ҷумла, пиёз ҳаз.тонна 2820     

  Картошка ҳаз.тонна 2900     

  Ангишт ҳаз.тонна 3280 2016 61,4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 
 

          Ноҳияи Ҷиргатол. Дар асоси маълумотҳои пешниҳодгардида ҷиҳати таъмини  иҷрои  қарори  
мазкур  қарори Раиси ноҳияи Ҷиргатол аз 13 майи соли 2013, №186 «Дар бораи сари вақт омода 
намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ноҳия барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш 
дар  давраи  тирамоҳу  зимистони  солҳои  2013 – 2014» ба тасвиб расида, нақшаи чорабиниҳо 
тартиб дода шуда, баҳри татбиқи амалию саривақтии  чорабиниҳо  Ситоди  ноҳиявӣ  таъсис  дода  
шудааст.   
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Бояд қайд намуд, ки аз ҳисоби буҷети маҳаллии ноҳия  барои  омода намудани соҳаҳои 
буҷетӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-
2014 дар ҳаҷми 766690 сомонӣ барои соҳаи гармидиҳӣ маблаѓҳо ҷудо ва равона карда шудаанд. 
Аз маблаѓи умумӣ 453522 сомонии он барои соҳаи маориф, 163329 сомонӣ барои соҳаи 
тандурустӣ, 35667 сомонӣ барои соҳаи фарҳанг ва барои дигар соҳаҳои буҷети 144147 сомонӣ 
пешбинӣ карда шудааст. 

        Аз рафти санҷиш маълум гардид, ки дар соҳаи маорифи ноҳия 504,3 тонна (тибқи нақша – 
498,4 тонна, 101,1%) ангишт ва 300,0 м3 (тибқи нақша – 326 м3, 92%) ҳезум захира карда шудааст. 
Ҳангоми боздид аз баъзе муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла Омӯзишгоҳи касбии техникӣ, боѓчаҳои 
бачагонаи №1 ва №3, литсей барои хонандагони болаёқат, Интернати давлатии назди мактаби 
миёнаи №1, мактабҳои №1, №5, №23 маълум гардид, ки таъмини ангишт ва ҳезум ба пуррагӣ иҷро 
гардидааст.  

Дар соҳаи тандурустӣ 90,0 тонна (тибқи нақша – 100,0 тонна, 90,0%) ангишт ва 10 м3 (тибқи 
нақша – 10 м3, 100,0%) ҳезум захира карда шудааст. Ҳангоми дидан аз баъзе муассисаҳои 
тандурустӣ, аз ҷумла Беморхонаи марказӣ, Маркази саломатӣ, Маркази ҳамбастагии бемориҳои 
кӯдакона, Маркази мубориза бар зидди бемории ВИЧ СПИД, Шуъбаи сирояти беморхонаи маркази 
ноҳия, бунгоҳи тиббии деҳаи Сайрон, Гурӯҳи мақсадноки омӯзишгоҳи тиббии ноҳияи Рашт дар 
ноҳияи Ҷиргатол таъмини ангишт ва ҳезум ба пуррагӣ иҷро гардидааст.  

Рафти ҷамъоварии маблаѓҳои истифодаи неруи барқ таҳти назорати доимии мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия қарор дошта, ҷиҳати таъмини  саривақтии ҷамъоварии 
маблаѓи истифодаи неруи барқ  чораҳои зарурӣ андешида мешавад. Мавриди зикр аст, ки дар 
баъзе муассисаҳои таълимӣ (мактабҳои №1, №5 ва боѓчаи бачагонаи №3) ноқилҳои барқӣ 
таъмирталаб буда, дар баъзе синфхонаҳо лампаҳои каммасраф дида намешавад. Аз ин лиҳоз, 
Шӯъбаи маорифи ноҳияро зарур аст, ки дар якҷоягӣ бо муассисаҳои таълимӣ дар муддатҳои 
кӯтоҳтарин ҷиҳати ҳалли масъалаи мазкур мусоидат намоянд. 

