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Муқаддима 

 Мубрамии мавзуи таҳқиқот. То солҳои 90-уми асри гузашта деҳот 

ҳамчун мафҳум ва объекти таҳқиқоти ҷиддии илмӣ набуд. Дар беҳтарин ҳолат, 

онро бо ғояҳо дар бораи рушди кишоварзӣ иваз мекарданд. Аммо, мафҳумҳои 

«кишоварзӣ» ва «деҳот» ба ҳеҷ ваҷҳ синоним нестанд ва ҳатто бештар аз ин, 

онҳо ба ҳамдигар шабеҳ намебошанд. Дарк нанамудани ин, сифати назария ва 

амалияи таъсисёбии давлатдориро коҳиш дода, ба рушди инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот низ таъсири манфӣ мерасонад. Аз ин рӯ, омӯзиш ва баррасии 

ҳамаҷонибаи ин мафҳум ҳатмӣ мебошад, ки он, алалхусус аз нуқтаи назари 

иқтисоди миллӣ метавонад дар ҳалли бисёр мушкилотҳо, дар роҳи эҳёи деҳот 

ва ҳам кишвар низ саҳмгузор бошад. Ҷузъҳои муҳими ҷомеа ва давлат аз 

нигоҳи сохторҳои иҷтимоию ҳудудиашон ба шаҳр ва деҳот тақсим мешаванд. 

Пайвастагиҳо ва муносибатҳои онҳо ҷанбаҳои муҳими ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ 

ва иҷтимоии ҷомеаро ташкил медиҳанд ва яке аз муҳимтарин меъёрҳои сатҳи 

рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар ба ҳисоб мераванд. Вобаста ба ин, дарки 

амиқи нақш ва мавқеи онҳо дар рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурӣ зарур 

аст, омӯзиши онҳо ба ташаккул ва ғанӣ гардонидани самти нави илмӣ дар 

иқтисодиёти миллӣ ва соҳаҳои мухталифи он мусоидат мекунад. 

           Аз замонҳои қадим байни шаҳр ва деҳот чӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ ва чӣ 

фарҳангӣ – иҷтимоӣ фарқият вуҷуд дошт ва одамон ҳамеша кӯшиш мекарданд, 

ки ин фарқиятҳоро тағйир ё то ҳадди имкон коҳиш диҳанд. Дар ин самт нақши 

муҳимро худи сокинони деҳот ва ҳам дар маҷмуъ давлат  мебозад, ки омӯзиши 

ҷиддӣ, пайдоиш ва дар ин замина қабул кардани пешниҳодҳои мувофиқ ва 

илман асоснок карда шударо талаб менамояд, ки онҳо ба ноил гаштани ин 

раванд мусоидат кунанд ва шароитҳои лозимаро фароҳам оранд.     

 Яке аз сохторҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ, ки мавқеи хосеро дар миқёси 

ҳудудӣ – иҷтимоӣ ишғол менамояд, шаҳр ва деҳот мебошанд. Ҳампайвастаги 

ва ҳамкории онҳо дар самтҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҳамчун нишондиҳандаҳои 

сатҳи рушди самтҳои мазкурро дар миқёси ҷумҳурӣ иҷро менамоянд.  
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Агар аксари адабиёт барои омӯзиши шаҳр бахшида шуда бошанд ва 

якчанд бахши махсуси дониши иқтисодии шаҳр ташаккул ёфта бошад, пас дар 

ин робита деҳот низ аз таваҷҷуҳи олимон, сиёсатмадорон, таҳқиқотчиён ва 

бахши донишҳои ба он мувофиқи иқтисодӣ, ки дар айни ҳол босуръат рушд 

карда истодаанд, андаке ҳам бошад, дур мондааст. Ин маънои онро дорад, ки 

нақши деҳот, хусусан инфрасохтори иҷтимоӣ ва мавқеи он дар ҳаёти ҷомеа ва 

давлат ҳанӯз ба қадри кофӣ омӯхта ва таҳқиқ нашудаанд. Ин ҳолат метавонад 

боиси баҳисобгирии нодуруст ва сатҳи рушди сиёсати иҷтимоӣ – иқтисодии 

на танҳо деҳот, балки ба ҷомеа низ таъсири манфӣ расонад. 

 Айни замон дарки мақсад ва зарурати рушди устувори деҳот ба назар 

мерасад. Бисёре аз мушкилотҳо муайян карда шудаанд, аммо стратегияи ҳалли 

онҳо бояд такмил дода шавад. Одатан, кӯшиш ба харҷ дода мешавад, ки бо 

мушкилоти мавҷудаи деҳот, аз қабили инфрасохтори иҷтимоӣ, хизматрасонӣ 

ва таъминотӣ, дар асоси фаъолиятҳои парокандаи ба ҳам алоқаманд набуда, 

бидуни ҳамоҳангӣ ва мувофиқа бо барномаву лоиҳаҳо, омӯзиш ва бозомӯзии 

мутахассисон ҳал карда шудааст. Чунин ҳолат аз набудани таҷрибаи кофӣ ва 

аксаран аз сустии қобилияти диди мушаххасот ва хусусиятҳои хоси рушди 

деҳот, ки ба амал меояд, вобаста мебошад. 

Зарурати муайян кардани роҳҳои рушди минбаъдаи деҳот, таҳия ва 

татбиқи барномаҳои ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ, модел, консепсия ва самтҳое 

лозиманд, ки ба рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот ва дастгирии давлат ба 

фаъолияти иқтисодии аҳолии он нигаронида шудааст, ҳатмӣ мебошад. 

Рушд ёфтани интенсификатсия дар соҳаҳои мухталифи истеҳсолоти 

кишоварзӣ, ки тадриҷан амалӣ гашта истодааст яке аз роҳҳои классикии ҳалли 

мушкилоти деҳот мебошад, вале он бозсозии ҷиддиро талаб мекунад. Барои 

ҳалли он чунин равиш, модел ё самте лозим аст, ки ҳалли тамоми 

мушкилотҳои асосии деҳотро дар доираи консепсияи ягонаи рушди устувори 

он мутаҳид намояд ва гуфтаҳои дар боло овардашуда дар маҷмуъ, аҳамият, 

мақсад ва вазифаҳои мавзуи рисолаи мазкурро нишон медиҳад.  



 
 

6 
 

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ.  Асарҳои ҷаҳонии олимони маъруфи 

хориҷӣ аз он ҷумла Русия ба паҳлӯҳои гуногуни рушди инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот бахшида шудаанд, ба монанди онҳо: Б.Н. Хомелянский, Ж.Т. 

Тошенко, В.М. Козлински, М.С. Платон, В.П. Василев, М.Коробейников, В.М. 

Баутин, А.В. Петриков, В.Ф. Машенков, А.Б. Соскиев, Т.И. Заславски, В.В. 

Парсиорковски, И.Ф. Чернявски, В. Ростоу, Л.В. Бондаренко, И.Т. Шаяхметов, 

Г.В. Сдасюк, М. Тодаро, Н.В. Чепурних, П.М. Мансуров, В.И. Шулепов ва 

дигарон. 

Инчунин бояд қайд намуд, ки олимони тоҷик низ дар таҳияи асарҳо оид 

ба масъалаи дар боло зикр шуда саҳми калон доранд, дар мисоли: Д.С. Тағоев, 

Х.Г. Ғафуров, И.Х. Самандаров, Р.К. Раҷабов, Р.К. Раҳимов, А.А. Мадаминов, 

К.Р. Мадаминов, С.Ҷ. Пириев, К.Н. Файзуллоева, С.Д. Комилов, Р.Р. Аҳмадов., 

М.Ф. Восиев., К.З Шоинбекова., Н.К. Билолов., М.Асоев ва дигарон.  

Айни замон, дар самти рушди устувори инфрасохтори иҷтимоии деҳот, 

ки ба рушди хоҷагии халқ ва КАС-и мамлакат таъсир мерасонад, таҳқиқотҳои 

пурмуҳтаво гузаронида мешаванд, аммо дар ҷумҳурӣ таҳқиқотҳое, ки 

муаммоҳои ба рушди он таъсиркунандаро аз ҷиҳати назариявӣ ва амалии 

инфрасохтори иҷтимоӣ ошкор кунандаанд кофӣ нестанд. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳои давлатӣ. Таҳқиқоти илмии мазкур, 

пеш аз ҳама, бо барномаи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то 

давраи соли 2030, Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

то давраи соли 2030, Консепсияи идоракунии рушди маҳал дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 (Фармони Президенти Ҷумхурии 

Точикистон аз 11 июли соли 2015, № 522), Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва 

ҳунарҳои мардумӣ 2019 – 2021 ва Барномаи минтақавӣ оид ба амалисозии 

лоиҳаҳои давлатии сармоягузории аҳамияти иҷтимоӣ дошта, баҳри рушди 

устувори ҷамоатҳои маҳаллӣ барои солҳои 2018 – 2022 алоқаи мустақим 

дорад. 
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 Тавсифи умумии таҳқиқот: 

  Мақсади таҳқиқот аз ҷиҳати илмӣ асоснок кардани асосҳои назариявӣ 

ва методӣ, муқаррароти консептуалӣ оид ба рушди инфрасохтори деҳот, 

хусусан самти иҷтимоӣ дар шароити маблағгузории нокофии буҷети давлатӣ 

ва маҳаллӣ бо назардошти ҳолатҳои экологӣ ва захираҳои табиӣ, ки ба сатҳи 

иҷтимоию иқтисодии деҳот таъсир мерасонанд, мебошад.  

Вазифаҳои таҳқиқот аз инҳо иборат мебошанд:  

 омӯхтани асосҳои назариявӣ, илмӣ ва методологии мафҳумҳо оид ба 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот ва таъмини рушди бо ҳам пайвастагии он; 

 тавсифи вазифаҳо, мушкилотҳо, методология ва заминаҳои иқтисодии 

рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот;   

 омӯзиш ва хулосабарории таҷрибаи давлатҳои хориҷи кишвар ва дар 

асоси онҳо пешниҳодҳои мушаххас оид ба таъминоти беҳтари рушди 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот; 

 таҳлили ҳолати ҳозираи инфрасохтори иҷтимоии деҳот ва мушкилотҳои 

мавҷуд будаи рушди он; 

 арзёбии самтҳои рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот, соҳаи 

кишоварзӣ ва самаранокии он; 

 таҳияи консепсия ва модели рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот бо 

дар назардошти омилҳои молиявӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, экологӣ, захираҳои 

табиӣ, амалисозии лоиҳа ва барномаҳои махсус; 

 такмили механизмҳои дастгирии давлат дар рушди инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот ва беҳтар намудани вазъи иқтисодии онҳо.   

