
Гузориши мухтасар дар бораи таъсирбахшии рушд 

Тоҷикистон бузургтарин саҳмдор – кишвари 25-ум дар миёни кишварҳои узви 
минтақа ва  33-ум дар саросари дунё мебошад. Муассисаи давлатии Тоҷикистон, ки 
бо корҳои БОР машғул аст, Дастгоҳи иҷроии президент мебошад. Миссияи муқими 
Тоҷикистон соли 2003 ифтитоҳ шуд ва пайванди ибтидоии амалиётиро миёни БОР 
ва ҳукумат, бахши хусусӣ ва саҳомдорони ҷомеаи шаҳрвандӣ дар фаъолиятҳои он 
дастгирӣ мекунад. Миссияи маҳаллии Тоҷикистон машғули муколимаҳои сиёсӣ аст 
ва ҳамчун пойгоҳи донишу иттилоот барои пешбурди масъалаҳо дар Тоҷикистон 
амал мекунад.  

Дар бораи Бонки Осиёии рушд  

Дидгоҳи БОР чунин аст, ки минтақаи Осиё ва ҳавзаи Уқёнуси Ором аз камбизоатӣ 
озод бошад. Вазифаи он ёрӣ расонидан ба рушди кишварҳои узв ҷиҳати ба таври 
чашмрас коҳиш додани камбизоатӣ ва беҳсозии сифати зиндагии одамони ин 
кишварҳо мебошад. Сарфи назар аз комёбиҳои зиёд дар минтақа, он ҳанӯз макони 
аз се ду ҳиссаи одамони камбизоат дар ҷаҳон боқӣ мемонад: 1.8 миллиард одам 
бо $2 дар рӯз зиндагӣ мекунанд, 903 миллион бо камтар аз  $1.25 дар рўз дучори 
мушкил ва мубориза мебошанд. БОР ӯҳдадор шудааст, то камбизоатиро аз тариқи 
рушди ҳамаҷонибаи иқтисодӣ, рушди устувор аз нигоҳи муҳити зист ва ҳамгироии 
минтақавӣ паст намояд. 

БОР дар Манила воқеъ шуда, 67 кишвари узвро фаро мегирад, ки 48 тои онҳо 
аз худи минтақа мебошанд. Абзорҳои асосии он барои ёрӣ расондан ба кишварҳои 
узв ин муколима дар бораи сиёсати корбарӣ, қарзҳо, сармоягузорӣ дар саҳмияҳо, 
кафолатҳо ва кумакҳои техникӣ мебошанд. 

 

Asian Development Bank
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org
Воҳиди интишоротии №  ARM113013 Дар Филиппин чоп шудааст

Гузориши
мухтасар дар бораи 
таъсирбахшии рушд 

Тоҷикистон 
Ба сўи пешрафт роҳ мекушояд Ба сўи пешрафт роҳ мекушояд 



Гузориши  
мухтасар дар бораи  
таъсирбахшии рушд 

Тоҷикистон 
Ба сўи пешрафт роҳ мекушояд 



iii

Мундариҷа

Тоҷикистон ва БОР: Ҳамкорӣ барои рушд   1

Саҳми БОР дар рушд ва паст кардани саҳми камбизоатӣ  4

Вокуниш ба буҳрон  5

Роҳ ба сӯи пешрафт  6

Баста шудани хало миёни наслҳо 9

Додани қарз: Инкишофи микромолия 11

Рушди кишоварзӣ ва минтақаҳои деҳот 11

Таъсирбахшии амалиётӣ: Беҳсозии муассирӣ ва иҷрои кор 14

Мушкилоти оянда 15



iv

Тоҷикистон
Нишондиҳандаҳои рушди 

( ) = манфӣ, ММД = маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ. 
a ЧСармоягузорӣ ва пасандозҳои хусусӣ арзёбӣ шудаанд. 
b б Аз ҷумла Барномаи сармоягузории давлатӣ.

Манбаъҳо: Маълумотномаи Бонки осиёии рушд, 2009; Чашмандози Рушди Осиё 2010; Бахши иттилоотии иқтисодӣ; 
IFS онлайн; Гузориши кишварии Хазинаи байналмилалии пул 09/174 (январи 2009); Гузориши кишварии Хазинаи 
байналмилалии пул 10/203 (июли 2010); Чашмандози минтақавии иқтисодии Хазинаи байналмилалии пул (майи 
2010); Чашмандози иқтисодии ҷаҳонии Хазинаи байналмилалии пул (октябри 2010). 

Тавсиф 2009
Ҳадафҳое, ки аз ҳадафҳои рушди ҳазорсола ҷудо мебошанд
Аҳолӣ (миллион) (2009) 7.5
Сатҳи солонаи рушди аҳолӣ (%) (2007–2009) 2.4
Сатҳи саводи калонсолон (%) (2007) 99.6
Дарсади аҳолӣ дар шаҳрҳо (2008) 26.5
Ҳадафҳои рушди ҳазорсола
Аҳолие, ки камтар аз 1.25 доллари ИМА дар як рўз даромад доранд (%) (2004) 21.5
Аҳолие, ки поёнтар аз хатти камбизоатӣ зиндагӣ мекунанд (%) (2007) 53.5
Камтар аз 5 ҳолати фавт ба ҳар 1000 таваллуд (2008) 64.0
Аҳолие, ки аз манбаи пешрафтаи оби ошомиданӣ истифода мекунанд (%) (2006) 67.0
Даромад ва рушд
ММД ба ҳар сари аҳолӣ (доллари ИМА, дар ҳоли ҳозир) 667.0
Рушди ММД (%, бо нархҳои собит) 3.4
Пасандозҳо ва сармоягузориҳо (нархҳои ҷорӣ ва бозорӣ, % -и ММД)a

Сармоягузорӣ 18.8
Пасандозҳои умумии миллӣ 11.5
Пул ва беқурбшавӣ (таваррум) (солона % тағйир)
Нишондиҳандаи нархи истеъмолӣ (давраи миёна) 6.5
Воситаҳои пулии депозит 32.8
Воситаҳои молиявии ҳукумат (% ММД) 
Даромадҳо ва грантҳо 23.3
Хароҷот ва қарздиҳии соф 28.6
Изофаи умумии молиявӣ (норасоӣ)b (5.4)
Тавозуни (баланси) пардохтҳо
Тавозуни тиҷорати хориҷӣ (% ММД) (38.8)
Тавозуни ҳисоби ҷорӣ (% ММД) (7.3)
Афзоиши содироти тиҷорати хориҷӣ 0.2
Афзоиши воридоти тиҷорати хориҷӣ (солона % тағйир) (24.9)
Нишондиҳандаҳои пардохтҳои хориҷӣ (берунӣ) 
Маҷмӯи захираҳои байналмилалӣ (миллион доллари ИМА) 278.0

(дар моҳҳои воридоти тиҷорати хориҷӣ) 1.4
Хидматрасонии қарз оид ба қарзи берунии давлатӣ ва аз ҷониби давлатӣ

кафолатдодашуда (% содирот) 20.5
Маҷмӯи бахши қарзи берунии давлатӣ ва аз ҷониби давлат кафолатдодашуда (% ММД) 33.3
Мавзӯи тафоҳумнома
ММД (нархҳои ҷорӣ, миллион сомонӣ) 20,623.0
Қурби мубодила (сомонӣ/доллари ИМА, давраи миёна) 4.1
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Тоҷикистон ва БОР:  
Ҳамкорӣ барои рушд

Ин кишвари хурдтарин ва баландтарини Осиёи 
Марказӣ мебошад. Аксарияти қаламрави 
Тоҷикистонро аз 142,550 км-и мураббаъ 
кӯҳистон ташкил медиҳад ва дар манотиқи 
кӯҳистон пиряхҳои бузург ба дарозии 7000 метр 
дарёҳоро пуроб мекунанд ва боғзорҳои дараҳо ва 
хоҷагиҳои сарзаминҳои поёнро ғизо медиҳанд, 
нерӯи обии барқиро барои 7,53 млн. аҳолӣ 
таъмин менамоянд. Ин кишвар бо Афғонистон, 
Ҷумҳурии халқии Чин, Ҷумҳурии Қирғизистон 
ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон гирдогирд муҳосира 
шудааст ва наздиктарин бандари баҳрӣ 3000 км 
фосила дорад. Тоҷикистон дорои роҳҳои хароб 
ва иқлими сахт, ҷуғрофиии ноҳамвор мебошад, 
ки онро ба яке аз кишварҳои муҳосирашуда дар 
минтақа табдил додааст ва хароҷоти нақлиёт ва 
таъминот баландтарин дар ҷаҳон мебошад. 

Пас аз касби истиқлолият дар соли 1991 аз 
Иттиҳоди Шӯравӣ кишвар дарҳол гирифтори 
ҷанги харобкори дохилӣ шуд. Ҷанги дохилӣ дар 
соли 1997 ба итмом расид ва пас аз худ фақру 
қашшоқӣ ва харобиҳои зиёде боқӣ гузошт ва ба 
таври ҷиддӣ зерсохторҳои кишварро хароб кард. 