Аз рафти санҷиш маълум гардид, аз ҳисоби Раёсати ҷамъияти  матлуботи ноҳия 5 адад 
нуқтаҳои фурӯши ангишт  мавҷуд буда, дар анборҳояшон зиёда аз 100 тонна ангишт захира карда 
шудааст, ки албатта барои таъмини аҳолӣ басанда нест. Инчунин дар анбори  ҷамъияти матлуботи  
ноҳия  барои захира намудани маҳсулоти кишоварзӣ ва дар мавсими зимистон таъмин намудани 
бозорҳо бо маҳсулот омода карда шудаанд, ки дар давраи тирамоҳ ҷамъоварӣ карда мешавад. 
 Дар соҳаи кишоварзӣ мувофиқи маълумотҳои оморӣ ба ҳолати 1 сентябри соли 2013 барои 
гузаронидани давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 хошоки дурушт ба миқдори 20744 
тонна захира карда шудааст. Айни замон алафи табии ва коҳи гандум дарав карда шуда, дар 
саҳроҳо мехобад ва ба анборҳои хоҷагиҳои ҷамоавӣ деҳқонӣ ворид карда нашудаанд, аз ҳамин 
сабаб онҳо ба маълумот дохил карда нашудаанд. Барои дар муҳлатҳои кутоҳтарин иҷро намудани 
кишти зироатҳои ѓалладонагӣ дар мавсими тирамоҳу баҳор аз ҳисоби ҳосили имсола 270 тонна 
гандум захира карда шуда, инчунин барои кишти картошка 3600 тонна тухмӣ захира карда 
мешавад. 

  Ноҳияи Тоҷикобод. Дар асоси маълумотҳои пешниҳодгардида ҷиҳати таъмини  иҷрои  
қарори  мазкур  қарори Раиси ноҳияи Тоҷикобод аз 06 апрели соли 2013, №86 «Дар бораи сари 
вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ноҳия барои фаъолияти мунтазам ва 
самарабахш дар  давраи  тирамоҳу  зимистони  солҳои  2013 – 2014» ба тасвиб расида, нақшаи 
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чорабиниҳо тартиб дода шуда, баҳри татбиқи амалию  саривақтии  чорабиниҳо  Ситоди  ноҳиявӣ  
таъсис  дода  шудааст.   

Бояд қайд намуд, ки аз  ҳисоби  буҷети маҳаллии  ноҳия  барои  омода намудани соҳаҳои 
буҷетӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш  дар  давраи  тирамоҳу  зимистони  солҳои 
2013-2014 дар ҳаҷми  876356 сомонӣ  маблаѓҳо ҷудо ва равона карда шудаанд. Инчунин аз 
сабаби нарасидани маблаѓҳо боз иловатан 12742 сомонӣ ҷудо ва равона карда шуд.  

        Аз рафти санҷиш маълум гардид, ки дар соҳаи маорифи ноҳия 380,0 тонна (тибқи нақша – 
380,0 тонна, 100%) ангишт ва 306,0 м3 (тибқи нақша – 365,0 м3, 84%) ҳезум захира карда шуд. 
Ҳангоми дидан аз баъзе муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла Литсеи касбии техникӣ, боѓчаи бачагона, 
мактабҳои №2, №3, №4, №6, №8, №9, №19 маълум гардид, ки таъмини ангишт ба пуррагӣ ва 
ҳезум қисман иҷро гардида, боқимондаи ҳезум дар давоми моҳи сентябри соли ҷорӣ таъмин 
хоҳад гардид.  

Дар соҳаи тандурустӣ 86,0 тонна (тибқи нақша – 120,0 тонна, 71,0%) ангишт ва 35 м3 (тибқи 
нақша – 39 м3, 90,0%) ҳезум захира карда шудааст. Ҳангоми дидан аз баъзе муассисаҳои 
тандурустӣ, аз ҷумла Беморхонаи марказӣ, Беморхонаҳои минтақавии Нушор ва Ширинчашма, 
Маркази саломатии ноҳия  ва бунгоҳи тиббии деҳаи Фатҳобод таъмини ангишт ба пуррагӣ ва 
ҳезум қисман иҷро гардида, боқимондаи ҳезум дар давоми моҳи сентябри соли ҷорӣ таъмин 
хоҳад гардид.  

Имрӯз дар ноҳия 2 нуқтаи фурӯши гази моеъ мавҷуд буда, талаботи  аҳолиро  бо ин  
маводи сӯхт таъмин менамоянд.  