Объекти таҳқиқот ин шароит ва хусусиятҳои рушди инфрасохтори 

иҷтимоӣ, самтҳои мушаххаси он, системаҳои маъмурию ҳудудии деҳот дар 

шароити беҳбудии иҷтимоӣ ва таъмини самаранокии ҳолати онҳо мебошанд.  

Мавзуи таҳқиқот маҷмуи муносибатҳои иқтисодӣ, масъалаҳои 

таъмини рушди устувори инфрасохтори иҷтимоии деҳот ва асосноккунии 

методологии таъмини дурнамои фаъолияти онҳо мебошад. 
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Фарзияи таҳқиқот.  Ба сифати фарзияи ибтидоии илмии 

таҳқиқот муқарраротҳое пешниҳод карда шуд, ки дар ҳолати ба таври илмӣ 

асоснок кардан, рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот ва самаранокии он бо 

роҳи: муайянкунии омилҳои асосии таъсиррасон; рушди соҳаи кишоварзӣ; 

ташаккулдиҳии стратегияҳои мавҷудаи рушди инфрасохтори иҷтимоӣ; 

истифодаи таҷрибаи давлатҳои пешқадами хориҷӣ; муайянкунии меъёрҳои 

самаранокии онҳо; мукаммалгардонии идоракунии давлатии рушди 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот; истифодабарии модели намунавии шарикии 

давлат бо бахши хусусӣ ва самаранокии он, ба натиҷаҳои назаррас ва таъмини 

рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот ва самаранокии он дар кишвар хусусан 

НТҶ ноил гардидан мумкин аст.  

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асарҳои олимони ватанию хориҷӣ оид 

ба мушкилотҳои рушди устувори деҳот, таъсири он ба рушди иқтисодиёти 

комплекси агросаноатӣ, инфрасохтори иҷтимоӣ ва ноил гаштани аҳолии 

деҳоти ҷумҳурӣ хусусан НТҶ ба сатҳи беҳтари зиндагӣ ташкил медиҳанд. 

Мушкилотҳои вуҷуд доштаи аҳолии деҳот оид ба норасоги ҷойи корӣ,  

маҳсулоти хӯрокворӣ, корхонаҳои саноатӣ ва коркарди маҳсулот, ҳифз ва 

нигоҳ доштани сатҳи баланди зиндагӣ, ҳолати экологӣ ва ҳалли масъалаҳои 

шуғли судманди аҳолии деҳот таҳқиқ карда шудаанд. 

Сарчашмаи маълумот. Ба сифати маълумоти аввала, мо қарор ва 

фармонҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба мавзуи таҳқиқшаванда, 

маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ҳуҷҷатҳои мақомотҳои дахлдори сатҳи ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ оид ба 

рушди устувори инфрасохтори иҷтимоии деҳот истифода намудем.  

Пойгоҳи таҳқиқотро маҷмуаҳои омории Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳисоботҳои илмии Вазорати кишоварзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати 

рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ва 

муассисаҳои илмии тобеи он, Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи 
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Шириншоҳ Шоҳтемур ва дигар муассисаҳои илмӣ истифода шудаанд. 

Инчунин мушоҳидаи мушкилотҳои вуҷуд доштаи аҳолии деҳот оид ба ҷойи 

кор, ташкили бозорҳои истеъмолӣ, корхонаҳои саноатӣ ва коркарди маҳсулот, 

ҳифз ва нигоҳ доштани сатҳи баланди зиндагӣ, ҳолати экологӣ ва ҳалли 

масъалаҳои шуғли судманди аҳолии деҳот ва ғайра ташкил медиҳанд. 

Навгониҳои илмии таҳқиқот аз маҷмуи муносибатҳо оид ба омӯзиш ва 

таҳияи қоидаҳои назариявӣ, заминаи методологии мушкилоти иҷтимоию 

иқтисодӣ, зихираҳои табиӣ ва экологии рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот 

ва самтҳои умедбахши ҳалли онҳо иборатанд: 

  дар асоси омӯхтани асосҳои назариявӣ ва методологии моҳият, самтҳои 

рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот дар шароити барзиёдии захираҳои 

меҳнатӣ, номукаммалии инфрасохтори иҷтимоӣ барои фароҳам овардани 

шароити мусоид ва некуаҳволии мардум, таъмини бехатарии озуқаворӣ, 

чорабиниҳои мушаххас (ташкили ҷойҳои нави корӣ, рушди хизматрасониҳо, 

сармояи истеҳсолӣ, иҷтимоӣ, молиявӣ ва инсонӣ) пешниҳод гардидаанд;  

  омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ ва методологии ақидаҳои гуногуни 

олимони соҳа имкон дод, ки мафҳуми муаллиф оид ба инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот «Инфрасохтори иҷтимоӣ маҷмуи объектҳое мебошанд, ки 

барои мустақим қонеъ кардани талаботи (инсон) одамон хусусан сокинони 

деҳот, инчунин таъмини сатҳи муайяни зиндагӣ, тарбияи такрористеҳсолии 

ҳамаҷонибаи ҳаёти шахс ба хусусиятҳои хоси иқтисодӣ - бозоргонӣ пешбинӣ 

шуда мебошад», пешниҳод гардад; 

  таҷрибаи давлатҳои пешқадами хориҷӣ, ки дар ҳолати дигаргуншаваии 

шароити иқлимӣ, тенденсияи баланди афзоиши аҳолӣ ва дигар қазияҳои 

мавҷудаи минтақавӣ (Исроил, Чин, ШМА, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Русия) 

нигоҳ накарда, инфрасохтори иҷтимоии деҳотҷойҳояшон рушд ёфта 

истодааст, таҳлил намуда дар асоси принсипҳо, тадбирҳо ва сиёсати 

пешгирифтаи онҳо баҳри таъмини рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот 

пешниҳодҳо ва тадбирҳои мушаххас тавсия шудааст;      
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  дар натиҷаи таҳлили ҳолати кунунии инфрасохтори иҷтимоии деҳот, 

соҳаи кишоварзӣ, самтҳои асосии такмил, ташкил ва ободонии деҳот 

(кооператсия, механизатсия, ҷалби сармоя, такмили малакаи касбӣ, ҷорӣ 

намудани иноватсияҳо дар асоси муайян намудани нуқтаҳои рушд) муайян 

шудаанд;  

  самтҳои асосии молиявӣ (қарз, субсидияҳо ва ғайра), иҷтимоӣ (зиёд 

намудани саҳми давлат дар рушди инфрасохори деҳот), захираҳои табиӣ 

(истифодаи оқилонаи замин, иқлим, рекратсионӣ ва экологӣ) ва амалисозии 

лоиҳаҳо, барномаҳо, ки рушди устувори инфрасохтори иҷтимоии деҳотро 

таъмин менамоянд, коркард шудаанд; 

  дигаргунсозии институтсионалии идоракунии давлатии рушди 

инфрасохтори иҷтимоӣ (ҷалби сармояи бахши хусусӣ, таъминоти аҳолӣ бо 

манзил, оби нӯшокӣ, рушди агролизинг, дастрасӣ ба қарзҳои имтиёзнок, 

рушди суғуртаи кишоварзӣ, хариди давлатии маҳсулоти кишоварзӣ, ҳолати 

экологӣ, самтҳои хизматрасонӣ, таъминотӣ, дастгирии молиявии соҳаи 

коркард ва ғайра) тавсия шудаанд. 

Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

 омӯхтани асосҳои назариявӣ, методологӣ, моҳият ва самтҳои рушди 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот дар шароити барзиёдии захираҳои меҳнатӣ ва 

номукаммалии инфрасохтори иҷтимоӣ; 

 омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ ва методологии ақидаҳои гуногуни 

олимони соҳа оид ба инфрасохтори иҷтимоии деҳот; 

 таҷрибаи давлатҳои пешқадами хориҷӣ, дар ҳолати дигаргуншавии 

шароити иқлимӣ ва тенденсияи баланди афзоиши аҳолӣ; 

 таҳлили ҳолати кунунии инфрасохтори иҷтимоии деҳот, соҳаи 

кишоварзӣ, самтҳои асосии такмил, ташкил ва ободонии он; 

 самтҳои асосии молиявӣ, иҷтимоӣ, захираҳои табиӣ, амалисозии 

лоиҳаҳо, барномаҳое, ки рушди устувори инфрасохтори иҷтимоии деҳотро 

таъмин менамоянд; 
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 дигаргунсозии институтсионалии идоракунии давлатии рушди 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки 

нуқтаҳои назариявӣ, методологӣ, хулосаҳо, тавсияҳо ва пешниҳодҳои дар 

диссертатсия овардашударо метавон дар таҳияи тавсияҳои амалии илман 

асосноккардашуда дар рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот истифода 

шаванд. Рисолаи мазкур натиҷаи илмию амалии таҳқиқоти чандинсолаи 

муаллиф оид ба ҷанбаҳои гуногуни рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳотро 

дар бар мегирад.  

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Аз ҷамъбаст ва таҳияи 

муқаррароти назариявии моҳияти идоракунии рушди инфрасохтори иҷтимоии 

деҳот, нишондиҳандаҳо ва методологияи баҳодиҳӣ, таҷрибаи давлатҳои 

хориҷӣ, арзиёбии вазъи муосири рушди соҳаи кишоварзӣ ва инфрасохтори 

иҷтимоӣ, таҳлили иҷрои барномаҳои рушди иҷтимоӣ – иқтисодӣ, 

мукаммалгардонии асосҳои идоракунии давлатии рушди инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот тавассути сармоягузорӣ, таҳияи барномаҳои мақсадноки 

рушди оянда, ташаккули инфрасохтори истеҳсолӣ дар шароити гуногуншавии 

моликият, ки ба рушди инфрасохтори иҷтимоӣ дар деҳот мусоидат мекунад, 

иборат аст. Хулоса ва пешниҳодҳо, инчунин тавсияҳои алоҳидаи назариявӣ ва 

амалӣ метавонанд ҳамчун дастури методӣ дар раванди таҳияи сиёсати 

иҷтимоии деҳот ва чун воситаҳои таълимӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ ва бозомӯзонидани кормандони соҳаҳои инфрасохтори иҷтимоӣ 

истифода шаванд. 