Вақте Тоҷикистон ба Бонки Осиёии рушд (БОР) 
дар соли 1998 ҳамроҳ шуд, БОР ҳамроҳ бо дигар 
шарикони чандҷониба захираҳои молиявӣ ва 
коршиносии техникиро барои ёрӣ расонидан 
ба бозсозии иқтисод ва коҳиши камбизоатии 
харобкор, ки 81% аҳолиро дар зери хатти 
камбизоатӣ қарор додааст, равона намуд.

Дар моҳи июли соли 1999 боронҳои шадиди 
давомдор боиси селобҳои саросарӣ ва 
лағзишҳои зиёд гаридиданд. Лоиҳаи бозсозии 
фақулодда пас аз обхезӣ, ки моҳи декабри соли 
1999 тасдиқ шуд, нахустин ёрии фавқулодда ва 
вобаста ба офати БОР ба кишвар буд ва ин лоиҳа 
ба кишвар кумак кард то хисороти саросариро 
бозсозӣ намояд. Лоиҳаи мазкур моҳи декабри 
соли 2002 ба итмом расид ва ба маблағи $5.85 
миллион пулҳо (кӯпрукҳо), роҳҳо, мактабҳо, 
системаҳои обёрӣ ва таъмини об, хатҳои 
интиқоли барқ ва хонаву манзилҳоро бозсозӣ 
намуд.

Лоиҳаи бозсозии бахши иҷтимоӣ бо маблағи 
$23.95 млн. дар моҳи октябри соли 1999 тасдиқ 
карда шуд ва дар воқеъ барои иқтисоди баъд 
аз ҷанг дар нодортарин кишвари минтақа 
бисёр бамавқеъ буд, ки моҳи июли соли 2005 ба 
поён расид ва 2.4 миллион нафар аз он баҳра 
бурданд. 

a  Таносуби маҷмӯи хароҷот дар соли мавриди назар мутобиқи шабакаи қарздиҳӣ дар оғози сол ба изофаи қарзҳое, ки дар давоми сол эътибор 
пайдо кардаанд, дастрас аст; дар тӯли сол бекоркунӣ камтар будааст. 

Манбаъ: БОР.

БОР ҳамроҳ бо дигар шарикони 
чандҷониба захираҳои молиявӣ 
ва коршиносии техникиро 
барои ёрӣ расонидан ба 
бозсозии иқтисод ва коҳиши 
камбизоатии харобкор  
равона намуд

1998–2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Тасвибшуда (миллион доллари ИМА) 214 34 31 34 94 55 61 123

Қарзҳои Хазинаи рушди Осиё 211 33 30 27 72 – – –

Грантҳои Хазинаи рушди Осиё – – 0.5 7 21 55 60 122
Лоиҳаҳои кумаки техникӣ 3 0.5 1 0.9 2 0.2 0.7 0.75

Бастани қарордодҳо  
(миллион доллари ИМА) 

70 31 44 28 58 67 41 17

Харҷҳо (миллион доллари ИМА) 54 20 26 35 38 50 67 37
Таносуби хароҷот 23.4 13.0 15.3 21.9 20.2 25.0 46.2 35.8

Портфели қарз, грант ва ёрии техникии БОР (аз моҳи сентябр)
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Гузориши мухтасар дар  
бораи таъсирбахшии рушд: 

Тоҷикистон

Пас аз он ки идораи миссия дар соли 2003 
ифтитиоҳ шуд, дар тӯли беш аз 12 сол БОР ба 
созмони пешбарандаи рушд дар Тоҷикистон 
табдил шуд. Дар ҳамкорӣ бо ҳукумат БОР ба 
миллионҳо одами камбизоат (нодор) кӯмак 
кард то аз тариқи пешбурди рушди иҷтимоӣ, 
бозсозӣ ва рушди зерсохтор, тавсиъаи маҳсулоти 
кишоварзии кишвар, ташвиқи ҳамкории 
минтақавӣ ва тиҷорат дар меъёрҳои зиндагӣ 
дастовардҳои чашмрасе дошта бошанд. 

Ба хотири сатҳи камбизоатии кишвар ҳамаи 
дастгириҳои қарзии БОР аз тариқи Хазинаи 
рушди Осиё (ADF) (вобаста ба БОР ) сурат 
мегирад. Сар карда аз соли 2008 Тоҷикистон 
комилан барои грантҳо 100% аз маблағҳои 
ҷудокардаи Хазинаи рушди Осиё то соли 2012 
ҳаққи қонунӣ дорад.  

Дар охири солои 2009 ҳаҷми умумии қарз 
аз тарафи БОР барои Тоҷикистон 372.5 млн. 

Аксарияти зиёди қаламрави Тоҷикистон кӯҳистон аст.

Қарз ва ёрии грантии БОР ба  
Тоҷикистон   

(аз 30 сентябри соли 2010)

Ҷамъан = $487.02 миллион

  Энергетика
   Кишоварзӣ ва захираҳои 

табиӣ
   Нақлиёт ва технологияи 

иттилоотӣ ва 
коммуникатсионӣ

  Бахшҳои зиёд
   Дигар (саломатӣ, 

иҷтимоӣ, ҳифозат, саноат  
ва тиҷорат)

Сарчашма: БОР.

$119.05 млн.,  
25%

$108.02 млн.,   
22%

$20.94 млн.,  
4%

$199.01 млн.,  
41%

$40.00 млн.,   
8%

Дар охири солои 2009 ҳаҷми 
умумии қарз аз тарафи  
БОР барои Тоҷикистон  
372.5 млн. доллари ИМА 
ҷиҳати 23 қарз, 34.6 млн. 
доллари ИМА барои кумаки 
техникӣ ва 162.4 млн. доллари 
ИМА барои грантҳо буд

доллари ИМА ҷиҳати 23 қарз, 34.6 млн. 
доллари ИМА дар кумаки техникӣ ва 162.4 млн. 
доллари ИМА барои грантҳо буд. Саҳми зиёди 
кӯмакҳо ба бахшҳои афзалиятдори нақлиёт ва 
иттилооту коммуникатсия (28.29%), кишоварзӣ ва 
захираҳои табиӣ (26.67%) ва энергетика (20.27%) 
равона шуданд 
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Тоҷикистон ва БОР: 
Ҳамкорӣ барои рушд  

Дар ноябри соли 2009 БОР ва 11 шарики рушд 
Стратегияи муштараки ҳамкории кишвариро 
барои Тоҷикистон ҷиҳати соли 2010-2012 барои 
афзоиши таъсирбахшии кӯмакҳо ва беҳсозии 
ҳамоҳангсозии донорӣ имзо карданд. Бо 
дастгирии фаъоли БОР ҳамкории муштарак 
барои дастгирии ҳадафҳои миллии рушд, 
инкишофи иқтисодии васеъзамина, рушди 
инсон ва идоракунии хуб ӯҳдадор аст.  

Стратегияи ҳамкории кишварии БОР барои 
солҳои 2010-2014 ба таври комил бо Стратегияи 
миллии рушд барои солҳои 2006-2015 мувофиқ 

карда шудааст. Санади паст кардани сатҳи 
камбизоатӣ мутобиқи Стратегияи миллии 
рушд таҳия шудааст ва дорои портфел бо 
маблағи 280 млн. доллари ИМА мебошад. 
Директори кишварии БОР Ҷоҷӣ Токешӣ, 
ки моҳи сентябри соли 2010 барои роҳбарии 
миссия таъйин шуд, гуфт, ки мутобиқи 
ӯҳдадории дарозмуддати БОР оид ба рушди 
Тоҷикистон ба роҳҳои пайвасткунандаи 
нақлиёт, амнияти энергетикӣ ва рушди бахши 
хусусӣ тамаркуз мекунад ва фаъолиятҳои асосӣ 
дар чаҳорчӯби Ҳамкории минтақавии Осиёи 
Марказӣ (CAREC) сурат мегирад.
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Ҳарчанд Тоҷикистон пешрафти зиёде дар 
коҳиши камбизоатӣ аз нуқтаи авҷи 81% дар соли 
1999 то 54% дар соли 2007 кардааст, корҳои зиёде 
аз ҷумла дар минтақаҳои деҳот ва кӯҳистонии 
ҷудомонда анҷом дода шавад, ки дар ин 
минтақаҳо 70% аҳолӣ камбизоат мебошад. Сатҳи 
бекорӣ тақрибан 40% аст ва гумон аст, ки кишвар 
то соли 2015 ба бисёре аз Ҳадафҳои рушди 
ҳазорсола бирасад. Стратегияи паст кардани 
сатҳи камбизоатии ҳукумат 2010-2012 ҳамчун 
барномаи миёнмуддат барои амалисозии 
Стратегияи миллии рушд то соли 2015 хидмат 
мекунад ва рушди иҷтимоиву иқтисодии 
кишварро бо назардошти бӯҳрони ҷаҳонии 
иқтисодӣ ва молиявӣ муайян менамояд. 

