Замимаи 5
ба Барномаи давлатии сармоягузорӣ,
грантҳо ва сохтмони асосӣ
барои солҳои 2013-2015

ЛОИҲАҲОИ ГРАНТӢ

Номи лоиҳа:

Сохтани корхонаи хурд оиди истеҳсоли хиштҳои сафолӣ.

Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа

Солҳои 2014-2015

Мақоми иҷрокунанда:

Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, Муассисаи
давлатии Иттиҳодияи илмӣ – истеҳсолиӣ оид ба тармими
ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангиӣ (Тоҷик МДМЁ) Вазорати
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон
ноҳияи Ҳисори Ҷумҳурии Тоҷикистон

Фарҳанг

Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Сохтани корхонаи хурд оиди истеҳсоли хиштҳои сафолӣ,
харидори намудани таҷҳизотҳои технологи ва маводҳои лозими
барои истеҳсоли хиштҳои сафолӣ.
Баровард оиди сохтани корхонаи хурд оиди истеҳсоли хиштҳои
сафолӣ

1. корҳои замини

Унсурҳои иҷрои лоиҳа

Арзиш долл ШМА
(млн)

2. Соҳаи таҳкурсии девор
3. Сохтани девори беруна аз хишти пухта
4. Сохтани хумдон аз хишти ба оташ тобовар
(огнеупорный)
5. Пушидани бом
6. Сохтан ва васл кардани дарҳо ва тирезаҳои чӯбин
7. Хароҷоти нақлиёт
8. Пардохти ФҲИА 25%х 16717
Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа
Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа
Иштироки
донорҳо

0,8
Маҳсулоти баровардашуда барои тармим ва барқарорсозии ёдгориҳои
тарихиву фарҳанги, иншоотҳои шахсӣ ва давлатӣ истифода карда
мешавад.
Лоиҳа нав мебошад
Донор муайян нашудааст
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Номи лоиҳа:

«Барқарорсозии обанбори ассотсиатсияи хоҷагиҳои
деҳқонии ба номи Ҷ. Эргашев»-и ноҳияи Мастчоҳ

Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:

Солҳои 2013-2015

Соҳа:

Ирригатсия

Мақоми иҷрокунанда:

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Мастчоҳи
вилояти Суғд
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа:
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Мақсади асосии Лоиҳаи мазкур захира намудани оби
боронҳо ва селҳо ва таъмин намудани оби нӯшокӣ ба аҳолӣ,
обёрӣ ва аз худ намудани 1000 га заминҳои бекорхобида,
инчунин барпо намудани 2000-2500 ҷои кории нав дар
деҳот.
Корҳои ҷустуҷӯӣ ва лоиҳакашӣ, иншоотҳои гидротехникӣ,
дарғот аз хоку шағал (плотина), дастгоҳи ченкунанда,
обкушои (водовыпуск) ирригатсионӣ, маҷмӯи маҷрои
обтаъминкунанда, камераи обкушоӣ-барқтаъминӣ

Унсурҳои иҷрои лоиҳа

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

Кӯмаки техникӣ барои чораҳои ҳифзи иҷтимоӣ
Ҳамагӣ

Асосноксозии лоиҳа

11,8

Статуси лоиҳа

Бо оби нӯшокии доимӣ таъмин намудани аҳолии деҳот,
сарфа намудани барқ аз ҳисоби кор нафармудани насосҳо,
аз худ намудани заминҳои бекорхобидаи партовӣ 1000га ва
паст намудани сатҳи камбизоатии мардуми деҳот.
Лоиҳа нав аст.

Иштироки донорҳо

Донорҳо муайян нашудааст.
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Номи лоиҳа:

Сохтмони мактаб дар деҳаи Дурахшони Ҷамоати деҳоти И.
Шарипови ноҳияи Данғара

Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:

Оғози лоиҳа: 2013-2015

Соҳа:

маориф

Мақоми иҷрокунанда:

Шӯъбаи сохтмони асосии ноҳияи Данғара

Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа:
Мақсади лоиҳа:

Ҷумҳурии Тоҷикистон, нуқтаи аҳолинишини деҳаи
Дурахшони ноҳияи Данғара
Таъмини аҳолии деҳа бо синфхонаҳо.

Тавсифи лоиҳа:

Унсурҳои иҷрои лоиҳа

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

Кӯмаки техникӣ барои чораҳои ҳифзи иҷтимоӣ
Ҳамагӣ

Асосноксозии лоиҳа

0,15

Нарасидани синфхонаҳо, нарасидани шароити хониш ва
ашёҳои хониш. Дар барномаи тараққиёти иҷтимоию
иқтисодии ноҳия дохил карда шудааст.

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Лоиҳа нав мебошад.

Иштироки донорҳо

Донорҳо муайян нашудааст.
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Номи лоиҳа:

Ба истифода додани хатти оби нӯшокии иловагӣ, сохтани
обанбори иловагӣ ва дар ин самт беҳтар намудани
системаи обтаъминкунии шаҳраки Файзобод
Солҳои 2013-2015

Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа:

Обтаъминкунӣ ва системаи канализатсия

Мақоми иҷрокунанда:

Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи
Файзобод ва КВД «ХМК»-и ноҳия
Ҷумҳурии Тоҷикистон, маркази ноҳияи Файзобод

Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа:
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Беҳтаргардонии вазъи таъмини оби нӯшокии аҳолии
маркази ноҳияи Файзобод ва минтақаҳои наздишаҳрӣ бо
истифода додани хатти иловагии обиошомидани бо
истифода аз қубурҳои полиэтилении замонавӣ.
Лоиҳа ба баланд бардоштани самаранокии системаи
обтаъминкунӣ, таъмини аҳолии маркази Файзобод бо оби
нӯшокӣ, истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ, кам кардани
сатҳи талафоти об аз қубурҳо, беҳтар гардонидани
самарнокии
гидравликии
шабакаи
обтаъминкунӣ,
барномаҳои сарфа кардани қувваи барқ нигаронида
шудааст.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

Кӯмаки техникӣ барои чораҳои ҳифзи иҷтимоӣ
Ҳамагӣ

Асосноксозии лоиҳа

0,1

Бенефитсиарҳо

Аз сабаби маҳдуд будани имкониятҳои молиявии ноҳия
аҳолии маркази ноҳияи Файзобод пурра бо оби нӯшокӣ
таъмин намебошад. Нисфи зиёди қубурҳои обгузари
гуногунқутр корношоям шудаанд иаивазкуниро талаб
менамояд. Зиёда аз нисфи оби истеҳсолшуда аз сабаби
вайронии системаи обтаъминкунӣ нобуд мешавад.
Аҳолии маркази ноҳияи Файзобод.

Статуси лоиҳа

Лоиҳа нав мебошад.
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Иштироки донорҳо

Донорҳо муайян нашудааст.

Номи лоиҳа:

Сохтмони бунгоҳи тиббӣ дар деҳаи Паркамчии Ҷамоати
деҳоти Пушинг.
Солҳои 2013-2015

Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа:

Тандурустӣ

Мақоми иҷрокунанда:

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара
(ШСА)
Сохтмони бунгоҳи тиббӣ дар деҳаи Паркамчии ҷамоати
деҳоти Пушинги ноҳияи Данғара
Бо бунгоҳи тиббӣ таъмин намудан ва баланд бардоштани
сатҳи некуаҳволии аҳолии деҳот баҳри фароҳам овардани
шароити мусоиди зист. Ба талаботҳои меъёрии ҳозиразамон
мувофиқ гардонидани сатҳи зисту зиндагонии аҳолии деҳот
Сохтмони бунгоҳи тиббӣ дар деҳаи Паркамчии Ҷамоати
деҳоти Пушинг

Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа:
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Унсурҳои иҷрои лоиҳа

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

Кӯмаки техникӣ барои чораҳои ҳифзи иҷтимоӣ
Ҳамагӣ

Асосноксозии лоиҳа

0,115

Афзоиши аҳолӣ, нарасидани бунгоҳи тиббӣ дар деҳот
боиси хароб гардидан ва ба ҷойҳои дигар кӯчидани аҳолӣ
мегардад. Нокифоя будани оби нӯшокӣ дар деҳотҳои
дурдаст боиси зиёд шудани касалиҳои сирояткунанда
мегардад. Тозагӣ, кабудизоркунӣ ва сари вақт расонидани
кумаки тиббӣ аз омилҳои баланд бардоштани сатҳи
некӯаҳволӣ ва беҳдошти зиндагии мардум мебошад. Аз ин
лиҳоз, барои сохтмони бунгоҳҳои тиббӣ дар деҳаи мазкур
зарурият пайдо шудааст

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Лоиҳа нав мебошад
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Иштироки донорҳо

Донорҳо муайян нашудааст

Номи лоиҳа:

Сохтмони хатти обёрикунии деҳаи Казонгузари Ҷамоати
деҳоти Сангтуда
Солҳои 2013-2015

Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа:

Обтаъминкунӣ

Мақоми иҷрокунанда:

Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи
Данғара (ШСА)
Обёрикунии деҳаи Казонгузари ҷамоати деҳоти Сангтуда.

Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа:
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Таъмин намудани обёрии деҳа ва баланд бардоштани сатҳи
некуаҳволии аҳолии деҳот, баҳри фароҳам овардани
шароити мусоиди зист. Ба талаботи меъёри ҳозиразамон
мувофиқ гардонидани сатҳи зиндагии аҳолии деҳот.
Истгоҳи обкашӣ, зеристгоҳи барқӣ, хатти қубур бо ҳавзаш

Унсурҳои иҷрои лоиҳа

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

Кӯмаки техникӣ барои чораҳои ҳифзи иҷтимоӣ
Ҳамагӣ
Асосноксозии лоиҳа

0,335
Афзоиши аҳолӣ, нарасидани об барои обёрӣ дар деҳот
боиси хароб гардидан ва ба ҷойҳои дигар кӯчонидани
аҳолӣ мегардад. Нокифоя будани об барои заминҳо дар
деҳоти дурдаст боиси хароб гаштани ниҳолҳои сабз
мегардад. Инчунин камбудӣ аз об ба ободонии деҳот ва
сатҳи зиндагии мардуми он таъсири манфӣ мерасонад.
Тозагӣ, кабудизоркунӣ, ташкил намудани хоҷагиҳои
ёрирасони чорводорӣ, зироаткорӣ аз омилҳои баланд
бардоштани сатҳи некӯаҳволӣ ва беҳдошти зиндагии
мардум мебошанд. Аз ин лиҳоз барои сохтмони хатҳои
обёрикунӣ дар деҳаи мазкур зарурият пайдо шудааст.

Бенефитсиарҳо
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Статуси лоиҳа

Лоиҳа нав мебошад.

Иштироки донорҳо

Донорҳо муайян нашудааст.