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи тахассуси илмӣ. Рисолаи 

мазкур бо бандҳои зерини Шиносномаи тахассусҳои КОА –и назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи тахассуси 6D050608 – Иқтисодиёти 

комплекси агросаноатӣ; 10. Асосноккунонии пешниҳодот ва дурнамои рушди 

комплексӣ агросаноатӣ ва кишоварзӣ; 16. Масъалаҳои иқтисодии ташкил ва 

фаъолияти бизнеси хурд ва миёна дар КАС ва деҳот; 20. Рушди устувори 

кишоварзӣ ва соҳаҳои он, деҳот ва инфрасохтори иҷтимоӣ; 34. Ташаккул ва 
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рушди КАС дар сохтори диверсификатсияи иқтисодиёти миллӣ; 39. Рушди 

устувори деҳот ва махсусиятҳои инфрасохтори иҷтимоии он мутобиқат 

мекунад.   

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Ҳамаи 

марҳилаҳои татбиқи нақшаи кори диссертатсионӣ, аз ҷумла таҳияи мавзуъ, 

асосноккунӣ ва мубрамияти он, ҳадаф ва вазифаҳои рисола бо иштироки 

бевоситаи муаллиф гузаронида шудаанд. Муаллиф дар раванди таҳияи 

тавсияҳо ва пешниҳодҳои илман асосноккардашуда оид ба рушди 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот ва самаранокии он, ҳалли мушкилотҳои 

мавҷуда, баланд бардоштани сифати зиндагӣ ва ҳавасмандии аҳолии деҳот 

баҳри ободонии он саҳмгузор мебошад. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳо ва 

муқаррароти асосии дар рисола зикршуда дар конференсияҳои байналмилалӣ, 

ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ, донишгоҳӣ, илмӣ ва илмӣ-амалӣ, ҷаласаҳо, ҷаласаҳои 

Шурои илмӣ-техникии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи 

рушди маҳалли назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи 

илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар шакли маъруза гузориш дода шудаанд, 

инчунин навгониҳои илмии ба даст омада, барои татбиқ ба Кумитаи рушди 

маҳаллӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор пешниҳод гардида, аз ҷониби онҳо тасдиқ 

гаштаанд. 

Интишорот аз руйи мавзуи диссертатсия. Аз рӯйи мавзуи 

диссертатсия 12 мақолаи илмӣ, аз он ҷумла 8 мақола дар нашрияҳои илмие, ки 

аз ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тавсия шудааст, чоп шудаанд.  

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз номгӯйи ихтисораҳо, 

муқаддима, се боб, хулоса ва пешниҳодҳо, рӯйхати адабиёти истифодашуда 

иборат аст. Ҳаҷми он дар умум 181 саҳифаи чопӣ компютерӣ, аз ҷумла 48 

ҷадвал, 15 расм ва 3 диаграмма иборат мебошад. 
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БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ 

ИҶТИМОИИ ДЕҲОТ  

1.1. Моҳият, мафҳум ва самтҳои назариявии рушди инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот 

Мафҳуми деҳот, сохтор ва самтҳои фаъолияти иқтисодӣ – иҷтимоии 

рушди он дар мадди назари олимон қарор дошта, оид ба ин корҳои илмии 

бисёре ба табъи хонандагон расонида шудааст. Солҳои 60-70-уми асри 

гузашта дар ҷаҳон мафҳуми «рушди иқтисодӣ» ва ташаккули он дар 

таҳқиқотҳо, асарҳои илми акси худро ёфтаанд. Ғайр аз арзёбии омилҳои 

рушди иқтисодӣ, дар он таҳлили сохтори институтсионалӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии 

кишварҳои рушд карда, аз ҷумла мушкилотҳои баробарҳуқуқӣ ва тақсимоти 

даромад, сатҳи зиндагӣ ва ташкили инфрасохтори иҷтимоии ҷомеа, савдои 

хориҷиро низ дохил карда, стратегияҳо ва усулҳои ҳалли қарзи хориҷӣ, 

истифодаи самараноки кумакҳои иқтисодӣ ва техникӣ, ҳамгироӣ бо иқтисоди 

ҷаҳонӣ ва ғайраро ташкил медиҳанд, дида шудаанд. Рушди иҷтимоӣ – 

иқтисодӣ ҳамчун як самти илми иқтисодӣ, ки шароити иқтисодӣ, фарҳангӣ ва 

сиёсиро барои татбиқи тағйироти босуръати сохторӣ ва институтсионалии 

ҷамъиятҳои гуногун зарурро меомӯзад, то натиҷаҳои пешрафтаро бо роҳҳои 

муассиртарин ба табақаҳои васеи ҷомеа паҳн кунанд, хизмат менамояд. Аз ин 

рӯ, рушди иҷтимоӣ – иқтисодӣ нақши фаъоли давлат ва ҳамоҳангсозии 

равандҳои қабули қарорҳоро барои тағйир додани вазъи иҷтимоӣ – иқтисодӣ 

ҳамчун ҷузъҳои муҳими он мешуморанд. Баҳодиҳии самаранокии фаъолияти 

бахши иҷтимоӣ на танҳо аз ҳисоби хароҷоти карда шуда, балки аз сифати 

иҷроиши  уҳдадориҳои он вобастагӣ дорад. Мақсади фаъолияти субъектони 

бахши иҷтимоӣ дар таъмин намудани самараи зиёд бо хароҷоти камтарин 

мебошад. Мувофиқан, натиҷаи ба даст омада ва ё самара ҳама вақт бо хароҷот 

муқоиса карда мешавад, яъне як бузургии мутлақ бо дигар бузургӣ муқоиса 

карда мешавад. Айнан ба воситаи ҷорӣ намудани пояи муқоисакунӣ ва 

мутобиқаткунии самара бо хароҷот арзёбии ҷараёни самаранокӣ амалӣ карда 

мешавад. Ҳамин тавр, зери мафҳуми самаранокӣ бояд фарқияти натиҷаҳои 
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фаъолияти (самара) субъектони бахши иҷтимоӣ ба хароҷот барои дастрасии 

ин натиҷаҳо дарк карда шавад. Бо баробари ин мумкин аст ду самти арзёбии 

самаранокии фаъолияти субъектони соҳаи иҷтимоӣ аз ҳам ҷудо карда шаванд: 

якум - самаранокии иқтисодӣ ҳамчун арзёбии шуморавии нисбияти 

самара ба хароҷот дар шароитҳои муайян, инчунин сарфае, ки аз ҳисоби 

фаъолияти оқилона ба даст оварда шудааст, тафсир карда мешавад;  

дуюм - самаранокии иҷтимоӣ, ки арзёбии сифатии фаъолиятро ифода 

мекунад ва мувофиқати мақсадҳои институтҳои ҳокимиятро ба эҳтиёҷоти 

аҳолӣ таъмин менамояд.  

Дар бахши давлатӣ хизматрасониҳо ҳамчун самараи иҷтимоӣ натиҷаи 

асосии фаъолияти давлат баромад мекунад, ки муҳайё намудани шароитҳои 

мусоидро барои аҳолӣ аз ҳисоби баланд намудани сифати хизматрасониҳои 

давлатии пешниҳодшаванда ифода менамояд.  

Одатан самараи иҷтимоӣ нисбат ба самараи иқтисодӣ ба ҳисоби 

шуморавӣ дода намешавад, бинобар ҳамин онро бо дигаргуниҳои сифатӣ 

муайян менамоянд, ки онҳо дар мамлакат ва ё минтақаҳои он ба миён меоянд. 

Самараи иҷтимоиро бо натиҷаҳои ғайримустақим ҳисоб намудан мумкин аст: 

масалан, камшавии вақти хизматрасонӣ ва баландшавии сифати он, 

беҳтаргардонии ҳолати иҷтимоӣ - таббӣ ва ғайраҳо.   

Бо сабабҳои гуногунии методологӣ, ки дорои нишондиҳандаҳои 

сершумор мебошанд, нишондиҳандаи (индекатори) аниқи эътирофшудаи 

интегралӣ ҳоло ҳам қабул нашудааст. Мо чунин мешуморем, ки қисмҳои 

нишондиҳандаҳои рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот бояд дар партави 

омилҳои асосии таъсиркунанда ба рушди он таҳия карда шавад.  

Аз ин лиҳоз, бо назардошти дастрас будани маълумоти оморӣ ва таъсири 

онҳо ба ҳолати инфрасохтори иҷтимоии деҳот, мо барои муайянкунии рушди 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот ва самаранокии он, нишондиҳандаҳои зеринро 

истифода мебарем (ҷадвали 1.1.1).  
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Ҷадвали 1.1.1. - Меъёрҳои иҷтимоӣ - иқтисодии рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот 

 Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси маълумоти Вазорати рушди иқтисод ва савдои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030. 
  

Чуноне, ки аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 1.1.1 бармеоянд ба меъёрҳои 

иҷтимоӣ – иқтисодии рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот се омили асосии 

таъсиррасон таъмин ва ба воситаи онҳо идора ва дигаргуншавиашонро муайян 

намудан мумкин аст. Барои амалӣ ва амиқ намудан онҳоро чунин гурӯҳбандӣ 

намудем: иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва молиявӣ, ки дар навбати худ як қатор 

нишондиҳандаҳои миқдорӣ ва хусусан сифатиро дар бар мегиранд. Ба фикри 

мо ин нишондиҳандаҳоро ҳамчун маҳак (критерия) тавсия намоем ва истифода 

барем ҳолат ва рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳотро муайян, тағйир, амалӣ 

гардони ва пешгӯи намудан мумкин аст, ки хело ҷолиби диққат мебошад. 