Стратегия ва барномаи кишварии БОР дар 
солҳои 2004-2008 ба таври комил бо Стратегияи 
рушди миллӣ мувофиқ карда шудааст. 
Стратегия ва барномаи кишварӣ нақшаи 
роҳро барои сармоягузорӣ ва роҳнамоиҳои 
фаъолияти БОР ва дастгирии кӯшишҳои 
кишвар ҷиҳати беҳсозии амнияти энергетикӣ 
ва таъмини ҳаракати нақлиёт фароҳам месозад, 
дар ҳоле ки лоиҳаҳои обёрӣ ва ҳифозат аз селоб 
пурмаҳсулии кишоварзиро афзоиш медиҳанд. 

Дар тӯли солҳои 2004-2009 БОР ба сохтан 
ва таҷдиди 1200 синфхона ва муассисаҳои 
омӯзишӣ кӯмак кард ва 63,017 муаллимро 
омӯзиш дод, ки аз ин 60,500 донишҷӯ баҳра 
бурданд. Дар соҳаи энергетика БОР ба насбкунӣ 
ва таҷдиди 500 км хатҳои интиқол ва тақсимоти 
энергия кумак кард. Тавассути кумакҳои БОР 
93000 ҳисоби микромолиявӣ боз карда шуданд 
ва 79 қарзи микромолиявӣ ба баҳрагирон 
таъмин гардид. Дар соҳаи нақлиёт лоиҳаҳои 

Саҳми БОР дар рушд ва паст 
кардани саҳми камбизоатӣ 

Бурундоди рушд аз лоиҳаҳои 
дастгирикунандаи БОР дар Тоҷикистон

Бахш

Бурундодҳои 
ҳосилшуда 

2004–2009
Таҳсилот (Маориф) 

Синфхонаҳои сохташуда ё 
таъмиршуда (теъдод)  
Муассисаҳои таълимӣ

1,200

сохташуда ё таъмиршуда (теъдод) 127

Муаллимони омӯзишдодашуда 63,017

Талабагон ва донишомӯзоне, ки 
аз барномаҳои беҳсозии мактаб ё 
дастгирии мустақим (теъдод)  
баҳра бурдаанд

60,500

Энергия

Хатҳои насбшуда ва барқароршудаи 
интиқоли энергия (км)

141

Хатҳои тақсимотии насбшуда ё 
таъмиршуда (км)

352

Хонаворҳои нави васлшуда ба барқ 
(теъдод)

51,600

Молия

Ҳисобҳои бозшудаи микромолия/
қарзгирони фарогирифташуда (теъдод)

93,000

Қарзҳои микромолиявии таъминшуда 
(миқдор ба ҳисоби млн. доллари ИМА)

79

Нақлиёт

Шоҳроҳҳои сохташуда ё таъмиршудаи 
миллӣ, вилоятӣ, ноҳиявӣ ва роҳҳои 
деҳот (км)

309

Баҳрагирифтагон аз лоиҳаҳои роҳ 
(теъдод)

1,080,000

Таъминоти об ва санитария

Лӯлаҳои насбшуда ё таъмиршудаи 
таъмини об/дарозии шабака (км) 

23

Хонаворҳои то ба ҳол васлшуда бо 
таъминоти такмилшудаи лӯлаи об

11,488

Заминҳои такмилшуда аз тариқи 
хадамоти обёрӣ, заҳкашӣ ва 
мудирияти селоб (гектар) 

19,776

км = километр

Манбаъ: БОР.

БОР ба сохтан ва таҷдиди 
1200 синфхона ва муассисаҳои 
омӯзишӣ кӯмак кард ва  
63,017 муаллимро омӯзиш  
дод, ки аз ин 60,500 донишҷӯ 
баҳра бурданд
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Саҳми БОР дар рушд ва паст 
кардани саҳми камбизоатӣ 

роҳи БОР ба беш аз 1 миллион нафар фоида 
расониданд ва 309 километр роҳ таъмир ё 
бозсозӣ шуд. Дар соҳаи кишоварзӣ 19,776 
гектар замин тавассути лоиҳаҳои обёрӣ, об ва 
мудирияти селоб барои кишт мувофиқ карда 
шуданд.  

Вокуниш ба 
буҳрон
Вобастагии сангини Тоҷикистон аз маблағҳои 
ирсолии муҳоҷирони корӣ ва содироти 
пахтаву алюминиум иқтисоди Тоҷикистонро 
дар баробари ларзишҳои молиявии ҷаҳонӣ 
осебпазир сохтааст. Чун буҳрони молиявии 
ҷаҳонӣ дар соли 2008 иттифоқ афтод, маҷмӯи 
маҳсулоти дохилӣ ба ҳисоби миёнаи панҷсола 
аз 8.0% то 3.4% дар соли 2009 коҳиш ёфт, чун 
маблағҳои ирсолии муҳоҷирон ва тақозо 
ба содирот кам шуд. На танҳо маблағҳои 
ирсолии муҳоҷирон якбора сеяк маротиба поён 
ғалтида, хонаводаҳо ва ҷомеаҳои камбизоатро 
таҳти таъсир қарор дод, балки дар соли 

2009 460000 муҳоҷири кории бекормонда 
низ аз Федератсияи Русия ва Қазоқистон ба 
Тоҷикистон бозгаштанд.  

Ҷиҳати дидани чораҳои зиддибуҳрон ҳукумат 
барои ёрӣ ба БОР муроҷиат кард. Дар ҳошияи 
сабуксозии таъсири иқтисодӣ ва иҷтимоии 
буҳрон дар ҳолати фавқулодда, БОР дарҳол 
миссияеро барои кор бо ҳукумат дар Душанбе 
таъсис дод. Барномаи дастгирии барқарорсозии 
гранти буҳронии БОР 6 июли 2009 тасдиқ карда 
шуд, шартномаи грант рӯзи дигар имзо карда 
шуд, барнома аз 9 июл эътибор пайдо кард ва 
тамоми 40 миллион доллари ИМА 10 июл ба 
шакли як транш ба ҳукумат дода шуд – суръати 
баланди пешрафт барои Тоҷикистон. Гранти 
мазкур 17 июни соли 2010 баста шуд ва ба 
шабакаи амн ҷиҳати бозгашти муҳоҷирони корӣ; 
кумаки иҷтимоӣ ба гурӯҳҳои осебпазир; дастгирӣ 
барои минтақаҳои камбизоат (нодор) ва хароҷот 
ба ғизо, дору, таҳсилот, саломатӣ ва ҳимояти 
иҷтимоӣ мусоидат кард. 

Маҳкамова Қаноат – директори маркази 
саломатии ноҳия дар наздики шаҳри Ваҳдат 
дар фосилаи як соат аз шаҳри Душанбе чунин 
изҳор кард: “Як ноҳияи комил ҳангоми таъсири 

БОР ба системаи мудирияти хатари обхезӣ дар Вилояти Хатлон маблағгузорӣ мекунад.
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Гузориши мухтасар дар  
бораи таъсирбахшии рушд: 

Тоҷикистон

буҳрон 30% камбуди буҷет дошт ва пуле 
барои пардохтани хадамот ва муздҳо вуҷуд 
надошт. Грант кумак кард, ки мо дарҳоро боз 
нигоҳ дорем”. Аз гранти БОР 21,517 нафар 
дар минтақа баҳра бурданд ва он имкон дод, 
ки музди муаллимон, кормандони маҳаллӣ, 
шаҳрдорӣ ва давлатӣ, хадамоти барқу об барои 
одамони камбизоат пардохта шавад. 

Роҳ ба сӯи 
пешрафт 
Афзалияти дараҷаи яки рушд барои иқтисоди 
Тоҷикистон ин пайвастани роҳҳост. Роҳҳо 
шакли бартаридори нақлиёт мебошад, ки 
90% мусофирон ва 68% борҳоро мекашонад. 
Бидуни масирҳои таъсирбахши тиҷоратӣ бо 
ҳамсоягон, Тоҷикистони муҳосирашуда бо 
хушкӣ наметавонад ба осонӣ бозори худро 
густариш бидиҳад. Шабакаи роҳҳои кишвар 

ба дарозии 31,800 км бисёр харобу фарсуда 
шудааст ва ниёзи шадид ба таъмир дорад. БОР 
донори калидӣ барои босзозии ин пайвандҳои 
ҳалкунандаи нақлиёт ҳам дар дохил ва ҳам дар 
дарозои марзҳои берунӣ мебошад. Ҳамчун 
муассисаи пешбар барои маблағгузорӣ ба 
нақлиёт БОР маблағи калони 13.5 млн. доллари 
ИМА аз манбаъҳое монанди ОПЕК (OPEC) 
пайдо намуд.