Номи лоиҳа:

Сохтмону барқароркунии мактаби №57 деҳаи Баҳори
Ҷамоати деҳоти Оқсу
Солҳои 2013-2015

Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа:

Сохтмонӣ

Мақоми иҷрокунанда:

Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи
Данғара (ШСА)
Деҳаи Баҳори Ҷамоати деҳоти Оқсу

Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа:
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Сохтмон ва барқароркунии мактаб барои баланд
бардоштани савияи дониши хонандагон, беҳтар намудани
сатҳи некӯаҳволии аҳолии деҳот. Ба талаботу меъёрҳо
мувофиқ намудани шароити таълим.
Сохтмону барқароркунии мактаби №57 деҳаи Баҳори
Ҷамоати деҳоти Оқсу

Унсурҳои иҷрои лоиҳа

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

Кӯмаки техникӣ барои чораҳои ҳифзи иҷтимоӣ
Ҳамагӣ

Асосноксозии лоиҳа

0,280

Мактаби №57 деҳаи Баҳор соли 1987 сохта шуда, дар он
433 нафар хонандагон таҳсил менамоянд. Бинои мактаб ба
тармиму барқароркунӣ эҳтиёҷ дорад. Дар биноҳои мактаб
корҳои иваз кардани болопӯши бино, андова ва
рангуборкунӣ, таъмири дару тирезаҳо ва бетониро ба
анҷом расонидан зарур аст.

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Лоиҳа нав мебошад.

Иштироки донорҳо

Донорҳо муайян нашудааст.
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Номи лоиҳа:

Сохтмони хатти обтаъминкунии деҳаи Хоҷа Шақиқи
Балхии Ҷамоати деҳоти Себистон
Солҳои 2013-2015

Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа:

Обтаъминкунӣ

Мақоми иҷрокунанда:

Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи
Данғара (ШСА)
Обтаъминкунии деҳаи Хоҷа Шақиқи Балхии Ҷамоати
деҳоти Себистон
Бо оби нӯшокӣ таъмин намудан ва баланд бардоштани
сатҳи некӯаҳволии аҳолии деҳот, баҳри фароҳам овардани
шароити мусоиди зист. Ба талаботи меъёри ҳозиразамон
мувофиқ гардонидани сатҳи зиндагии аҳолии деҳот.

Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа:
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Обтаъминкунии деҳаи
деҳоти Себистон

Унсурҳои иҷрои лоиҳа

Хоҷа Шақиқи Балхии

ҷамоати

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

Кӯмаки техникӣ барои чораҳои ҳифзи иҷтимоӣ
Ҳамагӣ
Асосноксозии лоиҳа

0,760
Афзоиши аҳолӣ, нарасидани оби нӯшоки дар деҳот боиси
хароб гардидан ва ба ҷойҳои дигар кучонидани аҳолӣ
мегурдад. Нокифоя будани оби нӯшокӣ дар деҳоти дурдаст
боиси зиёд шудани касалиҳои сирояткунанда мегардад.
Инчунин камбудӣ аз об ба ободонии деҳот ва сатҳи
зиндагии мардуми он таъсири манфӣ мерасонад. Тозагӣ,
кабудизоркунӣ, ташкил намудани хоҷагиҳои ёрирасони
чорводорӣ, зироаткорӣ аз омилҳои баланд бардоштани
сатҳи некуаҳволӣ ва беҳдошти зиндагии мардум мебошанд.
Аз ин лиҳоз барои сохтмони хатҳои обтаъминкунӣ дар
деҳаи мазкур зарурият пайдо шудааст.
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Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Лоиҳа нав мебошад.

Иштироки донорҳо

Донорҳо муайян нашудааст.

Номи лоиҳа:

Сохтмону барқароркунии мактаби №14 деҳаи Гулистони
Ҷамоати деҳоти Сангтуда
Солҳои 2013-2015

Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа:

Сохтмонӣ

Мақоми иҷрокунанда:

Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи
Данғара (ШСА)
Деҳаи Гулистони Ҷамоати деҳоти Сангтуда

Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа:
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Таъмири асосӣ намудани мактаб, баланд бардоштани
савияи дониши хонандагон беҳтар намудани сатҳи
некуаҳволии аҳолии деҳот. Ба талаботу меъёрҳо мувофиқ
намудани шароити таълим.
Сохтмону барқароркунии мактаби №14 деҳаи Гулистони
Ҷамоати деҳоти Сангтуда

Унсурҳои иҷрои лоиҳа

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

Кӯмаки техникӣ барои чораҳои ҳифзи иҷтимоӣ
Ҳамагӣ

Асосноксозии лоиҳа

0,110

Мактаби №14 деҳаи Гулистон соли 1973 сохта шуда 900
нафар хонандагон таҳсил менамоянд. Бинои мактаб ба
сохтмону барқароркунӣ эҳтиёҷ дорад.
Дар биноҳои мактаб корҳои иваз кардани болопӯши бино,
андова ва рангуборкунӣ, таъмири дару тирезаҳо ва
бетониро ба анҷом расонидан зарур аст.

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Лоиҳа нав мебошад.

Иштироки донорҳо

Донорҳо муайян нашудааст.
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Номи лоиҳа:

Кӯмаки техникӣ барои чораҳои ҳифзи иҷтимоӣ

Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:

Солҳои 2013-2015

Соҳа:

Идоракунии иқтисодиёт

Мақоми иҷрокунанда:

Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа:
Мақсади лоиҳа:
Тавсифи лоиҳа:

Лоиҳаи мазкур ҷиҳати расонидани кӯмаки техникии муосир
барои чораҳои ҳифзи иҷтимоиӣ табақаҳои ниёзманди аҳолӣ ва
паст кардани сатҳи камбизоатӣ равона карда шудааст.
Лоиҳаи мазкур
тамоми қишру элементҳои табақаҳои
ниёзманди аҳолиро ба дараҷаи сифатан нав оварда мерасонад.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

Кӯмаки техникӣ барои чораҳои ҳифзи иҷтимоӣ
Ҳамагӣ

4,5

Асосноксозии
лоиҳа

Лоиҳаи мазкур иҷтимоӣ буда, татбиқи он ба суръатбахшии
барқароршавии қувваҳои истеҳсолкунанда ва ниёзманд оварда
мерасонад.

Бенефитсиарҳо

Вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Статуси лоиҳа

Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Бонки Ҷаҳонӣ
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Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа
Мақсади лоиҳа:
Тавсифи лоиҳа:

Ташхис, тавлид ва истеҳсоли ваксинаи зидди бемории вабои
сумдарди ҳайвонот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
Солҳои 2013-2015
Кишоварзӣ
Вазорати кишоварзӣ
Ноҳияҳои ҷумҳурӣ
Мусоидат намудан ба муолиҷаи саршумори чорвои ҷумҳурӣ
Ташхис, тавлид ва истеҳсоли ваксинаи зидди бемории вабои
сумдарди ҳайвонот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон медиҳад,
ки таъминоти чорвои ҷумҳурӣ бо ваксинаҳои истеҳсоли
ватании хушсифат ба роҳ монда шавад

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Ташхис, тавлид ва истеҳсоли ваксинаи зидди бемории
вабои сумдарди ҳайвонот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

3,0

Асосноксозии
лоиҳа

Солҳои охир дар натиҷаи аз хориҷа овардани ваксинаи зидди бемории
вабои сумдарди ҳайвонот миқдори зиёди маблағҳои асъории ҷумҳурӣ
ба хориҷ интиқол меёфт. Татбиқи амалии лоиҳа имконият медиҳад, ки
ҷойҳои кории нав ва сарчашмаи нави андоз пайдо шавад.

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Хоҷагиҳои деҳқонии ҷумҳурӣ
Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст
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Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа

Таҷдиди соҳаи боғу токпарварӣ
Солҳои 2013-2015

Мақоми иҷрокунанда:

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии н. Ҳисор. Хоҷагии
деҳқонии «Раҳматулло-2005»

Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ноҳияи Ҳисор

Тавсифи лоиҳа:

Кишоварзӣ

Ташкили боғу токзорҳо мутобиқи талаботи муосири соҳаи
кишоварзӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва сарчашмаи нави
андоз. Паст кардани сатҳи камбизоатӣ
Фароҳам овардани шароити мусоид оид ба рушди соҳаи
боғдорӣ.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Буҷети миллӣ
Маблағгузории лоиҳа
Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа

Арзиш
(млн. доллари ШМА)
0,32

Бенефитсиарҳо

Ба соҳа ҷалб намудани сармоягузории хориҷӣ ва дохилӣ бо мақсади
баланд бардоштани дараҷаи сифатнокии маҳсулоти истеҳсолшавандаи
соҳаи кишоварзӣ.
Аҳолии н. Ҳисор, кишоварзони хоҷагии деҳқонии «Раҳматулло»

Статуси лоиҳа

Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст
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Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:
Тавсифи лоиҳа:

Лоиҳаи рушду барқарорсозии инфрасохтори комплекси соҳаи
занбӯриасалпарварӣ дар вилояти Хатлон
Солҳои 2013-2015
Кишоварзӣ
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон
Ноҳияҳои вилояти Хатлон
Мусоидат намудан ба рушди соҳаи занбӯриасалпарварӣ
Парвариши 50000 оилаи нави занбӯри асал, ки он дар навбати
худ ҳар сол 30000 оилаи нави занбӯри асал, 1000 тонна асал,
100 тонна гарди гул, 10 тонна прополис ва 15 тонна муми
занбӯр ба вуҷуд меорад. Фоидаи солона 2 млн. долл. ШМА-ро
ташкил хоҳад дод.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Дастрас намудан ва тақсимоти 1500 оилаи занбӯри асал
Таҷҳизот ва техника
Хароҷоти нигоҳдории оилаҳои нави занбӯри асал
Музди меҳнати кормандон якҷоя бо ФҲИА
Оргтехника барои офис
Дафтари ташкилот
Хароҷотҳои хизматӣ
Хароҷоти табъу нашр
Хароҷоти пешбининашуда
Хариди асал аз аҳолӣ
Хароҷоти бонкӣ 2,5%
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

0,907

Асосноксозии
лоиҳа

Барқарорсозии инфрасохтори соҳаи занбӯриасалпарварӣ, ташкили
50000 оилаи нави занбӯри асал ва 1200 ҷойҳои нави корӣ ва паст
намудани сатҳи камбизоатӣ

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Аҳолӣ ва хоҷагиҳои деҳқонии вилояти Хатлон
Лоиҳа нав мебошад

177

Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст

Номи лоиҳа:

Лоиҳаи рушди ҷамоатҳо бо мақсади беҳсозии дастрасӣ ба
тухмиҳои хушсифат
Солҳои 2013-2015

Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа

Кишоварзӣ

Мақоми иҷрокунанда:

Вазорати кишоварзӣ

Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Тавсифи лоиҳа:

Ба роҳ мондани истеҳсол ва фурӯши тухмии хушсифат дар
дохили ҷумҳурӣ
Фароҳам овардани шароити мусоиди рушди соҳаи
тухмипарварӣ

