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МУҚАДДИМА 

Мубрамї ва зарурати баргузории тањќиќот. Фароњам овардани 

шароит барои рушди устувори минтаќа яке аз муњимтарин њадафњои 

стратегии сиёсати давлат мебошад, ки ба даст овардани он амнияти 

озуќавориро таъмин мекунад. Ин ба ќобилияти баланд бардоштани 

раќобатпазирии иќтисодиёти Тољикистон ва некўањволии шањрвандон 

заминаи мусоид мегузорад. Њуљљати асосии татбиќи тадбирњои баланд 

бардоштани устувории рушди инфрасохтори иљтимої дар минтаќа 

«Консепсияи идоракунии рушди мањал дар Љумњурии Тољикистон барои 

давраи то соли 2030» мебошад. 

Инчунин музди пасти мењнат, набудани љойњои корї, сатњи 

нокифояи хизматрасонии маишї, савдо њавасмандии њаётро дар 

мањалњои дењот коста намуда, боиси њиљрати ањолї мегардад. Хољагињои 

наздињавлигии ањолї ва хољагињои дењќонї ягона љойи кори аъзоёни 

ќобили мењнати ањолии минтаќа гардидаанд. Бекории љавонон аксар 

ваќт онњоро мубталои ҷиноятҳои гуногун гардонида, боиси тарзи њаёти 

носолим гардидааст. 

Муассисањои тањсилоти умумие, ки дар минтаќањо љойгиранд, бино 

ба иттилои Вазорати маориф ва илм бо кадрњои баландихтисос таъмин 

нестанд. Вазъи тарбияи љисмонї ва варзиш миёни ањолї бењтар гардида 

бошад њам, вале масъалањои њалталаб њанўз зиёданд. Иншооти варзишї 

ба талабот љавобгў нестанд ва инчунин мураббињои баландихтисоси 

тарбияи љисмонї, мутаасифона, намерасанд. Вазъи соњаи тандурустї 

бењтар гашта бошад њам, вале натавонистааст садди роњи афзоиши 

касалињои сироятї гардад.  

Њанўз робитаи мустаќими байни сатњи рушди иќтисодиёт ва сатњи 

рушди инфрасохтори иљтимої мушоњида намешавад. Ба тањќиќоти 

масъалањои рушди иљтимоию иќтисодии минтаќа рисолањо ва 

монографияњои  илмї бахшида шуда бошанд њам, вале масъалањои 

танзими давлатии баланд бардоштани суръати рушди инфрасохтори 

иљтимої ва таъсири он ба баланд шудани сатњи зиндагии ањолии 
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минтаќа  пурра мавриди тањќиќот ќарор нагирифтаанд, ки диссертатсияи 

мазкур ба он бахшида шудааст. Масъалањои дар боло зикргардида, 

муњиммияти масъалањои пешнињодшуда, интихоби мавзўъ, маќсад ва 

вазифањои кори диссертатсионии мазкурро муайян менамоянд. 

Дараљаи азхудшудаи масъалаи илмї. Дар адабиёти иќтисодии 

хориљи дур ва олимони иќтисодшиноси кишварњои Иттињодияи 

Давлатњои Мустаќил (ИДМ), аз љумла Федератсияи Русия, равияњои  

гуногуни тањќиќи масъалаи рушди  инфрасохтори иљтимоии минтаќањои 

алоњида вуљуд доранд. Дар такмили  асосњои назариявию методологии 

рушди устувори инфрасохтори иљтимої як ќатор олимони хориљї, аз 

ќабили Антипов А.Н., Баутин В.М., Бондаренко Л.В., Сдасюк Г.В., 

Козлова В.В., Мерзлов А.В., Овчинцев А.А., Пантелеев О.И., Петриков 

А.В., Чепурных Н.В. ва дигарон сањми назаррас гузошта, љанбањои 

мухталифи онро дар шароити муосир тањќиќ намудаанд. 

Доир ба ин масъала як гурўњ олимони тољик низ тањќиќоти илмї 

гузаронида, самтњои алоњидаи инфарасохтори иљтимоиро арзёбї 

намудаанд. Асарњои Одинаев Њ.А., Комилов С.Дж., Раҷабов К.Р., 

Пиризода Љ.С., Самандаров И.Њ., Ќудратов Р.Р., Амонова Д.С., 

Саидова М.Ҳ., Мадаминов А.А., Умаров Њ., Ќодиров Д.Б., Шарифов 

З.Р., Билолов Н.К., Ахмедов Р.Р. ва дигарон ба масъалањои танзими 

давлатии инфрасохтори иљтимоии минтаќа бахшида шудаанд. 

Дар баробари њамаи ин тањќиќотњои гузаронидашуда, зери таъсири 

ислоњоти иқтисодӣ мушкилотњои наве ба вуљуд омадаанд, ки бе танзими 

давлатї њалли онњо аз имкон берун аст. Хусусан, вазъи мактабњо, 

хизматрасонии маданию тандурустї, роњњои дохилихољагї, иншоотњои 

маданї - равшаннамої, варзиш ва хизматрасониҳои маишї дастгирии 

давлатиро талаб менамоянд, зеро сохторњои хусусии ташаккулёфта 

барои њама дастрас набуда,  бевосита ба сатњи зиндагии ањолї таъсири 

манфї мерасонанд. 
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Аз ин љо, зарурати танзими давлатии инфрасохтори иљтимої ба 

миён омадааст ва њанўз зери тањќиќоти илмї ќарор нагирифтаанд, ки 

кори диссертатсияи мазкур ба он нигаронида шудааст. 

 Заминањои назариявию методологии тањќиќот. 

Асарњои олимони иќтисоддони машњури љањон, муќаррароти 

бунёдии онњо доир ба ќонунњои рушди љомеа, назарияњои муосири 

иљтимої ва иќтисодї, осори олимони ватанӣ, ки ба рушди инфрасохтори 

иљтимоии бахшида шудаанд, хизмат намудаанд. 

Дар диссертатсия ќонунњои Љумњурии Тољикистон, ќарорњои 

Њукумати Љумњурии Тољикистон, санадњои ќонунгузорї ва меъёрии 

вобаста ба ташаккули ифрасохтори иљтимої рабт доранд, истифода 

гардидаанд. Ба њайси манбаи аввалияи маълумот маводи њисоботи 

оморї, њисоботњои кумита ва идорањои дахлдор, маводи конференсияњои 

илмию амалї корбаст гардидаанд.  

Таснифи умумии тањќиќот 

Њадафи тањќиќот, аз љињати илмї асоснок кардани муќаррароти 

назариявї, методї ва амалї оид ба танзими давлатии рушди 

инфрасохтори иљтимої дар минтаќа иборат мебошад. 

Объекти тањќиќот, дастгирии давлатии рушди инфрасохтори 

иљтимоии минтаќа ва механизмњои татбиќи он дар муассисањои 

тањсилоти умумї, тандурустї, њифзи иљтимої, фарњангу варзиши дар 

минтаќа  мебошад.  

Мавзўи тањќиќот, маљмўи муносибатњои ташкилию иќтисодї 

мебошад, ки ба бењдошти дастгирии давлатии рушди инфрасохтори 

иљтимої дар минтаќа алоќаманд мебошанд.  

Масъалањои тањќиќот. Барои ноил гаштан ба маќсади тањќиќот дар 

диссертатсия масъалањои зерин гузошта шудаанд: 

 омўхтани асосњои илмї - назариявии мушкилоти дастгирии 

давлатии рушди инфрасохтори иљтимоии минтаќа; 
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 тањияи методологияи тањќиќи моњияти иќтисодии дастгирии 

давлатї, муайян намудани нишондињандањо ва тартиби бањодињии 

рушди инфрасохтори иљтимої дар минтаќа; 

 тањќиќи таљрибаи хориљии дастгирии давлатии рушди 

инфрасохтори иљтимої дар сатҳи минтақа; 

 тањлили вазъи муосири рушди инфрасохтори иљтимоии дар 

ноњияњои тобеи љумњурї; 

 арзёбии иљрои барномањои давлатии рушди иљтимоию 

иќтисодии шањру ноњияњои тобеи љумњурї ва муайян намудани наќши 

онњо дар рушди инфрасохтори иљтимоии минтаќа; 

 муайян намудани роҳҳои асосии такмилдињии механизми 

дастгирии давлатии инфрасохтори иљтимоии минтаќа тавассути тањияи 

барномањои маќсадноки рушди устувори инфрасохтори иљтимої, бунёди 

агрошањракњо ва ташаккули инфрасохтори истењсолї. 

Усулњои тањќиќот. Тањќиќоти илмї дар асоси методи тањлили 

системавї ва муќоисавї иљро гардидааст. Аз ҷумла методњои дедуктивї, 

индуктивї, анализ ва синтез, тањлили оморї ва муќоисавї истифода 

бурда шудаанд. Асоси кори илмиро принсипњои роњбарии маќсаднок дар 

иќтисодиёт ва роњњои дар амал татбиќ намудани онњо бо методњои 

пешгўикунии иќтисодї ва барномасозї ташкил медињанд. 

Соњаи тањќиќот. Диссертатсия ба банди 3.13. Сиёсати иљтимої - 

иќтисодии минтаќавї; тањлили хусусиятњо ва бањодињии самаранокии 

сиёсати иќтисодии минтаќавї дар Љумњурии Тољикистон, минтаќањо 

ва мунитсипалитетњо; банди 3.15. Маќсадњо ва механизмњои сиёсати 

давлатии тараќќиёти минтаќањо. Шаклњо ва механизмњои 

бањамтаъсиррасонии минтаќањои Љумњурии Тољикистон њангоми 

њалли масъалањои асосии тараќќиёти иљтимої - иќтисодї. 

Муаммоњои иќтисодї ва иљтимоии идоракунии мањаллї, 3.20. 

Инфрасохтори истењсолї, иљтимої ва бозорї дар минтаќањо: 

принсипњо, хусусиятњо ва механизми ташкилї-иќтисодии тараќќиёти 

соњањои ёрирасон дар минтаќањои Шиносномаи ихтисосњои КОА аз 
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рўи ихтисоси 08.00.05 - Иќтисодиёт ва идоракунии хољагии халќ 

(иќтисодиёти минтаќа) мувофиќат мекунад. 

Марњилањои тањќиќот. Давраи иљрои кори диссертатсионї солњои 

2016 – 2020 - ро дар бар мегирад. 

Пойгоњи асосии иттилоотї ва озмоишии тањќиќот. Пойгоњи 

иттилоотии тадќиќотро маводњои оморї, њисоботњои Агентии омори 

назди Президенти Љумњурии Тољикистон, Вазорати кишоварзї, 

Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон, Кумитаи 

бехатарии озуќавории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, 

натиљањои пурсишњои роњбарони хољагињои кишоварзї, нашрияњои 

ташкилотњои умумихалќї ва мушоњидоти шахсии унвонљў ташкил 

медињанд. 

Эътимоднокии натиљањои тањќиќот аз љамъбаст ва тањияи 

муќаррароти назариявии моњияти дастгирии давлатии рушди  

инфрасохтори иљтимоии минтаќа, нишондињандањо ва методологияи  

бањодињї, таљрибаи хориљии дастгирии давлатї, арзёбии вазъи муосири 

рушди инфрасохтори иљтимої, тањлили иљрои барномањои рушди 

иљтимоию иќтисодї, такмили самтњои асосии дастгирии давлатии рушди 

инфрасохтори иљтимоии минтаќа тавассути амалишавии лоињањои 

сармоягузорї, тањияи барномањои маќсадноки рушд, бунёди 

агрошањракњо, ташаккули инфрасохтори истењсолї, ки ба рушди 

инфрасохтори иљтимої дар минтаќа мусоидат мекунанд, иборат аст. 

Хулоса ва пешнињодњо, инчунин тавсияњои алоњидаи назариявї ва амалї 

метавонанд њамчун дастури методї дар раванди тањияи сиёсати 

иљтимоии минтаќањо ва чун воситањои таълимї дар муассисањои 

тањсилоти олии касбї ва бозомўзонидани кормандони соҳаи иљтимої 

истифода шаванд. 

Навгонии илмии тањќиќот. Муќаррароти асосии илмие, ки навгонии 

илмии натиљањои тањќиќотро муайян мекунанд, инњо мебошанд: 

- моњияти дастгирии давлатии рушди устувори инфрасохтори 

иљтимої њамчун механизми  таъмини рушди  инфрасохтори иљтимоии 
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минтаќа тавассути тањияи барномањои давлатї ва ташаккули њамќории 

сохторњои давлатї ва бахши хусусї, ки сатњи меъёрии рушди 

инфрасохтори иљтимоиро таъмин менамояд,  асоснок карда шудааст; 

- бо истифода аз методологияи  нав, нишондињандаи коэффитсиенти 

рушди инфрасохтори иљтимоии ноњияњои минтаќаро муайян карда, 

онњоро ба  чор сатњи рушд гурўхбандї намуда, роњњои ташаккули 

идоракунии он пешнињод карда шудаанд; 

таљрибаи дастгирии давлатии  рушди инфрасохтори иљтимоии 

кишварњои рушдкарда ва дар  њолати рушд ќарордоштаро тањќиќ 

намуда, онњоро  ба чор  гурўњ: давлатњои хориљии наздик, давлатњои 

Осиёи Шарќї, кишварњои Иттињоди Аврупо   ва кишварњои амрикої 

таќсим намуда, рушди агротуризми Белорус, методологияи омўзиши 

минтаќањои кишоварзии Ќазоќистон, кўмакпулии якмоњаи  

Ќирѓизистон, дастгирии оила њамчун як муассисаи иљтимоии 

Туркманистон, њамкории байни давлат ва шарикии хусусии Ўзбекистон, 

бунёди инфрасохтори дењоти Чин,  њифзи њаёти дењот, баланд 

бардоштани сифати мањсулоти хўрокворї ва њифзи муњити зисти 

мамлакатњои Иттињоди Аврупо, истифодаи технологияњои муосири 

саноатикунонии  фаъолият дар дењоти ИМА, таъсиси минтаќаи 

кишоварзию аграрии Канадаро барои Тољикистон муњим арзёбї 

намудааст; 

- дар пояи тањлил ба вазъи кунунии дастгирии давлатии  

инфрасохтори иљтимоии ноњияњои тобеи љумњурї, ки тавассути тањия ва 

иљрои барномањои давлатї амалї мегардад бањо дода, роњњои  

инноватсионї, инертсионї ва манфии рушд муайян карда шудаанд; 

-роҳҳои асосии такмилдиҳии дастгирии давлатии инфрасохтори 

иҷтимоии дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, тибќи таҳияи барномаҳои 

мақсадноки рушди устувори инфрасохтори иҷтимоӣ, татбиқи 

технологияҳои муосир дар сохтмон, хоҷагии манзилию коммуналӣ, 

алоқа, татбиқи механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ, таҳияи 

роҳҳои алтернативии шуғл, рушди туризми маҳаллӣ, рушди деҳоту 
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агрошаҳрҳои муосир, ҳамгироии муассисаҳои фарњангию фароғатӣ, 

бунёди агрошаҳракҳо, њамчун асоси рушди инфрасохтори иҷтимоӣ дар 

минтақа, бо назардошти шумораи ањолї ва мављудияти захирањои 

молиявї пешнињод карда шудаанд; 

- инфрасохтори истењсолї њамчун заминаи мусоид љињати рушди 

инфрасохтори иљтимої дар минтаќа арзёбї гардида, ташкили 

кластерњои истењсолї  бо назардошти истењсоли ашёи хом ва коркарди 

пурраи он дар шароити агрохолдинги пахта аз лињози иќтисодї асоснок 

карда шудааст. 

Ањамияти назариявии тањќиќот аз он иборат аст, ки хулосањо ва 

пешнињодоти дар диссертатсия дарљгардида ба мукаммал гардидани 

донишњои назариявию методї оид ба дастгирии давлатии рушди  

инфрасохтори иљтимоии минтаќа, методологияи бањодињии вазъи 

муосири рушди инфрасохтори иљтимої ва роњњои такмили механизми 

дастгирии давлатии рушди инфрасохтори иљтимоии минтаќа мусоидат 

мекунанд. Як ќатор тавсияњои алоњидаи назариявї ва амалї метавонанд 

њамчун дастури методї дар раванди тањияи сиёсати иљтимоии минтаќањо 

истифода шаванд. 

Ањамияти амалии тањќиќот аз он иборат аст, ки як ќатор 

пешнињодњои муаллиф дар љаласаи Шӯрои илмии Институти иќтисодиёт 

ва тањќиќи системавии рушди кишоварзии Академияи илмњои 

кишоварзии Тољикистон ва Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш. 

Шоњтемур мавриди баррасї ќарор гирифта, пешнињодњо ба Кумитаи 

рушди мањалли назди Њукумати Љумњурии Тољикистон барои 

истифодабарї фиристода шудаанд. Натиљањои тањќиќоти илмї дар 

тањияи барномаи дарозмуддати маќсадноки минтаќавї истифода 

шудаанд. 

Нуќтањои њимояшавандаи тањќиќот: 

- асосњои назариявии  такмили механизми дастгарии давлатии 

рушди устувори инфрасохтори иљтимої дар минтаќа; 
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- методологияи тањќиќи рушди устувори инфрасохтори иљтимої 

дар минтаќа бо истифода аз коэффитсиентњои устувор, инчунин 

гурўњбандии ноњияњои минтаќа аз рўйи чор сатњи рушди инфрасохтори 

иљтимої; 

- пешнињодњо доир ба истифодабарии таљрибаи кишварњои хориљї 

доир ба механизмњои дастгирии давлатии рушди инфрасохтори иљтимої 

дар минтаќа; 

- дар асоси бањои вазъи муосири рушд сенарияњои инноватсионї, 

инертсионї ва манфии рушди минтаќа; 

- самтњои баланд бардоштани инфрасохтори иљтимоии минтаќа, 

тавассути таъсиси агрошањрњо; 

- такмили механизми дастгирии давлатии инфрасохтори иҷтимої дар 

асоси такмили инфрасохтори истеҳсолӣ.  

Сањми шахсии унвонљў. Њамаи марњилањои иљрои наќшаи кори 

диссертатсионї бо иштироки бевоситаи муаллиф, аз ќабили: тањияи 

мавзўъ, асоснокї ва муњиммияти он, маќсад ва вазифањои кор 

гузаронида шудааст. Муаллиф дар такмил додан, тањлили њолати 

кунунї, пешнињоди самтњо, тањияи моделњои асосии рушди устувори 

инфрасохтори иљтимої дар минтаќа, бунёди агрошаҳрҳо ва 

агрокластерњо сањм босазое гузоштааст. 

Таъйиди натиљањои тањќиќот. Натиља ва муќаррароти асосии кори 

диссертатсионї дар конференсияњои байналмилалї, љумњуриявї, 

донишгоњї, Шўрои илмии Академияи идораи назди Президенти 

Љумњурии Тољикистон, Институти иќтисодиёт ва тањќиќи системавии 

рушди кишоварзии Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон баррасї 

гардидаанд. 

Интишори натиљањои диссертатсия. Оид ба мавзӯи диссертатсия 16 

мақолаи илмӣ яъне 3,8 ҷ.ҷ, аз он ҷумла 10 мақола дар нашрияҳое, ки аз 

тарафи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия шудаанд, нашр 

гардидаанд. 
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Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия дар 196 саҳифаи матни 

компютерӣ иншо гардида, аз ихтисораҳо, сарсухан, се боб, хулосаву 

пешниҳодҳо, рӯйхати адабиёти истифодашуда 222 иборат буда, 36 ҷадвал, 5 

расм ва 8 замимаро дар бар мегирад. 

Дар боби якум - «Асосњои илмию назариявии дастгирии давлатии 

рушди инфрасохтори иљтимоии минтаќа» моњияти иќтисодии дастгирии 

давлатї, нишондињандањо ва тартиби бањодињї ва таљрибаи хориљии 

дастгирии давлатии инфрасохтори иљтимої дар минтаќа бањо дода 

шудааст. 

Дар боби дуюм - «Тањлили вазъи муосири рушди инфрасохтори 

иљтимоии  ноњияњои тобеи љумњурї” арзёбии вазъи муосир, тањлили 

иљрои барномањои рушди иљтимоию иќтисодї ва амалишавии лоињањои 

сармоягузорї дар ноњияњои тобеи љумњурї оид ба рушди инфрасохтори 

иљтимоии минтаќа тањлил карда шудаанд. 

Дар боби сеюм - «Роҳҳои асосии такмилдињии механизми 

дастгирии давлатии инфрасохтори иљтимої дар ноњияњои тобеи 

љумњурї» љанбањои асосии тањияи барномањои маќсаднок, бунёди 

агрошаҳрҳо њамчун механизм ва ташаккули инфрасохтори истењсолї - 

пояи рушди инфрасохтори иљтимої дар минтаќа асоснок карда шудаанд. 

Дар хулоса ва пешнињодњо натиљањои асосии тањќиќоти 

диссертатсионї љамъбаст карда шудаанд. 
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БОБИ I.  АСОСҲОИ ИЛМӢ - НАЗАРИЯВИИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ 
РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ ИҶТИМОИИ МИНТАҚА 

1.1.Моҳияти иқтисодии дастгирии давлатии рушди инфрасохтори 
иҷтимоӣ 

Дар шароити рушди муносибатҳои иқтисодӣ яке аз механизми рушди 

фаъолияти давлатдорӣ, ин ташаккул ва инкишофи ҷанбаҳои назариявӣ ва 

амалии инфрасохтори иҷтимоии деҳот баҳисоб меравад. Таҳқиқотҳои солҳои 

охир аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар самти инфрасохтори иҷтимоии деҳот як 

қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ таҳия гардида, мавриди истифода қарор 

гирифта истодаанд. 

Бояд қайд намуд, ки ҷиҳати тадбиқи ин раванд, Паёмҳои Сарвари 

давлат ҳамчун роҳнамои самтҳои таҳкими минбаъдаи рушди устувор 

самтҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии мамлакатро таъмин 

менамоянд. Аз ин рӯ, дар мамлакат корҳои ободониву созандагӣ, аз ҷумла 

сохтмони марказҳои бунёди саломатӣ дар деҳот, мактабу кӯдакистонҳо, 

корхонаҳои нави саноатӣ, биноҳои нави маъмурӣ, маишӣ, шуъбаҳои корҳои 

дохилӣ, амният, адлия, суд, нозироти андоз, роҳҳои мошингард, боғҳои 

фарҳангӣ, қасрҳои фарҳангӣ, зеристгоҳҳои барқӣ, майдончаҳои варзишӣ ва 

таҷдиду азнавсозии НБО идома ёфта истодааст. 

Ба мақсади рушди деҳот Консепсияи идоракунии рушди маҳал дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, ки бо Фармони 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 июли соли 2015, таҳти № 522 тасдиқ 

шудааст, ки дар раванди такмилдиҳии идоракунии маҳал (худидораи 

маҳалли) таъсири мусбат расонида истодааст.  

Дар баробари ин, Стратегияи рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 2030  

қабул гардид, ки барои рушди деҳоти Тоҷикистон аҳамияти ниҳоят бузург 

дорад.  

Мақсади асосии қабули ин ҳуҷҷатҳои барномавӣ амалӣ гардонидани 

ҳалли масъалаҳои инфрасохторӣ, пеш аз ҳама, дар соҳаҳои маорифу 

тандурустӣ, варзиш, солимии аҳолӣ, инкишофи ҳунарҳои мардумӣ, ва баланд 

бардоштани сатҳи зиндагии  маҳалли аҳолинишин баҳисоб меравад. 
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Рушди деҳот яке аз масъалаҳои мубрами иқтисодиёти муосири 

Тоҷикистон ба шумор меравад. Ба ҳамагон маълум аст, ки дар деҳоти кишвар 

мушкилоти зиёде, ба монанди роҳҳои мошингард, норасоии оби ошомиданӣ, 

набудани марказҳои хизмати маишӣ ва монанди инҳо мавҷуд аст, ки ба 

баланд гардидани сатҳи зиндагии аҳолии он таъсири манфӣ мерасонанд. 

Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 26 декабри соли 

2018 омадааст, ки «бо мақсади вусъат бахшидан ба ҳалли масъалаҳои 

зикршуда ва бо дарназардошти зарурати инкишофи инфрасохтори деҳот 

солҳои 2019-2021 «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон 

карда шавад» [3]. 

Ҳадафи асосӣ аз ин пешниҳод амалигардонии талошҳои Ҳукумати 

мамлакат ҷиҳати боз ҳам обод кардани деҳоти Тоҷикистон ва ҳалли 

масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ бо роҳи беҳтар намудани инфрасохтор, пеш аз 

ҳама, дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, таъмин 

кардани аҳолии деҳот бо оби босифати ошомиданӣ, бунёду таҷдиди роҳҳои 

мошингарди маҳаллӣ, рушди инфрасохтори сайёҳӣ ва инкишофи ҳунарҳои 

мардумӣ, ба талаботи муосир мутобиқ сохтани сатҳи хизматрасонӣ ва баланд 

бардоштани некӯаҳволии мардум дар ҳар як деҳа ва маҳалли аҳолинишин 

мебошад. 

Танзими давлатии инфрасохтори иҷтимоӣ моҳияти иқтисодии худро 

дорост, ки дар асарҳои олимони классик ва муосир мавқеи хоса дорад. 

Масалан, Гранберг А.Г., чунин мешуморад, ки танзими давлатии 

инфрасохтори иҷтимоӣ амалҳои бонизоми махсус ташкилшуда оид ба 

таъмини фаъолияти устувор ва мутавозини бахшҳои инфрасохтори иҷтимоӣ, 

ки ҳадафи асосии баланд бардоштани сифат ва сатҳи зиндагии аҳолиро дорад 

[83]. 

Танзими давлатии рушди инфрасохтори иҷтимоӣ дар он соҳаҳои 

фаъолият, ки ба салоҳияти сатҳи давлатии ҳокимият марбутанд, татбиқ карда 

мешавад, аз ҷумла: сиёсати иҷтимоӣ ва ҳалли масоили шуғл; таҳияи 
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барномаҳои давлатии рушди минтақавӣ; сиёсати буҷетӣ ва байнибуҷетӣ, 

нархгузорӣ ва сиёсати қарзӣ; таҳияи заминаи ҳуқуқии рушди инфрасохтор; 

муайян кардани сиёсати андозӣ ва такмили он. 

Танзими давлатӣ, ин тараққӣ ва пешрфат дар шакли дастгирии давлатӣ 

маҷмӯи амалҳои махсуси дорои хусусияти сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ, молиявӣ, 

иқтисодӣ ва ғайра мебошад, ки ба: 

- ҳавасмандгардонӣ ба рушд ва такмили инфрасохтор, тавассути ҷалби 

сармояи хусусӣ ва бонкӣ; 

- фароҳам овардани шароит барои баланд бардоштани самаранокии 

соҳаҳои инфрасохтори иҷтимоӣ; 

- ташкили шароити муносиби ҳуқуқӣ барои фаъолияти инфрасохтори 

иҷтимоӣ; 

- саривақт вокуниш нишон додан ба офатҳои табии  ҳолатҳои шадиде, 

ки дар ҳудуд дар робита ба қонеъ кардани талаботи аҳолӣ ба 

хизматрасониҳои иҷтимоӣ ба вуҷуд меоянд. 

Рушди устувори дарозмуддати давлат аз рӯи принсипҳои нави сифатӣ 

на танҳо омилҳои анъанавии рушди иқтисодӣ ва тағйироти технологиро, 

балки заминаи муайяни моддию техникии пешрафти иҷтимоиро, ки пеш аз 

ҳама инфрасохтори иҷтимоиро дар бар мегирад, талаб мекунад. 

Инфрасохтори иҷтимоӣ, аз як тараф, категорияи универсалӣ мебошад, ки 

объекти таҳқиқоти бисёр илмҳо, аз ҷумла  - иқтисодиёт, сотсиология, 

географияи иқтисодӣ ва фалсафа мебошад. Аз тарафи дигар, ин як ҳодисаи 

мубрами рӯз ба шумор меравад, ки ҳар як сокини кишвар ба он дучор меояд. 

Ғайр аз ин, қайд кардан ба маврид аст, ки инфрасохтори иҷтимоиро 

метавон заминаи рушди ҷомеа ҳисобид, ки фаъолияти минбаъди ҷомеа ва 

давлат аз он вобастагии зиёд дорад. 

Ба ақидаи Алиев В. Г. инфрасохтори иҷтимоӣ яке аз нишондиҳандаҳои 

асосии муайян кардани сатҳи сифати зиндагии аҳолӣ ва татбиқи нерӯи шахсӣ 

мебошад, ки онро ҷомеаи ҷаҳонӣ, масалан, ҳангоми ҳисоб кардани индекси 

рушди инсон, ба назар мегирад [54]. 
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Ҷамъият аз сифати пасти иншооти инфрасохтори иҷтимоӣ омилҳои 

зиёдеро аз даст медиҳад, қайд мекунад Гранберг А.Г.. Ӯ чунин мешуморад, 

ки агар дар кишвар бо ягон сабаб раванди кам кардани миқёси маҷмааи 

инфрасохтори иҷтимоӣ оғоз ёбад, пас марҳила ба марҳила рушди шахсият 

коста мегардад. Дар оянда ин ба равандҳои бебозгашти таназзули захираҳои 

инсонии кишвар, ки яке аз омилҳои рушди иқтисодиёт ба шумор меравад, 

оварда мерасонад [83]. 

Аз ин рӯ, омӯзиши амиқи мушкилоти рушди инфрасохтори иҷтимоӣ 

барои бисёр кишварҳои собиқ ИҶШС, аз ҷумла Тоҷикистон, таназзули 

рушди иншооти он аз кишварҳои пешрафта дар нимаи дуввуми асри ХХ оғоз 

ёфтааст, аҳамияти калон дорад ва аз он вақт инҷониб, танҳо шадидтар 

шудааст. Ин вазъ дастгирии самарабахши давлатиро талаб мекунад, ки ба 

рушди иншооти афзалиятноки инфрасохтор ва баланд бардоштани сифати 

хизматрасонии онҳо нигаронида шудааст. 

Дар асарҳои олимоне, ки мундариҷаи консепсияи «инфрасохтори 

иҷтимоӣ» - ро таҳия карда,  рӯйхати объектҳои он нишон дода шудааст. 

Усулҳои гуногун барои арзёбии сатҳи рушди маҷмӯи инфрасохтор дар 

маҷмӯъ ва ҷузъҳои он пешниҳод шудаанд. Умуман, дар ин марҳилаи рушди 

иқтисодӣ мо метавонем дар бораи мавҷудияти консепсияи муосири 

ташаккулёфтаи инфрасохтори иҷтимоӣ сухан ронем, ки хусусиятҳои 

иқтисодии консепсияи рушди устуворро ба назар гирад. 

Инфрасохтори иҷтимоӣ ба ташаккули инсон, аз ҷумла олами маънавӣ, 

фарҳангӣ, тарзи ҳаёти солим, ҳифзу таҳкими саломатӣ ва омодагӣ ба мавқеи 

фаъоли он дар ҷомеа таъсири бузург мерасонад. Бо афзудани сатҳи рушди 

инфрасохтори иҷтимоӣ сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ низ рӯ ба беҳбудӣ 

меоварад. [55]. Аз ин рӯ, танзими давлатии инфрасохтори иҷтимоӣ дар 

танзими давлатии соҳаи иҷтимоӣ ва дар маҷмӯъ дар системаи танзими 

давлатии иқтисодиёт нақши муҳим мебозад.  

Ба ақидаи Дронов В.П. дастгирии давлатии рушди ҳама гуна объект ё 

раванд пеш аз ҳама ба принсипҳои афзалиятнок асос ёфтааст, ки ба норасоии 



16 

 

захираҳо вобаста аст. Аз ҳамин сабаб, барномаҳои мақсаднок воситаи асосии 

татбиқи амалии дастгирии давлатӣ ба ҳисоб меравад [88]. 

Дар расми 1.1.1 раванди дастгирии давлатии инфрасохтори иҷтимоӣ 

нишон дода шудааст, ки он самтҳои асосии дастгирии давлатии 

инфрасохтори иҷтимоӣ, сохтори инфрасохтори иҷтимоии минтақавӣ, 

объектҳои алтерантивии маҳаллии инфрасохтори иҷтимоиро дар бар 

мегирад. Танзими ҳуқуқӣ ва маъмурӣ тавассути тасдиқи санадҳои гуногуни 

меъёрию ҳуқуқие, ки ҳуқуқ, вазифа ва уҳдадориҳои мақомоти давлатиро 

танзим мекунанд, амалӣ карда мешавад. Ин бахши танзим, инчунин, талабот 

ва стандартҳои давлатии хизматрасонии иҷтимоиро дар бар мегирад.  

Дар байни шаклҳои танзими давлатӣ татбиқи барномаҳои давлатии 

рушди инфрасохтори иҷтимоӣ аҳамияти калон дорад [88]. Ба андешаи мо, 

онҳо бояд ба равиши ҳадафноки барнома асос ёбанд.  

Сабабҳои асосии алоқамандии махсуси равиши мақсадноки барнома 

мувофиқи мақсад будани истифодаи усулҳои маъмурӣ, инчунин 

ҳавасмандгардонии иқтисодӣ мебошанд, ки норасоии шадиди захираҳои 

молиявӣ дар буҷаи минтақавӣ ва зарурати муайян кардани самтҳои 

афзалиятноки истифодаи онҳоро нишон медиҳад.  

Усули барномавӣ - ҳадафӣ дар доираи банақшагирии индикативӣ амалӣ 

карда мешавад ва мавҷудияти низоми барномаҳои мақсадноки минтақавиро 

дар назар дорад, ки афзалиятҳои рушди иқтисодиёти минтақаро инъикос 

мекунанд, (яъне консепсияи стратегии сиёсати иҷтимоию иқтисодии 

минтақа). Аз нуқтаи назари маблағгузорӣ, муносибати мақсадноки 

барномавӣ маънои таъсиси фондҳои эътимодиро дорад, ки барои амалӣ 

намудани барномаҳо пешбинӣ шудаанд ва ҷамъоварии маблағҳои муайян аз 

манбаъҳои гуногуни онро дар бар мегирад. Дастгирии ташкилӣ ва 

идоракунии барномаҳои минтақавиро гуруҳҳои махсуси молиявӣ ва саноатӣ 

таъсис дода метавонанд. Механизми иқтисодии идоракунии раванди татбиқи 

барнома бояд ба сохторҳои нави ташкилии идоракунӣ ворид карда шавад. 
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Расми 1.1.1. Раванди дастгирии давлатии рушди инфрасохтори иҷтимоӣ (дар мисоли 
Ҷумҳурии Тоҷикистон).  
Сарчашма: таҳияи муаллиф. 

Консепсияи банақшагирии индикативӣ, ки бояд низоми нави 

идоракунии соҳаи иҷтимоиро дар бар гирад, ташаккули стандарти 

минтақавии иҷтимоиро пешбинӣ намуда, он нишондиҳандаҳои ниҳоии 

умедбахши сатҳи зиндагии аҳолиро тавсиф мекунад, ва дар натиҷа рушди 

устувори соҳаи иҷтимоиро дар кишвар таъмин менамояд.  

Дар айни замон, алоқамандии таҳия ва қабули барномаҳо бо ташаккул 

ва татбиқи сиёсати буҷетӣ аҳамияти принсипиалӣ дорад. Дар шароити 

муносибатҳои бозорӣ, идоракунии барномаҳои давлатии минтақавӣ танҳо бо 

мақомоти ҳокимияти иҷроияи мавҷуда маҳдуд намешавад. Барои амалӣ 

намудани ин мақсадҳо метавонанд ширкатҳои махсуси давлатӣ, хусусӣ, 

омехтаи мустақил, консорсиумҳо, оҷонсиҳои дорои ваколатҳо ва 

масъулиятҳои махсус дар асоси шартнома ҷалб карда шаванд. 

Ба ақидаи Казаков Ю.Н. танзими давлатӣ бояд унсури органикии 

раванди такрористеҳсоли минтақавӣ бошад. Ҳадафи асосии танзими давлатӣ 

дар самти иҷтимоӣ бо фароҳам овардани шароити мусоиди иҷтимоӣ барои 

ҳаёти одамон ва роҳандозӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ тавассути 
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истифодаи тадбирҳои гуногуни марбут ба сиёсати молиявию пулӣ ба даст 

оварда мешавад [100]. 

Сармоягузорӣ ба инфрасохтори иҷтимоӣ дар шароити коҳиши 

истеҳсолот ва коҳиши заминаи андози буҷети минтақавӣ метавонад 

мушкилоти мавҷударо бартараф созад. Дар натиҷаи коҳиши маблағгузорӣ 

сабаби таназзул ва коҳиши гардиши пул ба буҷаи маҳаллӣ мегардад. Аз 

тарафи дигар, минтақа намудҳои муайяни фаъолиятро бо мақсади 

ҳавасмандгардонии рушди онҳо аз андоз озод мекунад ва ҳамзамон 

маблағеро аз даст медиҳад, ки барои маблағгузории барномаҳои минтақавӣ 

муфид баҳисоб мерафтанд. Роҳи баромадан аз истифодаи маблағҳои 

бенефитсиарҳои гуногун ва аҳолӣ иборат аст, яъне ҷалби манбаъҳои 

гуногуни маблағгузорӣ метавонад ба фаъолияти рушди минбаъда шароит 

фароҳам оварад. 

Кураков Л.П., Лексин В.Н. қайд намудаанд, ки дар шароити таназзули 

истеҳсолот ва ташаккули сохторҳои бозор дар минтақа мавҷудияти якчанд 

манбаи мустақили маблағгузории соҳаи иҷтимоӣ воқеан зарурист [113, 118]. 

Ба ақаидаи онҳо барои ҷалби сармоягузорони нав, чунин бандҳоро 

истифода бурдан лозим аст: 

- сиёсати фаъол барои ташаккули фондҳои мақсаднок бо мақсади 

татбиқи барномаҳои рушди инфрасохтори минтақа; 

- субсидияҳо ва субвенсияҳо аз буҷа ба соҳаҳои афзалиятнок, ки 

ҷаззобияти қаламравро барои ҷойгиркунии қувваҳои истеҳсолкунанда бо 

ҷалби сармоягузорон бо мақсади рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа, 

сиёсати имтиёзнок нисбат ба андозҳои маҳаллӣ, пардохт барои захираҳо, 

иҷора барои дастгирии корхонаҳое, ки дар ҳалли масъалаҳои рушди маҷмӯии 

инфрасохтори иҷтимоии минтақа фаъолона иштирок мекунанд [113, 118]. 

Дар соҳаи иҷтимоӣ корхонаҳои хусусӣ пайдо шуданд, ки хароҷоти 

худро аз ҳисоби худ тавассути пардохти молу хизматрасониҳо ва захираҳои 

қарзӣ мепӯшонанд. 



19 

 

Дар оянда барои объектҳои соҳаи иҷтимоӣ корхонаҳои хусусӣ шакли 

афзалиятноки моликият хоҳанд буд. 

Рушди бахши хусусӣ ва саҳми он дар бахшҳои иҷтимоӣ имкон 

медиҳад, ки: 

- шумораи молҳо ва хизматрасониҳои истеъмолӣ афзоиш ёфта, рақобат 

барои сектори давлатӣ фароҳам оварда шавад; 

- талабот дар бозори меҳнати минтақавӣ афзоиш ёбад; 

- гуруҳҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳофизатнашудаи аҳолӣ ба истеҳсолоти 

моддӣ ва соҳаи хизматрасонӣ ҷалб карда шаванд; 

- даромади буҷаи маҳаллӣ тавассути андозҳо афзоиш ёбад. 

Усули муҳими танзими давлатии рушди инфрасохтори иҷтимоӣ, ин 

маблағгузорӣ тавассути маблағҳои махсуси буҷетии барномаҳои мақсадноки 

минтақавӣ мебошад. Фондҳои рушди минтақавӣ метавонанд захираҳои 

молиявиро барои ҳалли вазифаҳои фавқулода мутамарказ кунанд [171]. 

Усули муҳимтарини танзими рушди минтақавӣ истифодаи маблағҳои буҷа 

дар сатҳҳои мухталиф мебошад. Қисми асосии хароҷотро дар минтақаҳо 

барои таъмини сатҳ ва сифати муайяни зиндагии аҳолӣ, татбиқи барномаҳои 

рушди минтақавӣ ва ғайра равона намудан шарт ва зарур мебошад. 

Ба маблағгузории шартномаҳои давлатӣ ҷалб кардани илова ба буҷаи 

минтақавӣ, аз ҳисоби фондҳои эътимоднок, қарзҳои бонкӣ ва маблағҳои 

сохторҳои хусусӣ мувофиқи мақсад аст. 

Воситаи универсалии танзимкунандаи иқтисоди бозорӣ механизми 

андозбандиест, ки дар соҳаи фаъолияти инфрасохтори иҷтимоӣ, пеш аз ҳама 

барои таъсир расонидан ба фаъолияти сармоягузорӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ ва 

ғайра истифода мешавад. Илова ба намудҳои гуногуни андозҳои мустақим ва 

ғайримустақим, имтиёзҳои гуногуни андоз низ аҳамияти калон доранд. Ин 

метавонад бошад: ба таъхир гузоштан аз пардохти андоз аз даромад, 

имтиёзҳои фарқшаванда аз рӯи минтақаҳо ё бекор кардани пурраи андоз 

барои корхонаҳое, ки дар соҳаи рушди инфрасохтори иҷтимоӣ (махсусан, 

маориф ва тандурустӣ) фаъолият мекунанд. 
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Қайд кардан ба маврид аст, ки тариқи додани имтиёзҳои сармоягузорӣ 

дар самти бунёди иншоотҳои инфрасохторӣ, ки ин ба рушди инфрасохтори 

иҷтимоӣ мусоидат мекунад, меафзояд.  

Дар таъминоти молиявии инфрасохтори иҷтимоӣ манбаҳои зерин ба 

ҳам алоқаманд, вале нисбатан мустақил фарқ карда мешаванд: молияи 

давлатӣ (низоми буҷа), маблағгузории корхонаҳои иҷтимоӣ, маблағгузории 

фондҳои берун аз буҷет, захираҳои молиявию қарзӣ (фондҳои қарзӣ). 

Мувофиқи дараҷаи иштироки манбаъҳои мухталиф дар маблағгузории 

соҳаҳои иҷтимоиро, метавон шартан гуруҳҳои зерин тақсим кард: 

1. савдо ва хизматрасонии маишӣ ба аҳолӣ бо истифодаи маблағҳои 

худӣ ва қарзӣ; 

2. хадамоти манзилию коммуналӣ, ки аз ҷониби соҳибон (буҷетҳои 

маҳаллӣ, шуъбаҳо, аҳолӣ) мутобиқи саҳмҳои моликияти коммуналӣ, идоравӣ 

ва хусусӣ маблағгузорӣ мешаванд; 

3. соҳаи тандурустӣ, маориф, фарҳанг ва санъат, ки аз ҳисоби буҷа 

маблағгузорӣ мешаванд. 

Абдулкабатова Л.Г ва дигарон чунин меҳисобанд, ки принсипҳои 

ташаккули низоми буҷетӣ, пеш аз ҳама, бояд аз як тараф, 

мутамарказгардонии маблағҳои буҷети маҳаллиро барои татбиқи барномаҳои 

рушди иҷтимоии минтақа, ҷобаҷогузории инфрасохтории он таъмин кунанд, 

аз тарафи дигар, самаранокии рушди иқтисодиёти минтақаро муайян карда 

тавонад [49]. 

Ташаккули низоми маблағгузории инфрасохтори иҷтимоӣ дар заминаи 

ислоҳоти умумии низоми молиявию қарзии кишвар ва минтақаҳо сурат 

мегирад. Аз ин рӯ, идоракунии раванди ташаккули захираҳои молиявӣ яке аз 

вазифаҳои муҳими мақомоти минтақавии ҳукумат хоҳад шуд. Агар минтақа 

ба ҷалби захираҳо аз берун манфиатдор бошад, пас бояд ба сиёсати андоз 

диққати махсус дода шавад. Маблағгузории давлатӣ ба рушди соҳаҳои 

инфрасохтори иҷтимоӣ яке аз омилҳои муҳими танзими такрористеҳсолкунӣ 
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дар минтақа мебошад, ки рушди афзалиятноки соҳаҳои инфрасохтори 

иҷтимоӣ, тағйироти сохториро таъмин менамояд. 

Ҳамин тариқ, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии давлатӣ ба самтҳои 

асосии инфрасохтори иҷтимоии деҳот эълон шудааст, ки он ба соли «Рушди 

деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон гардидааст. Ин метавонад дар 

рушди устувори инфрасохтори иҷтимоӣ нақши калидиро бозад. [56].Ғайр аз 

ин, дар 5 - 8 соли охир иншооти алтернативии (хусусӣ) инфрасохтори 

иҷтимоӣ фаъолона инкишоф меёбанд, ки берун аз дастгирии давлатӣ боқӣ 

монда, нархҳои хизматрасонӣ баланд мебошанд. 

Танзими нархҳо аз ҷониби давлат барои намудҳои алоҳидаи мол ва 

хизматрасонӣ бо роҳи таъини тарифҳои гуногун амалӣ карда мешавад. Барои 

рафъи ин вазъ дар доираи манбаҳои молиявӣ метавон методологияи зеринро 

барои афзалият бахшидан ба рушди иншооти инфрасохтори иҷтимоӣ 

истифода бурд. Ва ин методологияи дар асоси Стратегияи милли рушди 

Ҷумҳурии Тоҷкистон дар давраи то соли 2030 асос ёфтааст [18]. 

Ҳамин тариқ, афзалияти дастгирии давлатии объектҳои инфрасохтори 

иҷтимоӣ дар минтақа вобаста аз сатҳи ба даст овардани нишондиҳандаҳои 

хусусӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои хусусӣ арзёбӣ карда мешавад. Бояд дар 

назар дошт, ки дар айни замон стандартҳои таъминоти аҳолӣ бо иншооти 

инфрасохтори иҷтимоӣ амалан таҳия карда намешаванд. 

Дар Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд гардидааст, ки 

«Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда, барои ҳар як нафар шароити 

арзандаи иҷтимоиро фароҳам меорад (Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати 

иҷтимоӣ буда, барои ҳар як шаҳрванд шароити зиндагии арзанда ва 

инкишофи озодонаро фароҳам меорад)» [1]. 

Ҳадафи сиёсати иҷтимоии давлат беҳбуди саломатии миллат, таъмини 

даромади кофӣ ва дастгирии иҷтимоӣ дар ҳолатҳои номусоиди ҳаёт ва дар 

маҷмӯъ, фароҳам овардани фазои мусоиди иҷтимоӣ барои аҳолӣ дар ҷомеа 

мебошад. 
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Барои татбиқи самарабахши вазифаҳои танзимии худ давлат дорои 

фишангҳои таъсиррасонӣ ба монанди қонунгузории кишвар, буҷаи миллӣ, 

низоми андозҳо ва боҷҳо мебошад. 

Таҷрибаи аксари давлатҳои ҷаҳон тасдиқ мекунад, ки бо тамоми 

вобастагии объективии ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ аз вазъи иқтисодӣ ва 

сиёсии кишвар, сиёсати иҷтимоӣ мустақилият дорад, метавонад ба баланд 

шудани сатҳи некӯаҳволии аҳолӣ мусоидат кунад ва ба хоҳиши шаҳрвандон 

ба пешрафти иҷтимоӣ таъсири ҳавасмандкунанда расонад. 

Танзими давлатии инфрасохтори иҷтимоӣ бояд бо ғояҳои баробарӣ, 

фарогирӣ ва дастрасӣ барои ҳамаи қишрҳои аҳолии низомҳои миллии 

таҳсилот, тандурустӣ ва суғуртаи иҷтимоӣ фаро гирифта шавад. Ғояҳои 

ҳамбастагӣ дар ҷомеа бояд дар дастгирии молиявии нафақахӯрон, маъюбон, 

оилаҳои дорои даромади кам, оилаҳои серфарзанд, онҳое, ки бо айби худ 

қобилияти меҳнатии худро гум кардаанд ва ба таври кофӣ ғамхорӣ карда 

шавад. 

Соҳаи иҷтимоӣ ҷузъи асосии низомҳои ҳудудии иҷтимоӣ ва рушди 

самараноки ҳар як ҷомеа мебошад. Дар натиҷа, такмили низоми идоракунии 

соҳаи иҷтимоии аҳолӣ дар сатҳи маҳаллӣ хеле муҳим аст. Тоҷикистон як 

давлати иҷтимоӣ мебошад, ва сиёсати он ба фароҳам овардани шароити 

арзандаи иҷтимоӣ нигаронида шудааст. 

Таҷрибаи дигар кишварҳо собит месозад, ки ҳалли мушкилоти соҳаи 

иҷтимоӣ аз вазъи сиёсӣ ва иқтисодии ҳар як маклакат вобаста мебошад. 

Соҳаи иҷтимоӣ ба ҷанбаҳои гуногун тақсим карда мешавад, ки 

вазифаҳои иҷтимоии ҷомеаро иҷро мекунанд. Ба онҳо муассисаҳои ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ, инчунин корхонаҳое, ки ба аҳолӣ хидматҳои иҷтимоӣ ва 

маишӣ мерасонанд, дохил мешаванд. 

Дар шароити муосир вазифаи асосии танзими давлатӣ дар самти 

муносибатҳои иҷтимоӣ ин мусоидат ба ҳамбастагии иҷтимоӣ, қонеъ сохтани 

талаботҳои қишрҳои иҷтимоӣ ба ҳисоб рафта, он бояд дар заминаи рақобат 

ва дар доираи майдони ҳуқуқӣ ҷуста шавад, то созишҳо ба даст оянд. 
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Ҳалли мушкилотҳои дар пеш истодаро танҳо ба воситаи меҳнат 

метавон бартараф намуд. Меҳнат дар ҳаёти ҷомеа аҳамияти ҳалкунанда 

дорад. Ин муқаррарот дар бораи нақши меҳнат дар конститутсияҳои 

давлатҳои хориҷӣ ба монади Испания, Италия, Португалия ва ғ. мавҷуданд. 

Дар бораи масоили меҳнат вобаста ба бисёр ҷанбаҳои рушди иҷтимоӣ, 

нафақа, муҳоҷирати меҳнатӣ ва дигар масъалаҳои ҳаёт дар мадди аввал 

меистад. 

Меҳнати инсон бевосита ба вазъи саломатӣ, ҷисмонӣ ва руҳии ӯ 

вобаста аст. Мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи ҳифзи саломатӣ ва 

ҳамоҳангсозии фаъолияти дигар мақомоти иҷроия дар ин самт Вазорати 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Он 

дар алоқаи зич, бо фонди давлатии суғуртаи тиббии ҳатмӣ, ки ба он ворид 

мешавад, амал мекунад. 

Сиёсати иҷтимоии давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ асосан ташкил 

намудани низоми хизматрасонии тиббиро барои аҳолӣ, назорати давлатии 

санитарию эпидемиологӣ, муҳофизати тандурустӣ, ташкили тадқиқотҳои 

илмӣ оид ба масъалаҳои тандурустӣ, муаррифии онҳо ба таҷрибаи тиббӣ, 

роҳнамоии методологиро таъмин карда, таҳияи меъёрҳоро муайян менамояд 

ва назоратро ба сифати ёрии тиббӣ, табобат, муоинаи тиббӣ мегузаронад ва 

дар бораи ҳифзи оила, модар, кӯдак ғамхорӣ мекунад. 

Давлат бе соҳаи иҷтимоӣ вуҷуд дошта наметавонад, зеро соҳаи 

иҷтимоӣ ин ҷомеа аст ва бидуни аҳолӣ ҷомеа вуҷуд дошта наметавонад. Дар 

айни замон, бисёр қонунҳо ва қоидаҳое таҳия карда мешаванд, ки дар соҳаи 

танзими давлатии иқтисодиёт барои ба ҳадди аксар қонеъ гардонидани 

талаботи аҳолӣ ва таъмини зиндагии бароҳати онҳо нигаронида шудаанд. 

[56]. 

Ба ақидаи Билолов Н.Қ. инфрасохтори иҷтимоии деҳот маҷмӯи соҳаҳо, 

хизматрасониҳо ва иншоотҳое мебошанд, ки дар фароҳам овардани шароити 

хуб барои зиндагӣ ва фаъолияти корӣ, такрористеҳсолии қувваи корӣ, баланд 

бардоштани сатҳи зиндагӣ ва рушди сармояи инсонӣ дар ҳар як минтақаи 
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мушаххаси деҳоти кишвар мусоидат мекунанд [70,71]. 

Агар дар бораи зуҳурот сухан ронем, пас дар ин замина инфрасохтори 

иҷтимоӣ ҳамчун як роҳи муайяни таъмини аҳолӣ бо хадамоти зарурӣ 

муаррифӣ мешавад. Яъне, инфрасохтори иҷтимоӣ аз қонеъ кардани ниёзҳои 

шаҳрвандон ба хидматҳо иборат аст, ки маҳсули равандҳои хоси иҷтимоию 

иқтисодӣ ба ҳисоб меравад.  

Муҳаққиқи ҷавон Аҳмадов Р.Р. омилҳои рушди инфрасохтори 

иҷтимоиро дар таҳқиқоти худ чунин тасниф кардааст: а) омилҳои беруна 

(конъюнктураи бозори ҷаҳонӣ, вазъи иқтисоди ҷаҳонӣ, муносибатҳои 

иҷтимоӣ, равандҳои демографӣ, равобити фарҳангӣ ва ғ.), б) омилҳои дохилӣ 

(самти иҷтимоӣ, ҳавасмандии иҷтимоӣ, манфиатҳои гуногун, шаклҳои музди 

меҳнат, ҳавасмандкунии шахсӣ ва ғ.). [61] 

Ба андешаи мо, моҳияти инфрасохтори иҷтимоӣ аз қонеъ кардани 

ниёзҳои шаҳрвандон ба хидматҳо иборат аст, ки маҳсули хоси иҷтимоию 

иқтисодӣ мебошанд. Аз ин рӯ, давлатро зарур аст, ки ҷиҳати таъмини 

амнияти ашёи муҳимтарин, дастовардҳои фарҳанг ва таърихи миллӣ, ки 

эътирофи ҷаҳонӣ гирифтаанд, маблағгузорӣ намояд. Дар баробари ин, 

шумораи зиёди чорабиниҳои фарҳангӣ ба рушди инфрасохтори иҷтимоӣ 

мусоидаткунанда арзёбӣ мегарданд. 

Горбов Н.М., соҳаи иҷтимоиро ҳамчун соҳаи мутақобилаи объектҳои 

иҷтимоӣ бо фароҳам овардани шароит барои такрористеҳсол, рушд, 

ташаккули синфҳои ҷамъиятӣ ва шахсиятҳои иҷтимоӣ ва ғайра мешуморад 

[82]. 

Хусусияти асосии инфрасохтори иҷтимоӣ ҳамчун категорияи иқтисодӣ 

нисбат ба соҳаи хизматрасонии аҳолӣ дар умум ҷанбаҳои иқтисодии баъзе 

қаламравҳоро тавсиф менамояд, ки дар заминаи ҳамгироии соҳавӣ идора 

карда мешавад.  

Ҳамин тариқ, ба андешаи мо, инфрасохтори иҷтимоӣ маҷмӯи 

ташкилотҳо ва муассисаҳои соҳаи ғайриистеҳсолист, ки неъматҳои моддиро 

тавлид накарда, дар таъмини ниёзҳои хонаводгӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоии 
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аҳолӣ саҳм мегузорад ва ҳамзамон самаранокии соҳаи иҷтимоиро дар худ 

таҷассум менамояд.  