Ҳамгироии минтақавӣ яке аз барномаҳои кории 
БОР дар Осиёи Марказӣ мебошад. Нақшаи 
амали амалисозӣ барои стратегияи мусоидати 
нақлиёт ва тиҷорат 21 млрд. доллари ИМА 
сармоягузорӣ барои такмили 6 барномаи 
Ҳамкории минтақавии Осиёи Марказӣ (CAREC) 
оид ба нақлиёт ва корридорҳои тиҷоратӣ ба 
стандартҳои байналмилалӣ то соли 2017 дар 
назар дорад. Ин ба таври васеъ рақобатпазирии 
иқтисодии Ҳамкории минтақавии Осиёи 
Марказӣ (CAREC)-ро ба монанди Тоҷикистон 
тақвият мекунад ва тиҷоратро густариш медиҳад. 
Бо муттаҳид кардани сармоягузориҳои нақлиёт 
ва ташаббусҳои мусоидат ба тиҷорат БОР ҷиҳати 
гузоштани зербино барои системаи таъсирбахши 
нақлиёт ва тиҷорат ба манзури як бори дигар 
табдил додани Осиёи Миёна ба пайванди миёни 
Аврупо, Федератсияи Русия, қисматҳои дигари 
Осиё ва Шарқи Миёна кумак намуд. Тоҷикистон 
баҳрагирандаи асосии Ҳамкории минтақавии 
Осиёи Марказӣ (CAREC) мебошад.

Аз тариқи Ҳамкории минтақавии Осиёи 
Марказӣ (CAREC) БОР мақсад дорад то харҷҳо 
ва вақти интизоршавиро дар марзҳо тавассути 
ҳамкории ҳамгирошудаи минтақавии гумрукӣ, 
муқаррарот ва амалияҳои ҳамоҳангшудаи убури 
сарҳадот коҳиш диҳад. Муаррифии тартиботи 
содашуда, контроли муштараки сарҳадот 
ва равзанаи ягона соҳаҳои мавриди ҳадафи 
сармоягузорӣ мебошанд. Тоҷикистон ба наздикӣ 
мувофиқатномаи фарогири убури сарҳадро бо 
Ҷумҳурии Қирғизистон имзо хоҳад кард. 

Лоиҳаи амалишавандаи БОР оид ба Таҷдиди 
гумруки минтақавӣ ва рушди зерсохтор дар 
моҳи ноябри соли 2004 - 10.7 млн. доллари 

Маҳкамова Қаноат – директори маркази саломатии ноҳия 
дар наздики шаҳри Ваҳдат гуфт, ки Барномаи дастгирии 
барқарорсозии иқтисод дар вақти буҳрон кумак кард, ки мо 
дарҳоро боз нигоҳ дорем.

Бо муттаҳид кардани 
сармоягузориҳои нақлиёт 
ва ташаббусҳои мусоидат ба 
тиҷорат БОР ҷиҳати гузоштани 
зербино барои системаи 
таъсирбахши нақлиёт ва тиҷорат



7
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ИМА тасдиқ шуд ва таъсирбахшии гумрукро 
афзоиш дод ва маҳдудиятхои нақлиётро 
дар гузаргоҳҳои марзии миёни Тоҷикистон 
ва Ҷумҳурии Қирғизистон коҳиш дод. Дар 
чорчӯби Барномаи Ҳамкории минтақавии 
Осиёи Марказӣ (CAREC) БОР беҳсозии 
корридори роҳи нақлиётиро аз Душанбе то 
марзи Ҷумҳурии Қирғизистон дар тӯли 354 
километр дар се марҳила барои қарзи умумӣ 
ва ҳаҷми гранти 98 миллион доллари ИМА 
маблағгузорӣ мекунад. Пас аз инкишофи 
корридорҳои Ҳамкории минтақавии Осиёи 
Марказӣ (CAREC) Тоҷикистон метавонад ба 
пайвандгоҳи нақлиётии минтақавие табдил 
ёбад, ки бозорҳои бузурги Ҷумҳурии Халқии 
Чинро бо Афғонистон ва Покистон пайваст 
менамояд ва ҳамчун дарвозаи Шарқи Миёна 
хидмат намояд. 

Маъмури амалисозии лоиҳаи БОР Фаррух 
Нуриддинов гуфт, ки тамоми роҳ аз Душанбе 
то Ҷумҳурии Қирғизистон интизор меравад 
то соли 2013 тамом шавад, вале аз қисматҳои 
тамомшуда ҳам фоида ба даст омадан мегирад. 

Дар наздикии шаҳри Файзобод дар фосилаи  
500 метр аз қисмати роҳи тамомшудаи марҳилаи 

якум аз Душанбе Одинаев Муҳамадалӣ яке аз 
калонтарин корхонаҳои истеҳсоли тухмро дар 
Осиёи Марказӣ идора мекунад. Ин корхонаи 
истеҳсоли тухм 34,5 га заминро ишғол мекунад ва 
576 корманд ва 750 000 мурғ дорад, ки 55% бозори 
тухми шаҳри Душанберо таъмин менамояд. 

Пас аз интиқоли 400 000 тухм ба масофаи 46 
км ба пойтахт 20 мошини калони боркаш 
74 тон ғизои мурғҳоро бор карда, дубора 
бармегарданд. Муҳамадалӣ гуфт, ки агар 
роҳ бозсозӣ намешуд, 30 миллион доллари 
сармоягузорӣ бефоида мебуд. Ба ҳисоби ӯ 
ширкат 25 дарсади маҳсулотро ба хотири 
шикастан дар роҳи кӯҳнаи ноҳамвор ва пур 
аз чуқуриҳо аз даст медод ва бар замми ин 
хароҷоти нигоҳдории мошинҳо ва сарфаи вақт 
изофа мешуд. “Бидуни ин роҳи нав бизнеси мо 
зарари ҷиддӣ медид” – гуфт ӯ.

Ҷаноби Нуриддинов гуфт, ки хадамоти тиббӣ 
дар ин минтақаи деҳот хуб инкишоф наёфтааст 
ва бозсозии роҳ махсусан ба онҳое, ки ёрии 

Пас аз инкишофи корридорҳои 
Ҳамкории минтақавии Осиёи 
Марказӣ (CAREC) Тоҷикистон 
метавонад ба пайвандгоҳи 
нақлиётии минтақавие табдил 
ёбад, ки бозорҳои бузурги 
Ҷумҳурии Халқии Чинро бо 
Афғонистон ва Покистон пайваст 
менамояд ва ҳамчун дарвозаи 
Шарқи Миёна хидмат кунад

Одинаев Муҳамадалӣ яке аз калонтарин корхонаҳои 
истеҳсоли тухмро дар Осиёи Марказӣ идора мекунад. Ӯ гуфт, 
ки бидуни бозсозии роҳ бизнеси ӯ зарари ҷиддӣ медид.  

Қаноат Неъматов ронандаи корхонаи парандапарварии 
Мурғи ҳилол тавассути роҳи таъмиршуда тухмҳоро ба 
Душанбе меорад. 
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Гузориши мухтасар дар  
бораи таъсирбахшии рушд: 

Тоҷикистон

таъҷилӣ ниёз доранд ба монанди ҳолатҳои 
таваллудкунӣ ё тиббӣ, фоида мерасонад. 

Дар қисматҳои сохташудаи роҳ ва афзоиши 
рафту омади нақлиёт истгоҳҳои нави газ ва 
бизнесҳои дигар ба роҳ монда шуданд. Одамони 
маҳаллӣ дар қаҳвахонаҳо, истгоҳҳои газ ва 
дӯконҳои таъмир ҷои кор пайдо мекунанд. 
Мудири Маҷмӯаи хадамоти нақлиётии Заргар 
гуфт, ки аз замони боз шудани ширкаташ дар 
соли гузашта ӯ 20 нафар афроди маҳаллиро 
ба кор қабул кард. Ҷомеаҳои наздик ҳамчунин 

баҳра мебардоранд, чун онҳо метавонанд газ ва 
дигар чизҳои лозимиро аз наздики хонаашон 
харидорӣ кунанд ва нархҳо ба хотири рақобат 
поёнтар мебошанд. 

Дар як истгоҳи мошинҳои боркаши сари роҳ 
Ғуломов Саидҷаъфар бо ёрии Алиев Исломиддин 
чархи бодкардаи мошинро базӯр мекашанд. Ду 
ронандаи ҷавони роҳ дур ба мошини 10-чархаи 
худ 16 тон борро бор кардаанд ва аз шимоли 
Тоҷикистон тавассути Ҷумҳурии Қирғизистон ба 
Ҷумҳурии халқии Чин мебаранд, ки масофаи он 
1720 км буда, 12 рӯзро мегирад. 

Исломиддин гуфт, ки нуқтаҳои гумрукӣ ва 
посгоҳҳои назорати марзии Тоҷикистон – Ҷумҳурии 
Қирғизистон тавассути Ҳамкории минтақавии 
Осиёи Марказӣ (CAREC) ба таври замонавӣ таҷдиду 
таъмир шуданд ва ҳоло ҳамвор ва зуд кор мекунанд. 
“Мо дар воқеъ мехоҳем, ки ин шоҳроҳ комилан 
тамом шавад. Шикастану харобшавиҳои доимӣ пул 
ва вақти одамҳоро мегирад” – гуфт ӯ. 