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Буҷети миллӣ
Маблағгузории лоиҳа
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

0,85

Асосноксозии
лоиҳа

Ба соҳа ҷалб намудани сармоягузории хориҷӣ ва дохилӣ бо мақсади
баланд бардоштани дараҷаи сифатнокии истеҳсоли тухмӣ

Бенефитсиарҳо

Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Статуси лоиҳа

Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Ҳукумати Ҷопон
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Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Лоиҳаи бунёди хоҷагии парвариши тухмии хушсифати
гулмоҳии маҳаллӣ ва оилаҳои нави занбӯри асал дар ҷ.Ромити
ш. Ваҳдат
Солҳои 2013-2015
Кишоварзӣ
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат
Ҷамоати деҳоти Ромити шаҳри Ваҳдат
Мусоидат намудан ба рушди соҳаи парвариши тухмии
хушсифати гулмоҳии маҳаллӣ ва парваришу афзоиши оилаҳои
нави занбӯри асал
Парвариши 15000 оилаи нави занбӯри асал, ки он дар навбати
худ ҳар сол 4000 оилаи нави занбӯри асал, 80 тонна асал, 1
тонна прополис ва 2 тонна муми занбӯр, 22 тонна тухмии
хушсифати гулмоҳии маҳаллӣ истеҳсол карда мешавад

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Дастрас ва тақсимоти 9 тонна тухмии хушсифати гулмоҳии
махаллӣ
Дастрас ва тақсимоти 15000 оилаи занбӯри асал
Хароҷоти нигоҳдории тухмии хушсифати гулмоҳӣ
Хароҷоти нигоҳдории оилаҳои нави занбӯри асал
Музди меҳнати кормандон
Таҷҳизот ва техника
Дафтари ташкилот
Хароҷотҳои хизматӣ
Хариди асал аз аҳолӣ
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

0,310

Асосноксозии
лоиҳа

Барқарорсозии инфрасохтори соҳаи парвариши оилаҳои нави занбӯри
асал ва парваришу афзоиши тухмии хушсифати гулмоҳии маҳаллӣ,
ташкили 4000 оилаи нави занбӯри асал ва 140 ҷойҳои нави корӣ ва паст
намудани сатҳи камбизоатӣ

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Аҳолӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷамоатҳои деҳот ва МИҲД шаҳри Ваҳдат
Лоиҳа нав мебошад
179

Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст

Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:
Тавсифи лоиҳа:

Идораи партовҳои доимии органикӣ
Солҳои 2013-2015
Кишоварзӣ
Вазорати кишоварзӣ
Ноҳияҳои ҷумҳурӣ
Бартараф ва паст намудани хатари оқибатҳо ва идоракунии
ҳудудҳои зарардида аз партовҳои доимии органикӣ
Барқарорсозии экоситемаи муҳит тавассути татбиқи лоиҳа дар
минтақаҳо аз ифлоскунандаҳои устувори органикӣ

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Идораи партовҳои доимии органикӣ
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

Асосноксозии
лоиҳа

Беҳтар намудани ҳолати феълии экосистемаҳои муҳит

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Бонки Ҷаҳонӣ

4,0
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Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:
Тавсифи лоиҳа:

Рушди соҳаи занбӯриасалпарварӣ дар Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон
солҳои 2013-2015
Кишоварзӣ
Раёсати кишоварзии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
Ноҳияҳои Дарвоз, Ванҷ, Рӯшон ва Шуғнони Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон
Ташкил намудани хоҷагии занбӯриасалпарварӣ ва таъмин
кардани аҳолӣ бо маҳсулоти асал ва дар заминаи он ташкил
намудани ҷойҳои нави корӣ барои аҳолии минтақаи мазкур
Соҳаи занбӯриасалпарварӣ соҳаи камхарҷу сердаромад буда,
дар натиҷаи тараққӣ додани он ҷойҳои нави корӣ ташкил ёфта,
барои паст гардидани сатҳи камбизоати аҳолии дар деҳаҳои
дурдасти вилоят мусоидат менамояд.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Харидорӣ намудани оилаҳои занбӯри асал
Харидорӣ намудани мумравақ (ващина)
Ҳисоби хароҷоти нақлиёт барои кӯчонидани оилаи занбӯри
асал ба ҷойҳои мавсимӣ
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

0,4

Асосноксозии
лоиҳа

Иқлим, боду ҳавои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои
рушди соҳаи мазкур мусоид буда, ҳамзамон барои ташкили ҷойҳои
кории доимӣ дар вилоят мусоидат хоҳад кард.

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Аҳолии вилоят
Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст
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Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Обёрӣ намудани заминҳои шаҳраки Дарбанди ноҳияи Нуробод
2013-2015
Ирригатсия ва бо обтаъминкунии деҳот
Вазорати мелиоратсия ва захираҳои об
Шаҳраки Дарбанди ноҳияи Нуробод
Фароҳам овардани шароиту имконият барои беҳтар сохтани
шароити меҳнатию маишии сокинони ин маҳалҳо бо роҳи
обёриву корам сохтани замин, таъмини обрасонии шаҳрак,
бунёди шабакаи обрасонӣ барои эҳтиёҷоти истеҳсоливу маишӣ
Обёрӣ кардани заминҳо, сохтани хатҳои обрасонӣ барои
парвариши зироатҳо ва беҳтар шудани истифодаи самараноки
захираҳои об

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Обёрӣ намудани заминҳои шаҳраки Дарбанди ноҳияи
Нуробод
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

2,69

Асосноксозии
Обёрӣ намудани заминҳои шаҳраки Дарбанди ноҳияи Нуробод
лоиҳа
Бенефитсиарҳо Аҳолии ноҳияи Нуробод
Статуси лоиҳа

Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст
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Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Обёрӣ намудани 100 га замин ва 3000 га чарогоҳи хоҷагии
"Аҳмадҷон"-и ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ
2013-2015
Ирригатсия ва бо об таъминкунии деҳот
Хоҷагии деҳқонии «Аҳмадҷон»-и ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ,
вилояти Хатлон
Вилояти Хатлон
Фароҳам овардани шароиту имконият барои рушди чорводорӣ,
беҳтар сохтани шароити меҳнатию маишии чорводорон ва
сокинони ин маҳалҳо бо роҳи обёриву корам сохтани 100 га
замин, таъмини обрасонии 3000 га чарогоҳ, кашидани лӯлаи
обрасонӣ ва бунёди шабакаи обрасонӣ барои эҳтиёҷоти
истеҳсоливу маишӣ.
Дар заминҳои мавҷуда бинобар набудани об зироат парвариш
карда намешавад. Обёрӣ кардани 100 га замин, сохтани хатҳои
обрасонӣ дар 3000 га чарогоҳ барои парвариши зироатҳо ва
беҳтар шудани истифодаи чарогоҳҳо мусоидат мекунад.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Сохтмони стансияи обкашӣ
Сохтмони ҳавзи об
Обёрии чарогоҳ 3000 га
Сохтмони се ҳавзи об дар ҳаҷми 400 м3
Техникаи зарурӣ
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

3,04

Асосноксозии
лоиҳа

Чорводорӣ соҳаи муҳими фаъолият ва асоси зиндагии мардуми ин
маҳал ҳисоб меёбад. Бо сабаби шароити начандон мусоиди табиӣ,
набудани об, нарасидани хӯроки чорво ва ғайра соҳаи чорводорӣ дар
ҳолати ногувор қарор дорад ва маҳсулнокии чорво дар дараҷаи паст
аст, ки яке аз омилҳои камбизоатии мардум мебошад.
Бенефитсиарҳо Аҳолии ноҳияи Ҷалолиддини Румии вилояти Хатлон

Статуси лоиҳа

Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст
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Номи лоиҳа:

Барқарорсозии пойгоҳи обкашии №1,2,3 дар деҳаи Яхчи ноҳияи
Нуробод

Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:

Солҳои 2013-2015

Соҳа

Ирригатсия ва обтаъминкунӣ

Мақоми иҷрокунанда:

Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон

Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ

Тавсифи лоиҳа:

Лоиҳаи мазкур барои беҳдошти нуқтаҳои обтақсимкунӣ равона
карда шуда, ин тадбир ба баланд бардоштани ҳосилнокӣ,
азхудкунии заминҳои нав, кам намудани зарар аз заминҳои
корношоям мусоидат менамояд.
Татбиқи лоиҳаи мазкур барои азхудкунӣ ва обёрӣ гардидани
430,9 га замин мусоидат менамояд.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Таҷдиди пойгоҳи обкашии №1,2
Сохтмони пойгоҳи обкашии № 3
Барқарорсозии канали Яхч бо дарозии 4,2 км
Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа
Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа
Иштироки
донорҳо

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

0,24

Бо дарназардошти истифодаи тӯлонӣ қисми зиёди пойгоҳҳои обкашӣ
дар ҳолати корношоям қарор доранд, ки чунин ҳолат садди роҳи хуб
фаъолият намудани соҳаи мазкур мегардад.
Аҳолии ноҳияи Нуробод
Лоиҳа нав мебошад
Донор муайян нашудааст
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Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Барқарорсозии системаҳои ирригатсионии ҷамоатҳои Ватан,
Фархор, Комсомол, Ғалаба ва Зафари ноҳияи Фархор
солҳои 2013-2015
Ирригатсия ва обтаъминкунии деҳот
Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мавзеҳои Уртабузи ноҳияи Фархор
Мақсади асосии лоиҳаи мазкур беҳтар намудани вазъи
обтаъминкунӣ ва самаранок истифода бурдани заминҳои корам
ва обёрӣ намудани заминҳои бекорхобида бо мақсади рушди
соҳаи кишоварзӣ дар ин минтақаҳо буда, бо амалӣ гаштани
лоиҳаи мазкур имконияти обёрӣ гардидани зиёда аз 3 944,2 га
заминҳои нав фароҳам оварда мешавад
Дар доираи лоиҳа барқарорсозии системаи обтаъминкунӣ ва
дренажӣ дар панҷ ҷамоат беҳтар гардида, идораи захираҳои об,
системаи таъминоти бо оби нӯшокӣ, сохтмони обанборҳо,
шабакаҳои тақсимоти об, ҷоҳҳои об, барқарорсозии обанборҳо
ба анҷом расонида шуда, таъминоти аҳолии минтақаҳои мазкур
ва хоҷагиҳои деҳқонӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда мешавад

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Барқарорсозӣ ва сохтмони сеткаҳо
Барқарорсозии хатҳои обёрӣ
Банақшагирии заминҳои обёришаванда
Барқарорсозии хатҳои ҷамъоварӣ
Корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ
Қубурҳои баландшиддати обёрӣ
Барқарорсозии таҷҳизоти марказҳои насосӣ
Дастрас ва таҷҳизонидани трансформатор
Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

2,7

Беҳтар намудани сатҳи зиндагонии аҳолии ҷамоатҳои ноҳияи Фархор
бо роҳи афзоиши ҳосил ва даромади ҷамоатҳои мазкур аз фаъолияти
кишоварзӣ, боғпарварӣ ва чорводорӣ бо мақсади беҳтар намудани
системаи ирригатсионӣ ва таъминоти заминҳои обёришаванда бо об
мебошад.
Вазорату идораҳои ҷумҳурӣ
Лоиҳа нав мебошад
185

Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст

Номи лоиҳа:

Барқароркунии канали селпартои деҳаи Чорбоғи ноҳияи Варзоб

Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:

Солҳои 2013-2015

Соҳа

Ирригатсия ва обтаъминкунӣ

Мақоми иҷрокунанда:

Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон

Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Ноҳияи Варзоб

Тавсифи лоиҳа:

Бартараф ва пешгирии кардани фаромадани селоба ба
минтақаҳои аҳолинишини ноҳияи Варзоб.
Татбиқи лоиҳа баҳри пешгирии оқибатҳои ҳолатҳои
фавқулодда ва ҳифзи муҳити зист равона карда шудааст.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

Барқароркунии канали селпартои деҳаи Чорбоғи ноҳияи
Варзоб
Ҳамагӣ

0,5

Асосноксозии
лоиҳа

Хатари оқибатҳои ҳодисаҳои фавқулоддаи табиӣ зарурияти татбиқи
лоиҳаро ба миён овардааст.