  Дар соҳаи кишоварзӣ барои гузаронидани давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 
тибқи нақша бояд 6000 тонна хошоки чорво тайёр карда шавад. Мувофиқи маълумотҳои оморӣ ба 
ҳолати 2 сентябри соли 2013 – 2230 тонна хошоки чорво тайёр карда шудааст, ки 37,2% иҷрои 
нақшаро таъмин намудааст. Аз сабаби он ки хошоки ҷамъоварда дар саҳро дарав ва ѓарам карда, 
гандум айни ҳол куфта нашудааст ва онҳо ба ҳисобот ворид карда нашудаанд. Барои дар муҳлатҳои 
кутоҳтарин иҷро намудани кишти зироатҳои ѓалладонагӣ дар мавсими тирамоҳу баҳор аз ҳисоби 
ҳосили имсола 196 тонна гандум захира карда шуда, инчунин барои кишти картошка 196 тонна 
тухмӣ захира карда мешавад. 
  Барои хубтару беҳтар гузаронидани мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 
тавсия дода мешавад, ки ҳосили расидаи ѓалладонагиҳо ва картошка то фарорасии боришоти 
тирамоҳу зимистон ҷамъоварӣ карда шуда, захираи тухмиҳо зиёдтар карда шуда, хошоки дар саҳро 
боқимонда ҳарчӣ тезтар ҷамъоварӣ карда дар анборҳо ҷойгир карда шаванд. 
  Ноҳияи Рашт. Дар асоси маълумотҳои пешниҳодгардида ҷиҳати таъмини  иҷрои  қарори  

мазкур  қарори Раиси ноҳияи Рашт аз 22 апрели соли 2013, №462 «Дар бораи сари вақт омода 
намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ноҳия барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш 
дар  давраи  тирамоҳу  зимистони  солҳои  2013 – 2014» ба тасвиб расида, нақшаи чорабиниҳо 
тартиб дода шуда, баҳри татбиқи амалию  саривақтии  чорабиниҳо  Ситоди  ноҳиявӣ  таъсис  дода  
шудааст.   

Бояд қайд намуд, ки аз  ҳисоби  буҷети маҳаллии  ноҳия  барои  омода намудани соҳаҳои 
буҷетӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш  дар  давраи  тирамоҳу  зимистони  солҳои 
2013-2014 дар ҳаҷми  907194 сомонӣ  маблаѓҳо ҷудо карда шудаанд, ки аз ин 718396 сомонӣ 
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барои соҳаи маориф, 113100 сомонӣ барои соҳаи танурустӣ ва 75698 сомонӣ барои дигар 
соҳаҳои аз буҷаи маҳаллӣ маблаѓгузоришаванда мебошанд.  

       Дар соҳаи маорифи ноҳия 870,7 тонна (тибқи нақша – 867,5 тонна, 100,3%) ангишт ва 532,2 м3 
(тибқи нақша – 897,5 м3, 60%) ҳезум захира карда шуд. Ҳангоми дидан аз баъзе муассисаҳои 
таълимӣ, аз ҷумла Колеҷи омӯзгории ноҳияи Рашт, Интернати назди мактабии №1, боѓчаи 
бачагона, мактабҳои №2, №9, №16, №27, №30, №32, №34, №48 ва №52 маълум гардид, ки 
таъмини ангишт ба пуррагӣ ва ҳезум қисман иҷро гардида, боқимондаи ҳезум дар давоми моҳи 
сентябри соли ҷорӣ таъмин хоҳад гардид.  

Дар соҳаи тандурустӣ 170,0 тонна (тибқи нақша – 170,0 тонна, 100,0%) ангишт ва 60,0 м3 
(тибқи нақша – 134,0 м3, 90,0%) ҳезум захира карда шудааст. Ҳангоми дидан аз баъзе муассисаҳои 
тандурустӣ, аз ҷумла Омӯзишгоҳи тиббии ноҳия, Беморхонаи марказӣ, Беморхонаи марказӣ, 
Беморхонаи минтақавии ва маркази саломатии деҳаи Навобод, марказҳои саломатии деҳаи 
Навдӣ, Фурудгоҳ ва бунгоҳи тиббии деҳаи Чашмаи Қозӣ таъмини ангишт ба пуррагӣ ва ҳезум 
қисман иҷро гардида, боқимондаи ҳезум дар давоми моҳи сентябри соли ҷорӣ таъмин хоҳад 
гардид.  

Пешниҳод карда мешавад, ки дар муасссисаҳои таълимию тандурустӣ захираи миқдори 
зарурии ҳезум, шишабандии биноҳо (қисман мактабҳои №27 ва №32) то моҳи октябр таъмин 
карда шавад.  