нуқтаҳои гумрукӣ ва посгоҳҳои 
назорати марзии Тоҷикистон 
– Ҷумҳурии Қирғизистон 
тавассути Ҳамкории минтақавии 
Осиёи Марказӣ (CAREC) ба 
таври замонавӣ таҷдиду таъмир 
шуданд ва ҳоло ҳамвор ва зуд кор 
мекунанд

Дар қисматҳои сохташудаи роҳ ва афзоиши рафту омади нақлиёт истгоҳҳои нави газ ва бизнесҳои дигар ба роҳ монда шуданд ва 
одамони маҳаллӣ дар қаҳвахонаҳо, истгоҳҳои газ ва дӯконҳои таъмир ҷои кор пайдо мекунанд.

Ронандаҳои мошинҳои боркашонии роҳи дур, ки чархҳои 
бодкардаро дар қисматҳои нотамоми роҳ аз Душанбе то 
Ҷумҳурии Қирғизистон таъмир мекунанд, гуфтанд, ки қитъаҳои 
роҳ алакай бо маблағгузории БОР таъмир шудаанд, ки вақти 
сафар, маводи сӯхт ва хароҷоти таъмир сарфаҷӯӣ мешавад.  
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Саҳми БОР дар рушд ва паст 
кардани саҳми камбизоатӣ Баста шудани 

хало миёни 
наслҳо
Тоҷикистон наметавонад бидуни таҷдид ва 
таъмири шабакаи барқӣ ва системаи зербинои 
кӯҳна пешрафт кунад, ки ба таври лозимӣ 
нигоҳдорӣ ва иваз нашудааст. Таърифаҳои 
поён, ҷамъоварии заифи маблағҳо, талафот дар 
система, нигоҳдории сифати паст ва мудирияти 
номуносиб ба истифодаи заифи бахш афзуда 
мешаванд. Қатъ кардани неруи барқ ҳатто дар 
шаҳрҳои калон мунтазам рух медиҳад ва дар 
фасли зимистон чанд соат дар рӯз барқ дода 
мешавад, барои мардум сахтиву душворӣ 
ва барои сармоягузории хусусӣ монеа эҷод 
мекунад. 

Тоҷикистон ва стратегияи дарозмуддати БОР 
ин кафолат додани мустақилияти энергетикӣ ва 
тавсиъаи имкониятҳои содироти барқ мебошад. 

БОР ба таври фаъол ислоҳоти сиёсати бахши 
энергетика ва сармоягузориро аз худи оғози 
амалиёт дар Тоҷикистон дастгирӣ мекунад 
ва беш аз 250 миллион доллари ИМА барои 
кумак тасдиқ шудааст. Ҳамчун бузургтарин 
шарики чандҷонибаи рушд дар бахш БОР 
барои бозсозии зерсохтори таъминоти неруи 

барқ ва инкишофи энергияи тоза ва устувори 
гидроэлектрикӣ ҷиҳати дастгирии ҳам ниёзи 
Тоҷикистон ва ҳам содироти неруи барқ ба 
кишварҳое монанди Афғонистон ёри расонид.

Дар мавриди Лоиҳаи бозсозии неруи барқ 
БОР 39.95 млн доллари ИМА аз 75.41 миллион 
доллар ИМА аз арзиши умумӣ таъмин намуд 
ва тавозун аз ҷониби Бонки рушди исломӣ, 
Ҳукумати Швейтсария ва мақомоти Барқи Тоҷик 
маблағгузорӣ шуд. Лоиҳаи баландовозае, ки 
соли 2000 тасдиқ шуд, таъминоти нерӯи барқро 
ба ҷомеаҳои камбизоат дар минтақаҳои аз 
ҷанг харобшудаи Вилояти Хатлон ва Душанбе 
беҳтар сохт ва ду неругоҳи барқии обӣ таъмир 
карда шуд. Дар маҷмӯъ 458 км шабакаҳои 
тақсимотӣ ба 55 деҳа хидмат мекарданд ва ба 
21600 хонавор неруи барқ таъмин карда шуд. 
Панҷ зеристгоҳ таъмир карда шуданд, 240 км 
телекоммуникатсияи оптикиву нахӣ насб карда 
шуданд ва Неругоҳи марказии обии барқӣ дар 
Хатлон бозсозӣ карда шуд. Зеристгоҳҳо дар 
Душанбе низ таъмир карда шуданд. 

БОР ба таври фаъол ислоҳоти 
сиёсати бахши энергетика ва 
сармоягузориро аз замони оғози 
амалиётҳо дар Тоҷикистон бо 
беш аз 250 миллион доллари 
ИМА ва кумаки пешрафта 
дастгирӣ кард 

Неругоҳи обии барқии Норак дар натиҷаи тозакунӣ бо маблағи БОР истеҳсоли неруи барқро то 95 гигават афзоиш дод.
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Гузориши мухтасар дар  
бораи таъсирбахшии рушд: 

Тоҷикистон

Қисми дувуми лоиҳа лоиҳа ба садди неругоҳи 
барқии обии Норак – калонтарин обанбор дар 
Осиёи Марказӣ ба дарозии 75 км дахл дошт, ки 
75% барқи Тоҷикистонро таъмин мекард ва он 
муҳимтарин сарчашмаи неруи барқ дар кишвар 
мебошад. 

Масири ҷоришавии садди анбӯҳ бо таҳшинҳо аз 
ҷараёнҳои оби ҷонибӣ пур шуда, ҷараёни асосии 
обро кам мекунад. Пеш аз он ки лоиҳа соли 2009 
ба охир расад, дар тӯли 18 моҳ 708,663 метри 
мураббаъ таҳшинҳо тоза карда шуданд ва 
истеҳсоли солона наздики 95 гигават афзоиш ёфт. 

Дар наздикии садд истгоҳҳои тақсимотии 
Норак воқеанд, ки дар ибтидои соли 1970 сохта 
шудаанд. Зарур аст, ки на танҳо системаҳои 
интиқолии 500 киловолтӣ ва 220 киловолтӣ 
иваз карда шаванд, балки тамоми комплекс 
(маҷмӯъ) дар хатари фурӯравӣ қарор дорад. 
Ёров Сулаймон муҳандиси истгоҳи тақсимотӣ 
шикофҳои васеъеро дар атрофи истгоҳи 
тақсимотӣ мушоҳида кардааст ва гуфт: “Агар 

замин якбора лағжад, хатари он вуҷуд дорад, ки 
кишвар 75% неруи барқро аз даст диҳад. Ин як 
фоҷеаи миллӣ хоҳад буд”. 

БОР 54.8 млн. доллари ИМА ҷиҳати Лоиҳаи 
бозсозии истгоҳи тақсимотии 500 киловолтии 
Норакро ҳамроҳ бо гранти German KfW 
(Бонки рушди Олмон) барои насби 220 волт ва 
ҳаракат додани он ба макони амн, иваз кардани 
воситаҳои куҳна ба дастгоҳҳои тақсимотии 
пӯшишдиҳии газ таъмин намуд,ки интизор 
меравад то соли 2011 тамом карда шавад.  

Беш аз 90% масрафи энергия тавлидоти 
гидроэлектрикӣ мебошад, вале фақат 10% 
зарфияти васеъи гидроэлектрикӣ истифода 
мешавад. БОР кӯшишҳоро барои содироти 
неруи барқи обии изофӣ дар марҳилаи 
аввал ба Афғонистон аз тариқи пайвандҳои 
интиқолии минтақавӣ ва дар дарозмуддат ба 
дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ 
дастгирӣ менамояд. Дар моҳи декабри соли 2006 
БОР 21,5 млн. доллари ИМА-ро барои Лоиҳаи 
интиқоли минтақавии неруи барқ ҷиҳати 
ёрӣ кардан ба сохтани қисмати мутааллиқ 
ба Тоҷикистон ба дарозии 275 км. хатти 
220 кв дорои ду контур миёни Тоҷикистон ва 
Афғонистон тасдиқ кард. 

Таносуби арзиши умумии лоиҳа марбут ба 
саҳми Тоҷикистон 109.5 млн. доллар аз ҷониби 
Бонки исломии рушд, Хазинаи ОПЕК барои 
рушди байналмилалӣ, ҳукумати Афғонистон ва 
Барқи Тоҷик маблағгузорӣ шуда буд. 