Амонова Д.С. Чунин мешуморад, ки дар шароити кунунӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ислоҳоти иҷтимоӣ дар баробари ислоҳоти иқтисодӣ 

шарт ва зарур аст. Таъкид мешавад, ки моҳият ва мундариҷаи сиёсати 

иҷтимоӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз ҳама, ба баланд 

бардоштани ҳавасмандии иқтисодӣ ва ҳавасмандгардонии аъзои ҷомеа ба кор 

тавассути танзими муносибатҳои иҷтимоӣ ва меҳнатии байни корфармоён ва 

кормандон, инчунин таъмини кафолатҳои иҷтимоӣ ба қишрҳои ниёзманди 

аҳолӣ равона карда шавад. [55]. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки ин ниҳоят ба аҳолии қобили меҳнат ва 

маъюб имкон медиҳад, ки сатҳи некӯаҳволии худро баланд бардоранд ва дар 

айни замон, давлат метавонад чунин сиёсати худро барои тамоми 

шаҳрвандони кишвар таъмин кунад ва нобаробариҳои иҷтимоиро дар ҷомеа 

пешгирӣ намояд. 

Овчинцев Л.А. ба чунин ақида аст, ки инфрасохтори иҷтимоӣ, низоми 

муттаҳидшавии соҳаҳои иқтисодиёт, инчунин маҷмӯи муассисаҳо ва 

ташкилотҳое мебошад, ки барои зиндагии инсон дар соҳаи меҳнат, иҷтимоӣ, 

сиёсӣ, маънавӣ, ҳамзамон дар сатҳи оила ва ҳаёти ҳаррӯза шароити мусоид 

фароҳам меоранд [137]. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки инфрасохтори иҷтимоӣ - ин маҷмӯи 

ҳодисаҳои иқтисодие мебошад, ки фаъолияти он бо таъмини устувори 

зиндагонии аҳолӣ ва инсон нигаронида шудааст. Вазифаҳои аввалидараҷаи 

инфрасохтори иҷтимоӣ, ба беҳтар намудани сифати зиндагонии аҳолӣ, 

афзоиши сатҳи некӯаҳволӣ, дарозумрӣ, ташкил ва тавлиди насли солим ва 

фаъолияти эҷодкор нигаронида шудааст. 

Самандаров И.Ҳ. чунин мешуморад, ки инфрасохтори иҷтимоӣ маҷмӯи 

соҳаҳо ва самтҳое мебошад, ки аҳолии деҳаро бо молҳои истеъмолӣ ва 

хизматрасониҳои зарурӣ, ки дар соҳаи моддӣ истеҳсол карда мешаванд, 

таъмин мекунанд [166,168]. 
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Ба андешаи мо, ҳамаи ин равишҳо ба муайян кардани инфрасохтори 

иҷтимоӣ хусусияти умумӣ доранд, ки дар аксари онҳо инсон ҳамчун 

«захираи меҳнат» ё шарти фаъолият ва рушди истеҳсолот дар назар дошта 

мешаванд.Рушди инфрасохтори иҷтимоӣ, ба монанди муассисаҳои 

тандурустӣ, маориф, хизматрасонӣ сифати захираҳои инсониро ташаккул ва 

қобилияти онҳоро баланд мебардорад. Ҳадаф аз сохтан, рушд ва нигоҳдории 

инфрасохтори иҷтимоӣ на танҳо ворид кардани сармоя ба ҷомеаи дорои 

истеҳсолоти анъанавӣ, балки эҷоди механизмҳо ба ҳисоб рафта, меҳвари 

асосии он барномаҳои рушд то эҳтиёҷоти асосӣ тавассути шуғл ва гузариш аз 

ҳадафҳои ақлонӣ ба ҳадафҳои объективӣ барои коҳиш додани бекорӣ ва бо 

ин васила қонеъ кардани ниёзҳои аввалияи камбизоатон, дар маркази ин 

барнома қарор мегирад. 

Хулосаи банди якуми боби якуми диссертатсия. 

Дар асоси таҳқиқоти асосҳои илмӣ-назариявӣ оид ба моҳияти танзими 

давлатии инфрасохтори иҷтимоӣ ба чунин хулоса омадем: 

1. Танзими давлатии инфрасохтори иҷтимоӣ ҳамчун амалҳои 

системавии махсус ташкилшуда оид ба таъмини фаъолияти устувор ва 

мутавозини бахшҳои инфрасохтори иҷтимоӣ, ки ҳадафи асосии баланд 

бардоштани сифат ва сатҳи зиндагии аҳолиро дорад . 

2. Шакли дастгирии давлатӣ маҷмӯи амалҳои махсуси дорои 

хусусияти сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ, молиявӣ, иқтисодӣ ва ғайра мебошад, ки 

ба ҳавасмандгардонии истифодаи самараи захираҳо, фароҳам овардани 

шароит барои баланд бардоштани самаранокии соҳаҳои инфрасохтори 

иҷтимоӣ, ташкили шароити мувофиқи ҳуқуқӣ барои фаъолияти 

инфрасохтори иҷтимоӣ, саривақт вокуниш нишон додан ба пешгирии 

офатҳои иҷтимоӣ равона карда шудааст. 

3. Ақидаҳои олимон Алиев В.Г., Гранберг А.Г., Дронов В.П., 

Казаков Ю.Н., Кураков Л.П., Лексин В.Н., Абдулкабатова Л.Г , Билолов Н.Қ., 

Аҳмадов Р.Р., Горбов Н.М., Овчинцев Л.А., Самандаров И.Ҳ., ва диг. ба 

мафҳум ва моҳияти танзими давлатии инфрасохтори иҷтимоӣ гуногун буда, 
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максади он дастгирӣ ва рушди инфрасохтори иҷтимоӣ, низоми 

муттаҳидшавии соҳаҳои иқтисодиёт, маҷмӯи муассисаҳову ташкилотҳое 

мебошад, ки барои зиндагии инсон дар соҳаи меҳнат, иҷтимоӣ, сиёсӣ, 

маънавӣ, ҳамзамон дар соҳаи оила ва ҳаёти ҳаррӯза тавассути таҳия ва 

қабули қонунҳо, қарорҳо, фармонҳо ва дастурамалҳо шароити мусоид 

фароҳам меоранд. 

4. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танзими давлатии инфрасохтори 

иҷтимоӣ дар Конститутсия,  «Консепсияи идоракунии рушди маҳал дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Стратегияи рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 

2030» қабул гардид, ки барои рушди инфрасохтори иҷтимоии кишвар 

аҳамияти ниҳоят бузург дорад. 

5. Дар асоси таҳқиқи адабиётҳои илмӣ, ҳуҷҷатҳои расмӣ мо ба 

хулосае омадем, ки “танзими давлатии рушди инфрасохтори иҷтимоӣ  –“ин 

раванди такмилёфтае мебошад, ки ба баланд бардоштани сифати зиндагии 

мардуми минтақа дар асоси ба даст овардани сатҳи меъёрии рушди хоҷагии 

манзилию коммуналӣ, савдо ва хизматрасонии маишӣ, таъминоти 

муассисаҳои тандурустӣ, маориф, иншооти варзишӣ ва муассисаҳои 

фарҳангию фароғатӣ, рушди иқтисоди нақлиёти автомобилӣ тавассути 

татбиқи механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ амалӣ мегардад” 

1.2.Нишондиҳандаҳо ва тартиби баҳодиҳии рушди инфрасохтори 
иҷтимоӣ 

Дар марҳилаи мазкур ҷанбаҳои назариявӣ ва метододологии арзёбии 

нишондиҳандаҳои инфрасохтори иҷтимоии минтақа зери таҳқиқот қарор 

гирифта, усули мукаммали арзёбии интегралии дараҷаи рушди инфрасохтори 

иҷтимоӣ пешниҳод карда шудааст. 

Дар мамлакатҳои тараққикарда нишондиҳандаҳои гуногуни баҳодиҳии 

рушди инфрасохтори иҷтимоӣ истифода бурда мешаванд, усули ҷолиби 

Бритониёи Кабир дар ҳалли масъалаи баланд бардоштани инфрасохтори 

иҷтимоии минтақа ин гузаштан аз меъёрҳои миқдорӣ ба меъёрҳои ба сифатӣ 

мебошад. Ин меъёрҳои соҳаи иҷтимоӣ (фарҳангӣ, тандурустӣ, маориф, ҳифзи 
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иҷтимоӣ, нақлиёт, дастрасӣ ба почта ва интернет, имтиёзҳои иҷтимоӣ,ва 

кӯмак ба маъюбон ) ба шумор меравад. Ҳукумат уҳдадор мегардад, ки ин 

меъёрҳоро риоя намояд, дар ҳолати риоя накардани меъёрҳои сифати 

хизматрасонӣ, ҳар як сокини Бритониё метавонад, ба мақомотҳои дахлдор 

муроҷиат кунад, то ин ки талаботҳои худро вобаста ба ин меъёрҳо қонеъ 

созад. [115]. 

Дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бошад сиёсати иҷтимоӣ барои баланд 

бардоштани сифати зиндагӣ ва рушди инфрасохтори иҷтимоӣ, ба фаъолияти 

асосии Департаменти кишоварзии ИМА яъне бо маблағгузорӣ ба 

инфрасохтори иҷтимои аз ҷумла ба сохтмони манзил, иншооти иҷтимоӣ 

(мактабҳо, дармонгоҳҳо, шӯъбаҳои полис, системаҳои энергетикӣ, 

телекоммуникатсия ва обтаъминкунӣ), чорабиниҳо оид ба рушди соҳибкорӣ, 

компютеркунонӣ, рушд ва ҳифзи сарватҳои табиӣ, кумаки техникӣ, 

ҷамъоварии партовҳои маишӣ ва коркарди онҳо равона шудааст. [201,208]. 

Ҳамин тариқ, қайд кардан ба маврид аст, ки дар ИМА барномаҳои 

кӯмак тавассути қарзҳои мустақим, грантҳо, кӯмаки техникӣ, барномаҳои 

таҳқиқотӣ ва таълимӣ амалӣ гардонида мешавад. Департаменти кишоварзии 

ИМА ҳам бо ҳукумати штатҳо, маҳалҳо, корхонаҳои маҳаллӣ, ташкилотҳои 

тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ ҳамкории худро ба роҳ мондааст.  

Банақшагирии барномаҳо аз сатҳи поён ба боло анҷом дода шуда, 

ҷомеаи маҳаллӣ дар асоси ниёзҳои онҳо тавассути пешниҳоди ариза ба 

Филиали рушди деҳоти USDA ба нақша гирифта мешавад, мутахассис 

аризаро баррасӣ намуда ба аризадиҳанда тамос мегирад ва ба ин васила 

талаботҳои муроҷиаткунандаро тавасути сомонаи худ қонеъ  месозад. 

[201,208]. 

Ба андешаи олими ватанӣ профессор Одинаев Ҳ. А. [139] дар бораи 

самаранокии иқтисодии истифодаи захираҳои замин, об ва таъсири онҳо ба 

сатҳи зиндагӣ ва вазъи иҷтимоии аҳолии деҳот, истифодаи нишондиҳандаҳои 

муқоисавӣ бояд афзалият дода шаванд.  
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Ҳамин тариқ, қайд кардан ба маврид аст, ки рушди минбаъдаи ҳар як 

минтақаро бе захираҳои обӣ дарк кардан ғайри имкон мебошад. Аз ин лиҳоз 

Ҳукумати мамлакат бо сарвариии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон “Даҳсолаи 

байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, 2018-2028”, қатънома дар 

Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод гардидааст, ки ин бозгӯйкунандаи 

муҳимияти захираҳои обӣ ҳамчун таъминкунандаи инфрасохтори иҷтимоӣ ба 

ҳисоб меравад. Бо таъкиди кӯшишҳои миллӣ, минтақавию ҷаҳонӣ ва 

ибтикороти шарикиро доир ба татбиқи Даҳсолаи байналмилалии амал «Об 

барои ҳаёт», солҳои 2005-2015, инчунин тавсияҳои зиёде аз рӯи натиҷаҳои 

чорабиниҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба таъмини об ва масъалаҳои 

гидрологӣ бо мақсади қабули чораҳои мушаххас, ки барои расидан ба 

ҳадафҳо ва вазифаҳои манбаъҳои обии дар сатҳи байналмилалӣ 

мувофиқашуда ва дар Рӯзномаи рушди устувор барои давраи то соли 2030 

дарҷгардида равона шудаанд. 

Давлатов Қ.Қ. ва Тағоев Ҷ.Х. ба бозсозии истеҳсолот ва иншооти 

инфрасохтор дар арзёбии самаранокии инфрасохтори иҷтимоӣ, бештар, ба 

нишондиҳандаҳои амният, фарогирӣ, маҳдудият ва муқоисаи нархҳои 

хизматрасонии пулакӣ дар шаҳрҳо ва деҳот аҳамияти хоса додаанд. [85,176] 

Гуфтан ба маврид аст, ки бозсозии истеҳсолот ба рушди инфрасохтори 

иҷтимоӣ таъсири бағоят бузург мегузорад. Ҳар чи қадар бозсозӣ зиёд гардад 

ҳамон қадар рушди инфрасохтори иҷтимоӣ меафзояд 

 Олими ватанӣ порофессор Ашӯров И.С., нишондиҳандаҳои таъминии 

рушди инфрасохтори иҷтимоиро бо роҳи таъмини кафолатҳои иҷтимоӣ, 

хидматҳо, маҳсулот ҳангоми таҳлили дурнамои ислоҳоти аграрӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода намудааст.[62,64 ]  

Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳангоми ислоҳотҳо рушд ва таҳкими 

соҳаҳо ба вуҷуд омада ва ба ин васила рушди инфрасохтори иҷтимоӣ дар 

минтақа таъмин мегардад.  
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Як гуруҳи дигар олимон, ба монанди: М.Николаев, М.Махотаева ва 

Шаяхмедов И.Т., барои баҳогузорӣ ба фаъолияти инфрасохтори иҷтимоӣ 

истифодаи нишондиҳандаҳои зеринро тавсия намудаанд: суръат рушди 

иқтисодӣ, даромад ба ҳар як сари аҳолӣ, ҳосилнокии меҳнат, тағироти  

сохторӣ дар ҷомеа ва истеҳсолот ва ғ.. [134,191] 

Ҳамин тариқ, гуфтан ба маврид аст, ки суръати рушди иқтисоди 

метавонад дар оянда ба инфрасохтори иҷтимоӣ таъсири мусбати худро 

гузоша, ба ин васила рушди инфрасохтори иҷтимоӣ таъмин гардад. 

Мадаминов А.А. [121,122] оид ба истифодаи нишондиҳандаҳои арзёбӣ, 

сатҳ ва сифати хидматҳоро қайд кардааст, ки инфрасохтори иҷтимоӣ бо 

нишондиҳандаҳои ниҳоии худ, дар нишондиҳандаҳои микроиктисодӣ 

инъикос ёфтааст.  

Ҳамин тариқ, гуфтан мумкин аст, ки рушди корхонаҳо ва фаъолияти 

фирмаҳо боиси он мегардад, ки дар минтақа аз маҷмуи хизматрасониҳо 

истифода бурда шавад ва бо ин васила ба рушди инфрасохтори иҷтимоӣ 

таъсири худро гузорад. 

Самандаров И.Ҳ. [164,165,168] , оид ба ин масъала, ба истифодаи 

нишондиҳандаҳои табиӣ ва муқоисавӣ афзалият дода дар сатҳи микро, мезо 

ва макроиқтисодиёт омӯхта баҳодиҳи намудааст. 

Ҳамин тавр, гуфтан мумкин аст, ки рушди нишондиҳандаҳои 

макроиқтисодӣ ва сатҳи зиндагии аҳолӣ метавонад ба рушди инфрасохтори 

иҷтимоӣ замина гузорад. 

Пириев Ҷ.С [147,148], дар бораи муайян кардани сатҳ ва сифати 

хизматрасонии унсурҳои иҷтимоӣ инфрасохтор, истифодаи чунин 

нишондиҳандаҳоро ба мақсад мувофиқ медонад: андозаи маблағгузории 

асосии барои сохтмон ҷудошуда, барқарорсозӣ, тавсеа ва модернизатсияи 

объектҳои иҷтимоӣ; ҳаҷми маблағгузорӣ ба соҳаҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аз 

буҷети давлатӣ ва ҳиссаи онҳо дар хароҷоти буҷа; ба истифода додани 

иншооти дорои аҳамияти иҷтимоӣ; аз ҳисоб баровардани объектҳои 

инфрасохтори иҷтимоӣ бо сабаби фарсудашавӣ ва ғ. 
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Ҳамин тавр, гуфтан ба маврид аст, ки андозаи маблағгузорӣ метавонад 

ҳамчун катализатори соҳаи иҷтимоӣ баромад карда, ба ин восита бахши 

хусусӣ низ дар рушди инфрасохтори иҷтимоӣ саҳми худро гузошта маҷмуи 

маблағҳои гузошташуда зиёд гардида, бо ин васила сатҳи хизматрасониҳои 

иҷтимоӣ метавонад дар оянда зиёд гардад.  

Дар айни замон, як қатор усулҳо, барои арзёбии рушди инфрасохтори 

иҷтимоии минтақа таҳия шудаанд, аммо ҳамаи онҳо хусусияти то андозае 

маҳдуд доранд. Лаврухин Е.А. [115] усули таҳлили потенсиали иҷтимоӣ, аз 

ҷумла усулҳои арзёбии унсур ба элементро пешниҳод менамояд. Ба гуфтаи 

Николаев М. ва Махотаев М. [134] истифодаи нишондодҳое, ки суръати 

рушди иқтисодиро (даромад ба ҳар сари аҳолӣ, ҳосилнокии меҳнат, тағироти 

сохтории ҷомеа ва истеҳсолот) арзёбӣ мекунанд, мувофиқи мақсад аст. 

Линейцева Л. Н. [119] методологияи ба арзёбии гуногунҷабҳа ва усули ба 

эътидол овардани нишондиҳандаҳои асосии рушди минтақа асосёфтаро  

пешниҳод менамояд. Инчунин, дигар олимон дар асарҳои худ нуқтаи назари 

худро баён кардаанд.  

Қайд кардан ба маврид аст, ки Дар натиҷаи омӯзиши мақолаҳои илмии 

олимони хориҷӣ гуфтан ба маврид аст, ки маҳз методологияи гуногунҷабҳа 

ва бисёромила метавонад патенсиали иҷтимоиро маълум намуда, ба ин 

васила тадбирандешиҳоро ба роҳ монад.  

Дар шароити имрӯзаи иқтисодӣ мувофиқи маълумотҳои сомонаҳои 

интернетӣ аз даҳ нафар аҳолии дар кураи замин зиндагикунанда, ҳафт 

нафарашон дар деҳот зиндагии худро ба роҳ мондаанд. Як қисми аҳолии 

онҳо аз бастаи асосии кафолатҳои иҷтимоии маҳруманд, ки ин дар коҳиш 

ёфтани шабакаи муассисаҳои иҷтимоӣ, кам шудани дастрасии 

хизматрасониҳои иҷтимоӣ барои мардуми деҳот зоҳир мегардад. 

Дар Русия ҷанбаҳои манфии рушди инфрасохтори иҷтимоӣ низ 

зуҳуроти мушаххас доранд ва ба он аз рӯи нишондиҳандаҳои зерин баҳо дода 

мешавад: бад шудани ҳолати ҷисмонии заминаи моддии инфрасохтори 

иҷтимоӣ; якбора коҳиш ёфтани сармоягузорӣ ба сохтмони ғайри истеҳсолӣ; 



32 

 

набудан ё миқдорани ками иншооти иҷтимоӣ (мактабҳо, клубҳо, иншооти 

варзишӣ, китобхонаҳо); бад шудани шароити манзил (афзоиши ҳиссаи 

манзилҳои фарсуда); сифати пасти хизматрасониҳои тиббӣ ва китобдорӣ, 

хизматрасониҳои фарҳангию фароғатӣ. [180,181]. 

Ҷадвали 1.2.1. 

Усулҳои фаҳмидани инфрасохтори иҷтимоии минтақаҳо 

Муносибат Мазмуни муносибат 

Анъанавӣ 

Инфрасохтори иҷтимоӣ маҷмӯи муассисаҳо ва соҳаҳои 
фаъолиятест, ки барои зиндагии муқаррарии аҳолӣ шароит 
фароҳам меоранд, аз ҷумла рушди зеҳнӣ, фарҳангӣ ва ахлоқӣ, 
хадамоти инсон (маориф, тандурустӣ, санъат, амнияти 
иҷтимоӣ, фарҳангӣ, иттилоотӣ, фароғатӣ, хӯроки умумӣ); 
таъминоти инсон (фурӯш) ва фароҳам овардани шароити 
бароҳати зиндагӣ ва таъмини зиндагии шахс (газ, барқ, об, 
манзил, коммуналӣ, алоқа, нақлиёт, шабакаи роҳ) - ро 
фароҳам меоранд; 

Функсионалӣ 

Инфрасохтори иҷтимоӣ соҳаи хизматрасонӣ барои аҳолӣ 
мебошад, ки барои қонеъ гардонидани як қатор ниёзҳои 
мубрами анъанавии аҳолӣ пешбинӣ шудааст ва механизми 
муайяне, ки рушди тарзи ҳаётро назорат мекунад ва ба 
ташаккули шаклҳои ояндадори иҷтимоии зиндагии субъектҳо 
мусоидат мекунад. 

Неоклассикӣ 

Инфрасохтори иҷтимоӣ сармоягузорӣ ба сармояи 
инсонӣ тавассути ташкили фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ, 
тиббӣ, манзилӣ - коммуналӣ ва дигар муассисаҳо мебошад, 
ки қонеъгардонии ниёзҳои иҷтимоии ҳаётбахши одамонро 
таъмин мекунанд ва барои зиндагӣ шароити мусоид фароҳам 
меоранд. 

Роҳбарӣ 

Дар заминаи банақшагирии ҳудудӣ, инфрасохтори 
иҷтимоӣ ҳамчун маҷмӯи воситаҳо ва унсурҳое ҳисобида 
мешавад, ки ташаккул, дастгирӣ ва рушди сифати зиндагии 
аъзои ҷомеаро таъмин мекунанд. Аз ин нуқтаи назар, 
инфрасохтори иҷтимоӣ муносибатҳои иҷтимоӣ, маънавӣ, 
таҳсилот, шуғл, сатҳи некӯаҳволӣ ва истироҳатро дар бар 
мегирад. 

Сарчашма: Таҳияи муаллиф. Дар асоси Арзёбии инфрасохтори иҷтимоии минтақа 
Белехова Г.В., Калашников К.Н., Шаров В.В тартиб дода шудааст[69]. 
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Аз ҳамин лиҳоз гуфтан ба маврид аст, ки коҳишёфтани инфрасохтори 

иҷтимоӣ шароити зиндагӣ ва роҳати зиндагиро аз байн бурда, боиси 

карахтии соҳаи иҷтимоию иқтисодӣ мегардад. 

Дар ҷараёни таҳқиқот асарҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ, мавриди 

баррасӣ қарор дода шуда, муайян гардид, ки шумораи зиёди таҳқиқотгарони 

ба омӯзиши нишондиҳандаҳои инфрасохтори иҷтимоӣ, таърифҳои гуногуни 

ин мафҳумро овардаанд,  

Ҳамин тариқ, дар асоси омӯзиши таҷрибаи бойи илмии тафсири ин 

категорияро, ба назари мо, онҳоро метавон ба чор равиши калидӣ - анъанавӣ, 

функсионалӣ, неоклассикӣ ва идоракунӣ гуруҳбандӣ намуд, ки дар ҷадвали 

1.2.1. иникоси худро ёфтааст. 

Ҳамин тариқ, инфрасохтори иҷтимоӣ хусусиятҳои хоси худро дорад, ки 

ба рушди минбаъдаи шахс ва ҷомеа нигаронида шудааст ва инчунин рушди 

инфрасохтори иҷтимоӣ ин таъмини кафолатҳои иҷтимоӣ ва кафолати 

шароити арзанда баҳисоб меравад. 

Ба андешаи профессор Баутин В.М. дар муносибат бо 

нишондиҳандаҳои иҷтимоии гуруҳӣ дар таҳқиқоти худ чунин баҳо додааст 

[68]. 

Ба нишондиҳандаҳои иҷтимоию иқтисодии нишондиҳандаҳои ниҳоии 

рушди инфрасохтори иҷтимоӣ дохиланд: 

 афзоиши майдони фонди манзил ва баланд бардоштани сатҳи 

хизматрасонӣ; 

 фарогирии кӯдакон дар муассисаҳои томактабӣ; 

  кам шудани кӯдаконе, ки дар басти сеюми таҳсил мекунанд; 

  кам шудани ҳиссаи аҳолӣ бидуни дастрасӣ ба хидматҳои 

унсурҳо инфрасохтори иҷтимоӣ; 

 нишондиҳандаҳои рушд ниҳоии иқтисодӣ дар навбати худ ба 

чунин намудҳо тақсим мегардад: 

a) дохилисистемавӣ  

b) экстрасистемӣ  
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Ҷадвали 1.2.2. 

Индикаторҳои (нишондиҳандаҳои) баҳодиҳии сатҳи рушди 
инфрасохтори иҷтимоӣ 

Суръати 
афзоиш ва 
сатҳи рушд 

Усули ҳисобкунии нишондиҳанда Воҳиди ченак 

Аҳолӣ 

Индекси миқдорӣ аҳолӣ (охири сол) ҳазор нафар 

Индекси аҳолии қобили меҳнат адад 

Индекси умри миёнаи аҳолӣ сол 

Коэффитсиенти фавти модарон ба 1000 модар 

Коэффитсиенти фавти кӯдакон ба 1000 нафар 

Маориф 

Индекси таъминоти кӯдакон бо муассисаҳои томактабӣ % 

Индекси фарогирии кӯдакони аз се то шашсола аз ҷониби 

муассисаҳои томактабӣ маориф 

% 

Индекси таъминоти ҷойҳо барои кӯдакон дар муассисаҳои 
томактабӣ 

ба 100 нафар 

Индекси таҳсилоти мактаббачагон ҳазор нафар 

Индекси маълумоти миёнаи махсус ҳазор нафар 

Индекси таҳсилоти донишгоҳӣ ҳазор нафар 

Нишондиҳандаи занон дар байни донишҷӯёни муассисаҳои 
олии касбии маориф 

% 

Сатҳи зиндагии 
аҳолӣ 

Индекси даромади аҳолӣ сомонӣ, % 

Индекси хароҷоти аҳолӣ ба хӯрокворӣ аз даромади умумӣ сомонӣ, % 

Индекси сабади истеъмолӣ Кг 

Тандурустӣ 

Индекси таъминоти аҳолӣ бо кадрҳои тиббӣ ба 10 000 нафар 

Индекси таъминоти аҳолӣ бо катҳои беморхона ба 10 000 нафар 

Индекси таъминоти аҳолӣ бо ҳуҷраҳои  амбулаторӣ ба 10 000 нафар 

Индекси бемории аҳолӣ аз рӯи синфҳои асосии бемориҳо % 

Индекси ҳиссаи минтақаҳое, ки ба маблағгузории сарикасӣ 
дар система гузаштанд 

ба 100 000 нафар 

Ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ 

Индекси афзоиши нафақаҳои воқеӣ сомонӣ 

Индекси андозаи миёна дар як моҳ сомонӣ таъин шудааст сомонӣ 

Индекси маъюбон, ки нафақаи маъюбӣ ва нафақаи 
иҷтимоӣ мегиранд 

% 

Ҳиссаи муассисаҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва тандурустӣ, ки 
биноҳояшон барои инвалидон мувофиқ кунонда шудаанд 

одам 

Фарҳанг 

Индекси ташриф ба музейҳо аз ҷониби аҳолӣ ҳазор нафар 

Индекси иштирок дар театрҳо ҳазор нафар 

Индекси ташрифи аҳолӣ ба китобхонаҳо ҳазор нафар 

Шароити зист 

Индекси таъминоти аҳолӣ ба манзил м2
 одам 

Индекси фонди манзили фарсуда ва садамавӣ м2
 

Индекси такмили манзил м2
 

Экология 

Индекси ифлосшавии ҳаво ҳазор тона сол 

Индекси оби ифлосшуда литр, мграм 

Индекси хароҷоти ҳифзи муҳити зист ҳазор сомонӣ 

Нақлиёт 

Индекси таъминоти аҳолӣ бо воҳидҳои нақлиёти 
мусофирбар 

Дона 

Индекси гардиши мусофирон млн. мусофир 

Индекси зичии роҳҳои сангфарш Км 

Алоқа Индекси фарогирии аҳолӣ, қаламрав бо шабакаи телефон Км 

Индекси таъминоти аҳолӣ бо алоқаи ҷамъиятӣ ба 100000 нафар 

Сарчашма: Таҳияи муаллиф   
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Нишондиҳандаҳои дохили система самараҳоеро ифода мекунанд, ки 

бевосита дар соҳаҳо ва дар дохили он фаъолияти мураккаби инфрасохтори 

иҷтимоӣ (масалан, афзоиши солонаи фурӯши маҳсулот ва хидматрасонии 

соҳаҳо инфрасохтори иҷтимоӣ барои як воҳиди маблағгузории асосӣ, ё 

хароҷот, даромад аз фурӯши маҳсулот ва хизматрасонӣ ва ғ.) сохта шудаанд.  

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар Стратегияи миллии рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016 - 2030 ин масъала бо 

назардошти афкор омӯхта ва таҳлил карда шуд. Олимон ва мутахассисони 

ватанию хориҷӣ, нишондиҳандаҳои зерини рушди бахшҳои иҷтимоиро 

таҳия кардаанд, ки дар ҷадвали 1.2.2. иникоси худро ёфтааст. 

Бояд гуфт, ки дар шароити гузариш ба иқтисоди бозорӣ дар баробари 

хидматҳои анъанавӣ, соҳаҳои дигари иҷтимоӣ низ ба хизматрасонии пулакӣ 

гузаштанд. Масалан, имрӯз дар бисёр минтақаҳои кишвар, мактабҳои хусусӣ, 

дармонгоҳҳои хусусӣ, варзишҳои ғайридавлатӣ мавҷуданд объектҳои 

иҷтимоӣ, ки фаъолияти  худро тибқи принсипҳои иқтисоди бозоргонӣ пеш 

мебаранд.  

Инчунин, бисёр муассисаҳои коммуналӣ ва нақлиёти мусофирбар, 

фаъолияти худро дар асоси механизмҳои иқтисоди бозорӣ ба роҳ монда 

истодаанд.  

Рушди инфрасохтори иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷанбаҳои 

гуногун таҳқиқ гардидаанд. Профессор Ғаниев Т.Б., дар бораи ташаккул ва 

рушд идоракунии иҷтимоӣ дар иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон, чунин қайд 

намудааст: «иҷтимоиёт бахши соҳаи махсуси идоракунии давлатӣ, илм, 

маориф, меҳнат ва менеҷмент, ки мавзӯи он инсон ва ниёзҳои ӯ ба шумор 

меравад? дар нуқтаи меҳвари истодааст”.[78]  

Масалан дар ин мавзӯъ, Л.В. Бондаренко ва И.Т. Шаяхметовро 

масъалаҳои нишондиҳандаҳои вазъи рушди инфрасохтори иҷтимоиро 

муҳокима намуда, бо асосҳои зерин тавсиф намудаанд: [191,198]   

а) аз рӯи шакл (арзишӣ ва табиӣ); 
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б) аз рӯи хусусияти хароҷоти меҳнат барои ташаккул ва фаъолияти устувори 

инфрасохтори иҷтимоӣ;  

в) табиати иттилоотӣ (миқдорӣ ва сифатӣ);  

г) тибқи меъёрҳои такрористеҳсолкунӣ (факторӣ, захиравӣ, амалӣ) 

Илова бар ин, нишондиҳандаҳои оморӣ, асоси илмии таҳқиқотро 

ташкил намуда, метавонад ҳам як ҷузъи таҳлили муқоисавии ҳудудҳо ва ҳам 

як ҷузъи низоми иттилоотию таҳлилии идоракунии рушди инфрасохтори 

иҷтимоии минтақаҳо баҳисоб равад. 

Ҳамин тариқ, қайд кардан бамаврид аст, ки барои арзёбии сатҳи рушди 

инфрасохтори иҷтимоӣ, методи баҳодиҳии интегралии рейтингиро истифода 

бурдан бамаврид аст. 

Чуноне, ки А.А. Грабар [199], арзёбии рейтингиро, дар навбати аввал 

ба нишондиандаҳои сифатӣ ва нишондиҳандаҳои миқдорӣ ҷудо намуда, бо 

ин васила муқоисаи минтақа аз кадом нишондиҳандаҳо қафо мондааст ва ё 

ин ки рушд намудааст, баҳодиҳӣ намудааст.  

Баҳодиҳии рейтинги ноҳияҳо ҷанбаҳои гуногуни рушди инфрасохтори 

иҷтимоӣ ва ташаккули системаи нишондиҳандаҳои минтақаро инъикос 

менамоянд, ки бо ин васила патенсиали иҷтимоию иқтисодии минтақа 

баҳодиҳӣ карда мешавад. Дар асоси омӯзиши методологияи баҳодиҳии 

рушди инфрасохтори иҷтимоӣ метавон маҷмуи нишондиҳандаҳоро ба 7 

блоки тематикӣ гуруҳбандӣ намуда сатҳи рушди минбаъда ва ҳолати воқеиро 

баҳо дод,ки дар  ҷадвали 1.2.2. инъикоси  худро ёфтааст. 

Арзёбии рушди инфрасохтори маориф дар минтақа хеле мушкил аст, 

зеро шабакаи муассисаҳои таълимӣ мураккаб буда, тамоми минтақаро зарур 

аст, ки ба мақсади содатар баҳодиҳӣ намудани вазъи таҳсилот, аз баҳодиҳии 

рейтингӣ  истифода намудан, хеле бамаврид мебошад, зеро зариби рушди 

таҳсилот маълум гардида, тадбирандешиҳоро дар ин самт тақозо менамояд.  

Методологияи пешниҳодшуда барои арзёбии интегралии сатҳи рушди 

инфрасохтори иҷтимоӣ аз чор марҳила иборат аст. 

Марҳилаи I - асосноккунии таркиби нишондиҳандаҳо. 



37 

 

Ҷадвали 1.2.2 

Системаи нишондиҳандаҳои баҳодиҳии сатҳи рушди инфрасохтори 
иҷтимоӣ дар минтақа 

Блокҳо Маҳакҳо 

I 

Сатҳи зиндагӣ, таносуби музди миёнаи моҳонаи кормандони ташкилотҳо 
ва андозаи ҳадди ақали зиндагии аҳолии қобили меҳнат, мавҷудияти 
мошинҳои ҳама намудҳо аз соҳибони инфиродӣ (дар охири сол, адад ба 
1000 нафар) 

II 

Таъмини аҳолӣ ба фонди манзил (м2, масоҳат майдони ба 1 нафар сокин), 
ба истифода додани хонаҳои истиқоматии инфиродӣ дар минтақа 
(масоҳати умумӣ бо м2), ҳиссаи фонди манзили бо гази моеъ таъмин.(%) 

III 

Маориф. Хароҷоти маҷмӯии буҷет барои таҳсил (ба як нафар); шумораи 
хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ ба 10 ҳазор нафар; музди маоши 
миёнаи моҳонаи муаллимон бо % аз сатҳи миёна дар иқтисодиёт; ҳаҷми 
хизматрасонии пулакии таълимӣ ба аҳолӣ ба як нафар. 

IV 

Тандурустӣ. Шумораи муасисаҳои табобатӣ воҳидҳо барои 10000 нафар 
аҳолӣ; таъминоти аҳолӣ бо табибон барои 10000 нафар аҳолӣ; таъминоти 
аҳолӣ бо кадрҳои миёнаи тиб барои 10000 нафар аҳолӣ; таъмин аҳолӣ бо 
катҳои беморхонаҳо, воҳидҳо барои 10000 нафар аҳолӣ   

V 
Фарҳанг. Шумораи китобхонаҳо ба 1000 нафар; шумораи муассисаҳои 
фарҳангию фароғатӣ ба 1000 нафар;  

VI 

Гардиши мусофиркашонии нақлиёт ва коммуникатсия тавассути 
автобусҳо ва ҳамаи намудҳои фаъолият, ки ба тиҷорати хурд марбут 
нестанд; таъмин будани аҳолӣ ба шабакаи телефонӣ (адад ба 1000 нафар); 
дарозии роҳҳои мумфарш км ба 1000 м2 км қаламрав 

VII 

Фурӯши маҳсулоти хӯрокворӣ дар бозори истеъмолӣ (ба 1000 нафар ҳаз. 
сомонӣ); фурӯши маҳсулоти ғайрихӯрокворӣ (ҳаз. сомонӣ ба 1000 нафар); 
муомилоти хӯроки умумӣ (ҳаз. сомонӣ ба 1000 нафар); ҳаҷми 
хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ дар як сол (ҳаз. сомонӣ ба 1000 нафар) 

Сарчашма: таҳияи муаллиф  Дар асоси Арзёбии инфрасохтори иҷтимоии минтақа 
Белехова Г.В., Калашников К.Н., Шаров В.В. тартиб дода шудааст.[197]. 

Нишондиҳандаи таъмини аҳолӣ ба манзил ва хизматрасонии 

коммуналӣ - маҷмӯи зербахшҳое мебошад, ки ба фаъолияти инфрасохтори 

муҳандисиро дар нуқтаҳои аҳолинишин бо таъмин намудани манзил ва 

роҳати зиндагии шаҳрвандон нигаронида шудааст. Хоҷагиҳои манзилию 

коммуналӣ, соҳаи муҳимтарини системаи инфрасохтори иҷтимоӣ ба шумор 

рафта барои зиндагӣ ва ҳаёти ҳаррӯзаи шаҳрвандон роҳатро фароҳам меорад. 

Маҳз фонди манзилӣ имконият медиҳад, ки соҳаҳои дигар ҷараёни 

такрористеҳсолӣ ва бозомӯзиро бароҳ монад. 
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Хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ бошад яке аз нишондиҳандаҳои асосӣ 

ба шумор меравад, зеро солимии аҳолӣ асоси бойгарии давлат ҳисобида 

мешавад. Пас барои ҳаёти бехатар мебояд рушди тандурустиро таъмин 

намуда аз хатари захмӣ шудан, гирифтор шудан ба беморҳо ва дигар 

таҳдидҳои бавуҷуд омадаистодаро танҳо рушди инфрасохтори иҷтимоӣ ва 

алалхусус рушди тандурустӣ метавонад, ба солимӣ ва сиҳатмандии аҳолиӣ 

мусоидат намояд.  

Дар ҷаҳони имрӯза фарҳангоҳи бузург фарҳангҳои хурдро фурӯ бурда 

истодаанд. Аз ин лиҳоз фарҳанг яке аз нишондиҳандаҳои асосии таъмин 

бехатарӣ ҳам дар сатҳи ҷумҳурӣ ва ҳам дар сатҳи минтақа (маҳал) ба шумор 

меравад. Дохил намудани ин нишондиҳандаи соҳаи фарҳанг ба методология 

имкон медиҳад, ки ҷузъи истироҳати ҳаёти аҳолӣ, рушди ахлоқӣ, сатҳи 

маърифатии аҳолӣ, ҳимояи арзишҳои фарҳангӣ, фарогирии аҳолӣ ба 

китобхонӣ, арзёбӣ карда мешавад. 

Дар ин самт маҳз солҳои охир аз ҷониби Ҳукумати малакат кӯшишҳои 

зиёд ба харҷ дода шудаистодаанд, ки ба онҳо баргузор намудани озмунҳои 

ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст!”, “Илм - фурӯғи маърифат”, 

“Тоҷикистон - ватани азизи ман”, “Андалеб”, “Чакомаи гесӯ”, ва ҷашгирӣ ва 

арҷгузорӣ ба  Наврӯз, Меҳргон, Садда ғайраҳо  мисол шуда метавонад. Яъне 

бо ин васила метавон сатҳи рушди фарҳангӣ ва маърифатии аҳолиро таъмин 

намуд. 

Дар шароити имрӯзаи иқтисодӣ ягон минтақа ва ё давлат наметавонад 

дар алоҳидагӣ талаботҳои худро таъмин созад, пас зарурат пеш меояд, ки 

муносибатҳои худро ба давлатҳо ва ё минтақаҳои дигар ба роҳ монад. Аз ин 

лиҳоз ташкили роҳҳо ва муносибатҳои байниминтақавиро ба воситаи рушди 

соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия таъмин намудан зарур аст. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар ин ҷода аз ҷониби Ҳукумати малакат 

ҳадафҳои стратегӣ, муайян гардидаанд, яке аз онҳо ин баромадан аз бумбасти 

коммуникатсиони ба шумор меравад.  
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Фаъолияти бозори истеъмолӣ низ яке аз нишондиҳандаҳое ба шумор 

меравад, ки қобилияти қонеъ кардани ниёзҳои сокинонро инъикос менамояд. 

Ин нишондиҳандаи сатҳи рушди инфрасохтори иҷтимоӣ ва васеъ будани 

доираи маҳсулот, хизматрасониҳои мавҷудбударо тавсиф мекунанд, ки бояд 

ҳангоми арзёбии сатҳи рушди инфрасохтори иҷтимоӣ ба назар гирифта 

шавад. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки ҳар чӣ қадар доираи муносибатҳои 

иқтисодӣ афзояд, ҳамон қадар рушди инфрасохтори иҷтимоӣ устувор 

мегардад. Бояд илова намуд, ки фурӯши маҳсулотҳои ғайриозуқаворӣ низ яке 

аз нишондиҳандаҳои рушди инфрасохтори иҷтимоӣ ба шумор меравад, чун 

ки бо зиёдшавии  талабот ба молҳои ғайриозуқаворӣ ин инъикоскунадаи 

рушди иқтисодию иҷтимоии минтақа ба шумор меравад 

Марҳилаи II - баҳодиҳии ноҳияҳо барои ҳар як нишондиҳандаи рушди 

инфрасохтори иҷтимоӣ. 

Барои муайян кардани рейтинг, усули миёнаи тағирёбанда истифода 

мешавад. Дараҷаи тағирёбии нишондиҳандаҳои интихобшуда барои ҳар як 

ноҳия аз арзиши миёнаи ин нишондодҳои барои минтақа дар маҷмӯъ ҳисоб 

карда мешавад: 

K= , дар инҷо: 

 - арзиши умумии нишондиҳанда дар як бахш; 

 - арзиши миёнаи нишондиҳанда барои минтақа. 

Марҳилаи III - ҳисобкунии рейтинги маҷмӯии ноҳияҳо барои блокҳои 

алоҳидаи нишондиҳандаҳо, ки сатҳи рушди инфрасохтори иҷтимоии 

минтақаро тавсиф мекунанд. 

Дар асоси нишондодҳое, ки воқеан ноҳияҳо ба даст овардаанд, 

рейтинги таркибӣ бо усули таҳлили бисёромилаи муқоисавӣ ҳисоб карда 

мешавад. Коэффитсиентҳои стандартишудаи чоркунҷа карда шуда, решаи 

квадратӣ аз ҷамъи квадратҳои ҳар як коэффитсиент бароварда мешавад. 
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Арзиши ҳисобшуда рейтинги ҷамъбастӣ мебошад, ки арзишҳои ҳамаи 

нишондиҳандаҳои блоки ҷудогонаро ба инобат мегирад: 

 

Марҳилаи IV - ташаккули рейтинги интегралӣ. Инъикоси аҳамияти 

ҳар як нишондиҳанда ва таносуби онҳо бо мақсади сохтани интеграл 

рейтинги ноҳияҳо аз рӯи сатҳи рушди инфрасохтори иҷтимоӣ, тибқи 

прогрессия геометрӣ ба роҳ монда мешавад: 

, дар ин ҷо: 

I1 - рейтинги мухтасари сатҳи зиндагӣ ва бехатарӣ; 

I2 - рейтинги маҷмӯии таъмини аҳолӣ бо манзил; 

I3 - рейтинги маҷмӯии рушди хоҷагии коммуналӣ; 

I4 - рейтинги мухтасари сатҳи таҳсилот; 

I5 - рейтинги мухтасари сатҳи тандурустӣ; 

I6 - рейтинги мухтасари рушди фарҳанг; 

I7 - рейтинги маҷмӯии рушди нақлиёт ва алоқа; 

I8 - рейтинги маҷмӯии рушди бозори истеъмолӣ. 

Афзалиятҳои баҳснопазири ин равиш яъне ҳисоби самаранокӣ, 

коршоямӣ  дар фаъолияти идоракунӣ мебошад. Бо вуҷуди ин, баҳодиҳии 

интегралӣ хавфҳои зиёдеро тафсир намуда, комбудиҳо ва костагиҳоро 

инъикос менамояд. Дар ҳолати саҳеҳ набудани маълумот ба вуҷуд омадани 

коэффитсиенти самаранок ғайри имкон мебошад. Аз ин рӯ, ҷузъи муҳими 

арзёбии интегралӣ, сифати интихоби иттилооти ибтидоӣ мебошад, ки ба 

саҳеҳ будани маълумотҳо  аз ҳама бештар сифати натиҷа вобаста мебошад.  

Дар ҳолати сохтани нишондиҳандаҳои интегралӣ, арзиши 

нишондиҳандаҳои «воқеан» ҳамчун барои баҳодиҳӣ гирифта мешавад, ки 

вазифаҳои идоракунии стратегиро то андозае содда мекунад. Дастурҳои 

ҳақиқии рушди инфрасохтори иҷтимоӣ бояд ба меъёрҳои байналмилалии 
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сатҳ ва сифати зиндагии аҳолӣ, ташкили меҳнат расонидани хадамоти 

иҷтимоӣ ва фароғати аҳолӣ асос ёбанд. 

Инфрасохтори  иҷтимоӣ на як дискрет, балки як шабака, ташаккули 

системавие мебошад, ки дар он камбудиҳои маҳаллӣ метавонанд тавассути 

алоқаи байни қаламравҳо бомуваффақият бартараф карда шаванд. Таҷрибаи 

идоракунӣ дар минтақа имкон медиҳад, ки минтақа хуб таҳлил гардад ва 

инчунин натиҷаҳои хуб ба даст оварда шавад. Дар акси ҳол, эҳтимолияти 

хулосаҳои хато зиёд мегардад. 

Индикаторҳои (нишондиҳандаҳои) баҳодиҳии сатҳи рушди 

инфрасохтори иҷтимоии дар ҷадвали 1.2.3. овардашуда соҳаҳои 

инфрасохтори иҷтимоиро дар бар гирифта, дар он усулҳои ҳисобкуние 

нишон дода шудааст, ки бо воситаи онҳо ба вазъи кунунии рушди 

инфрасохтори иҷтимоии минтақаро баҳо додан мумкин аст.  

Ҷадвали 1.2.4. 

Баҳодиҳии сатҳи рушди инфрасохтори иҷтимоӣ минтақа 

Ноҳияҳои 
минтақа 

Б л о к ҳ о 

I II III IV V VI VII 

суръати 
рушди 
миёна 

минтақа 

Ваҳдат 0,67 0,515 0,75 0,094 0,005845 1,387 0,3195 0,534 

Варзоб 0,52 0,768 0,87 0,023 0,002099 0,359 0,0542 0,371 

Ляхш 0,43 0,827 1,18 0,024 0,004364 0,303 0,0120 0,397 

Нуробод 0,43 0,624 0,99 0,023 0,002923 0,472 0,0411 0,369 

Ҳисор 0,50 0,607 0,89 0,082 0,003359 0,576 0,4537 0,445 

Рашт 0,49 0,521 0,95 0,039 0,005337 0,423 0,0515 0,354 

Роғун 0,48 1,300 0,72 0,020 0,00114 0,548 0,0128 0,440 

Рӯдакӣ 0,44 0,775 0,76 0,073 0,005599 0,868 0,6482 0,510 

Сангвор 0,46 0,701 1,34 0,015 0,001012 0,380 0,0170 0,416 

Тоҷикобод 0,43 0,667 1,06 0,019 0,001726 0,454 0,0302 0,380 

Турсунзода 0,55 0,819 0,84 0,117 0,004295 0,637 0,4063 0,482 

Файзобод 0,46 0,613 1,01 0,032 0,002474 0,465 0,1060 0,384 

Шаҳринав 0,44 0,682 1,06 0,038 0,002474 0,448 0,0590 0,390 

НТҶ 0,485 0,725 0,95 0,046 0,003001 0,563 0,1701 0,421 

Сарчашма: Дар асоси Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ. Агентии 
омории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе. 2020, - С.99-101, 305-323. 

Оид ба номгӯи ҷамоатҳо ва шумораи аҳолии (Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ то 01.01.2020).  
Ҳар як блок дар алоҳидагӣ замима мегардад. Ҳисоби муаллиф 
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Дар методологияи пешниҳодгардида мо кӯшиш ба харҷ додем, ки 

барои шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз он ҷумла ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, 

баҳодиҳии ташаккули рейтинги интегралиро бо миёнаи арифметикӣ ба роҳ 

монда, коэффитсиентҳоро бо миёнаи арифметикӣ муайян созем ва суръати 

рушди инфрасохтори иҷтимоии минтақаро баҳодиҳӣ намоем. 

 

Бо вуҷуди ин, интихоби маводи омории ибтидоӣ ва ҷалби маълумоти 

босифат, бештар дар бораи ҳудудҳои алоҳида аз ҷумла таҳлили вазъият дар 

минтақа, бо истифода аз усулҳои пурсиши коршинос, ки мавриди таҳқиқ 

қарор мегиранд, метавонанд натиҷаи хубе диҳад. 

Муайян карда шуд, ки дар маҷмӯъ барои НТҶ коэффитсиенти 

устувории рушди инфрасохтори деҳот ба 0,421 баробар аст, ки онро паст 

арзёбӣ кардан мумкин аст. Илова бар ин, нишондиҳандаҳои пасти рушди 

устувориии зерин ошкор карда шуданд: коэффитсиенти устувории сатҳи 

рушди хизматрасонии савдо - 0,17, коэффитсиенти устувории сатҳи рушди 

муассисаҳои тандурустӣ - 0,046, коэффитсиенти устувории сатҳи рушди 

фарҳанг - 0,003.  

Ҳамин тариқ, бахши иҷтимоӣ ин фаъолияти субъектоне мебошад, ки 

ҳадафи умумии онҳо беҳтар намудани ҳифзи саломатӣ; беҳтар намудани 

шароити зист, музди меҳнат, кори мувофиқ бо музди одилона; маълум 

намудани нишондиҳандаи тахминии рушд инфрасохтори иҷтимоӣ ва шинос 

шудан бо дастовардҳои илм ва фарҳанг бо роҳи таъмини кафолатҳои 

иҷтимоӣ ва ғ.  ба ҳисоб меравад. 

Хулосаи банди дуюми боби якуми диссертатсия. 

Ҳамин тариқ, дар асоси таҳлили маводи дар боло зикршуда дар бораи 

асосҳои методологӣ ва баҳодиҳии дараҷаи рушди бахшҳои иҷтимоии 

инфрасохтор, мо ба чунин хулоса омадем: 
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1. Барои арзёбии сатҳ ва сифати хизматрасониҳои иҷтимоӣ 

нишондиҳандаҳои гуногунро истифода бурдан мумкин аст, вале истифодаи 

усулҳои арзёбии миқдорӣ ва нишондиҳандаҳои сифатӣ хеле муфид мебошад.  

2. Дар ин навбат метавон нишондиҳандаҳоро ба: ибтидоӣ, меъёрӣ, 

муқоисавӣ ва ояндадор тақсим намуд. Байни усулҳо ва нишондиҳандаҳои дар 

онҳо истифодашаванда ҳангоми баҳогузорӣ сатҳ ва сифати хизматрасонии 

объектҳои инфрасохтори иҷтимоӣ, маҳдудиятҳо дида намешавад, зеро дар 

ҳолати зарурӣ ин нишондиҳандаҳо якдигарро мукаммал мегардонанд, яъне 

суръати рушди миёнаи инфрасохтори иҷтимоӣ маълум мегардад. 

3. Дар байни усулҳои омӯхташуда, методологияи ҳамгирошудаи 

арзёбии сатҳ ва сифати хидматҳо бо истифода аз нишондиҳандаҳои оморӣ 

беҳтар аст, зеро танҳо дар асоси маълумоти омории саҳеҳ мо метавонем 

хулосаи амиқи худро бароварда, тавсияҳо намоем. 

4. Аҳамияти хоса додан ба меъёри асосии муайян кардани сатҳи рушди 

объектҳои инфрасохтори иҷтимоӣ, яъне бояд фаъолияти устуворӣ, доимӣ, ва 

сифатии минтақаҳо бо истифода ташаккули рейтинги интегралӣ муайян 

гардад ва ҳангоми истифодабарӣ метавон аз усули миёнаи арифметикӣ, ки 

хеле бамаврид аст, истифода бурд, чунки ин ин усул ба мо имконият 

медиҳад, то муайян намоем, ки инфрасохтори иҷтимоӣ дар кадом сатҳ қарор 

дорад ва чӣ тадбирандешиҳо бояд намуд. 

1.3. Таҷрибаи хориҷии дастгирии давлатии инфрасохтори 

иҷтимоии минтақа 

Таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ дар рушди инфрасохтори иҷтимоӣ ва дар 

маҷмӯъ, баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии деҳотро метавон ба 

якчанд гуруҳ тақсим кард. 

Гуруҳи аввал таҷрибаи давлатҳои хориҷии наздик ё кишварҳои собиқ 

шӯравӣ мебошад, ки дар ин самт натиҷаҳои назаррас ноил гардидаанд. Дар 

байни ин кишварҳо сиёсати иҷтимоии мамлакатҳои Русия, Беларус, 

Қазоқистон, Қирғизистон ва Туркманистон, ки дар ин ҷода муваффақ 

шудаанд, мавриди таҳлили мо қарор гирифтаанд. Аҳамияти таҷрибаи ин 
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кишварҳо бар он асос ёфтааст, ки иқтисоди ин давлатҳо ба иқтисоди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон шабеҳ аст. Яъне, онҳо низ дар марҳилаи гузариш ба 

иқтисоди бозорӣ қарор доранд ва дар ин самт ислоҳоти иқтисодӣ ва 

тағйироти мухталифро дар иқтисодиёт анҷом доданд. 

Гуруҳи дуюми кишварҳо давлатҳои Осиёи Шарқӣ мебошанд, ки дар 

рушди инфрасохтори иҷтимоӣ дар деҳот ба муваффақиятҳои назаррас ноил 

шудаанд ва намунаи барҷастаи он ин Ҷумҳурии Мардумии Чин мебошад. 

Ба гуруҳи сеюм кишварҳои Иттиҳоди Аврупо дохил мешаванд, ки 

иқтисодиёт ва умуман сохтори рушди онҳо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

рушди назарраси иқтисодиёти аграрӣ ва инфрасохтори минтақа фарқ 

мекунад. 

Ба гуруҳи чорум бошад кишварҳои амрикоӣ дохил мешаванд. Дар ин 

ҳолат, таҷрибаи ИМА ва Канада барои омӯзиш аз ҳама мувофиқ аст. 

Ҳамчунин, дар натиҷаи қафомонии назарраси қаблии иҷтимоӣ - 

иқтисодии рушди маҳаллҳои деҳот татбиқи чораҳои дар консепсияи 

барномаи федералии Руссия барои истифодабарии пурра ва самаранок дар 

иқтидори манфиатҳои умумимиллӣ ва минтақаҳо, баландбардории сифати 

ҳаёт кофӣ нагардид. Ҳукуматҳои федералӣ ва минтақавӣ қарорро оид ба 

идомадиҳии самтҳои пештар ишорагардида қабул намуданд. Барномаи нави 

федералии Руссия «Рушди устувори маҳалҳои деҳот барои солҳои 2014 – 

2017 ва барои давраи то соли 2020» коркард гардид. [218] 

Бо дарназардошти таҷрибаи андӯхташуда Консепсияи рушди 

маҳаллҳои деҳот пурра ва то соли 2020 идома бахшида шуд. Дар ин 

алоқамандӣ татбиқи чорабиниҳои Барномаи зикргардида ба ноилгардии 

мақсадҳои асосӣ равона гардидааст, яъне: беҳтаргардонии вазъи иҷтимоӣ - 

демографӣ дар маҳаллҳои деҳот, наздикгардонии шароитҳои ҳаётгузаронии 

деҳот ба сатҳи ҳаётгузаронии шаҳрӣ. 