Бенефитсиарҳо

Аҳолии минтақаи Варзоб

Статуси лоиҳа

Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст.
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Номи лоиҳа:

Азнавсозии хатти обрасонӣ дар ноҳияи Роштқалъаи Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон

Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:

Солҳои 2013-2015

Соҳа

Ирригатсия

Мақоми иҷрокунанда:

Раёсати «КВД Хоҷагии манзилию коммуналӣ» дар Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон

Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Ноҳияи Роштқалъаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон

Тавсифи лоиҳа:

Азнавсозӣ ва сохтмони хати нави обгузар, васеъ намудани
шабақаҳои обрасонӣ ва махсусан таъмини аҳолии маркази
ноҳияи Роштқалъа бо оби нӯшокӣ мебошад.
Аҳолии маркази ноҳияи Роштқалъа аз норасоии оби нӯшоки аз
сабаби мавҷуд набудани хати оби нушокӣ ва инчунин дар
масофаи бештар аз 300-500 м ҷойгир будани дарё, танқисӣ
мекашад. Дар сурати татбиқ гардидани лоиҳа аҳолии маркази
ноҳияи Роштқалъаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
пурра бо оби нӯшокӣ таъмин мегардад.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Таъмин ва азнавсозии хатти обрасонӣ
Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа
Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа
Иштироки
донорҳо

Арзиш
(млн. доллари ШМА)
0,33

Мавҷуд набудани хати обгузари мутамарказонидашуда дар ноҳия ва
танқисии аҳолӣ аз набудани оби тозаи нӯшокӣ ва таъмин намудани
аҳолии маркази ноҳия бо оби тозаи ошомиданӣ.
Аҳолии ноҳияи мазкур
Лоиҳа нав мебошад
Донор муайян нашудааст.
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Номи лоиҳа:

Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Барқарорсозии каналу ҷӯйборҳои мавзеъҳои Темур, Додихудо,
Питоб, Ривак-2, Тирведак, Барсем, Нишусп, Советобод, Бароҷ,
Шоҳбурон, Ҷонбулоқ, Дашти-Ёгед, Дуробак, Зев, Шобокобод,
Дашти селектсионӣ, Яхшвол, Сурхсангов, Удоб, Вишхарваки
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
Солҳои 2013-2015
Обтаъминкунӣ
Раёсати мелиоратсияи ва захираҳои оби Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон
Мавзеҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
Дар тӯли солҳои охир каналу ҷӯйборҳои мавзеъҳои мазкур
хароб гашта, дар ҳолати ногувор қарор доранд. Татбиқи лоиҳа
барои беҳтар гардидани ҳолати мелиоративии заминҳои
мавзеъҳои мазкур ва дар маҷмӯъ вилоят мусоидат намуда, ба
баланд бардоштани некӯаҳволии халқ ва паст кардани сатҳи
камбизоатӣ мусоидат менамояд
Барқарор ва сохтмони каналу ҷӯйборҳо ба беҳтар гардидани
ҳолати обёрии заминҳои обёришаванда ва имконияти
азхудкунии заминҳои нав ва рушди соҳаи кишоварзӣ ва
боғпарварӣ мусоидат хоҳад кард

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Барқарсозии иншооти обгирии сарҷӯи
Барқарсозии канали калон бо механизмҳо ва дастӣ
Барқарсозии каналҳои обмонӣ
Корҳои боркашонӣ
Корҳои тарконанда
Дигар корҳо
Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

1,12

Бенефитсиарҳо

Истифодаи самараноки захираҳои обии вилоят ва дар ин замина
беҳтарсозии ҳолати мелиоративии заминҳои обёришаванда, обёрӣ
намудани заминҳои бекорхобида ва азхудкунии заминҳои нав, рушди
соҳаҳои кишоварзӣ, баланд бардоштани самаранокии истеҳсоли
маҳсулоти кишоварзӣ мебошад.
Аҳолии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон

Статуси лоиҳа

Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Донор муайян карда нашудааст.
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Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:
Тавсифи лоиҳа:

Азнавсозии хатти обрасонӣ дар ноҳияи Дарвози Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
Солҳои 2013-2015
Обтаъминкунӣ
КВД Хоҷагии манзилию коммуналии Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон
Маркази ноҳияи Дарвози Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон
Азнавсозии хатти оби нӯшокӣ, таъмини аҳолии маркази ноҳия
бо оби нӯшокӣ
Аз сабаби корношоям гардидани хатти обрасонии маркази
ноҳия аҳолӣ аз истифодаи оби тозаи нӯшоки танқисӣ мекашад.
Татбиқи лоиҳа барои таъминоти аҳолии маркази ноҳия бо оби
нӯшокӣ мусоидат хоҳад кард.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Таъмир ва азнавсозии хатти обрасонӣ
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)
0,6

Асосноксозии
лоиҳа

Нисфи зиёди хатҳои обрасонӣ дар ҳолати садамавӣ ва корношоямӣ
қарор дошта, ивазкунию азнавсозиро талаб менамояд.

Бенефитсиарҳо

Раёсати «КВД Хоҷагии манзилию коммуналӣ» дар Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон
Лоиҳа нав мебошад

Статуси лоиҳа
Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст
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Номи лоиҳа:

Обёрии маҳаллаҳои аҳолинишини Искич дар ноҳияи Ҳисори
Ҷумҳурии Тоҷикистон
солҳои 2013-2015

Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа

Ирригатсия

Мақоми иҷрокунанда:

Муассисаи давлатии Сарраёсати «Тоҷикобдеҳот»

Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Ноҳияи Ҳисор

Тавсифи лоиҳа:

Бо оби тозаи нӯшоки таъмин намудани аҳолии ноҳияи мазкур ва
дар доираи он фароҳам овардани шароити хуби зист барои
рушди соҳаи кишоварзӣ ва фаъолияти хоҷагии деҳқонӣ,
боғпарварӣ ва чорводорӣ бо мақсади паст намудани сатҳи
камбизоатӣ ва ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии Ҳукумати
ҷумҳурӣ
Ташкил намудани шабакаҳои обрасонӣ барои таъмини оби
нӯшокӣ ва обёрӣ намудани заминҳои наздиҳавлигии аҳолии
маҳалҳои зикргардида,
инчунин беҳтар гардидани сатҳи
зиндагии онҳо

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Корҳои сохтмонию барқарорсозӣ
Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа
Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа
Иштироки
донорҳо

Арзиш
(млн. доллари ШМА)
0,3

Танқисии
аҳолӣ
аз
набудани
шабакаҳои
обтаъминкунии
марказонидашуда ва бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин набудани аҳолии
ноҳияи мазкур
Аҳолии маҳалҳои Искич дар ноҳияи Ҳисор
Лоиҳа нав мебошад
Донор муайян нашудааст
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Номи лоиҳа:

Азхудкунии заминҳои нави обёришаванда дар мавзеъҳои
(Миёншаҳр, Шазуд, Вишхарвак, Дуробак, Дашти Мазор,
Поршинев, Манем, Мири Дашт, Ахзев)-и Вилояти Мӯхтори
Кӯҳистони Бадахшон
солҳои 2013-2015

Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа

Ирригатсия

Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Раёсати мелиоратсия ва захираҳои оби Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон
Мавзеъҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
Зиёд намудани масоҳати заминҳои обёрикунанда баҳри рушди
соҳаи кишоварзӣ, боғпарварӣ ва чорводорӣ барои баланд
бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии кӯҳистони дурдаст ва зиёд
намудани даромаднокии хоҷагиҳои деҳқонӣ ва паст намудани
сатҳи камбизоатӣ дар ин ноҳияҳо
Фароҳам овардани шароити мусоиди рушди соҳаи кишоварзӣ
ва чорводорӣ дар вилояти мазкур ва дар заминаи ин, зиёд
намудани масоҳати обёрии заминҳои корам

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Сохтмони иншооти обгирӣ
Сохтмони канали калон бо механизмҳо ва дастӣ
Корҳои тахту ҳамворкунӣ ва тозакунӣ аз сангҳо
Корҳои боркашонӣ
Корҳои тарконанда
Дигар корҳо
Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа
Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа
Иштироки
донорҳо

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

2,16

Истифодаи самараноки захираҳои обии вилоят, обёрӣ ва азхудкунии
заминҳои нав, рушди соҳаи кишоварзӣ, аз ҷумла чорводорӣ ва
боғпарварӣ, таъминии амнияти озуқавории аҳолии Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон.
Аҳолии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
Лоиҳа нав мебошад
Донор муайян нашудааст
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Номи лоиҳа:

Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:
Тавсифи лоиҳа:

Соҳилмустаҳкамкунии мавзеъҳои Пунишор, Заги-Харгад,
Бунай, Дерушон, Басид, Барчид, Дебаста, Тавдем, Сумчин,
Яхшивол, Мурғоб, Ниводаки Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон
Солҳои 2013-2015
Ирригатсия
Раёсати мелиоратсия ва захираҳои оби Вилояти Мӯхтори
Кӯҳистони Бадахшон
Мавзеъҳои Вилояти Мӯхтори Кӯҳистони Бадахшон
Эмин нигоҳ доштани маҳаллаҳои аҳолинишин ва зиёда аз 500
га заминҳои кишоварзии хоҷагиҳои деҳқонии мавзеъҳои мазкур
аз обшусташавӣ ва сел.
Соҳилмустаҳкамкунӣ дар мавзеъҳои мазкур барои дар оянда
рушд ёфтани соҳаи кишоварзӣ махсусан боғдорию чорводорӣ ва
беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолии деҳот мусоидат хоҳад
кард