Дар сентябри соли 2010 БОР 
Лоиҳаи минтақавии интиқоли 
неруи барқро бо маблағи 122 
миллион доллари ИМА барои 
тавсиъа ва таҷдиди системаи 
интиқол ва кӯмак ҷиҳати 
афзоиши тиҷорати неруи барқ ба 
кишварҳои ҳамсоя тасдиқ кард

Ин истгоҳи 220 киловолтӣ ва насби истгоҳи 500 киловолтӣ дар Неругоҳи обии барқии Норак тавассути Лоиҳаи бозсозии 
тақсимотии БОР ба дастгоҳҳои ҳозиразмони тақсимотии пӯшишдиҳии газ иваз карда мешавад.
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Саҳми БОР дар рушд ва паст 
кардани саҳми камбизоатӣ 

Дар сентябри соли 2010 БОР Лоиҳаи 
минтақавии интиқоли неруи барқро бо маблағи 
122 миллион доллари ИМА барои тавсиъа ва 
таҷдиди системаи интиқол ва кӯмак ҷиҳати 
афзоиши тиҷорати неруи барқ ба кишварҳои 
ҳамсоя тасдиқ кард. Ба ғайр аз сохтани ду хатти 
220 киловолтии интиқолӣ ба дарозии 140 км. 
ва бозсозии зеристгоҳҳо лоиҳа ба таҷдиди 
сохтори ширкати давлатии Барқи тоҷик ёрӣ 
хоҳад расонид, ки ҳамроҳ бо ҳукумат таносуби 
арзиши умумии лоиҳа 141 млн. доллари ИМА 
мебошад.

Кӯмаки БОР барои афзоиши тавоноии ниҳодӣ 
ва физикӣ ба қонеъ кардани ниёзҳои дохилии 
энергетикӣ ва ҳалли камбуди неруи барқ 
дар зимистон кумак хоҳад кард, ки ба рушди 
иқтисодӣ ва сармоягузорӣ монеа эҷод мекунад. 

Додани қарз: 
Инкишофи микромолия
Рушди бахши хусусӣ яке аз се соҳаи 
афзалиятдори стратегияи ҳамкории кишварии 
БОР барои Тоҷикистон дар солҳои 2010-2014 
мебошад. БОР рушди бахши хусусӣ бо ислоҳоти 
мудирияти давлатӣ ва тадбирҳоро барои 
беҳсозии муҳити бизнес ва сармоягузорӣ ҷиҳати 
бизнес ба шумули истифодаи ҳамкории бахши 
хусусӣ ва давлатӣ дастгирӣ мекунад. Кумак барои 
бахши хусусӣ дар деҳот эҷоди ниҳодҳо, дастгирӣ 
барои банақшагирии беҳтар ва амалисозии 
сиёсат ва бозсозии зерсохторикалидиро фаро 
мегирифт.

Бо доштани тақрибан 1.4 муассисаи хурд ба 
ҳар 1000 нафар (дар муқоиса бо 6 муассиса 
дар Федератсияи Русия ва беш аз 30 то дар 
Иттиҳоди Аврупо) Тоҷикистон барои фоида 
бурдан аз пешрафти бахши соҳибкории хурд 
роҳи дарозеро тай кард. 

Барномаи рушди системаҳои микромолиявии 
БОР (қарзи якум, 2000, 4 млн. доллари ИМА 
моҳи декабри соли 2006 ба охир расид; қарзи 
дувум, соли 2001, 4 млн. доллари ИМА моҳи 
октябри соли 2006 ба охир расид). Барнома 
ба эҷоди бахши микромолиявии қавӣ ва аз 
нигоҳи тиҷоратӣ қобили ҳаёт ҷиҳати таъмини 
дастрасӣ ба воситаҳои молиявӣ аз тариқи 
ниҳодҳои устувори микромолиявӣ ба мардуми 
камбизоати кишвар ёрӣ расонид. Ин аз 
тариқи пешбарӣ ва роҳандозии чорчӯби хуби 

қонунӣ ва танзимкунанда барои микромолия 
тавассути афзоиши зарфияти Бонки миллии 
Тоҷикистон ҷиҳати танзим ва роҳбарии 
ниҳодҳои микромолиявӣ сурат гирифт. 
Барнома ҳамчунин хатҳои қарзӣ ба ниҳодҳои 
микромолиявӣ таъмин намуд, ки ба онҳо имкон 
дод қарздиҳии худро махсусан дар минтақаҳои 
деҳот васеъ намояд.

Натиҷаҳои барнома бисёр олӣ буданд. Дар 
миёни солҳои 2005 ва 2008 теъдоди ниҳодҳои 
микромолиявӣ аз 21 то 92 афзоиш ёфтанд 
ва шумораи қарзгирандагон беш аз 350% то 
93 000 (аз онҳо 45% занон буданд) ва портфели 
қарзҳои ниҳодҳои микромолиявӣ аз 9 млн. 
доллари ИМА то 79 млн. доллари ИМА 
афзоиш ёфт. 

Рушди кишоварзӣ 
ва минтақаҳои 
деҳот
Кишоварзӣ барои беш аз нисфи қувваи кории 
кишвар ҷои кор таъмин мекунад ва ҳосил дар 
заминҳои нимабиёбонӣ ба обёрии ҳамаҷониба 
вобаста аст. Системаи куҳнашудаи обёрии 
деҳоти кишвар ба хотири бетаваҷҷӯҳӣ дар тӯли 
беш аз як даҳсола ба ҳолати ҷиддии фарсудагӣ 
гирифтор шуда, боиси камбуди саросарии 
об, пуршавии каналҳои обёрӣ, ботлоқшавӣ ва 
шӯразании хок гаштааст. 

Дар соли 2006 мутобиқи омори БОР фақат 
58% сокинони деҳот ба сарчашмаҳои оби 
ошомиданӣ (Ҳадафҳои рушди ҳазорсола 7.8) 
дастрасӣ доштанд. Оби ноамн (чиркин) ҳангоми 
ошомидан боиси бемориҳои вобаста ба об ва 
камбизоатии шадид мешавад. 

Барнома ба эҷоди бахши 
микромолиявии қавӣ ва аз 
нигоҳи тиҷоратӣ қобили ҳаёт 
ҷиҳати таъмини дастрасӣ 
ба воситаҳои молиявӣ аз 
тариқи ниҳодҳои устувори 
микромолиявӣ ба мардуми 
камбизоати кишвар ёрӣ 
расонид
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Гузориши мухтасар дар  
бораи таъсирбахшии рушд: 

Тоҷикистон

Ҳамчун талош барои сабук кардани масъалаи 
таъмини об дар панҷ минтақаи камбизоати 
(нодори) кишоварзии кишвар, дар соли 2004 БОР 
22.72 млн. доллари ИМА қарзи Хазинаи рушди 
Осиё барои обёрии Лоиҳаи барқарорсозиро 
тасдиқ намуд.  

Лоиҳаи амалишудаистода воситаҳои обёрӣ, 
заҳкашӣ, оби ошомиданиро барқарор карда, 
47.500 га заминҳои қобили киштро таъмин 
намуд, 262 ҳазор нафар аз он баҳравар шуданд, 
ки воситаҳои зиндагишон танҳо аз обёрии 
кишоварзӣ вобаста буд. 57000 нафар дар ҷомеа ба 
оби ошомидании амн дастрасӣ пайдо карданд. 
Ҳукумат ва масъулони лоиҳа барои кумак 
кардан ба хонаворҳои камбизоат мувофиқат 
ҳосил карданд, ки вобаста ба қарордодҳои аз 
ҷониби лоиҳа маблағгузоришаванда одамони 
камбизоат ва осебпазирро аз деҳоти маҳаллӣ 
барои корҳои ободонӣ ба кор гиранд. Лоиҳаи 
мазкур ҳамчунин хадамоти дастгирии хоҷагиҳо 
ва технологияҳоро барои кумак кардан ба 
фермерон ҷиҳати афзоиши ҳосил ва беҳсозии 
заминҳо ва мудирияти об таъмин менамояд, 
то ки он ба устувории муҳитӣ оварда расонад, 
чун харобшавии замин аз шӯразанӣ ва эрозияи 
замин ба рушди иқтисодӣ низ вобаста аст.

Чун ҳукумат наметавонад системаҳои 
бозсозишудаи обёриро таъмир ё нигоҳдорӣ 
намояд, ҷузъи ҳалкунандаи устувории лоиҳа 
ин пардохтҳо барои хадамоти об ҷиҳати 

таъмини маблағҳо оид ба ташкил ва нигоҳдории 
ассосиатсияҳои истифодабарандагони об 
мебошад, ки то ба ҳол дар 5 ноҳия 25 ассосиатсия 
ташкил шудаанд. Ҳамоҳангсози Ассосиатсияҳои 
истифодабарандагони оби ноҳияи Ашт Рустам 
Маҷидов гуфт, ки гурӯҳи ӯ бо 300 нафар ба кор 
шурўъ кард ва баъдан шумораи аъзо то 1000 
нафар афзоиш ёфт. 14 000 фермер ва кормандони 
хоҷагиҳо, ки ба кишти пахта, сабзавот, зардолу ва 
анор машғуланд, аз истгоҳи нави обкашӣ (насос)  
баҳра мебаранд, ки 60 насоси хурд онро ба 
хоҷагиҳои гуногун интиқол медиҳанд. 