Дар асоси ин фаҳмиш, донистан ва интихоби дурусти роҳҳои ҳалли 

мушкилотҳои инфрасохтори иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, хусуссан дар 

деҳотҷойҳо, ки бисёр мушкилотҳо нисбат ба шаҳрро дороянд, хело муҳим ва 

сари вақтист, зеро татбиқи онҳо ба натиҷаи ниҳоии иқтисодиёти деҳот таъсири 

хосеро мерасонад. Аз натиҷаҳои омӯзиши асосҳои назариявии масъала, ба 

чунин хулоса омадан мумкин аст, ки рушди иқтисодии қаламрави мушаххас, 

(деҳот) аз мавҷудият ва омезиши захираҳои муҳими зерин вобаста мебошад: 

 сармояи истеҳсолӣ (захираҳои табиӣ, шароит ва инфрасохтори истеҳсолӣ); 

Омилҳои таъсиррасон 

Иқтисодӣ Иҷтимоӣ Молиявӣ  

Нишондиҳандаҳо  

Фоидаи соф аз 1 га замини 
кишоварзӣ 

Зичии аҳолӣ Даромадҳои буҷети маҳаллӣ 

Фоидаи соф ба 1 корманди 
соҳаи кишварзӣ 

Суръати афзоиши табии аҳолӣ  Маблағҳои бебозгашт 

Даромад аз 1 га замини 
кишоварзӣ 

Теъдоди хонандагон ба 1000 
нафар 

Хароҷотҳои буҷет 

Даромад ба 1 корманди соҳаи 
кишоварзӣ 

Таъмини миёнаи аҳолӣ бо 
манзил 

Даромади буҷети маҳаллӣ ба 
1 нафар 

Хароҷот ба 1 га замини 
кишоварзӣ 

Ба истифода додани хонаҳои 
истиқомати аз ҳисоби ҳама 
манбаъҳои маблағгузори ба 
1000 нафар 

Маблағҳои бебозгашт ба 1 
нафар  

Хароҷот ба 1 корманди соҳаи 
кишоварзӣ 

Хароҷоти буҷет ба 1 нафар 

Шумораи кормандон ба 1 га 
замини кишоварзӣ 

Теъдоди кормандони миёнаи 
тибби ба 1000 нафар 

Ҳиссаи хароҷот барои 
мақомоти худидории 
маҳаллӣ 
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 сармояи инсонӣ (арзёбии иқтидори қобилияти шахс барои ба даст овардани 

даромад, дороии қобилият ва истеъдоди модарзодии ӯ, таҳсилот, дониш ва 

малакаи касбии тахассусӣ доро буда, вазъи саломатӣ); 

 сармояи иҷтимоӣ (ҳамкорӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва боварие, ки дар 

чорчӯбаи меҳвари он ҷамъият гирд оварда мешаванд, яъне меъёрҳои 

иҷтимоӣ.  Дар баръакси он сармояи ҷисмонӣ, ҳангоми дуруст 

истифодашудан миқдоран ва сифатан меафзояд ва баръакс ҳангоми 

истифода нашудан, тамом мешавад); 

 бозорҳо (маҷмуи шартҳое, ки ба шарофати он харидорон ва фурӯшандагони 

маҳсулот ё хидмат бо мақсади хариду фурӯши ин ё он маҳсулот ё 

хизматрасонӣ бо якдигар муносибат мекунанд (мубодила). Ҳаҷми талабот 

аз шумораи одамоне, ки мехоҳанд маҳсулотро харидорӣ намоянд, вобаста 

аст: сифати маҳсулот; нархи ба он пешниҳод шуда, дар бораи эҳтиёҷоти 

эҳтимолӣ дар бораи сифат, нарх ва мавҷудияти молро дар бар мегиранд); 

 захираҳои молиявии (қобилияти ҳокимияти маҳаллӣ ё созмонҳои рушд 

барои дарёфти манбаъҳои сармоя, ки оид ба таъмини захираҳои молиявӣ 

барои лоиҳаҳои ҷорӣ) истифода шаванда; 

 мутахассисони роҳбарикунанда (мавҷудияти корбарони хуб имкон 

медиҳанд, ки мавод, пул ва ҳайати шахсиро барои истеҳсол ва ба фурӯш 

баровардани маҳсулот истифода намоянд), ба натиҷаи истеҳсолот, рушди 

иқтисодӣ, бевосита таъсир мерасонанд. 

         Дар навбати худ рушди иқтисодӣ аз равандҳои гуногунҷабҳае иборат 

мебошад, ки боиси тағйироти куллии сохтор ва  институтҳои иҷтимоӣ, 

рафтори одамон (инсон), инчунин суръат бахшидан ба рушди иқтисодӣ, коҳиш 

додани нобаробарӣ, паст намудани сатҳи бекорӣ ва камбизоатӣ мегардад.  

Мафҳуми «рушди иқтисодӣ» чунин хусусиятҳои ба ҳам алоқамандро 

дар бар мегирад, ки онҳоро шартан чунин муаррифӣ намудан мумкин аст: 

1.  Тағйирот, афзоиш, такмил ва муайян кардани ҳадафҳо;  

2. Муайян кардани таркиби иштирокчиён, хусусият ва тартиби ҳамкории 

онҳо;  
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3. Арзёбии вазъи кунунӣ ва оқибатҳои эҳтимолии қарорҳои қабулшуда; 

4. Ҷустуҷӯи маҷмуи нави захираҳои мавҷуда ва имкониятҳои ҷалби 

захираҳои нав. 

 Дар маҷмуъ, ба фикри мо, мақсад ва натиҷаи рушди ҳолати иқтисодӣ ва 

иҷтимоии деҳот ба шакли умум бояд унсурҳои зеринро дар бар гирад         

(расми 1.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Расми 1.1.1. - Таҳияи муаллиф. Қисмат ва натиҷаи рушди иқтисодии деҳот 

     Тараққиёти иқтисодии деҳот бошад, ҳатман ҳамчун асос дар барномаи 

сиёсии ҳозира ва дурнамои ҳар як қишри ҷомеа, соҳа, минтақа ва давлат 

мавқеи хоси худро бояд муайян намояд. Ҳадафи он, тағйир додани самти 

муҳоҷирати аҳолии деҳот, мубориза бо камбизоатӣ, васеъ кардани ҳолати 

Маҳсулотҳо 
(хизматрасониҳо) 

Шуғл ва  
даромадҳо 

Ташкили ҷойҳои нави корӣ яке аз муҳимтарин 
ҳадафҳои стратегӣ барои рушди қаламравҳо 
мебошад. Дар раванди таъсиси ҷойҳои корӣ, 
бо ҳам алоқамандии коргарони нав бо 
хусусиятҳои касбӣ, тахасуси ва талаботҳои 
аъзоёни ҷомеаи маҳал, ки ба онҳо ниёз доранд, 
муҳим аст. 
 

Таъсири  
беруна 

Некӯаҳволии аҳолӣ дар намудҳои мушаххаси 
маҳсулот ва хизматрасоние, ки ниёзҳои аҳолии 
маҳалро ифода мекунанд ва дар натиҷаи 
истеҳсоли онҳо амалӣ мегардад, таъсири мусбӣ 
мерасонад. 
 

 
Ободонии аҳолӣ 

Фароҳам овардани шароит барои афзоиши 
некӯаҳволии инсон, қонеъ кардани ниёзҳои 
онҳо: иҷтимоӣ ва моддӣ (ободонии деҳот, 
тандурустӣ, таъминоти озуқаворӣ, дигар 
арзишҳо ва хизматрасониҳои истеъмолӣ, 
амнияти иҷтимоӣ ва мушкилоти он) фарҳангӣ 
ва маънавӣ (маориф, фарҳанг ва фароғат, 
эстетика ва ахлоқи ҷамъиятӣ, ҳаёти динӣ). 
 

Таъсир шахсони сеюм, ки дар муомилоти бозор 
иштирок мекунанд, дар нархҳои молҳо ва 
хидматҳо инъикос намешавад. 
 

Рушди иқтисодӣ 
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шуғл, таъмини баробарии имкониятҳо ва қонеъ гардонидани талаботҳои 

рӯзафзун дар самти беҳтар намудани сифати зиндагӣ, саломатӣ, бехатарӣ, 

имкониятҳои рушди шахсӣ, истироҳатӣ, фароғатӣ дар маҷмуъ, баланд 

бардоштани некӯаҳволии мардуми деҳот мебошад. Зарурати ҳифз ва беҳтар 

кардани ҳолати иҷтимоӣ – иқтисодии деҳот бояд дар тамоми низоми сиёсати 

маҳаллӣ, ки бо рушди деҳот алоқаманданд, инъикос ёбад. Байни шаҳр ва деҳот 

бояд тавозуни одилонаи хароҷоти буҷа, сармоягузорӣ ба инфрасохтор, 

маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва хизматрасонии коммуникатсионӣ риоя карда 

шавад. Ҳиссаи афзояндаи захираҳои мавҷуда бояд барои дастгирии рушди 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот ва ҳифзи муҳити зист истифода шаванд. Дар 

адабиёти иқтисодии ватанӣ ба масъалаҳои таснифи инфрасохтор, инчунин 

ҷузъҳои истеҳсолӣ, иҷтимоӣ, институтсионалӣ, бозорӣ ва ғайра натиҷаҳои 

гуногун ба назар мерасанд. Ҳамаи онҳо, ба андешаи мо, барои таҳлили сатҳҳои 

гуногуни таъминоти инфрасохтори ҷомеа ва пеш аз ҳама, барои муайян ва 

тарҳрезӣ намудани нақши иқтисодиёт дар рушди инфрасохтори иҷтимоии 

деҳот муҳиманд. 

          Низомҳои инфрасохторӣ, аз ҷониби зербахшҳои гуногун таъсис ёфта, 

мақсадҳои гуногуни мушаххаси функсионалиро дороянд. Аз ин рӯ, ба 

андешаи мо, омӯзиши мушкилоти рушди иқтисодӣ бояд бо назардошти ҳолат 

ва асосҳои инфрасохтори иҷтимоии деҳот сурат гирад. Принсипи методологии 

омӯзиши мушкилот, дар асл ба он асос ёфтааст, ки дар баробари инфрасохтори 

истеҳсолӣ, инфрасохтори иҷтимоии деҳотро мо ҳамчун ҷузъи ягонаи низоми 

истеҳсолоти ҷамъиятӣ ва дар айни замон ҳамчун низоми мустақил баррасӣ 

намоем, ки он ба донистани моҳият ва шарҳи унсурҳои таркибии он дахл 

дорад. Чуноне, ки таҳлилҳо нишон медиҳанд, дар адабиёти иқтисодӣ истилоҳи 

«инфрасохтори иҷтимоӣ» васеъ истифода мешавад, аммо дар амал ба фикри 

мо, мафҳуман онҳо ба истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ кам истифода мешаванд. 