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Сохтмони иншооти соҳилмустаҳкамкунӣ
Бо сангҳои калонҳаҷм маҳкам кардани соҳилҳо
Корҳои боркашонӣ
Дигар корҳо
Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа
Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа
Иштироки
донорҳо

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

2,41

Мавҷудияти хавфи шустани заминҳои корам ва маҳалҳои
аҳолинишини мавзеъҳои номбурда ва солиёни зиёд амалӣ нагардидани
корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ
Аҳолии мавзеъҳои номбурдаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
Лоиҳа нав мебошад
Донор муайян карда нашудааст
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Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои обӣ дар
ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ
солҳои 2013-2015
Ирригатсия
Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ
Беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои корам ба
афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ,
инчунин таъсиси ҷойҳои нави кории доимӣ барои аҳолии
ноҳияи мазкур заминаи зарурӣ фароҳам меоварад.
Беҳтар намудани ҳолати мелиоративӣ заминҳои обёришаванда
ва афзоиш додани масоҳати заминҳои корам барои рушди
соҳаи кишоварзӣ, махсусан истеҳсоли меваю сабзавот,
мусоидат менамояд.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Корҳои барқарорсозӣ ва таҷҳизонӣ
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

1,8

Асосноксозии
лоиҳа

Ҳолати мелиоративии заминҳои корами ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ
дар ҳолати бад қарор дошта, истифодаи самараноки заминҳо аз ҷониби
хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия ғайриимкон гардидааст. Татбиқи лоиҳа
барои беҳсозии ҳолати мелиоративии заминҳо ва рушди соҳаи
кишоварзӣ мусоидат хоҳад кард.

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Аҳолии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ
Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст
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Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Барқарорсозии системаҳои ирригатсионии «Кокул»-и ноҳияи
Фархори вилояти Хатлон
Солҳои 2013-2015
Ирригатсия
Вазорати мелиоратсияи
Тоҷикистон
Ноҳияи Фархор

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа
Иштироки
донорҳо

захираҳои

оби

Ҷумҳурии

Барқарорсозии системаҳои ирригатсионӣ барои беҳтар
намудани ҳолати мелиоративии заминҳои ноҳия ва афзоиши
истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ таъсиси ҷойҳои нави
кори доимӣ мусоидат менамояд
Беҳтар гардонидани ҳолати мелиоративии заминҳои ноҳия
азхудкунии заминҳои бекорхобида, рушди соҳаи кишоварзӣ,
махсусан пахтакорӣ ва боғдор мебошад

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Корҳои барқарорсозӣ ва тозакунӣ
Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа

ва

Арзиш
(млн. доллари ШМА)
1,3

Мавҷуд будани захираҳои обӣ, зарурияти истифодаи заминҳои
бекорхобида ва беҳтарсозии ҳолати мелиоративии заминҳо, обёрӣ
намудани заминҳои нав дар ноҳия мебошад.
Аҳолии ноҳияи Фархор
Лоиҳа нав мебошад
Донор муайян нашудааст
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Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Барқарорсозии пойгоҳҳои обкашӣ ва системаи
обтаъминкунии “Қазонгузар-1”, Лоҳур, Чолтов ва
Олимтойи ноҳияи Данғара
Солҳои 2013-2015
Ирригатсия ва бо обтаъминкунии деҳот
Вазорати мелиоратсия ва захираҳои обии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон
Таъмини мунтазами аҳолӣ ва чарогоҳҳо бо оби
ошомиданӣ ва техникӣ. Тавассути татбиқи лоиҳа
чарогоҳ ва нуқтаҳои аҳолинишин бо оби техникӣ ва
ошомиданӣ беҳтар таъмин мегарданд
Дар натиҷаи татбиқи лоиҳа шароити таъминот бо об
ба сокинони ноҳияи Данғара беҳтар хоҳад шуд

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Барқарорсозии
пойгоҳҳои
обкашӣ
ва
системаи
обтаъминкунии “Қазонгузар-1”, Лоҳур, Чолтов ва
Олимтойи ноҳияи Данғара
Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа
Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа
Иштироки
донорҳо

Арзиш
( млн. доллари ИМА)

1,3

Ҳоло масъалаи таъминоти об дар чарогоҳ ва нуқтаҳои аҳолинишин хело
вазнин буда, ҳамасола масоҳати заминҳои корам аз сабаби сари вақт
обёрӣ нашудан кам мешавад.
Ноҳияи Данғара
Лоиҳаи нав
Донор муайян нашудааст.
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Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа
Мақсади лоиҳа:
Тавсифи лоиҳа:

Барқарорсозии пойгоҳҳои обкашӣ ва системаи
обтаъминкунии
чарогоҳи
хоҷагии
ба
номи
Дзржинскии ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон
Солҳои 2013-2015
Ирригатсия ва бо обтаъминкунии деҳот
Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон
Беҳтар намудани ҳолати мелиоративии чарогоҳҳои ин
минтақа бо роҳи таъминоти мунтазами чарогоҳҳо бо
оби техникӣ
Азнавбарқароркунӣ ва қисман иваз намудани
шабакаҳои магистралӣ ва дохилимайдонии қубурҳои
об

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Барқарорсозии
пойгоҳҳои
обкашӣ
ва
системаи
обтаъминкунии чарогоҳи хоҷагии ба номи Дзержинскии
ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон
Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа
Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа
Иштироки
донорҳо

Арзиш
( млн. доллари ШМА)

0,3

Шабакаи обии мавҷудбуда талаботи чарогоҳҳоро бо оби техникӣ ба
таври пурра таъмин карда наметавонад. Дар сурати татбиқи лоиҳа
ҳолати мелиоративии чарогоҳҳо беҳтар хоҳад шуд.
Ноҳияи Панҷ
Лоиҳаи нав
Донор муайян нашудааст.
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Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:
Тавсифи лоиҳа:

Барқарорсозии пойгоҳҳои обкашӣ ва системаи
обтаъминкунии
чарогоҳи
“Чордагал-Конизди”-и
ноҳияи Шаҳритуси вилояти Хатлон
Солҳои 2013-2015
Ирригатсия ва бо обтаъминкунии деҳот
Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ноҳияи Шаҳритуси вилояти Хатлон
Беҳтар намудани ҳолати мелиоративии чарогоҳҳои ин
минтақа бо роҳи таъминоти мунтазами чарогоҳҳо бо
оби техникӣ
Азнавбарқароркунӣ ва қисман иваз намудани
шабакаҳои магистралӣ ва дохилимайдонии қубурҳои
об

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Барқарорсозии
пойгоҳҳои
обкашӣ
ва
системаи
обтаъминкунии чарогоҳи “Чордагал-Конизди”-и ноҳияи
Шаҳритуси вилояти Хатлон
Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа
Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа
Иштироки
донорҳо

Арзиш
( млн. доллари ШМА)

0,2

Шабакаи обии мавҷудбуда талаботи чарогоҳҳоро бо оби техникӣ ба
таври пурра таъмин карда наметавонад. Дар сурати татбиқи лоиҳа
ҳолати мелиоративии чарогоҳҳо беҳтар хоҳад шуд.
Ноҳияи Шаҳритус
Лоиҳаи нав
Донор муайян нашудааст.
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Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:
Тавсифи лоиҳа:

Барқарорсозии пойгоҳҳои
обтаъминкунии
чарогоҳи
Қубодиёни вилояти Хатлон
Солҳои 2013-2015

Ирригатсия ва бо обтаъминкунии деҳот
Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон
Беҳтар намудани ҳолати мелиоративии чарогоҳҳои ин
минтақа бо роҳи таъминоти мунтазами чарогоҳҳо бо
оби техникӣ
Азнавбарқароркунӣ ва қисман иваз намудани
шабакаҳои магистралӣ ва дохилимайдонии қубурҳои
об

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Барқарорсозии
пойгоҳҳои
обкашӣ
ва
системаи
обтаъминкунии чарогоҳи “Рудакул”-и ноҳияи Қубодиёни
вилояти Хатлон
Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа
Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа
Иштироки
донорҳо

обкашӣ ва системаи
“Рудакул”-и
ноҳияи

Арзиш
( млн. доллари ШМА)

0,2

Шабакаи обии мавҷудбуда талаботи чарогоҳҳоро бо оби техникӣ ба
таври пурра таъмин карда наметавонад. Дар сурати татбиқи лоиҳа
ҳолати мелиоративии чарогоҳҳо беҳтар хоҳад шуд.
Ноҳияи Қубодиён
Лоиҳаи нав
Донор муайян нашудааст.
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Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:
Тавсифи лоиҳа:

Барқарорсозии пойгоҳҳои обкашӣ ва системаи
обтаъминкунии
чарогоҳи
“Ичигли-Ҳисор”
ва
“Сурхоби”-и ноҳияи Фархори вилояти Хатлон
Солҳои 2013-2015
Ирригатсия ва бо обтаъминкунии деҳот
Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ноҳияи Фархори вилояти Хатлон
Беҳтар намудани ҳолати мелиоративии чарогоҳҳои ин
минтақа бо роҳи таъминоти мунтазами чарогоҳҳо бо
оби техникӣ
Азнавбарқароркунӣ ва қисман иваз намудани
шабакаҳои магистралӣ ва дохилимайдонии қубурҳои
об

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Барқарорсозии пойгоҳҳои обкашӣ ва системаи
обтаъминкунии чарогоҳи “Ичигли-Ҳисор” ва “Сурхоби”-и
ноҳияи Фархори вилояти Хатлон
Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа
Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа
Иштироки
донорҳо

Арзиш
( млн. доллари ШМА)

0,7

Шабакаи обии мавҷудбуда талаботи чарогоҳҳоро бо оби техникӣ ба
таври пурра таъмин карда наметавонад. Дар сурати татбиқи лоиҳа
ҳолати мелиоративии чарогоҳҳо беҳтар хоҳад шуд.
Ноҳияи Фархор
Лоиҳаи нав
Донор муайян нашудааст.