Раҳимов Мӯминҷон директори хоҷагии 
деҳқонӣ дар ноҳияи Мӯъминобод гуфт, ки 
лоиҳа минтақаро обод кард, фермерҳои нав ба 
кишоварзӣ машғул мешаванд ва фермерҳои 
мавҷуда хоҷагиҳои худро васеъ мекунанд ва 
даромадашон низ афзоиш меёбад. Қад-қади 
роҳ занон тарбузҳои парваришкардаи худро 
мефурӯшанд. Мӯминов истеҳсоли зардолуро 
дар масоҳати 18 га то 25% афзоиш дод ва ӯ 
ҳоло таъминоти қобили эътимоди обро дорад, 
ӯ мехоҳад хоҷагии худро низ васеъ кунад. Ӯ 
фақат ба Федератсияи Русия маҳсулоти худро 
содир мекард, вале имсол ӯ маҳсулоти худро ба 
Афғонистон, Эрон ва Ироқ низ содир кард. Ӯ 
гуфт: “Мо ҳоло мошин дорем ва ман кӯдакони 
худро ба донишгоҳ мефиристам. Мо аз ин 
лоиҳа миннатдор ҳастем, он дар зиндагии мо 
навоварии зиёд ворид кард.”

Лоиҳаи дигар, ки аз соли 2003 то соли 2009 амалӣ 
шуд, ҳаёти одамони камбизоатро дар ду минтақа 
беҳтар кард: 43.75 миллион доллари ИМА 
Лоиҳаи барқарорсозии кишоварзӣ, ки аз он 35 
млн. доллари ИМА қарзро ҳамроҳ бо ҳукумат ва 
баҳрагирандагон БОР таъмин намуд. 

Лоиҳа ба обёрии 85 ҳазор га ва 
баҳрамандшавии 471 500 нафар беҳсозии 
ғайримустақими 67 500 га ва нафъбинии 

Аз лоиҳаи амалишудаистода 
воситаҳои обёрӣ, ки аз ҷониби 
БОР маблағгузорӣ мешавад,  
262 ҳазор нафар мардуми деҳот 
тавассути бозсозии воситаҳои 
обёрӣ, заҳкашӣ ва оби ошомиданӣ 
аз он баҳравар шуданд

Обанбори тозашуда дар Хоҷабоқирғон бахше аз Лоиҳаи барқарорсозии кишоварзӣ мебошад.  
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Саҳми БОР дар рушд ва паст 
кардани саҳми камбизоатӣ 

Лоиҳаи барқарорсозии кишоварзӣ бо маблағгузории 
БОР боиси афзоиши кишти зироатҳо ва даромад барои 
фурӯшандагони мева дар сари роҳ дар ноҳия Бобоҷон 
Ғафуров гардид. 

359 000  нафар ёрӣ расонид. Бозсозии 
системаҳои таъминоти оби ошомиданӣ 
дар ҷомеаҳои интихобшуда барои 
87 000 баҳрагиранда дастгирӣ гардид, ки  
қаблан оби ошомидании амн надоштанд. 

Қисме аз лоиҳа дар минтақаи Суғд дар 
обанбори Қайроқум қарор дорад, ки дар он 
се понтони шиновари истгоҳи обкашӣ (насос) 
обро ба махзани об барои обёрии 25 ҳазор 
га мекашанд ва интиқол медиҳанд. Қабл аз 
таъмир шудани истгоҳҳои обкашӣ (насосҳо) 
деҳқононе монанди Соҳбой Додобоев камбуди 
зиёди об доштанд ва ҳосили зироатҳои омехта 
ба монанди пахта, зардолу ва сабзавот, аз 75 га 
замини деҳқонӣ камтар аз 25% буд ва маҷбур 
буд ҳосили дорои сифати бадро ба нархе 
фурӯшад, ки ба сахтӣ хароҷоти ӯро мепӯшонид. 
Ҳоло ӯ ва ҳамсоягони вай ҳамаи миқдори оби 
лозимиро доранд ва ин як тағйири драматикӣ 
буд. Теъдоди коргарони ӯ аз 25 ба 105 нафар 
расид. Ӯ дар нақша дорад соли оянда таҷҳизоти 
хушккунандаи зардолуро харидорӣ намояд, ки 
чор баробар арзиши изофаи ӯро зиёд мекунад. 
Ӯ мебинад, ки фермерҳо барои беҳсози хоҷагӣ 
ва хонаи худ пул сарф мекунанд ва дигар 
бахшҳои ҷомеаи 87 000 нафариро инкишоф 
медиҳанд. “Даромадҳои мо ду баробар шуд. 
Соли гузашта ман тавонистам барои писар ва 
келинам хона созам” – гуфт ӯ.       

Лоиҳаи барқарорсозии 
кишоварзӣ ба обёрии 85 
ҳазор га ва баҳрамандшавии 
471 500 нафар ёрӣ расонид

Ин истгоҳи обкашии шиновар дар Хоҷабоқирғон, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар соҳилҳои обанбори Қайроқум ҷойгир аст. 
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Таҳия кардани стратегияи ҳамкории кишварӣ 
як амали вақтталаб ва пурхарҷ буд ва аксари 
вақтҳо як санади муҳимро ба як санади 
энсиклопедӣ табдил медод ва барои хондан 
душвор буд. Миссияи маҳаллӣ дар мавриди 
таҳияи стратегияи ҳамкорӣ барои солҳои 2010-
2014 заминаи наверо ҷиҳати БОР фароҳам кард 
ва бори аввал нусхаи нав, кӯтоҳ ва хонданбоби 
иборат аз 10-15 сафҳа таҳия намуд. Он стратегия 
ва барномаи қаблии кишварро (солҳои 2004-
2008) аз 47 сафҳа кӯтоҳ намуд ва бо равандҳои 
ҷараёнҳои бизнеси БОР мутобиқ сохт. Таҳлилҳои 
муфассал марбут ба стратегияи ҳамкории 
кишварӣ ҳоло дар санади асосӣ ҷудо карда 
шудааст ва ба шакли электронӣ дар сомонаи 
иттилооти бархати (онлайни) БОР дастрас аст.  

БОР на танҳо аз лоиҳаҳои бомуваффақият 
ва кӯшишҳо меомӯзад, балки аз лоиҳаву 
кӯшишҳое, ки кор намекунанд, меомӯзад.

Гузориши соли 2009 дар бораи стратегия ва 
барномаи кишвар дар солҳои 2004-2008 гузориш 
медиҳад, ки лоиҳаҳои бозсозии роҳ ба хотири 
набудани нигоҳдории мунтазам роҳ пас аз анҷом 
додани корҳои таъмирсозӣ зарар мебинанд. 

Стратегияи нави ҳамкории кишварӣ ба он даъват 
мекунад, ки ба нигоҳдорӣ, мудирияти дороӣ 
ва ҷалби бахши хусусӣ таваҷҷуҳи бештар зоҳир 
шавад.  

Дар ин гузориш ҳамчунин зикр шудааст, ки 
барномаи ёрии техникии БОР ба бисёре аз 
бахшҳо ва масъалаҳо ба таври бисёр сатҳӣ 
паҳн шудааст ва ёрии техникие, ки дар давраи 
стратегия ва барномаи кишварӣ тасдиқ шуда 
буданд, ба ҳадафҳои худ ноил нашуданд, 
махсусан масъалаҳое, ки БОР ва ҳукумат пайгирӣ 
мекунанд.

Ҳамаи 14 лоиҳаи амалишавандаи портфели 
БОР аз нигоҳи ҷараёни амалисозӣ 
“қонеъкунанда” арзёбӣ шуданд, вале 
бардошти бозгаштии дарёфтшуда аз ҷонибҳои 
манфиатдор пешниҳод мекунад, ки портфели 
иҷро мумкин аст аз роҳи коҳиш додани вақти 
тӯлонии вокуниш ва роҳбарии афзояндаи лоиҳа 
тақвият дода шавад. 

Бо қабули равиши кори муштарак миёни 
идораи марказии БОР ва миссияи муқимӣ, кори 
амалисозӣ такмил хоҳад ёфт. Филтирҳои бузурги 
омодагии лоиҳа (тарҳи комил ва бахши харид) 
низ ёрӣ мерасонад.  

БОР дараҷаи баландро дар мавриди ҷавобгӯӣ 
ва гӯш кардани ташвишҳои муштариён қайд 
мекунад, ки онҳо равиши тағйирпазирро оид 
ба амалисозии масъалаҳо ва баррасии шароити 
кишвар ба ҷои равиши “буранда” (ҳалли 
масъала) қадрдонӣ мекунанд. 

Бозёфти асосии гузориш ин зарурати бештар 
интихобӣ будан ва тамаркуз кардан ба 
шумораи камтари бахшҳо барои ба ҳадди аксар 
расонидани таъсири рушд буд. Стратегияи 
ҳамкории кишвар барои солҳои 2010-2014 бо ин 
сару кор дорад ва портфели қарзи фаъол коҳиш 
дода шуд.