  Яке аз сабабҳои он меҳнате, ки дар бахшҳои инфрасохторӣ иштирок 

менамуд, аз нуқтаи назари иҷтимоӣ бесамар ҳисобида мешуд ва даромади 

миллӣ ба даст намеовард. Дар натиҷа нақши он дар низоми муносибатҳои 
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истеҳсолӣ, (асосан) то ба вазифаи ёрирасон коҳиш ёфт ва принсипи 

боқимондаи маблағгузории он вуҷуд дошт. Чуноне, ки В.М. Рутгейзер ва 

Бондаренко Л. қайд мекунад, «Ин ногузир аст чунки иштирокчиёни истеҳсолӣ, 

барои ба даст овардани даромади миллӣ, пеш аз ҳама бо захираҳои зарурӣ 

таъмин карда мешаванд. Табиист, ки нисбат ба он соҳаҳое, ки иштирокчиёни 

истеҳсоли он ба даромади миллӣ дохил карда нашудаанд, принсипи каме 

фарқкунандаи тақсимоти захираҳои боқимонда рушд мекунад. Аз ин 

принсипи мазкур бармеояд, ки муддати тӯлонӣ таъминоти захиравии тамоми 

маҷмааи соҳаҳои хизматрасонии иҷтимоӣ ва фарҳангӣ вуҷуд дошт» [123;97]. 

Чуноне, ки маълум аст, мувофиқи методологияи соли 1996 тасдиқшуда, 

бахши ғайриистеҳсолӣ инҳоро дар бар мегирад: 

• тандурустӣ; 

•  илм ва маориф; 

•  раёсати хоҷагии манзилию коммуналӣ; 

•  нақлиёти мусофиркашон; 

•  алоқа; 

•  хизматрасонии маишӣ; 

•  фарҳанг ва санъат; 

• мақомотҳои идоракунанда; 

• ташкилотҳои кооперативӣ ва ҷамъиятӣ. 

Ҳамзамон, баъзе иқтисоддонҳо пешниҳод мекунанд, ки соҳаи 

ғайриистеҳсолӣ (ё бахши хидматрасонӣ) -ро то ба дараҷаи соҳаҳо васеъ карда, 

онро ҳамчун бахши сеюми такрористеҳсоли ҷамъиятӣ ҷудо намоянд ва таклиф 

доранд, ки дигар рӯйхатҳои мавҷудаи соҳаҳоро аз нав дида бароянд, ки ба он 

саноат, алоқа ва савдои чаканаро низ дохил кунанд, ки ба фикри мо дуруст аст, 

ва онҳо низ соҳаҳое мебошанд, ки ба ҳолати иҷтимоии деҳот таъсири худро 

мерасонанд. 

Дар аксари таҳқиқотҳо, бо фарқиятҳои ночиз инфрасохтори иҷтимоӣ 

ҳамчун маҷмуи объектҳои савдо, хӯроки умумӣ, хизматрасонии маишӣ, 
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манзилию коммуналӣ, нақлиёти мусофирбар, алоқа, маориф тандурустӣ, 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, фарҳанг ва санъат, ки фаъолияташ ба қонеъ 

кардани ниёзҳои шахсӣ, таъмини ҳаёт ва рушди маънавӣ, зеҳнии аҳолӣ 

нигаронида шудааст, шомил мебошанд [99;91;92;98]. 

Олими дигар Ж.Т.Тошченко, хусусияти объективии инфрасохтори 

иҷтимоиро ҳамчун категорияи мустақили иқтисодӣ таъкид намуда қайд 

мекунад, ки «инфрасохтори иҷтимоӣ маънои низоми муассисаҳо ва 

ташкилотҳоро дорад, ки онҳо на он қадар нақши калони техникиро дороянд, 

на аҳамияти иҷтимоию иқтисодӣ, зеро ки ҳар яки он пеш аз ҳама барои 

оптимизатсияи фаъолияти худи шахс, шароит фароҳам меорад» [132;101]. 

Ҳамзамон баъзе таҳқиқотчиён  гурӯҳбандии унсурҳои инфрасохтори 

иҷтимоиро аз рӯйи идоракунии зерини сатҳҳои он инфрасохтори иҷтимоии 

ҷумҳурӣ, вилоят, ноҳия, коллективи меҳнатӣ пешниҳод менамояд, ки ба фикри 

мо аҳамияти назариявии хосро дорост. «Дар ибтидо одат шуда буд, ки 

инфрасохтори иҷтимоиро ҳамчун маҷмуи системаҳои рӯзмарраи иҷтимоӣ ва 

руҳӣ - иҷтимоӣ баррасӣ кунанд. Дар айни замон, шохаи якум талаботи 

иҷтимоиёти хонаводагӣ ва дуюм, аз ҷиҳати иҷтимоиёти маънавии инсонро 

қонеъ мекунанд дорост»[137]. Ҳамин тавр Б.Н. Хомелянский, инфрасохтори 

иҷтимоиро ҳамчун ҷузъҳои инфрасохтори иҷтимоӣ дар алоҳидагӣ ба таври 

зерин - иқтисодӣ (маориф, тандурустӣ, фарҳанг) ва хонаводагӣ (савдои чакана, 

хоҷагиҳои коммуналӣ, фонди манзил ва ғ.) ҷудо мекунад, қобили қабул 

мебошад[136]. Баъдтар, таснифи унсурҳо мураккабтар шуд. Баъзе муаллифон, 

ҳамчун нисбатан мустақил, мавод - хонавода, иҷтимоӣ - тандурустӣ, таълимӣ, 

маънавӣ, муошират, инчунин зерсистемаҳои иҷтимоию иқтисодиро ҷудо 

мекунанд[156]. 

       Ҳангоми муайян намудани моҳияти рушди инфрасохтори иҷтимоии 

деҳот, ба фикри мо, хело муҳим аст, ки нақш ва мавқеи он дар асоси шароити 

иқтисодиёти бозор муайян карда шавад. Яке аз ҷузъҳое, ки таъсири бевосита 

ба он мерасонад инфрасохтори иҷтимоӣ мебошад, амалӣ гаштан ва 

фаъолиятнокиаш аз сифати базаи моддии он вобаста аст. Таҳқиқотҳо дар ин 
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самт аз сабаби амиқ дарк накардани моҳияти иншооти инфрасохтори иҷтимоӣ 

дер боз аз мадди назар дур буданд ва ҳамчун объекти алоҳидаи таҳқиқотҳои 

олимон қарор надоштаанд. Як қатор муаллифон қаблан чунин 

мешумориданд, ки фондҳои асосии ғайриистеҳсолӣ мустақиман ё 

ғайримустақим дар раванди истеҳсолот иштирок намекунанд, балки танҳо ба 

манфиати истеъмолгарон хизмат мекунанд. Чунин мулоҳизаҳо ба як нуқтаи 

назари хеле паҳншуда оид ба ҷудо кардани соҳаҳои фаъолият ба истеҳсолоти 

моддӣ ва соҳаи ғайриистеҳсолӣ асос ёфтаанд, гарчанде ки худи ин тақсимотро 

метавон бо як конвенсияи калон қабул кард, тавре ки мо пештар гуфта будем. 

Муносибати қаблан вуҷуддошта ба мафҳуми «инфрасохтори иҷтимоӣ» 

тасаввуроти содакардашударо дар бораи табиати ин категорияи иқтисодӣ ба 

вуҷуд оварда, ба он нақши иштирокчии ғайрифаъол дар раванди 

такрористеҳсолкуниро таъин намуд. Олими рус Платон М.С., вобаста ба 

маҳалли ҷойгиршавӣ ҷудокуни иншоотҳоро имконпазир меҳисобид ва 

воқеияти онҳоро ба ду гурӯҳ тақсим намудааст. Ба гурӯҳи якум иншоотҳои 

маишӣ (ҳаммом, утоқи либос), муассисаҳои хӯроки умумӣ (ошхонаҳо, 

буфетҳо), фарҳанг ва фароғат (толорҳои хониш, китобхонаҳо), тандурустӣ 

(марказҳои саломатӣ), бехатарӣ аз сӯхтор ва амниятро дар бар мегирад ворид 

намудааст. Ин иншоотҳо асосан дар ҳудуди (комплекс) маҷмааҳои чорводорӣ, 

бошишгоҳҳои саҳроӣ ҷойгиранд, аз ин рӯ иқтидор ва қобилияти кории онҳо 

бояд дар асоси меъёрҳои аз ҷиҳати илмӣ асосёфта, яъне аз шумораи 

кормандон, хусусиятҳои хос ва хусусиятҳои раванди истеҳсолот ҳисоб карда 

шаванд. Гурӯҳи дуюм объектҳоеро (ҷузъҳо, муассиса, ташкилоҳо) дар бар 

мегирад, ки дар ҷойҳои истиқоматии мустақими одамон ҷойгир буда, барои 

қонеъ кардани эҳтиёҷоти онҳо берун аз вақти корӣ заруранд: манзилию 

коммуналӣ, муассисаҳои меҳнатӣ, намуди фаъолият ва вазъи иҷтимоӣ, ки бо 

мансубият,  объектҳои мазкур метавонанд дар тавозуни корхонаҳои 

кишоварзӣ бошанд[115;132]. Муайян кардани маҷмуи унсурҳои инфрасохтори 

иҷтимоӣ ва дар таърифи онҳо, мо бо нуқтаи назари профессор В.М. 

Козлинский розӣ ҳастем, ки инфрасохтори иҷтимоиро ҳамчун маҷмуи соҳаҳо, 
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фаъолиятҳое шарҳ додааст, ки барои таҷдиди дурнамои ояндадор шароити 

зарурӣ ба афроди истеҳсолкунанда дар рушди соҳаи хизматрасонӣ дар 

қаламрави мушаххас ва молҳои истеъмолӣ дар деҳот фароҳам меоранд. Яъне 

он аз хоҷагиҳо, самтҳо, ташкилотҳо ва хидматрасониҳо ба монанди: маҳсулоти 

умумӣ, савдои яклухт, чакана ва хӯроки умумӣ, хидматрасонии 

коммуникатсионӣ, нақлиёти мусофирбар, хизматрасонии манзилию 

коммуналӣ ва хизматрасонии мадани - маишӣ, тандурустӣ, тарбияи ҷисмонӣ, 

амнияти иҷтимоӣ, маориф, фарҳанг, санъат ва соҳаҳои дигар иборатанд. 