Татибиқи Барнома дар солҳои 2014 – 2020 давра ба давра иҷро 

шудаанд. Давраи якум (солҳои 2014 – 2017) пасисарнамоии тафовутҳои 

назарраси байниминтақавиро дар сатҳ ва сифати ҳаёти аҳолии деҳот дар 
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доираи тафриқабандии дастгирии давлатӣ аз буҷети федералӣ барномаҳои 

минтақавии рушди устувори ҳудудҳо, ки аз ҷониби субъектҳои Федератсияи 

Руссия дар заминаи арзёбии нерӯ ва дурнамои рушди маҳаллҳо пешбинӣ 

менамуд. Бо анҷомёбии давраи якуми Барнома, натиҷаи татбиқи чораҳои 

сиёсати давлатӣ оид ба мутобиқгардонии комплекси агросаноатии Руссия дар 

Созмони умумиҷаҳонии савдо ба сатҳи нисбатан баланди рушди соҳа ноил 

гашт, ки ба сифати муҳити иҷтимоии маҳаллҳо таъсири амиқе гузоштаст. 

Дар давраи дуюми татбиқи Барнома (солҳои 2018 – 2020) афзунсозии 

суръати рушди иҷтимоии минтақаҳоро мувофиқи рушди пешбинишавандаи 

талабот дар таъсисдиҳии шароитҳои муфиди зист дар маҳалли деҳот 

ояндабинӣ намудааст. Воридшавии Руссия ба муҳити нави тиҷоратӣ 

баландбардории рақобатпазирии комплекси агросаноатии онро, ки маҳз дар 

минтақаҳои деҳотии мамлакат ҷойгир ёфтааст, тақозо менамояд. [218] 

Ҳамин тавр, баландбардории ҷолибияти зист дар маҳаллҳои деҳот 

масоили махсуси актуалии давраи гузариши аъзогӣ дар СУС ба ҳисоб 

меравад. 

Танзими давлатӣ дар таркиби СУС фаъолияти ҳукуматро дар доираи се 

категория («сабад») - сабз, зард ва кабуд пешбинӣ менамояд. Дастгирии 

давлатӣ дар доираи сабадҳои зард ва кабуд хусусияти софи маҳдуддоштаро 

дорад, чунки мустақиман ба тиҷорат таъсир мерасонад. Нисбатан озодона 

метавон воситаҳои пулии буҷетиро ба рушди инфрасохтори иҷтимоӣ 

муҳандисӣ, татбиқи назорати ветеринарӣ, фитосанитарӣ, тадқиқотҳои илмӣ 

ва омодасозии муттахассисон равона намояд. Ба ибораи дигар, ба рушди 

деҳоти минтақаҳо, ки соҳаи асосии истеҳсолии он соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб 

меравад, диққати бештар дода шавад. Рушди соҳаҳои кишоварзӣ ва вазъи 

объектҳои инфрасохтори иҷтимоӣ дар вобастагии мустақим миёни якдигар 

қарор доранд. Вайронгардии рушди як унсур, коҳишёбиҳоро дар рушди 

унсурҳои дуюмӣ эҷод менамояд. [74,218]   

Яке аз омили муҳими рушди инфрасохтори иҷтимоӣ ин пеш аз ҳама 

таъмини аҳолӣ бо манзилҳои босифат мебошад. Дар таҷрибаи Ҷумҳурии 
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Беларус, дар ин самт шаҳрҳои кишоварзӣ ва сайёҳии кишоварзӣ мавҷуданд, 

ки ба рушди иқтисодиёти минтақа ва алалхусус деҳот мусоидат 

мекунанд.[206] 

Ҳамин тариқ, қайд кардан ба маврид аст, ки имрӯзҳо дар ин кишвар  ва 

алалхусус, дар минтақаҳои деҳот модели рушди кластерии кишоварзӣ таҳия 

шудааст ва ин модел бо иштироки соҳибони хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), 

хоҷагиҳои ёрирасони шахсии аҳолӣ, тиббӣ, фарҳангӣ, савдо ва варзиш амалӣ 

карда мешавад. Аҳамияти ин модел дар он зоҳир мешавад, ки татбиқи 

самарабахши он ба таъмин намудани объектҳои инфрасохтори иҷтимоӣ 

кишвар мусоидат менамояд. 

Бояд тазаккур дод, ки рушди сайёҳии экологӣ дар Ҷумҳурии Беларус 

мавқеи муҳимро ишғол мекунад. Ин омил боиси беҳтар шудани 

инфрасохтори деҳаҳо, шаҳрҳои хурд гашта, анъанаҳои кулинарӣ, хӯрокҳои 

миллии мардуми белорус, фарҳанги халқии он ва аҳолии меҳмоннавози 

қаламравҳои деҳоти он, қисми ҷудонашавандаи захираҳои воқеии рушди 

агротуризм дар ин кишвар гардиданд. [206] 

Аз моҳи ноябри соли 2009 дар Ҷумҳурии Беларус иттиҳодияи 

ҷамъиятии «Агро - ва экотуризм» амал мекунад. Бо шарофати ин дар 

шароити имрӯза як қатор аҳолии деҳот тавонистанд вазъи иҷтимоию 

иқтисодии худро бо роҳи ба даст овардани даромади иловагӣ, ташкили 

ҷойҳои кории нав ва бо ин васила шароити иҷтимоии худро беҳ созанд.   

Дар навбати худ, туризми кишоварзӣ, инфрасохтореро талаб мекунад, 

ки устувор ва мунтазам амал намуда, ҳамзамон сармоягузории иловагиро 

ҷалб карда тавонад. . 

Қайд кардан ба маврид аст, ки инфрасохтори сайёҳии кишоварзӣ, 

роҳҳо, нақлиёти деҳот, иншооти фароғатӣ, хатсайрҳо барои сайёҳон, рушди 

хидматрасонии маишӣ, иттилоот ва ташкили нуқтаҳои хӯрокавориро ба 

вуҷуд оварда, шароити арзандаро дар минтақаҳои деҳот фароҳам меоварад. 

Дар Ҷумҳурии Беларус барои фароҳам овардани шароити мусоиди 

рушди сайёҳии кишоварзӣ ва дар ин замина баланд бардоштани сатҳи 
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зиндагии аҳолии деҳот ҳанӯз дар соли 2006 Фармони Президенти Ҷумҳурии 

Беларус «Дар бораи чораҳои рушди агротуризм дар Ҷумҳурии Беларус» 

қабул карда шуда буд, ки тибқи ин санд, барои ҷойгиронии агротуристҳо 

субъектони дорои бинои истиқомат ба талаботи санитарӣ, техникӣ ва 

шумораи ҳуҷраҳо набояд аз 10 ҳуҷра кам бошанд. Онҳо бояд бо истеҳсоли 

маҳсулоти кишоварзӣ машғул шаванд ва сайёҳонро бо табиат, истеҳсолоти 

кишоварзӣ, ашёи меъморӣ, ҳамзамон бо фарҳанг ва суннатҳои мардумии 

кишвар шинос кунанд. Барои пешниҳоди ин хидматҳо байни субъектҳои 

агротуризм ва сайёҳон дар шакли хаттӣ шартномаҳо баста шуда, фаъолият 

менамоянд.  

Бо дарназардошти таҷрибаи рушди устувори иҷтимоии деҳот дар 

кишварҳои ИДМ, омӯхтани таҷрибаи Қазоқистон дар ин самт ба мақсад 

мувофиқ аст. Ҳукумати Қазоқистон дар ҳамкорӣ бо мушовирони Бонки Осиё 

методологияи омӯзиши минтақаҳои кишоварзии кишварро истифода бурд ва 

дар асоси он барномаи рушди деҳоти кишварро таҳия намуданд. Ҳангоми 

таҳияи барнома ба чор гуруҳи меъёрҳо, ки потенсиали иқтисодии сатҳи 

рушди инфрасохтори муҳандисӣ, объектҳои дорои хусусияти иҷтимоӣ ва 

амнияти экологӣ дошта мебошанд, диққати хосаи худро ба ин самт равона 

намуданд.  

Гуруҳи меъёрҳои инфрасохтори муҳандисӣ нишондиҳандаҳои зеринро 

дар бар мегирад: таъминоти аҳолӣ; роҳҳо; таъминот бо гази моеъ; таъминот 

бо барқ ва алоқа. Гуруҳи меъёрҳои иҷтимоӣ бошад, рушди маориф, 

тандурустӣ, амнияти манзил, шуғл ва камбизоатиро фаро мегирад. 

Тадбирҳои гуруҳи экологӣ бошад, заминаи радиатсионӣ, эрозияи хок, сифати 

обро дар бар мегирад. . 

Ҳамин тариқ, давлат муайян менамояд, ки кадоме аз қаламравҳои 

кишоварзӣ дар кадом сатҳи рушд қарор доранд ва барои афзоиши минбаъдаи 

он чӣ тадбирҳо андешидан лозим аст. Ва бо ин роҳ, давлат барои кӯчонидани 

аҳолӣ ба маҳалли дигари минтақа ва беҳтар кардани шароити иҷтимоию 

иқтисодии истиқомати онҳо чораҳо меандешад. 
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Дар солҳои истиқлолияти давлатии Қирғизистон заминаи ҳуқуқии он 

мустаҳкам гардида, чунин қонунҳо, аз қабили Қонуни Ҷумҳурии 

Қирғизистон «Дар бораи собиқадорони ҷанг, Қувваҳои Мусаллаҳ ва 

коргарони хонагӣ», «Дар бораи имтиёзҳои давлатӣ дар Ҷумҳурии 

Қирғизистон», «Дар бораи ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандони, ки аз фалокати 

Чернобил зарар дидаанд», «Дар бораи кафолатҳои давлатӣ ва ҷубронпулӣ ба 

шахсоне, ки дар шароити баландқуҳ кору зиндагӣ мекунанд» қабул карда 

шуданд: 

Қонуни Ҷумҳурии Қирғизистон «Дар бораи кӯмакпулиҳои давлатӣ ба 

оилаҳои серфарзанд»  соли (1991) қабул карда шудаст, ки тибқи ин қонун ба 

шаҳрвандони серфарзанд бе назардошти дараҷаи эҳтиёҷоти оила, намудҳои 

зерини кӯмакпулиҳо расонида мешавад : барои ҳомиладорӣ, нигоҳубини 

кӯдак то 1,5-солагӣ; нигоҳубини кӯдаки бемор то синни 14 солагӣ дар асоси 

шаҳодатномаи корношоямӣ таъин карда мешавад.  

Вобаста ба ин, тамоюлҳои барҷастаи сиёсати иҷтимоии ҷумҳурӣ ин 

рушди системаи ҳадафи иҷтимоии аҳолӣ, хидматрасонии иҷтимоӣ ба 

пиронсолон ва маъюбон, инчунин истифодаи васеъи технологияҳо, усулҳои 

муосири кори иҷтимоӣ барои дастгирии аҳолӣ ва мусоидат намудан ба 

шароити арзанда ба шумор меравад. 

Аз моҳи майи соли 1998 Қонун «Дар бораи кӯмакҳои давлатӣ дар 

Ҷумҳурии Қирғизистон» қабул гардида, ин қонун таъин ва пардохти ду 

намуди имтиёзҳо: кӯмакпулиҳои якдафъаина, ҳармоҳа ба оилаҳо, 

шаҳрвандони камбизоат ва кӯмакпулиҳои иҷтимоиро пешбинӣ мекунад. 

Кӯмакпулии якмоҳа бо дарназардошти дараҷаи эҳтиёҷоти воқеӣ пардохт 

карда мешавад. Кӯмакҳои иҷтимоӣ ба шаҳрвандони маъюб таъин карда 

мешаванд, ки ба гирифтани нафақа ҳуқуқ надоранд ва бо дарназардошти 

вазъи молиявии онҳо дода мешаванд. Қонунгузории амалкунандаи ҷумҳурӣ 

намудҳои зерини имтиёзҳоро пешбинӣ менамояд: тахфифҳо барои пардохти 

пули манзил, хизматрасонии коммуналӣ, пешниҳоди ройгон ва имтиёзноки 
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ангишт, роҳхатҳои санаторӣ, кӯмакпулӣ барои сафар, кӯмаки тиббӣ, 

кӯмакпулии яквақтаи пулӣ ва ҷубронпулиро дар бар мегирад. 

Самти дигари кори иҷтимоӣ ин расонидани хадамоти иҷтимоӣ 

мебошад. Хизматрасонии иҷтимоӣ барои пиронсолон ва маъюбон айни замон 

дар ҷои истиқомати доимии онҳо ва дар хона - интернатҳо амалӣ карда 

мешавад. Кормандони иҷтимоӣ дар хона ба зиёда аз 7,8 ҳазор пиронсолон 

хидмат мерасонанд. Ба онҳо дар тоза кардани манзилҳо, таҳвили ғизо ва 

доруворӣ кӯмак мерасонанд. Дар 13 мактаб - интернати маъюбон ва 

пиронсолон (дар хидматҳои статсионарии иҷтимоӣ) зиёда аз 2 ҳазор нафар 

зиндагӣ мекунанд. . 

Ҳамин тавр, қайд кардан бамаврид аст, ки бо мақсади пурзӯр намудани 

мақсаднокӣ ва конкретикунонии кӯмаки иҷтимоӣ аз соли 2000 инҷониб дар 

ҷумҳурӣ ва деҳотҳои он шиносномаҳои иҷтимоӣ ҷорӣ карда шуданд. Пур 

кардани шиносномаи иҷтимоӣ имкон медиҳад, ки харитаҳои минтақавии 

камбизоатӣ таҳия карда шаванд ва дар асоси онҳо барномаҳои минтақавии 

ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таҳия карда шаванд. Дар оянда тадбирҳои зерин дар 

соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ пешбинӣ шудаанд: 

1. Гузариш аз принсипи додани имтиёзҳо аз рӯи категория ба принсипи 

эҳтиёҷоти давлат. Лоиҳаи қонун «Дар бораи имтиёзҳои иҷтимоӣ дар 

Ҷумҳурии Қирғизистон»; 

2. Такмили методологияи муайян кардани эҳтиёҷоти оилаҳо; 

3. То 60,0% баланд бардоштани сатҳи кафолатнокии ҳадди ақали 

истеъмол, ки ба афзоиши ҳаҷми имтиёзҳо имкон медиҳад; 

4. Татбиқи механизми ҳифзи иҷтимоии қишрҳои камдаромади аҳолӣ 

дар заминаи афзоиши тарифҳо барои интиқолдиҳандагони барқ.  

Барои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз болоравии тарифҳои хизматрасонии 

манзилию коммуналӣ имрӯзҳо як қатор тадбирҳо андешида шуданд. Ба 

оилаҳои камбизоат ва шаҳрвандоне, ки бо сӯзишвории сахт (ангишт) гарм 

карда мешаванд, 30,0% тахфиф  ва барои пардохти пули барқ, 25,0% тахфиф 

дода мешавад. 
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Дар асоси талаботи бозори меҳнат, бекорон бо дарназардошти касби 

асосӣ ва хусусиятҳои инфиродии худ, аз рӯи касбу ихтисосҳои нав таҳсилоти 

касбӣ ва бозомӯзӣ мегиранд. Мақсад аз таълими касбӣ ва бозомӯзии 

шаҳрвандони бекор баланд бардоштани рақобатпазирии онҳо дар бозори 

меҳнат тавассути аз худ кардани ихтисосҳои афзалиятнокест, ки талабот ба 

онҳо бештар аст. Омӯзиши касбӣ ва бозомӯзии аҳолии бекор воситаи муҳими 

ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба ҳисоб меравад. Ҳамасола зиёда аз 8,6 ҳазор 

шаҳрвандони бекор барои омӯзиши касбӣ фиристода шуда, самаранокии 

таълими касбӣ барои шаҳрвандони бекор, пеш аз ҳама бо нишондиҳандаҳои 

шуғли минбаъдаи онҳо арзёбӣ карда мешавад. Дар соли 2018 аз ҳисоби 

омӯзишгирифтагон 4300 нафар бо кор таъмин карда шуданд. Дар оянда дар 

назар дошта шудааст, ки таълими касбӣ ва бозомӯзӣ яке аз самтҳои 

афзалиятноки сиёсати шуғл хоҳад буд ва тақрибан 25,0 – 30,0% шумораи 

умумии бекорон метавонанд аз ин имконият истифода баранд. 

Системаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ бо бозори меҳнат ба таври 

органикӣ алоқаманд аст. Ҳар сол то 5 ҳазор нафар дар самти шуғли аҳолӣ дар 

муассисаҳои таълимии таҳсилоти ибтидоии касбӣ бозомӯзиро бароҳ 

мемонанд. Системаи таҳсилоти ибтидоии дар шароити имрӯза 115 муассисаи 

таълимиро дар бар мегирад. Дар маҷмӯъ, ҳоло дар системаи таълими 

ибтидоии касбӣ 26,4 ҳазор нафар таҳсил намуда истодаанд, аз он ҷумла аз 

ҳисоби  буҷети давлатӣ  - 21,4 ҳазор нафар, дар ҳоле ки ҳар як се  донишҷӯ ба 

ҳифзи иҷтимоӣ ниёз дорад. Инҳо фарзандони оилаҳои камбизоати 

серфарзанд, маъюбон, гурезагон ба ҳисоб мераванд. .  

Усули самарабахши паст кардани шиддат дар бозори меҳнат ташкили 

корҳои пулакии ҷамъиятӣ мебошад, ки ба эҷод ва рушди инфрасохтори 

иқтисодӣ ва иҷтимоӣ равона карда шудаанд.  

Пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ яке аз тадбирҳои иҷтимоӣ дар 

бозори меҳнат мебошад. То имрӯз андозаи кӯмакпулии асосии бекорҳо дар 

як моҳ 250 сомро ташкил медиҳад ва шумораи онҳое, ки кумакпулӣ 

мегиранд, ба 6300 нафар мерасад. Ҳоло яке аз самтҳои асосии соҳаи шуғли 
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аҳолӣ, рушди соҳибкории хурду миёна мебошад. Дар давоми солҳои охир 

Ҳукумати Қирғизистон барои бекорон 8 Маркази қарзии хурд таъсис дод, ки 

ба ҷамоатҳо дар асосӣ аз 10 то 30 имтиёзҳои барои ҳар як аъзои ҷамоат бо 

24,0% - и солона ба муҳлати 4 моҳ қарз медиҳанд.  

Ҳангоми амалиёти самараноки тиҷоратӣ ва саривақт баргардонидани 

қарзи хурд ва ҳам фоизи истифодаи он, ҷомеа ҳуқуқ дорад қарзи минбаъдаро 

дар ҳаҷми 20,0% аз ҳаҷми ибтидоии қарзи истифодашуда зиёдтар гирад. 

Ҷанбаи мусбат дар низоми қарзии хурд ин пурра баргардонидани  қарзии 

хурд ва маблағҳо барои истифодаи он ба ҳисоб меравад. 

Рушди шарикии иҷтимоии давлат, иттифоқҳои касаба дар самти 

пешбурди сиёсати шуғл бояд яке аз вазифаҳои афзалиятнок дар ояндаи 

наздик ҳисобида шавад. Механизми татбиқи он шӯрои сеҷониба мебошад, ки 

принсипҳои он асоси Қонуни Ҷумҳурии Қирғизистон «Дар бораи мусоидат 

ба шуғли аҳолӣ» - ро ташкил медиҳанд. 

Аз ин рӯ, нозироти меҳнатии назди Вазорати меҳнат ва ҳифзи 

иҷтимоии Ҷумҳурии Қирғизистон (1999) таъсис дода шуд. Он барои 

амалисозии назорат аз ҷониби вазоратҳо, кумитаҳо, шуъбаҳо, корхонаҳо, 

муассисаҳо ва ташкилотҳо, сарфи назар аз шакли моликият, соҳаи фаъолияти 

иқтисодӣ ва мансубияти идоравӣ ва қоидаҳои қонунгузории ҳифзи меҳнатро 

иҷро мекунад. 

Сиёсати фаъоли иҷтимоии Туркманистон, ки ба принсипҳои адолати 

иҷтимоӣ ва амнияти иҷтимоӣ асос ёфтааст, беҳтарин гарави субот дар ҷомеа 

ба ҳисоб меравад. «Ҷомеа ҳадафҳои миллиро аз иқтисод баландтар гузошта, 

бояд ба онҳо арҷ гузорад», таъкид мекунад Президенти Туркманистон 

Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов. . 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки намунаи рушди ҷомеа дар асри 

XXI як намунаест, ки рушди устувори иқтисодӣ ва сиёсии навъи тамоюли 

иҷтимоиётро таъмин мекунад. 

Дар асоси муқаррароти Конститутсияи ин кишвар як қатор қонунҳо 

қабул гардиданд, ки дар онҳо меъёрҳои конститутсионӣ минбаъд таҳия ва 
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кафолат дода шуданд. Дар байни онҳо Кодекси меҳнат, Кодекси оила, Кодекс 

дар бораи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, Қонун «Дар бораи суғуртаи давлатии 

нафақа» ва дигар санадҳои қонунгузорӣ мавҷуданд. Тибқи қонунгузории 

қабулшудаи Туркманистон, фаъолиятҳо оид ба ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз 

ҷониби системаи таъминоти моддӣ ва хидматрасонии иҷтимоии маъюбон, 

оилаҳои серфарзанд ва шахсони дигар тавассути пардохтҳо дар шакли 

нафақа, кӯмакпулиҳои давлатӣ ва пешниҳоди кӯмакҳои иҷтимоӣ таъмин 

карда мешаванд.  

Қайд кардан бамаврид аст, ки  вазифаҳои муҳими давлат дастгирии 

оила ҳамчун як муассисаи иҷтимоӣ мебошад. Давлат волидони серфарзанд, 

оилаҳои ҷавонро барои сохтмони манзил аз ҷиҳати молиявӣ дастгирӣ намуда, 

бо ин васила шароити мусоид ва инчунин бехатарии худро дар ояндаи наздик 

таъмин месозад.  

Ҳама қонунҳои дар ин соҳа қабулшуда барои ноил шудан ба ҳадафҳои 

сиёсати иҷтимоӣ аҳамияти калонро доро буда, заминаи боэътимоди ҳуқуқиро 

барои татбиқи бомуваффақияти барномаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ташкил 

медиҳанд. 

Сиёсати давлатӣ дар соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакати 

Туркманистон минбаъд низ ба татбиқи ҳуқуқи шаҳрвандон ба ҳифзи 

иҷтимоии бо Конститутсияи Туркманистон кафолатдодашуда, таъмини 

устувории молиявии системаи ҳифзи иҷтимоӣ, баланд бардоштани сатҳи 

нафақаи шаҳрвандон ва ба ҳадди аксар фаро гирифтани аҳолии аз ҷиҳати 

иқтисодӣ фаъол бо суғуртаи нафақа равона карда шудааст.  

Дар асоси вазифаҳои гузошташуда, афзалиятҳо ба чунин соҳаҳо, чун 

дастгирии оила ва ҳифзи арзишҳои оила; масъалаҳои вобаста ба сифат ва 

бехатарии хӯрокворӣ, оби нӯшокӣ; хизматрасонии тиббӣ; даст кашидан аз 

одатҳои бад ва тарғиби тарзи ҳаёти солим; ба фароҳам овардани шароити 

мусоид барои кори пурсамар, таҳсил, истироҳат ва ҳаракати маъюбон дода 

мешавад. Муҳити бидуни монеа ҳамчун омили рушди устувори ҷомеа 

маънои аз усули «тиббӣ» дар дарки маъюбон ба эътирофи ҳуқуқҳои ин 
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одамон ба ҳаёти пурра ва мустақил гузаштанро дорад. Вобаста ба ин, зарур 

аст, ки заминаи меъёрии фароҳам овардани муҳити бидуни монеа барои 

маъюбон такмил дода шавад. Кишвари Туркманистон ба нишондиҳандаҳои 

баланди макроиқтисодӣ ноил гардид ва бо ин заминаи боэътимодро барои 

татбиқи бомуваффақияти такмили инфрасохтори деҳот фароҳам оварда 

тавонист. Дар байни иншооти иҷтимоие, ки соли 2018 сохта шуданд, 46 

кӯдакистон, 79 мактаби варзишӣ ва миёна, 619 ҳазор метри мураббаъ манзил 

мавҷуд аст. Дар маҷмӯъ, аз 400 иншоот ба маблағи 13 миллиарду 300 

миллион доллари ИМА ба истифода дода шуданд. Давлат пас аз иҷрои 

уҳдадориҳояш барои нигоҳ доштани чунин имтиёзҳо, аз қабили истифодаи 

ройгони нерӯи барқ, газ, бензин, оби нӯшокӣ, намаки ош ва баъзе намудҳои 

хидматрасонии коммуналӣ ба аҳолӣ имкониятҳо пайдо кард. Кор дар самти 

татбиқи Барномаи миллии рушди деҳот, шаҳракҳо ва шаҳрҳои хурд идома 

дода шуда, кӯшишҳо ба харҷ дода шавад, ки шароити арзанда дар 

минтақаҳои деҳот низ пиёда гардад. . 

Дастгирии самарабахши соҳибкорон, мусоидат ба афзоиши шумораи 

корхонаҳои хусусӣ аз ҷиҳати тавоноии иқтисодӣ, афзоиши шумораи 

одамоне, ки дар бахши ғайридавлатии иқтисод кор мекунанд, инчунин 

афзоиши даромади аҳолиро таъмин менамояд. Таҷдиди системаҳои 

обрасонӣ, хусусан дар деҳот, барои ҳалли чунин як масъалаи муҳими 

иҷтимоӣ, ба монанди таъмини аҳолӣ бо оби тозаи нӯшокӣ, замина фароҳам 

меорад. Сохтмони хонаҳои нави саломатӣ, иншооти варзишӣ далели он аст, 

ки ҳифзи саломатии мардум яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ 

боқӣ мемонад.  

Қайд кардан бамаврид аст, ки самти афзалиятноки сиёсати давлатии 

Туркманистон соҳаи иҷтимоӣ ба ҳисоб рафта, Стратегияи давлатӣ дар соҳаи 

иҷтимоӣ афзоиши музди меҳнат ва дигар даромади аҳолиро пешбинӣ намуда, 

ба мусоидат ба солимӣ ва умри инсон; баланд бардоштани сатҳи маърифат, 

нерӯи зеҳнӣ, фарҳангии миллат; баланд бардоштани сифат, дастрасии 

хизматрасониҳои иҷтимоӣ барои ҳамаи шаҳрвандон новобаста аз маҳалли 
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зист; фаъолсозии сиёсати ҷавонон; таъмини амнияти иҷтимоии аҳолӣ ва 

ғайраҳо дар нуқтаи меҳварии сиёсати иҷтимоии кишвари Туркманистон 

меистад. .  

Ҳамин тавр, дар солҳои охир нишондиҳандаи баланди макроиқтисодӣ 

дар ин самт тавассути афзоиши муттасили музди меҳнат, нафақа, 

кӯмакпулиҳо, стипендияҳои давлатӣ, сиёсати давлатии нархгузорӣ, 

дастгирии ташаббусҳои хусусӣ, таъмини андозаи музди миёнаи меҳнат дар 

ин кишвар бо дарназардошти таъмини ройгон бо гази табиӣ, барқ, об ва 

намаки ош, тарифҳои имтиёзнок барои хоҷагии манзилию коммуналӣ, 

хизматрасонӣ дар соҳаи нақлиёт ва алоқа ба роҳ монда шудааст. 

Сарфи назар аз буҳрони ҷаҳонии молиявӣ дар Туркманистон, ҳар як 

шаҳрванд метавонад ба нафақаи пиронсолӣ, ҳар як модар - ба дастгирии 

молиявии таваллуди кӯдакон, нигоҳубини кӯдаки то 3 - сола, ҳар як кӯдак - 

ба таҳсили ройгон ва ёрии тиббӣ умед бандад. Яке аз вазифаҳои муҳими 

давлат дастгирии оила ҳамчун як муассисаи иҷтимоӣ мебошад. Давлат 

волидони серфарзандро аз ҷиҳати молиявӣ дастгирӣ мекунад; оилаҳои ҷавон 

барои сохтмони манзил дастгирии молиявӣ мегиранд. 

Ҳамаи ин натиҷаи мантиқии тағйироти мусбат дар инфрасохтори 

иҷтимоии  минтақа ва алалхусус деҳот мебошад, ки ин аз суръати баланди 

афзоиши аҳолӣ, ки бо кафолатҳои устувори иҷтимоии давлат таъмин карда 

мешавад, шаҳодат медиҳад. 

Оғози давраи нав дар таърихи Ӯзбекистон - аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ 

ба ислоҳот ва тағиротҳое, ки дар кишвар гузаронида мешаванд, чунин баҳо 

дода мешавад. Навсозӣ дар соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, иҷтимоӣ - сиёсӣ, 

гуманитарӣ ва ғайра ҳамгироии давлатро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ таъмин менамояд. 

Ҷумҳурӣ диққати тамоми ҷаҳонро ҷалб карда, аз давлати пӯшида ба сиёсати 

кушодаи прагматикӣ гузашта, ин амалҳо, албатта, ислоҳоти қоидаҳо ва 

расмиёти қаблан мавҷудбударо ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ 

мекунонад. . 
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Бояд қайд кард, ки Ӯзбекистон таҷрибаи кофиро дар самти  ҳамкории 

байни давлат ва шарикии хусусӣ ба роҳ монда  бо ин васила дар тақсимоти 

мақсадноки захираҳо дар байни шаҳрвандон, таъминоти ҳифзи иҷтимоӣ ва 

кӯмак дар низоми  сиёсати иҷтимоӣ мавқеи марказиро ишғол менамояд. 

Дар ҷараёни татбиқи ин принсипи сиёсати башардӯстона дар кишвар 

татбиқшаванда ба ҳаёти одамон  саҳифаи навро ворид мекунад. Аз ҷумла, 

қабули барномаи бунёди манзилҳои арзон дар деҳот дар асоси тарҳҳои 

намунавии навшуда, ки бо дарназардошти ниёзҳои мардум қабул шудааст, 

назари мардумро ба зиндагӣ ва кор тағйир дода, шароити мусоидро фарҳам 

меоварад. 

Яке аз вазифаҳои таъхирнопазир, бахусус дар деҳот, татбиқи 

барномаҳои васеъ ва навсозии шабакаҳои обрасонӣ мебошад. Ҳоло дар ин 

самт як қатор  барномаи махсус, корҳо оид ба кашидани шабакаҳои обрасонӣ 

бо дарозии 9 ҳазор километр, сохтан ва таҷдиди 1400 чоҳ, 3600 иншооти обӣ 

идома дорад. Ин ба таври илова 3,2 миллион нафар аҳолии Ҷумҳурии 

Қарақалпоқистон, Андиҷон, Ҷиззах, Навоӣ, Сирдарё, Самарқанд, Тошканд ва 

Хоразмро бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин менамояд ва сатҳи қаноатмандии 

аҳолиро дар кишвар аз 64,0 то 84,0% зиёд мекунад. Барои ҳалли ин мушкилот 

дар кишвар Вазорати хоҷагии манзилӣ ва коммуналӣ ва дар назди Вазорати 

молия Фонди «Соф Ичимлик Сувӣ» таъсис дода шудааст. Мушкили дигари 

дар сатҳи давлатӣ ҳалли худро ёфта, дар асоси барномаи рушди 

инфрасохтори нақлиёти роҳи автомобилгард ва роҳҳои дорои аҳамияти 

минтақавӣ ва маҳаллӣ дошта, сохтмон ва таҷдиди роҳҳои автомобилгарди 

истифодаи умум бо дарозии 1,7 ҳазор километр, таъмири асосӣ ва ҷории 

роҳҳои байни хоҷагии деҳот бо дарозии 10,4 ҳазор километр дар нуқтаи 

меҳварии ҳукумат буда, таҷдиди онҳо амал карда истодаанд. 

Дар асоси барномаи беҳбуди хидматрасонии нақлиёт дар шаҳру деҳот 

дар ояндаи наздик 74 автовокзал аз нав сохта мешаванд. Ин барои мусофирон 

осони фароҳам меорад ва амнияти онҳоро таъмин мекунад. Се ҳазор 
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автобуси нави замонавӣ ва 5,7 ҳазор микроавтобус харидорӣ карда шуданд. 

Мувофиқан, бештар аз 300 маршрути нави автобусхо ташкил карда мешавад. 

Бо шарофати дигаргуниҳои таърихӣ давлат ба мардум наздик шуд, дар 

ниҳоят ба манфиати мардум шурӯъ кард. Фаъолияти Қабулгоҳҳои виртуалӣ 

ва халқии Президенти кишвар дар маркази таваҷҷуҳ ва омӯзиши тамоми 

ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор гирифта, фаъолияти онҳо ба татбиқи ислоҳот дар 

соҳаҳои маориф, тандурустӣ, бахши иҷтимоӣ равона шудааст.  

Таъсиси Вазорати таҳсилоти томактабӣ механизми нав дар системаи 

идоракунии давлатии ҷумҳурӣ гардид. Дар баробари ин, системаҳои 

таҳсилоти олӣ ва миёна инкишоф меёбанд, ки барои рушди минбаъдаи 

Ҷумҳӯрии Ӯзбекистон заминаи боэътимод гузошта, дар ҷомеаи ҷаҳонӣ 

ҷойгоҳи сазовори худро мегирад.  

Хулоса, тағйиротҳоро дар ҳама соҳаҳо мушоҳида кардан мумкин аст. 

Аз ҳама муҳим, ин тавсеаи системаи омодасозии кадрҳои дар бозори меҳнат, 

таълими касбии бекорон, фарогирии васеи аҳолии қобили меҳнат ба ҳисоб 

меравад. 

Мавриди зикр аст, ки яке аз намудҳои кӯмаки иҷтимоӣ - таъмини аҳолӣ 

бо доруҳо мебошад. То имрӯз дар минтақаҳои дурдаст ва деҳоти Ҷумҳурии 

Қароқалпоқистон ва вилояти Хоразм 2000 «дорухонаҳои иҷтимоӣ» фаъолият 

доранд, ки ин баъзе мушкилотро дар зиндагии аҳолии ноҳияҳои дурдаст 

бартараф кардааст. Акнун пешбинӣ шудааст, ки ин таҷриба дар тамоми 

ноҳияҳо ва деҳаҳои ҷумҳурӣ ҷорӣ карда шавад. 

Инфрасохтори минтақа ва алалхусус, деҳот дар Ҷумҳурии Мардумии 

Чин  пас аз ислоҳоти замин дар деҳот оғоз ёфта, вазифаҳои асосии он 

таъмини аҳолии кишвар бо маҳсулоти хӯрокворӣ, баланд бардоштани 

самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии 

мардуми деҳот ба шумор меравад. . 

Гуфтан ба маврид аст, ки иқтисоди Чин истифодаи ҳама намудҳои 

фаъолияти иқтисодиро эътироф мекунад, ба шарте ки онҳо бо қонунгузории 
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амалкунанда мухолиф набошанд ва дар рушди иқтисодии кишвар саҳмгузор 

бошанд. 

Қабули қонун дар бораи маъмурияти замин муносибатро ба кишоварзӣ 

ва истифодаи заминро дар ҶМЧ такмил дода, инчунин, дар деҳаҳои ин 

кишвар саноати коркарди маҳсулоти кишоварзӣ рушд менамояд.  

Дар музофотҳое, ки саноати деҳот даромади калон ба даст меорад, 

тақсимоти даромад ва тақсимоти дубора ба манфиати деҳа сурат мегирад. Аз 

ҳисоби ин маблағҳо чорабиниҳои мелиоративӣ гузаронида шуда, заминҳои 

кошташуда ройгон шудгор карда мешаванд ва азнавсозии иҷтимоии деҳот 

гузаронида мешавад. 

Рушди саноати деҳот дар ҶМЧ яке аз ҷузъҳои асосии хоҷагии халқ ва 

асоси иқтисодиёти кишоварзӣ шудааст. Доираи фаъолияти корхонаҳои деҳот 

дар ҶМЧ хеле васеъ гардид: саноати коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, 

нақлиёт, боркашонӣ, сохтмон, савдо, хӯроквории умумӣ ва хизматрасонии 

маиширо фаро гирифтааст. . 

Ҳамин тариқ, корхонаҳое, ки дар деҳот амал мекунанд, ба манбаи 

рушди иқтисод табдил ёфта, заминаи рушди даромаднокии 2/3 ҳиссаи аҳолии 

ба корҳои кишоварзӣ машғулро ташкил медиҳанд. Ин корхонаҳо ба рушди 

иқтисодӣ таъсири мусбат расонида, дар навбати худ, аз навовариҳо ва 

сармоягузориҳои хориҷӣ фаъолона истифода бурданро таъмин намуданд. 

Коршиносон чунин мешуморанд, ки натиҷаҳои ислоҳоти аграрӣ дар 

ҶМЧ ҷиҳати истифодаи замин натиҷаҳои хуби иҷтимоию иқтисодӣ ба бор 

оварданд, ки ба афзоиши даромади аҳолии деҳот ва беҳтар шудани шароити 

зист ва умуман шароити зиндагии аҳолии минтақаҳои деҳот мусоидат 

менамояд. Дар соли 2017 ба ҳар 100 оилаи сокини деҳот 106,5 телевизор, 26,1 

яхдон, 45,9 мошини ҷомашӯӣ, 68,4 телефони хонагӣ, 77,8 телефони мобилӣ 

ва 3,7– компютер рост меояд ва ин аз он шаҳодат медиҳад, ки шароити 

мусоид бо маром идома меёбад. 

Ислоҳот дар ҶМЧ на танҳо ба рушди истеҳсолоти кишоварзӣ таъсири 

мусбат расонидааст, инчунин ба рушди маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва 
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экология низ таъсири мусбат расонидааст. Масалан, дар соли 2009, ҳукумати 

Ҷумҳурии Мардумии Чин дар деҳаҳои кишвар, инчунин барои камбизоатони 

деҳот таълими ҳатмии ройгонро ҷорӣ кард. Ба оилаҳо ҷуброн дар шакли 

маводҳои таълимӣ дода шуд ва барои таҳсили фарзандони оилаҳои деҳот 

стипендияҳо таъин карда шуданд.  Дар соҳаи тандурустӣ бошад, 19 ҳазор 

муассисаҳои тиббии деҳот сохта ва барқарор карда шуданд, инчунин 12 

ҳазор муассисаҳои тиббӣ бо технологияи муосири тиббӣ муҷаҳҳаз карда 

шудааст. [219] 

Масалан, барои татбиқи барномаи зиддибуҳронӣ дар соли 2008 зиёда аз 

4 триллион юан ҷудо шуда, 2 триллион барои рушди инфрасохтори 

кишоварзӣ ҷудо карда шудааст. Дар натиҷаи андешидани тадбирҳо, дар соли 

2010 суръати афзоиши ММД ҶМЧ 10,3% ва даромади аҳолӣ - 10,9%-ро 

ташкил дод. Яъне, дар 25 соли охир бори аввал рушди даромади хонаводаҳо 

аз рушди ММД зиёдтар шудааст.[202] 

Қайд кардан ба маврид аст, ки ин таҷриба барои ҷумҳурии мо аз он 

ҷиҳат ҷолиби диққат аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон як кишвари дорои 

захираҳои маҳдуди замин ва иқтидори калони меҳнатӣ мебошад ва 

наметавонад 1/3 ҳиссаи захираи меҳнатии худро бо кори доимӣ таъмин 

намояд. 

Солҳои пеш дар Чин деҳқонон ба ғайр аз истеҳсоли маҳсулоти 

кишоварзӣ коре намекарданд. Ҳоло, дар деҳаҳои Чин даҳҳо миллион 

корхонаҳо ва коргоҳҳои саноатӣ кор мекунанд. Рушди саноати деҳот, 

истифодаи захираҳои меҳнатии деҳот, соҳаи иҷтимоии он, хусусан биноҳои 

истиқоматӣ ва роҳҳоро беҳтар намуд. Дар музофотҳо барои таъмини аҳолӣ 

бо ҷойҳои корӣ нақши бениҳоят бузург ва муҳимро соҳаҳои хизматрасонӣ ва 

саноати коркарди маҳсулоти кишоварзӣ мебозад. Ин ҳолат ба наздикшавии 

шароити деҳотро бо шаҳр мусоидат намуда, фарқиятро дар ҳаёти ҳаррӯза ва 

кор бартараф мекунад.  

Аз ин лиҳоз, таҷрибаи Ҷумҳурии Мардумии Чин нишон медиҳад, ки аз 

ҳама бештар таъмин кардани шароити кори аҳолии деҳот асоси беҳбудии 
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шароити зист он мегардад. Ҳатто имкон дорад, ки истеҳсолоти кишоварзиро 

ба истеҳсолоти самараноки кишоварзӣ табдил диҳад ва бо ин восита ба 

таъмини амнияти озуқаворӣ мусоидат намояд. 

Таҷрибаи гуруҳи сеюми кишварҳо, ки мо ба таври шартӣ мубодила 

кардем Иттиҳоди Аврупо (ИА) мебошад. Бояд қайд кард, ки дар кишварҳои 

Иттиҳоди Аврупо 91,0% замин дар деҳот мебошанд. Дар ин кишварҳо, беш 

аз нисфи аҳолӣ дар деҳот зиндагӣ мекунанд, 42,0% ММД – и онҳо аз ин 

ҳисоб сарманшаъ мегирад, бахши кишоварзӣ бошад, 53,0% - ҷойҳои кориро 

аз шумораи умумӣ ташкил медиҳад. Ин нишондиҳандаҳо собит месозанд, ки 

рушди деҳот дар ин кишварҳо аз ҳар ҷиҳат дастгирӣ карда мешавад. Аз 

ҷумла, Иттиҳоди Аврупо сиёсати ягонаи кишоварзӣ дорад, ки дар он 

ислоҳоти аграрии  деҳот дар марказӣ диққат қарор дорад. Ин сиёсат дар 

кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ба ҳифзи ҳаёти деҳот, баланд бардоштани 

сифати маҳсулоти хӯрокворӣ ва ҳифзи муҳити зист равона шудааст. . 

Ҳадафи он ҳалли масъалаҳои амнияти озуқаворӣ, таъмини сатҳи 

муносиби зиндагии деҳқонон, рушд ва азнавсозии иқтисодиёти аграрӣ, 

фароҳам овардани шароит барои ташкили ҷойҳои нави корӣ дар истеҳсолоти 

кишоварзии деҳот мебошад. Инчунин, дар доираи ин сиёсат ба дастгирии 

деҳот ва ҳамкориҳои ҳудудӣ диққати калон дода мешавад. 

Омӯзиши сохтори дастгирии давлатии рушди деҳот дар ИА нишон 

медиҳад, ки дар ин самт якчанд фондҳо ва барномаҳо мавҷуданд. Масалан, 

EAGGF - Хазинаи Аврупоии Кафолати кишоварзӣ, TRDI - Воситаи 

муваққатии рушди деҳот, SAPARD - Барномаи иҷтимоии кишоварзӣ ва 

рушди деҳот. Ин вазъ сабабҳои худро дорад, зеро баъзе кишварҳои Иттиҳоди 

Аврупо воқеан рушд кардаанд ва баъзе кишварҳое, ки солҳои охир ба ин 

ассотсиатсия пайвастаанд, дар сатҳи нисбатан пасти рушд қарор доранд ва ин 

маблағҳо вобаста ба сатҳи рушд барои танзими рушди деҳот дар кишварҳои 

гуногун хизмат мекунанд. Дар баробари маблағҳои номбаршуда, ки дар 

рушди инфрасохтори иҷтимоии кишварҳои Иттиҳоди Аврупо саҳм 

мегузоранд, ҳукумати ҳар як давлат инчунин ба рушди деҳот ва сатҳи 
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зиндагии аҳолӣ бо роҳҳои гуногун ва бо фишангҳои гуногун таъсир 

мерасонад. Масалан, дар Фаронса механизми рушди деҳот дар асоси усулҳои 

муосири банақшагирии ҳудудӣ ва байнисоҳавӣ ба роҳ монда шудааст. Ва дар 

Олмон, масъалаҳои идоракунии деҳот дар сатҳи ҳукумати федералӣ, минтақа 

ва ноҳия  ҳамкории судманд ба роҳ монда шудааст.  

Ҳамин тариқ гуфтан бамаврид аст, ки дар бисёре аз кишварҳои Аврупо 

таҷдиди сохтори деҳот ва истифодаи хадамоти инфрасохтори иҷтимоӣ барои 

аҳолӣ аз рӯи стандартҳо муайян карда мешавад. Ҳар як сокини деҳот ҳуқуқ 

дорад, ки дар ҳолатҳои зарури ба стандартҳои тасдиқшудаи хизматрасонии 

инфрасохтори иҷтимоӣ муроҷиат кунад. Яъне, нигоҳдории хидматҳои 

иншооти инфрасохтори иҷтимоӣ, тибқи стандартҳои мавҷуда дар ин 

кишварҳо баррасӣ карда мешавад. 

Бояд қайд кард, ки дар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо барои баланд 

бардоштани сатҳи зиндагӣ аҳолии деҳот, ташкили ҷойҳои нави корӣ ба таври 

васеъ татбиқ карда мешаванд. 

Ташкилотҳои миллии рушди саёҳии кишоварзӣ дар доираи ИА дар 

федератсияҳои аврупоии туризми кишоварзӣ муттаҳид карда шудаанд, аммо 

муносибат ва дурнамои ин намуди фаъолият, дар кишварҳои алоҳидаи он 

гуногунанд. Масалан, дар Лаҳистон давлат агротуризмро дастгирӣ мекунад 

ва меъёри андозҳоро барои ин намуди тиҷорат нисбат ба дигар намудҳои 

тиҷорат камтар муқаррар менамояд ва худи агротуризм, ҳамчун фаъолият  

бодиққат стандартонида шудааст. Дар Фаронса, аз соли 1960, ҳукумат 

нақшаи рушди сайёҳии кишоварзиро таҳия кардааст, ки то ба имрӯз дар 

шакли лагерҳои худгард инкишоф меёбад. Дар Италия саёҳии аграрӣ бо 

тиҷорати курортӣ ҳамкорӣ мекунад ва дорои котеҷҳо, пансионатҳо ва 

инфрасохтори фароғатӣ мебошад. Туризми кишоварзӣ дар Маҷористон дар 

дохили хонаводаҳои аҳолӣ рушд мекунад ва онро қонун танзим менамояд. 

ИА барномаи рушди устувори маҳаллиро таҳия кардааст, ки ҳадафи он 

мусоидат ба ҳаёти деҳот ва фишанги сармоягузорӣ мебошад. Ин барномаи 

инноватсионӣ дар ин кишварҳо дар шакли бунёди шаҳракҳои аграрӣ мавҷуд 
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аст, ки пурра бо инфрасохтори истеҳсолӣ ва иҷтимоӣ таъмин карда шудаанд. 

Дар ин шаҳракҳо, дар баробари шароити муқарраршуда, маҷмӯи корхонаҳои 

даврони пурраи ҳама гуна маҳсулоти кишоварзӣ ташкил карда шудаанд. 

Мақсади асосии  аз ташкили шаҳрҳои аграрӣ  дар Канада ҷойгир кардани 

аҳолӣ дар ин ё он минтақаи деҳот, дар минтақаи муайян бо шароити хуби 

кору зиндагӣ мебошад. Чунин зуҳурот омили бавуҷудоии шаклҳои нави 

рушди муносибатҳои байни шаҳру деҳот гаштаанд, ки ба ҳамбастагии сатҳи 

зиндагии аҳолии шаҳру деҳот мусоидат менамояд.  

Шветсия бо дастовардҳои бузурги иқтисодӣ ва иҷтимоии худ аз дигар 

кишварҳо фарқ мекунад. Аз рӯи ҳаҷми хизматрасониҳои иҷтимоӣ, он дар 

ҷаҳон яке аз ҷойҳои аввалро ишғол мекунад. Иқтисоди кишвар муддати 

тӯлонӣ бомуваффақият рушд намудааст. Аз ҷиҳати сатҳи зиндагӣ қариб аз 

ҳамаи давлатҳои ҷаҳон пеш гузаштааст. . 

Аз ин рӯ, таҷрибаи таърихӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии рушд барои дигар 

кишварҳо бешубҳа манфиатдор аст. Модели Шветсияро фаъолони гуногун ва 

дар таърифҳои гуногун муаррифӣ мекунанд. Дар модели иқтисодии Шветсия 

сиёсати иҷтимоӣ нақши аввалиндараҷаро мебозад, ки барои фароҳам 

овардани шароити муқаррарӣ барои такрористеҳсоли қувваи корӣ пешбинӣ 

шудааст. Дар навбати худ, ин воситаи паст кардани шиддати иҷтимоӣ, 

безарар кардани зиддиятҳо ва низоъҳои синфӣ мебошад. Дар модели 

Шветсия, сиёсати иҷтимоӣ ба тағйир додани муносибатҳо дар руҳияи 

адолати иҷтимоӣ, баробарсозии даромадҳо ва ҳамвор кардани нобаробарии 

иқтисодӣ мусоидат мекунад.  

Рушди деҳот дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз кишварҳои Иттиҳоди 

Аврупо, инчунин аз кишварҳои Осиё фарқ мекунад. Ин, пеш аз ҳама, дар он 

зоҳир мешавад, ки истеҳсолоти кишоварзии Иёлоти Муттаҳида, асосан, 

шакли хоҷагидорӣ дорад. 

Дар ИМА, новобаста аз ҳаҷми зиёди маҳсулоти кишоварзӣ, сатҳи 

истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии аҳолии дар соҳаи кишоварзӣ корбуда танҳо 

2,9%-и аҳолии машғулро ташкил медиҳад. Ин вазъ дар натиҷаи истифодаи 
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технологияҳои муосир дар саноати кишоварзии ИМА ба амал омадааст. Дар 

натиҷа, шумораи ниҳоят ками коргароне, ки дар соҳаи кишоварзӣ кор 

мекунанд, ба қайд гирифта шудааст: 2,2 миллион нафар, аз ҷумла 1,8 

миллион нафар - деҳқонон. . 

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар қонунгузории ИМА афзалиятҳои 

рушди агроиқтисодиёт ин тиҷоратикунонии истеҳсолоти кишоварзӣ 

мебошанд. Ва ин сиёсат ба рушди хоҷагиҳои калон ва таъмини сатҳи зарурии 

зиндагӣ дар деҳот равона шудааст. Дар Иёлоти Муттаҳида барои кишоварзон 

шароити мувофиқ фароҳам оварда шудааст, алахусус роҳҳо, барқ, газ, об ва 

шабакаи муассисаҳои хидматрасонии иҷтимоӣ ва ғайра. Яъне, сатҳи 

зиндагии мардуми деҳот аз сатҳи рушди инфрасохтори сохта барои хоҷагиҳо 

вобаста аст. Хусусияти дигари инфрасохтори деҳаҳои ИМА истифодаи 

васеъи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ аз ҷониби фермерон 

мебошад.  

Ҳамин тариқ, бо дарназардошти он, ки истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 

дар ИМА дар сатҳи баланди технологӣ қарор дорад, ҳосилнокии меҳнат дар 

он низ хеле баланд буда, сатҳи шуғл дар соҳаи кишоварзӣ хеле паст аст. Аз 

ин рӯ, дар ИМА сатҳи рушди инфрасохтори истеҳсоли хоҷагиҳои деҳқонӣ 

сатҳи рушди деҳотро муайян мекунад.  

Ҳамин тариқ, хусусиятҳои мусбии кишварҳои номбаршуда метавонанд 

барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун таҷрибаи самарабахш мавриди 

истифода қарор гиранд. 

Дар асоси таҳқиқи таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ дар рушди 

инфрасохтори иҷтимоӣ ва дар маҷмӯъ, баланд бардоштани сатҳи зиндагии 

аҳолии деҳот ба чунин хулоса омадем: 

1. Мамлакатҳои ҷаҳон доир ба рушди инфрасохтори иҷтимоӣ  ба  

чор  гуруҳ тақсим мешаванд. Ба  давлатҳои хориҷии наздик (Руссия, Беларус, 

Қазоқистон, Қирғизистон ва Туркманистон),  давлатҳои Осиёи Шарқӣ 

(Ҷумҳурии Халқии Хитой),  кишварҳои Иттиҳоди Аврупо (Шветсия, Англия, 
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Олмони Ғарбӣ, Швейтсария,  Фаронса)  ва кишварҳои амрикоӣ (ИМА ва 

Канада). 

2. Албатта, наметавон таҷрибаи кишварҳои пешрафтаро барои 

рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳоти ҷумҳурӣ пурра нусхабардорӣ ва 

истифода бурд. 

3. Таҷрибаи давлатҳои таҳқиқшуда ба мо имконият дод, то 

пешниҳод намоем, ки барои Тоҷикистон метавон таҷрибаи  рушди 

агротуризми Белорус, методологияи омӯзиши минтақаҳои кишоварзии 

Қазоқистон, кӯмакпулии якмоҳа бо дарназардошти дараҷаи эҳтиёҷоти воқеии 

Қирғизистон, дастгирии оила ҳамчун як муассисаи иҷтимоии Туркманистон, 

ҳамкории байни давлат ва шарикии хусусии Ӯзбекистон, бунёди 

инфрасохтори деҳоти Чин,  ҳифзи ҳаёти деҳот, баланд бардоштани сифати 

маҳсулоти хӯрокворӣ ва ҳифзи муҳити зисти мамлакатҳои Иттиҳоди Аврупо, 

истифодаи технологияҳои муосир дар саноатикунонии  фаъолият дар деҳоти 

ИМА, таъсиси минтақаи аграрии Канада ҳамчун дастоварди методологӣ дар 

оянда истифода бурд. 

 Дар маҷмӯъ аз ҷамъбасти боби якум чунин  пешниҳодҳои хусусияти 

навгонидошта ба даст омаданд: 

1. Танзими давлатӣ ин маҷмӯи амалҳои махсуси дорои хусусияти 

сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ, молиявӣ, иқтисодӣ ва ғайра мебошад, ки ба 

ҳавасмандгардонии истифодаи самараи захираҳо, фароҳам овардани шароит 

барои баланд бардоштани самаранокии соҳаҳои инфрасохтори иҷтимоӣ, 

ташкили шароити мувофиқи ҳуқуқӣ барои фаъолияти инфрасохтори 

иҷтимоӣ, саривақт вокуниш нишон додан ба пешгирии офатҳои иҷтимоӣ 

равона карда шудааст. Маҳз рушди инфрасохтори иҷтимоӣ дар минтақа – 

имоният медиҳад, сифати зиндагии мардуми деҳот дар асоси таъмин намудан 

ба меъёрҳои иҷтимоӣ яъне ҳамчун зербинои асоии тамоми соҳаҳо тавасути 

рушддонаи хоҷагии манзилию коммуналӣ, савдо ва хизматрасонии маишӣ, 

таъминоти муассисаҳои тандурустӣ, маориф, иншооти варзишӣ ва 
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муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ, рушди иқтисоди нақлиёти автомобилӣ ва 

ғ. 

2. Нақши методологияи ҳамгирошудаи арзёбии нишондиҳандаҳои 

миқдорӣ ва сифатӣ, имконият медиҳад, ки рушди инфрасохтори иҷтимоии 

деҳотро баҳодиҳи намоем ва нишондиҳандаҳои дар онҳо истифодашаванда 

ҳангоми баҳогузорӣ сатҳ ва сифати хизматрасонӣ объектҳои инфрасохтори 

иҷтимоӣ дар минтақа мавҷуд будро объекти таҳқиқот қарор дода дар боби 2 

арзёби гардидааст. 