199

Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа
Мақсади лоиҳа:
Тавсифи лоиҳа:

Барқарорсозии системаи обтаъминкунии шаҳри Ваҳдат
2013-2015
КВД «Хоҷагии манзилию коммуналӣ»
Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Ваҳдат
Бо сабаби фарсуда шудани системаи обтаъминкунӣ, тавассути
татбиқи лоиҳа барқарорсозии системаи обтаъминкунии шаҳри
Ваҳдат
Лоиҳа сохтани иншооти системаи канализатсия, иваз
намудани таҷҳизоти фарсудашудаи он, таҷҳизоти маҳкамкунандаро дар бар мегирад.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Барқарорсозии системаи обтаъминкунии шаҳри Ваҳдат
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)
1,92

Асосноксозии
лоиҳа

Ситемаи таъминоти оби нӯшокӣ, таҷҳизоти канализатсионӣ, таҷҳизоти
маҳкамкунанда, қисман қубурҳо фарсудашуда бояд пурра иваз карда
шаванд.
Бенефитсиарҳо Аҳолии шаҳри Ваҳдат

Статуси лоиҳа

Лоиҳа нав мебошад
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Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст

Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа
Мақсади лоиҳа:
Тавсифи лоиҳа:

Рушди инфрасохтори маҳаллӣ (маблағгузории иловагӣ)
2012-2014
КВД «Хоҷагии манзилию коммуналӣ»
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Барқарорсозии системаи обтаъминкунӣ, заминаи моддию
техникии ноҳияҳои таҷрибавӣ дар ҳудуди фарогирии лоиҳа
тавассути татбиқи лоиҳа
Лоиҳа навсозии заминаи моддию техникии ноҳияҳои
таҷрибавиро дар ҳудуди фарогирии лоиҳа ва ғайраро дар бар
мегирад.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Рушди инфраструктураи мунисипалӣ
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)
5,5

Асосноксозии
лоиҳа

Ситемаи таъминоти оби нӯшокӣ, таҷҳизоти
канализатсионӣ,
таҷҳизоти маҳкамкунанда, қисман қубурҳо фарсудашуда бояд пурра
иваз карда шаванд.
Бенефитсиарҳо Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Статуси лоиҳа

Лоиҳа нав мебошад
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Иштироки
донорҳо

Бонки Ҷаҳонӣ

Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Лоиҳаи "Таҷдид ва барқарорсозии системаи обтаъминкунии
шаҳраки Ҳисор"
2013-2015
Обтаъминкунӣ ва канализатсия
КВД «Хоҷагии манзилию коммуналӣ»
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ноҳияи Ҳисор
Таъминоти кафолатноки аҳолӣ бо оби тозаи барои саломатӣ
безарар, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон афзалиятнок муайян
шудааст (Консепсия оид ба истифодабарии самаранок ва ҳифзи
захираҳои об дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон №551 аз 01.12.2001 сол тасдиқ шудааст).
Барномаи беҳтар намудани вазъи таъминоти аҳолии ҷумҳурӣ бо
оби нӯшокӣ барои солҳои 2007-2020, ки бо қарори Ҳукумати
ҷумҳурии Тоҷикистон №514 аз 02.12.2006 сол тасдиқ шудааст.
Лоиҳа сохтани иншоотҳои обгирӣ, иваз намудани таҷҳизоти
фарсудашудаи қубурҳои об, таҷҳизоти маҳкам-кунандаро дар
бар мегирад.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Иншооти обгирӣ ва беҳдошти сифати оби нушокӣ
Стансияи насосӣ
Шабакаҳои об, шоҳқубурҳо, шабакаҳои тақсимотӣ ва
таҷҳизоти онҳо
Таҷҳизоти маҳкамкунанда, гидрантҳои сухторхомушкунӣ
Сохтмони РЧ 4 х 500м3
Кандани 2 адад чоҳ ва тоза кардани чоҳҳои мавҷуда
Эҳтиёҷоти хоҷагии нерӯи барқ
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

4,46
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Асосноксозии
лоиҳа

Таҷҳизоти ҳавзҳои обгирӣ ва стансияҳои насосӣ, таҷҳизоти
маҳкамкунанда, қисман қубурҳои фарсудашуда бояд пурра иваз карда
шаванд
Бенефитсиарҳо Аҳолии ноҳияи Ҳисор

Статуси лоиҳа

Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст

Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Барқарорсозии системаи канализатсияи ш. Кӯлоб
2013-2015
КВД «Хоҷагии манзилию коммуналӣ»
Вилояти Хатлон, ш. Кӯлоб
Таъминоти кафолатноки аҳолӣ бо оби тозаи барои саломатӣ
безарар, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон афзалиятнок муайян
шудааст (Консепсия оид ба истифодабарии самаранок ва ҳифзи
захираҳои об дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон №551 аз 01.12.2001 сол тасдиқ шудааст).
Лоиҳа, тозагардонии иншооти тайёр кардани обро аз
таҳшинҳо, иваз намудани таҷҳизоти фарсудашудаи қубурҳои
об, таҷҳизоти маҳкамкунандаро дар бар мегирад

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Иншоотҳои обтозакунӣ
Стансияи насосӣ
Шабакаҳои канализатсия, коллекторҳо ва таҷҳизоти онҳо
Таҷҳизоти маҳкамкунанда, гидрантҳои сӯҳторнишонӣ
Эҳтиёҷоти хоҷагии нерӯи барқ
Баланд бардоштани иқтидори истифодабарии корхона
Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

4,4

Ситемаи таъминоти оби нӯшокӣ, таҷҳизоти
канализатсионӣ,
таҷҳизоти маҳкамкунанда, қисман қубурҳои фарсудашуда бояд пурра
иваз карда шаванд.
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Бенефитсиарҳо Аҳолии вилояти Хатлон

Статуси лоиҳа

Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст

Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Барқарорсозии системаи канализатсияи ш. Истаравшан
2013-2015
Обтаъминкунӣ ва канализатсия
КВД «Хоҷагии манзилию коммуналӣ»
Вилояти Суғд, ш. Истарафшан
Таъминоти шароитҳои санитарию беҳдоштии барои саломатӣ
безарар, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон афзалиятнок муайян
шудааст (Консепсия оид ба истифодабарии самаранок ва ҳифзи
захираҳои об дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон №551 аз 01.12.2001 сол тасдиқ шудааст.)
Лоиҳа аз лойқа тоза кардани майдонҳои филтратсионӣ, тоза
кардани 2 ҳавзи таҳшинкунӣ, иваз намудани таҷҳизоти
фарсудашуда, коллекторҳо, шабакаҳои канализатсиониро дар
бар мегирад.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Иншоотҳои обтозакунӣ
Стансияи насосӣ
Шабакаҳои канализатсия, колекторҳо ва таҷҳизоти онҳо
Таҷҳизоти маҳкамкунанда, гидрантҳои сӯҳторнишонӣ
Эҳтиёҷоти хоҷагии нерӯи барқ
Баланд бардоштани иқтидори истифодабарии корхона
Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

2,96

Ситемаи таъминоти оби нӯшокӣ, таҷҳизоти канализатсионӣ, таҷҳизоти
маҳкамкунанда, қисман қубурҳои фарсудашуда бояд пурра иваз карда
шаванд.
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Бенефитсиарҳо Аҳолии вилояти Суғд

Статуси лоиҳа

Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст

Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Барқарорсозии системаи канализатсияи ш. Исфара
2013-2015
Обтаъминкунӣ ва канализатсия
КВД «Хоҷагии манзилию коммуналӣ»
Вилояти Суғд, ш. Исфара
Таъминоти шароитҳои санитарӣ-гигиении барои саломатӣ
безарар, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон афзалиятнок муайян
шудааст (Консепсия оид ба истифодабарии самаранок ва ҳифзи
захираҳои об дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.12.2001, №551 тасдиқ шудааст)
Барномаи беҳтар намудани ваъзи таъминоти аҳолии ҷумҳурӣ бо
оби нӯшокӣ барои солҳои 2007-2020, ки бо қарори Ҳукумати
ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02.12.2006, №514 тасдиқ шудааст.
Лоиҳа тозагардонии иншооти тайёр кардани обро аз таҳшинҳо,
иваз намудани таҷҳизоти фарсудашудаи қубурҳои об, таҷҳизоти
маҳкамкунандаро дар бар мегирад

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Ҳавзи об ва беҳдошти сифати оби нӯшокӣ
Стансияи насосӣ
Шабакаҳои канализатсия, колекторҳо ва таҷҳизоти онҳо
Таҷҳизоти маҳкамкунанда, милҳои обгирии сӯхторнишонӣ
Эҳтиёҷоти хоҷагии нерӯи барқ
Баланд бардоштани иқтидори истифодабарии корхона
Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

0,87

Системаи таъминоти оби нӯшокӣ, таҷҳизоти
канализатсионӣ,
таҷҳизоти маҳкамкунанда, қисман қубурҳои фарсудашуда бояд пурра
иваз карда шаванд.
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Бенефитсиарҳо Аҳолии вилояти Суғд
Статуси лоиҳа

Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст

Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Лоиҳаи энергияи барқароршаванда
2013- 2015
Энергетика
Вазорати энергетика ва саноат
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Таъмини аҳолӣ бо қувваи барқи маҳаллии арзон, баланд
бардоштани сатҳи зиндагии мардум, ташкили ҷойҳои нави корӣ
ва паст намудани сатҳи камбизоатӣ
Дар натиҷаи татбиқи лоиҳа истеҳсоли барқи аз сарчашмаҳои
энергияи барқароршаванда зиёд мегардад.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Лоиҳаи энергияи барқароршаванда
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)
69,0

Асосноксозии
лоиҳа

Дар шароити феълӣ ва талабот нисбати барқи аз сарчашмаҳои
барқароршаванда истеҳсолшаванда меафзояд. Татбиқи амалии лоиҳа
имконият медиҳад, ки ин мушкилот то дараҷае ҳал гардад.

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Бонки Осиёии Рушд маблағгузории лоиҳаро ба нақша гирифтааст
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Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Лоиҳаи алоқаҳои тиҷоратии минтақавӣ дар соҳаи энергетика
2012- 2015
Энергетика
Вазорати энергетика ва саноат
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Барқарорсозии системаи зеристгоҳҳо, хатҳои интиқоли барқ ва
хоҷагии интиқоли нерӯи барқ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Афғонистон ва Покистон
Дар натиҷаи татбиқи амалии лоиҳа кафолатнокӣ ва иқтидори
содиротии ҷумҳурӣ дар соҳаи нерӯи барқ зиёд мегардад.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Лоиҳаи алоқаҳои тиҷоратии минтақавӣ дар соҳаи
энергетика
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

15,0

Асосноксозии
лоиҳа

Дар шароити феълӣ талабот нисбати содироти барқи маҳаллӣ
меафзояд. Татбиқи амалии лоиҳа имконият медиҳад, ки ин мушкилот
то дараҷае ҳал гардад.

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Лоиҳа нав мебошад
207

Иштироки
донорҳо

Бонки Ҷаҳонӣ

Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Лоиҳаи минтақавии энергетика
2012- 2015
Энергетика
Вазорати энергетика ва саноат
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Барқарорсозии системаи зеристгоҳҳо, хатҳои интиқоли барқ ва
хоҷагии интиқоли нерӯи барқ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Афғонистон ва Покистон
Дар натиҷаи татбиқи амалии лоиҳа кафолатнокӣ ва иқтидори
содиротии ҷумҳурӣ дар соҳаи нерӯи барқ зиёд мегардад.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Лоиҳаи минтақавии энергетика
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)
122,0

Асосноксозии
лоиҳа

Дар шароити феълӣ талабот нисбати содироти барқи маҳаллӣ
меафзояд. Татбиқи амалии лоиҳа имконият медиҳад, ки ин мушкилот
то дараҷае ҳал гардад.