 Рафти ҷамъоварии маблаѓҳои истифодаи неруи барқ таҳти назорати доимии мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия қарор дошта, ҷиҳати таъмини  саривақтии ҷамъоварии 
маблаѓи истифодаи неруи барқ  чораҳои зарурӣ андешида мешавад. Мавриди зикр аст, ки дар 
баъзе муассисаҳои таълимӣ (мактаби №52, №32) ноқилҳои барқӣ таъмирталаб мебошад. 
Ҳамзамон боми зеристгоҳи барқии (трансформатор) деҳаи Дашти Рашт дар ҳолати таъмирталаб 
буда, ҳангоми боридани боришоти зиёд ба садама дучор гардидани он аз эҳтимолият дур нест. Аз 
ин рӯ, Шабаки барқии ноҳияро зарур аст, ки дар муддатҳои кӯтоҳтарин ҷиҳати ҳалли масъалаи 
мазкур мусоидат намоянд. 

Аз рафти санҷиш маълум гардид, аз ҳисоби Раёсати ҷамъияти  матлуботи ноҳия 10 адад 
нуқтаҳои фурӯши ангишт  мавҷуд буда, дар анборҳояшон зиёда аз 100 тонна ангишт захира карда 
шудааст, ки албатта барои таъмини аҳолӣ басанда нест. Инчунин дар анбори  ҷамъияти  матлуботи  
ноҳия  барои захира намудани маҳсулоти кишоварзӣ ва дар мавсими зимистон таъмин намудани 
бозорҳо бо маҳсулот омода карда шудаанд, аз ҷумла ѓаладонагӣ (худи гандум) 10 тонна (тибқи 
нақша 35 тонна) захира карда шудааст. Боқимонда маҳсулоти кишоварзӣ дар давраи тирамоҳ 
ҷамъоварӣ карда мешавад. 

Ҳамзамон аз ҳисоби соҳибкорони ноҳия 13 адад нуқтаҳои фурӯши ангишт ташкил карда 
шудааст, ки дар анборҳояшон тақрибан 400 тонна ангишт захира карда шудааст. Нархи як тонна 
ангишт аз 550 то 600 сомониро ташкил медиҳад. Ангиштҳои захирашуда аз кони «Назар-Айлоқ» ва 
«Камароб» дастрас шудаанд. 

Имрӯз дар ноҳия 3 нуқтаи фурӯши гази моеъ мавҷуд буда, талаботи  аҳолиро  бо ин  
маводи сӯхт таъмин менамоянд.  

  Дар соҳаи кишоварзӣ барои гузаронидани давраи тирамоҳу зимистон 65434 тонна хошоки 
чорво тайёр карда шудааст, ки 160% иҷрои нақшаро таъмин намудааст.  Барои дар муҳлатҳои 
кутоҳтарин иҷро намудани кишти зироатҳои ѓалладонагӣ дар мавсими тирамоҳу баҳор аз ҳисоби 
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ҳосили имсола 30 тонна гандум захира карда шуда, инчунин барои кишти картошка 134 тонна тухмӣ 
захира карда мешавад. 
  Барои хубтару беҳтар гузаронидани мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 
тавсия дода мешавад, ки ҳосили расидаи ѓалладонагиҳо ва картошка то фарорасии боришоти 
тирамоҳу зимистон ҷамъоварӣ карда шуда, захираи тухмиҳо зиёдтар карда шуда, хошоки дар саҳро 
боқимонда ҳарчӣ тезтар ҷамъоварӣ карда дар анборҳо ҷойгир карда шаванд. 
  Ноҳияи Нуробод. Дар асоси маълумотҳои пешниҳодгардида ҷиҳати таъмини  иҷрои  қарори  

мазкур  қарори Раиси ноҳияи Нуробод аз 10 апрели соли 2013, №39 «Дар бораи сари вақт омода 
намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ноҳия барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш 
дар  давраи  тирамоҳу  зимистони  солҳои  2013 – 2014» ба тасвиб расида, нақшаи чорабиниҳо 
тартиб дода шуда, баҳри татбиқи амалию  саривақтии  чорабиниҳо  Ситоди  ноҳиявӣ  таъсис  дода  
шудааст.   

Бояд қайд намуд, ки аз  ҳисоби  буҷети маҳаллии  ноҳия  барои  омода намудани соҳаҳои 
буҷетӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш  дар  давраи  тирамоҳу  зимистони  солҳои 
2013-2014 дар ҳаҷми  511377 сомонӣ  маблаѓҳо (барои гармидиҳӣ) ҷудо карда шудаанд, ки 
323178 сомонӣ (63%-и иҷро) аз худ карда шудааст. Барои таъмин бошад, 421102 сомонӣ ҷудо 
гардида, 221041 сомонӣ (52,3%-и иҷро) масраф карда шудааст.  