3. Дар натиҷаи омӯзиш ва таҳқиқоти таҷрибаи давлатҳои ба мо 

имконият дод, ки барои Тоҷикистон аз он ҷумла барои митақа, метавон 

таҷрибаи рушди агротуризми Белорус, методологияи омӯзиши минтақаҳои 

кишоварзии Қазоқистон, кӯмакпулии якмоҳа бо назардошти дараҷаи 

эҳтиёҷоти воқеии Қирғизистон, дастгирии оила ҳамчун як муассисаи 

иҷтимоии Туркманистон, ҳамкории байни давлат ва шарикӣ бо бахши 

хусусии Ӯзбекистон, бунёди инфрасохтори деҳоти Чин, ҳифзи ҳаёти деҳот, 

баланд бардоштани сифати маҳсулоти хӯрокворӣ ва ҳифзи муҳити зисти 

мамлакатҳои Иттиҳоди Аврупо, истифодаи технологияҳои муосир дар 

саноатикунонии  фаъолият дар деҳоти ИМА, таъсиси минтақаи кишоварзию 

аграрии Канада ҳамчун дастоварди методологӣ омухта шудааст ва 

имконияти татбиқи он тавсия шудааст. 
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БОБИ II. ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИРИ РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ 
ИЉТИМОИИ  НОЊИЯЊОИ ТОБЕИ ЉУМЊУРЇ 

 

2.1. Арзёбии вазъи муосири рушди инфрасохтори иҷтимоии минтақа 

Дар ин зербоб мо  тасмим гирифтем, ки вобаста ба аразёбии  самтҳои 

асосии инфрасохтори иҷтимоии минтақа ва ҳолати кунунии инфрасохтори 

иҷтимоиро дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ мавриди баррасӣ қарор додем. 

Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ яке аз минтақаи муқтадири ҷумҳурӣ ба 

шумор рафта, минтақа дорои иқтидори назарраси табиӣ – иқтисодӣ, меҳнатӣ  

ва беш аз 2,1 млн. нафар ё 23,0% аҳолии ҷумҳуриро дар бар мегирад.  

Ноҳияҳои тобеъи ҷумҳурӣ аз ду минтақа иборат мебошад: минтақаи Ҳисор ва 

Рашт. 

Дар минтақаи Ҳисор 1776,6 ҳаз. нафар ё 82,0% аҳолии минтақа зиндагӣ 

ба сар бурда, иқтидори табиӣ - иқтисодии соҳаи кишоварзии минтақаи Ҳисор 

ҳангоми самаранок истифодабарии он имкон фароҳам меорад, то шуғли 

аҳолиро таъмин намуда, сатҳи камбизоатии онро марҳила ба марҳила  коҳиш 

диҳад. 

Қайд кардан ба маврид аст,ки  сохтори соҳавии маҳсулоти соҳаи 

кишоварзии минтақаи Ҳисор нишон медиҳад, ки пахтапарварӣ  20,0%, 

чорводорӣ 20,4%, картошкапарварӣ 19,5%, меваҷот - 20,0%, ангурпарварӣ 

30,0% ва пила бошад  -15,0% - ро ташкил медиҳад ба ғайр аз ин, дар ин ҷо 

беш аз 6,0% геран, истеҳсол мегардад.  

Минтақаи Рашт минтақаи куҳӣ ба ҳисоб рафта, дар минтақаи мазкур 

беш аз 400 ҳаз. нафар ё 18,0% аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. Дар минтақаи Рашт 

соҳаҳои чорводорӣ, боғдорӣ асоси фаъолият ба шумор рафта иқтидори табиӣ 

- иқтисодии соҳаи кишоварзии минтақа ҳангоми истифодабарии самараноки 

он имкон фароҳам меорад, то шуғли аҳолии деҳот таъмин гардида, сатҳи 

камбизоатии онро коҳиш дода, амнияти озуқавориро ҷоннок гардонида, 

инчунин имкониятҳои содиротии онро вусъат мебахшад. Аз ҳамин сабаб 

рушди минбаъдаи иҷтимоӣ - иқтисодии минтақа ва таъмини амнияти 
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иқтисодӣ ва озуқавории он аз рушди инфрасохтори иҷтимоиро вобастагии 

зиёд дорад. 

Ҳамин тариқ, бояд қайд намуд, ки дар соли 2019 аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 9 млн. нафарро ташкил дод, ки аз онҳо 73,8% (6,8 млн.) дар 

маҳалли деҳот зиндагӣ намуда, рушди аҳолӣ 2,3% ташкил менамояд. 

Чи тавре, ки дар боло ишора гардид, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ минтақаи 

қобили меҳнати барзиёд ба ҳисоб рафта, дар он  беш аз 2 млн. нафар зиндагӣ 

мекунанд, ки шумораи аҳолӣ аз рӯи ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар ҷадвали 

2.1.1 оварда мешавад. 

Ҷадвали 2.1.1. 
Шумораи аҳолӣ дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, ҳазор нафар 

Ноҳияҳо Солҳо С. 2019 
нисбати 
с. 2013, 

% 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Минтақаи Ҳисор 

Варзоб 70,9 72,3 74,8 76,9 78,7 80,5 82,2 115,9 

Ҳисор 265,9 273,3 280,6 287,4 293,9 301,6 308,1 115,8 

Ваҳдат 303,0 309,9 317,1 324,0 330,1 336,9 342,7 113,1 

Рӯдаки 437,0 449,6 463,1 476,5 490,6 504,3 518,2 118,5 

Турсунзода 261,5 267,3 273,9 280,0 286,2 292,6 298,8 114,3 

Файзобод 89,9 92,3 94,5 96,9 98,7 101,4 103,6 115,2 

Шаҳринав 105,2 108,2 111,5 114,4 117,5 120,5 123,0 116,9 

Ҳамагӣ 1533,4 1572,8 1615,5 1656,1 1695,7 1737,8 1776,6 115,8 

Минтақаи Рашт 

Лахш 59,1 60,3 61,3 62,6 63,8 65,1 66,4 117,3 

Нуробод 70,0 72,1 74,2 76,1 78,3 80,1 82,1 114,5 

Рашт 111,2 113,7 116,6 119,5 122,3 125,4 127,4 112,2 

Роғун 39,3 40,2 41,2 42,0 42,6 43,7 44,1 112,5 

Сангвор 20,7 21,2 21,6 21,9 22,4 22,9 23,3 114,1 

Тоҷикобод 40,3 41,2 42,0 43,0 43,0 45,0 46,0 114,3 

Ҳамагӣ 340,6 349,2 356,5 365,1 373,5 382,2 389,3 115,5 

Ҷамъ 1874,0 1922,0 1972,0 2021,2 2069,2 2120,0 2165,9 115,9 

Сарчашма: Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ. Агентии омории 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе. 2020, - С.18 

 

Чи тавре, ки аз маълумотҳои ҷадвал мушоҳида мешавад шумораи аҳолӣ 

дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар соли 2019 дар муқоиса бо соли 2013 ба 

195,2 ҳаз. нафар ё 115,8% афзоиш ёфтааст. Дар алоҳидагӣ бошад, минтақаи 

Ҳисор 115,8% ва минтақаи Рашт 115,9%-ро ташкил додааст. Ташаккулёбӣ ва 
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рушди инфрасохтори иҷтимоӣ дар минтақа бо афзоиши аҳолии маҳаллҳои 

деҳот ва бо кор машғул будани захираҳои меҳнатӣ вобастагии зич дорад. Дар 

шароити имрӯзаи иҷтимодӣ дараҷаи афзоиши аҳолӣ ва захираҳои меҳнатӣ 

нисбат ба бунёди ҷойҳои корӣ тамоюли рушди бештар доранд.  

Агар дар солҳои 2013 - 2019 нуфузи аҳолӣ 15,9 % зиёд шуда бошад, пас 

дар ин давра шумораи захираҳои меҳнатӣ 9,6 % ва таъсиси ҷойҳои корӣ 

танҳо 4,3 % афзудааст. Дар ин давра қувваҳои кории дар иқтисодиёт 

истифоданашуда 14,4% афзуда ба 2866 ҳаз. нафар расидааст.  

Ҳамин тариқ, қайд кардан ба маврид аст, ки нуфуз ва афзоиши табии 

аҳолӣ нисбат ба таъсиси ҷойҳои корӣ мутаносиби чаппа баромад намуда 

истодааст. 

Мушкилоти соҳаи инфрасохтои иҷтимоӣ дар шароити имрӯзаи 

иқтисодӣ хеле зиёд ба назар мерасад. Бояд ба инобат гирифта шавад, ки 

коркард ва татбиқи чораҳое, ки ба афзоишёбии шумораи аҳолии қобили 

меҳнат ва таъминоти шуғли оқилона равона гардидаанд нокифоя мебошанд, 

ки боиси тезутунд шудани вазъи иҷтимоии деҳот мегардад.   

Ҳамин тариқ, барои ноилгардии вазъи хуби иҷтимоӣ - иқтисодӣ ва 

сиёсӣ, ба ҳар як сокини минтақа андешидани чораҳои заруриро тақозо 

менамояд. Имрӯз бо боварӣ метавон тасдиқ намуд, ки мо ҳанӯз истифодаи 

оқилонаи захираҳои табиӣ - иқтисодиро таъмин накардаем.  

Ҳаҷми захираҳои меҳнатӣ аз шумораи аҳолӣ, тартиби 

такрористеҳсолии он, таркиби он аз рӯи ҷинс ва синну сол вобаста мебошад. 

Қисмати асосии захираҳои меҳнатии минтақаро аҳолии он вобаста ба синну 

соли қобили меҳнат, наврасон ва шахсони синну соли дар нафақа буда, ки 

қобилияти меҳнат намуданро доранд, ташкил медиҳад. 

Беҳтар кардани шароити манзили шаҳрвандон, аз ҷумла оилаҳои ҷавон 

яке аз самтҳои асосии инфрасохтори иҷтимоӣ  ба ҳисоб меравад. Зеро 

шароити манзилӣ метавонад, асоси фаъолияти минбаъдаи минтақа бо 

натиҷаҳои дилхоҳ гардад. Таъмини аҳолӣ бо хадамоти манзилию коммуналӣ 
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яке аз самтҳои асосӣ ва мубрами мамлакат ба шумор рафта, дар ҷадвали 

2.1.2. инъикоси худро ёфтааст.  

Ҷадвали 2.1.2. 
Ба истифода додани иншоотҳои соҳаи инфрасохтори дар ноҳияҳои тобеи 

ҷумҳурӣ 

Нишондиҳадаҳо 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ба истифода додани хонаҳои 
истиқоматӣ, (млн. метри мураббаъ)  

207,4 226,9 117,5 188,4 210,6 177,9 

Ба истифода додани мактабҳои 
таҳсилотӣ умумӣ , воҳид 

1846 1712 - 3376 480 640 

Шумораи омӯзгорони таҳсилоти 
умумӣ, ҳазор. Нафар 

20,7 22,5 24,3 25,8 26,5 27,2 

Ба истифода додани беморхонаҳо, 
воҳид 

35 - - 20 - - 

Ба истифода додани дармонгоҳҳо, 

воҳид 
160 - - 25 - - 

Сарчашма: Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ. Агентии омории назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе. 2020. - С.103., -111.  

Бояд дар назар дошт, ки солҳои охир дар инфрасохтори иҷтимоӣ як 

қатор тағйиротҳо ба назар расида истодаанд. Аз ҷумла миқдори сохтмони 

манзилӣ ба истифода додашуда, хонаҳои истиқоматии  дар тӯли солҳои 2014 

-2019, 1128 млн. метри мураббаъ ба истифода дода шудааст. Дар давоми ин 

солҳо ба истифода додани иншоотҳои инфрасохтори иҷтимоӣ, яъне ба 

истифода додани мактабҳои таҳсилотӣ умумӣ 8054 мактаб ё 20,1%, ба 

истифода додани беморхонаҳо 537 адад ё 21,1%, осорхона ё 10,0%, театрҳо 1 

адад, ё 11,0%, клубҳо ва ташкилотҳои фарҳангӣ 3 адад, ё 2,4%, шумораи 

китобхонаҳо 3 адад, ё 1,4% афзудааст. Ин нишондиҳандаҳо аз он шаҳодат 

медиҳад, ки дар соҳаи инфрасохтори иҷтимоӣ сол аз сол миқдор ва сифати 

хизматрасониҳои иҷтимоӣ бо маром зиёд шуда истодаанд.  

Ҳамин тариқ, дар ин самт аз ҷониби давлат ва бахши хусусӣ марҳила ба 

марҳила кушишҳо ба харҷ дода шуда истодааст, ки дар оянда метавонанд ин 

мушкилиҳо ҳали худро ёбанд ва минтақа ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гардад. 

Афзоиши фонди манзил дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ тавассути 

афзоиши ба истифода додани манзилҳои инфиродӣ таъмин карда мешавад, 

дар  ҷадвали 2.1.3 дарҷ гардидааст. 
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Ҷадвали 2.1.3   
Фонди манзил дар кишвар ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ (дар охири сол) 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ҶумҳурииТоҷикистон, млн. м2 
90,2 91,2 93,2 96,3 98,6 101,3 

Ба як нафар, м2 
11,0 10,8 10,8 10,9 10,8 10,9 

Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ  18,9 19,4 20,0 20,7 21,6 22,7 

Ба як нафар, м2
 10,0 10,0 9,9 10,1 10,2 10,5 

Тамоюли афзоиш нисбат ба соли 2014, % 100 100 99 101 102 105 

Ҳиссаи НТҶ,% 21,0 21,3 21,5 21,5 21.9 22,4 

Сарчашма: Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ. Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе. 2020. - С.97.  

Таҳлили маълумотҳои ҷадвали 2.1.3. нишон медиҳанд, ки дар солҳои 

охир суръати афзоиши фонди манзил дар НТҶ нисбат ба нишондиҳандаҳои 

ҷумҳурӣ ба 1 нафар 0,4 м2
 ё 3,5% кам аст. Ҳиссаи НТҶ аз 20,9% соли 2014 ба 

22,4%, дар соли 2019 1,5% афзун шудааст.  

Вазъият манзили  ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар ин давра тамоюли 

афзоиш дошта, он асосан аз ҳисоби истиқоматкунандагон маблағгузорӣ 

карда мешавад. Дар ҷадвали 2.1.4. дар минтақаҳои деҳоти НТҶ фонди манзил 

дар соли 2019 нисбат ба соли 2015 –ум 3,3 % афзуда, ба 22,7 млн. метри 

мураббаъ расидааст, ки ба сари як нафар аҳолӣ 10,5 метри мураббаъро 

ташкил медиҳад. Ин нишондиҳанда нисбат ба нишондиҳандаҳои миёнаи 

ҷумҳурӣ 0,4 метри мураббаъ кам аст. 

Дар раванди рушди минтақа соҳаи маориф мавқеи калидиро касб 

намуда аст. Бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистан аз соли 1997 

сар карда ҳамасола барои хатмкунандаҳои ноҳияҳои дурдасти кишвар квотаи 

Президенти ҷиҳати дохил шудан ба макотиби олӣ ҷудо мегардад, ки агар 

солҳои 2008-2009 тибқи квота дохилшуда 1007 нафарро ташкил медод, пас 

ин нишондиҳанда дар соли 2016-2017 ба 1856 нафар расидааст. Маҳз Пешвои 

миллат бо ин мақсад пешниҳодҳоро дар амалӣ гардонидани талошҳои 

Ҳукумати мамлакат ба хотири обод кардани Тоҷикистон ва ҳалли масъалаҳои 

иҷтимоии аҳолӣ бо роҳи беҳтар намудани ифрасохтор, пеш аз ҳама, дар 
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соҳаҳои маорифу тандурустӣ, таъсиси ҷойҳои корӣ, таъмин кардани аҳолии 

деҳот бо шароити арзандаи зиндагӣ  арзёбӣ намуданд.  

Таъминоти дастрасии умумии ройгони маълумоти ибтидоии умумӣ, 

асосии умумӣ, миёна (пурра) - и умумӣ ва ибтидоии касбӣ дар доираи 

меъёрҳои давлатии таълимӣ ва дар ин замина баландбардории 

рақобатпазирии хатмкунандагони муассисаҳои умумитаълимии деҳот дар 

бозори меҳнат ва ҳангоми дохилшавӣ ба муасиссаҳои таълимоти миёна ва 

олии касбӣ яке аз вазифаҳои асосии рушди инфрасохтори иҷтимоии минтақа 

маҳсуб меёбад. Дар ҷадвали 2.1.4. адади муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар 

кишвар ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ оварда шудааст. 

Ҷадвали 2.1.4. 
Муассисаҳои таҳсилоти умуми дар кишвар ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

дар солҳои 2014 – 2019 

Нишондиҳандаҳо 

Солҳо 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Шумораи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 
ҷумҳурӣ, адад 

3845 3855 3874 3879 3877 

Шумораи омӯзгорон, ҳаз. нафар 103,6 109,9 116,5 120,2 123,1 

Аз он дорои маълумоти миёнаи умумӣ, 
нафар 

4407 3689 2992 2434 2214 

Ҳисса аз шумораи умумӣ, % 4,3 3,4 2,6 2,0 1,8 

Аз ҷумла дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, 

адад 
- - 1164 1149 1153 

Шумораи омӯзгорон дар ноҳияҳои тобеи 
ҷумҳурӣ 

22530 24275 25734 26494 27132 

Сарчашма: Маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ. Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе. 2020. 7, Омори солонаи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Душанбе. 2020 43-47, Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ. Агентии 
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе. 2020. - С.79. 

 

Рақамҳои ҷадвал нишон медиҳад, ки шумораи муассисаҳои таҳсилоти 

умумӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон умуман ва аз ҷумла дар ноҳияҳои тобеи 

ҷумҳурӣ тамоюли афзоиш дошта, шумораи омӯзгорон низ зиёд шуда 

истодаанд. Агар дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

123053 омӯзгор дарс диҳад, пас аз онҳо 2214 омӯзгор дорои маълумоти 

миёнаи умумӣ, аз ҷумла дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ин шумора 516 
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нафарро ташкил медиҳад. Хушбахтона, ин нишондиҳанда тамоюли пастравӣ 

дошта дар соли 2018 нисбат ба соли 2014 дар маҷмӯъ қариб 2 баробар, дар 

ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 2,5 баробар кам шудааст. 

Ҳамин тавр, таҳлили вазъи маориф якчанд мушкилоти асосии соҳаро 
ошкор намуд. Аз ҷумла дар  низоми маориф номукаммали идоракунӣ дар 
соҳаи маориф ва иқтидори заиф, ки боиси норасоӣ ва истифодаи нокифояи 
захираҳо гардиданд. Дар соҳа новобаста аз он ки бахши хусусӣ равнақ ёфта 
истодааст, вале ҳанӯз ба сатҳи муътадил ё ин  ки таъминкунадаи бехатарии 
нарасидааст. 

Дар айни ҳол дар мактабҳои таҳсилоти умумии ноҳияҳои тобеи 

ҷумҳурӣ муаллимони забони русӣ ва муаллимони забони англисӣ яке аз 

омилҳои хатарафзо ба шумор меравад,ки ин дар натиҷаи санҷишҳои 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон маълум гардидааст, ки  

усулҳои таълими класикӣ, норасоии синфхонаҳои фаннӣ, набудани шароити 

модию техникӣ, иқтидори нокифояи инфрасохтори моддии муассисаҳои 

таълимӣ, норасоии маводи таълимӣ, нарасидани кадрҳои омӯзгорӣ барои 

ақаллиятҳои миллӣ ба назар мерасад. 

Яке аз нишондиҳандаҳои рушди инфрасохотори минтақа  мавҷуд будани 

муассисаҳои кӯдаконаи томактабӣ мебошад, ки дар ҷадвали 2.1.5 дарҷи 

худро ёфтааст. 

Ҷадвали 2.1.5.  
Муассисаҳои кӯдаконаи томактабии дар кишвар ва ноҳияҳои тобеи 

ҷумҳурӣ , адад 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо 

2015 2016 2017 2018 2019 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, адад 578 602 615 636 662 

Аз ҷумла дар деҳот, адад 195 201 212 219 230 

Шумораи кӯдакон, ҳаз. нафар 92,0 91,1 93,1 96,6 102,2 

Шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ  адад 69 73 76 75 78 

Аз ҷумла дар деҳот, адад 28 29 31 30 31 

Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ. Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Минтақаҳои ҶумҳурииТоҷикистон. Душанбе.- 2002, с.34. 

Маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Душанбе. 2020.-С34-14. 
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Яке аз соҳаҳои муҳими инфрасохтори иҷтимоӣ дар сатҳи қаламрави 
кишвар ин тандурустӣ мебошад. Тандурустӣ ҳамчун соҳаи асосӣ ва 
муҳаррики соҳаҳои дигар баромад менамояд. Чун ки солимии аҳолӣ ин 
боигарии минтақа ба шумор меравад. Нишондиҳандаҳои таъминоти аҳолӣ бо 
хадамоти тиббӣ ва муассисаҳо  дар ҷадвали 2.1.6. оварда шудаанд. 

Ҷадвали 2.1.6. 
Нишондиҳандаҳои асосии рушди соҳаи тандурустӣ дар кишвар  

ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар солҳои 2014-2019. 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Шумораи беморхонаҳо  ҳамагӣ 467 474 479 484 490 494 

Шумораи муасисаҳои табобатӣ дар 
ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

80 79 85 82 78 78 

Ҳисаи ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 17,1 16,6 17,7 16,9 15,9 15,6 

Шумораи духтурони ҳамаи 
ихтисосҳо 

17352 17797 18044 18716 19085 19300 

ба 10 000 нафар аҳолӣ 20,8 20,8 20,6 21,0 20,9 20,7 

Шумораи духтурони ҳамаи 
ихтисосҳо дар ноҳияҳои тобеи 
ҷумҳурӣ 

2502 2573 2608 2678 2611 2561 

ба 10 000 нафар аҳолӣ дар ноҳияҳои 
тобеи ҷумҳурӣ 

13,0 13,0 12,9 12,9 12,3 11,8 

Шумораи катҳои беморхонаҳо: 
ҳамагӣ 

38714 39032 39816 40060 40409 40698 

ба 10 000 нафар аҳолӣ 46,4 45,6 45,5 44,9 44,3 43,7 

Шумораи катҳои беморхонаҳо: 
ҳамагӣ дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

5623 5651 5806 5835 6013 5951 

ба 10 000 нафар аҳолӣ 29,2 28,7 28,2 28,2 28,4 27,5 

Шумораи бунгоҳҳои саломати, адад 1704 1711 1704 1719 1719 1703 
Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, 2020. 150-162., Тандурустӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Минтақаҳои ҶумҳурииТоҷикистон. Душанбе. - 2002, с.5-66, 

 

Маълумотҳои ҷадвали 2.1.6. нишон медиҳанд, ки дар давраи 

таҳлилшуда шумораи беморхонаҳо дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 80 адад, 

шумораи табибон 2561 нафар, шумораи кормандон ва иқтидори 

амбулаторияҳо – 1704 ҳаз. нафар зиёд шудааст. Дар соли 2019 аҳолии 

минтақа 2120 ҳазор нафар 78 адад беморхона , 1719 адад амбулатория, 2611 

нафар табиб, хидмат расонидааст. Аммо, бояд қайд кард, ки бинобар 

афзоиши аҳолӣ, нишондиҳандаҳои соҳаи тандурустӣ дар давраи 

таҳлилшаванда тамоюли пастшавӣ доранд. 
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Барои ҳалли ин мушкилот, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Стратегияи миллии рушдро барои давраи то соли 2030 таҳия кардааст, ки дар 

он соҳаи иҷтимоӣ  яке аз нуқтаҳои меҳварӣ ва афзалиятноки сиёсати давлатӣ 

ба ҳисоб меравад. [18]. 

Барои ҳалли мушкилоти аҳолӣ дар минтақа бояд чораҳои зеринро 

роҳнамоӣ намуд: 

- таъминоти кафолатноки аҳолӣ бо кӯмаки ройгони тиббӣ ва доруворӣ 

дар ҳаҷми меъёрҳои минималии давлатӣ; 

- расонидани кӯмаки кафолатноки ройгони махсуси тиббӣ ба сокинон 

дар минтақа аз ҳисоби воситаҳои буҷет ва воситаҳои суғуртаи тиббии ҳатмӣ; 

- ташкили профилактикаи бемориҳо тавассути диспансеризатсияи 

аҳолии деҳот, тандурустӣ дар муассисаҳои муолиҷавӣ - профилактикӣ, 

рушди кумитаҳои санитарӣ - эпидемиологӣ, ҳифзи саломатии зан ва кӯдак, 

тарғиби тарзи ҳаёти солим; 

- татбиқи назорат аз рӯи риояи меъёрҳои давлатии сифати кӯмаки 

тиббӣ ва доруворӣ дар муассисаҳои тандурустӣ; 

- ташаккулдиҳии кумитаи тиббӣ - иҷтимоӣ (шабакаҳои беморхонаҳои 

парастории ҳамшираҳои шавқат ва ғ.). 

Ҳамин тариқ, дар оянда метавонад ҳам дар сатҳи минтақа ва ҳам дар 

сатҳи ҷумҳурӣ мушкилотҳои соҳаи тандурустиро бартараф намояд. 

Асоси тавозуни энергияи аввалияро дар Тоҷикистон сӯзишвории 

ангишти худӣ, захираҳои гидроэнергетикӣ ва маҳсулоти нафту газии 

воридшаванда ташкил медиҳанд. Қариб 96,0% неруи барқ дар неругоҳҳои 

обии иқтидори хурд, миёна ва калон истеҳсол карда мешавад. Бо мақсади 

коҳиши вобастагӣ аз воридоти гази табиӣ ва маҳсулоти нафтӣ, дар мамлакат 

ҷиҳати диверсификатсияи дастрасӣ ба захираҳои ҳомили энергия, аз ҷумла 

ангишт чораҳо андешида шудаанд. Дар натиҷаи чораҳои андешидашуда 

истихроҷи ангишт мунтазам зиёд шуда, дар соли 2019 2027,8 ҳазор тоннаро 

ташкил дод, ки аз истихроҷи он дар соли 1991 се маротиба зиёдтар аст. 

(ҷадвали 2.1.7.)  



74 

 

Аз маълумотҳои ҷадвали 2.1.7 чунин бар меояд, ки истеҳсоли ангишт 

сол аз сол зиёд гардидаистода, нишондиҳандаи он дар соли 2015 агар 1041,9 

ҳазор тонаро такил намуда бошад, ин нишондиҳада дар соли 2019 ба 2027,8 

яъне ду маротиба афзудааст. 

Ҷадвали 2.1.7.  

Истихроҷи маводҳои энергетикӣ дар кишвар ва ноҳияҳои тобеи 
ҷумҳурӣ, (дар шакли асл) 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо 

2015 2016 2017 2018 2019 

Ангишт, ҳаз. тонна 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 1041.9 1361,4 1759,7 1907,0 2027,8 

Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 234,1 189,4 250,5 162,1 237,9 

Ҳиссаи ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, % 22,5 13,9 14,2 8,5 11,7 

Нафт (якҷоя бо гази моеъ конденсат), ҳаз. тонна 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 24,6 25,0 23,4 23,6 23,3 

Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 2,4 2,7 1,9 2,3 2,1 

Ҳиссаи ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, % 9,7 10,8 8,1 9,7 9,1 

Истеҳсолӣ қувваи барқ, млрд. кВат/соат 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 17162 17232 18144 19742 20676 

Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 12 13 11 99 848 

Ҳиссаи ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, % 0,06 0,07 0,06 0,5 4,1 

Сарчашма: Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ. Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2031. – С. 41. 

 

Истеҳсоли қуваи барқ бошад, сол аз сол тамоёли афзоишро ба худ касб 

намуда, ин нишондиҳанда агар дар соли 2015 17,2 млрд. кВт. соат бошад, ин 

нишондиҳанда дар соли 2019 ба 20676 расидааст. 

Барои Тоҷикистон, ки дорои захираҳои нодири гидроэнергетикӣ ва 

захираҳои калони ангишт мебошад, иникшофи оқилонаи он метавонад 

катализатори рушди саноат, кишоварзӣ ва сатҳи зиндагии аҳолӣ гардад.  

Истифодаи самараноки иқтидори гидроэнергетикии кишвар барои 

афзун намудани содироти неруи барқ (иқтидор) ва воридоти асъор замина 

фароҳам меорад. Дар баробари ин имкониятҳои истифодаи захираҳои 

гидроэнергетикӣ аз омилҳои табиию иқлимӣ, ки боиси тағйирёбии маҷрои 

оби дарёҳо дар тӯли мавсим ва чандсолаҳо мегарданд, вобаста буда, ҷалби 
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захираҳои назарраси сармоягузориро тақозо мекунад. Маҳдудиятҳои 

мавсимӣ дар дастрасӣ ба неруи барқ барои инкишофи фаъолнокии корӣ дар 

Тоҷикистон монеа эҷод намуда, рушди иқтисодии онро бозмедоранд. Айни 

замон, зиёда аз 200 корхонаи саноатӣ ва энергетикӣ ангиштро ҳамчун 

сӯзишвории алтернативӣ ба гази табиӣ истифода мекунанд. Тараққиёти 

зеринизоми ангишт имконият медиҳад, ки вобастагии иқтисодиёти чумҳурӣ 

аз воридоти гази табиӣ ва маҳсулоти нафтӣ кам карда шавад. Дар ҳаҷми 

умумии истихроҷи ангишт усули карерии истихроҷи он (зиёда аз 90,0%) 

бартарият дошта, имкониятҳои назарраси истихроҷи шахтагӣ мавҷуд 

мебошанд. 

Чораҳои андешидашаванда барои ҳалли мушкилоти таъмини 

истиқлолияти энергетикии кишвар кифоя нестанд. Мушкилоти аҳамияти 

бештар дошта инҳо мебошанд: 

1. Диверсификатсияи сусти сарчашмаҳои истеҳсоли энергия ба он 

оварда расонидааст, ки вазни қиёсии энергияи НБО дар Ҷумҳурӣ 92,0 – 

95,0% истеъмоли умумии энергияро ташкил медиҳад. Имконияти истифодаи 

захираҳои гидроэнергетикӣ аз омилҳои табиию иқлимӣ вобаста мебошад. 

Дар давраи тирамоҳу зимистон аз сабаби кам шудани маҷрои об дар дарёҳо 

коркарди энергияи барқ дар неругоҳҳои барқии обӣ ба таври назаррас кам 

шуда, дар натича дар давраи ишорашуда норасоии баръалои неруи барқ ба 

вучуд меояд. 

Вобаста ба норасоӣ неруи барқ ҳар сол дар давраи тирамоҳу зимистон 

маҳдудияти таъминоти барқ чорӣ карда мешавад. Маҳдудияти (қатъи) 

дастрасӣ ба неруи барқ асосан барои истеъмолкунандагони деҳот ҷорӣ карда 

мешавад, ки дар он ҷо қариб 73,0% аҳолии кишвар зиндагӣ мекунанд. Дар 

давраи баҳору тобистон аз сабаби маҳдудияти талабот дар бозори дохилӣ ва 

набудани имконияти содироти неруи барқ самаранокии истифодаи иқтидори 

мавҷудаи неругоҳҳои барқи обӣ коҳиш меёбад. Ҳачми умумии партови 

холии об дар ҳама неругоҳҳои барқи обии ШСХК «Барқи Тоҷик» дар соли 

2013 24589,46 млн. м3 
-ро ташкил дод, ки ба 8085,62 млн. кВт. соат неруи 
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барқ баробар мебошад. Мушкилоти гармитаъминкунии алтернативии 

шаҳрҳои калону миёна аҳамияти муҳим дошта, дар ин замина зарурати 

таҷдиди марказҳои барқу гармидиҳии мавҷуда ва сохтани марказҳои барқу 

гармидиҳӣ ва дегхонаҳои нав, истифодаи сарчашмаҳои мухтори энергияи 

гармӣ, аз ҷумла дар асоси истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия 

дар биноҳои истиқоматӣ ва маъмурии лоиҳавӣ ба миён меояд. 

2. Сатҳи нисбат ба дигар соҳаҳои иқтисодиёт баланди қарзи берунӣ дар 

энергетика, ки дар он 24 созишномаҳои қарзӣ ба маблағи 1111,4 млн. доллари 

ШМА татбиқ шуда истодаанд. Афзоиши сармоягузориҳои хоричӣ ба 

энергетикаи Тоҷикистон гарчанде ба ҳалли мушкилоти таъмини боэътимоди 

неруи барқ равона шуда бошад ҳам, вале ба амнияти инвеститсионии 

энергетикаи ватанӣ ва дар маҷмӯъ кишвар таҳдид мекунад. 

3. Сиёсати тарифии номуносиби неруи барқ зимни вуҷуд доштани 

маданияти пасти истеъмоли барқ ва сатҳи баланди талафоти он. Ҷамъоварии 

пардохтҳои аз рӯи ҳисобҳои пешниҳоднамудаи ШСХК «Барқи Точик» қариб 

60,0% - ро ташкил медиҳад. Талафоти техникӣ қариб 18,0% - и истеҳсоли 

неруи барқро ташкил медиҳад (аз рӯи таҳлилҳои мавчуда талафоти воқеӣ 

33,0 – 35,0% - ро ташкил медиҳад). Дар энергетикаи ватанӣ, ки асоси онро 

ширкати давлатии «Барқи Тоҷик» ташкил медиҳад, новобаста аз чораҳои 

андешидашуда оид ба тақсимкунии вазифаҳои коркард, тақсимот ва 

интиқоли неруи барқ дар байни воҳидҳои сохтории он, сатҳи ба шароити 

муосир номутобиқи менеҷменти энергетикӣ ва устувории молиявӣ, 

самаранокии пасти тиҷоратикунонии бахш нигоҳ дошта мешавад. 

Мушкилоти коркарди тавозуни сӯзишворию энергетикии кишвар ва 

муносибгардонии он муҳим боқӣ мемонад. 

4. Инфрасохтори энергетикии инкишофнаёфта, аз ҷумла 

таъминкунандаи ба гардиши хоҷагидорӣ ворид кардани энергияи офтоб, бод 

ва маводи билогӣ. Набудани хатҳои интиқоли барқ, зеристгоҳҳои 

трасформаторӣ, иттилоот дар хусуси сарчашмаҳои алтернативии энергия ва 

марказҳои дахлдори таъмини техникӣ ва хизматрасонии онҳо ба амнияти 
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энергетикии маҳалҳи истиқоматии аз марказҳои сарбории энергетикӣ дар 

масофаи дур қарордошта ва фаъолнокии кории аҳолии дар онҳо 

истиқоматкунанда таҳдид эҷод мекунад. Фарсудашавии ҷойдоштаи 

инфрасохтори энергетикӣ ва нақлиётӣ самаранокӣ ва эътимоднокии 

интиқоли маводи энергияро кам менамояд, ки дар натича ба талафот, 

афзоиши хароҷоти истеъмолкунандагони сӯзишворӣ ва неруи барқу гармӣ 

оварда мерасонад [17]. 

Рушди савдо ва хизматрасонии маишӣ масъалаи рӯзмарра ба ҳисоб 

меравад. 

Ҳамин тариқ, дар солҳои 1991 - 2019 дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ як 

бахши нави инфрасохтори иҷтимоӣ - хизматрасонии маишӣ ба аҳолӣ 

ташаккул меёбад. Сатҳи рушди ин соҳа, ба андозаи зиёд, имкониятҳои 

такмили ҳаёти ҳаррӯзаро муайян мекунад, ки унсури асосии он кори хонагӣ 

ва корҳои ба он алоқаманд мебошад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки шумораи 

корхонаҳои хидматрасонии маишӣ дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ рӯ ба 

афзоиш ниҳодааст, ки дар маълумоти омории дар ҷадвали 2.1.8. 

нишондодашуда  инъикоси худро ёфтааст. 

Ҷадвали 2.1.8 

Нишондиҳандаҳои асосии хизматрасонии ба аҳолӣ дар кишвар ва 
ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар солҳо 2015-2019 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо 

2015 2016 2017 2018 2019 

Шумораи корхонаҳо, воҳид 3103 3987 3872 3683 4045 

аз ҷумла дар:      

минтақаи шаҳрӣ, воҳид  3001 3144 3400 3176 2813 

минтақаи деҳот, воҳид  102 843 472 507 1232 

Доираи корҳо ва хизматрасониҳои иҷрошуда, 
млн. сомонӣ 

15,6 19,3 19,2 15,6 14,9 

Сарчашма: Нишондиҳандаҳои асосии савдо ва Хизматрасонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Маҷмӯаи оморӣ. Агентии омори назди Президенти ҶумҳурииТоҷикистон Душанбе, 2020.-С 32-35. 

 

Таҳлили маълумотҳои ҷадвали 2.1.9. нишон медиҳад, ки дар соли 2015 

шумораи корхонаҳои хизмати маишӣ дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 3103 

ададро ташкил медиҳад. Ин нишондиҳанда дар соли 2019 4045 ададро 

ташкил дод, яъне дар давраи таҳлилшуда 942 адад ё 1,3 маротиба зиёд 
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шушудаст. Дар деҳот, дар соли 2015 ин рақам 102 адад ва дар соли 2019 

1232 адад, яъне 1130 адад зиёд шудааст. 

Нишондиҳандаи дигари баҳои сатҳи рушди инфрасохтори минтақа 

таъмини аҳолӣ бо лавозимотӣ маданию майшии истифодаи тулонӣ ба ҳисоби 

миёна ба 1000 нафар мебошад. Таҳлилҳои рақамҳои оморӣ нишон медиҳанд, 

ки ба 1000 нафар сокини ҷумҳурӣ дар соли 2019 - ум 1653 ҳамаи намудҳои 

соатҳо, 150 дастгоҳои қабули мавҷҳои радио, 326 телевизорҳо, 52 яхдонҳо, 18 

мошинҳои ҷомашӯйи, 29 чангкашакҳои барқӣ ва 241 мотосиклҳо рост меояд. 

Соҳаи савдо пайвандест, ки робитаи байни истеҳсолот ва истеъмолро 

миёнаравӣ мекунад ва дар муносибатҳои тақсимотӣ ва таъмини некӯаҳволии 

аҳолӣ нақши муҳим дорад, зеро қисми афзалиятноки неъматҳои моддии 

истеъмолкардаи он шакли молӣ дорад. Муомилоти моли чакана дар ноҳияҳои 

тобеи ҷумҳурӣ дар соли 2019 - ум 3820,4 млн. сомониро ташкил дод. Савдо 

дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ на танҳо сохтор ва тафовутҳои худро дорад, 

балки баъзе хусусиятҳо низ дорад, ки дар шаклҳои гуногуни ташкилӣ, 

иқтисодӣ ва иҷтимоӣ сурат мегиранд. 

Бо истифода аз маълумотҳои оморӣ таҳлили гардиши моли чакана дар 

ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар ҷадвали 2.1.9. оварда шудааст. 

Ҷадвали 2.1.9. 

Гардиши моли чакана дар кишвар ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, 
 (бо нархҳои соли 2019, млн сомонӣ) 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ҷумуҳурии Тоҷикистон 

Ҳаҷми умумӣ дар мамлакат 16025,6 16923,1 17938,5 19068,6 20479,7 24948,3 

Ба сари ҳазор  нафар аҳолии 
мамлакат, ҳаз. Сомонӣ 

1900 1900 2000 2100 2200 2700 

Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

Ҳаҷми умумӣ дар минтақа 2548,3 2691,1 2852,5 3032,3 3256,7 3820,4 

Ба сари ҳазор нафар аҳолии 
минтақа, ҳаз. сомонӣ 

1300 1300 1400 1400 1500 1760 

Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ. Агентии омори назди 
Президенти ҶумҳурииТоҷикистон, Душанбе, 2020. – С.328 - 306. Минтақаҳои 
ҶумҳурииТоҷикистон. Душанбе - 2002, с.34. Маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ. 
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе. 2020.- С  33 -404. 
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Ҳаҷми умумии гардиши моли чакана дар минтақа дар соли 2019 ба як 

нафар сокин ба 1,76 ҳазор сомонӣ баробар аст, ки нисбат ба нишондиҳандаи 

миёнаи ҷумҳурӣ 65,1%-ро ташкил медиҳад. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки рушди савдо ба сатҳи зиндагиҳои 

минтақаҳои ҷумҳурӣ таъсир мерасонанд. Яке аз нишондиҳандаҳои асосии 

рушди савдо, ба назари мо молгардиш ба як нафар аҳолӣ дар умум ва ба як 

сокини деҳот ба ҳисоб рафта метавонад, ки мо онро чун методологияи нави 

баҳодиҳии сатҳи рушди инфрасохтори деҳот пешниҳод менамоем. 

Нишондиҳандаи дигари инфрасохтори деҳот метавонад ҳаҷми 

хизматрасонии пулакӣ ба як нафар ё барои 1000 нафар аҳолӣ дар муқоиса ба 

нишондиҳандаҳои миёнаи ҷумҳурӣ бошад. Бо истифода аз рақамҳои оморӣ 

мо ин нишондиҳандаро дар ҷумҳурӣ ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳисоб 

намуда дар ҷадвали 2.1.10. ҷой додем. 

Ҷадвали 2.1.10.  
Ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ дар кишвар ва ноҳияҳои 

тобеи ҷумҳурӣ  дар солҳо 2014-2019 

(ба нарҳои солҳои зикршуда, млн. сомонӣ дар ҳамаи соҳаҳои 
хизматгузор) 

Нишондиҳандаҳо 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Хизматрасонии пулакӣ 10099,9 9615,8 1033,7 10884,0 11245,8 11730,0 

Ба як нафар, сомонӣ 1209,3 1124,5 118,2 1218,6 1329,1 1261,2 

Аз ҷумла маишӣ 3707,3 3758,6 3694,1 3908,3 4030,6 4387,2 

Ба як нафар, сомонӣ 446,6 439,5 422,6 439,1 442,2 471,7 

Ноҳияҳои тобеъи Ҷумҳурӣ  

Хизматрасонии пулакӣ 112,2 151,4 151,9 178,2 194,0 246,1 

Ба як нафар,сомонӣ 58,3 76,8 75,2 86,12 91,5 113,6 

Аз ҷумла маишӣ 7,9 15,6 19,3 19,2 15,6 14,9 

Ба як нафар,сомонӣ 4,1 7,9 9,5 9,3 7,4 6,8 
Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ. Агентии омори назди 

Президенти ҶумҳурииТоҷикистон, Душанбе, 2020. – С.328 - 306. Минтақаҳои 
ҶумҳурииТоҷикистон. Душанбе. - 2002, с.34. Маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ. 
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе. 2020.- С  33 -404. 

 

Ҳаҷми умумии хизматрасонии пулакӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ба аҳолӣ 

11730,0 млн.сомониро дар соли 2019 ташкил намудааст ва ин нишондиҳанда 

дар ноҳияиҳои тобеи ҷумҳурӣ бошад 246,1 млн. сомониро ташкил додааст. 

Ба сари як нафар аҳолӣ бошад дар сатҳи ҷумҳурӣ хизматрасонии пулакӣ ба 
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аҳолӣ 1261,2 сомониро ташкил медиҳад ва дар сатҳи минтақа бошад аз ҷумла 

дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ба 113,6 сомонӣ рост меояд. 

Шабакаи роҳҳои Тоҷикистон дар шароити хосе ташаккул ёфтааст, ки 

он ҳам ба вазъи муосири нақлиёт ва ҳам ба имкониятҳои рушди минбаъдаи 

он таъсир мерасонад. Ин пеш аз ҳама бо мураккаб будани истифодаи 

техникаи нақлиётӣ дар ҳудуди кишвар, ки қисми зиёди он куҳсор мебошад, 

инчунин ташаккули таърихан тақозошудаи шабакаҳо дар муҳлатҳои кӯтоҳ, 

ки сабаби истифодаи васеи намудҳои гузаранда ва пасти роҳҳо гардидааст, 

алоқаманд мебошад. Инкишофи ҳамаи намудҳои нақлиёт таҳти таваҷҷуҳи 

доимии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. Ҷудокунии маблағҳо 

ба таъмир ва нигаҳдории роҳҳо ва намудҳои нақлиёти истифодаи умум дар 

баробари афзоиши сармоягузорӣ барои сохтмон, таҷдид ва барқароросозии 

роҳҳо зиёд шудаистодааст. Нигаред ба ҷадвали 2.1.11. 

Ҷадвали 2.1.11.  
Боркашонӣ бо бо нақлиёти автомобилӣ дар кишвар ва ноҳияҳои тобеи 

ҷумҳурӣ млн. тона\ км 

Нишондиҳандаҳо 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ҷумуҳурии Тоҷикистон 

Бо нақлиёти 
автомобилӣ 

67600,9 68304,1 78610,5 799482,5 84257,6 79594,7 

Ба як нафар, т/км 8093,9 7987,6 8991,4 89515,6 9232,1 8559,2 

Ноҳияҳои тобеъи Ҷумҳурӣ 

Бо нақлиёти 
автомобилӣ 

15162,4 14184,9 21175,0 24522,6 26616.9 22183,6 

Ба як нафар, сомонӣ 1815,4 1658,8 2421,9 2745,7 2916,4 1071,4 
Сарчашма: Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ. Агентии омори назди 

Президенти ҶумҳурииТоҷикистон. 2020. - С.306-312 
 

Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ борҳо асосан тавассути наклиёти 

автомобилӣ кашонида мешавад. Дар соли 2019 дар ҷумҳурӣ тавассути 

нақлиёти автомобилӣ ба андозаи 79594,7 т/км бор кашонида шудааст, ки ба 

як нафар сокин 8559,2 т/км рост меояд. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ин 

нишондиҳанда мутаносибан ба 22183,6 ва 1071,4 т/км баробар аст.  

Нишондиҳандаи дигаре, ки рушди инфрасохтори нақлиётиро нишон 

медиҳад, боргардиши нақлиёти автомобилӣ ба ҳисоб меравад, ин 

нишондиҳанда дар минтақа ба як нафар мебошад, ки дар соли 2019 ба 625,7 
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т/км баробар буд, ки нисбат ба нишондиҳандаҳои миёна ҷумҳурӣ 176,1 т\км 

кам аст. Нигаред ба ҷадвали 2.1.12   

Ҷадвали 2.1.12. 
Боргардиши нақлиёти автомобилӣ дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ,  

млн. т/км 

Нишондиҳандаҳо 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ҷумуҳурии Тоҷикистон 

Бо нақлиёти автомобилӣ 5783,3 5672,3 5282,0 5924,2 6289,7 7457,7 

Ба як нафар, т/км 692,4 663,3 604,1 663,3 689,1 801,8 

Ноҳияҳои тобеъи Ҷумҳурӣ 

Бо нақлиёти автомобилӣ 1230,5 1254,1 1059,8 1094,1 1212,7 1354,7 

Ба як нафар, т/км 640,2 635,9 524,3 528,8 572,0 625,7 
Сарчашма: Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ. Агентии омори назди 

Президенти ҶумҳурииТоҷикистон. Душанбе 2020. –С.306-312 
 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи давлатии инкишоф ва ҷорӣ 

намудани технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ барои солҳои 2014-

2017 қабул шуда буд, ки афзалиятҳои рушдро дар бахши технологияҳои 

иттилоотӣ инъикос намуда, барои васеъ гардонидани дастрасӣ ба 

хизматрасонии коммуникатсионӣ дар давраи миёнамуҳлат равона карда 

шудааст. Дар мамлакат як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба масъалаҳои 

маълумот, иттилоотонӣ ва инкишофи технологияҳои коммуникатсионию - 

иттилоотӣ қабул карда шудааст.  

Сарфи назар аз фаъолияти ташкилӣ ва сармоягузории фаъол дар соҳаи 

нақлиёт ва телекоммуникатсия, мушкилоти зерин боқӣ мемонанд: 

-масофаи дур аз роҳҳои баҳрӣ ва марказҳои инкишофёфтаи ҷаҳонӣ, 

баромади маҳдуди нақлиёти роҳи оҳан ба кишварҳои хориҷӣ ва минтақаҳо; 

-алоқаи сусти долонҳои нақлиётии байналмилалӣ бо шабакаи дохилии 

роҳҳои автомобилгард; 

- амалан мавҷуд набудани шабакаҳои марказҳои логистикии нақлиётӣ; 

- ба талаботи стандартҳои байналмилалии бехатарӣ ва истифода 

мувофиқат накардани бисёр намудҳои нақлиёт; 

- набудани алоқаи ҳавоӣ бо минтақаҳои зиёди дохили кишвар; 



82 

 

- мавҷуд набудани стандарти ягонаи таҳия ва истифодаи низомҳои 

мақомотӣ давлатӣ ва ҳамгироии онҳо, инчунин ҳамкории электронӣ дар 

асоси истифодаи имзои электронии рақамӣ; 

- муносибгардонии заифи расмиёти маъмурӣ, ки ба иттилоотонии 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ равона карда шудааст. 

Дар доираи татбиқи ин ҳуҷҷатҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба эҳё ва 

рушди ҳунарҳои мардумӣ то имрӯз даҳҳо мактаби ҳунармандон дар шаҳру 

ноҳияҳои ҷумҳуриамон ташкил шуда, фаъолият намуда истодаанд. Дар ин 

мактабҳо аз рӯйи усули анъанавии миллии «устод-шогирд» шогирдон тарбия 

меёбанд. 

Ба андешаи мо, барои боз ҳам рушду нумӯ ёфтани минтақаҳои кишвар 

таъсиси коллеҷҳои хунарҳои мардумӣ дар ҳар як вилоят зарур мебошад. 

Ҳоло танҳо як чунин коллеҷ дар шаҳри Истаравшан фаъолият дорад, ки 

талаботи рузафзун барои аз бар намудани ҳунарҳои мардумиро, махсусан дар 

деҳот, қонеъ карда наметавонад. 

Хулосаи параграфи 2.1 диссертатсия. 

1. Вазъияти манзили  ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар ин давра 

тамоюли афзоиш дошта, он асосан аз ҳисоби истиқоматкунандагони худи 

деҳот маблағгузорӣ карда мешавад. Дар  НТҶ фонди манзил тамоюли 

афзоиш дошта бошад ҳам, вале нишондиҳандаи ба як нафар аҳолӣ  нисбат ба 

нишондиҳандаҳои миёнаи ҷумҳурӣ 0,4 метри мураббаъ кам аст. 

2. Дар соҳаи маориф номукаммали идоракунӣ боиси норасоӣ ва 
истифодаи нокифояи захираҳо гардидааст. Соҳа, новобаста аз он ки бахши 
хусусӣ равнақ ёфта истодааст, вале ҳанӯз ба сатҳи муътадил ё ин  ки 
таъминкунадаи бехатарӣ нарасидааст. Дар шароити иқтисоди бозорӣ паст 
шудани сифати таҳсилот, бо сатҳи пасти музди меҳнати омӯзгорони 
мактабҳои таҳсилоти умумӣ, норасоӣ ва нокифоягии ҳайати омӯзгорон, 
алалхусус забонҳои русӣ ва англисӣ дар деҳот алоқамандии зиёд дорад.. 

3. Яке аз соҳаҳои муҳими инфрасохтори иҷтимоӣ дар сатҳи қаламрави 
кишвар тандурустӣ мебошад. Хизматрасонии тиббӣ дар ҷумҳурӣ сол аз сол 
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беҳтар шуда, маълумотҳо нишон медиҳанд, ки дар давраи таҳлилшуда 
шумораи беморхонаҳо, шумораи табибон, шумораи кормандони ва иқтидори 
амбулаторияҳо зиёд шудааст, аммо, бояд қайд кард, ки бинобар афзоиши 
аҳолӣ, нишондиҳандаҳои соҳаи тандурустӣ дар давраи таҳлилшаванда 
тамоюли пастшавӣ доранд. 

Барои ҳалли ин мушкилот бояд  таъминоти кафолатноки аҳолии деҳот 
бо кӯмаки ройгони тиббӣ ва доруворӣ дар ҳаҷми меъёрҳои минималии 
давлатӣ, бо ёрии таъҷилӣ ва кӯмаки аввалия,  расонидани кӯмаки 
кафолатноки ройгон аз ҳисоби воситаҳои буҷет ва воситаҳои суғуртаи 
тиббии ҳатмӣ, ташкили профилактикаи бемориҳо тавассути 
диспансеризатсияи аҳолии деҳот, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ғ. амалӣ 
карда шавад.  

4. Рушди инфрасохтори энергетикии инкишофнаёфта, аз ҷумла 

таъминкунандаи ба гардиши хоҷагидорӣ ворид кардани энергияи офтоб, бод 

ва маводи билогӣ. Фарсудашавии ҷойдоштаи инфрасохтори энергетикӣ ва 

нақлиётӣ самаранокӣ ва эътимоднокии интиқоли маводи энергияро кам 

менамояд, ки дар натиҷа ба талафот, афзоиши хароҷоти 

истеъмолкунандагони сӯзишворӣ ва неруи барқу гармӣ оварда мерасонад. 

Чораҳои андешидашаванда барои ҳалли мушкилоти таъмини 

истиқлолияти энергетикии кишвар кифоя нестанд. Мушкилоти аҳамияти 

бештар дошта вобаста ба норасоӣ неруи барқ ҳар сол дар давраи тирамоҳу 

зимистон маҳдудияти таъминоти барқ ҷорӣ карда мешавад.  

5. Сарфи назар аз фаъолияти ташкилӣ ва сармоягузории фаъол дар 

соҳаи нақлиёт ва телекоммуникатсия, мушкилоти зерин: -алоқаи сусти 

долонҳои нақлиётии байналмилалӣ бо шабакаи дохилии роҳҳои 

автомобилгард, амалан мавҷуд набудани шабакаҳои марказҳои логистикии 

нақлиётӣ, ба талаботи стандартҳои байналмилалии бехатарӣ ва истифода 

мувофиқат накардани бисёр намудҳои нақлиёт, набудани алоқаи ҳавоӣ бо 

минтақаҳои зиёди дохили кишвар ва ғ. 
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2.2. Таҳлили иҷрои барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру 
ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

Таҳия ва қабули «Барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру 

ноҳияҳои тобеи ҷумҳур барои солҳои 2016 - 2020» як падидаи нав дар рушди 

инфрасохтори шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, ки тибқи ҳуҷҷатҳои муҳими 

стратегӣ, аз қабили Ҳадафҳои рушди ҳазорсола, Стратегияи миллии рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 таҳия ва бо қарорҳои Маҷлиси вакилони 

халқи ноҳияҳо тасдиқ карда шудааст.  

Ҷадвали 2.2.1 

Таҳлили иҷрои «Барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру 
ноҳияҳои тобеи ҷумҳур барои солҳои 2016 - 2020» дар давоми солҳои 2016 

– 2019 

Шаҳру 
ноҳияҳо 

Шумораи 
умумии 
лоиҳаҳо 

Арзиши 
умумии 
лоиҳа, 
млн. 

сомонӣ 

Лоиҳаҳои 
иҷро-шуда 
ва идома-

дошта дар 
сол-ҳои 
2016 - 

2019 

Лоиҳаҳои 
ама-

лигашта 
нисбат ба 
лоиҳаҳои 
умумӣ, % 

Маблағи 
умумии 

лоиҳаҳои 
иҷрошуда, 

млн. 
сомонӣ 

Маблағи 
азхудкунии 
лоиҳаҳои 
иҷрошуда 
нисбат ба 
арзиши 
умумии 
лоиҳа, % 

Ҳисор 183 502,9 79 43,2 314,9 62,6 

Ваҳдат 193 1073 139 72 817,2 76,1 

Варзоб 215 228,08 97 39,6 90,3 93,1 

Лахш 136 82,2 84 22,1 18,2 22 

Рашт 96 220,2 39 40,6 51,7 23,4 

Файзобод 158 269,1 76 48,1 86,4 32,1 

Нуробод 202 182,1 65 32,1 32,2 58,6 

Турсунзода 173 545,2 128 73,9 496,6 91,1 

Тоҷикобод 182 117,6 50 27,4 14,2 28,4 

Роғун 175 265,2 67 38,2 51,2 76,4 

Рӯдакӣ 319 634,68 136 42,6 495,250 65,2 

Шаҳринав 110 400,2 54 8 33,8 62,5 

Ҳамагӣ 2142 4520,46 1014 47,3 2501,95 55,3 

Сарчашма: Дар асоси маводҳои Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст. 
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Дар ин давра дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 2142 лоиҳаҳои сармоягузорӣ 

бо арзиши умумии 4520,46 млн. сомонӣ таҳия шуда, аз онҳо 1014 лоиҳа, ба 

маблағи 2501,95 млн. сомонӣ ё 52,7% ба иҷро расидаанд, ки дар ҷадвали 

2.2.1. иникоси худро ёфтааст.  