Ба ақидаи академик Пириев Ҷ.С [119;167] 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, тавсия 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. 

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[96;146]. 

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[157;170]. 

Ба андешаи олими ватанӣ профессор Одинаев Ҳ. А. [114] 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.  

Мадаминов А.А. [108;164] оид ба истифодаи нишондиҳандаҳои арзёбӣ, 

сатҳ ва сифати хидматҳоро қайд кардааст, ки инфрасохтори иҷтимоӣ бо 
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нишондиҳандаҳои ниҳоии худ, дар нишондиҳандаҳои микроиқтисодӣ 

инъикос ёфтааст.   

Дар асоси гуфтаҳои боло инфрасохтори иҷтимоии деҳотро мо ҳамчун 

низоми вуҷуддоштаи гуногуни соҳаҳои кишоварзӣ, маҷмуи муассисаҳо ва 

ташкилотҳои дар деҳот мавҷудбудае, ки барои зиндагии мардуми деҳот 

шароити муфид фароҳам оварда, соҳаҳои меҳнатӣ, иҷтимоӣ-сиёсӣ ва 

маънавии онҳо ва ҳамзамон дар оилаҳои деҳот ва ҳаёти деҳот иштироки 

онҳоро фаъол месозад ва таъсири хоси худро мерасонанд, меҳисобем.  

Дар натиҷа, мафҳуми хоси инфрасохтори иҷтимоии деҳотро ҳамчун: 

«маҷмуи объектҳое мебошанд, ки барои мустақим қонеъ кардани талаботи 

(инсон) одамон хусусан сокинони деҳот, инчунин таъмини сатҳи муайяни 

зиндагӣ, тарбияи такрористеҳсолии ҳамаҷонибаи ҳаёти шахс ба хусусиятҳои 

хоси иқтисодӣ - бозоргонӣ пешбинӣ шудааст», муаррифӣ менамоем.  

Яъне, онро дар асоси мафҳумҳои пешниҳодшуда чунин гӯруҳбандӣ 

намудан мумкин аст: 

• маҳсулоти умумии савдои чакана ва хӯроки умумӣ; 

• хароҷоти аҳолии деҳот барои нақлиёти мусофирбар ва алоқа; 

• нигоҳдории хоҷагиҳои (филиалҳои) манзилӣ - коммуналӣ ва 

хизматрасонии маишӣ; 

• тандурустӣ; 

• тарбияи ҷисмонӣ; 

• амнияти иҷтимоӣ; 

• таҳсил; 

• фарҳанг; 

• нақлиёт; 

• санъат ва ғ. 

Дар маҷмуъ, бо назардошти таносуби байни мафҳумҳои «инфрасохтори 

иҷтимоӣ» ва «соҳаи ғайриистеҳсолӣ» ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 

мафҳуми аввал назар ба дувум то андозае васеътар аст, зеро дар баробари 

соҳаҳое, ки одатан бо истеҳсолоти ғайримоддӣ алоқаманданд, инфрасохтори 
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иҷтимоӣ як қатор соҳаҳоеро дар бар мегирад, ки тибқи методологияи мавҷуда 

ба соҳаи моддӣ (савдо ва хӯроки умумӣ, нақлиёт) дахл доранд ва онро шартан 

як қатор олимон чунин шарҳ додаанд. Дар асоси таҳлилҳои гузаронидашуда 

таҳқиқотчиён ва ақидаҳои гуногуни онҳо оид ба мафҳум, моҳият ва тавсифи 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот аз нуқтаи назари олимони хориҷӣ ва ватанӣ 

гурӯҳбанди намудем (ҷадвали 1.1.2 ва 1.1.3). 
Ҷадвали 1.1.2. - Моҳият ва тавсифи инфрасохтори иҷтимоии деҳот ба ақидаи олимони 
хориҷӣ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси омӯзиши асарҳои олимони хориҷӣ. 

 

Таҳқиқотчиён Ақидаҳои онҳо 
Бондаренко Л.В., Деҳоти Русия 
дар давраи тағйирот: шуғл, 
даромад ва инфрасохтор. 
ВНИИЭСХ, 2003, С. 326 

    Инфрасохтори иҷтимоиро ҳамчун маҷмуи ҳудудӣ-
соҳавӣ муайян кардан мумкин аст, ки шароити иҷтимоию 
фазои такрористеҳсолии қувваи корӣ, иҷтимоӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ, нигоҳдорӣ ва рушди нерӯи демографӣ 
ва меҳнатии ҷомеаро фароҳам меорад. 

Коробейников М., 
Комплекси агросаноатии Русия 
ва чораҳои рушди он. - М. 1999, 
С.19 

    Объекти инфрасохтор бояд ҳамчун объекти 
ҷудонашавандаи фаъолият дарк карда шавад. 
 

Василев В.П., Инфрасохтори 
иҷтимоии деҳот ва бозор. - 
Йошкар - Ола, 1997. С. 16. 

   Инфрасохтори иҷтимоӣ қисми таркибии инфрасохтори 
иҷтимоии хоҷагии халқ мебошад, аммо он вазифаҳои 
иҷтимоию иқтисодиро дар воҳиди муайяни ҳудудӣ, дар 
муҳити муайяни иҷтимоию иқтисодӣ иҷро мекунад. 

Платон М.С. Инфрасохтори 
иҷтимоии деҳот. - М. 
Агропромиздат, 1986. С.17. 

   Инфрасохтори иҷтимоӣ - ин низоми соҳаҳои 
ҳамгирошудаи иқтисодиёт, маҷмуи муассисаҳо ва 
ташкилотҳое мебошад, ки барои зиндагии инсон дар 
соҳаи меҳнат, ҷамъиятӣ-сиёсӣ, маънавӣ ва ҳамзамон дар 
соҳаи оила ва ҳаёти ҳаррӯза шароити мусоид фароҳам 
меоранд. 

Козлинской В.М., 
Инфрасохтори иҷтимоии деҳот. 
– Елегва, 1990. С.30. 

   Инфрасохтори иҷтимоӣ ҳамчун маҷмуи соҳаҳо, 
намудҳои фаъолияте, ки дар қаламрави мушаххас 
шароити заруриро барои такрористеҳсолии шахсони 
умедбахши истеҳсолӣ ва барои рушди соҳаи 
хизматрасонӣ ва молҳои истеъмолӣ дар деҳот фароҳам 
меоранд. 

Тошенко Ж.Т. 
Инфрасохтори иҷтимои, моҳият 
ва роҳҳои тараққиёти он. 
М.: мысль 1980. – 205 с. 

   Инфрасохтори иҷтимоӣ маънои низоми муассисаҳо ва 
ташкилотҳоро дорад, ки онҳо на он қадар нақши калони 
техникиро дороянд, на аҳамияти иҷтимоию иқтисодӣ 
зеро ки, ҳар яки он пеш аз ҳама барои оптимизатсияи 
фаъолияти худи шахс, шароит фароҳам меорад. 

Хомелянский Б.Н. 
Захираҳои 
такрористеҳсолкунии 
инфрасохтори иҷтимои М.: 
Экономика, 112 с. 

    Инфрасохтори иҷтимоиро ҳамчун ҷузъҳои 
инфрасохтори иҷтимоӣ дар алоҳидагӣ ба таври зерин - 
иқтисодӣ (маориф, тандурустӣ, фарҳанг) ва хонаводагӣ 
(савдои чакана, хоҷагиҳои коммуналӣ, фонди манзил ва 
ғ.) ҷудо мекунад. 
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Ҷадвали 1.1.3. - Моҳият ва тавсифи инфрасохтори иҷтимоии деҳот ба ақидаи олимони 
ватанӣ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси омӯзиши асарҳои олимони ватанӣ 

Аз гуфтаҳои боло бар меояд, ки як қисми инфрасохтори деҳот, аз он 

ҷумла иҷтимоӣ бо соҳаҳои ғайриистеҳсоли монандӣ доранд. Дар асоси 

Таҳқиқотчиён Ақидаҳои онҳо 
Пириев Ҷ.С., Аҳмадов Р.Р. Развитие 
социальной сферы в сельской 
местности на основе формирования 
государственно-частного партнерства./ 
2015г.-Пенза, 2015.- С. 299-304. 

   Андозаи маблағгузории асосии барои сохтмон 
ҷудошуда, барқарорсозӣ, тавсия 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. 

Ашӯров И.С. Аграрная реформа 
Республики Таджикистан / И.С. 
Ашуров // – М.: ООО НИПКЦ «Восход 
– А», 2008.– 332с.41 

    Нишондиҳандаҳои таъминии рушди инфрасохтори 
иҷтимоиро бо роҳи таъмини кафолатҳои иҷтимоӣ, 
хидматҳо, маҳсулот ҳангоми таҳлили дурнамои ислоҳоти 
аграрӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода намудааст. 

Давлатов Қ.Қ. Тенденции  развития 
сельского хозяйства и проблемы 
углубления коопрационно-
интеграционных отношений в АПК 
Таджикистана// Международный 
сельскохозяйственный журнал.-2007.- 
№1.С. 51-53. 

    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 

Одинаев Ҳ. А. Эколого-экономическое 
регулирование природопользования в 
сельском хозяйстве, М.: МАКСПресс, 
2004. – 240 с. 

    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. 

Мадаминов А.А. Оценка влияния 
ресурсосберегающих технологий на 
устойчивое развитие сельского 
хозяйства. // Вестник Таджикского 
национального университета. Серия 
экономических наук, (Научный 
журнал),2/11(155).–156с. 

    Оид ба истифодаи нишондиҳандаҳои арзёбӣ, сатҳ ва 
сифати хидматҳоро қайд кардааст, ки инфрасохтори 
иҷтимоӣ бо нишондиҳандаҳои ниҳоии худ, дар 
нишондиҳандаҳои микроиктисодӣ инъикос ёфтааст.  

Самандаров И.Х.,  Шоинбекова Қ.З. 
Таъсири инфрасохтори иҷтимоӣ ба 
рушди устувори деҳот. – Душанбе, 
2011.– 136 с.  

    Дар таҳқиқот асосҳои назариявӣ ва самтҳои назарияи 
рушди устувор баррасӣ карда шуда, ҳадафҳо, вазифаҳо ва 
равишҳои  назариявии илми рушди устувори деҳот 
баррасӣ шудаанд. Роҳҳои таъмини рушди устувори деҳот, 
такмили низоми идоракунӣ ва методологияи пешгӯӣ 
пешниҳод карда шудаанд. 