        Аз рафти санҷиш маълум гардид, ки дар соҳаи маорифи ноҳия 679,0 тонна (тибқи нақша – 
680,0 тонна, 99,8%) ангишт ва 448,0 м3 (тибқи нақша – 480 м3, 93,3%) ҳезум захира карда шуд. 
Ҳангоми дидан аз баъзе муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла боѓчаи бачагона, мактабҳои №1, №3, №13 
маълум гардид, ки таъмини ангишт ба пуррагӣ ва ҳезум қисман иҷро гардида, боқимондаи ҳезум 
дар давоми моҳи сентябри соли ҷорӣ таъмин хоҳад гардид.  

Ба аҳолии ноҳияи Нуробод  Беморхонаи марказӣ,  беморхонаи минтақавӣ,  Марказҳои 
саломатӣ, 10 Марказҳои саломатии деҳотӣ ва 30 Бунгоҳҳои тиббӣ хизматрасонии тиббӣ 
мерасонанд.  

Ҳангоми омӯзиш маълум гардид, ки гармидиҳӣ дар Беморхонаи марказӣ ва Маркази 
саломатии ноҳия бо тариқи барқ ба роҳ монда шуда, ин муассисаҳо бо хати тозаи барқ пайваст 
мебошанд. Захираи ангишт барои марказҳо ва бунгоҳҳои саломатӣ тибқи нақша 85 тонна (иҷроиш 
80 тонна), ҳезум тибқи нақша 50 м3 (иҷроиш 40 м3), шишабандӣ тибқи нақша 80 м2 (иҷроиш 10 м2), 
шумораи гармкунакҳои барқӣ 27 адад, оташӣ 58 адад, чароѓҳои керосинӣ 52 адад ва шумораи 
генераторҳои барқӣ 5 адад ба анҷом расонида шудааст.  

Беморхонаи марказии шаҳраки Дарбанд бо хаттӣ тозаи барқ пайваст карда шуда, захираи 
ангишт 4 тонна, шишабандӣ ба миқдори 10 м2 ба анҷом расонида шудааст. 

Пешниҳод карда мешавад, ки дар муасссисаҳои таълимию тандурустӣ захираи миқдори 
зарурии ҳезум, шишабандии биноҳо то моҳи октябр таъмин карда шавад.  

 Рафти ҷамъоварии маблаѓҳои истифодаи неруи барқ таҳти назорати доимии мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия қарор дошта, ҷиҳати таъмини  саривақтии ҷамъоварии 
маблаѓи истифодаи неруи барқ  чораҳои зарурӣ андешида мешавад.  

Шаҳри Роѓун. Дар асоси маълумотҳои пешниҳодгардида ҷиҳати таъмини  иҷрои  қарори  
мазкур  қарори Раиси шаҳри Роѓун аз 29 апрели соли 2013, №60 «Дар бораи сари вақт омода 
намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ноҳия барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш 
дар  давраи  тирамоҳу  зимистони  солҳои  2013 – 2014» ба тасвиб расида, нақшаи чорабиниҳо 



 12 

тартиб дода шуда, баҳри татбиқи амалию  саривақтии  чорабиниҳо  Ситоди  ноҳиявӣ  таъсис  дода  
шудааст.   

Бояд қайд намуд, ки аз  ҳисоби  буҷети маҳаллии  ноҳия  барои  омода намудани соҳаҳои 
буҷетӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш  дар  давраи  тирамоҳу  зимистони  солҳои 
2013-2014 дар ҳаҷми  373663 сомонӣ  маблаѓҳо (барои гармидиҳӣ) ҷудо карда шудаанд, ки 
102996 сомонӣ (28%-и иҷро) аз худ карда шудааст. Барои таъмин бошад, 715067 сомонӣ ҷудо 
гардида, 448151 сомонӣ (62,7%-и иҷро) масраф карда шудааст. Аз маблаѓҳои пешниҳодшуда 
334000 сомонӣ ба соҳаи маориф, 14500 сомонӣ ба соҳаи тандурустӣ, 5163 сомонӣ ба соҳаи 
фарҳанг равона гардида, боқимонда маблаѓҳо ба соҳаҳои дигар тақсим шудаанд.  

        Ҳангоми дидан аз баъзе муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла боѓчаи бачагона, Хонаи бачаҳои 
шаҳри Роѓун ба номи «Тоҳир Қодиров», мактабҳои №1, №3 маълум гардид, ки таъмини ангишт ба 
пуррагӣ ва ҳезум қисман иҷро гардида, боқимондаи ҳезум дар давоми моҳи сентябри соли ҷорӣ 
таъмин хоҳад гардид.  