Таҳлиҳо нишон доданд, ки раванди амалишавии Барномаи рушди 

иҷтимоию иқтисодии шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳур ва аз азхудкунии 

маблағҳо барои амалигардонии лоиҳа чорабиниҳои барномаи рушди 

иҷтимоию иқтисодӣ дар шаҳру ноҳияи Варзоб - 93,1%, Турсунзода - 91,1%, 

Роғун - 76,4%, Ваҳдат - 76,1%, Рӯдакӣ - 65,2%, Ҳисор - 62,6%, Шаҳринав - 

62,5% ва Нуробод - 58,6% таъмин гардида, дар сатҳи муайян барои пешрафти 

иқтисодӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат намуда 

истодаанд (ҷадвали 2.2.1.). 

Нишондиҳандаи пасти он дар ноҳияҳои Лахш - 22%, Рашт - 23,4%, 

Тоҷикобод - 28,4%, Роғун - 38,2% ба назар мерасад, ки ҳамкории байни 

мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ҷалби соҳибкорон ва 

фаъолияти мақомоти идоракунии маҳаллиро талаб менамояд.  

Натиҷаи рафти таҳлили нишондиҳандаи раванди амалишавии 

Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳур муайян 

намуд, ки самаранокии фаъолияти мақомоти марбутаи маҳаллии ҳокимияти 

давлатии шаҳрҳо ва ноҳияҳо ба талабот ҷавобгӯ нестанд. 

Ягон шаҳру ноҳия иҷрои пурраи лоияҳаҳоро таъмин карда 

натавонистааст. Шаҳри Турсунзода аз ҳама беҳтар – 73,9%, Файзобод, Рашт, 

Ҳисор ва Рӯдакӣ аз 40,6 то 48,1%, Варзоб, Нуробод ва Роғун аз 32,1 то 39,6% 

ва дигар шаҳру ноҳияҳо барномаро то 30,% иҷро намуданд, ки андешидани 

тадбирҳои иловагиро ҷиҳати истифодаи самараноки захираҳои табиӣ, моддӣ 

ва молиявии ин шаҳру ноҳияҳоро тақозо менамояд.  

Рушди инфрасохтори иҷтимоии минтақаро бе дастгирии давлатӣ 

тасаввур кардан ғайри имкон мебошад. Аз ин лиҳоз аз ҷониби давлат 

дастгириҳо дар намуди кумакҳои молиявӣ, мусоидати молиявӣ ва кумакҳои 
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бебозгашт ба роҳ монда мешавад. Ҳадафи асосии талошҳои Ҳукумати 

мамлакат ба ҷиҳати устувор сохтаи соҳаи иҷтимоӣ ва инчунин баланд 

бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ, солимии аҳолӣ, дарозумрии шаҳрвандон, 

тарзи ҳаёти солим, рушди сармояи зеҳнӣ ва инчунии омода намудани 

кадрҳои тахасусманд дар нуқтаи меҳварии сиёсати Ҳукумати мамлакат қарор 

дошта, пайваста аз ҷониби Ҳукумат бо дастгириҳои Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  бомаром давом 

дорад. Аз ин лиҳоз соҳаҳои маорифу тандурустӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, 

таъмин кардани аҳолии деҳот бо мақсади рушди соҳаи иҷтимоӣ бо роҳи 

беҳтар намудани инфрасохтор ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ аз 

ҷониби давлат мусоидати молиявӣ ба роҳ монад шудааст, ки дар диаграммаи 

2.2.1 дарҷ гардидааст.  

 

Сарчашма: Дар асоси маводҳои Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби 
муаллиф тартиб дода шудааст. 

Аз маълумотҳо диаграмаи 2.2.1., чунин бар меояд, ки дар солҳо 2017- 

2020 аз ҷониби буҷети ҷумҳуриявӣ ба маблағи 3319,2 млн. сомонӣ 

маблағгузорӣ гардидааст, дар соли 2017, 719,1 млн. сомонӣ маблағгузорӣ 

гадидааст ва ин нишондиҳанда дар соли 2020 бошад ба 936,2 млн. сомонӣ 

расидааст. Дар муқоиса ба соли 2020 1,3 маротиба мусоидат молиявӣ аз 

ҷониби давлат зиёд гардидааст. 
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Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар худ 13 -  шаҳру ноҳияро фаро гирифта, 

вазни хоси маблағи умумии ба минтақа ҷудогардида вобаста ҳар як ноҳия дар 

ҷадвали 2.2.2. инъикоси худро ётааст. 

Ҷадвали 2.2.2 

Нишондиҳандаҳои рушди инфрасохтори  иҷтими дар ноҳияҳои 
тобеи ҷумҳурӣ барои солҳои 2017-2020 

Шаҳру ноҳияҳо 

2017 2018 2019 2020 

мл
н.

 
со

мо
нӣ

 

Ҳ
ис

са
и 

но
ҳи

я 

мл
н.

 
со
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нӣ

 

Ҳ
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и 
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ҳи

я 

мл
н.

 
со
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нӣ

 

Ҳ
ис

са
и 

но
ҳи

я 

мл
н.

 
со

мо
нӣ

 

Ҳ
ис

са
и 

но
ҳи
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Ваҳдат 122, 3 17% 125,8 16% 135,6 16% 153,8 16% 

Роғун 24,8 3% 34, 9 4% 28, 8 3% 30,8 3% 

Турсунзода 98, 7 14% 111,6 14% 117,7 14% 123 ,7 13% 

Варзоб 31, 6 4% 33, 5 4% 36, 8 4% 37, 1 4% 

Рашт 52, 5 7% 52, 9 7% 60, 8 7% 63, 4 7% 

Лахш 33,6 5% 36,0 5% 38,1 4% 39,5 4% 

Нуробод 28, 5 4% 30, 5 4% 35, 1 4% 38, 9 4% 

Рӯдакӣ 125,1 17% 148,6 19% 159,8 18% 184,1 20% 

Сангвор 17, 8 2% 18, 9 2% 20, 3 2% 21, 3 2% 

Тоҷикобод 19,7 3% 21, 7 3% 23, 5 3% 24,5 3% 

Файзобод 34,7 5% 39,4 5% 46,1 5% 46,9 5% 

Шаҳринав 36,1 5% 40,2 5% 43,5 5% 45,7 5% 

Ҳисор 93,4 13% 104,7 13% 119,4 14% 126,4 14% 

Сарчашма: Дар асоси маводҳои Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби 
муаллиф тартиб дода шудааст. 

Дар ин давра дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ  3319,2 млн. сомонӣ аз 

ҷониби буҷети давлатӣ маблағгузорӣ гардидааст. Ҳиссаи шаҳри Ваҳдат дар 

тӯли чор соли арзиши миёнаи фоизӣ 16,2 %-ро ташкил намудааст, дар ноҳияи 

Шаҳринав бошад фоизи миёна, ё ин ки ҳиссаи маблағгузорӣ дар минтақа 5%-

ро ташкил намуда руй ба афзоиш ниҳода аст. 

Яке аз нишондиҳандаҳои рушди шаҳру ноҳияҳо, самаранок истифода 

намудани  нишондиҳандаи ҳаҷми қувваи барқи қабулгардида мебошад. 

Таҳлили нишондиҳандаҳои соли 2019 оиди ҳаҷми барқи истифодашуда, 

нисбат ба соли 2018 дар шаҳру ноҳияҳои Рӯдакӣ - 60,3 млн. кВт/соат, Ҳисор 

20,7 млн. кВт/соат, Турсунзода 14,6 млн. кВт/соат, Файзобод 13,2 млн. 



88 

 

кВт/соат, Лахш 5 млн. кВт/соат, Нуробод 3,1 млн. кВт/соат, Рашт 3 млн. кВт 

соат, Тоҷикобод 2,8 млн. кВт/соат, Ваҳдат 2,2 млн. кВт/соат ва Сангвор 0,8 

млн. кВт/соат, зиёд гардидааст, ки барои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру 

ноҳияҳо замина гузоштааст. Ин нишондиҳанда дар шаҳри Роғун -7,1 млн. 

кВт/ соат ва ноҳияи Шаҳринав - 2,1 млн. кВт/ соат кам гардидааст (чадвали 

2.2.2). 

Ҷадвали 2.2.3 

Нишондиҳандаҳои истеъмоли барқ ва мавҷудияти нерӯгоҳҳои хурди 
барқӣ 

Шаҳру ноҳияҳо 

Афзоиши 

ҳаҷми барқи 
истифодашуда нисбат 

ба соли 2018, млн. 
кВт/соат 

Шумораи 
нерӯгоҳҳои 

хурди барқӣ, 
адад 

Сарфи маблағҳо аз ҳамаи 
сарчашмаҳои 

сармоягузорӣ, млн. 
сомонӣ 

 

Ҳисор 20,7 4 58,2 

Ваҳдат 2,2 55 1,0 

Варзоб - - - 
Лахш 5,0 2 - 
Рашт 3,0 2 - 
Файзобод 13,2 - 43  

Нуробод 3,1 - 64,1 

Турсунзода 14.6 2 141,5 

Тоҷикобод 2,8 1 0,6 

Роғун 7,1 - 41,7 

Рӯдакӣ 60,3 - - 
Шаҳринав 2,1 2 - 
Сангвор 0,8 - 7,7 

Ҳамагӣ 134,9 68 357,8 

Сарчашма: Дар асоси маводҳои Кумита рушди маҳалли назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст. 

Дар давоми соли 2019 дар ноҳияи Нуробод аз ҳисоби тамоми 

сарчашмаҳои маблағгузорӣ 64,1 млн. сомонӣ аз ҷумла 21,3 млн, сомонӣ аз 

ҳисоби Муассисаи давлатии «Мудирияти минтақаи зериобшавандаи НБО - и 

Роғун», 4,3 млн. аз ҳисоби маблағҳои ҷумҳуриявӣ, вазорату кумитаҳо, 2,05 

млн. сомонӣ аз ҳисоби маблағҳои сармоягузорони хориҷӣ, аз он ҷумла, 

1277,2 ҳазор сомонӣ аз ҳисоби Федератсияи футболи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

773,6 ҳазор сомонӣ аз Сафорати Ҷопон дар Тоҷикистон ва инчунин 30,7 млн. 

сомонӣ аз ҳисоби аҳолӣ ва соҳибкорон корҳои сохтмону ободонӣ иҷро карда 

шудааст.  
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Шумораи неругоҳҳои хурди барқӣ дар шаҳри Ваҳдат 55 адад, шаҳри 

Ҳисор 4 адад, ноҳияҳои Рашт 2 адад, Шаҳринав 2 адад, Лахш 2 адад, 

Турсунзода 1 адад ва Тоҷикобод 1 ададро ташкил медиҳад, ки фаъолияти 

мунтазами он барои зиёд намудани ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ таъсири мусбӣ 

мерасонад. 

Вале, дар шаҳри Ҳисор 3 адад, дар ноҳияи Нуробод 12 адад ва дар 

ноҳияи Шаҳринав 2 адад нерӯгоҳҳои хурди барқӣ аз фаъолият боз мондаанд, 

ки барои дар ҳолати корӣ нигоҳ доштани он тадбирҳои зарурӣ бояд андешида 

шаванд. 

Ҷиҳати рушди инфрасохтор ва фароҳам овардани шароити созгор 

барои аҳолии сатҳи маҳал дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ нақшаи 

чорабиниҳо таҳия ва тасдиқ карда шуда, давра ба давра аз ҷониби сармояи 

дохилию хориҷӣ амалӣ гардида истодаааст. 

Дар ноҳияи Лахш таъмиру барқарорсозӣ ва сохтмони 34 иншооти 

таъиноти гуногун аз ҷумла, аз ҳисоби маблағҳои Вазорати кишоварзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони 1 иншоот, аз ҳисоби Иттифоқи 

Тоҷикматлубот таъмири 1 иншоот, аз ҳисоби маблағҳои буҷети маҳаллӣ 

сохтмони 6 иншоот, аз ҳисоби маблағҳои соҳибкорон ва аҳолӣ сохтмони 18 

иншоот ва аз ҳисоби ташкилотҳои хориҷӣ сохтмони 8 иншоот идома дошта, 

10 адади иншоотҳо мавриди истифода қарор дода шудааст. 

Дар марҳилаи тадқиқотӣ ба шаҳри Роғун ба маблағи 41,7 млн. сомонӣ, 

аз ҷумла аз ҳисоб буҷети маҳаллӣ ба маблағи 6,6 млн. сомонӣ, буҷети 

ҷумҳуриявӣ 12,8 млн. сомонӣ, соҳибкорон 20,7 млн. сомонӣ ва сармояи 

хориҷӣ 1,7 млн. сомонӣ корҳои сохтмонӣ ба анҷом расида, мавриди истифода 

қарор дода шудаанд. 

Дар ноҳияи Сангвор давоми соли 2019 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои 

маблағгузорӣ 26 иншоот аз ҷумла 6 иншоот ба соҳаи маориф, 3 иншоот ба 

соҳаи тандурустӣ, 1 иншоот ба соҳаи ҷавонон ва варзиш, 4 иншоот оид ба 

пешгирии офатҳои таббӣ, 5 иншоот ба соҳаи савдо ва хизматрасонӣ, 2 

иншоот ба соҳаи кишоварзӣ ва шикор, 3 иншоот ба соҳаи нақлиёт ва 2 
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иншоот ба соҳаи сохтмон рост омада, дар маҷмӯъ ба маблағи 7,7 млн. сомонӣ 

корҳои сохтмонӣ ба анҷом расонида шудааст. 

Дар ноҳияи Тоҷикобод бо ташаббуси мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ, дастгирии соҳибкорон ва аҳолӣ ба маблағӣ 60 ҳазор 

сомонӣ корҳои лоиҳакашӣ барои кашидани оби нӯшокӣ ба маркази ноҳия 

анҷом дода шудааст. 

Дар соли 2019 дар шаҳри Турсунзода бо ҷалби сармояи хориҷӣ Лоиҳаи 

«Барқарорсозии зеристгоҳи барқии Равшан 220/35/10 кВт» амалӣ гардида 

истодааст, ки маблағи он 14 млн. 520 ҳазор доллари ИМА-ро ташкил 

медиҳад. Дар доираи лоиҳаи мазкур 2 автотрансформатори 125 МВА, 2 

трансформатори танзимкунандаи шиддат 40 МВА ва як трансформатори 

шиддатбаландкунанда 25 МВА ва қисмҳои онҳо ба зеристгоҳи мазкур ворид 

карда шуданд. 

Дар ноҳияи Файзобод ҷиҳати таъмини аҳолии маркази ноҳия ва ҳудудӣ 

якчанд деҳаҳои ҷамоатҳо бо оби тозаи ошомиданӣ ва таъмини хизматрасонии 

оби корезӣ ба маблағи 43 млн. сомонӣ лоиҳаҳо омода карда шудааст. Вобаста 

ба лоиҳаи мазкур корҳои ҷамъоварии маълумотҳо пурра ҷамъбаст гардида, аз 

тарафи Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд дар мувофиқа бо Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли ҷорӣ корҳои сохтмонии он оғоз карда 

мешаванд. 

Бо ин мақсад дар шаҳри Ҳисор дар марҳилаи тадқиқотӣ аз ҳисоби 

ҳамаи манбаҳои сармоягузорӣ 58 млн. 283,0 ҳазор сомонӣ маблағ сарф карда 

шудаст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2018 55 млн. 481,5 ҳазор сомонӣ ё 

худ 5,0% зиёд мебошад. 

Дар ҳудуди шаҳр 3 бинои аз 5 то 9 ошёна, 7 бунгоҳи тиббӣ, 4 

муассисаи таълимӣ ва 55 синфхонаҳои иловагӣ мавриди истифода қарор дода 

шуда, бунёди 10 бинои баландошёна идома дорад. 

Кам гардидани он нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта дар ноҳияи 

Лахш -2,13 м2
 (0,07 м2) ба назар расида, ҷиҳати расидан ба натиҷаи 

пешбининамудаи СМР барои давраи то соли 2030 мушкилот пеш меорад. 
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Аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру 

ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо мақсади иҷрои Амри Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 22 майи соли 2018, №АП-1059 ҷиҳати омодагии ҳамаҷониба 

ба таҷлили ҷашни 30 - солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон корҳои муайян ба анҷом расонида шудаистодааст, ки он дар 

диаграми 2.2.2. инъикоси худро ёфтааст. 

 
Сарчашма: Дар асоси маводҳои Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст. 
 

Иншоотҳои бунёдгардида, асосан сохтмони муассисаҳои таълимӣ, 

томактабӣ, сохтмони майдончаҳои варзишӣ, толори варзишӣ, бунгоҳҳои 

тиббӣ, коргоҳи дузандагӣ, дорухона ва ғайраҳо буда, барои фароҳам 

овардани шароити мусоиди зиндагӣ мусоидат менамояд. 

Дар ноҳияи Рӯдакӣ тибқи Нақшаи генералии шаҳраки Сомониён барои 

бунёди як қатор бино ва дигар иншоотҳо, аз ҷумла 19 адад биноҳои 

истиқоматии баландошёна ва миёнаошёна қарорҳои дахлдор қабул карда 

шудааст. Дар марҳилаи тадқиқотӣ 3 км. роҳи автомобилгард дар маркази 
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ноҳия мумфарш гардида, 5 иншоот аз ҷониби комиссияи давлатӣ қабул ва 

мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. 

Дар шаҳри Ваҳдат давоми соли 2019 аз тарафи корхонаҳои «ЛИМ ва Б» 

ва «Лоиҳакаш» дар маҷмуъ ба маблағи 998,5 ҳазор сомонӣ корҳои лоиҳакашӣ 

ва нақшакашӣ ба анҷом расонида шуданд. 

Дар соли 2019 ҷиҳати ба истифодадиҳии манзилҳои истиқоматӣ ба сари 

як нафар аҳолӣ дар ноҳияи Варзоб 6,9 м2
 (12,0 м2

 дар соли 2019), ноҳияи 

Тоҷикобод 0,2 м2
 (9,9 м2) ва ноҳияи Шаҳринав 1 м2

 (21 м2), Роғун 2,2 м2
 (9,1 

м2), зиёд гардида, ба аҳолӣ шароити зист фароҳам оварда шудааст. 

То 1.09.2020 дар шаҳру ноҳияҳои Ҳисор аз 613 иншооти ба нақша 

гирифта шуда, 204 иншоот ё 33,2%, Ваҳдат аз 612 иншоот (358 иншоот - 

58,1%), Рӯдакӣ аз 414 иншоот (214 иншоот - 51,6%), Файзобод аз 352 иншоот 

(138 иншоот - 39,2%), Турсунзода аз 390 иншоот (130 иншоот - 40,3%), 

Шаҳринав аз 401 иншоот (226 иншоот - 56,5%), Варзоб аз 270 иншоот (86 

иншоот - 31,8%), Нуробод аз 248 иншоот (150 иншоот - 60,4%), Рашт аз 255 

иншоот (160 иншоот - 62,7%), Лахш аз 136 иншоот (62 иншоот - 45,5%) ва 

Тоҷикобод аз 69 иншоот (36 иншоот - 52,1%) сохта ба истифода дода 

шудааст. 

Баҳри таъмиру таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ бо истифода аз ҳисоби ҳамаи 

сарчашмаҳо дар ҳудуди шаҳр ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо маром идома 

дошта, дар шаҳру ноҳияҳои мазкур дар маҷмӯъ 855,7 км, аз ҷумла дар шаҳру 

ноҳияҳои Рашт 198,7 км, Ҳисор 168 км, Нуробод 161 км, Лахш 114,5 км, 

Турсунзода 71 км, Рӯдакӣ 60 км, Шаҳринав 56 км, Тоҷикобод 18,5 км ва 

Сангвор 8 км роҳҳои дохилӣ ва аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта аз таъмир 

бароварда шуданд. Дар ноҳияи Нуробод 30 млн. 372,6 ҳазор сомонӣ, Варзоб 

644,4 ҳазор сомонӣ, Ваҳдат 496 ҳазор ва Тоҷикобод 158,4 ҳазор сомонӣ 

маблағ равона гардидааст, ки нишондиҳандаи рушди инфрасохтори нақлиёт 

дар сатҳи муайян таъмин гардида, барои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру 

ноҳияҳо замина фароҳам оварда шудааст. Нигаред ба ҷадвали 2.2.4  
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Ҷадвали 2.2.4. 
Нишондиҳандаҳои рушди инфрасохтори нақлиёт дар ноҳияҳои тобеи 

ҷумҳурӣ 

Шаҳру ноҳияҳо 
Таъмири роҳҳои 

дохилӣ, км 

Адади муассисаҳои 
мусофиркашонӣ  

Ҳисор 168 3 

Ваҳдат - 5 

Варзоб - 1 

Лахш 114,5 - 

Рашт 198,7 4 

Файзобод - 1 

Нуробод 161 1 

Турсунзода 71  4 

Тоҷикобод 18,5 2 

Роғун - 2 

Рӯдакӣ 60 7 

Сангвор 8 - 

Шаҳринав 56 - 

Ҳамагӣ 855,7 30 
Сарчашма: Дар асоси маводҳои Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст. 
Аз маълумотҳои ҷадвали мазкур чунин бар меояд, ки дар ноҳияҳои 

тобеи ҷумҳурӣ 30 адад муассисаҳои мусофиркашонӣ фаъолият менамоянд. 

Дар ноҳияҳои Рӯдакӣ 7 адад, Ваҳдат 5 адад, Турсунзода 4 адад, Рашт 4 

адад, Ҳисор 3 адад, Тоҷикобод 2 адад, Роғун 2 адад, Нуробод 1 адад, 

Файзобод 1 адад, Нуробод 1 адад ва Варзоб 1 адад муассисаҳои 

мусофиркашонӣ ба қайд гирифта шуда, ба аҳолӣ хизмат расонида истодаанд. 

Дар истгоҳи Регари КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон» кашонидани борҳо 

тариқи нақлиёти роҳи оҳан аз рӯи хатсайри муайян ва нуқтаҳои таъминоти 

борҳо 166971,2 тоннаро ташкил додааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 

2018 28880,1 тонна кам мебошад. 

Ҷиҳати бунёди терминалҳои наздисарҳадӣ, ташкили марказҳои 

логистикӣ ва долонҳои нақлиётҳо ва ба меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ 

гардонидани хизматрасониҳо дар гузаргоҳи сарҳадии «Дӯстӣ» дар шаҳри 

Турсунзода терминали муосир ба истифода дода шудааст. 

Аз ҳудуди ноҳияи Шаҳринав 11 км хати роҳи оҳан мегузарад ва 

боркашонӣ асосан тариқи нақлиёти боркаш ба роҳ монда шудааст. 
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Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ғайр аз шаҳрҳои Турсунзода, 

Ҳисор ва ноҳияи Шаҳринав хизматрасониҳо тариқи роҳи оҳан вуҷуд 

надоранд. 

Дар рушди соҳаи алоқа ва технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ низ чораҳои мушаххас амалӣ шуда истодаанд. 

Дар миқёси шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ширкатҳои хусусӣ ба 

монанди «Тсел», «Мегафон», «Билайн», «Вавилон» ва «Телеком - 

Технолоҷӣ» фаъолияти кории худро вусъат дода, аксарияти хизматрасонии 

алоқаро дар шаҳру ноҳияҳо расонида истодаанд. 

Дар ноҳияи Варзоб утоқҳои кории кормандони мақомот бо шабакаи 

интернет пайваст мебошанд. 50 адад почтаҳои электронӣ фаъол буда, 

утоқҳои кории хизматчиёни давлатӣ бо компютерҳо, принтерҳо ва 

технологияи нусхабардорӣ таъминанд. Истифодабарандагони алоқаи мобиль 

дар ноҳия зиёда аз 70,0% - ро ташкил медиҳад. 

Дар шаҳри Ваҳдат филиали ҶСК «Тоҷиктелеком» - и шаҳрӣ ба 4700 

рақам ба муштариён хизмати алоқаи телефонӣ мерасонанд, ки аз ин 560 

рақами муштарии корхонаҳо ва 4140 рақам муштарии аҳолӣ мебошад. 

Айни замон зиёда аз 221 ҳазор нафар аҳолии шаҳри Ваҳдат 

истифодабарандаи фаъоли алоқаи мобилӣ мебошанд, ки 58,0% - и шумораи 

умумии аҳолиро ташкил менамояд. Шумораи истифодабарандагони 

Интернет ба воситаи алоқаи телефонӣ дар шаҳри Ваҳдат ба 3500 нафар 

расидааст. 

Дар ноҳияи Нуробод дастрасӣ бо шабакаи интернет дар худи мақомот 

аз 17 адад компютерҳои истифодашаванда, 12 ададаш бо шабакаи интернет 

пайваст мебошанд. Дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия бошад, барои 

пайвастшавӣ ба шабакаи интернет ва истифода аз он тариқи модемҳо дар 

ҷамъ 9 адад ба роҳ монда шудааст. 

Имрӯз тибқи маълумотҳои оморӣ зиёда аз 89,0 % - и аҳолии ноҳия 

истифодабарандаи алоқаи мобилӣ мебошад. Дар истифода аз интернет 
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бошад, қисми зиёди корхона ва ташкилотҳои ноҳия аз хизматрасонии ҶСК 

«Тоҷиктелеком» истифода менамоянд. 

Бояд тазаккур дод, ки барои хизмати алоқа дар шаҳри Ҳисор дастгоҳи 

дорои 3000 рақам насб гардида, бо 1186 рақам ба муштариён хизмат 

мерасонад. Аз шумораи умумии рақамҳои насбгардида 339 рақам ба 

корхонаю ташкилот ва 847 рақам ба аҳолӣ рост меояд. 

Айни ҳол зиёда аз 143455 нафар аҳолии шаҳри Ҳисор 

истифодабарандагони фаъоли алоқаи мобилӣ мебошанд, ки аз шумораи 

умумии онҳо 45,5% - аҳолиро ташкил медиҳад. 

Шумораи истифодабарандагони Интернет бо воситаи алоқаи телефонӣ 

дар шаҳри Ҳисор ба 2002 нафар расид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2018, 

ба андозаи 3,3 фоиз зиёд мебошад. 

Дар шаҳри Роғун ширкатхои хусусии «Тсел», «Мегафон», «Вавилон» 

фаъолият намуда ба аҳолии шаҳр хизматрасонӣ менамоянд. Зиёда аз 90,0% - 

аҳолии шаҳри Роғун бо шабакаи интернет дастрасӣ доранд. Инчунин аз 

ҳисоби филиали ҶСК «Точиктелеком» дар шаҳри Роғун 74 нуқтаи шабакаи 

интернет ба воситаи хати телефон ва 8 нуқтаи хати нурӣ хизмат мерасонад. 

Дар ноҳияи Рашт айни замон тамоми минтақаҳои ноҳия зери пӯшиши 

истгоҳҳои телефонии муосир ба теъдоди 1 истгоҳ ва 3 зеристгоҳ бо зарфияти 

умумии 4135 рақам қарор дошта, иловатан дар тамоми гиреҳҳои (узель) 

алоқа, ки усулан дар онҷо қарор доранд, таҷҳизот ва коммутаторҳои 

калонҳаҷми пайвастшавӣ ба шабакаи интернет низ насбу роҳандозӣ 

гардидаанд. 

Дар ҳудуди ноҳияи Рашт 1 ҳалқаи баландсуръати оптикии таҳвили 

маълумот ба таври алоҳидагӣ насбу рохандозӣ шудаанд, ки алоқаро дар 

худуди ноҳия боэътимод менамояд. 

Дар шаҳри Турсунзода шумораи телефонҳои фаъоли ҶСК 

«Тоҷиктелеком» 2002 ададро ташкил намуда, аз ин миқдор 840 адад 

корхонаву ташкилот ва 1162 адад аҳолӣ мебошад. Дар давоми соли 2019 – 
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103 адад зиёд шуд. Аз ҷумла аҳолӣ 74 адад ва корхонаву ташкилотҳо 29 адад 

зиёд гардидааст. 

Дар ноҳияи Сангвор ҳамаи ҷамоатҳои деҳоти ноҳия бо нуқтаҳои 

фиристандаи мавҷҳои мобилӣ ва интернет насб гардида, аҳолии ҷамоатҳои 

деҳот ба пуррагӣ аз хизматрасониҳои мобилӣ ва интернетӣ таъмин 

мебошанд. 

Дар ноҳияи Тоҷикобод дар маҷмуъ 219 нуқтаи телефонии хонагӣ 

мавҷуд мебошад, ки аз ин 155 нуқта ба ташкилоту идораҳо ва 64 нуқта ба 

аҳолӣ рост меояд. Инчунин аз ҳисоби филиали ҶСК «Тоҷиктелеком» 47 

нуқтаи шабакаи интернет ба аҳолӣ ва ташкилоту идораҳо хизмат мерасонанд. 

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ҷиҳати пайвастшави ба 

шабакаи ягонаи интернетӣ пурра таъмин мебошад. Барои дастрасӣ бо 

шабакаи интернет дар худи мақомот аз 16 адад компютерҳои 

истифодашаванда, 12 ададаш бо шабакаи интернет пайваст мебошанд. 

Дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия таъмини шабакаи интернет 

тавассути модемҳои алоҳида ба роҳ монда шуда, дастрасии аҳолӣ ба 

хизматрасонии алоқаи барқӣ, почта, инчунин шабакаҳои телевизиону радиои 

ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия 99,0% 

таъмин мебошад. 

Имрӯз тибқи маълумотҳои оморӣ зиёда аз 90,0% - и аҳолии ноҳия 

истифодабарандаи алоқаи мобилӣ мебошанд. Дар ноҳияи шумораи умумии 

рақамҳои васлшуда 2450 ва шумораи муштариён 390 нафарро ташкил 

медиҳад. Бо шабакаи интернет 26 корхонаю ташкилот ва 40 нафар 

шаҳрвандони ноҳия пайваст карда шудаанд. 

Бо мақсади татбиқи «Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар ин давра дар мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ махзани ягонаи 

электронии ҳуҷҷатҳо ташкил шудааст. Инчунин, дар мақомоти иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои Турсунзода 

(www.tursunzoda.tj), Ҳисор (www.hisor.tj), Ваҳдат (www.vahdat.tj), Роғун 

http://www.tursunzoda.tj/
http://www.vahdat.tj/
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(www.rogun.tj), Тоҷикобод (www.tojikobod.tj), Сангвор (www.sangvor.tj), 

Нуробод (www.nurobod.tj), Варзоб (www.varzob.tj), Лахш (www.lakhsh.tj), 

Шаҳринав (www.shahrinav.tj), Файзобод (www.faizobod.tj) Рашт 

(www.rasht.tj), Рӯдакӣ (www.rudaki.tj) амал мекунад, ки дар заминаи 

сомонаҳои мазкур барои дастгоҳҳои раисон ва сохторҳои он суроғаи 

электронӣ кушода шудааст, ки барои гузаштан ба ҳукумати электронӣ ва 

сифатнок ба роҳ мондани маълумотҳо байни дастгоҳони раисон ва сохторҳои 

онҳо мусоидат намуда истодааст.  Нигаред ба ҷадвали 2.2.5. 

Ҷадвали 2.2.5. 
Нишондиҳандаҳои рушди инфрасохтори алоқа дар ноҳияҳои тобеи 

ҷумҳурӣ 

Шаҳру ноҳияҳо 

Тамини аҳолӣ бо Дараҷаи корно-

шоямии воситаҳои 
технологияи 

иттилоотии ком-

муникатсионӣ, 
компютерҳо 

Таъмин бо сомонаҳои 
интернетӣ мобилӣ, 

% 

ин-

тер-

нет, % 

шумора %  

Ҳисор 85,5 - 102 20,5 www.hisor.tj  

Ваҳдат 58,0 89 79 15 www.vahdat.tj  

Варзоб 70,0 - 68 20,5 www.varzob.tj  

Лахш 60,0 - 48 14,2 www.lakhsh.tj  

Рашт 83,0 - 114 22,8 www.rasht.tj  

Файзобод 88,0 - 47 10,6 www. faizobod.tj 

Нуробод 89% - 27 18,5 www.nurobod.tj  

Турсунзода 90,0 - 78 17,8 www.tursunzoda.tj  

Тоҷикобод 90,0 - 39 10,2 www.tojikobod.tj 

Роғун 90,0 90 53 13,2 www.rogun.tj  

Рӯдакӣ 92,0 - - - www.rudaki.tj 

Шаҳринав 89,0 - 53 17 (www.shahrinav.tj 

Сангвор 63,0- - 34 20,5 www.sangvor.tj 
Сарчашма: Дар асоси маводҳои Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст. 
Дар соли 2020, нишондиҳандаи баланди дараҷаи корношоямии 

воситаҳои технологияи иттилоотии коммуникатсионӣ, компютерҳо дар 

дастгоҳи раиси шаҳру ноҳияҳо, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот 

(ҷамоатҳо) ба назар мерасад. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 13,5% 

воситаҳои технологияи иттилоотии коммуникатсионӣ, компютерҳо 

корношояманд.  

http://www.rogun.tj/
http://www.tojikobod.tj/
http://www.nurobod.tj/
http://www.varzob.tj/
http://www.lakhsh.tj/
http://www.shahrinav.tj/
http://www.rasht.tj/
http://www.hisor.tj/
http://www.vahdat.tj/
http://www.varzob.tj/
http://www.lakhsh.tj/
http://www.rasht.tj/
http://www.nurobod.tj/
http://www.tursunzoda.tj/
http://www.tojikobod.tj/
http://www.rogun.tj/
http://www.shahrinav.tj/
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Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки рушди инфрасохтори алоқа дар 

ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз ҷумла, дар ноҳияи рашт Рашт 22,8% (дар маҷмуъ 

114 адад), Варзоб 20,5 (68 адад), Нуробод 18,5% (27 адад), Ҳисор 20,5% (102 

адад), Сангвор 20,5% (34 адад), Шаҳринав 17% (53 адад), Ваҳдат 15,2% (79 

адад ), Лахш 14,2% (48 адад), Роғун 13,2% (53 адад), Турсунзода 12,8 % (78 

адад), Файзобод 10,6% (47 адад) ва Тоҷикобод 10,2% (39 адад) буда, дар 

нимсолаи аввали соли ҷорӣ бе тағйир боқӣ монда аст, ки самаранокии 

фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ин шаҳру 

ноҳияҳо барои паст кардани дараҷаи корношоямии копютерҳо ба назар 

намерасад. 

Нишондиҳандаи дигар, ки рушди инфрасохтори минтақаро  баҳо 

медиҳад, таъмини аҳолӣ бо оби тоза мебошад. Нигаред ба ҷадвали 2.2.6. 

Ҷадвали 2.2.6. 
Нишондиҳандаҳои таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокӣ ва маблағгузории он 

дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

Шаҳру ноҳияҳо Маблағгузорӣ барои оби тоза, млн. сомонӣ Таъмини аҳолӣ 
бо оби тоза, % 

Нақша Иҷро % 

Ҳисор 27,9 7,3 26 99 

Ваҳдат 50,2 5,3 10,5 96,2 

Варзоб 5,1 - - 80 

Лахш 5,1 0,8 15 69,6 

Рашт 9,3 7,8 84 89,0 

Файзобод 12,1 3,1 25 90,2 

Нуробод 10,6 7,1 66 99,7 

Турсунзода 8,8 37,6 4,3 маротиба 100,0 

Тоҷикобод - 0,4 - 66 

Роғун - 1,8 - 91,7 

Рӯдакӣ - - - 80 

Шаҳринав 11,1 8,2 75 77 

Сангвор  - - - 76 

Ҳамагӣ 332,2 79,4 57 85,7 
Сарчашма: Дар асоси маводҳои Кумита рушди маҳаллӣ назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст 

Аз таҳлили маълумотҳои ҷадвал маълум мегардад, ки нишондиҳандаи 

баланди дараҷаи таъминоти аҳолӣ бо оби тоза нисбат ба соли 2018 дар шаҳру 

ноҳияҳои Турсунзода 100%, Нуробод 99,7%, Ваҳдат 96,2%, Роғун 91,7%, 

Файзобод 90,2%, Ҳисор 89,0%, Рашт 78,0%, Сангвор 76,0%, Шаҳринав 
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77,0%, Лахш 69,6% ва Тоҷикобод 66,0% ба назар расида, дастрасии аҳолӣ бо 

оби тоза дар сатҳи муайян таъмин карда шудааст. 

Дар ноҳияи Рӯдакӣ марбут ба масоили хизматрасонии муассисаҳо ба 

аҳолӣ бо оби нӯшокӣ 3 дастгоҳи обкашонӣ таъмир гардида, 1 адад дастгоҳи 

обкашонии нав харидорӣ карда шудааст. Дар марҳилаи тадқиқотӣ 220 адад 

муштариёни об ва 29 адад муштариёни канализатсия зиёд шуда, 60 ҳолати 

садамаи қубурҳои об ва 66 ҳолати садамаи қубурҳои канализатсия барқарор 

карда шудааст. 

Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ баҳри беҳтар намудани вазъи 

таъминоти оби нӯшокии аҳолӣ чораҳои дахлдор аз ҷониби мақомотҳои 

ваколатдор андешида шуда, дар ин самт як қатор корҳои судманд ба сомон 

расидааст. 

Баҳри амалӣ намудани Барномаи миёнамуҳлати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2016-2020  бо мақсади таъмини аҳолӣ, махсусан аҳолии деҳот 

бо оби босифати нӯшиданӣ давоми соли 2017 ва соли 2018 дар ҳудуди ноҳия 

6 лоиҳаҳои бо оби нӯшокӣ таъмин намудани аҳолии деҳот амалӣ гардидааст. 

Танҳо давоми соли 2016 бо ҷалби сармоя ба маблағи 7 млн. 765 ҳазор сомонӣ 

лоиҳаҳои бо оби нӯшокӣ таъмин намудани аҳолӣ амалӣ карда шудааст. 

Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт дар 

доираи лоиҳаҳо бо ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ дар масофаи 14964 метр 

хатҳои оби нушокиро бо арзиши 1 млн. 312 ҳазор сомонӣ дар ҷамоати деҳоти 

Ҳоит ва Қалъаи Сурх сохта ва хати оби нушокӣ дар деҳаи Қалъаи Мақсуди 

ҷамоати деҳоти Навдӣ бо ҷалби маблағҳои соҳибкорон ба маблағи 300 ҳазор 

сомонӣ дар масофаи 6 км сохта ба истифода дода шудааст. Инчунин, дар 

ҷамоатҳои деҳоти Б. Раҳимзода 2 адад, Н.Махсум 2 адад ва Навдӣ 2 адад 

чоҳҳои амудӣ канда шуда, барои бо оби ошомиданӣ таъмин намудани аҳолии 

ин мавзеъҳо мавриди истифода қарор дода шудаанд. 

Дар марҳилаи тадқиқотӣ дар ноҳияи Файзобод бо ҷалби маблағҳои 

грантӣ ва саҳми сокинони маҳал 5 адад Барномаҳои хати оби нӯшокӣ ба 

маблағи 422 ҳазор сомонӣ барои таъмини зиёда аз 1232 нафар аҳолӣ оварда 
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шудааст. Вобаста ба масъалаи мазкур тибқи нақшаи чорабиниҳо дар соли 

2019 3 адад лоиҳаҳои дигар ба маблағи 2462,6 ҳазор сомонӣ корҳо ба анҷом 

расонида шуда, дар ин самт корҳо идома доранд. 

Давоми соли 2019 дар ноҳия бо ҷалби маблағҳои грантӣ ва саҳми 

сокинони маҳал 1 адад хати оби нӯшокӣ ба маблағи 115 ҳазор сомонӣ сохта 

ба истифода дода шуда, зиёда аз 230 нафар аҳолӣ бо оби ошомиданӣ таъмин 

карда шудааст. 

Дар соли 2019 дар шаҳри Турсунзода зиёда аз 560 адад садамаҳои 

хатҳои обгузар ва канализатсия бартараф карда шудааст, ки аз он 330 адад ба 

хати канализатсия ва 253 адад ба хатҳои обгузар тааллуқ доранд. Инчунин 34 

адад ғалақа (задвижка) аз муоинаи техникӣ ва таъмири ҷорӣ гузаронида 

шуда, гирду атрофии иншоотҳо тоза карда шудааст. 

Дар ноҳияи Шаҳринав зиёда аз 58 ҳазор нафар аҳолӣ аз 15 чоҳи амудӣ 

ва бештар аз 9 ҳазор нафар аҳолӣ аз чашмаҳои мусаффо васеъ истифода 

мебаранд. Ҳамагӣ 89 ҳазор нафар аҳолии ноҳия бо оби ошомиданӣ таъмин 

мебошанд, ки ҳиссаи дастрасии аҳолӣ ба оби ошомиданӣ 77,0% - ро ташкил 

медиҳад. Инчунин барои беҳтар намудани хизматрасониҳо 5 адад насосҳои 

ЭЦВ барқарор гардида, иқтидори об зиёд карда шудааст. Дар марҳилаи 

тадқиқотӣ 27 садамаҳои хурду калон ба маблағи 35,0 ҳазор сомонӣ бартараф 

карда шудааст. 

Дар шаҳри Ҳисор 97,6 км хатҳои асосии обгузар, 24,5 км хатҳои 

магистралии канализатсия, 10 адад обанбор, 23 адад чоҳҳои амудӣ, 16 адад 

трансфарматорҳои барқӣ ва 34 адад насосҳои обдиҳӣ мавҷуд буда, аз он 17 

адад насоси зеризаминӣ, 16 адад насосҳои марказонишуда, 13 адад минтақаи 

обтаъминкунӣ дар ҳолати корӣ қарор дорад. 

Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ баҳри иҷрои «Барномаи ислоҳоти 

соҳаи об дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016 - 2020» тадбирҳои 

судманд роҳандозӣ гардида, як қатор корҳои муайян ба анҷом расонида 

шудааст. 
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Дар шаҳри Турсунзода бо мақсади амалигардони Барномаи мазкур 4 

техникаҳои махсуси коммуналӣ, 6 таҷҳизотҳои компютерӣ ва таҷҳизоти 

ёрирасон харидорӣ гардида, аз ҷониби корхонаи обтаъминкунии шаҳр 

мавриди истифода қарор дода шудааст. Маблағи умумии дар доираи лоиҳаи 

мазкур масрафшуда 6,9 млн. доллари ИМА - ро ташкил медиҳад. 

Дар доираи лоиҳа корҳои иваз намудани шабакаҳои обтақсимкунӣ 

амалӣ гардида, ба масофаи умумии 15914 метр қубурҳои гуногунҳаҷм васлу 

насб карда шудааст. Ҳамзамон корҳои сохтмонию барқарорсозӣ дар 

обанбори «Чинор», тоза намудани 5 адад чоҳҳои амудӣ, сохтмони иншоотҳои 

болои чоҳҳои амудӣ, ҳавзи оби нушокӣ – 500 м3, хатти барқии 

баландшиддати 10 кВт. Равшан - Тойчӣ, сохтмони озмоишгоҳ, сохтмони 

станцияи безараргардонӣ, ободонии ҳудуди обанбор, қубурҳои оҳанин ва 

насосҳои обкаш барои иншоот ба анҷом расонида шуда, мавриди истифода 

қарор дода шудааст. 

Дар ноҳияи Файзобод бо ҷалби маблағҳои грантӣ ва саҳми сокинони 

маҳал 1 адад хати оби нӯшокӣ ба маблағи 115 ҳазор сомонӣ амалӣ гардида, 

зиёда аз 230 нафар аҳолӣ бо оби ошомиданӣ таъмин карда шудааст. 

Хулоса ба банди 2.2. боби дуюми диссертатсия. 

1. Таҳлили  «Барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру ноҳияҳои 

тобеи ҷумҳур барои солҳои 2016 - 2020» нишон дод, ки  татбиқи он дар 

рушди инфрасохтори шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, ки тибқи ҳуҷҷатҳои 

муҳими стратегӣ, аз қабили Ҳадафҳои рушди ҳазорсола, Стратегияи миллии 

рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 таҳия ва бо қарорҳои Маҷлиси 

вакилони халқи ноҳияҳо тасдиқ карда шудааст такони ҷиддие додааст. Дар 

ин давра дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 2142 лоиҳаҳои сармоягузорӣ бо 

арзиши умумии 4520,46 млн. сомонӣ таҳия шуда, аз онҳо 1014 лоиҳа, ба 

маблағи 2501,95 ё худ 52,7%  ба иҷро расидаанд. 

2. Таҳлиҳо нишон дод, ки раванди амалишавии Барномаи рушди 

иҷтимоию иҷтисодии шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва азхудкунии 

маблағҳо барои амалигардонии лоиҳа чорабиниҳои барномаи рушди 
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иҷтимоию иқтисодӣ дар шаҳру ноҳияи Варзоб - 93,1%, Турсунзода - 91,1%, 

Роғун - 76,4%, Ваҳдат - 76,1%, Рӯдакӣ - 65,2%, Ҳисор - 62,6%, Шаҳринав - 

62,5% ва Нуробод - 58,6% таъмин гардида, дар сатҳи муайян барои пешрафти 

иқтисодӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат намуда 

истодаанд. Вале нишондиҳандаи пасти он дар ноҳияҳои Лахш - 22%, Рашт - 

23,4%, Тоҷикобод - 28,4%, Роғун - 38,2% ба назар расидааст, ки ҳамкории 

байни мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ҷалби соҳибкорон 

ва фаъолияти мақомоти идоракунии маҳаллиро талаб менамояд. 

3. Натиҷаи рафти таҳлили нишондиҳандаи раванди амалишавии 

Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

муайян намуд, ки самаранокии фаъолияти мақомоти марбутаи маҳаллии 

ҳокимияти давлатии шаҳрҳо ва ноҳияҳо ба талабот ҷавобгӯ нестанд. 

4. Аз ин рӯ, ба чунин хулоса омадан лозим аст, ки баҳри боз ҳам рушди 

минтақаҳои деҳот пешниҳод менамоем, ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатии шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар якҷоягӣ бо дигар вазорату 

идораҳои дахлдор ҷиҳати зиёд намудани намудҳои хизматрасониҳои пулакӣ 

ва ҷаҳати дастрасии он ба аҳолӣ чораҷӯӣ намоянд. Ва инчунин, мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳуриро 

зарур аст, ки ҳамкориро бо Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ва ҳамаи он масъулини сарчашмаи маблағгузории лоиҳаҳои 

барномаи рушди иҷтимоию иқтисодӣ ба роҳ монанд ва барои баланд 

бардоштани дараҷаи амалигардонии лоиҳа-чорабиниҳои Барномаи рушди 

иҷтимоию иқтисодии ноҳияҳо чораҳои зарурӣ андешида, барои расидан ба 

ҳадафҳои стратегии мамлакат дар гузаронидани мониторинг ва арзёбии 

барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру ноҳияҳои болозикр мусоидат 

намоянд. 

2.3. Дастгирии давлатии сармоягузории инфрасохтори иҷтимоӣ 
дар  минтақа 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар давраи муосири рушди инфрасохтори 

иҷтимоӣ, расонидани хизматрасониҳои иҷтимоии сифатнок, баландбардории 



103 

 

сатҳи ҳаётии аҳолӣ, ки аз бисёр ҷиҳат аз рушди соҳаи иҷтимоӣ вобастагӣ 

дорад, муҳиму зарурӣ ба ҳисоб меравад. Бе ташаккулдиҳии идоракунии 

самаранок, интихоби лоиҳаҳои самараноки сармоягузорӣ ва ҷалби фаъоли 

дигар сармоягузорон ғайриимкон мебошад. 

Рушди муътадили иқтисодии аз соли 1997 идомаёбанда, ки бо 

муътадилгардонии макроиқтисодӣ ва коҳишдиҳии мунтазами сатҳи бекорӣ 

алоқаманд мебошанд, дар вақтҳои охир, зарурияти коркарди низоми 

барномаҳои дарозмуддат ва миёнамуҳлати рушдро аз ҷониби Ҳукумат, 

ҳамчун заминаи фаъолияти худ ва ҳолати координатсияи ислоҳотҳои 

иқтисодӣ ва иҷтимоӣ (низоми миллии рушд) ба миён оварданд. Якумин 

ҳуҷҷати стратегии рушди иқтисоди миллии «Стратегияи миллии рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2015», «Стратегияи миллии коҳишдиҳии 

камбизоатӣ то соли 2030» гардид. Ҳуҷҷати стратегӣ афзалиятҳои миллии 

рушд, соҳаҳои инфрасохтори иҷтимоӣ ва хусусиятҳои татбиқи ислоҳотҳо ва 

инчунин ҷобаҷогузории афзалиятҳоро барои танзими давлатӣ ва 

маблағгузории иқтисодиёт дар бар мегирад. 

Компоненти дигари низоми миллии рушд Стратегияи миёнамуҳлати 

сесолаи коҳишдиҳии камбизоатӣ (СКК) [222] ба ҳисоб меравад, ки дар худ 

нақшаи чорабиниҳоро барои ноилгардии мақсадҳо ва афзалиятҳои СМР [18] 

дар бар мегирад. 

Унсури сеюми асосии низоми рушди миллӣ барномаи миёнамуҳлати 

хароҷотҳои давлатӣ (БДМ) ба ҳисоб меравад.  

Дар давраи солҳои 2015-2019 ба иқтисодиёти ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

116065,8 ҳаз. сомонӣ сармояҳои мустақим ва 25061,3 ҳаз. долл. ИМА дигар 

сармояҳо ворид гаштааст. Яъне ҳаҷми умумии сармоягузории хориҷӣ ва 

дигар намуд сармоягузориҳо дар минтақа аз ҳисоби тамоми манбаҳои  дар 

диаграмаи 2.3.1. инъикоси худро ёфтааст.[44] 

Аз диаграмаи 2.3.1. чунон бар меояд, ки маҷмӯи лоиҳаҳои 

сармоягузорҳо ба минтақа  дар давоми солҳои 2015-2020  ҳаҷми умумии 

сармоягузорӣ ба минтақа  141127,1 ҳаз. доллари ИМА сармоягузорӣ 
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гардидааст ва ин маблағ ба  солҳои алоҳида дар диаграма инъикоси худро 

ёфтааст. 

Маълумот оид ба воридоти сармоягузории хориҷӣ ба ноҳияҳои 
тобеи ҷумҳурӣ дар солхои 2015- 2020 (хаз. долл. ИМА) 

Диаграмаи 2.3.1. 

 

Сарчашма: Ҳисоботи солонаи Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2019. Аз ҷониби муаллиф тартиб дода 
шудааст. 

Дар баробари ин, бо мақсади ҷалби маблағҳои иловагӣ барои рушди 

соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии минтақа, ҳамкориҳо бо шарикони рушд ва 

дигар созмонҳои байналмилалии молиявӣ тақвият дода шуда, барои амалӣ 

намудани лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ бо маблағи 141127,1 ҳаз. доллари 

ИМА ба минтақа равона гардидааст. Аз ин рӯ вориди сармояи хориҷӣ ба 

минтақа ва аз он ҷумла ба ҳар як ноҳияро метавон дар ҷадвали 2.3.1. 

мушоҳида намуд.  

Дар ин ҳуҷҷат ҳамгироии пурраи БДМ дар доираи раванди солонаи 

буҷетӣ инъикос ёфтааст, ки аҳамияти сиёсиро ба таври назаррас боло бурда, 

онро дар як қатор бо СМР ва СКК миёнамуҳлат мегузорад. Ҳамчун яке аз 

компонентҳои асосии низоми миллии рушд, ки афзалиятҳои дарозмуддати 

рушдро бо тақсимнамоии захираҳои молиявии давлатӣ ба дурнамои 

миёнамуҳлат ва кӯтоҳмуддат алоқаманд месозад. Ба ғайр аз ин, ҳамаи ин 

имкон фароҳам меорад, то ба таври назаррас шаффофият ва тақсимнамоии 

воситаҳои буҷетиро баланд бардошта, ҷустуҷӯ ва асосноксозии зарурияти 

сарчашмаҳои хориҷии маблағгузориро осон мегардонад.  
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Ҷадвали 2.3.1. 
Маълумот оид ба воридоти сармоягузории хоричӣ ба шаҳру 

ноҳияҳои тобеи Ҷумхури Точикистон дар солхои 2015- 2020 

(млн. долл. ИМА) 

Ноҳияҳо 
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Рӯдакӣ 11,8 
 

0,4 
 

5,6 - 9,1 3,1 6,8 19,1 56,4 

Ваҳдат 15,7 15,5 17,7 0,9 58,1 - - - 3,6 - 61,4 

Сангвор  
    

4,9,6 - - - 1,8 - 9,8 

Ҳисор 0,8 - - - - - - - 1,1 - 1,9 

Турсунзода - - - - - - - - - 4,3 4,3 

Шаҳринав 7,3 - - - - - - - - - 7,3 

Рашт - - - - - - - - - - 
 Лахш - - 12,70 - -  - - - - 12,70 

Сарчашма: Ҳисоботи солонаи Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2019.Ҳисобҳои муаллиф 

 Аз маълумотҳои Ҷадвали 2.3.1 маълум гардид, ки дар ин давра барои 

рушди ноҳияи Рудакӣ 56353,6 ҳаз. доллари ИМА, шаҳри Ваҳдат  61393,2 ҳаз. 

доллари ИМА, ноҳияи Сангвор- 9768,6 ҳаз. доллари ИМА,  шаҳри Ҳисор - 

1961,5 ҳаз. доллари ИМА, шаҳри Турсунзода - 4311,1 ҳаз. доллари ИМА, 

ноҳияи Шаҳринав - 4311,1 ҳаз. доллари ИМА ва ноҳияи Лахш -12,7 ҳаз. 

доллари ИМА ҷалб карда шудааст.  

 Ҳадафи асосии сармоягузорӣ ба минтақа ин баланд бардоштан сатҳи 

некӯаҳволии аҳолӣ, инчунин бунёди инфрасотор ба шумор рафта, бо маром 

сармоягузориҳо дар ҷараёни амалишавӣ қарор дорад.  

Ҷиҳати рушди инфрасохтор ва фароҳам овардани шароити созгор 

барои аҳолии сатҳи маҳал дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

лоиҳаҳои гуногуни рушди деҳот амалӣ гардида истодааст. Яке аз он лоиҳаи 

«Дастрасӣ ба маблағгузории сабз ва маблағҳои рушди деҳот» ба ҳисоб 

меравад. Вобаста ба ин ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ мунтазам амалӣ 

гардида истодаааст. Нигаред ба ҷадвали 2.3.2 
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Ҷадвали 2.3.2.  
Амалишавии лоиҳаҳо дар самти рушди  ноҳияҳои тобеъи ҷумҳур  

(ҳаз. доллари ИМА) 

Ноҳияҳо  

Номгӯи лоиҳа 

Дастрасӣ ба 
маблағгузории 

сабз ва 
маблағҳои 

рушди деҳот 

Беҳтар намудани 
ҳолати роҳи 
минтақавии 
Душанбе - 

Турсунзода – 

сарҳади Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон 

Вусъат бах-

шидани ҳам-

кории мин-

тақавии иқ-

тисодии Осиёи 
Марказӣ (Кори-

дори 3 ва 5) 

Идоракунии 
экологии замин 

ва беҳдошти 
воситаҳои 

зиндагӣ дар 
деҳот 

Варзоб 4,37 - - - 

Ваҳдат 333 - - - 

Нуробод 301 - - - 

Роғун - - - 215,6 

Рӯдакӣ 169 9199,8 - - 

Сангвор - - - 1046,4 

Тоҷикобод 0,27 - - - 

Турсунзода 312 37581 - - 

Файзобод - -  195,5 

Ҳисор - - 41300  

Лахш - - 12903,7 1303,6 

Шаҳринав 157 23488 - - 

НТҶ 1722,64 70268,8 54203,7 2761,1 
Сарчашма: Дар асоси маводҳои Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст. 
Дар мувофиқа ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

сармоягузориҳо» аз 12.05.2007. № 260 [17] сармоягузориҳо дар шакли 

маблағгузорӣ амалӣ карда мешаванд. 