Билолов Н.К. Развитие социальной 
инфраструктуры – одной из 
приоритетных направлений стратегии 
модернизации региональной 
экономики // Молодежь и 
современная наука.- Душанбе: 
«Бухоро», 2013. С. 291 – 300.  

    Дар асоси омӯзиши самтҳои ташаккули инфрасохтори 
иҷтимоии деҳот дар шароити бозоргонӣ як қатор ақида, 
моҳият ва соҳаҳое, ки ба ин сохтор шомиланд ҷудо намуд. 
Соҳаи хизматрасонии истеҳсоли ва аҳолии деҳотро ба 2 
қисм ҷудо намуда, ҳар яки онҳоро вобаста аз 
таъсиррасониашон ва аз нуқтаи назари соҳавӣ ба 
истеҳсолот, ҳудудӣ, моликият синфбандӣ намудааст. 

 
 

Ақидаи муаллиф 

    Инфрасохтори иҷтимоӣ маҷмуи объектҳое мебошанд, 
ки барои мустақим қонеъ кардани талаботи (инсон) 
одамон хусусан сокинони деҳот, инчунин таъмини сатҳи 
муайяни зиндагӣ, тарбияи такрористеҳсолии 
ҳамаҷонибаи ҳаёти шахс ба хусусиятҳои хоси иқтисодӣ - 
бозоргонӣ пешбинӣ шудааст. 
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категорияҳои иқтисодӣ ҳамаи инфрасохтори иҷтимои шакли моликияти 

соҳаҳои ғайриистеҳсолиро таҷассум кардааст. Чуноне, ки аз маълумоти 

овардашудаи ҷадвали 1.1.2 ва 1.1.3 бар меояд, олимони гуногун ақидаҳои 

худро баён намудаанд, ки ҳар яки онҳо ҷолиби диққат, таҳлил, омӯзиш ва 

истифодабарӣ қарор дошта метавонад. Ба фикри мо бештар ва мушахасстар 

моҳияти инфрасохтори иҷтимоиро таҳлили ду олими хориҷӣ Бондаренко Л.В., 

Платон М.С., муаррифӣ намудаанд.  

Олимони ватанӣ Самандаров И.Х, Шоинбекова Қ.З., [129] дар меҳвари 

ин моҳият ҳамаи ҷанбаҳои таъсиркунандае, ки шароити мусоидро фароҳам 

меорад, акси худро ёфтааст. Аз таҳқиқи ниёзҳои аҳолии деҳот оғоз намудани 

ҷустуҷӯи унсурҳо ва меъёрҳои инфрасохтори иҷтимоии деҳот, аз нигоҳи 

методологӣ дуруст мебошад, инчунин аз ибтидо зарурати дар маркази 

ташаккули муносибатҳои навъи иқтисодии бозор ҷойгир ва муайян кардани 

шахсияти инсон мувофиқи мақсад аст. Табиати иқтисодии инсон маҳз аз 

ниёзҳои ӯ оғоз мешавад, ки барои қонеъ кардани онҳо, ӯ ба муносибатҳои 

мухталифи иҷтимоӣ - иқтисодӣ ва ҳамкориҳо шуруъ мекунад. 

Дар ин ҷо мушкилотҳои ҳамкории соҳаҳои гуногун ва бахшҳои 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот ва таъсири онҳо ба рушди комплекси 

агросаноатӣ аҳамияти махсус дорад. Аз сабаби гуногунӣ ва якхела набудани 

функсияҳои иҷрошуда ё иҷрошаванда, соҳаҳои инфрасохтори иҷтимоиро ба се 

гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст: 

•  соҳаҳое, ки ба хизматрасонии моддӣ, маишӣ, коммуналӣ ба аҳолӣ 

машғуланд; 

•  соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ, эҷоди арзишҳои махсуси ғайримоддӣ 

(арзишҳои маънавӣ), инчунин хизматрасониҳои ғайримоддӣ, ба монанди: 

хадамоти тандурустӣ, маориф, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш; 

• фонди манзил; 

 Чунин таснифот, аз ҷумла иншооти инфрасохтори иҷтимоии деҳот, ки 

бевосита ба хизматрасонии моддӣ ва ғайримоддии аҳолӣ машғуланд, аллакай 

дар замонаҳои пешин низ шаҳодат медоданд, ки аз нуқтаи назари илмӣ 
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мафҳуми «дороиҳои ғайриистеҳсолӣ» ва «объектҳои ғайриистеҳсолӣ» -ро 

муваффақ ҳисобидан номумкин аст, зеро онҳо нишон медиҳанд, ки ин соҳаҳо 

(иншоот, фондҳо) бо истеҳсолот бе восита алоқа надоранд. 

Аз ин лиҳоз барои омӯзиши ин категорияҳо равишҳои зерини назариявӣ 

мавҷуда истифода мешуданд, ки онро олими рус Тошенко исбот намуда, 

чунин тасниф додааст: 

• дар асоси функсия; 

• бо назардошти принсипҳои соҳавӣ; 

• аз рӯйи принсипҳои фаъолияти меҳнатӣ; [132]. 

Ҳамин тавр, дар асоси таснифотҳои олимон ва аз нуқтаи назари 

вазифаҳои гузошта шуда, мо таснифҳои дурусттар ва мукаммал гаштаи 

инфрасохтори иҷтимоиро чунин муаррифӣ менамоем: 

•  фаъолияти меҳнатӣ; 

• фаъолият дар соҳаи фарҳанги маънавӣ; 

•  хизматрасонии иҷтимоӣ ва хонаводагӣ; 

•  тандурустӣ ва экологӣ. 

Дар маҷмуъ инфрасохтори иҷтимоиро тавсиф намуда, пеш аз ҳама бояд 

таъкид кардан лозим аст, ки он, ба монанди дигар соҳаҳои низоми иҷтимоӣ, бо 

сатҳи рушди қувваҳои истеҳсолкунанда муайян карда мешавад, ки ин шартият 

бо ду роҳ зоҳир мешавад: 

•  шарти объективӣ, заминаи моддии фаъолияти он дар маҷмуъ сатҳи 

рушди ҳамаи истеҳсолотро дар бар мегирад, аз ҷумла соҳаи кишоварзӣ; 

•  суръати рушди инфрасохторро таркиби иҷтимоии аҳолӣ, яъне самт ва 

дараҷаи рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот вобаста ба рушди объект ва 

субъекти истеҳсолот дар алоқамандӣ ва ягонагии онҳоро муайян мекунад. 

Дар асоси омӯзиш ва таҳлили мафҳумҳои дар боло оварда шуда, ҷузъҳои 

инфрасохтори иҷтимоиро ба таври муфассал чунин муаррифӣ намудан 

мумкин аст (расми 1.1.2). 
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Расми 1.1.2. - Таҳияи муаллиф. Ҷузъҳои асосии инфрасохтори иҷтимоии деҳот  

Вобаста аз хусусияти эҳтиёҷоти инфрасохтори иҷтимоии деҳот, мо 

онҳоро шартан ба чор гурӯҳи соҳавӣ тақсим намудем ва дар алоҳидагӣ ҳайати 

сохтори ҳар яки онҳоро шарҳ медиҳем: 

1. Соҳаҳое, ки ба фаъолияти меҳантӣ ва ҳолати иҷтимоии аҳолии деҳот 

таъсири бевоситаи худро мерасонанд ба монанди нақлиёт (боркаш, 

мусофирбар), ташкили фаъолияти истеҳсолӣ, мутахассис, ихтисос, касбияти 

кормандони алоқа ва ғайра дохил мешаванд;    

2. Соҳаҳое, ки талаботи маънавии мардуми деҳотро оид ба таҳсилот, 

баланд бардоштани сатҳи фарҳангӣ, маънавӣ, маданияти истеҳсолот қонеъ 

мекунанд; 

Фаъолияти меҳнатӣ 

Нақлиёт 

Алоқаи хадамоти 
ҷамъиятӣ 

Санъат 
Ташкили фаъолияти 

истеҳсолӣ 

Объектҳои фарҳангӣ 

Тайёр намудани 
кадрҳои меҳнатӣ 

Объектҳои тандурустӣ 

Маориф 

Фарҳанг ва маориф 

Сатҳ, дараҷа, малакаи 
ихтисосии кормандон 

Савдо ва таъминот 

Ҷузъҳои 
инфрасохтори 

иҷтимоӣ 

  Ҳифзи соҳаи тандурустӣ ва 
муҳити зист 

 Химатрасонии иҷтимоӣ ва 
хонаводагӣ 

Хӯроки умумӣ 

Хоҷагиҳои 
 манзилӣ-коммуналӣ 

Хизматрасонии маишӣ Ҳифзи муҳити зист 

Амнияти иҷтимоӣ 

Тарбияи ҷисмонӣ ва  
варзиш 
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3. Соҳаҳое, ки хизматрасонӣ ва талаботи физиологии аҳолии деҳотро 

қонеъ мекунанд: аз ҷумла хизматрасонии маишӣ ба аҳолӣ, хоҷагии манзилию 

коммуналӣ, хизматрасонии савдо, хӯроки умумӣ, нақлиёти мусофирбар ва 

алоқа;  

4. Бахшҳои инфрасохторӣ, ки талаботи аҳолии деҳотро дар соҳаи 

тандурустӣ, тарбияи ҷисмонӣ ва экологӣ қонеъ мекунанд. 

        Ҳар як соҳаи инфрасохтори иҷтимоӣ вазифаҳои мушаххас (хусусӣ) -ро 

иҷро мекунад, ки дар маҷмуъ зерфунксияҳои инфрасохтори иҷтимоиро 

ташкил медиҳанд. Ҳар як унсури инфрасохтори иҷтимоии деҳот дар иҷрои 

вазифаи мақсадноки худ фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ барои 

аҳолӣ мебошад, нақши мушаххас ва беназирро дорост. Бояд қайд кард, ки он 

меъёри таснифи соҳаҳоро ҳамчун муайянкунандаи инфрасохтори иҷтимоӣ, 

пешниҳод менамоем, ки ҳадафи функсионалии онҳо дар раванди истеҳсолот, 

ки барои бевосита қонеъ кардани ниёзҳои инсон мебошад, ба назар гирифта 

шаванд. Бояд қайд кард, ки ҳеҷ яке аз соҳаҳои истеҳсолот, ки хизмат 

мерасонанд, худ аз худ вуҷуд дошта наметавонад. Мутақобила, мукаммалӣ ва 

вобастагии соҳаҳои гуногун дар ин самт низоми ҷудонопазирро ташкил 

медиҳанд ва танҳо маҷмуи соҳаҳо ё маҷмааи онҳо бо алоқаҳои дохилӣ, 

байнисоҳавӣ метавонанд ҳамчун инфрасохтори иҷтимоӣ ҳисобида шаванд. 