Таъсирбахшии амалиётӣ:   
Беҳсозии муассирӣ ва  
иҷрои кор 

Занон дар манотиқи деҳот дар дарозои корридори 
бозсозишудаи роҳ аз Душанбе то Ҷумҳурии Қирғизистон 
аз даромади афзоишёфта ва дастрасии беҳтар ба ғамхории 
тиббӣ баҳра мебаранд. 
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Мушкилоти оянда

Тоҷикистон бо доштани иқтисоде, ки дар 
ҳадди баланд таҳти таъсири шокҳои берунии 
молиявӣ ва камбизоатӣ (нодорӣ) қарор дорад, 
бо ояндаи номаълуме рӯбарӯ аст ва ба ҳадди 
васеъ аз он вобаста аст, ки ҳукумат то чӣ ҳад 
бомуваффақият метавонад камбизоатии 
(нодории) афзояндаро коҳиш диҳад, тиҷорат ва 
масирҳои нақлиётиро тавсиъа диҳад, иқтидори 
бузурги энергияи тозаи азими кишварро 
рушд диҳад ва инкишофи бахши хусусиро 
ташвиқ намояд. Барои мубориза бурдан бо ин 
мушкилоти душвори рушд БОР ва Тоҷикистон 
стратегияи ҳамкории кишварро барои соли 
2010-2014 таҳия намуданд, ки ба афзалиятҳои 
ҳукумат бисёр наздик аст ва бо ҳадафҳои 
миллии рушд ва Стратегияи БОР барои соли 
2020 мутобиқ аст. 

БОР ва ҳукумат мувофиқат карданд, ки чун 
лифофаи молиявӣ маҳдуд аст, БОР бояд 
ба бахшҳои камтар ва бештар стратегӣ 
тамаркуз кунад. Ба унвони мисол, БОР аз 
соҳаи кишоварзӣ ва хадамоти иҷтимоӣ хориҷ 
мешавад ва муассисаҳоеро, ки дар ин соҳа 
таҷрибаи бештар доранд, тарк мекунад ва ба 
онҳо тамаркуз намекунад. 

Дар соҳаи энергия фаъолиятҳои БОР дар 
тӯли 5 сол самтҳои зеринро фаро мегирад: 

барқарорсозии неругоҳҳои обӣ ва хатҳои 
интиқоли барқ ва сохтани неругоҳҳои нав, тоза ва 
таҷдидшавандаи барқ, пеш бурдани иштироки 
бахши хусусӣ ва дастгирии ислоҳоти ниҳодӣ ва 
таърифаҳоро фаро мегирад. БОР ба Тоҷикистон 
барои такмили амнияти энергетикӣ, сифати 
таъминот, бартараф кардани камбуди барқ дар 
фасли зимистон, ҳадди аксар афзоиш додани 
имкониятҳо ҷиҳати содироти неруи изофагии 
барқ дар фасли тобистон ёрӣ хоҳад расонид.  

Дастгирии ояндаи БОР дар бахши нақлиёт 
ба пайвандҳои дохилӣ ва минтақавии роҳҳо 
махсусан бо ҶХЧ (Ҷумҳурии халқии Чин), 
Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ӯзбекистон тамаркуз 
хоҳад кард.  

БОР ба Тоҷикистон барои 
такмили амнияти энергетикӣ, 
сифати таъминот, бартараф 
кардани камбуди барқ дар 
фасли зимистон, ҳадди аксар 
афзоиш додани имкониятҳо 
ҷиҳати содироти неруи 
изофагии барқ дар фасли 
тобистон ёрӣ хоҳад расонид

Дастгирии ояндаи БОР барои бахши нақлиёти Тоҷикистон пайвандҳои дохилӣ ва минтақавии роҳҳро фаро мегирад. 
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Гузориши мухтасар дар  
бораи таъсирбахшии рушд: 

Тоҷикистон

Тоҷикистон ҳамчун яке аз нуҳ кишвари Барномаи 
озмоишӣ барои мутобиқсозии (муқовимсозии) 
иқлим бахше аз Хазинаи стратегии иқлим 
интихоб шуд, ки он низ ҷузъе аз Хазинаи 
стратегии иқлим ҳамчун хазинаи чанддонории 
эътимод дар чорчӯбиХазинаҳои сармоягузории 
иқлим мебошад. Мақсади барнома ташвиқ 
кардани амали калонмиқёс ва тағйири 
табдилдиҳанда дар ҳамгиросозии мутобиқсозии 
иқлим ва банақшагирии рушд ба шумули 
коҳиши камбизоатӣ ва ҳадафҳои устувори рушд 
мебошад. 

Матн аз тарафи Ҷеймс Ҳатчинсон таҳия шудааст. 

Тасвири рӯи ҷилд Неругоҳи обии Норак – калонтарин неругоҳ 
дар Осиёи Марказиро нишон медиҳад. 

Аксҳои рӯи ҷилд ва акси сафҳаи 14 ба Ҷеймс Ҳатчинсон 
тааллуқ дорад. Ҳамаи аксҳои дигар ба Нозим Қаландаров 
тааллуқ доранд. 

Барои иттилооти бештар, лутфан боздид кунед аз www.adb.
org/Tajikistan/ ё тамос гиред бо Ҷоҷӣ Токешӣ, директори 
кишварӣ, Миссияи маҳаллии Тоҷикистон  
(jtokeshi@adb.org).

Барои пеш бурдани инкишофи бахши 
хусусӣ БОР ислоҳоти идоракунии давлатӣ 
ва пешрафтҳо дар муҳити бизнес ва 
сармоягузориро дастгирӣ хоҳад кард. 

Дар мавриди фаъолиятҳои тағйири иқлим 
бошад БОР ҳамроҳ бо Бонки ҷаҳонӣ ва дигар 
шарикони рушд ба инкишофи тадбирҳои 
мутобиқсозӣ ва сабуксозӣ ёрӣ хоҳад дод. 
Афзалиятҳои сармоягузорӣ шомили энергияи 
алтернативӣ, муассирии энергия, энергияи 
қобили таҷдид, тадбирҳои коҳиши обхезӣ ва 
сохтани обанборҳо (резервуар) барои тарҳҳои 
неругоҳҳои хурд ва миёна мешавад. 

Тоҷикистон ба барномаи ёрии техникии 
тағйири иқлим ворид карда шудааст, ки 
кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ғарбиро фаро 
мегирад. Барнома ба эҷоди тавонмандӣ 
ва баланд бардоштани огоҳӣ равона карда 
шудааст. 

Ҳукумати Ҷопун тақрибан 6 млрд. доллари ИМА 
ба Хазинаи сармоягузории иқлим ворид намуд ва 



Гузориши мухтасар дар бораи таъсирбахшии рушд 

Тоҷикистон бузургтарин саҳмдор – кишвари 25-ум дар миёни кишварҳои узви 
минтақа ва  33-ум дар саросари дунё мебошад. Муассисаи давлатии Тоҷикистон, ки 
бо корҳои БОР машғул аст, Дастгоҳи иҷроии президент мебошад. Миссияи муқими 
Тоҷикистон соли 2003 ифтитоҳ шуд ва пайванди ибтидоии амалиётиро миёни БОР 
ва ҳукумат, бахши хусусӣ ва саҳомдорони ҷомеаи шаҳрвандӣ дар фаъолиятҳои он 
дастгирӣ мекунад. Миссияи маҳаллии Тоҷикистон машғули муколимаҳои сиёсӣ аст 
ва ҳамчун пойгоҳи донишу иттилоот барои пешбурди масъалаҳо дар Тоҷикистон 
амал мекунад.  

Дар бораи Бонки Осиёии рушд  

Дидгоҳи БОР чунин аст, ки минтақаи Осиё ва ҳавзаи Уқёнуси Ором аз камбизоатӣ 
озод бошад. Вазифаи он ёрӣ расонидан ба рушди кишварҳои узв ҷиҳати ба таври 
чашмрас коҳиш додани камбизоатӣ ва беҳсозии сифати зиндагии одамони ин 
кишварҳо мебошад. Сарфи назар аз комёбиҳои зиёд дар минтақа, он ҳанӯз макони 
аз се ду ҳиссаи одамони камбизоат дар ҷаҳон боқӣ мемонад: 1.8 миллиард одам 
бо $2 дар рӯз зиндагӣ мекунанд, 903 миллион бо камтар аз  $1.25 дар рўз дучори 
мушкил ва мубориза мебошанд. БОР ӯҳдадор шудааст, то камбизоатиро аз тариқи 
рушди ҳамаҷонибаи иқтисодӣ, рушди устувор аз нигоҳи муҳити зист ва ҳамгироии 
минтақавӣ паст намояд. 

БОР дар Манила воқеъ шуда, 67 кишвари узвро фаро мегирад, ки 48 тои онҳо 
аз худи минтақа мебошанд. Абзорҳои асосии он барои ёрӣ расондан ба кишварҳои 
узв ин муколима дар бораи сиёсати корбарӣ, қарзҳо, сармоягузорӣ дар саҳмияҳо, 
кафолатҳо ва кумакҳои техникӣ мебошанд. 
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