Дар доираи лоиҳаи «Дастрасӣ ба маблағгузории сабз ва маблағҳои 

рушди деҳот» ба сокинони ноҳияи Варзоб ба 5 нафар ба маблағи 4,3 ҳазор 

доллари ИМА, шаҳри Ваҳдат ба 262 нафар 333,1 ҳазор доллари ИМА, 

Нуробод ба 1 нафар 301 доллари ИМА, Рӯдакӣ ба 133 нафар 168,7 ҳазор 

доллари ИМА, Тоҷикобод ба 1 нафар 271 доллари ИМА, Турсунзода ба 311 

нафар 311,8 ҳазор доллари ИМА, Файзобод ба 86 нафар 111,6 ҳазор доллари 

ИМА, Ҳисор ба 236 нафар 334,3 ҳазор доллари ИМА ва ноҳияи Шаҳринав ба 

73 нафар 156,7 ҳазор доллари ИМА ҷиҳати харидорӣ намудани таҷҳизоти 

барқии каммасраф қарзҳои имтиёзнок дода шудааст. 

Дар доираи лоиҳаи Беҳтар намудани ҳолати роҳи минтақавии Душанбе 

- Турсунзода – сарҳади Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар ҳудуди шаҳри Турсунзода 



107 

 

корҳои асосӣ дар қитъаи роҳи автомобилгард ба масофаи 19,2 км (аз км 42,3 

то км 61,5) бо сохтмони 4 адад пули нав ба дарозии умумии 150 метр ва 

таҷдиди 2 адад пули мавҷудбуда, ба анҷом расонида шуда,мавриди истифода 

қарор гирифт. Маблағи умумии дар доираи лоиҳаи мазкур дар шаҳри 

Турсунзода азхудшуда 41,8 млн. доллари ИМА - ро такшил медиҳад. 

Дар доираи лоиҳаи мазкур дар шаҳру ноҳияҳои Рудакӣ сохтмони 4,7 км 

роҳи автомобилгард бо сохтмони 1 адад пул бо дарозии 39 метр ба маблағи 

умумии 9,2 млн. доллари ИМА, Ҳисор ба масофаи 21 км (аз км 9,3 то км 

30,3) бо сохтмони 1 адад пули нав бо дарозии 111 метр ва таҷдиди 1 адад 

пули мавҷудбуда ва Шаҳринав қитъаи роҳ 12 км (аз километри  30,3 то 

киломери  42,3) бо сохтмони 1 адад пули нав дарозиаш 78 метр, корҳо асосӣ 

ба анҷом расонида шуд. 

Дар доираи иҷроиши лоиҳаи «Вусъат бахшидани ҳамкории минтақавии 

иқтисодии Осиёи Марказӣ (Коридори 3 ва 5)» дар ноҳияи Лахш корҳои 

мумфаршкунии роҳи автомобилгарди Сайрон – Қарамиқ ба дарозии 89 км 

анҷом ёфт. Маблағи умумии дар иншооти мазкур дар ноҳия азхудшуда 12,9 

млн. доллари ИМА - ро ташкил медиҳад. 

Тибқи иҷрои лоиҳаи «Идоракунии экологии замин ва беҳдошти 

воситаҳои зиндагӣ дар деҳот» дар шаҳри Роғун Ҷамъияти 

чарогоҳистифодабарандагони «Оби гарм» барои дастрасии чорвои Гуруҳи 

истифодабандагони чарогоҳи (ГИЧ) ба чарогоҳи мавзеи пули Сесанга 

чорвогузарро ба маблағи 2,3 ҳазор доллари ИМА ба анҷом расонид. Инчунин 

ба ҷамъияти мазкур як адад мехлапата дастрас карда шудааст. Тибқи нақшаи 

идоракунии чорво ва чарогоҳи ҷамъият дар соли 2017 барои 10 бонуи ГИЧ-и 

Қалъаи Нав ва 8 бонуи ГИЧ-и Гули Сурх ба миқдори 360 сар мурғи тухмдеҳ, 

1700 кг хӯрока ва 18 дона симтӯр ба маблағи умумии 15180 сомонӣ дастрас 

карда шуд. Маблағи умумии дар доираи лоиҳаи мазкур дар шаҳри Роғун 

азхудшуда 215,6 ҳазор доллари ИМА - ро ташкил медиҳад. 

Дар доираи лоиҳаи мазкур дар ноҳияи Сангвор барои рушди соҳаи 

кишоварзӣ, идоракунии захираҳои замин ва иншооти маҳаллӣ ба 226 нафар 
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сокини ноҳия маблағҳои грантӣ дастрас карда шудааст. Маблағи умумии дар 

доираи лоиҳаи мазкур то инҷониб дар ноҳияи Сангвор азхудгардида 1,04 

млн. доллари ИМА - ро ташкил медиҳад. 

Дар ноҳияи Файзобод Ҷамъияти чарогоҳистифодабарандагони «Сорхо» 

дар якҷоягӣ бо аъзоёнаш сохтмони кӯпруке, ки деҳаҳои Сайдонӣ ва 

Чуқуракро ба маркази ҷамоат ва ноҳия мепайвандад, ба анҷом расониданд. 

Баъди бунёди кӯпрук ва маҷрои обро ба дигар тараф равон намудан, деҳаи 

Қанғелӣ ва инчунин наздики 55 га замини чарогоҳ аз селобшавӣ эмин 

гардиданд. 

Фаъолиятҳои нақшавӣ, аз қабили бунёди дорухонаи байторӣ ва ҷой 

барои нигоҳдории техника идома дошта, наздик ба 85,0% корҳои сохтмонии 

иншоот ба анҷом расонида шудааст. Инчунин, дар доираи лоиҳа пули 

чорвогузари деҳаи Элок ба мавзеи чарогоҳҳои деҳа сохта ба истифода дода 

шуд. Маблағи умумии дар доираи лоиҳаи мазур то инҷониб дар ноҳия 

азхудшуда 195,5 ҳазор доллари ИМА - ро ташкил медиҳад. 

Дар ноҳияи Лахш барои рушди истеҳсолот, идоракунии экологии замин 

ва инфрасохтори дохилихоҷагӣ ба 219 сокинони ноҳия барои лоиҳаҳои 

пешниҳодгардида, аз ҷумла дар бахшҳои самаранокии соҳаи кишоварзӣ (72 

лоиҳа), идоракунии захираҳои замин (110 лоиҳа) ва иншооти маҳаллӣ (37 

лоиҳа) маблағҳои грантӣ ба маблағи умумии 1,3 млн. доллари ИМА дода 

шудааст. 

Дар самти кишоварзии НТҶ се лоиҳаи сармоягузорӣ амал карда 

истодааст. Нигаред ба ҷадвали 2.3.3 

Аз маълумотҳои ҷадвали мазкур бар меояд, ки дар доираи лоиҳаи 

«Тиҷоратикунонии соҳаи кишоварзӣ» ба сокинон дар шаҳри Ваҳдат ба 14 

нафар - 68,5 ҳазор доллари ИМА, Рудакӣ ба 14 нафар - 143,3 ҳазор доллари 

ИМА, Турсунзода ба 96 нафар - 400,2 ҳазор доллари ИМА, Файзобод ба 2 

нафар - 9,4 ҳаз. доллари ИМА, Ҳисор ба 36 нафар - 205,3 ҳазор доллари 

ИМА, Шаҳринав ба 4 нафар - 3,8 ҳазор доллари ИМА бо мақсади рушди 

соҳаи кишоварзӣ дода шудааст. 
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Ҷадвали 2. 3.3. 
Амалишавии лоиҳаҳо дар самти кишоварзӣ ноҳияҳои тобеи ҷумҳур 

(ҳаз. доллари ИМА) 

Ноҳияҳо 

Номгуи лоиҳа 

Тиҷоратикунонии 
соҳаи кишоварзӣ 

Таъмини аҳолӣ барои 
устувории хоҷагии қишлоқ ва 
идоракунии захираҳои обӣ 

Рушди соҳибкорӣ 
дар соҳаи кишоварзӣ 

Варзоб - - 9,35 

Ваҳдат 70 1346 276,1 

Роғун 2,4 - - 

Рӯдакӣ 143 2183 6,27 

Турсунзода 407 - 14,98 

Файзобод 9,5 - 425,5 

Ҳисор 205 1634 235,1 

Шаҳринав 3,9 - 344,8 

НТҶ 840,8 5162,6 1312,1 
Сарчашма: Дар асоси маводҳои Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст. 
Лоиҳаи дигар «Лоиҳаи дуюми таъмини аҳолӣ барои устувории хоҷагии 

қишлоқ ва идоракунии захираҳои обӣ» ба ҳисоб меравад, ки дар шаҳру 

ноҳияҳо Ваҳдат 72,6 км ва 6 адад Ассотсиатсияи истифодабарандагони об - 

1,28 млн. доллари ИМА, Рудакӣ 215832 м3
 тоза намудани ҷуйҳои 

дохилихоҷагӣ, 93,2 км тоза намудани заҳбуру заҳкашҳо ва каналҳои 

ирригатсионӣ, барқарорсозии 182 адад дарвозаҳои обтақсимкунӣ ва 

обченкунакҳо, барқарорсозии 45 адад чоҳҳои назоратӣ ва созмондиҳӣ ва 

баланд бардоштани потенсиали 11 адад Ассотсиатсияи истифодабарандагони 

об - 2,18 млн. доллари ИМА, Ҳисор 91158 м3 тоза намудани ҷуйҳои 

дохилихоҷагӣ, 37,8 км тоза намудани заҳбуру заҳкашҳо ва каналҳои 

ирригатсионӣ, барқарор намудани 3 адад пойгоҳҳои обкашӣ, 356 адад 

барқарорсозии дарвозаҳои обтақсимкунӣ ва обченкунакҳо, 38 адад 

барқарорсозии чоҳҳои назоратӣ - 1,63 млн. доллари ИМА, амалӣ шудааст. 

Ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи тиҷоратикунонии маҳсулоти 

кишоварзӣ ва тиҷоратии аграрӣ дар шаҳру ноҳияҳо бо роҳи беҳтар намудани 

ҳамкориҳои самаранок ва баланд бардоштани сатҳи дониш ва дастрасӣ ба 

маблағ, инчунин тақвият бахшидани иқтидори институтсионалӣ дар шаҳру 

ноҳияҳои минтақа ба амалишавии лоиҳа равона гардидааст. 
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Дар доираи рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ дар ноҳияи Варзоб 

оид ба амалишавии занҷираи арзиши иловашудаи маҳсулоти шир барои 2 

гуруҳи фермерон тибқи ду модули омӯзиш пурра семинарҳо гузаронида 

шуда, ҷиҳати баланд бардоштани ҳаҷми истеҳсолӣ ва сифати - 9,35 ҳазор 

доллари ИМА. Ваҳдат оид 276,05 ҳазор доллари ИМА ба амалишавии 

занҷираи арзиши иловашудаи маҳсулоти шир барои 12 гуруҳи фермерон 

тибқи шаш модули омӯзиш пурра семинарҳо гузаронида шуда, ҷиҳати баланд 

бардоштани ҳаҷми истеҳсолӣ ва сифати шир, Рудакӣ  6,27 ҳазор доллари 

ИМА, , оид ба амалишавии занҷираи арзиши иловашудаи маҳсулоти шир 

барои 1 гуруҳи фермерон тибқи ду модули омӯзиш пурра семинарҳо 

гузаронида шуда, ҷиҳати баланд бардоштани ҳаҷми истеҳсолӣ ва сифати шир 

Турсунзода  14,9 ҳазор доллари ИМА оид ба амалишавии занҷираи арзиши 

иловашудаи маҳсулоти шир барои 4 гуруҳи фермерон тибқи ду модули 

омӯзиш пурра семинарҳо гузаронида шуда, ҷиҳати баланд бардоштани ҳаҷми 

истеҳсолӣ ва сифати шир Файзобод - 425,4 ҳазор , оид ба амалишавии 

занҷираи арзиши иловашудаи маҳсулоти шир барои 12 гуруҳи фермерон 

тибқи шаш модули омӯзиш пурра семинарҳо гузаронида шуда, ҷиҳати баланд 

бардоштани ҳаҷми истеҳсолӣ ва сифати шир.дар доираи лоиҳа ба ҳамаи 

гуруҳҳои фермерӣ дар шаҳру ноҳияҳо грант дода шуд. 

Дар ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ  гуруҳи лоиҳаҳо дар самти энергетика ба 

амал бароварда шуда истодааст. Нигаред ба ҷадвали 2.3.4 

Ҳисор, оид ба амалишавии занҷираи арзиши иловашудаи маҳсулоти 

шир барои 9 гуруҳи фермерон тибқи шаш модули омӯзиш пурра семинарҳо 

гузаронида шуда, ҷиҳати баланд бардоштани ҳаҷми истеҳсолӣ ва сифати шир 

- 235,05 ҳазор. доллари ИМА ва Шаҳринав, оид ба амалишавии занҷираи 

арзиши иловашудаи маҳсулоти шир барои 11 гуруҳи фермерон тибқи шаш 

модули омӯзиш пурра семинарҳо гузаронида шуда, ҷиҳати баланд 

бардоштани ҳаҷми истеҳсолӣ ва сифати шир - 344,8 ҳазор. доллари ИМА ро 

ташкил медиҳад. 
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Ҷадвали 2.3.4. 
 Амалишавии лоиҳаҳо дар самти энергетика дар ноҳияҳои тобеъи 
ҷумҳур 

Ноҳияҳо 

Номгуи лоиҳа 
Лоиҳаи 

минтақавии 
интиқоли 

кувваи барқ 

Сохтмони марҳилаи 
дуюми Маркази 

барқу гармидиҳии-2 

дар шаҳри Душанбе 
бо иқтидори 2х150 

МВт. 

Барқарор-

созии 
зеристгоҳи 

барқии 
Равшан 

220/35/10 кВ. 

Таҷдид ва 
сохтмони хати 

интиқоли барқӣ 
500 кВ дар 

ноҳияҳои тобеи 
ҷумҳурӣ 

Варзоб - - - 6997,3 

Ваҳдат 52,6 - - 15745 

Роғун 42,1 - - 2561 

Рӯдакӣ  - - 1117,7 

Турсунзода 5077 - 9079  

Файзобод -  - - 

Ҳисор - 6276 - - 

Шаҳринав - 14635 - - 

НТҶ 5171,7 20911 9079 53871 
Сарчашма: Дар асоси маводҳои Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст. 
Оид ба лоиҳаи минтақавии интиқоли қувваи барқ дар НТҶ ғайр аз 

минтақаи Рашт қайд кардан лозим аст, ки 5171,7 ҳазор доллари ИМА барои 

корҳои насбу васли таҷҳизоти терминалҳои зеристгоҳҳо ҷудо шудааст. Ин 

нишондиҳанда дар шаҳру ноҳияҳо чунин аст: Ваҳдат - 52,6 ҳазор доллари 

ИМА, Роғун - 42,1 ҳазор доллари ИМА, Турсунзода - 5077 ҳазор доллари 

ИМА. 

Маблағи умумие, ки ба лоиҳаи сохтмони марҳилаи дуюми Маркази 

барқу гармидиҳии - 2 дар шаҳри Душанбе бо иқтидори 2х150 МВт. ҷудо 

шудааст 20911 ҳазор доллари ИМА-ро ташкил медиҳад. Ин нишондиҳанда 

дар шаҳру ноҳияҳо чунин аст: Ҳисор – 6276 ҳазор доллари ИМА, Шаҳринав - 

14635 ҳазор доллари ИМА. 

Дар асоси лоиҳаи барқарорсозии зеристгоҳи барқии Равшан 220/35/10 

кВ., дар шаҳри Турсунзода ҷойгир шудааст автотрансформаторҳои 125МВА, 

трансформатори танзимкунандаи шиддат 40МВА, трансформаторҳои 

шиддатбаландкунанда 25МВА ва қисмҳои эҳтиётӣ ба маблағи 9079 ҳазор 

доллари ИМА дастрас шуд. 
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Лоиҳаи «Таҷдид ва сохтмони хати интиқоли барқӣ 500кВ дар ноҳияҳои тобеи 

ҷумҳурӣ» ба иҷро расида, дар ноҳияи Варзоб пеш аз ҳама ба системаи ягонаи 

энергетикии ҷумҳурӣ пайваст намудани НБО –и «Роғун» равона гардида, 

эътимоднокии интиқоли нерӯи барқро ба истеъмолкунандагон дар дохил ва хориҷи 

кишвар таъмин менамояд. 

Хатти интиқоли барқии мазкур аз ноҳияҳои Варзоб, Рудакӣ, Ваҳдат, 

Файзобод ва Роғун гузашта, зеристгоҳи «Душанбе - 500» - ро ба мавзеи сохтмонӣ 

дар шаҳри Роғун мепайвандад. 

Дигар лоиҳаҳое, ки дар НТҶ ба иҷро расида истодаанд инҳо мебошанд. 

Нигаред ба ҷадвали 2.3.5 

Ҷадвали 2.3.5. 

Гуруҳи лоиҳаҳои рушди инфрасохтори деҳот дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳур. (ҳаз. 
долл.ИМА) 

Ноҳияҳо 

Номгуи лоиҳа 

Барномаи 
омӯзиши касбӣ 

барои паст 
кардани сатҳи 

камбизоатӣ 
(VOLIP) 

Обтаъ-

минкунии 
шаҳрҳои 
марказии 

Тоҷикистон 

Идоракунии 
партовҳои 

сахти маишии 
шаҳри 

Турсунзода 

Барномаи мутобиқгардонӣ 
ва кам кардани оқибатҳои 

тағйирёбии иқлим дар 
ҳавзаи Баҳри Арал 

Варзоб - - - 5,1 

Ваҳдат  - - 117,0 

Нуробод 66,3 - - - 

Роғун - 3455 -  

Рӯдакӣ - - - 2,1 

Турсунзода - 5977 3344 126,0 

Файзобод 79,7 - - 2,4 

Ҳисор 70,5 3731 - 70,5 

Шаҳринав 91,8 3089 - - 

НТҶ 308,3 16252 3344 323,0 

Сарчашма: Дар асоси маводҳои Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст. 

Дар доираи лоиҳаи «Барномаи омӯзиши касбӣ барои паст кардани сатҳи 

камбизоатӣ (VOLIP)» дар ноҳияи Нуробод - 66,2 ҳазор доллари ИМА, Файзобод - 

79,7 ҳазор доллари ИМА, Ҳисор - 70,4 ҳазор доллари ИМА, Шаҳринав - 91,8 ҳазор 

доллари ИМА барои сохтани маркази касбомузӣ бо ашёву таҷҳизотҳои зарурӣ 

ҷиҳозонида, таъмири Литсейи касбӣ – техникӣ ва таъмири Коллеҷи омӯзгорӣ ҷудо 

шудааст. 
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Лоиҳаи дигар «Барқарорсозии системаи обтаъминкунии шаҳрҳои марказии 

Тоҷикистон», дар доираи лоиҳаи мазкур дар ноҳия Рудакӣ корҳои барқарорсозии 

обанбори Кӯктош дар шаҳраки Сомониён ба маблағи умумии 185,0 ҳазор доллари 

ИМА ба анҷом расидааст. 

Ҷиҳати сохтмони хати обгузар ва иваз намудани шабакаҳои обтақсимкунӣ 

дар шаҳраки Сомониён аз ҷониби ширкати пудратӣ дар масофаи 25455 метр хатҳои 

магистрали обтаъминкунӣ барқарор карда шуданд. Корҳои сохтмонию 

барқарорсозии иншоот ба комиссияи корӣ супорида шуда, айни замон 

бартарафкунии камбудиҳои ҷойдошта идома доранд. 

Барои сохтмони ҳавзҳои нав ва барқарорсозии ҳавзҳои мавҷудбудаи 

обнигоҳдорӣ дар шаҳраки Сомониён бо ҶДММ «Бахт -82» ба маблағи 205,6 ҳазор 

доллари ИМА қарордод ба имзо расида, аз тарафи пудратчӣ корҳои сохтмонӣ дар 

ҳавзи нави обнигоҳдории 1000 м3
 ва барқарорсозии ҳавзи нави обнигоҳдории 1000 

м3
 ба анҷом расида, қубурҳои оҳанини қутрашон гуногун ба масофаи умумии 750 

метр хобонида шудааст. 

Ҳамзамон, дар доираи лоиҳа 4 адад техникаҳои махсуси коммуналӣ ба 

маблағи 161,4 ҳазор доллари ИМА, 6 адад таҷҳизотҳои компютерӣ ба маблағи 4,1 

ҳазор доллари ИМА ва 3 адад таҷҳизотҳои ёрирасон ба маблағи 26,5 ҳазор доллари 

ИМА харидорӣ гардида, дар истифодаи корхонаи обтаъминкунии ноҳия қарор 

доранд. 

Маблағи умумии дар доираи лоиҳаи мазкур то инҷониб дар ноҳия азхудшуда 

3,45 млн. доллари ИМА-ро ташкил медиҳад. 

Дар доираи лоиҳаи мазкур дар шаҳри Турсунзода корҳои иваз намудани 

шабакаҳои обтақсимкунӣ амалӣ гардида, ба масофаи умумии 15914 метр қубурҳои 

гуногунҳаҷм васлу насб карда шудаанд. Инчунин, айни замон корҳои васлу насби 

қубурҳои баландфишор аз обанбори «Чинор» то заводи алюминий амалӣ шуда 

истода, дар ин самт қубурҳо ва дигар таҷҳизотҳои лозима харидорӣ гардидааст.  

Айни замон, корҳои сохтмонию барқарорсозии обанбори «Чинор» амалӣ 

гардида истода, қубурҳои оҳанин, таҷҳизоти лозима ва насосҳои обкаш барои 

иншоот дастрас карда шудаанд. Инчунин, дар доираи лоиҳа 4 адад техникаҳои 
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махсуси коммуналӣ, 6 адад таҷҳизотҳои компютерӣ ва 2 адад таҷҳизоти ёрирасон 

харидорӣ гардида, дар истифодаи корхонаи обтаъминкунии шаҳр қарор доранд. 

Маблағи умумии дар доираи лоиҳаи мазкур дар шаҳри Турсунзода 

азхудшуда 5,85 млн. доллари ИМА-ро ташкил медиҳад. Дар доираи лоиҳаи мазкур 

дар шаҳраки Ҳисор сохтмони 2 адад обанборҳои нави ҳаҷмашон 1500 м3, сохтмони 

ҳоҷатхона, ободгардонии атрофи обанборҳои сохташуда ва сохтмони бинои 

навбатдорон амалӣ карда шуданд. 

Инчунин, сохтмони хатҳои обгузар ва иваз намудани шабакаҳои 

обтақсимкунӣ бо истифодаи қубурҳои диаметрашон гуногун ба дарозии умумии 

16749 метр ба анҷом расонида шуд. 

Ҳамзамон, насби чоҳҳои санҷиши гидравликии қубурҳои хобонидашуда, 

мумфаршкунии 116 м3
 роҳҳо ва роҳгузарҳо ба анҷом расонида шуда, сохтмони 

гуруҳои нави чоҳҳои амудӣ ва барқарорсозии обанбори мавҷуда дар шаҳрак, аз 

ҷумла тарҳкашии истгоҳи асосии кӯтали 3-юм, сохтмони таҳкурсии истгоҳи 

насосии кӯтали 2-юм ва деворкашӣ аз хишти пухта, сохтмони деворҳои гирди 

обанбор ба баландии 1,8 метр, сохтмони оҳану бетонии ҳавзи обнигоҳдории 

2х250м3, гидроизалятсияи деворҳо ва тадбирҳо ҷиҳати обнагузаронии деворҳои 

ҳавзҳо, чароғон намудани гирди майдони обанбор, кашидани ноқилҳои барқӣ, 

васлу насби агрегатҳои насосҳо ва трансформаторҳои ТП630/10 дар истгоҳи 

насосии кӯтали 2-юм, пармакунии чоҳҳои №1, №2 ва №3 ба чуқурии 95 метр ба 

анҷом расидааст. Инчунин, корҳои харид ва насби насосҳои ЭЦВ10-120-60 бо шити 

идоракунанда 4 баста (комплект), насоси Д160/112 бо муҳарики электрики 90 кВт 4 

комплект ва Д160/1112б муҳарики электрикӣ 55 кВт, 4 комплект, зеристгоҳи 

трансформатории ТМ630/10 - 2 комплект, ТМ250/10-2 комплект, шити электрикии 

КСО 385 - 20 адад, насби қубурҳои оҳании Д -273 мм. аз истгоҳи насосии кӯтали 3 

то хатҳои обтаъминкунии Л-10м ба анҷом расонида шудааст. 

Ҳамзамон, аз ҷониби ширкатҳои пудратӣ тибқи қарордодҳои ба имзо расида, 

6 адад техникаҳои махсуси коммуналӣ ба маблағи 307, 8 ҳазор доллари ИМА 6 адад 

таҷҳизоти компютерӣ ба маблағи 4,06 ҳазор доллари ИМА ва 2 адад таҷҳизотҳои 



115 

 

ёрирасон ба маблағи 16,5 ҳазор доллари ИМА харидорӣ гардида, дар истифодаи 

корхонаи обтаъминкунии ноҳия қарор доранд. 

Маблағи умумии дар доираи лоиҳаи мазкур то инҷониб дар шаҳраки Ҳисор 

азхудгардида 3,73 млн. доллари ИМА-ро ташкил медиҳад. Дар доираи лоиҳаи 

мазкур дар ноҳияи Шаҳринав корҳои барқарорсозии обанбор дар шаҳраки 

Шаҳринав анҷом расонида шудааст. Иншооти мазкур санаи 13 августи соли 2015 аз 

қабули пешакии Комиссияи корӣ гузаронида шуд. Аз ҷониби ширкати пудратӣ 

камбудиҳои ошкорнамудаи Коммисияи корӣ бартараф гардида, иншооти болозикр 

санаи 28 сентябри соли 2015 аз ҷониби ширкати пудратӣ ба комиссияи давлатӣ 

супорида шудааст. 

Маблағҳои азхудшудаи лоиҳа дар ноҳияи Шаҳринав 3,89 млн. доллари ИМА-

ро ташкил медиҳад. Дар доираи «Барномаи мутобиқгардонӣ ва кам кардани 

оқибатҳои тағйирёбии иқлим дар ҳавзаи Баҳри Арал» дар ноҳияи Варзоб ба 1 нафар 

сокинони ноҳия қарзҳои имтиёзнок барои амалӣ намудани чорабиниҳои вобаста ба 

мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ба маблағи умумии 5,1 ҳазор доллари ИМА 

дода шудааст. 

Дар шаҳри Ваҳдат ба 50 нафар сокинони шаҳр қарзҳои имтиёзнок барои 

амалӣ намудани чорабиниҳои вобаста ба мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ба 

маблағи умумии 116,9 ҳазор доллари ИМА дода шудааст. Дар ноҳияи Рудакӣ ба 1 

нафар сокинони ноҳия қарзҳои имтиёзнок барои амалӣ намудани чорабиниҳои 

вобаста ба мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ба маблағи умумии 2,1 ҳазор доллари 

ИМА дода шудааст. 

Дар шаҳри Турсунзода ба 37 нафар сокинони шаҳр қарзҳои имтиёзнок барои 

амалӣ намудани чорабиниҳои вобаста ба мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ба 

маблағи умумии 125,9 ҳазор доллари ИМА дода шудааст. 

Дар ноҳияи Файзобод ба 1 нафар сокинони шаҳр қарзҳои имтиёзнок барои 

амалӣ намудани чорабиниҳои вобаста ба мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ба 

маблағи умумии 2,38 ҳазор доллари ИМА дода шудааст. 
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Дар шаҳри Ҳисор ба 17 нафар сокини шаҳр ба маблағи 625,1 ҳазор сомонӣ 

(70,4 ҳазор доллари ИМА) қарзи хурди имтиёзнок барои амалӣ намудани 

чорабиниҳои вобаста ба мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим дода шудааст. 

Дар ҷадвали 2.3.6 татбиқи лоиҳаҳо дар самти нақлиёт дар ноҳияҳои тобеъи 

ҷумҳур иникоси худро ёфта аст. 

Ҷадвали 2.3.6.  
Татбиқи лоиҳаҳо дар самти нақлиёт барои ноҳияҳои тобеъи ҷумҳур 

Ноҳияҳо 

Номгуи лоиҳа 

Сохтмони нақб дар роҳи оҳани 
Душанбе-Қурғонтеппа, қитъаи Ваҳдат - 

Ёвон» 

Сохтмони нақби 
автомобилгарди 

«Истиқлол» 

Варзоб - 23383 

Ваҳдат 1972 - 

Нуробод - - 

Роғун - - 

Рӯдакӣ 17982 - 

Турсунзода - - 

Файзобод - - 

Ҳисор - - 

Шаҳринав - - 

НТҶ 19954 23383 

Сарчашма: Дар асоси маводҳои Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст. 

Дар рушди инфрасохтори нақлиёт лоиҳаҳои сармогузории нақши асосӣ 

доранд. Ҷиҳати иҷрои лоиҳаи «Беҳтар намудани ҳолати роҳи автомобилгарди 

Душанбе – Турсунзода сарҳади Ҷумҳурии Ӯзбекистон», дар ноҳияи Рудакӣ дар 

доираи лоиҳаи мазкур дар ноҳия сохтмони 4,7 км роҳи автомобилгард бо сохтмони 

1 адад пул бо дарозии 39 метр ба маблағи умумии 9,2 млн. доллари ИМА амалӣ 

гардиданд. Айни замон иншооти мазкур дар марҳилаи кафолатӣ қарор дорад. 

Дар шаҳри Турсунзода дар доираи лоиҳаи мазкур дар ҳудуди шаҳри 

Турсунзода корҳои асосӣ дар қитъаи роҳи автомобилгард ба масофаи 19,2 км (аз км 

42,3 то км 61,5) бо сохтмони 4 адад пули нав ба дарозии умумии 150 метр ва 

таҷдиди 2 адад пули мавҷудбуда, ба анҷом расонида шуда, санаи 12 сентябри соли 

2015 қабули пешакии иншоот аз тарафи Комиссияи корӣ гузаронида шуд. Айни 

замон, иншооти мазкур дар мавриди истифода ва баҳрабарӣ қарор дорад. 

Дар ҷадвали 2.3.6. Лоиҳаи «Сохтмони нақб дар роҳи оҳани Душанбе-

Қурғонтеппа, қитъаи Ваҳдат - Ёвон» мавриди таҳлил ва хулосарезӣ қарор дода 
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шудааст. Бояд тазаккур дод, ки минтақаи иншоот ноҳияҳои Ваҳдат, Рудакӣ ва 

Ёвонро фаро гирифта, маблағҳои дар қитъаи лоиҳа дар ҳудуди шаҳри Ваҳдат 

азхудгардида 1,97 млн. доллари ИМА-ро ташкил медиҳад. Дар доираи лоиҳаи 

мазкур дар ноҳияи Рудакӣ 3 адад нақб бо дарозии 3643 м. ва 5 адад пул бо дарозии 

582 м. сохта ба истифода дода шудааст, ки айни замон дар марҳилаи истифода 

қарор доранд.  

Лоиҳаи «Сохтмони нақби автомобилгарди Истиқлол». Дар доираи 

лоиҳаи мазкур корҳои сохтмонӣ дар нақб ба итмом расида, санаи 29.12.2015 

сол қабули пешакии иншоот аз тарафи Комиссияи корӣ гузаронида шудааст. 

Бояд қайд кард, ки дарозии умумии нақб 4996 метрро ташкил дода, 

2000 метри он ба ҳудуди ноҳияи Варзоб ва 2996 метр ба ҳудуди ноҳияи Айни 

рост меояд. Маблағи умумии дар ҳудуди ноҳияи Варзоб азхудшудаи иншоот 

23,3 млн. доллари ИМА-ро ташкил медиҳад. 

Хулосаи банди 2.3 боби дуюми диссертатсия. 

1. Яке аз механизмҳои асосии танзими давлатии рушди инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот, таҳия ва иҷрои барномаҳои давлатии сармоягузорӣ ба ҳисоб 

меравад. Бе ташаккулдиҳии идоракунии самаранок, интихоби лоиҳаҳои 

самараноки сармоягузорӣ ва инчунин ҷалби фаъоли дигар сармоягузорон 

имконнопазир мебошад. Дар Тоҷикистон рушди мӯътадили иқтисодиёт ба 

иҷрои ҳуҷҷати стратегии рушди иқтисоди миллии «Стратегияи миллии 

рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2015», «Стратегияи миллии 

коҳишдиҳии камбизоатӣ то соли 2030» вобаста аст. Компоненти дигари 

низоми миллии рушд Стратегияи миёнамуҳлати сесолаи коҳишдиҳии 

камбизоатӣ ба ҳисоб рафт, ки дар худ нақшаи чорабиниҳоро барои 

ноилгардии мақсадҳо ва афзалиятҳои СМР дар бар мегирад ва унсури сеюми 

асосии низоми рушди миллӣ барномаи миёнамуҳлати хароҷотҳои давлатӣ ба 

ҳисоб меравад. Ҳамин тариқ, дастгирии давлатии рушди инфрасохтори деҳот 

дар Тоҷикистон тавассути таҳия ва иҷрои барномаҳои рушди маҳал ба иҷро 

мерасад. Назорати иҷрои барномаҳои мавриди назар имконият медиҳад, ки 
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маблағгузории лоиҳаҳо мақсаднок истифода шаванд ва дар рушди иҷтимоӣ-

иқтисодии маҳалҳои деҳот мавқеи хоса бозанд. 

2. Дар доираи лоиҳаҳои «Дастрасӣ ба маблағгузории сабз ва маблағҳои 

рушди деҳот», “Беҳтар намудани ҳолати роҳи минтақавии Душанбе - 

Турсунзода – сарҳади Ҷумҳурии Ӯзбекистон”, «Вусъат бахшидани ҳамкории 

минтақавии иқтисодии Осиёи Марказӣ (Коридори 3 ва 5)»,  «Идоракунии 

экологии замин ва беҳдошти воситаҳои зиндагӣ дар деҳот», 

«Тиҷоратикунонии соҳаи кишоварзӣ», «Лоиҳаи дуюми таъмини аҳолӣ барои 

устувории хоҷагии қишлоқ ва идоракунии захираҳои обӣ», «Таҷдид ва 

сохтмони хати интиқоли барқӣ 500кВ дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ», 

“Барномаи омӯзиши касбӣ барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ”, 

“Обтаъминкунии шаҳрҳои марказии Тоҷикистон”, “Идоракунии партовҳои 

сахти маишии шаҳри Турсунзода”, Барномаи мутобиқгардонӣ ва кам кардани 

оқибатҳои тағйирёбии иқлим дар ҳавзаи Баҳри Арал” ва ғ. дар рушди 

инфрасохтори деҳот мавқеъи хоса доранд.  

3. Дар давраи солҳои 2015-2019 ба иқтисодиёти ноҳияҳои тобеи 

ҷумҳурӣ 116065,8 ҳаз. сомонӣ сармояҳои мустақим ва 25061,3 ҳаз. долл. 

ИМА дигар сармояҳо ворид гаштааст. Дар ин давра барои рушди ноҳияи 

Рудакӣ 56353,6 ҳаз. долл., шаҳри Ваҳдат  61393,2 ҳаз. долл, ноҳияи Сангвор- 

9768,6 ҳаз. долл.,  шаҳри Ҳисор- 1961,5 ҳаз. долл., шаҳри Турсунзода - 4311,1 

ҳаз. долл., ноҳияи Шаҳринав-4311,1 ҳаз. долл ва ноҳияи Лахш -12,7 ҳаз. 

доллари ИМА ҷалб карда шудааст. 

Дар маҷмӯъ аз ҷамъбасти боби дуюм чунин  пешниҳодҳои хусусияти  

навгонидошта ба даст омаданд:   

1. Ноҳияҳои тобеъи ҷумҳурӣ (НТҶ) яке аз минтақаи муқтадири 

ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. Минтақа дорои иқтидори назарраси табиӣ - 

иқтисодӣ ва меҳнатӣ буда, беш аз 2,1 млн. нафар ё 23,0% аҳолии ҷумҳурӣ дар 

минтақаи мазкур зиндагӣ мекунанд. НТҶ аз ду минтақа иборат мебошад: 

минтақаи Ҳисор ва Рашт. Дар минтақаи Ҳисор 1776,6 ҳаз. нафар ё 82,0% 

аҳолии минтақа зиндагӣ менамояд. Аз ин лиҳоз шуғли аҳолиро таъмин 
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намуда, сатҳи камбизоатии онро коҳиш дода, амнияти озуқавории минтақаро 

ҷоннок гардонида, инчунин имкониятҳои содиротии онро вусъат бахшад то 

ин ки сатҳи некуаҳволии мардумро баланд бардошта шавад. 

2. Бо мақсади амалӣ гаштани Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон то соли 2030, бо қарорҳои Маҷлиси вакилони халқи ноҳияҳо 

тасдиқ карда шудааст яъне таҳияи «Барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии 

шаҳру ноҳияҳои тобеъи ҷумҳур барои солҳои 2016 - 2020» нишон дод, ки  

татбиқи он дар рушди инфрасохтори шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, 

таъсири муфид гузошт, ки дар ин давра 2142 лоиҳаҳои сармоягузорӣ бо 

арзиши умумии 4520,46 млн. сомонӣ таҳия шуда, аз онҳо 1014 лоиҳа, ба 

маблағи 2501,95 ё 52,7%  ба иҷро расидаанд. Дар давраи солҳои 2015-2019 ба 

иқтисодиёти ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 116065,8 ҳаз. сомонӣ сармояҳои 

мустақим ва 25061,3 ҳаз. долл. ИМА дигар сармояҳо ворид гаштааст 

3. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар давраи муосири рушди инфрасохтори 

иҷтимоӣ, расонидани хизматрасониҳои иҷтимоии сифатнок, баландбардории 

сатҳи ҳаётии аҳолӣ, ки аз бисёр ҷиҳат аз рушди соҳаи иҷтимоӣ вобастагӣ 

дорад. Бе ташаккулдиҳии идоракунии самаранок, интихоби лоиҳаҳои 

самараноки сармоягузорӣ ва инчунин ҷалби фаъоли дигар сармоягузорон 

имконнопазир мебошад. Аз ин лиҳоз дар самти рушди деҳот аз ҷумла рушди 

инфрасохтори лоиҳаҳои «Дастрасӣ ба маблағгузории сабз ва маблағҳои 

рушди деҳот», “Беҳтар намудани ҳолати роҳи минтақавии Душанбе - 

Турсунзода – сарҳади Ҷумҳурии Ӯзбекистон”, «Вусъат бахшидани ҳамкории 

минтақавии иқтисодии Осиёи Марказӣ (Коридори 3 ва 5)»,  «Таҷдид ва 

сохтмони хати интиқоли барқӣ 500кВ дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ», 

“Барномаи омӯзиши касбӣ барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ”, 

“Обтаъминкунии шаҳрҳои марказии Тоҷикистон”, “Барномаи 

мутобиқгардонӣ ва кам кардани оқибатҳои тағйирёбии иқлим дар ҳавзаи 

Баҳри Арал” ва ғ. дар рушди инфрасохтори деҳот мавқеъи хоса доранд. 
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БОБИ III. РОҲҲОИ АСОСИИ ТАКМИЛДИҲИИ ДАСТГИРИИ 
ДАВЛАТИИ ИНФРАСОХТОРИ ИҶТИМОӢ ДАР НОҲИЯҲОИ ТОБЕИ 

ҶУМҲУРӢ 

3.1. Таҳияи барномаҳои мақсадноки рушди устувори инфрасохтори 
иҷтимоӣ 

Рушди устувори инфрасохтори иҷтимоӣ, ташаккули маҷмӯи чораҳоеро 

дар бар мегирад, ки ба нигоҳ доштани инфрасохтори мавҷудаи иҷтимоӣ, 

рушди шаклҳои нави таъсири иҷтимоию иқтисодӣ нигаронида шудаааст. 

Ҳамзамон, ҳалли мушкилоти рушди устувори инфрасохтори иҷтимоӣ 

татбиқи механизми шарикии давлат ва бахши хусусиро пешбинӣ менамояд, 

ки дар он мақомоти маҳаллӣ дар якҷоягӣ бо корхонаҳо ва ташкилотҳои 

пешрафтаи минтақа, рушди инфрасохтор ва амнияти иҷтимоиро дар минтақа 

устувор сохта,бо ин васила бехатарии иҷтимои таъмин кунонида мешавад.  

Тавре ки қаблан пешниҳод шуда буд, чунин механизм дар кишварҳои 

мутараққӣ бомуваффақият истифода гардида, инчунин захираҳои молиявии 

заруриро барои рушди ҳамаҷонибаи инфрасохтори иҷтимоӣ ба вуҷуд меорад. 

Механизми асосии дастгирӣ ва рушди инфрасохтори иҷтимоӣ дар айни 

замон механизми банақшагирии барномавии мақсаднок мебошад, ки 

тавассути низоми барномаҳои давлатии сатҳҳои гуногун амалӣ карда 

мешавад.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин барномаҳо тибқи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва 

барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки бо 

қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 

июни соли 2018, № 1111 қабул карда шуд ва бо қарори Маҷлиси миллии 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2018, № 568 

ҷонибдорӣ карда шуд, ба амал бароварда мешавад.   

Тибқи қонуни мазкур чунин мафҳумҳои таҷассумгари дурнамоҳои 

давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ 

истифода мешаванд,ки дар ҷадвали 3.1.1 инъикоси худро ёфтааст. 
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Ҷадвали 3.1.1  
Мафҳумҳои таҷассумгари дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, 

стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ 

Мафҳумҳо Моҳияти иқтисодии мафҳумҳо 
дурнамоҳои рушди 
иҷтимоию иқтисодии 
Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

фарзияи аз нуқтаи назари илмӣ асоснокшудаи вазъи ояндаи 
имконпазири иҷтимоию иқтисодӣ, илмию техникӣ, экологӣ ва 
иқтисоди хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки нишондиҳандаҳои 
инъикоскунандаи ҳолати мазкурро дар бар мегиранд 

дурнамосозии 
давлатии рушди 
иҷтимоию иқтисодии 
Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва субъектҳои 
хоҷагидор оид ба таҳия ва такмили дурнамоҳои рушди иҷтимоию 
иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо мақсади қабул кардани 
қарор дар марҳилаи аввали таҳияи нақшаву барномаҳо ҳамчун 
воситаи пешбинии илмӣ, таҳлили сенариявӣ (вариантӣ) ва ба даст 
овардани иттилооти иловагӣ истифода мешаванд 

консепсияи рушди 
иҷтимоию иқтисодии 
Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

пешбинии ҳадафҳои стратегӣ, афзалиятҳо, самтҳо ва вазифаҳои 
рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар барои ояндаи дарозмуҳлат ва 
стратегияи амалиёт ҳангоми иҷрои дурнамоҳо, барномаҳо ва 
нақшаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ 

стратегияи рушди 
иҷтимоию иқтисодии 
Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

ҳадафҳои дарозмуҳлат ва нишондодҳои асосие, ки ҳалли 
вазифаҳои афзалиятнок ва ноил гардидан ба нишондиҳандаҳои 
мушаххасро дар заминаи истифодаи оқилонаи захираву 
иқтидорҳои мавҷуда фарогир мебошанд 

барномаи рушди 
иҷтимоию иқтисодии 
Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

маҷмӯи чорабиниҳо ва нақшаҳои мувофиқашуда ҷиҳати расидан 
ба ҳадафҳои стратегӣ ва вазифаҳои умумӣ дар доираи 
афзалиятҳои сатҳи миллӣ, маҳаллӣ ва соҳавӣ бо дар назар 
доштани истифодаи босамари захираҳои табиӣ, моддӣ ва молиявӣ 
дар давраи миёнамуҳлат; 

барномаи рушди 
иҷтимоию иқтисодии 
маҳалҳо 

таҳияи маҷмӯи чорабиниҳо ва нақшаҳои мувофиқашуда ҷиҳати 
расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва вазифаҳои умумӣ бо дар назар 
доштани истифодаи босамари захираҳои табиӣ, моддӣ ва молиявӣ 

модели 
дурнамосозии рушди 
иҷтимоию иқтисодӣ 

барномаи компютерии тавассути формулаҳои эконометрикӣ 
таҳияшуда, ки барои арзёбӣ ва дурнамосозии нишондиҳандаҳои 
иҷтимоию иқтисодӣ, инчунин муайян намудани дараҷаи 
алоқамандии байни нишондиҳандаҳо истифода бурда мешавад 

барномаи мақсадноки 
давлатӣ 

маҷмӯи чорабиниҳо ва нақшаҳои мувофиқашуда ҷиҳати расидан 
ба ҳадаф ва афзалиятҳои гузошташудаи давлат дар давраи 
миёнамуҳлат бо дар назар доштани хусусиятҳои хос, иқтидору 
захираҳои мавҷудаи соҳаҳои дахлдор, ки аз ҷониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тарҳрезӣ мешаванд 

Сарчашма: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, 
стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

 

Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва иҷтимоию иқтисодии 

таҳия, баррасӣ ва тасдиқи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва 

барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян 

менамояд. 
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Ташкил ва фаъолияти низоми дурнамосозии давлатии рушди иҷтимоию 

иқтисодӣ ба принсипҳои зерин асос меёбанд, ки дар ҷадвали 3.1.2 инъикоси 

худро ёфтааст. 

Ҷадвали 3.1.2  
Принсипҳои ташкил ва фаъолияти низоми дурнамосозии давлатии 

рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Принсипҳо Моҳияти принсипҳо 

ягонагӣ 

мувофиқаи мутақобилаи дурнамоҳо ва ҳуҷҷатҳои стратегию 
барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои давраҳои кӯтоҳмуҳлат, миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат бо 
вазорату идораҳои дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон 

воқеият 

дурнамоҳои давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар асоси маълумоти расмӣ, иқтидорҳои мавҷуда ва 
тамоюлҳои солҳои гузашта, таъсири омилҳои дохилӣ ва берунӣ ба 
иқтисодиёт таҳиягардида, ки ҳангоми тағйирёбии вазъи иқтисодӣ 
такмил дода мешаванд 

асоснокии илмӣ 

дурнамоҳои давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз нуқтаи назари илмӣ асоснок, ки бо истифодаи 
таҷрибаи ҷаҳонӣ ва такмили доимии методология таҳия мешаванд 

шаффофият 

дурнамоҳои давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ба истиснои баъзе ҳуҷҷатҳо ва маълумоти дорои сирри 
давлатӣ, ки баъд аз тасдиқ дастраси умум мегарданд 

масъулиятнокӣ 

иштирокчиёни таҳияи дурнамоҳо барои таҳияи саривақтӣ ва 
босифати дурнамо, пешниҳоди маълумот ва татбиқи онҳо, тибқи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон масъул мебошанд 

Сарчашма: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, 
стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

 

Қайд кардан ба маврид аст,ки дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, 

стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ дар рушди минбаъдаи 

инфрасохтори минтақа нақши калидиро бозида, маҳз принсипҳо имконит 

медиҳад,ки  баронма ва сатратегияҳои қабул гардида иҷро гарданд. 

Принсипҳои ташкил ва фаъолияти низоми дурнамосозии давлатии рушди 

иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, замина фароҳамоваранда ба 

натиҷаҳои дилхоҳ ба шумор рафта,  рушди инфрасохториро ба вуҷуд меорад. 

Маблағгузории лоиҳаҳои рушди инфрасохтори иҷтимоӣ  айни замон 

танҳо аз ҳисоби буҷети давлатӣ, ки дар як қатор соҳаҳои асосӣ тавассути 

татбиқи барномаҳои сатҳи дахлдор ҷудо гардида, амалӣ шуда истодааст.  
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Чунин механизмҳо дар дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ низ амал мекунанд. 

Вале, ба назари мо лоиҳаҳои мақсадноки ноҳияҳои тобеи ҷумҳур дорои як 

қатор афзалиятҳо ва нуқсонҳо мебошанд, ки дар ҷадвали 3.1.3. иникоси 

худро ёфтааст 

Ҳамин тариқ, ҳоло дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳури барномаҳои 

дарозмуддати минтақавии «Рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияҳо» барои 

солҳои 2016-2020 амал мекунанд, ки дар доираи он зергуруҳи «Рушди 

устувори деҳот» барои солҳои 2016 - 2020 амалӣ карда мешавад. Бояд қайд 

кард, ки як қисми маблағҳо барои татбиқи барнома аз ҳисоби буҷаи маҳаллӣ 

ва қисми дигар аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ ҷудо карда мешаванд.  

Мутаассифона, норасоии асосии ин усул иштироки ниҳоят ками 

намояндагони тиҷорат дар ҳалли масъалаҳои рушди иҷтимоии деҳа мебошад. 

Дар ҷадвали 3.1.3 афзалиятҳо ва нуқсонҳои асосии низоми ҳозираи 

амалкунандаи рушди барномавии мақсадноки минтақаҳои тобеи ҷумҳурӣ 

нишон дода шудааст.  

Ҳадафи асосии татбиқи барномаҳои рушди устувори инфрасохтори 

иҷтимоӣ фароҳам овардани шароити хуби зиндагӣ мебошад. Мувофиқи 

пирамидаи эҳтиёҷоти Маслоу, пеш аз ҳама қонеъ кардани ниёзҳои аввалия 

дар шароити зиндагӣ аст. 

 Дар айни замон, талабот ба иншооти инфрасохторӣ пурра қонеъ карда 

намешавад ва афзалиятнок, ба назари мо, инҳоянд: 

- ба истифода додани (хариди) манзил барои шаҳрвандоне,ки минтақа 

зиндагӣ мекунанд; 

- ба истифода додани муассисаҳои таҳсилоти умумӣ;  

ба истифода додани муассисаҳои фарҳангӣ ва фароғатӣ; 

- ба истифода додани лӯлаҳои обгузарҳои маҳаллӣ; 

- рушди шабакаҳои коммуникатсионӣ.  

Аз ҷумла, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки истифодаи биноҳо ва 

иншоотҳои васлшаванда метавонад, барои сохтмони манзил дар намуди 

катеҷ дар деҳот то 40,0% самаранок бошад, чун  
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Ҷадвали 3.1.3  
Афзалиятҳо ва нуқсонҳои низоми муосири рушди барномавии мақсадноки НТҶ 

Номгӯи нишон-

диҳандаҳо  
Афзалиятҳои рушди барномаи мақсаднок Норасогиҳо дар истифодаи барномаи рушди мақсаднок 

Муайян кардани 
ҳадафҳо 

Дар асоси афзалиятҳои давлатии рушди деҳот муайян карда 
шуда, ҳадафҳоро бо самтҳои умумии рушди кишвар 
мувофиқа кардан мумкин аст. 

Хусусиятҳои минтақаҳои алоҳида суст ба назар гирифта 
мешаванд, барои тавсеа ва дақиқ кардани ҳадафҳо имконият 
вуҷуд надорад. 

Муайян кардани 
вазифаҳо 

Дар асоси самтҳои буҷет ташкил карда мешаванд, инчунин 
маблағгузорӣ мекунанд ва дар асоси барномаи сатҳи 
ҷумҳуриявӣ муайян карда мешаванд. 

Ҳангоми муайян кардани вазифаҳо, ҳеҷ имконияте барои 
васеъшави бо назардошти хусусиятҳои минтақа ҳангоми нигоҳ 
доштани маблағгузории ҷумҳуриявӣ нест, ки динамикаи рушди 
минтақаро маҳдуд мекунад ва ҷиҳатҳои хуб ва сустро ба назар 
намегиранд. 

Сохтори 
маблағгузорӣ 

Сохтори маблағгузорӣ ҳатман таъмини маблағҳои буҷети 
маҳаллиро дар соҳаҳои маблағгузории ҷумҳуриявӣ пешбинӣ 
мекунад, ки ҳукуматҳои маҳаллиро барои рушди як қатор 
самтҳои афзалиятнок такон медиҳад. 

Васеъ намудани номгӯи самтҳои маблағгузорӣ танҳо аз ҳисоби 
буҷаи маҳаллӣ имконпазир аст. 

Маблағгузории 
ғайрибуҷавӣ 

Қисме аз чорабиниҳои барномаро аз ҳисоби маблағҳои 
ғайрибуҷавӣ амалӣ кардан мумкин аст. 

Усулҳои маъмурии ҷалби маблағҳои ғайрибуҷавӣ, барои ин 
механизм вуҷуд надорад, муқаррар кардани имтиёзҳо барои 
корхонаҳо ва ташкилотҳо, маблағгузории ғайрибуҷавӣ лозим 
аст. 

Имкониятҳо 
барои тағйир 
додан 

Мувофиқи қарори Ҳукумат барномаро тағйир додан ва аниқ 
кардан мумкин аст. 

Тағйирот асосан барои коҳиш додани сатҳи хатарҳо ба инобат 
гирифта шуда, асоси  онро натиҷаҳои назорат ташкил медиҳад. 

Иҷроиши 
мониторинг 

Як қатор нишондиҳандаҳои мақсаднок пешбинӣ шудаанд, ки 
татбиқи самаранокии он дар асоси чорабиниҳо барномро 

мукаммал менамояд. 

Мониторинг ин ҷараёни  мушоҳидаи нишондиҳандаҳо, аксар 
вақт иҷро намешаванд, ё ин ки тасудуфӣ мебошанд. 

Шарикии давлат 

бо бахши  хусусӣ  
Дар доираи сохтори маблағгузорӣ пешниҳод карда мешавад. 
Яъне нақшаҳои бузургро бо бахши хусуси  анҷом додан 
бамаврид мебошад. 

Фоидаҳо барои ташкилотҳои тиҷоратӣ, лоиҳаҳои маблағ-

гузории муштарак пешбинӣ нашудаанд, ки ҷалби захираҳои 
молиявиро маҳдуд мекунанд. 

Сарчашма:  таҳияи муаллиф.
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ки дар минтақа бисёре аз маводҳои сохтмонӣ аз арзиши бозори  

арзонтар дастрас кардан мункин аст. 

Дар айни замон, мушкилоти асосӣ на худи сохтани бино, балки 

ташаккули инфрасохтори зарурии коммуналӣ, аллахусус, таъмини барқ, 

канализатсия, системаҳои коммуникатсионӣ ва ғ. ба шумор меравад. Дар ин 

ҳолат татбиқи самарабахши механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

имконпазир аст, ки дар он сохтмони манзил аз ҳисоби ташкилотҳои тиҷоратӣ 

ё шахсони алоҳида ба ташаккули инфрасохтори коммуналӣ аз ҳисоби 

захираҳои давлатӣ сурат гирад. Чунин усули кор арзиши бинои тайёрро ба 

таври назаррас коҳиш медиҳад ва мутахассисони ҷавонро ба минтақа ва 

алалхусус ба деҳот ҷалб менамояд. 

Ҳалли мушкилоти нарасидани муассисаҳои таълимӣ тавассути таҳияи 

рушди механизмҳои таҳсилоти фосилавӣ имконпазир аст. Бо такмил ёфтани 

васоити коммуникатсионӣ, омӯзгор метавонад ба шумораи зиёди корбарони 

дурдаст хизмат расонад, ки ин имкон медиҳад, то ташрифҳои дохилӣ ба 

мактабҳо ва хароҷоти таҳсил дар маҷмуъ кам карда шавад. Аммо ин роҳ дар 

мадди аввал ташабускорӣ ва заминаи модди техникиро талаб менамояд.  

Ҳалли мушкилоти дастгирии тиббӣ барои рушди инфрасохтори тиббӣ 

маблағгузории зиёдро талаб намуда, муносибат ба бахши хусусӣ ва 

ташабусҳои шаҳрвандони минтақаро талаб менамояд. Дар шароити имрӯзаи 

иқтисодӣ ба ҳамагон маълум аст, ки рушди инфрасохторӣ тиббӣ омили 

асосии рушди инфрасохтори иҷтимоӣ ба шумор рафта солимии аҳолӣ аз он 

вобаста мебошад. Дар ин ҳолат беҳ сохтани вазъи тандурустӣ бо роҳҳои 

ҷалби сармояи хориҷӣ, ташабускориҳои шаҳвандони минтақа  ва ғайраро 

тақозо менамояд. 

Яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар ин баромадан аз бумбасти 

коммуникатсионӣ ба шумор рафта, дастовардҳои назаррасе дар ин самт ба 

вуҷуд омадаанд. Вале дар баъзе аз минтақаҳои деҳот шабакаи нақлиёт 

қаноатбахш намебошад, зеро дар муҳлати кутоҳтари давлат ба имкониятҳои 

молиявии худ наметавонад тамоми камбудиҳоро бартараф созад, аз ҳамин 



126 

 

хотир ташабусҳои шаҳрвандони минтақаро дар ин самт нақши калидиро 

мебозад.  

Муассисаҳои навъи фарҳангӣ ва фароғатӣ, ки аз замони шӯравӣ боқӣ 

мондаанд, айни замон ба талаботи замон ҷавобгӯ нестанд. Истифодаи 

технологияҳои муосир ба мо имкон медиҳад, ки мушкилоти дастрасии 

китобҳо дар китобхонаҳоро ҳал намоем, аммо ин масъала сатҳи муайяни 

рушди системаҳои коммуникатсиониро талаб мекунад. Дар минтақаҳои 

деҳот талаб карда мешавад, ки ба мақсади рушди минбаъдаи ҷомеа 

китобхонаҳои электрониро сохта ба истифода дод шавад, чун ки методи 

анъанави наметавонад натиҷаи дихоҳ диҳад. Дар ҳамин ҷо қайд кардан ба 

маврид аст, ки зиёда аз 70% аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар деҳот зиндагӣ  

ба сар мебаранд. Пас моро мебояд, дар ин самт кушишҳои зиёд намоем ва 

маҳз кушишҳои мо имконият медиҳад, ки аз хатарҳое, ки ҷомеаи ҷаҳониро 

фурӯ бурда истодааст, дар амон монем. Таъсиси китобхонаҳои электронӣ 

тақозои асри сония  мебошад, чун ки ҳодисаҳои иқтисодию сиёсӣ дар ҳар як 

сония ба бавуҷудоянда бояд ҳали худро ёбанд. Яъне маълум мегардад, ки аз 

10 /7 нафар дар деҳот зиндагӣ ба сар мебарад, ки бояд маҷмӯи донишҳои 

навро фаро гирад. Дар мавриди фаро нагирифтан оқибатҳои ашёи хом 

гардидани аҳолии минтақаҳои деҳот мегардад. Дар ин ҷода пешниҳод 

мегардад, ки  шаҳрвандои минтақа, аз он ҷумла давлат аҳамияти хоси худро 

ба ин самт тавасути шарикӣ бо бахши хусуӣ, ҷалби донорҳо, ташаббуси 

шаҳрвандони минтақа ба роҳ монда, бо ин васила шароити арзанда ва ҳаёти  

беҳатарро, барои наслҳои оянда  мерос гузоранд. 

Дар ин ҷода гуфтан ба маврид аст, ки оядаи ҷаҳони имрӯзаро натанҳо 

буҳронҳои экологӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ таҳдид менамояд. Балки буҳрони 

шадидтарин, ки бартараф кардани оқибатҳои манфии он ғайриимкон 

мебошад, ин буҳрони захираҳои инсонӣ мебошад. Пас аз мо талаб карда 

мешавад, ки барои дар амон мондан аз ингуна буҳрон таъсиси китобхаҳои 

электронӣ, фарогирии аҳолӣ ба китобхонӣ, таъсиси китобхонаҳои соҳавӣ ва 
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инчунин бедор намудани тафаккури аҳолии минтақаҳои деҳотро бавуҷуд 

оварданро тақозо менамояд  

Хизматрасонии пулакӣ ба аҳолии деҳот вазифаи асосии таҷдиди 

муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ мебошад. Таҷрибаи кишварҳои пешрафта 

аз ташаккули чунин марказҳо дар заминаи ташкилотҳои савдо ва 

истеъмолкунанда шаҳодат медиҳад. Марказҳои савдо, ки дар шаҳрҳои калон 

маъмуланд, метавонанд дар миқёси хурдтар дар деҳот истифода шаванд, дар 

ҳоле ки маблағгузорӣ барои фаъолияти фарҳангӣ ва фароғатӣ метавонад 

тавассути ҷалби маблағҳои ташкилотҳои тиҷоратӣ сурат гирад. 

Такмили системаи рушди мақсадноки барнома зарурати истифодаи 

технологияҳои муосирро дар раванди татбиқи чорабиниҳои 

барномарезишуда ва фароҳам овардани шароит барои истифодаи самараноки 

захираҳои мавҷуда пешбинӣ менамояд. Диққати асосиро мо ба ду ҷиҳат 

мувофиқи мақсад мешуморем: 

1. муайян кардани нуқтаҳои асосии рушди инфрасохтори иҷтимоӣ; 

2. рафъи тамоюлҳои манфӣ, ки ба туфайли як қатор сабабҳои 

объективӣ ба амал меоянд. 

Кишоварзӣ дар аксари минтақаҳои тобеи ҷумҳур то ҳол соҳаи асосии 

шуғли сокинони деҳот мебошад. Ин вазъ аз рушд накардани соҳаи 

алтернативии фаъолият, шаҳдат медиҳад. Дар ин ҷода гуфтан ба маврид аст, 

ки аксари аҳолии минтақа ба кишоварзӣ бандабуда ба таври анъанавӣ 

зиндагӣ ба сар бурда истодаанд. Талаб карда мешавад, ки илмро ба 

истеҳсолот ворид намуда, бо ин васила  ҳам ҳосилнокӣ зиёд гардад ва ҳам 

дар самаранокии меҳнат  таҷассум ёбад. Агар мо ба методи анъанавӣ 

фаъолияти худро пеш гирем сатҳи зиндагии аҳолии минтақа ниҳоят паст 

боқӣ монда, фарқи даромад байни шаҳр ва деҳот то рафт меафзояд.  

Бо мақсади аз байн бурдани тафриқаи зиёд байи аҳолии деҳот ва шаҳр 

метавон аз механизмҳое истифода бурд, ки тавонад ба рушди минбаъдаи 

минтақа, аз он ҷумла аҳолии деҳот заминаи мусоид фароҳам орад.  
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Музди пасти меҳнат, нарасидани ҷойҳои корӣ, сатҳи номатлуби 

хизматрасонии иҷтимоӣ, хуб набудани зиндагӣ дар деҳот боиси он мегардад, 

ки шаҳвандони деҳот ба шаҳрҳо кӯч банданд. Кӯчбастани аҳоли аз деҳот дар 

худ ҷанбаҳои мусбӣ ва манфиро доро мебошад. Ҷанбаҳои мусбӣ дар он 

таҷасум мегардад, ки барои қонеъ сохтани талаботҳои маънавӣ, фарҳангӣ ва 

шароити арзанда аҳолии деҳот ба шаҳрҳои калон рахти сафар мебандад, 

аммо ин ба ҳама имкон намедиҳад. Ҷанбаи манфӣ дар он таҷасум меёбад, ки 

кӯчиши сармоя аз деҳот ба шаҳр ба вуҷуд омада, яке аз омилҳои коста 

гардидаи бехатарии иқтисодӣ ва озӯқавори мегардад. Набояд дар деҳот 

ҳавлии шахсӣ ягона ҷои кор барои аъзои қобили кори оилаҳои деҳқон бошад. 

Пас моро зарур аст, ки дар ин самт ба воситаи кӯшишҳои ҳамаҷониба 

дар минтақаҳо ва аз он ҷумла деҳот корхонаҳои истиҳсолии бо шароити 

минтақа мувофиқро сохта ба истифода диҳем 

Муассисаҳои таълимии дар деҳот ҷойгир шуда қисми назарраси 

тамоми муассисаҳои таълимии ноҳияҳоро ташкил медиҳанд. Ҳангоми 

муқоиса намудан, оё  минтақа дар кадом сатҳ қарор дорад ва чигуна 

дастовардҳои бузург минтақаро интизор аст. Устувории рушди минтақа ва 

компекси агросаноатӣ ба мавҷудияти мактаб, вазъи таҳсил дар деҳот 

вобастагии зиёд дорад. Мувофиқи маълумотҳои Вазорати маориф ва илми  

ҷумҳурӣ солҳои охир аксари мактабҳои деҳот бо кадрҳои тахассуманд  

таъмин намебошад. Норасогиҳо бисётар дар самти рушди фанҳои дақиқ, 

забонҳои русӣ ва англисӣ ба назар мерасад. 

Дар баробари ин бояд, қайд кард, ки татбиқи чораҳои давлатӣ оид ба 

таъмини рушди иҷтимоии деҳот боиси ободонии маҳалҳои аҳолинишини 

деҳот, инчунин беҳтар гардидани сифати хизматрасонии таълимӣ ва тиббӣ 

гардида истодааст.  

Роҳҳои бартараф намудани камбудиҳо ва гузариш ба марҳилаи рушди 

устувор аз омилҳои зерин  вобаста мебошад: 

- механизмҳои самарабахши татбиқи барномаҳои рушди деҳот; 

- дастрасии сокинони деҳот ба захираҳои моддӣ ва маънавӣ;  
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- рушд додани институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар деҳот пеш аз ҳама, 

худидоракунии маҳаллӣ; 

- дастрас нокифояи илмӣ, ва кадрӣ барои рушди устувори деҳот яъне 

монеъаи рушд мегардад; 

Ҳалли аксари бандҳои  муайяншуда дар сатҳи ноҳия тавассути тавсияи 

имкониятҳои молиявии буҷетҳои маҳаллӣ имконнопазир аст. Барои ҳалли ин 

мушкилот, ҷалби захираҳои назарраси молиявӣ, дар самтҳои афзалиятнок 

мутамарказ кардани маблағҳо, тақсимоти мақсаднок, робита бо натиҷаҳои 

ниҳоӣ ва назорати истифодаи мақсаднокро пурзӯр кардан зарур аст. Ин 

талабот бо усули барномавии мақсаднок барои ҳалли масъала беҳтарин 

ҷавобгӯ мебошад. 

Хавфҳои беруние, ки метавонанд ба татбиқи барномаҳои мақсаднок 

таъсир расонанд, инҳоянд: 

- сатҳи нокифояи маблағгузорӣ; 

- паст шудани сатҳи фаъолияти инноватсионӣ ва сармоягузорӣ дар 

бахши кишоварзи; 

 - фаъолияти нокифояи мақомоти худидоракунии маҳаллӣ; 

- дигар ҳолатҳое, ки ба ҷузъи молиявии татбиқи зербарнома ва соҳаи 

кишоварзӣ ҳамчун бахши асосии ташаккули иқтисодиёти деҳот таъсири 

манфӣ мерасонанд. 

Ба таври возеҳ гуфтан мумкин аст, ки захираҳои молиявии барои 

татбиқи барномаи рушди иҷтимоии деҳот то соли 2020 ҷудошуда, барои ноил 

шудан ба нишондиҳандаҳои назарраси рушди иҷтимоию иқтисодии соҳаи 

иҷтимоии деҳот нокофӣ мебошанд. Бо мақсади аниқ ва самаранок фаъолият 

намудани рушди устувори ноҳияҳои тобеи ҷумҳур мо як қатор тадбирҳоро 

оид ба баланд бардоштани самаранокии хароҷоти захираҳои молиявӣ ва 

ҷалби ташкилотҳои тиҷоратӣ ба татбиқи барнома пешниҳод кардем. 

Дар асоси ин заминаҳо, мо бо назардошти пешниҳоди се сенарияи 

рушди соҳаи иҷтимоии минтақаро то соли 2025 таҳия ва пешниҳод намудем.

  Ба назари мо, рушди инфрасохтори иҷтимоӣ дар минтақа дар оянда ба 
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се самт бояд нигаронида шавад. Самти инноватсионӣ, ки метавонад ба 

инфрасохтори иҷтимоӣ тағйиротҳои назаррас расонад. Аз ҷумла ташкили 

агрошаҳрҳо, ташаккули шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи сохтмони 

манзил, дастгирии ташаббусҳои маҳаллии шаҳрвандоне, ки дар деҳот 

зиндагӣ мекунанд, аз ҷумла сохтани пулҳо, мумфарш намудани роҳҳо, иваз 

кардани нуқтаҳои фелдшерӣ - акушерӣ бо утоқҳои табибони оилавӣ, рушди 

ҳамгироии муассисаҳои фароғатӣ бо муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ,  

рушди воситаҳои алтернативии шуғл, рушди сайёҳии деҳот, 

ҳавасмандгардонии рушди шаклҳои хурди соҳибкорӣ, таҳияи барномаҳои 

рушди устувори шаҳракҳо дар сатҳи ноҳиявӣ ва ғ. Нигаред ба ҷадвали 3.1.4. 

Ҷадвали 3.1.4  
Хусусиятҳои рушди инфрасохтори иҷтимоӣ дар минтақа 

Инноватсионӣ Инерсионӣ Манфӣ 

Амалисозии рушди устувори минтақа 
бо назардошти тағйиротҳои зерин: 
- ташкили агрошаҳрҳо; 
-шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар 
соҳаи сохтмони манзил; 
-дастгирии ташаббусҳои маҳаллии 
шаҳрвандони минтақа; 
-ҳамгироии муассисаҳои фароғатӣ бо 
муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ; 
-рушди воситаҳои алтернативии шуғл: 
сайёҳии деҳот, ҳавасмандгардонии рушди 
шаклҳои хурди соҳибкорӣ; 
-таҳияи барномаҳои рушди устувори 
шаҳракҳо дар сатҳи ноҳиявӣ. 

Амалисозии барномаҳо 
«Стратегияи миллии рушди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои давраи то соли 2030», 
«Консепсияи идоракунии 
рушди маҳал дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои давраи то 
соли 2030»,  
Консепсияи ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон»,  
«Барномаи ислоҳоти 
кишоварзии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 
2012 - 2020». 

Амалисозии 
барномаҳои 
«Рушди 
устувори 
НТҶ» бо 
назардошти 
коҳиши 
маблағгузорӣ 
тибқи ҷадвали 
барномаи 
давлатӣ. 

Сарчашма :Таҳияи муаллиф 

Самти дигар – инертсионӣ, яъне амалисозии барномаҳои «Стратегияи 

миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030», 

«Консепсияи идоракунии рушди маҳал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2030», Консепсияи ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон», «Барномаи ислоҳоти кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2012 - 2020», ки ҳар кадоме метавонад инфрасохтори деҳотро 

мукаммал гардонад. [18.20]. 
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Расми: 3.1.1. Рушди устувори иљтимоию иќтисодии минтақа. 

 Сарчашма:Таҳияи муллиф дар асосӣ [127] такмил дода шудааст. 

НУЌТАЊОИ АСОСИИ РУШД 

татбиќи технологияњои муосир дар 
сохтмон, хољагии манзилию 

коммуналї, алоќа ва ѓ. 
 

татбиқи механизми шарикии давлат 
ва бахши хусусӣ 

 

таҳияи роҳҳои алтернативии шуғл 

рушди туризми мањаллӣ 

 

рушди дењоту агрошањрњои  
муосир 

 

БАРТАРАФ КАРДАНИ 
ТАМОЮЛҲОИ МАНФӢ 

ҷорӣ намудани механизми 
масъулияти иҷтимоии корхонаҳо 
бо мақсади рушди инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот 
 

пешгирии хуруҷи ҷавонон аз 
деҳот 

 

дастгирии мақсадноки 
истеҳсолкунандагони 

самарабахш ва 
ҳавасмандгардонии шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ 
 

рафъи сохторҳои бесамари 
иқтисодӣ, муттаҳидсозии 

институтҳои иҷтимоӣ 

 

иваз кардани нуќтањои  
фелдшерї-акушерї бо 

кабинетњои табибони оилавї 

ҳамгироии муассисаҳои фароғатӣ 
бо муассисаҳои савдо ва 

хизматрасонӣ 
 

 

ҷалби сокинони деҳот ба  
шаклҳои хурди хоҷагидорӣ 

 

низоми 
маќсадноки 
барномаи 

рушд 

шарикии 
давлат ва 

бахши хусусӣ 

Рушди 
инноватцио

нии соња 

Маќомоти 
њокимияти 

давлатї 

Ташкилотҳои 
илмӣ ва 
таълимӣ 

Корхонањои 
тиљоратї 

 

РУШДИ УСТУВОРИ 
ИЉТИМОИЮ  
ИЌТИСОДИИ 

МИНТАҚА 

 

МЕХАНИЗМИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ РУШДИ УСТУВОРИ ИҶТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ МИНТАҚА  
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Самти сеюм – манфӣ арзёбӣ мешавад, зеро амалисозии барномаҳои 

«Рушди устувори НТҶ» бо назардошти коҳиши маблағгузорӣ вобаста ба 

сатҳи даромади буҷет амалӣ мегардад, ки асосан ба иҷро намерасанд. 

Барои расидан ба мақсадҳои гузошташуда мо механизми баланд 

бардоштани самаранокии рушди устувори иҷтимоию иқтисодии барномавии 

мақсадноки деҳотро дар минтақа таҳия намуда, барои иҷро пешниҳод 

намудем, ки он дар расми 3.1.1 инъикос гардидааст. 

 Дар расм нуқтаҳои асосии рушд бо бартараф намудани тамоюлҳои 

манфии он нишон дода шудааст. Иҷрои он бошад, аз тамоми сохторҳои 

иқтисодӣ, ташкилию хоҷагидорӣ: 

 мақомоти ҳокимияти давлатӣ; 

 корхонаҳои тиҷоратӣ 

 ташкилотҳои илмӣ ва таълимӣ вобаста аст. 

Нуқтаҳои асосии рушд ба андешаи мо аз чунин унсурҳо иборат 

мебошанд: 

 татбиқи технологияҳои муосир дар сохтмон, хоҷагии манзилию 

коммуналӣ, алоқа ва ғ.; 

 татбиқи механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ; 

 таҳияи роҳҳои алтернативии шуғл; 

 рушди туризми маҳаллӣ; 

 рушди деҳоту агрошаҳрҳои муосир; 

 иваз кардани нуқтаҳои фелдшерӣ-акушерӣ бо кабинетҳои табибони 

оилавӣ; 

 ҳамгироии муассисаҳои фароғатӣ бо муассисаҳои савдо ва 

хизматрасонӣ. 

Дар асоси ин заминаҳо, се сенарияи рушди соҳаи иҷтимоӣ то соли 2025 

таҳия ва пешниҳод карда шудааст. 

1. Самти инноватсионӣ, ки метавонад ба инфрасохтори иҷтимоӣ 

тағйиротҳои назаррас расонад. Аз ҷумла ташкили агрошаҳрҳо, ташаккули 
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шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи сохтмони манзил, дастгирии 

ташаббусҳои маҳаллии шаҳрвандоне, ки дар деҳот зиндагӣ мекунанд, аз 

ҷумла сохтани пулҳо, мумфарш намудан роҳҳо, иваз кардани нуқтаҳои 

фелдшерӣ - акушерӣ бо утоқҳои табибони оилавӣ, рушди ҳамгироии 

муассисаҳои фароғатӣ бо муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ,  рушди 

воситаҳои алтернативии шуғл, сайёҳии деҳот, ҳавасмандгардонии рушди 

шаклҳои хурди соҳибкорӣ, таҳияи барномаҳои рушди устувори шаҳракҳо 

дар сатҳи ноҳиявӣ ва ғ. 

2. Самти дигар – инертсионӣ, яъне амалисозии барномаҳои 

«Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 

2030», «Консепсияи идоракунии рушди маҳал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои давраи то соли 2030», Консепсияи ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон», «Барномаи ислоҳоти кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2012 - 2020», ки ҳар кадоме метавонад инфрасохтори деҳотро 

мукаммал гардонад. 

3. Самти сеюм – манфӣ арзёбӣ мешавад, зеро амалисозии 

барномаҳои «Рушди устувори НТҶ» бо назардошти коҳиши маблағгузорӣ 

вобаста ба сатҳи даромади буҷет амалӣ мегардад, ки асосан ба иҷро 

намерасанд. 

Барои расидан ба мақсадҳои гузошташуда  механизми баланд 

бардоштани самаранокии рушди устувори иҷтимоию иқтисодии барномавии 

мақсаднок таҳия гардида, барои иҷро дар намуди расм пешниҳод карда 

шудааст. Нуқтаҳои асосии рушд аз татбиқи технологияҳои муосир дар 

сохтмон, хоҷагии манзилию коммуналӣ, алоқа, татбиқи механизми шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ, таҳияи роҳҳои алтернативии шуғл, рушди туризми 

маҳаллӣ, рушди  агрошаҳрҳои муосир ва ғ. мусоидат менамоянд.  

3.2. Бунёди агрошаҳракҳо – асоси рушди инфрасохтори иҷтимоӣ 
дар минтақа 

Рушди устувори инфрасохтори иҷтимоӣ бо фароҳам овардани шароити 

зиндагии аҳолии деҳот, наздик алоқаманд намудани он ба шароити зисти  
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аҳолии шаҳр то ҳадди имкон буда, ҳадафи асосии рушди устувор ба шумор 

меравад. 

Дар ин ҷода, бо мақсади рушди устувори инфрасохтори иҷтимоии 

деҳот ташаккул ва рушд додани чунин самтҳо аҳамияти аввалиндараҷа 

дорад: 

 ташкили марказҳои савдо ва хизматрасонии маишӣ, ба монанди 

бозорҳои кишоварзӣ, мағозаҳои дастрас, марказҳои хизматрасонӣ, 

корхонаҳои савдои универсалӣ ва ғайра; 

 рушди низоми бисёрсатҳии тандурустӣ, ки бевосита дар деҳот 

таъмин гардида, айни замон бошад, хизматрасониҳои махсусгардонидашудаи 

тиббиро дар нуқтаҳои аҳолинишини маркази ноҳия амалӣ менамояд; 

 мукаммалгардонии фонди манзил, аз ҷумла сохтмони бино ва 

хонаҳои истиқоматӣ; 

 рушди иншооти инфрасохторӣ муассисаҳои фарҳангӣ ва 

фароғатӣ;  

 ташкили марказҳои сайёҳӣ; 

 ташкили минтақаҳои фароғатӣ;  

 такмил додани низоми тарбияи ватандӯстӣ дар деҳот, тариқи  

сохта ба истифода додани муҷассамаҳо, мамнуъгоҳҳои олами ҳайвонот дар 

минтақаҳои алоҳидаи ноҳияҳои тобеи ҷумҳур. 

Вазифаҳои асосии ҳавасмандгардонии ташкилию иқтисодии рушди 

хизматрасонии тиббӣ аз кам кардани беморӣ, фавт ва таҳкими нерӯи 

демографӣ иборатанд. Рушди савдо ва хизматрасонии маишӣ дар деҳот бояд 

ба ҷалби аҳолии деҳот ба фаъолияти соҳибкорӣ асос ёбад, ки он ба фароҳам 

овардани  шароити мусоид замина гузошта, пеш аз ҳама барои худи 

сокинони деҳот аз ҷиҳати иқтисодӣ самаранок бошад. 

Рушди соҳаи хизматрасонӣ дар деҳот, аз ҷумла расонидани кӯмаки 

ҳуқуқӣ, нотариалӣ дар заминаи марказҳои хидмати иттилоотӣ ва машваратии 

ноҳияҳо, таъмини аҳолии деҳот бо манбаъҳои иттилоотӣ, гузаронидани 

чорабиниҳои фарҳангӣ, беҳтар намудани кори муассисаҳои фарҳангӣ 
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тавассути мутобиқ намудан ба талаботҳои имрӯза, яъне муҷаҳазонидан ба 

таҷҳизотҳои муосир мебошад. 

Барои ҷалби истироҳаткунандагон (ҳам аз сокинони шаҳр ва ҳам аз 

деҳот) зарур аст, ки дар деҳот иншооти инфрасохтори сайёҳӣ ва 

хизматрасонӣ, бо шароити мусоид барои истироҳати фаъол ва ғайрифаъол 

фароҳам оварда шавад. Рушди тиҷорати сайёҳӣ ба гардиши пули нақд ва 

ташкили ҷойҳои нави корӣ мусоидат хоҳад кард. Бо ин мақсад, инфрасохтори 

нақлиётӣ, маишӣ ва савдоро инкишоф дода, инчунин минтақаҳои мавҷудаи 

истироҳатиро беҳтар кардан лозим аст. 

Бояд мактабҳои деҳотро дар самти беҳтар намудани дастрасӣ ба 

захираҳои иттилоотӣ, мустаҳкам намудани инфрасохтори мактабҳо, аз ҷумла 

бо иншоотҳои варзишӣ, ошхонаҳо, синфхонаҳои лингафонӣ, кабинетҳои 

фаннӣ, минтақаҳои истироҳат ва паркҳои технологӣ таҷдид кардан шарт ва 

зарур мебошад. 

Барои нигоҳ доштани тарзи ҳаёти солим ва ташаккули фарҳанги 

истироҳати сокинони деҳот зарур аст, ки инфрасохтори варзишӣ дар деҳот, 

аз ҷумла ҳам иншооти калони варзишӣ - ҳам маҷмааҳои тарбияи ҷисмонӣ, ба 

мақсади рушди минбаъда нигаронида шавад. Дар баробари ин, бо роҳи 

таъйини ташкилотҳои назоратӣ аз байни муассисаҳо ё корхонаҳои тиҷоратӣ 

бо мақсади нигоҳ доштани ин сохторҳо бамаврид мебошад. 

Масъалаи аввалиндараҷаи ташкили шаҳракҳои кишоварзӣ муайян 

кардани механизми маблағгузорӣ мебошад. Ҳангоми ташкили чунин 

иттиҳодияҳои инфрасохторӣ дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳур, маблағгузорӣ бояд 

аз ҷониби давлат ва бахши хусусӣ, тибқи шарикӣ ба роҳ монда шавад. 

Механизми маблағгузории Агрошаҳракҳои кишоварзӣ, дар расми 3.2.1 

оварда шудааст. 

Ташкили  Агрошаҳракҳо дар минтақа имконият медиҳад, ки аҳолии 

минтақа ба маводҳои истеҳсолӣ, таъмин бо кадри доимӣ, бо ин васила беҳтар 

гардидани шароити зиндагӣ дар минтақаро мусоидат менамояд. 
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Мо ҷудо кардани 4 марҳилаи асосии шаҳрҳои кишоварзиро мувофиқи 
мақсад медонем, расми 3.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сарчашма: таҳияи муаллиф. 

Гузашта аз ин, таҷрибаи дигар мамлакатҳо  нишон медиҳад, ки 

Агрошаҳрҳо созмонёфта бе дастгирии давлатӣ ва бахши хусусӣ фаъолияти 

минбаъдаи онро дарк  ғайриимкон мебошад. Бунёди Агрошаҳрак дар мадди 

аввал, инфрасохтори муътадилро талаб менамояд, яъне ҳолатҳои хуби 

хизматрасонии коммуналӣ барои шаҳрҳои нави кишоварзӣ, таъминоти 

минтақа бо барқи доимӣ. 
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1 

Ҷустуљўи ҷойњои мусоид барои агрошањрҳо; лоињакашии иншооти 

муњандисии беруна; лоињакашии иншооти муњандисии даруна; 
тањияи њуљљатњои шањрсозї; тайёр кардани майдон барои сохтмон ва 
тарњрезии объектњои ѓайритиљоратї. 

2 

Сохтмони иншооти муњандисии беруна; сохтмони иншооти 
муњандисии дохилӣ; сохтмони иншоотњои ѓайритиљоратї; 
лоињакашї ва сохтмони иншооти тиљоратӣ, рушди хадамоти 

наќлиёт, анборњо ва маѓозањо. 

3 

Сохтмони биноњои истиќоматї; лоињакашї ва сохтмони иншооти 

тиљоратӣ ба фарогирии васеъ; рушди инфрасохтори такрории 
наќлиётї, маљмаањои савдо, фурўш ва бозорњои кишоварзї. 

4 

Љалби мутахассисони дењот ва шањр (ба таъмини манзил, љойњои 

кори доимї, љойњои такмили ихтисос ва ѓ.); унсури муњимтарини 

раванди ташкили агрошањрњо тарроњии тиљоратї мебошад. Наќшаи 

тиљоратї оид ба ташкил ва рушди агрошањрњои аз рўи наќша 

сохташуда, ки бахшњои зеринро дар бар мегирад: муќаддима-хулоса; 
њадафи фаъолият - номгўи ташкилотњои тиљоратї, маишї, 

хизматрасонї  марбути он, иншооти инфрасохтори иљтимої ва 

самтњои асосии фаъолияти онњо; тањќиќоти маркетингї (љустуљўи 

иттилооти зарурї ва тањлили он); интихоби љойњои муносиби 

шањрњо, љараёнњоии логистикї ва наќлиётї, арзёбии самаранокии 

соњаи савдо ва хонагї; раќобатпазирї дар параметрњои асосї – 

њамкорї бо корхонањои саноатї, коркард, ташкилотњо дар соњаи 
хидматњо; наќшањои таъминоти агрошањр (биноњои истењсолї, ашёи 

хом, захирањо, кормандон); принсипњои ташкилї (кумитањои 
истењсолї, њамоњангсозї, њамкорї ва њисоботдињї); маќоми њуќуќї; 
хавфи тиљорї ва чорањое, ки онро мањдуд мекунанд (пешгирї, 

суѓуртакунї). 

Раcми 3.2.1. - Механизми маблаѓгузории  Агрошаҳракҳо 
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Дар айни замон, ташкилотҳои тиҷоратӣ рушди инфрасохтори савдо, 

хизматрасонии маишӣ, техникӣ, рушди соҳаи тандурустии пулакӣ ва ғайраро 

таъмин месозанд. Чунин муносибат имкон медиҳад, ки дар оянда фаъолияти 

муассисаҳои Агрошаҳрҳо аз ҳисоби соҳибкорон ё донорҳо дастгирӣ ёфта, бо 

ин васила  рушди инфрасохтори заруриро таъмин намоянд. 

Албатта, саволе ба миён меояд, ки чӣ гуна ташкилотҳои тиҷоратиро ба 

чунин фаъолиятҳо ҳавасманд кардан лозим аст. Дар амал, айни замон бисёр 

ташкилотҳои тиҷоратӣ манфиатдоранд, ки ба кормандони худ шароити хуби 

зист фароҳам оранд, зеро гардиши кормандон кам мешавад, ихтисос ва 

ҳосилнокии меҳнат меафзояд. Афзалият инчунин ҷалби ҷавонон ба деҳа 

тавассути фароҳам овардани шароити хуби зиндагӣ ва баланд бардоштани 

музди меҳнат мебошад. Бешубҳа, дар ин ҷо афзалият ба хатмкардагони 

донишгоҳҳои кишоварзӣ дода шуда, онҳо ҳамчун мутахасис, инчунин дар 

ҷараёни  таҷрбаомӯзи метавонанд дар шаҳракҳои кишоварзӣ  таҷрибаомӯзӣ 

гузаронанд ва дар оянда фаъолияти кориашонро дар ин самт ба роҳ монанд. 

Хусусиятҳои ташкили агрошаҳракҳоро дар робита бо таъмини 

фаъолияти дарозмуддат ва ҳамкории байни ташкилотҳои давлатӣ ва хусусӣ, 

инчунин гузаронидани чорабиниҳо барои маблағгузории муштараки 

лоиҳаҳои гуногун ба назар гирифтан зарур аст. 

Яке аз меъёрҳои асосии интихоби макони самаранок шаҳрҳо хароҷоти 

ҳадди аққали истеъмол ва самаранокии ҳадди аксар дар ташкили Агрошаҳрҳо 

мебошад. Яъне ҷойи муносиби ташкилро аҳамияти хоса додан зарур аст, 

чунки фаъолияти минбаъда аз интихоби ҷой ва муҳити он минтақа 

вобастагии зиёд дорад.  

Самаранокӣ бо як қатор меъёрҳо ифода карда мешавад, ки дар байни 

онҳо меъёри асосӣ фоидаи ташкилотҳо, соҳибкорони инфиродӣ ва 

сармоягузорон мебошад, ки дар маҳалли ҷойгиршавии агрошаҳракҳо 

фаъолият менамоянд. Сабабҳои интихоби ин меъёр зарурати таъминоти 

кадрҳо барои корхонаҳои кишоварзӣ, дар минтақаи муайян, дастрасии 

инфрасохтори муосири хизматрасонии савдо баҳисоб меравад.  
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Қайд кардан ба маврид аст, ҳангоми бунёди шаҳракҳои кишорварзӣ 

давлат наметавонад фаъолияти муассири Агрошаҳрҳоро пурра худ 

мустақилона таъмин кунад, аз ин рӯй шарикии давлат бо бахши хусусӣ, 

ташаббуси аҳолии минтақа, ҷалби донорҳо ва иштироки ташкилотҳои 

тиҷоратиро  тақозо менамояд.. 

Таъсиси шаҳрҳои кишоварзӣ бо истилоҳи пешниҳодкардаи мо 

Агрошаҳрҳо дар қаламрави ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ  бояд дар якчанд 

марҳила сурат гирад.  

Дар ниҳояти кор, муваффақияти тиҷоратии Агрошаҳрҳо тавассути 

ҷалби шумораи ҳадди аксари сокинони деҳот, таъмини сатҳи баланди 

тахассусии кормандони корхонаҳои хидматшаванда муайян карда мешавад.  

Ҳангоми банақшагирии ҷойгиркунӣ, принсипҳои якрангӣ ва 

ҷойгиршавии гуруҳҳо муҳиманд. Принсипи якрангӣ аз ҷойгиркунии шаҳрҳои 

кишоварзӣ мувофиқи зичии аҳолӣ иборат мебошад. Принсипи ҷойгиркунии 

гуруҳӣ аз наздикшавии ҳудудии якчанд агрошаҳр иборат аст, ки бо бунёди 

бинои асосӣ ва  маркази машваратдиҳии кадрҳоро фаро мегирад. 

Интихоби варианти муносиби ҷойгиркунӣ, ки ба сарфаи хароҷоти 

амалиётӣ ва афзоиши фоидаи солона асос ёфтааст, бояд бо назардошти 

хусусияти тағирёбии сармоягузорӣ, вобаста ба ҳаҷм ва маҳалли ҷойгиршавии 

шаҳрҳои кишоварзӣ илова карда шавад. 

Рӯйхати меъёрҳое, ки барои банақшагирии Агрошаҳр заруранд, бояд 

инҳоро дар бар гиранд: 

 шумораи сокинони минтақае, ки иншоот ба нақша гирифта 

шудааст; 

 зичии аҳолӣ; 

 ғунҷоиши бозор; 

 коэффитсиенти худтаъминкунии минтақа; 

 иқтидори истеҳсолӣ ва коэффитсиенти истифодаи он; 

мураккабии рушди истеҳсолоти кишоварзӣ дар якҷоягӣ бо иқтидорҳои 

корхонаҳои хӯрокворӣ ва коркард;  
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 рақобатпазирии иншоот дар муқоиса бо иншооти мавҷудаи 

аналогӣ; 

 рушди инфрасохтори роҳ (мубодила, зичии ҳаракат, қобилияти 

роҳ, мавҷудияти роҳҳои асосӣ, дастрасии нақлиёти шаҳрӣ, 

мавҷудияти хатсайрҳои ниҳоии нақлиёти шаҳрӣ ва ғ.); 

 мавҷудияти бино ва пасандоз барои сармоягузорӣ ба сохтмони 

иншоот; 

 имконияти азхудкунии ҳудудҳои нав; 

 самаранокии буҷет; 

 тозагии экологӣ ва ғ. 

Нишондиҳандаҳои номбаршударо мувофиқи хусусиятҳои минтақа ва 

худи кооперативи матлубот аз рӯи аҳамият ҷудо кардан мумкин аст. 

Истифодаи намуна дар доираи ноҳияҳои тобеи ҷумҳур нишон дод, ки 

дар натиҷаи татбиқи ин усул дар ҳудуди минтақа шабакаи бисёрсатҳаи 

Агрошаҳрҳо ташаккул хоҳад ёфт, ки ҳама муассисони онҳо 

категорияҳои гуногуни истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ 

хоҳанд буд. 

Дар асоси принсипҳои маблағгузории муштарак аз ҷониби ҷамоатҳои 

деҳоти ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бунёд кардани Агрошаҳрҳо мувофиқи 

мақсад аст, ки дар расми 3.2.2. инъикоси худро ёфтааст. 

Бо мақсади ҷорӣ намудани меъёрҳои муосири сифат дар соҳаи савдо ва 

хизматрасонии маишӣ дар деҳот, лоиҳаи Агрошаҳрҳо тавсия дода мешавад. 

Агрошаҳрҳо як шаҳраки обод мебошад, ки дар он инфрасохтори 

истеҳсолӣ ва иҷтимоӣ барои таъмини меъёрҳои иҷтимоии аҳолии бо мақсади 

шароити зиндагии аҳолии минтақа фароҳам оварда шуда, боиси рушди 

инфрасохтори иҷтимоӣ ва истеҳсолии деҳот, аз он ҷумла патенсиали 

устувори минтақа мегардад.  

Дар сохтори Агрошаҳрҳо инчунин бозори махсуси кишоварзӣ таъсис 

дода мешавад, ки ба талаботи муосири савдо ҷавобгӯ мебошад. 
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Расми 3.2.2 – Агрошаҳрҳо барои ҷойгиросозӣ дар НТҶ аз рӯи принсипҳои худмаблағгузорӣ тавсияшаванда 

Сарчашма: Сомонаи интернетӣ https://tg.wikipedia.org.
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Чунин муносибат ба беҳтар кардани инфрасохтори шаҳракҳои деҳот 

имкон медиҳад, ки марказҳои шаҳракҳои аҳолинишин муттаҳид карда 

шаванд, ки дар оянда вазъи мусбии демографиро дар деҳот ба роҳ монда, 

радиуси дастрасии хизматрасониҳои иҷтимоиро барои сокинони дигар 

нуқтаҳои аҳолинишин коҳиш диҳанд. Агрошаҳрҳо барои баланд бардоштани 

эътибори зиндагӣ дар деҳот замина фароҳам меорад. 

Лоиҳае дар асоси ташаккули шаҳрак, бо сохтани хонаҳои типи котеҷи 

дуошёна бо таҳхона, лоиҳаи стандартии W017 пешниҳод карда шуд, ки 

масоҳати умумии он 240 м2
 масоҳати истиқоматӣ - 160 м2. Бартарии ин лоиҳа 

мавҷуд набудани ниёз ба тасдиқи ҳуҷҷатҳост, зеро лоиҳа дар мақомоти 

давлатӣ расмиёти зарурии литсензияро гузаштааст ва барои татбиқ тавсия 

дода мешавад.  

Ҳисоби хароҷот барои бунёди шаҳраки маъмулии кишоварзӣ бо фарогирии  

50 оила дар ҷадвали 3.2.1. оварда шудааст. 

 

Ҷадвали 3.2.1 

Ҳисоби хароҷотҳо барои ташкили Агрошаҳрҳо (барои 50 оила) 

№ Номгӯи моддаҳои хароҷот 
Воҳиди 
ченак 

Шумора 

Арзиш аз 
рӯи як воҳид 
ҳаз. сомонӣ 

Ҳамагӣ, 
ҳаз. 

сомонӣ 

1 

Бинои манзилии як ошёна (лоиҳаи 
намуди W017, масоҳат 240 м2

, 

манзили зист-160 м2
) 

воҳид 50 156,8 7840,0 

2 
Таъсиси инфрасохтори иҷтимоӣ ва 
тиҷоратӣ 

воҳид 3 1901,7 5705,0, 

3 Корҳои васлгарӣ-сохтмонӣ воҳид 50 17,5 875,0 

4 Корҳои шоҳроҳӣ км 20 87,0 1750,0 

5 
Низоми канализатсионӣ дар доираи 
био утилизации партовҳо 

воҳид 4 935,0 3740,0 

6 
Корҳои барқи-техникӣ (гузаронидани 
пурраи барқ) воҳид 50 56,0 2800,0 

7 
Корҳои барқи-техникӣ (гузаронидани 
пурраи барқ инфиродӣ) воҳид 50 7,0 350,0 

8 
Гузаронидани корҳои дигар (газ, 
обтаъминкунӣ ва ғ.ра.) воҳид 50 32,2 1610,0 

9 Хароҷотҳои дигар  50 124,6 6230,0 

Ҳамагӣ 30900,0 

Сарчашма: Ҳисоби муаллиф 
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Хонаҳо бо утоқҳои техникӣ бо асбобҳои газ барои гармкунӣ дар 

зимистон муҷаҳҳаз мебошанд. Плитаи оҳану бетонии монолитӣ, барои 

деворҳои берунӣ - бетони газдор ва изолятсия (санг) пашмӣ), фаршҳо чӯбӣ 

мебошанд. Ин лоиҳа бунёди 3 бинои иловагиро дар бар мегирад: маркази 

тиббӣ (офиси табиби умумӣ), бозори кооперативии кишоварзӣ ва маркази 

фарҳангию фароғатии деҳот.  

Бо назардошти ҳама хароҷот, арзиши як хона аз рӯи ин усули стандартӣ 

618,0 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. Амалисозии лоиҳа дар асоси 

маблағгузории муштарак пешбинӣ шудааст. Бояд қайд кард, ки барои бисёре 

аз моддаҳои пешниҳодшудаи хароҷот аз ҳисоби давлат, мувофиқан худи 

ҳамон барнома, ки хароҷотро тавассути маблағгузории давлатӣ амалӣ 

кунонида мешавад. 

Тибқи модели таҳияшудаи иқтисодӣ ва математикии ҷойгиркунии 

Агрошаҳрҳо дар қаламрави ноҳияҳои тобеи ҷумҳур, дар марҳилаи аввал 

зарур аст, ки дар ҳар ноҳия 1 Агрошаҳр бунёд карда шавад. Ҳаҷми 

сармоягузории асосӣ барои лоиҳаи шаҳраки маъмулии кишоварзӣ барои 50 

оила дар ин ҳолат 30900 ҳазор сомониро ташкил хоҳад дод. 

Пешниҳод шудааст, ки сохтори хароҷот барои бунёди шаҳрҳо аз рӯи 

механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ тақсим карда шавад (60/40 - 

хусусӣ/давлатӣ), ки дар расми ҷадвали 3.2.2. нишон дода шудааст. Пас аз 

сохта ба истифода додани Агрошаҳрҳо, сармоягузори хусусӣ коттеҷҳоро бо 

нархи бозорӣ ба сокинони маҳалла ба савдо гузоштан, бамаврид мебошад. 

Баъзе котеҷҳои сохташударо барои тақсим дар байни оилаҳои ниёзманд ба 

мақсади беҳтар намудани малака ва  ҷалб намудан ба кор, бо ин васила 

омили беҳтар сохтани шароти зист ва паст кардани сатҳи бекорӣ ба шумор 

меравад. Арзиши коттеҷ барои сармоягузори хусусӣ 618,0 ҳазор сомонӣ 

хоҳад буд. Нархи бозории ин котеҷ 620,0 ҳазор сомонӣ ҳисоб шудааст (тибқи 

нархи миёнаи муқарраршуда барои 1 метри мураббаъ 3862 сомонӣ барои 

деҳот). Фоида аз як коттеҷ 2000 сомонӣ, аз як шаҳраки маъмулӣ 100,0 ҳазор 

сомониро ташкил хоҳад дод. Бо назардошти модели таҳияшудаи иқтисодӣ ва 
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математикӣ, фоидаи сармоягузори хусусӣ барои шабакаи шаҳрҳои 

кишоварзӣ дар ноҳияҳои тобеи марказ 720,0 ҳазор сомониро ташкил хоҳад 

дод. 

Ҷадвали 3.2.2. 
Сохтори хароҷотҳои пешниҳодшаванда оид ба таъсиси агрошаҳрҳо аз 

рӯи принсипҳои шарикии бахши хусусӣ - давлатӣ 

№ Моддаҳои хароҷот 

Сарчашмаи 
маблағ-

гузорӣ 

Маблағ, 
ҳаз. 

сомонӣ 

Ҳиссаи 
ишти-

рок, % 

1 
Сохтмони котеҷӣ; корҳои васлгарӣ-

сохтмонӣ, нақлиётӣ ва барқикунонӣ 
Хусусӣ 18540,0 60 

2 

Сохтмони котеҷҳо, низоми канализатсионӣ 
дар заминаи биоутилизатсияи партовҳо, 
корҳои барқи - техникӣ 

Давлатӣ 12360,0 40 

Ҳамагӣ  30900,0 100 

Сарчашма:Ҳисоби муаллиф 

Дар ин ҷода гуфтан ба маврид аст, ки ҳадафи асосии бунёди  

Агрошаҳрак беҳтар намудани шароити зиндагии аҳолӣ ва инчунин бо ин 

васила усувор сохтани минтақа ба шумор меравад.  

Дар шароити имрӯзаи иқтисодӣ, дар кураи замин  зиёда аз 70 фоизи 

дороиҳо, ва гардиши мол аз ҳисоби бахши хусусӣ амалӣ мегардад. Чуноне, 

ки  Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ,  Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 26.01.2021 қайд намуданд, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

низ зиёда аз 65% буҷети давлатӣ, 70% ММД аз  ҳисоби бахши хусусӣ 

сарчашма мегирад. Яъне гуфтан ба маврид аст, ки дар пурра намудани 

Агрошаҳрак, аҳолии минтақа метавонад шароити зингиашон хуб гардида, ба 

наслҳои оянда заминаи модди техникӣ гузорад. 

Хулосаи банди 3.2.2 боби сеюми диссертатсия. 

Самтҳои асосии такмилдиҳии дастгирии давлатии инфрасохтори 

иҷтимоии маҳалҳои деҳот, рушди устувори, деҳот бо фароҳам овардани 

шароити зиндагии деҳот, ки ба шароити шаҳр то ҳадди имкон наздик аст, 

алоқаманд аст. Дар ин росто, рушди инфрасохтори иҷтимоӣ аҳамияти 

аввалиндараҷа дорад. 



144 

 

Ташаккули инфрасохтори иҷтимоии деҳот бояд наздикшавии шароити 

зиндагии деҳотро ба шаҳр таъмин намояд. Аз ин ҷо  дар партави иҷрои 

барномаи стратегии саноатикунонӣ таҳияи лоиҳаҳои маҳалҳои зист бо номи  

“Агрошаҳрҳо” пешниҳод карда шудааст, ки ташкили марказҳои савдо ва 

хизматрасонии маишӣ, ба монанди бозорҳои кишоварзӣ, мағозаҳои дастрас, 

марказҳои хизматрасонӣ, корхонаҳои савдо, рушди низоми бисёрсатҳии 

тандурустӣ, ки бевосита дар деҳот таъмин гардида, мукаммалгардонии фонди 

манзил, аз ҷумла сохтмони бино ва хонаҳои истиқоматӣ; рушди иншооти 

инфрасохторӣ муассисаҳои фарҳангӣ ва фароғатӣ; ташкили марказҳои 

сайёҳӣ; ташкили минтақаҳои фароғатӣ; такмил додани низоми тарбияи 

ватандӯстӣ дар деҳот, тариқи  сохта ба истифода додани муҷассамаҳо, 

мамнуъгоҳҳои олами ҳайвонот дар минтақаҳои алоҳидаи ноҳияҳои тобеи 

ҷумҳур. Механизми маблағгузории шаҳракҳои кишоварзӣ, дар намуди расм  

оварда шудааст, ки аз чор марҳила иборат аст. 

3.3. Ташаккули инфрасохтори истеҳсолӣ - пояи рушди 
инфрасохтори иҷтимоӣ дар минтақа 

 

Дар ҳар як марҳилаи рушди хоҷагии халқ такмили минбаъдаи 

ҷойгиршавӣ ва махсусгардонии истеҳсолот, пайдоиш ва ташаккули 

сохторҳои сифатан нави ташкилию - истеҳсолии корхонаҳо ва низоми 

хоҷагдорӣ ба назар мерасад. 

Вайроншавӣ ва коста шудани робитаҳои иқтисодӣ дар сатҳи 

минтақавӣ, соҳавӣ ва дохилисоҳавии фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ 

зарурати объективиро ба равишҳои сифатан нав дар рушди ҳамкорӣ ва 

ҳамгироии иқтисодиёт ба вуҷуд меорад. 

Интегратсияи иқтисодиёт дар амал ифодаи худро дар шаклҳои муайяни 

ташкилию - иқтисодии пайвастани корхонаҳо дар дохили соҳаҳо ва байни 

соҳаҳо меёбад. Дар раванди таҳаввулот тадриҷан рушд ва такмил додани 

сохторҳои соҳибкории истеҳсолӣ, гузариш аз шакли оддии истеҳсолот ба 

ташаккулёбии истеҳсолоти мураккаб ба амал омада истодааст. 
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Вақтҳои охир ба ҳамгироии комплекси агросаноатӣ дар якҷоягӣ бо 

принсипҳои кооперативӣ дар ҳама сатҳҳои сиёсати иқтисодӣ таваҷҷӯҳи зиёд 

зоҳир мегардад. Ҷаҳиши бузург дар он таҷассум мегардад, ки дар таҷрибаи 

ҷаҳонӣ бартарияти ҳамгироии байни соҳаҳоро исбот намудааст. Интегратсия 

натиҷаи табиии тақсимоти ҷамъиятии меҳнат, зарурати объективӣ ва 

субъективӣ мебошад, ки дар натиҷаи он рушди муносибатҳои бозорӣ ба 

вуҷуд омадааст. 

Дар шароити имрӯза ду намуди ҳамгироӣ бештар маъмул аст: уфуқӣ ва 

амудӣ. Дар адабиёти иқтисодӣ тафсирҳои гуногуни ҳамгироии амудӣ оварда 

шудаанд. Ба андешаи мо, интегратсияи амудӣ бояд ҳамчун раванди ҳамкории 

ҳамаҷониба, консентратсия ва марказонидани истеҳсолот бо мақсади ба даст 

овардани маҳсулоти ниҳоии истеҳсолоти ҷамъиятӣ дар як давраи 

такрористеҳсолкунӣ (дар асоси ҳамбастагии марҳилаҳои пай дар пай) 

фаҳмида шавад. Ин раванд ба тағирёбии шаклҳои ташкилӣ бо зарурати 

ҳамкорӣ дар дохили соҳаҳо тавсиф мешавад ва шаклҳои гуногуни ташкилии 

ҳамгироӣ дар амалияи соҳибкорӣ, рушд карда метавонад. Рушди равандҳои 

ҳамгироӣ, аз як тараф, ҳадафи консентратсияи моликиятро тавассути 

азхудкунии корхонаҳои заиф аз ҷониби корхонаҳои қавитар ва аз тарафи 

дигар, мукаммалсозии идоракунӣ тавассути тақсим кардани субъектҳои 

иқтисодӣ ба қисмҳои алоҳида пеш мебарад. 

Дар адабиёти иқтисодӣ самтҳои асосии зерини ҳамгироии истеҳсолӣ 

имконпазир аст: 

- муттаҳидсозии ҳамаи иштирокчиён ба як ширкати холдингӣ дар асоси 

моликияти умумӣ; 

- ҳамкории корхонаҳои кишоварзӣ бо ташкилотҳои хидматрасон ва 

коркард; 

- таъсиси ассотсиатсияҳо ё иттиҳодияҳои ташкилотҳо дар доираи 

занҷири такрористеҳсолкунии онҳо; 

- ташкили гуруҳҳои молиявӣ ва саноатӣ. 

Принсипҳои асосии ташакули ҳамгироӣ инҳоянд:  
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ихтиёрӣ; мақсаднок; корхонаи пешбар ва кумаки мақомоти маъмурӣ. 

Мувофиқи сохтори ташакули ҳамгирои инҳоянд: ҳудудӣ ва соҳавӣ. 

Дар навбати худ, ташакули ҳамгироии соҳавӣ ба хӯрокворӣ ва 

истеҳсолӣ -техникӣ тақсим карда мешаванд. 

Аз рӯи ҷиҳати фаъолияти иқтисоди ҳамгироӣ метавонанд 

ғайритиҷоратӣ (шарикӣ, асостсиятсияҳо, кооперативҳои истеъмолӣ) ва 

тиҷоратӣ (ҶДММ, ҶСП ва ҶСК, холдингҳо ва гуруҳҳои молиявию саноатӣ) 

бошанд. 

Ҳама намудҳои ҳамгироиро ба содда ва мураккаб ҷудо кардан мумкин 

аст. Яке аз шаклҳои соддаи ташкилию иқтисодӣ ташаккул додани 

муносибатҳои байни истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ва 

корхонаҳои коркард дар асоси шартнома мебошад. Дар ин ҷо 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ба равандҳои ҳамгироӣ ворид 

шуда, кӯшиш мекунанд, ки бо тавакали сатҳи паст муносибатҳояшонро ба 

истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, вобастагии он ба шароити иқлимӣ ва бо ин 

васила зарурати баланд бардоштани рақобатро талаб менамояд. 

Яке аз шаклҳои мушкилтарини ҳамгироии байнисоҳавӣ гуруҳи 

молиявию саноатӣ мебошад (ГМС), ки шахсони ҳуқуқии мустақилро 

муттаҳид мекунад (ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳо дар соҳаи истеҳсолот). 

Истилоҳи иқтисодии «холдинг» ба мафҳуми «гуруҳи молиявӣ ва 

саноатӣ» наздик аст. Фарқи асосии байни онҳо дар вазъи ҳуқуқии онҳост: 

гуруҳҳои молиявию саноатӣ шахсони ҳуқуқӣ нестанд, балки дар асоси 

созишномае амал мекунанд, ки бояд ба қайди давлатӣ гирифта шавад. 

Дар асоси таҳлили мафҳуми «холдинг», ки дар адабиёти илмӣ, дар 

санадҳои қонунгузорӣ ва дар амал пешниҳод шудааст, таърифи зерини 

холдингро пешниҳод кардан мумкин аст. 

Холдинг ассотсиатсияе (сохтор) мебошад, ки дар доираи он ширкати 

холдингӣ (ташкилоти асосӣ) фаъолияти дигар ташкилотҳои ба ин сохтор 

(ассотсиатсия) дохилшавандаро муайян мекунад. 
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Ҷамъияти холдингӣ (бунёндгузор, ташкилоти асосӣ) шахси ҳуқуқӣ дар 

шакли ҷамъияти саҳҳомӣ ё ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд мебошад. 

Холдингҳо имкониятҳои назарраси сармоягузорӣ доранд. Шакли 

нигоҳдории ҳамгироӣ, имкон медиҳад, ки самарабахшӣ дар истифодаи 

захираҳои молиявӣ, истеҳсолӣ - техникӣ, кадрӣ, идоракунӣ зиёд карда шуда, 

раванди байни истеҳсол ва фурӯши маҳсулот содда карда шавад. Афзалияти 

равшани холдинг, ба ғайр аз гуфтаҳои боло, қобилияти таъмини татбиқи 

сиёсати оптималии нархгузорӣ мебошад. Ғайр аз он, ширкати асосӣ 

метавонад хонаи савдои худро барои инҳо созад: 

- фурӯши маҳсулоти фаръӣ берун аз бозори минтақавӣ; 

- хариди ашёи хом бо нархҳои яклухти ашё барои корхонаҳои фаръӣ, 

ки барои фаъолияти истеҳсолии онҳо заруранд, аммо аз ҷониби ширкатҳои 

фаръӣ таъмин карда намешаванд ё истеҳсол карда намешаванд. 