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Бонки Осиёии Рушд
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Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Сохтмони нерӯгоҳи барқӣ обии Куран – 100 кВт
2013- 2015
Энергетика
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳринав
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ноҳияи Шаҳринав, деҳаи Пушти
Миёна.
Таъмини аҳолӣ бо қувваи барқи маҳаллии арзон, баланд
бардоштани сатҳи зиндагии мардум, ташкили ҷойҳои нави корӣ
ва паст намудани сатҳи камбизоатӣ
Дар натиҷаи татбиқи лоиҳа коркарди маҳсулоти кишоварзӣ
зиёд гардида, даромаднокии оилаҳо меафзояд ва сатҳи зиндагӣ
баланд мешавад.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа

Корҳои сохтмонӣ
Корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ
Хариди техника ва таҷҳизот
Васл ва ба кор андохтани нерӯгоҳ
Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

0,245

Аҳолии деҳаи Пушти Миёна бо сабаби дар минтақаи кӯҳӣ ва дар
масофаи дур аз маркази ноҳия ҷойгир шудани деҳа аз камбудии қувваи
барқ азият мекашад. Шароити географии деҳа ва мавҷудияти дарёи
кӯҳи имконияти бунёди Нерӯгоҳи барқӣ обии хурдро доро мебошад,
вале норасогии маблағи сохтмон ба ин кор монеъ шудааст.
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Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа
Иштироки
донорҳо

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳринав, хоҷагиҳои
деҳқонӣ ва аҳолии деҳа.
Лоиҳа нав мебошад
Донор муайян нашудааст

Номи лоиҳа:

Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Сохтмони ХИБ 220 кВ ЗИ мавҷудбудаи "Хуҷанд" то хати Л24
НБО ва ЗИ-и нави "Хуҷанд" 220 кВ. ХИБ дузанҷира 12 км,
ХИБ якзанҷира 16 км. Гузаронидани хати алоқаи оптикии "ЗИ-и
Хуҷанд 500-Хуҷанд 220-НБО Қайроққум"
2013 - 2015
Энергетика
Вазорати энергетика ва саноат
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Сохтмони ХИБ 220 кВ ЗИ мавҷудбудаи "Хуҷанд" то хати Л24
НБО ва ЗИ-и нави "Хуҷанд" 220 кВ. ХИБ дузанҷира 12 км,
ХИБ якзанҷира 16 км. Гузаронидани хати алоқаи оптикии "ЗИ-и
Хуҷанд 500-Хуҷанд 220-НБО Қайроққум"
Дар натиҷаи татбиқи амалии лоиҳа кафолатнокӣ ва иқтидори
интиқоли барқ дар минтақаи шимолии ҷумҳурӣ зиёд мегардад.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Сохтмони ХИБ 220 кВ ЗИ мавҷудбудаи "Хуҷанд" то хати
Л24 НБО ва ЗИ-и нави "Хуҷанд" 220 кВ. ХИБ дузанҷира
12 км, ХИБ якзанҷира 16 км. Гузаронидани хати алоқаи
оптикии "ЗИ-и Хуҷанд 500-Хуҷанд 220-НБО Қайроққум"
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

7,0

Асосноксозии
лоиҳа

Дар шароити феълӣ талабот нисбати таъминоти барқи маҳаллӣ
меафзояд. Татбиқи амалии лоиҳа имконият медиҳад, ки ин мушкилот
ҳал гардад.

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Лоиҳа нав мебошад
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Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст.

Номи лоиҳа:

Лоиҳаи минтақавии роҳҳо

Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа

Солҳои 2013-2015

Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Вазорати нақлиёт
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Тавсифи лоиҳа:

Нақлиёт

Лоиҳаи мазкур яке аз лоиҳаҳои афзалиятноки ҷумҳурӣ буда,
дар барномаи давлатии рушди коммуникатсионӣ ва
инфраструктура дохил карда шудааст
Лоиҳаи мазкур барқарорсозии қисми муайяни роҳҳои
автомобилгарди ҷумҳуриро дар бар мегирад.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Лоиҳаи минтақавии роҳҳо
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)
51,0

Асосноксозии
лоиҳа

Аз ҷиҳати иҷтимоӣ татбиқи лоиҳаи мазкур ба суръатбахшии
ҳамгироии аҳолии минтақаҳои ҷумҳурӣ мусоидат менамояд.

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Аҳолии ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст
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Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа

Барқарорсозии пулҳо дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон
Солҳои 2013-2015

Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Вазорати нақлиёт
Ҷумҳурии Тоҷикистон, минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон

Тавсифи лоиҳа:

Лоиҳаи мазкур барқарорсозии қисми муайяни пулҳоро дар
минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон, ки аз офати табиӣ зарар
дидаанд, дар бар мегирад.

Нақлиёт

Барқарорсозии пулҳо дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Барқарорсозии пулҳо дар минтақаи Кӯлоби вилояти
Хатлон
Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа
Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа
Иштироки
донорҳо

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

2,6

Аз ҷиҳати иҷтимоӣ татбиқи лоиҳаи мазкур ба суръатбахшии раванди
барқарорсозии пулҳо ва инфрасохтори соҳаи нақлиёти минтақаи
Кӯлоби вилояти Хатлон мусоидат менамояд.
Аҳолии ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон
Лоиҳа нав мебошад
Донор муайян нашудааст
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Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Таҷдиди роҳи автомобилгарди Нушор-Сари Пули ноҳияи
Тоҷикобод
Солҳои 2013-2015
Нақлиёт
Вазорати нақлиёт
Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ
Таъмин
намудани
алоқаи
нақлиётии
боэътимоди
доимоамалкунанда ва беҳтар намудани ҳолати боркашонӣ
тавассути нақлиёти боркаш
Лоиҳаи мазкур барқарорсозии қисми муайяни
автомобилгарди ҷумҳуриро дар бар мегирад

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Таҷдиди роҳи автомобилгарди Нушор-Сари Пули ноҳияи
Тоҷикобод
Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа
Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа
Иштироки
донорҳо

роҳҳои

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

0,24

Аз ҷиҳати иҷтимоӣ ва иқтисодӣ татбиқи лоиҳаи мазкур ба
суръатбахшии раванди барқарорсозии инфрасохтори соҳаи нақлиёти
минтақаи мазкур ва беҳтар намудани ҳолати боркашонӣ тавассути
нақлиётҳои боркаш мусоидат менамояд.
Аҳолии ҷумҳурӣ
Лоиҳа нав мебошад
Донор муайян нашудааст

213

Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа
Мақсади лоиҳа:
Тавсифи лоиҳа:

Таъмиру азнавсозии биноҳои муассисаҳои таълимии шаҳри
Норак
2013-2015
Маориф
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Норак
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Тавассути татбиқи амалии лоиҳа беҳтар сохтани заминаи
моддию техникии соҳа, сохтмони мактабҳо ва таҷҳизонидани
онҳо.
Лоиҳа сохтани иншооти системаи маориф, иваз намудани
таҷҳизоти фарсудаи онро дар бар мегирад.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Таъмиру азнавсозии биноҳои муассисаҳои таълимии
шаҳри Норак
Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

3,2

Барқарорсозӣ ва таъмири асосии мактабҳо ва таҷҳизонидани онҳо

Бенефитсиарҳо Аҳолии шаҳри Норак
Статуси лоиҳа

Лоиҳа нав мебошад
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Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст

Номи лоиҳа:

Сохтмони бинои Литсейи бачагони болаёқат барои 480 хонанда
дар шаҳраки Ҳисори ноҳияи Ҳисор
Солҳои 2013-2015

Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа

Маориф

Мақоми иҷрокунанда:

Вазорати маориф

Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Ноҳияи Ҳисор

Тавсифи лоиҳа:

Фароҳам овардани шароити мусоид барои таҳсили хонандагони
болаёқат ва дар ин замина баланд бардоштани сатҳи саводнокии
хонандагон.
Фароҳам овардани шароити мусоид барои таълиму тарбия

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Сохтмони бинои Литсейи бачагони болаёқат барои 480
хонанда дар шаҳраки Ҳисор
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

2,25

Асосноксозии
лоиҳа

Бо назардошти он ки литсейи мазкур дар бинои хобгоҳи Омӯзишгоҳи
омӯзгорӣ ҷойгир аст, зарурияти сохтмони бинои нав ба миён омадааст.

Бенефитсиарҳо

Аҳолии ноҳияи Ҳисор

Статуси лоиҳа

Лоиҳа нав мебошад
215

Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст

Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа

Сохтмони бинои мактаби таҳсилоти миёнаи умумии № 44 дар
деҳаи Бобосурхони Ҷамоати деҳоти Алмосӣ барои 624 хонанда
дар ноҳияи Ҳисор.
Солҳои 2013-2015
Маориф

Мақоми иҷрокунанда:

Шӯъбаи маорифи ноҳияи Ҳисор

Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Ноҳияи Ҳисор

Тавсифи лоиҳа:

Сохтмони бинои нав барои 624 нафар хонанда ҷиҳати гузаштан
ба низоми нави таълим ва фароҳам овардани шароити мусоид
барои таҳсили хонандагон
Таъмини хонандагон ва омӯзгорон бо мактаби замонавии дорои
таҷҳизоти зарурӣ ва фаро гирифтани шумораи пурраи
толибилмон дар шароити гузариш ба низоми нави таълим

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Сохтмони бинои мактаби таҳсилоти миёнаи умумии
№ 44 дар деҳаи Бобосурхони Ҷамоати деҳоти Алмосӣ
барои 624 хонанда.
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

0,93
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Асосноксозии
лоиҳа

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа
Иштироки
донорҳо

Айни замон дар мактаб қариб 500 нафар хонанда таҳсил менамоянд.
Бинои ҳозираи он барои 215 ҷои нишаст сохта шудааст. Ба мактаби
мазкур ғайр аз деҳаи Бобосурхон хонандагони деҳаҳои Лойоб, Курпаи,
Юнусхоҷа, Ҷиргинак Бедак, Булоқсайдон ва дигар деҳаҳое, ки мактаби
миёнаи умумӣ надоранд, барои таҳсил меоянд. Бинои асосии мактаб
дар ҳолати садамавӣ қарор дошта, синфхонаҳо ба талабот ҷавобгӯ
нестанд
Аҳолии ноҳияи Ҳисор
Лоиҳа нав мебошад
Донор муайян нашудааст

Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
Лоиҳа
Мақсади лоиҳа:
Тавсифи лоиҳа:

Сохтмони бинои мактаб дар байни деҳаҳои Арҷинаки Боло,
Арҷинаки Поён № 133, 134, Шамал № 126, Хоҷамастон
№ 139 барои 120 ҷойи нишаст дар ноҳияи Ҳисор.
Солҳои 2013-2015
Маориф
Вазорати маориф
Ноҳияи Ҳисор
Ба таҳсили пурра фаро гирифтани хонандагони деҳаҳои мазкур
ва баланд бардоштани сатҳи дониши хонандагон.
Таъмини хонандагон ва омӯзгорон бо мактаби замонавии дорои
таҷҳизоти зарурӣ ва фаро гирифтани шумораи пурраи
толибилмон дар шароити гузариш ба низоми нави таълим.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Сохтмони як бинои мактаб дар байни деҳаҳои Арҷинаки
Боло, Арҷинаки Поён № 133, 134, № Шамал № 126,
Хоҷамастон № 139 барои 120 ҷойи нишаст.
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

0,4
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Асосноксозии
лоиҳа

Дар деҳаҳои Арҷинаки Боло, Арҷинаки Поён, Шамал, Хоҷамастон
мактаби ибтидоӣ мавҷуд аст. Мактаби наздиктарин ба ин деҳаҳо дар
деҳаи Хонақо мактаби № 34 аст, ки ин дар масофаи зиёда аз 10 км
ҷойгир аст.