Дар ш. Роѓун 40050 нафар аҳолӣ зиндагонӣ мекунанд ва ба ин миқдор аҳолӣ 1 Беморхонаи 
марказӣ, 2 беморхонаҳои минтақавӣ, 2 Марказҳои саломатӣ, 2 Марказҳои саломатии деҳотӣ ва 11 
Бунгоҳҳои тиббӣ хизматрасонии тиббӣ мерасонанд.  

Ҳангоми омӯзиш маълум гардид, ки гармидиҳӣ дар Беморхонаи марказӣ ва Маркази 
саломатии шаҳр бо тариқи барқ ба роҳ монда шуда, ин муассисаҳо бо хати тозаи барқ пайваст 
мебошанд. Захираи ангишт барои марказҳо ва бунгоҳҳои саломатӣ ба миқдори 25 тонна, ҳезум 25 
м2 ва шишабандӣ 20 м2 ба анҷом расонида шудааст. Дар Беморхонаи марказии шаҳраки Оби гарм 
бошад, як адад муҳаррики дегҳои буѓи харидорӣ ва васл карда шуда, бо хаттӣ тозаи барқ пайваст 
карда шудааст. Шишабандӣ ба миқдори 20 метри квадратӣ ва 10 ҳуҷраҳо таъмир карда шуданд. 
Камбудиҳои ҷойдошта асосан дар Беморхонаи марказии шаҳр ин бо пуррагӣ ба анҷом 
нарасонидани шишабандӣ тибқи нақша 32 м2 (иҷроиш 10 м/кВ), захираи сузишворӣ тибқи нақша 
300 литр (иҷроиш 50 литр), харидории гармкунакҳои барқӣ ба миқдори 6 адад, вале то ҳол 
харидорӣ накардаанд.  

Дар шаҳри Роѓун 8 адад нуқтаҳои фурӯши ангишт  ва 1 нуқтаи фурӯши гази моеъ мавҷуд 
буда, талаботи  аҳолиро  бо ин  маводи сӯхт таъмин менамоянд. 

 Бояд қайд намуд, ки гуруҳи кории байниидоравӣ ҷиҳати рафти иҷрои  қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 марти соли 2013, № 122 «Дар бораи саривақт омода намудани 
соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи 
тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014»-ро дар дигар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, аз он ҷумла 
ноҳияҳои Файзобод, Ваҳдат, Рудакӣ, Ҳисор ва Шаҳринав  мавриди санҷиш қарор дод. 

Гурӯҳи кори байниидоравӣ муайян намуд, ки барои гузаронидани мавсими тирамоҳу 
зимистони солҳои 2013-2014 бо қарорҳои дахлдори Раисони ноҳияи номбаршуда ҳайати ситоди 
ноҳиявӣ ва Нақшаи чорабиниҳо оид ба саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиву  
иҷтимоиёти ноҳия барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш  дар давраи тирамоҳу зимистони 
солҳои 2013-2014 тасдиқ карда шуда, тибқи он корҳо амалӣ гашта истодаанд. 

 Ҷиҳати амалигардонии корҳои омодагӣ ба зимистони солҳои 2013-2014 то 1-уми сентябри 
соли ҷорӣ аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ дар маҷмӯъ 80%-и маблаѓҳои муаяншуда  (ҳаққи истифодаи 
барқ, маводи сухт ва дигарҳои сузишворӣ) ба  соҳаҳои буҷетии ноҳия, аз ҷумла  ба соҳаи маориф 
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ва тандурустӣ барои харидорӣ намудани ангишт, ҳезум, эҳтиёҷот ба шишабандӣ, маблаѓҳо барои 
таъмири биноҳо ва иншоотҳо равона гардидааст.  

   Муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, мактаб-интернатҳо, боѓчаҳои бачагона ва беморхонаҳо 
барои мавсими тирамоҳу зимистони солҳои  2013-2014 сад фисад бо ангишт, бо печҳои аловӣ, 
гармкунакҳои барқӣ ва  генераторҳои дизелӣ  таъмин буда, зиёда аз 100 мактабҳои ноҳия хати 
барқи озод доранд.  

Марказҳои гармидиҳии мутаммаркази алтернативии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ,  
мактаб-интернатҳо, боѓчаҳои бачагона ва беморхонаҳо таъмир ва ба кор омода гардонида шуда 
истодаанд.   

  Манбаъҳои обкашӣ низ дар ҳолати коршоямии техникӣ карор дошта, ҳамаи шӯъбаву 
утоқҳо бо ҷиҳози зидди сӯхтор пурра таъмин карда шудаанд. 