Ҷорӣ намудани холдинг имконият медиҳад: 

- самарнокии бозори минтақавии озуқаворӣ тавассути баланд 

бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ нисбат ба маҳсулоти 

воридотӣ; 

- амалисозии лоиҳаҳои инвеститсионӣ, ки имкон медиҳанд аз нав 

тарроҳӣ ва афзоиши ҳаҷми истеҳсол ва фурӯшро дар корхонаҳое, ки дар 

холдинг иштирок мекунанд, фароҳам оранд; 

- мутамарказгардонии захираҳои молиявӣ барои навсозӣ, таҷдид ва 

тавсеаи корхонаҳои маҳаллӣ; 

- ҷорӣ намудани схемаи нави самарабахши ташкилию молиявии 

истеҳсол, харид, коркард ва фурӯши маҳсулоти саноатӣ; 

- истифодаи оқилонаи захираҳои мавҷудаи меҳнат тавассути 

диверсификатсияи истеҳсолот. 

Ба андешаи мо, холдинг шакли муассири назорати молиявӣ ва танзими 

фаъолияти ширкатҳои фаръӣ мебошад, ки дар ҳолати зарурӣ бидуни 

дахолати маъмурии ҳаррӯза ба онҳо кӯмаки молиявӣ мерасонад. Дар 

шароити иқтисоди мо, ин шакли ҳамгироӣ, метавонад ба барқарорсозӣ ва 
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рушди робитаҳои истеҳсолӣ байни корхонаҳо мусоидат намояд, мушкилоти 

пардохтҳои тарафайнро кам кунад ва дар самтҳои самаранок консентратсияи 

сармоягузориро мусоидат намояд. 

Дар ҷустуҷӯи моделҳои нави ҳамгироӣ дар минтақаҳои мамлакати мо, 

якчанд вариантҳои эҷоди ташкили ҳамгироии дохилисаноатӣ ва байнисоҳавӣ 

пешниҳод карда мешаванд. 

Намудҳои асосии сохторҳои ҳамгироии соҳибкориро ба тариқи зайл 

гуруҳбандӣ кардан мумкин аст: 

- шартномавӣ - низоми шартномавии муносибатҳои байни 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, коркард, маркетинг ва дигар 

ташкилотҳо (ассотсиатсияҳо, иттиҳодияҳо); 

- ташаккулёбии агросаноатӣ, ки тавассути мутаҳидшавии сармоя, 

меҳнати шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ (корпоратсияҳо, кооперативҳо) сохта 

шудаанд; 

- агрокластерҳо, ки тамоми сикли технологиро аз истеҳсоли маҳсулоти 

кишоварзӣ, коркарди онҳо ва то фурӯш ба истеъмолкунандаи охир мусоидат 

мекунад; 

- гуруҳҳои молиявию саноатӣ, ки бидуни ташкили иттиҳоди иловагӣ 

таъсис ёфтаанд, ки дар он муносибат бо дигар аъзои гурӯҳ дар асоси 

созишномае, ки бояд бақайдгирии ҳатмии давлатӣ дошта бошад ба роҳ монда 

мешавад; 

- иттиҳодияҳои Холдинг, ки ба онҳо ширкати ҳамгиро сарварӣ мекунад 

(корхонаи асосӣ). 

Бо мақсади самаранок истифода бурдани захираҳои заминӣ ва меҳнатӣ 

мо оид ба ташкили холдинги пахта таҳия ва пешбинӣ намудем, ки ба рушди 

инфрасохтори деҳот заминаи мусоид хоҳад гузошт. Нигаред ба Расми 3.3.1. 

Бо мақсади оқилона истифода бурдани захираҳои меҳнатӣ ва зиёд 

намудани истеҳсоли ин маҳсулоти саноатӣ дар ММД ва баланд бардоштани 

арзиши иловагӣ, пешниҳод карда мешавад, ки дар дохили кишвар кластерҳои  
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Расми 3.3.1. Нақшаи агрохолдинги кишоварзии минтақавӣ барои истеҳсол, коркард ва фурӯши маҳсулоти ниҳоии пахта. 
Сарчашма : Таҳияи муаллиф 
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саноатӣ оид ба истеҳсол ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ташкил 

карда шаванд.  

Кластери агросаноатии пешниҳоднамудаи мо тамоми давраи 

истеҳсолотро аз сохторҳои таъминот то истеҳсоли маҳсулоти тайёр муттаҳид 

мекунад. 

Намунаи пешниҳодшудаи як ширкати холдингӣ оид ба истеҳсол, 

коркард ва маркетинги маҳсулоти пахта дар асоси технологияҳои муосири 

инноватсионӣ иттиҳодияи хоҷагиҳои махсусгардонидашуда дар минтақаҳо 

барои парвариш ва коркарди маҳсулоти аз пахта истеҳсолмешуда, асосан 

фаъолияти зиёновари корхонаҳои коркарди пахта, чарб ва равған мебошад. 

Таъсиси кластерҳои агросаноатӣ оид ба истеҳсол ва коркарди 

маҳсулоти кишоварзӣ ҳамаи корхонаҳоро оид ба истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ, 

инчунин корхонаҳои таъминоти моддию техникии корхонаҳои коркардро 

муттаҳид менамояд. Кластер ба коркарди амиқи маҳсулоти бахши кишоварзӣ 

ва азхудкунии намудҳои нави маҳсулот равона шудааст. 

Кластер ин як гурӯҳи ширкатҳои ба ҳам алоқаманди ҷуғрофӣ 

(таъминкунандагон, истеҳсолкунандагон ва ғ.) ва ташкилотҳои вобаста 

(муассисаҳои таълимӣ, мақомоти давлатӣ, ширкатҳои инфрасохторӣ) 

мебошанд, ки дар минтақаи муайян фаъолият мекунанд ва ҳамдигарро 

такмил медиҳанд. 

Ба фикри мо, имконпазирии ташкили кластерҳои саноатӣ оид ба 

истеҳсол ва коркарди пахтаи хом таъсирашро дар даромаднокии ҳам 

корхонаҳои истеҳсолкунандаи ашёи хом ва ҳам барои корхонаҳои коркард 

мегузорад. Истеҳсолкунандагони пахтаи хом имконият пайдо мекунанд, ки 

маҳсулоти худро саривақт ва пурра фурӯшанд, дар ҳоле ки корхонаҳои 

коркард бо талабот таъмин карда шуда, бо иқтидори максималии истеҳсолӣ 

кор мекунанд.  

Ҳамин тариқ, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки ташкили 

кластерҳои саноатӣ оид ба истеҳсол ва коркарди пахтаи хом имкон медиҳад: 
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- заминаҳои зарурӣ барои зудтар дар истеҳсолот ҷорӣ намудани 

дастовардҳои пешрафти илмӣ - техникӣ, таъмини истеҳсоли оптималии 

маҳсулоти якхела бо сифати баланд фароҳам оварад; 

- таъмини таносуби оқилона байни ҳаҷми пахтаи хом ва иқтидорҳои 

коркарди саноатӣ; 

- таъмини раванди ягонаи такрористеҳсолкунӣ дар тамоми давраи 

истеҳсолот; 

- кам кардани хароҷоти муомилот (хароҷоти муомилоти тиҷорӣ, 

гуфтушунид, бастани шартномаҳо, таъмини иҷрои онҳо). 

Сарфи назар аз он, ки истеҳсоли пахтаи хом дар Тоҷикистон каме 

коҳиш ёфтааст, миқдори кофии нахи пахта ба бозори хориҷӣ содир карда 

мешавад. Ва дар ин росто, мо ташкили кластерҳои саноатиро оид ба истеҳсол 

ва коркарди пахтаи хом ва содироти маҳсулоти тайёр аз нахи пахта ба мақсад 

мувофиқ мешуморем, ки даромади асъорро дар ҷумҳурӣ хеле афзоиш 

медиҳад, ба ҳалли масъалаи шуғл ва ташкили ҷойҳои нави корӣ мусоидат 

мекунад. Беш аз ҳама инфрасохтори деҳот дар ноҳияҳои тебеи ҷумҳурӣ 

мукаммал мегардад. 

Тибқи Барномаи рушди НТҶ барои солҳои 2015 - 2019, ки аз ҷониби 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2014 қабул шудааст, дар соли 2019 

- ум 9374 тонна пахтаи хом истеҳсол шудааст, ки нисбат ба соли 2014 29,2% 

зиёдтар аст. Аз ин миқдор пахтаи хом дар ҳолати 33,0% баромади нах 

истеҳсоли он аз 3 ҳазор тонна зиёд мегардад. 

Барои татбиқи ин барнома кластерҳои саноатӣ оид ба истеҳсол ва 

коркарди пахтаи хом имкон медиҳад: 

- заминаҳои заруриро барои рушди босуръати дастовардҳои пешрафти 

илмӣ - техникӣ омода намуда, истеҳсоли оптималии маҳсулоти гуногуни 

сифатан беҳтаршударо таъмин намояд; 

- таъмини таносуби оқилона байни ҳаҷми пахтаи хом ва иқтидорҳои 

коркарди саноатӣ; 

- ҳамоҳангсозии як раванди ягона дар тамоми силсилаи истеҳсолот; 
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- кам кардани хароҷоти муомилот (хароҷоти муомилоти тиҷорӣ, 

гуфтушунид, бастани шартномаҳо, назорати иҷрои онҳо); 

- баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулот дар бозори дохилӣ ва 

хориҷӣ; 

- кам кардани воридоти намудҳои алоҳидаи молҳо; 

- зиёд кардани даромадҳои асъорӣ дар ҷумҳурӣ; 

- коҳиш додани сатҳи бекорӣ тавассути ташкили ҷойҳои нави корӣ; 

- рушди инфрасохтори деҳот. 

Яке аз вазифаҳои асосии кластер баланд бардоштани арзиши изофии 

соҳа, таъмини устувории иқтисодии корхонаҳои он мебошад. 

Ба гуфтаи коршиносон, ассотсиатсияҳои саноатӣ имкониятҳои 

дастрасӣ ба технологияҳои иттилоотӣ, таъминкунандагони ҷузъҳо ва 

таҷҳизот, қувваи кории баландихтисос, захираҳо, дониши навро ба туфайли 

робитаи зуд ҳам дар дохили сохтор ва ҳам бо ҷаҳони беруна васеъ мекунанд. 

Тақвияти тамоюли инноватсионӣ, ки кластерро дар бар мегирад, дар ниҳоят 

ба рушди самаранок, устувор ва афзоиши музди меҳнат мусоидат мекунад. 

Корхонаҳои кластерӣ аз ҳисоби махсусгардонии дохилӣ ва стандартизатсия 

бартариҳои иловагии рақобатӣ доранд. 

Кластер соҳаҳои алоқаманд ё дастгирикунандаро дар бар мегирад. 

Барои саноати коркарди пахтаи ҷумҳурӣ соҳаҳои алоқаманд инҳоянд: 

- донишгоҳҳои олӣ: Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. 

Шоҳтемур, Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, Институти 

иқтисодиёт ва таҳқиқи системавии рушди кишоварзии АИКТ, Донишгоҳи 

технологии Тоҷикистон (ДТТ) ва ғайра; 

- ташкилотҳои саноатӣ ва ҷамъиятӣ: Ассотсиатсияи миллии 

соҳибкории хурд ва миёна, Маркази дастгирӣ ва рушди соҳибкорӣ, Иттифоқи 

соҳибкорон ва содиркунандагон ва ғайра; 

- муасисаҳои давлатӣ - Вазорати кишоварзӣ, Вазорати саноат ва 

технологияҳои нав; Вазорати рушди иқтисод ва савдо; Агентии 

стандартизатсия, метрология, сертификатсия; 
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- инфрасохтори роҳҳои автомобилгард, телекаммуникатсия, 

анборхонаҳо ва ғ. 

Таъсиси кластери саноатӣ имкон медиҳад, ки пахтаи хом оқилона 

истифода шавад, маҳсулоти тайёр бе талафот ва хароҷоти камтар ба 

истеъмолкунанда расонида шавад, инчунин рақобатпазирии маҳсулот дар 

бозори дохилӣ ва хориҷӣ баланд бардошта шавад. 

Яке аз вазифаҳои асосии ташаккули кластери саноатӣ баланд 

бардоштани арзиши изофии ин соҳа ва устувории иқтисодии корхонаҳо 

мебошад. 

Пахта зироати энтомофилӣ буда, ҳамчун хӯроки занбӯри асалпарварӣ 

васеъ истифода мешавад. 

Барои рушди пахтакорӣ дар ноҳияҳои тобеи марказ ҳама шароити 

биологӣ ва ҷуғрофӣ мавҷуданд. Дар ноҳияҳои тобеъи ҷумҳурӣ навъҳои 

пахтаи маҳнах парвариш карда мешаванд. Аз 1 тонна пахтаи хом дар 

ҷумҳурӣ 320 - 380 кг нахи пахта, 560 - 580 кг тухмии пахта, то 40 кг улук, 120 

кг равғани пахта, 200 - 250 кг шелха истеҳсол карда мешавад. 

Аз 320 - 380 кг нахи пахта 3500 метр матоъ истеҳсол карда мешавад. Бо 

1 кг нахи пахта, 20 метр камбрик, 8 - 12 метр матоъҳои гуногун, 140 дона 

печҳо истеҳсол кардан мумкин. Як гектар пахта 300 - 400 дона пояи растанӣ 

истеҳсол мекунад. Аз 1 гектар пахта дар мавсими гулкунӣ то 450 кг асали 

хушсифат истеҳсол кардан мумкин аст. 

Арзиши 1 кг нахи пахта дар бозори ҷаҳонӣ ба арзиши 15 - 16 кг гандум 

баробар аст. Арзиши 1 тонна нахи пахта дар бозори ҷаҳонӣ то ба 4500 

доллари ИМА мерасад ва Тоҷикистон онро бо нархи 1,2 - 1,5 ҳазор 

мефурӯшад. Арзиши изофӣ аз як тонна нахи пахта бо коркарди пурра то 

маҳсулоти тайёр ба 6000 доллари ИМА мерасад.  

Дар назар дошташудааст, ки дар ҳар як ноҳия як фермаи чорводорӣ 

барои 200 сар чорвои ширдеҳ сохта шуда, дар онҳо 240 нафар фаъолият 

менамояд.
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Ҷадвали 3.3.1. 

Занҷираи арзиши иловашуда дар агрохолденги пахтаи ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

Нишонди-

ҳандаҳо 

Шумораи 
коргарон 

Ҳаҷми 

истеҳсол, 
ҳаз. тонна 

Даромад аз 
фурӯш, ҳаз. 

сомонӣ 

Хароҷот 
барои 

истеҳсол, 
ҳаз. сомонӣ 

Фоида, ҳаз. 
Сомонӣ 

Сатҳи 
даромад- 

нокӣ, % 

Ҳосилноки
и меҳнат, 
одам/соат, 

сомонӣ 

Даромад ба 
буҷет, ҳаз. 

сомонӣ 

Истеҳсоли пахта 

Ҳамагӣ 100,0 10.000 50000,0 40000,0 10000,0 25,0 8,3 432,0 

Коркарди пахта барои нах 

Истеҳсоли 
нахи пахта 

100,0 3300 39600,0 27720,0 11880,0 42,9 187,5 3960,0 

Тухмӣ х 5600,0 1792,0 1254,0 538,0 42,9 8,5 х 

Линт х 450,0 202,5 142,0 60,5 42,6 1,0 х 

Коркарди чигит барои равған 

Равған, т 60 1200,0 14400,0 10080,0 4320,0 42,9 234,4 1149,0 

Фабрикаҳои бофандагӣ 

Матоъ, 
ҳаз.м 

120,0 33000,0 29700,0 20790,0 8910,0 42,9 117,4 2790,0 

Фермаҳои чорводорӣ 

Шир, т 240 12000,0 42000,0 33600,0 8400,0 25,0 59,0 3830,4 

Гӯшт, ҳаз. т  406,8 11520,0 10368,0 1152,0 11,1 16,7 1182,0 

Комбинатҳои шир 

Шир 120 29700,0 41580,0 29160,0 12474,0 42,8 164,1 4432,3 

Комбинатҳои гӯшт 

Ҳасиб 60 200,0 4000000,0 3200000,0 8000000,0 25,0 31561,0 3648,0 

Ҳамагӣ 800,0 х 4191194,5 3373114,0 818080,5 24,3 2480,5 21423,7 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф. 
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Ба ҳисоби миёна як чорво 500 литр дар як сол шир медиҳад. Аз рӯи 

нархи имрӯза нархи як тона шир 3500 сомониро дорад. Ҳамин тавр, аз 240 

чорви ширдеҳ дар як сол 120 ҳазор тона шир истеҳсол шуда аз фуруши он 42 

млн сомони даромад гирифта мешавад. Арзиши аслӣ бо 80,0% даромад аз 

фурши шир баробар аст. Сарфи меҳнат бо 700,8 ҳазор одам \ соат баробар 

аст. Ҳосилнокии меҳнат 59,9 дар одам \ соат баробар мешавад. 

Даромад ба буҷет аз ҳисобӣ музди меҳнат, ки 30% хароҷтҳои 

истҳсолии ширро ташкил медиҳад(33600*0,30 = 10080 сомонӣ). Аз 10080 

сомонӣ 25% фонди ҳифзи иҷтимоӣ (2520 ҳазор сомонӣ) ва 13,0% андоз аз 

музди меҳнат (10080*0,13) 1310,4 ҳазор сомонӣ. Ҳамин тавр, аз истеҳсоли 

шир ба буҷет 3830,8 ҳазор сомонӣ маблағ ворид мегардад. Ба ғайр аз шир ҳар 

сол 5,0% чорво ва 50,0% буқачаҳо ба гушт супорида мешаванд. 

Вазн миёнаи чорвои ба гӯшт супоридашуда 400 кг ҳисоб шуда, дар як 

сол аз 2400 модагов, 80 фоизаш гӯсола дода, 50,0% он гусолаҳо нар баҳисоб 

гирифта шудааст. Яъне дар як сол 1152 сар буқача ба гушт дода мешавад. 

Арзиши буқачаҳо ба вазни зинда (400%25)* 1152 = 11520 ҳазор сомон. 

Хароҷот барои истеҳсолӣ гушт 90,0% ро ташкил медиҳад. 

Даромад ба буҷет аз фонди муздӣ меҳнат, ки 30% хароҷотро ташкил 

медиҳад ба 3110,4*0,25) = 777,6 ва 13,0% андоз аз музди меҳнат (3110,4 ҳазор 

*0,13) = 404,4 ҳазор сомонӣ дар маҷмӯъ 1182,0 ҳазор сомонӣ ба буҷет 

интиқол мешавад. 

Камбинати шир 3300т ширро бо арзиши 29700 сомонӣ харида, онро 

коркард менамояд ва бо даромаднокии 40,0% ба фурӯш мебарорад. Ҳаҷми 

истеҳсоли маҳсулот ба 41580 ҳазор сомонӣ баробар мешавад. Ҳосилнокии 

меҳнат дар комбинати шир бо хароҷоти меҳнат (120 нафар*8 одам \ соат*264 

рӯзи корӣ = 253440) музди меҳнат 40,0% хароҷоти камбинати шириро 

ташкил медиҳад, ки бо (29160.0* 0,40) 11664 сомонӣ аз он фонди ҳифзӣ 

иҷтимоӣ 11664,0*0,25 = 2916,0 ва андози музди меҳнат бошад 11664,0* 0,13 

= 1516,3 ва ҳаҷми умумӣ маблағи ба буҷет воридшаванда 4432,3 ҳазор 

сомониро ташкил медиҳад. 
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Комбинати гӯшт 406,8 ҳазор гӯштро коркард намуда, 200 ҳазор тонна 

ҳасиб истеҳсол менамод ва ҳар як тонаро 20000 сомонӣ фурӯхта 4 млрд. 

сомонӣ маҳсулот мефӯрушад. Хароҷоти меҳнатӣ бошад 60*8*264 = 126720 

ва андоз 32000*0,30 = 9600,0*0,25= 2400 ва андоз аз даромад бошад 2600 * 

0,13 =1248 ва дар умум ба буҷет 3648 маблағ ба буҷет ворид мегардад. 

Роҳбарони соҳаҳои кишоварзӣ, ташкилотҳои саноати хӯрокворӣ ва 

коркард, ширкатҳои савдо, гуруҳҳои молиявӣ бояд ҳамчун ҳамгиро баромад 

кунанд. Звенои асосии мо, бояд як ширкати идоракунанда бошад, ки дар 

заминаи саҳҳомӣ таъсис дода шуда, муассисонаш қобилияти инноватсионӣ 

ва корхонаҳои кишоварзӣ ва коркарди динамикии рушдёбанда ба корхонаҳои 

ватанӣ мусоидат мекунад. 

Дар ояндаи наздик, дар НТҶ ташкили як холдинги истеҳсол, коркард ва 

фурӯши шакар, инчунин дигар намудҳои маҳсулоти зироатӣ дар назар дошта 

шудааст, ки вазифаҳои асосии онҳо иборатанд: 

- ташаккули системаи хариди кафолатноки маҳсулоти зироат аз 

истеҳсолкунандагони тамоми шаклҳои моликият ва идоракунӣ; 

- пешпардохти онҳо дар соҳаи кишоварзӣ то баҳор корҳои саҳроӣ ва 

ҷамъоварии ҳосил; 

- танзими муносибатҳои иқтисодии байни истеҳсолкунандагони 

маҳсулоти кишоварзӣ ва бахши хизматрасонии онҳо; 

- муайян кардани нархҳои кафолатноки маҳсулот, ки такрористеҳсоли 

васеъро таъмин мекунанд; 

- дастрасӣ ба бозорҳои байниминтақавӣ ва хориҷӣ. 

Ҳадафи асосии таъсиси ширкатҳои холдингӣ дар бахши кишоварзӣ 

баланд бардоштани самаранокии истеҳсол ва коркарди маҳсулоти 

кишоварзӣ, ки ба ташаккул ва устувории бозори дохилии озуқаворӣ дар 

шароити ҷаҳонишавии иқтисоди ҷаҳонӣ таъсири назаррас мерасонад. 

Шароити табиӣ дар НТҶ барои парвариши лаблабу мувофиқ аст, аммо, 

ҷумҳурӣ корхонаи шакар надорад ва ҳамасола аз ҷумҳуриҳои дигар беш аз 

120 ҳазор тонна ба маблағи 65 - 70 миллион доллар шакар ворид карда 
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мешавад, дар сурате ки ҷумҳурӣ барои ташаккул ва рушди ин соҳа тамоми 

заминаҳоро дорад. Омили мусбат фоизи зиёди ҷамъшавии шакар дар лаблабу 

мебошад, ки ин имкон медиҳад, ки корхонаҳои истеҳсоли шакар бо 

нишондиҳандаҳои хуби истеҳсолӣ сохта шаванд. Ҳама минтақаҳои 

Тоҷикистон имконият доранд, ки сохторҳои истеҳсолиро ташкил диҳанд. 

Хусусан, мавқеи ҷуғрофии НТҶ ба рушди фаъолияти иқтисодӣ мусоидат 

мекунад. Аз ин минтақаҳо роҳҳои оҳан ва автомобилгарди муҳим 

мегузаранд, ки ин интиқоли ашёи хом, сӯзишворӣ, таҷҳизот ва содироти 

маҳсулоти истеҳсолшударо осон мекунад. 

Муҳим аст, ки системаҳои истеҳсоли лаблабуи қанд ба вуҷуд оварда 

шаванд, яъне кластери лаблабуи қанд, ки сохтори он бояд аз элементҳои 

зерин иборат бошад: 

- саноати шакар; 

- хоҷагиҳои лаблабуи қанд парваришкуанда, ки ҳамчун манбаи ашёи 

хом баромад мекунад; 

- инфрасохтор барои хизматрасониҳои истеҳсолӣ ва техникӣ, 

таъминоти моддию техникӣ ва илмӣ - техникӣ: (селексия ва тухмипарварии 

лаблабуи қанд, тайёр кардани мутахассисон дар селексионерон ва 

тухмипарварони лаблабуи қанд, расонидани хидматҳои иттилоотӣ ва 

маркетингӣ); 

- механикакуноии техникаи соҳаи кишоварзӣ ҳамчун таъминкунандаи 

техникаи кишоварзӣ барои парвариши лаблабуи қанд; 

- саноати химия, ҳамчун таъминкунандаи нуриҳои минералӣ барои 

баланд бардоштани ҳосил дар парвариши лаблабу. 

Унсурҳои асосии кластери лаблабуи қанд бояд занҷири ҳамгироии 

маҳсулоти технологӣ бошанд, ки ҳангоми гузаштани он арзиши изофӣ 

ташаккул меёбад. 

Ташаккули кластер ба ҳавасмандгардонии иқтисодӣ дар истеҳсоли 

тухмипарварӣ, саноати шакар, техникаи кишоварзӣ ва хӯрокворӣ мусоидат 

хоҳад кард ва барои ташаккули истеҳсоли лаблабуи қанд аҳамияти стратегӣ 
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дорад, ки ин бешубҳа ба афзоиши нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, фаъолияти 

механизми таъмин ва нигоҳ доштани тавозун ва рушди динамикии тамоми 

соҳаҳои зеркомплекси лаблабуӣ ба истеҳсолишакар мусоидат хоҳад кард. 

Дар оянда заводҳои шакар метавонанд катализатори рушди чорводории 

гӯштӣ ва ширӣ дар ҷумҳурӣ гарданд. Пас, чӣ гуна заводҳои шакар 

метавонанд чорворо бо хӯроки пурра таъмин кунанд. 

Солҳои охир, дар тамоми ҷаҳон, онҳо мекӯшанд, ки усулеро амалӣ 

кунанд, вақте ки иқтисод на аз ҷониби корхонаҳои ҷудогона, балки аз ҷониби 

иттиҳодияҳо, гуруҳҳо, шабакаҳои онҳо бо робитаҳои уфуқӣ, амудӣ ва 

минтақавӣ ҳаракат мекунад. Аз ин бармеояд, ки яке аз роҳҳои барқарорсозии 

инноватсионӣ ва фаъолияти истеҳсолоти кишоварзӣ дар маҷмааи 

агросаноатии минтақаҳо рушд ва дастгирии босуръати корхонаҳои калони 

соҳаи кишоварзӣ мебошад, ки метавонанд ба системаи кишоварзии 

минтақавӣ муттаҳид карда шаванд. 

Агросистемаи минтақавӣ ин муттаҳидсозии корхонаҳои азими саноатӣ 

гуногунҷабҳа мебошад, ки бахшҳои зироаткорӣ, фермерии ширӣ, фарбеҳ 

кардани чорвои калон ё парвариши чорвои гӯштӣ мебошад. Бояд қайд кард, 

ки манбаи асосии маблағгузорӣ ва эҳтимолан ягона барои маблағгузории 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ аз ҳисоби маблағҳои худӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ 

бошад. 

Бо ҷамъбасти гуфтаҳои боло, мо чунин мешуморем, ки модели 

умедбахши ҳамгироӣ дар бахши аграрии иқтисоди минтақа ташкил ва 

ҳамоҳангсозии фаъолияти ташкилотҳои гуногун, ба монанди: иттиҳодияҳои 

агросаноатии истеҳсолкунандагони кишоварзӣ; низоми молиявӣ, бонкӣ, 

суғурта, саноатӣ ва инчунин дигар ширкатҳо ва холдингҳо; бозори 

хӯроквории яклухт; ҳамкориҳои истеъмолӣ ва қарзӣ, системаҳои таъминоти 

моддию техникӣ; муассисаҳои илмӣ ва таълимии (донишкадаву донишгоҳҳо) 

минтақа ба роҳ мемонад. 

Хулосаи банди 3.3 боби сеюми диссертатсия. 
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Самтҳои дигари такмилдиҳии дастгирии давлатии инфрасохтори 

иҷтимоии маҳалҳои деҳот, ташаккули инфрасохтори истеҳсолӣ ҳамчун п 

ояирушди инфрасохтори иҷтимоӣ дар деҳот маҳсуб мегардад. 

Вайроншавӣ робитаҳои иқтисодӣ дар сатҳи минтақавӣ, соҳавӣ ва 

дохилисоҳавии фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ зарурати объективиро ба 

равишҳои сифатан нав дар рушди ҳамкорӣ ва ҳамгироии иқтисодиёт ба вуҷуд 

меорад. Дар асоси таҳлили ҳолати кунунии рушд ба хулоса омадан мумкин 

аст, ки бо нигоҳ доштани сохтори мавҷудаи хоҷагиҳои хурди деҳқонӣ рушди 

соҳаро таъмин намудан аз имкон берун аст. Аз ин ҷо фурсати он расидааст, 

ки шаклҳои пешрафтаи ташкили истеҳсолот дар деҳот амалӣ карда шавад.  

Дар ин ҷода ташкили кластерҳо ва холдингҳо, ки истеҳсолоти деҳотро аз 

тавлиди ашёи хом ба маҳсулоти тайёрӣ саноатӣ табдил медиҳанд амри 

зарурӣ гаштааст. Дар раванди таҳаввулот тадриҷан рушд ва такмил додани 

сохторҳои соҳибкории истеҳсолӣ, гузариш аз шакли оддии истеҳсолот ба 

ташаккулёбии истеҳсолоти мураккаб ба амал омада истодааст. 

Ҷорӣ намудани холдинг имконият медиҳад, ки  самарнокии бозори 

минтақавии озуқаворӣ тавассути баланд бардоштани рақобатпазирии 

маҳсулоти ватанӣ нисбат ба маҳсулоти воридотӣ таъмин гардад. Лоиҳаҳои 

инвеститсионӣ, ки имкон медиҳанд аз нав тарроҳӣ ва афзоиши ҳаҷми 

истеҳсол ва фурӯшро дар корхонаҳое, ки дар холдинг иштирок мекунанд, 

фароҳам оранд. Мутамарказгардонии захираҳои молиявӣ барои навсозӣ, 

таҷдид ва тавсеаи корхонаҳои маҳаллӣ амалӣ гашта,  дар ҷорӣ намудани 

схемаи нави самарабахши ташкилию молиявии истеҳсол, харид, коркард ва 

фурӯши маҳсулоти саноатӣ муҳайё гашта,  истифодаи оқилонаи захираҳои 

мавҷудаи меҳнат тавассути диверсификатсияи истеҳсолот таъмин гардад. 

Намунаи пешниҳодшудаи як ширкати холдингӣ оид ба истеҳсол, 

коркард ва маркетинги маҳсулоти пахта дар асоси технологияҳои муосири 

инноватсионӣ  имконият медиҳад, ки захираҳои меҳнатӣ ва молиявӣ 

самаранок истифода шаванд. Дар пояи чунин холдинг ва кластерҳо рушди 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот  рушд хоҳад  ёфт. 
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Ҳамин тариқ, рушди босуръат, муассир ва ҳамаҷонибаи системаи 

ҳамкорӣ ва ҳамгироӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд шарти 

ҳатмии ҳалли бомуваффақияти масъалаҳо ва роҳи паст кардани сатҳи 

камбизоатӣ, ҳифзу рушди инфрасохтори деҳот, афзоиши амнияти озуқаворӣ 

ва дар маҷмӯъ баланд бардоштани самаранокии иқтисодиёти минтақа гардад. 

Дар маҷмӯъ аз ҷамъбасти боби сеюм чунин пешниҳодҳои  хусусияти 

навгонидошта ба даст омаданд: 

1. Рушди устувори инфрасохтори иҷтимоӣ дар минтақа ташаккули 

маҷмӯи чораҳоеро дар бар мегирад, ки ба нигоҳ доштани инфрасохтори 

мавҷудаи иҷтимоӣ ва рушди шаклҳои нави таъсири иҷтимоию иқтисодӣ ба 

инфрасохтори деҳот нигаронида шудаанд. Ҳамзамон, ҳалли мушкилоти 

рушди устувори инфрасохтори иҷтимоӣ дар деҳот татбиқи механизми 

шарикии давлат ва бахши хусусиро пешбинӣ менамояд, ки дар он мақомоти 

маҳаллӣ дар якҷоягӣ бо корхонаҳо ва ташкилотҳои пешрафтаи минтақа, 

рушди инфрасохтор ва амнияти иҷтимоиро дар деҳот амалӣ мекунанд, ки яке 

аз самти он инноватсионӣ ба шумор рафта, метавонад ба инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот тағйиротҳои назаррас расонад. Аз ҷумла ташкили 

агрошаҳрҳо дар деҳот, ташаккули шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи 

сохтмони манзил дар деҳот, дастгирии ташаббусҳои маҳаллии шаҳрвандоне, 

ки дар деҳот зиндагӣ мекунанд, аз ҷумла сохтани пулҳо, рушди воситаҳои 

алтернативии шуғл, сайёҳии деҳот, ҳавасмандгардонии рушди шаклҳои 

хурди соҳибкорӣ, таҳияи барномаҳои рушди устувори шаҳракҳо дар сатҳи 

ноҳиявӣ ва ғайра.  

2. Яке аз самтҳои асосии такмилдиҳии дастгирии давлатии 

инфрасохтори иҷтимоии маҳалҳои деҳот, рушди устувори деҳот бо фароҳам 

овардани шароити зиндагии деҳот, ки ба шароити шаҳр то ҳадди имкон 

наздик аст, алоқаманд аст ва дар ин самт кушишҳо ба харҷ додан зарур аст, 

то ин ки барои аз байн бурдани фарқияти зиндагии аҳолии деҳот аз шаҳр ба 

воситаи бунёди агрошаҳрҳо мусоидат менамояд. Дар ин росто, рушди 

инфрасохтори иҷтимоӣ аҳамияти аввалиндараҷа дорад. 
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3. Ҷорӣ намудани холдинг имконият медиҳад, ки  самарнокии 

бозори минтақавии озуқаворӣ тавассути баланд бардоштани рақобатпазирии 

маҳсулоти ватанӣ нисбат ба маҳсулоти воридотӣ таъмин гардад. Дар ин ҷода 

ташкили кластерҳо ва холдингҳо, ки истеҳсолоти деҳотро аз тавлиди ашёи 

хом ба маҳсулоти тайёрӣ саноатӣ амри зарурӣ гаштааст. Дар раванди 

таҳаввулот тадриҷан рушд ва такмил додани сохторҳои соҳибкории 

истеҳсолӣ, гузариш аз шакли оддии истеҳсолот ба ташаккулёбии истеҳсолоти 

мураккаб ба амал омада истодааст. Мутамарказгардонии захираҳои молиявӣ 

барои навсозӣ, таҷдид ва тавсеаи корхонаҳои маҳаллӣ амалӣ гашта,  дар ҷорӣ 

намудани схемаи нави самарабахши ташкилию молиявии истеҳсол, харид, 

коркард ва фурӯши маҳсулоти саноатӣ муҳайё гашта, истифодаи оқилонаи 

захираҳои мавҷудаи меҳнат тавассути диверсификатсияи истеҳсолот таъмин 

гардад. 
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ХУЛОСА 

Натиљањои асосии илмии диссертатсия 

1. Дар асоси тањќиќи асарњои олимони хориљї ва миллї асосњои 

назариявии моњияти дастгарии давлатии рушди устувори инфрасохтори  

иљтимої дар минтаќа фањмиши нави муаллиф пешнињод карда шудааст. 

Танзими давлатии рушди инфрасохтори иљтимої дар минтаќа “ин 

раванди такмилёфтае мебошад, ки ба баланд бардоштани сифати 

зиндагии мардуми минтаќа дар асоси ба даст овардани сатњи меъёрии 

рушди хољагии манзилию коммуналї, савдо ва хизматрасонии маишї, 

таъминоти муассисањои тандурустї, маориф, иншооти варзишї ва 

муассисањои фарњангию фароѓатї, рушди иќтисоди наќлиёти 

автомобилї тавассути татбиќи механизми шарикии давлат ва бахши 

хусусї амалї мегардад” [2-М 3-М, 9-М, 13-М, 15-М].  

2. Методологияи тањќиќи рушди устувори инфрасохтори 

минтаќањо дар асоси њисоб кардани коэффитсиентњои устувор, инчунин 

гурўњбандии ноњияњои минтаќа аз рўйи се сатњи рушди инфрасохтори 

иљтимої ва тавсияњо љињати ташаккули идоракунии рушди 

инфрасохтори иљтимоии ноњияњо тибќи гурўњбандии пешбинигардида, 

пешнињод карда шудааст. тибқи ҳисобҳо, коэффитсиенти рушди устувори 

минтаќаи ноњияњои тобеи љумњурї дар маљмўъ ба 0,421 баробар аст. Аз 

љумла, коэффитсиенти сатњи зиндагї ба  0,485, таъмини талабот бо манзил  – 

0,725, сатњи рушди маориф - 0,955, тандурустї -0,046, рушди фарњанг – 

0,003, наќлиёт ва коммуникатсия- 0,563, рушди бозори истеъмолї - 0,170  

баробар шуд [5-М, 8-М, 14-М]. 

3. Дар асоси тањќиќи таљрибаи кишварњои хориљї дар рушди 

инфрасохтори иљтимої ва дар маљмўъ, баланд бардоштани сатњи 

зиндагии ањолӣ минтаќаро ба чор  гурўњ: давлатњои хориљии наздик 

(Русия, Беларус, Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Туркманистон), давлатњои 

Осиёи Шарќї (Љумњурии Халќии Хитой),  кишварњои Иттињоди Аврупо 

(Шветсия, Англия, Олмони Ѓарбї, Швейтсария, Фаронса) ва кишварњои 
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амрикої (ИМА ва Канада) таќсим намуда, дастовардњои онњоро муайян 

намудааст. [5-М, 15-М]. 

4. Дар пояи таҳлил ба вазъи кунунии дастгирии давлатии  

инфрасохтори иљтимоии ноњияњои тобеи љумњурї, сенарияњои 

пешгўишавандаи рушди устувори иљтимоии инфрасохтори минтаќа, ки 

роњи инноватсионї, инертсионї ва манфии рушдро дар бар мегирад, бо 

назардошти сатњи ќонеъгардонии талаботи ањолии минтаќа аз 

нишондињандањои асосии дорои ањамияти иљтимої (бењбуди шароити 

зиндагии шањрвандон, рушди муассисањои таълимї, фаъолияти 

фарњангию фароѓатї, газификатсия, обтаъминкунї дар дењот) бањо дода 

шудааст. Тањлили таљрибаи љањонї ва ватании рушди устувори 

кишоварзии минтаќањо  имкон доданд, ки тамоюлњои зерин муайян 

карда шаванд: татбиќи лоињањои муштараки давлатї ва хусусї, 

дастгирии намудњои шуѓли ањолии дењот, аз љумла сайёњии дењот, бунёди 

агрошањрњо, аз нигоњи шароити зист ба шањр, рушди шабакањои савдои 

чакана дар минтаќа, инчунин васеъ кардани муассисањои таълимї ва 

тиббї. [3-М, 9-М, 13-М]. 

5. Роҳҳои баланд бардоштани устувории иљтимоии инфрасохтори 

минтаќа, ки иборат аз татбиќи системаи тањсилоти фосилавї, ташкили 

марказњои фарњангию фароѓатї боназардошти корхонањои савдо ва 

хизматрасонї, дастгирии ташаббусњои мањаллии шањрвандони муќимии 

дењот, тањияи лоињаи агрошањрак, бо назардошти шумораи ањолї ва 

мављудияти захирањои молиявї дар асоси шарикии давлат ва бахши 

хусусї пешнињод карда шудаанд. [3-М,9-М, 10-М]. 

6. Рушди инфрасохтори истењсолӣ њамчун заминаи мусоид љињати 

рушди инфрасохтори иљтимої дар минтаќа арзёбї гардида, ташкили 

кластерњои истењсолї  бо назардошти истењсоли ашёи хом ва коркарди 

пурраи он дар шароити агрохолдинги пахта аз лињози иќтисодї асоснок 

карда шудааст. [ 6-М,11-М,].  

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањо. 
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 Тадбирњои асосии пешнињодшаванда оид ба рушди механизмњои 

дастгирии давлатии инфрасохтори иљтимоии минтаќа: 

1. Моњияти дастгарии давлатии рушди устувори инфрасохтори иљтимої 

дар минтаќа: 

- нуќтаи назари муаллиф доир ба моњияти “танзими давлатии рушди 

инфрасохтори иљтимої” метавонад њангоми омўзиши фанњои “назарияи 

иќтисодї”, “иќтисодиёти минтаќа” мавриди истифода ќарор гирад; 

- раванди  дастгирии давлатии рушди инфрасохтори иљтимоии минтаќа, 

ки муаллиф дар намуди расм тањия ва пешнињод намудааст, метавонад аз 

љониби мутахассисони минтаќањо њангоми тањияи барномањои рушди 

минтаќа чун воситаи айёнї истифода бурда шаванд. [2-М 3-М, 9-М, 13-

М, 15-М]. 

 2. Методологияи пешнињоднамудаи муаллиф оиди тањќиќи рушди 

устувори инфрасохтори минтаќањо дар асоси: [5-М, 8-М, 14-М]. 

- њисоб кардани коэффитсиентњои устувор; 

- истифодаи усули бањодињии рейтингии њолати муосири рушди 

инфрасохтори иљтимої; 

- истифодаи системаи нишондињандањои бањодињии сатњи рушди 

инфрасохтори иљтимої дар минтаќа.  

 3. Дар асоси тањќиќи таљрибаи кишварњои хориљї доир ба дастгирии 

давлатии рушди инфрасохтори иљтимої ба хулоса омадем, ки барои 

Тољикистон ва минтаќањои он  истифодаи: [5-М, 15-М]. 

- рушди агротуризми Белорус; 

- методологияи омўзиши минтаќањои кишоварзии Ќазоќистон; 

- кўмакпулии якмоњаи  Ќирѓизистон; 

- дастгирии оила њамчун як муассисаи иљтимоии Туркманистон; 

- њамкории байни давлат ва шарикии хусусии Ўзбекистон; 

- бунёди инфрасохтори дењоти Чин; 

- њифзи њаёти дењот ва баланд бардоштани сифати мањсулоти 

хўрокворї ва њифзи муњити зисти мамлакатњои Иттињоди Аврупо; 
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- истифодаи технологияњои муосири саноатикунонии  фаъолият дар 

дењоти ИМА; 

- таъсиси минтаќаи кишоварзию аграрии Канада муњим арзёбї 

мегардад. 

4.  Дар пояи тањќиќ се сенарияњои пешгўишавандаи рушди устувори 

иљтимої инфрасохтори минтаќа: 

- роњи инноватсионї; инертсионї ва манфии рушд бо назардошти 

хусусиятњои онњо; 

-  механизми баланд бардоштани самаранокии рушди устувори 

иљтимоию иќтисодии барномавии маќсадноки минтаќањо пешнињод 

гардидааст [3-М, 9-М, 13-М]. 

5. Роњњои баланд бардоштани устувории иљтимоии инфрасохтори 

минтаќа: [3-М,9-М, 10-М]. 

-  ташкили агрошањрњо, татбиќи системаи тањсилоти фосилавї, 

ташкили марказњои фарњангию фароѓатї, дастгирии ташаббусњои 

мањаллии шањрвандони муќимии дењот, бо назардошти шумораи ањолї 

ва мављудияти захирањои молиявї дар асоси шарикии давлат ва бахши 

хусусї  

6. Рушди инфрасохтори истењсолї, ки барои такмили инфрасохтори 

иљтимої замина мегузорад, тавассути: [ 6-М,11-М,]. 

-  њамгироии байнисоњавї ва ташкили кластерњои истењсолї; 

- агрохолдингњои агросаноатї, бо назардошти истењсоли ашёи хом ва 

коркарди пурраи он дар мисоли агрохолдинги пахта аз лињози иќтисодї 

асоснок карда шудааст. 

 Тадбирҳои мазкур метавонанд ба рушд ва такмили фаъолияти 

инфрасохтори иҷтимої саҳми назаррас гузорад, бо рушди иқтисодӣ ва 

сатҳи некуаҳволии мусоидат намоянд.  
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ЗАМИМАҲО 

Замимаи 1. 
Ноҳияҳои 
минтақа 

Б л о к и сатҳи зиндагӣ 

Музди 
меҳнати 
миёна 

Соҳибони 
воситаи 
нақлиёт ба 
1000 

Каифисенти 
музди меҳнат 
дар минтақа 

Каифисентӣ 
соҳибони 
воситаи 
нақлиёт дар 
минтақа 

Рейтинги сатҳи 
зиндагӣ 
вабехатарӣ дар 
минтақа 

Ваҳдат 1281,3 58 0,96 0,058 0,68 

Варзоб 1070 48 0,80 0,048 0,57 

Ляхш 807,9 39 0,60 0,039 0,43 

Нуробод 912,7 40 0,68 0,04 0,48 

Ҳисор 943,3 46 0,71 0,046 0,50 

Рашт 936 44 0,70 0,044 0,50 

Роғун 2215,8 40 1,66 0,04 1,17 

Рӯдакӣ 1130 42 0,85 0,042 0,60 

Сангвор 868 40 0,65 0,04 0,46 

Тоҷикобод 826 42 0,62 0,042 0,44 

Турсунзода 1035,5 45 0,78 0,045 0,55 

Файзобод 841 47 0,63 0,047 0,45 

Шаҳринав 766,9 38 0,57 0,038 0,41 
Сарчашма: ҳисоби муаллиф: Дар асои маълумот оид ба номгӯи ҷамоатҳо ва шумораи 
аҳолии(Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ то 01.01.2020),Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи 
оморяӣ. Агентии омории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе. 2020, - С.74 

Замимаи 2 

Ноҳияҳои 
минтақа  

Б л о к и таъмини аҳоли ба фонди манзил 

Фонди 
манзил 
Ба як 
нафар 
метри 
мурабаъ 

Ба истифода 
додани 
хонаҳои 
истиқоматӣ 

Коифисенти 
таъмин ба 
фонди манзил 
Ба як нафар 
метри 
мурабаъ 

Коифисенти 
Ба истифода 
додани 
хонаҳои 
истиқоматӣ 

Рейтинги 
таъмини аҳоли 
ба манзил 

Ваҳдат 7,9 24,8 0,725 0,074 0,515 

Варзоб 11,7 13,5 1,073 0,168 0,768 

Ляхш 12,7 6,1 1,165 0,094 0,827 

Нуробод 9,6 5,1 0,881 0,064 0,624 

Ҳисор 9,3 29,7 0,853 0,098 0,607 

Рашт 7,9 16,2 0,725 0,129 0,521 

Роғун 20,0 4,6 1,835 0,105 1,300 

Рӯдакӣ 11,9 49,7 1,092 0,099 0,775 

Сангвор  10,7 3,1 0,982 0,135 0,701 

Тоҷикобод 10,0 9,8 0,917 0,218 0,667 

Турсунзода  12,6 21,3 1,156 0,073 0,819 

Файзобод 9,0 26,8 0,826 0,264 0,613 

Шаҳринав  9,0 6,0 0,963 0,050 0,682 
Сарчашма: ҳисоби муаллиф: Дар асои Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморяӣ. Агентии 
омории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе. 2029, - С.18-110 

 

 



167 

 

Замимаи 3. 
Ноҳияҳои 
минтақа  

Б л о к и мухтасари сатҳи таҳсилот 
Хароҷоти буҷет 
барои таҳсил ба як 
нафар ҳазор сомонӣ 

Музди миёнаи 
кормандон ба сатҳи 
миёна дар иқтисодиёт  

Каифизенти 
миёнаи музди 
мещнад дар 
маориф 

Коифисенти 
хароҷот ба 
як нафар 

Рейтинги  
сатҳи 
таҳсилот 

 Минтақа Ҷумҳурӣ  Минтақа  Ҷумҳурӣ  
Ваҳдат 1,43 2,17 1281,3 1058,5 0,83 0,66 0,75 
Варзоб 1,60  1070  0,99 0,74 0,87 
Ляхш 2,23  807,9  1,31 1,03 1,18 
Нуробод 1,71  912,7  1,16 0,79 0,99 
Ҳисор 1,27  943,3  1,12 0,59 0,89 
Рашт 1,60  936  1,13 0,74 0,95 
Роғун 1,95  2215,8  0,48 0,90 0,72 
Рӯдакӣ 1,13  1130  0,94 0,52 0,76 
Сангвор  3,16  868  1,22 1,46 1,34 
Тоҷикобод 1,71  826  1,28 0,79 1,06 
Турсунзода  1,31  1035,5  1,02 0,60 0,84 
Файзобод 1,44  841  1,26 0,66 1,01 
Шаҳринав  1,30  766,9  1,38 0,60 1,06 
Сарчашма: ҳисоби муаллиф: Дар асои Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморяӣ. Агентии 
омории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе. 2020, - С.74., Омори солонаи  Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморяӣ. Агентии омории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе. 2020, - 
С.45, Маорифи  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморяӣ. Агентии омории назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. - Душанбе. 2020, - С.9 

Замимаи 4 

Ноҳияҳои 
минтақа  

Б л о к и мухтасари тандурустӣ  
Таъминти аҳоли  ба 
табибон тамоми 
ихтисосҳо ба 10 ҳаз 
нафар 

Таъминти ба 
кормандои миёнаи 
тиббӣ  ба 10 ҳаз 
нафар 

Таъминти ба 
кормандои 
миёнаи тиббӣ  
ба 10 ҳаз 
нафар 

Рейтинги 
мухтасари 
сатҳи 
тандурустӣ 

 

шумора 

Таъмин 
ба 10ҳаз шумора   адад   

Ваҳдат 414 0,0414 1356  0,1356 790 0,079 0,094 

Варзоб 75 0,0075 274  0,0274 280 0,028 0,023 

Ляхш 46 0,0046 245    0,0245 340 0,034 0,024 

Нуробод 55 0,0055 226    0,0226 330 0,033 0,023 

Ҳисор 361 0,0361 1178   0,1178 700 0,07 0,082 

Рашт 135 0,0135 443 0,0443 490 0,049 0,039 

Роғун 47 0,0047  163 0,0163 300 0,03 0,020 

Рӯдакӣ 46 0,0046 1212 0,1212 360 0,036 0,073 

Сангвор  30 0,003 91    0,0091 240 0,024 0,015 

Тоҷикобод 50 0,005 134 0,0134 300 0,03 0,019 

Турсунзода  502 0,0502 1580    0,158 1180 0,118 0,117 

Файзобод 107 0,0107 436    0,0436 320 0,032 0,032 

Шаҳринав  154 0,0154 558    0,0558 320 0,032 0,038 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф: Дар асои Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморяӣ. Агентии 
омории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе. 2020, - С.87-90, Дар асои маълумот оид ба 
номгӯи ҷамоатҳо ва шумораи аҳолии (ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ то 01.01.2020) 
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Замимаи 5. 
 Б л о к и мухтасари рушди фарҳанг 

 Каифисенти  шумораи 
китобхонаҳо 

Коифисенти шумораи 
муасисаҳои фарҳангӣ  

 

 

Шумораи 
китобхона  

муасисаҳои 

фарҳангӣ 

Кофисент 
ба 10 ҳазор 

нафари   

Рейтинги 
минтақа 

Ваҳдат 47 68 0,0047 0,0068 0,005845 

Варзоб 16 25 0,0016 0,0025 0,002099 

Ляхш 28 55 0,0028 0,0055 0,004364 

Нуробод 22 35 0,0022 0,0035 0,002923 

Ҳисор 24 41 0,0024 0,0041 0,003359 

Рашт 40 64 0,004 0,0064 0,005337 

Роғун 8 14 0,0008 0,0014 0,00114 

Рӯдакӣ 37 70 0,0037 0,007 0,005599 

Сангвор  6 13 0,0006 0,0013 0,001012 

Тоҷикобод 14 20 0,0014 0,002 0,001726 

Турсунзода  33 51 0,0033 0,0051 0,004295 

Файзобод 18 30 0,0018 0,003 0,002474 

Шаҳринав  18 30 0,0018 0,003 0,002474 
Сарчашма: ҳисоби муаллиф: Дар асои Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар асои маълумот оид ба 
номгӯи ҷамоатҳо ва шумораи аҳолии(Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ то 01.01.2019)  

Замимаи 6 

 Б л о к и  маҷмӯии рушди нақлиёт ва алоқа 
Боракашони 

тавасути тамои 
нақлиёт ҳаз тона 

ба 10 ҳаз  

мусофиркашони Таъмин бо 
роҳҳои 

автомобилӣ 

Таъмин ба 
алоқаи 
мобелӣ 

 

Боркашонӣ  Мусофиркашони ҳазор  
мусофир ба 10 ҳазр 

мусофир 

Роҳҳои 
автомобилӣ 

ба 1000 
нафар  

Таъмин бо 
алоқаи 
мобилӣ 

Рейтинги  

Ваҳдат 1657,1 0,166 26842,4 2,684 352,25 0,35 58 0,58 1,387 

Варзоб 346,6 0,035 1347,5 0,135 69,5 0,07 70 0,7 0,359 

Ляхш 272,5 0,027 96,6 0,010 82,0 0,08 60 0,6 0,303 

Нуробод 79,2 0,008 17,7 0,002 314,5 0,31 89 0,89 0,472 

Ҳисор 968,4 0,097 7251,7 0,725 246,2 0,25 85,5 0,855 0,576 

Рашт 713,9 0,071 615,8 0,062 130,1 0,13 83 0,83 0,423 

Роғун 6142,7 0,614 778,2 0,078 78,9 0,08 90 0,9 0,548 
Рӯдакӣ 2036,8 0,204 14538,4 1,454 123,1 0,12 92 0,92 0,868 

Сангвор 156,7 0,016 73,1 0,007 424 0,42 63 0,63 0,380 

Тоҷикобод 209,4 0,021 127,4 0,013 115 0,12 90 0,9 0,454 

Турсунзода 5157,4 0,516 6847,6 0,685 281,9 0,28 90 0,9 0,637 

Файзобод 920,1 0,092 2146,5 0,215 186,2 0,19 88 0,88 0,465 

Шаҳринав 40,4 0,004 411,4 0,041 94,5 0,09 89 0,89 0,448 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф:Дар асои маълумот оид ба номгӯи ҷамоатҳо ва шумораи 
аҳолии(Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ то 01.01.2019) 
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Замимаи 7 

Ноҳияҳои 
минтақа  

Б л о к и маҷмӯии рушди бозори истеъмолӣ   

Гардиши моли 
чакана млн 
сомонӣ ба 
ҳазор нафар    

Хаҷми адои 
хизмати майши 
ба аҳолӣ млн 
сомонӣ  ба 
ҳазор сомони ба 
ҳазор нафар    

Ҳаҷми 

хизматрасонии 
пулакӣ ба аҳолӣ 
млн сомонӣ ба 
ҳазор нафар    

Рейтинги 
минтақа  

Ваҳдат 551,5 0,552 2,3 0,02300 40,2 0,0402 0,3195 

Варзоб 92,1 0,092 0,4 0,00040 17,9 0,0179 0,0542 

Ляхш 20,8 0,021 0,2 0,00020 1,0 0,001 0,0120 

Нуробод 71,2 0,071 0,2 0,00020 2,4 0,0024 0,0411 

Ҳисор 784,9 0,785 3,1 0,00310 39,0 0,039 0,4537 

Рашт 88,4 0,088 0,4 0,00040 12,1 0,0121 0,0515 

Роғун 21,5 0,022 0,4 0,00040 5,1 0,0051 0,0128 

Рӯдакӣ 1121,4 1,121 5,4 0,00540 55,0 0,055 0,6482 

Сангвор  29,5 0,030 0,02 0,00002 1,0 0,001 0,0170 

Тоҷикобод 52,3 0,052 0,06 0,00006 1,3 0,0013 0,0302 

Турсунзода  701,4 0,701 1,4 0,00140 57,1 0,0571 0,4063 

Файзобод 183,4 0,183 0,4 0,00040 6,7 0,0067 0,1060 

Шаҳринав  102 0,102 0,7 0,00070 7,3 0,0073 0,0590 
Сарчашма: ҳисоби муаллиф::Дар асоси Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморяӣ. Агентии 
омории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе. 2020, - С.311-323 

Замимаи 8 

Ноҳияҳо Суръати рушди миёна минтақа 

Груҳи якум 
Ваҳдат 0,534 

Рӯдакӣ 0,510 

Турсунзода 0,482 

Груҳи дуюм  
Ҳисор 0,445 

Роғун 0,440 

Сангвор 0,416 

Груҳи сеюм 
Ляхш 0,397 

Шаҳринав 0,390 

Файзобод 0,384 

Тоҷикобод 0,380 

Варзоб 0,371 

Нуробод 0,369 

Рашт 0,354 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф 
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