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Аҳолии ноҳияи Ҳисор
Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст

Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Тавсифи лоиҳа:

Азнавсозии мактаби №2 - и деҳаи Техарви ноҳияи Ванҷ
Солҳои 2013-2015
Маориф
Раёсати маорифи ВМКБ
Ноҳияи Ванҷ
Аз ҳолати садамавӣ баровардани мактаби мазкур ва ба
талаботҳои стандартӣ ҷавобгӯй гардонидани он ва баланд
бардоштани сатҳу сифати дониши хонандагон.
Таъмини хонандагон ва омӯзгорон бо мактаби замонавии дорои
таҷҳизоти зарурӣ ва фаро гирифтани шумораи пурраи
толибилмон ба таълим

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Азнавсозии мактаби №2 - и деҳаи Техарви ноҳияи Ванҷ
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)
0,1
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Асосноксозии
лоиҳа

Мактаби мазкур дар ҳолати садамавӣ қарор дошта, ба талаботҳои
стандартӣ ҷавобгӯ нест ва таълиму тарбия дар ин ҷо ба таври дуруст ба
роҳ монда нашудааст

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Аҳолии ноҳияи Ванҷ
Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст

Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:
Тавсифи лоиҳа:

Таҷдид ва муҷаҳҳазонидани Беморхонаи клиникии ҷарроҳии
кӯдаконаи Раёсати тандурустии мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатии ш.Душанбе
2013- 2015
Тандурустӣ
Вазорати тандурустӣ
Шаҳри Душанбе
Беҳбудии ҳолати саломатии аҳолии шаҳри Душанбе
Дар натиҷаи татбиқи лоиҳа сифати хизматрасонии тиббӣ
беҳтар гардида, ҳолати саломатии аҳолии шаҳри Душанбе рӯ ба
беҳбудӣ меорад.
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Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Таҷдид ва муҷаҳҳазонидани Беморхонаи клиникии
ҷарроҳии кӯдаконаи Раёсати тандурустии мақомоти
иҷроияи ҳокимияти давлатии ш.Душанбе
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

4,2

Асосноксозии
лоиҳа

Талабот нисбати беморхонаҳои клиникии ҷарроҳии кӯдаконаи рӯ ба
афзоиш овардааст. Татбиқи амалии лоиҳа имконият медиҳад, ки ин
мушкилот то дараҷае ҳал гардад.

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Аҳолии шаҳри Душанбе
Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст.

Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:
Тавсифи лоиҳа:

Азнавсозии Маркази вилоятии онкологии шаҳри Хуҷанд
2013- 2015
Тандурустӣ
Вазорати тандурустӣ
Шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд
Беҳбудии ҳолати саломатии аҳолии шаҳри Хуҷанд
Дар натиҷаи татбиқи лоиҳа сифати хизматрасонии тиббӣ
беҳтар гардида, ҳолати саломатии аҳолии шаҳри Хуҷанд
беҳтар хоҳад гашт
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Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Азнавсозии Маркази вилоятии онкологии шаҳри Хуҷанд
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)
3,2

Асосноксозии
лоиҳа

Зиёд шудани шумораи бемориҳои онкологӣ талаботро нисбати
беморхонаҳои онкологӣ зиёд намудааст. Татбиқи амалии лоиҳа
имконият медиҳад, ки ин мушкилот то дараҷае ҳал гардад.

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Аҳолии шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд.
Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст.

Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:
Тавсифи лоиҳа:

Таҷҳизонидани Беморхонаи марказии ноҳияи Мир Сайид Алии
Ҳамадонӣ
2013- 2015
Тандурустӣ
Вазорати тандурустӣ
Ноҳияи Мир Сайид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлон
Таҷҳизонидани Беморхонаи марказии ноҳияи Мир Сайид Алии
Ҳамадонӣ
Дар натиҷаи татбиқи лоиҳа сифати хизматрасонии тиббӣ
беҳтар мегардад.
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Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Таҷҳизонидани Беморхонаи марказии ноҳияи Мир Сайид
Алии Ҳамадонӣ
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

2,0

Асосноксозии
лоиҳа

Фарсуда гардидани таҷҳизотҳои тиббӣ дар беморхонаи мазкур боиси
амалӣ гардонидани лоиҳаи мазкур мебошад.

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Аҳолии ноҳияи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ
Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст.

Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:
Тавсифи лоиҳа:

Сохтмони бунгоҳи тиббӣ дар деҳаи Лолахури Ҷамоати деҳоти
И. Шарифов ва деҳаи Сафедсанги Ҷамоати деҳоти Лоҳури
ноҳияи Данғара
Солҳои 2013-2015
Тандурустӣ
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара
Ноҳияи Данғара
Баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии
ноҳияи Данғара ва дастрас гардидани хизматрасонии тиббӣ
Дар натиҷаи татбиқи лоиҳа сифати хизматрасонии тиббӣ
беҳтар гардида, ҳолати саломатии аҳолии минтақа рӯ ба
беҳбудӣ меорад
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Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Сохтмони бунгоҳи тиббӣ дар деҳаи Лолахури Ҷамоати
деҳоти И. Шарифов ва деҳаи Сафедсанги Ҷамоати деҳоти
Лоҳури ноҳияи Данғара.
Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа
Иштироки
донорҳо

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

0,14

Афзоиши аҳолӣ, нарасидани бунгоҳҳои тиббӣ дар деҳот боиси ба миён
омадани мушкилиҳо дар хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ мегардад.
Татбиқи лоиҳаи мазкур барои бартараф намудани камбудиҳои
ҷойдошта ва ҳалли мусбати он мусоидат хоҳад кард.
Лоиҳа нав мебошад
Донор муайян нашудааст

Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Рушди маҳоратҳои муҳим барои муҳоҷирон
Солҳои 2013-2015
Шуғли аҳолӣ
Вазорати меҳнат ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Тамоми ноҳияҳои ҷумҳурӣ
Рушди маҳоратҳои муҳим барои муҳоҷирон, азнавкасбомӯзии
муҳоҷирони меҳнатӣ, таъмини шароити мусоид барои аҳолии
минтақаи лоиҳа барои дастрасии меҳнат ва содироти қувваи
корӣ ба дигар кишварҳо. Ҳамзамон дар мавриди татбиқи лоиҳа
аҳолии минтақаи лоиҳа ба кор ҷалб карда мешаванд, ки ин
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барои дастрас намудани маблағҳои иловагӣ ба аҳолӣ имконият
медиҳад.
Дар мавриди татбиқи лоиҳа аҳолии минтақаи лоиҳа
азнавкасбомӯзӣ намуда ба корҳои нав ҷалб карда мешаванд, ки
ин барои дастрас намудани маблағҳои иловагӣ ба аҳолӣ
имконият медиҳад.

Тавсифи лоиҳа:

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Рушди маҳоратҳои муҳим барои муҳоҷирон

Арзиш
(млн. доллари ШМА)

Ҳамагӣ
Асосноксозии
лоиҳа
Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа
Иштироки
донорҳо

10,0
Лоиҳаи мазкур барои ҷумҳурӣ муҳим мебошад, зеро ки содироти
қувваи кориро афзуда сатҳи камбизоатиро коҳиш медиҳад ва
минтақаҳои шарқии ҷумҳуриро бо ҳам мепайвандад ва яке аз роҳҳои
бо кортаъминкунии транзитӣ ба ҳисоб меравад
Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Лоиҳа нав мебошад
Бонки Ҷаҳонӣ

Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа
Мақоми иҷрокунанда:
Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Бунёди Маркази ҷавонон дар шаҳри Норак
Солҳои 2012-2014

Тавсифи лоиҳа:

Дар натиҷаи татбиқи лоиҳа гурӯҳҳои машғулият бо ҷавонон
ташкил гардида, онҳо дорои маркази муосири дорои шароитҳои
хуб гардида шуғлнокии ҷавонон ба дараҷаи сифатан нав
мерасад.

Шуғли аҳолӣ
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Норак
Шаҳри Норак, вилояти Хатлон
Бунёди маркази ҷавонон дар шаҳри Норак
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Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Бунёди Маркази ҷавонон дар шаҳри Норак

Арзиш
(млн. доллари ШМА)
0,5

Ҳамагӣ

0,5

Асосноксозии
лоиҳа

Лоиҳаи мазкур иҷтимоӣ буда барои шуғлнокии ҷавонон муҳим буда,
сатҳи камбизоатиро коҳиш медиҳад

Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Аҳолии шаҳри Норак
Лоиҳа нав мебошад

Иштироки
донорҳо

Донор муайян нагардидааст.

Номи лоиҳа:
Таърихи оғоз ва
анҷомёбии лоиҳа:
Соҳа

Сохтмони Қасри варзиш дар ноҳияи Ҳисор
Солҳои 2012-2014

Мақоми иҷрокунанда:

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ҳисор

Минтақаҳои татбиқи
лоиҳа
Мақсади лоиҳа:

Ноҳияи Ҳисор

Тавсифи лоиҳа:

Бахшҳои Хурд

Ба варзиш ҷалб намудани ҷавонон баҳри солимгардонии ҷомеа
ва дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмиллалӣ ширкат ва
муваффақ гардидани онҳо.
Лоиҳаи мазкур ба иштирок ва муваффақияти варзишгарони
маҳаллӣ дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмиллалӣ
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мусоидат хоҳад кард.

Унсурҳои иҷрои лоиҳа
Сохтмони Қасри варзиш дар ноҳияи Ҳисор
Ҳамагӣ

Арзиш
(млн. доллари ШМА)
0,15

Асосноксозии
лоиҳа
Бенефитсиарҳо
Статуси лоиҳа

Мавҷуд набудани варзишгоҳои замонавӣ дар ноҳия ва аз варзиш дур
мондани ҷавонон ва наврасон.

Иштироки
донорҳо

Донор муайян нашудааст

Лоиҳа нав мебошад
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