 Корхонаҳои давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгард, «Хоҷагии манзилию каммуналӣ» 
ва «Оби нӯшокӣ ва канализатсия»-и ноҳияҳо  бо техникаҳои махсус таъмин буда, дар ҳолати хуби 
техникӣ қарор доранд. Танҳо дар худи ноҳияи Рудакӣ шумораи ин техникаҳои махсус 16 ададро 
ташкил медиҳад, ки ҳамаи онҳо дар ҳолати хуби коршоямӣ қарор доранд.  

Ҷиҳати омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014, аз ҷониби корхонаҳои 
мазкур миқдори зарурии намаки техникӣ, маводи зидди лаѓҷиш, маводҳои безараркунӣ ва 
сӯзишворӣ  захира карда шудааст.  

 Инчунин зеристгоҳҳои барқӣ, зеристгоҳҳои трансформаторӣ аз назар гузаронида шуда, 
таъмири ҷории онҳо  гузаронида шуданд,   

 Бо мақсади таъминоти саривақтии аҳолӣ бо маводи сӯхт, махсусан ангиштсанг ва гази моеъ 
маѓозаҳои доимиву нуқтаҳои сайёри фурӯши ангиштсанг, ҳезум ва гази моеъ ташкил карда шуда, 
фаъолият доранд. 

Ҷамъиятҳои матлуботи ноҳияҳо низ бо мақсади таъмин намудани корхонаҳои буҷетӣ ва 
аҳолии ноҳия бо ангишт дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 корҳои муайянеро ба 
анҷом расонидаанд. Барои хариди ангишт бо Кони  ангишти «Фон-Яѓноб», «Зиддӣ» ва «Санѓалт» 
шартномаҳои ҳамкориро ба имзо расонида, ба кашонидан ва захира намудани ангишт шурӯъ 
намудаанд. Дар маҷмӯъ ҷамъиятҳои номбурдаи ноҳияҳои мазкур (ноҳияҳои Файзобод, Ваҳдат, 
Рудакӣ, Ҳисор ва Шаҳринав) зиёда аз 30 адад нуқтаҳои фурӯши ангишт ташкил намуда, инчунин 
барои захира намудани ҳезум тадбирҳои зарурӣ андешида истодаанд. Нуқтаҳои фурӯши ангишти 
мавсимӣ низ хуб ба роҳ монда шуда, шумораи онҳо зиёда аз  100 ададро (дар мавсими сармо) 
ташкил хоҳад кард. 
  Барои таъмин намудани аҳолии ноҳия ва шаҳри Душанбе бо маҳсулотҳои озуқаворию 
кишоварзӣ дар давраи тирамоҳу зимистон ва нигоҳ доштани болоравии нархи маҳсулоти 
кишоварзӣ, Ҷамъиятҳои матлуботи ноҳияҳо бо зиёда 85 адад хоҷагиҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои 
деҳқонии вилояти Суѓд ва водии Рашт барои харидан ва захира намудани зиёда аз 2445 тонна 
маҳсулоти кишоварзӣ, аз ҷумла 1235 тонна картошка, 1210 тонна пиёз  шартномаҳои ҳамкорӣ 
бастаанд. Хариду фурӯши маҳсулотҳои кишоварзӣ дар ҳамаи ноҳияҳо ба роҳ монда шудаасту, 
мутаасифона то имрӯз захираи маҳсулотҳои кишоварзӣ оѓоз нашудааст. Мутасаддиёни соҳа шарҳ 
доданд, ки  маҳсулотҳои кишоварзӣ дар давоми моҳи сентябр ва октябр захира карда мешавад. 
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  Шабакаҳои барқии ноҳияҳо (ноҳияҳои Файзобод, Ваҳдат, Рудакӣ, Ҳисор ва Шаҳринав) дар 
самти омодагӣ ба мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 корҳои зиёдеро ба анҷом 
расонидаанд. 

То имрӯз дар зеристгоҳҳои барқию трансформаторӣ таъмири ҷорӣ гузаронида шуда, бо 
мақсади муҳофизати истгоҳҳои барқии трансформаторӣ ва хатҳои баландшиддату пастшиддат 
муҳофизаткунакҳо васл шуда истодаанд, ки боиси пешгирии садамаҳо мегарданд.  

Инчунин, барқгиракҳо, ки дастгоҳҳои барқиро аз раъду барқ эмин нигоҳ медоранд, дар 
зеристгоҳҳои трансформаторӣ васл ва пояҳои бетонию симчӯбҳои фарсуда шуда иваз ва 
равѓанҳои трансформаторӣ илова карда шудаанд. 

Кормандони соҳаи барқ ба таъмири истгоҳҳои трансформаторӣ диққати чиддӣ дода, дар ин 
муддат зиёда аз 386 адад (90%) трансформаторҳоро аз таъмири асосӣ ва ҷорӣ бароварда, 8000 кг 
равѓани трансформаторӣ илова кардаанд, иваз намудани оикҳои шикаста дар хатҳои ҳавоӣ ва 
зеристгоҳҳо идома ёфта истода,  инчунин корҳои аз мавзеъҳои хатарнок кучонидани симчубҳои 
хатҳои барқӣ мувофиқи нақшаи шабакаҳои барқии ноҳияҳо амалӣ шуда истодаанд. 

Бо мақсади пешгирии садамаҳо дар фасли зимистон 680,6 км хатҳои ҳавоӣ аз шохаҳои 
дарахтон озод карда шуда, 258,6 км симҳои хамзада кашида шудаанд ва корҳо дар ин самт айни 
замон идома ёфта истодаанд. 

Фақат дар камбудиҳои фаъолияти шабакаҳои барқӣ ҳаминро қайд кардан ба маврид аст, ки 
захираи симчубу симҳои алюминӣ ва трансформаторҳои эҳтиётӣ нокифоя мебошанд. Новобаста аз 
ин шабакаҳои барқии ноҳияҳо кӯшиш ба харҷ дода истодаанд, ки то ба анҷомрасии мавсими 
сармо ин камбудиҳоро ислоҳ намоянд. 

Боиси таассуф аст, ки  дар самти сарфаҷӯёна истифодабарии қувваи барқ аз ҷониби 
масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳо дар байни аҳолӣ ва ташкилоту 
корхонаҳо корҳо хуб ба роҳ монда нашудааст. Муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, мактаб-интернатҳо, 
боѓчаҳои бачагона ва беморхонаҳо то ҳол сад фисад бо фурузонакҳои каммасраф таъмин нестанд 
ва дар бисёр ҳолатҳо то ҳол фурузонакҳои тафсон мавриди истифода қарор доранд. 

Дар сӯҳбату вохӯриҳо ҳамаи онҳо вазифадор карда шуданд, ки  ин камбудиро ислоҳ 
намоянд. 

Ҳолати ҷамъоварии маблаѓи барқи истифодашуда ва ҳисобу китоби он тибқи тартиби 
амалкунанда ба роҳ монда шудааст. Дар ҳамаи шабакаҳои барқӣ  ҷамъоварии маблаѓи барқи 
истифодашуда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта беҳтар гардидааст. 

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияиҳои номбаршуда низ дар ин самт кор бурда 
истода, ҳамаи истифодабарандагони нерӯи барқро вазифадор кардаанд, ки маблаѓи барқи 
истифодабурдаашонро пурра ва сари вақт пардохт намоянд.  

Вобаста ба ташкилу корбарии санадҳои муқоиссавӣ байни истифодабарандагон қайд 
кардан ба маврид аст, ки ин масъала низ хуб ба роҳ монда шудааст. То ҳамин давра қариб бо 95% 
истифодабарандагони нерӯи барқ  санадҳои муқоиссавӣ ба имзо расонида шудааст. 

Дар рафти санҷиш маълум гардид, ки муассисаҳои таълимӣ, боѓчаҳои кӯдакона ва 
тандурусти ноҳияҳои тобеи марказ (ноҳияҳои Ҷиргатол, Тоҷикобод, Рашт, Нуробод, Файзобод, 
Ваҳдат, Рудакӣ, Ҳисор, Шаҳринав ва шаҳри Роѓун) ба талаботи шароити меҳнат (таъмир ва 
таъминоти таҷҳизоти корӣ) ҷавобгӯй набуда, бо таҷҳизотҳои муосир таъмин ва муҷҷаҳаз намудани 
онҳоро талаб менамояд. Аз ин рӯ, Роҳбарияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру 
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ноҳияҳоро зарур аст, ки масъалаҳои мазкурро дар якҷоягӣ бо вазорату идораҳои дахлдор 
мавриди баррасӣ қарор дода, саривақт бартараф намудани камбудиҳо чораҳои зарурӣ андешанд. 

Ташкилоту корхона ва муассисаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру 
ноҳияиҳои номбаршуда рафти корҳои омодагиро зери назорати қатъӣ қарор дода, барои 
муташаккилона гузаронидани мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2013-2014 аз ҷониби гурӯҳи 
кории байниидоравӣ вазифадор карда шуданд.  

 