  Барои таърифи иҷтимоию иқтисодии ояндаи деҳот, хусусияти 

фаъолияти истеҳсолии одамон, низоми эҳтиёҷоти сокинони деҳот ва сохтори 

иҷтимоии он дар иқтисоди бозорӣ аҳамияти бунёдӣ доранд. Дар робита ба ин, 

таъкид кардан муҳим аст, ки рушди соҳаҳо ва бахшҳои инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот дар ягон ҳолат унсурҳои муносибатҳои бозорӣ ва дигар 

навовариҳои пешрафтаи илмию техникиро инкор намекунанд, баръакс, нақши 

онҳоро баланд мебардоранд ва онҳоро пурра мекунад. Он шаклҳои нави 

идоракунӣ ва моликият, ки аз муносибатҳои бозорӣ, аз ҷумла заминаи моддию 

техникии истеҳсолот ба вуҷуд меоянд, худ аз худ ҳама чизи навро дар 

иқтисоди бозорӣ тавсиф карда наметавонанд. Сифат ва фаҳмиши нави 

иқтисодиёти муосири деҳот маънои дигар дорад ва онро метавон танҳо дар 
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доираи ақидаи умумии инфрасохтори иҷтимоии деҳот ҳамчун як ҷузъи 

таркибии қувваҳои истеҳсолкунандаи ҷомеаи муосир ва дар маҷмуъ иқтисоди 

бозоргонӣ номид. Мувофиқи ақидаи дурусти академик Г.А. Романенко «Маҳз 

бозор, механизми фаъолияти он, инфрасохтор, мутахассисон, мушкилоти 

бештар дар низоми дигаргуниҳои иҷтимоию иқтисодӣ шудаанд” тасниф 

додааст. Дар давом ӯ чунон мешуморад, ки “бинобар номукаммалии 

муносибатҳои бозорӣ, истеҳсолкунандагони кишоварзии ҳама шаклҳои 

моликият ва идоракунӣ баробар зарари худро мебинанд»[122].  

Яъне баррасии масъалаҳои муносибатҳои бозорӣ бо ҳама гуногунии 

онҳо, возеҳан ва равшан нишондодҳои хусусиятҳои бозорҳои инфиродии 

маҳсулоти кишоварзӣ ва озуқаворӣ, захираҳои моддию техникӣ ва 

хидматрасонӣ, соҳаи меҳнат, иҷтимоӣ ва муносибатҳои заминдориро талаб 

мекунад[127]. Дар ин боб Академик И.Г. Ушачёв ба таври бояду шояд таъкид 

мекунад, ки «дар доираи барномаи давлатии иҷтимоӣ, ки мушкилотҳои 

деҳотро дар бар мегирад аз ин лиҳоз зарур аст, ки дар ин барнома деҳот низ бо 

бахши махсус дар назар гирифта шавад» [134]. Дар минтақаҳо, низ хадамоти 

дахлдори иҷтимоӣ бояд бахшҳои махсус дошта бошанд, ки фаъолияти худро 

бо мақомоти кишоварзӣ ҳамоҳанг кунанд. Самтҳои таъмини шуғли пурраи 

аҳолии деҳот бори аввал нест, ки аз ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон таъкид 

гаштааст. Яъне он барқарорсозии истеҳсолоти кишоварзӣ, ободонии деҳот, 

ташкили истеҳсолотҳои нави самти саноатӣ, рушди хоҷагиҳои ёрирасони 

шахсӣ ва бозомӯзии зарурии мутахассисонро дар бар бояд гирад[140]. Агар 

вазъияти умумии кишоварзии Тоҷикистонро таҳлил намоем, ки он аз назари 

иқтисоди миллӣ ва соҳаҳои дигари хоҷагии халқ, ки каму беш қафо мондааст, 

пас сухан дар бораи қабули он қонунҳое меравад, ки дар онҳо муаммоҳои 

рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот ҳамчун яке аз мушкилотҳои махсуси 

ҳалталаб бояд баррасӣ гарданд. 

 Ба мисоли: қонунҳои қабул гашта дар бораи рушди соҳаҳои иҷтимоии 

инфрасохтори деҳот, амнияти озуқаворӣ, рушди иҷтимоии минтақаҳои кӯҳӣ 
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ва водӣ, рушди истихроҷи маъданҳои куҳӣ ва ғайра. Танҳо онҳо усули 

пурсамари истифодаи инфрасохторҳои дар деҳот мавҷуд буда ва манфиати 

иқтисодӣ аграрии типи бозорро таъмин ва таъсир расонида метавонанд. Ба 

рушди босамари соҳаҳо ва бахшҳои инфрасохтори иҷтимоии деҳот тавассути 

ташкили ярмаркаҳои доимӣ барои фурӯши яклухти бисёр зироатҳои 

кишоварзӣ, тавсифи кори соҳаи нақлиёт, беҳтар кардани вазъи анборҳо, 

хизматрасонии яхдон, бастубанди онҳо ва барои истеҳсолкунандагони деҳот 

мусоидат кардан мумкин аст. 

Инчунин дар ҷанбаи мушкилоти мавриди омӯзиш ташкил кардан дар 

деҳоти сераҳолӣ «фирмаҳои мустақили миёнаравӣ», ки хадамоти маркетингӣ, 

аз ҷумла таблиғ, «низоми миёнаравии фармоишӣ» (аз рӯйи таҷрибаи 

хоҷагиҳои минтақаҳои ҷумҳурӣ) фармоишгарон ва пудратчиён ва ғайраҳо, ки 

таълими шабеҳи онҳо бо амалия водор хоҳад шуд. Таҷрибаи назарраси 

иштироки бевосита дар фаъолияти истеҳсолӣ ва харид аз ҷониби деҳот дар 

бисёр ноҳияҳо ва вилоятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра карда шудааст. Агар 

мо масъалаи бо таҷҳизоти хурди кишоварзӣ ва яхдон таъмин намудани 

кооперативҳои маҳсулот тайёркунанда ва нигоҳдорандаро ҳал кунем ва ин 

таҷрибаро истифода бурда тавонем, ба натиҷаҳои боз хам баландтар ноил 

гашта метавонм. Чуноне, ки дар боло қайд намуда будем истеҳсоли 

агросаноатии муосир, инчунин аз ҷониби як қатор соҳаҳои дигари иҷтимоӣ, аз 

қабили нақлиёт, хизматрасонии коммуналӣ, алоқа ва иттилоот, таъминоти 

зихираҳои энергетикӣ фаро гирифта шудааст. Ин маънои онро дорад, ки 

кишоварзии ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он ба марҳилаи нави тараққиёти худ 

мегузаранд ва ба ҳалли мушкилоти инфрасохтори иҷтимоии деҳот, нақши 

бахши хизматрасонӣ, алоқа, маориф, фарҳанг, тандурустӣ, сайёҳӣ, ҳунарҳои 

мардумӣ назари навро талаб мекунанд, ки ба рушд таъсири худро мерасонад,  

истеҳсолоти кишоварзӣ афзоиш меёбад, фарқияти деҳот ва шаҳр коста 

мегардад. Ин марҳилаи нав, ки суръати рушди кишоварзиро таъмин менамояд, 

дар ояндаи наздик аҳамияти умумибашарӣ, гуногуншаклӣ ва ҳамчун омилҳои 

нави рушди иқтисодиёти аграрӣ баромад мекунад, ки эҷоди шаклҳои нави 
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ташкилотҳои ҷамъият ва такмилӣ мавҷудаҳоро талаб менамояд. Гарчанде, ки 

ин мушкилот метавонад мавзуи омӯзиши махсуси олимони кишоварзӣ бошад, 

ҳамзамон онҳо якҷоя рушди босифати тамоми низоми маориф, тандурустӣ, 

хадамоти иттилоотӣ, хоҷагии манзилию коммуналӣ, савдо ва хизматрасонии 

маишӣ, тиҷорат ва хӯроки умумӣ, коммуникатсияи нақлиёти автомобилӣ ва 

ғайра унсурҳои истифодаи самараноки онҳо то дараҷаи ҳалкунанда ба рушди 

устувори тамоми комплекси агросаноатии ҷумҳурӣ ва хусусан ҳар як минтақа, 

вилоят, ноҳия, ҷамоат ва деҳот вобастаанд, таъмин намуда метавонанд. Чунин 

алоқа ҳам бевосита тавассути фаъолияти гуногунҷабҳаи корхонаҳои 

кишоварзӣ молистеҳсолкунандагони алоҳида барои фароҳам овардани 

шароити мусоид ва аз ҷиҳати иқтисодӣ дастрас барои меҳнаткашон 

(коргарон), аҳолӣ ва ҳокимияти маҳаллӣ дар сатҳи маҳалҳо, (деҳот)  амалӣ 

карда мешавад. Гузариш ба механизми бозоргонӣ ҳатман омодагии 

ҳамаҷонибаи иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва психологии аҳолии деҳотро дар бар 

мегирад, ки мафҳуми он бояд бо дарназардошти муносибати гурӯҳҳои 

гуногуни иҷтимоӣ-иқтисодӣ, демографӣ, қавмӣ, таърихӣ, маданӣ-фарҳангӣ 

дар шароити вуҷуд доштани изофаи захираҳои меҳнатӣ, ки дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба назар мерасад, ҳалли худро ёбад. Аз ин рӯ, дар шароити нави 

иқтисодӣ вазифаҳои ҳалли мушкилоти иҷтимоии деҳот бо афзоиши нақши 

ҳукуматҳои маҳаллӣ дар ташкили рушди иқтисодиёти деҳот ва бунёди 

объектҳои инфрасохтори иҷтимоӣ зич алоқаманданд. Ин раванд аз бисёр ҷиҳат 

метавонад интиқоли иншоотҳои инфрасохтори иҷтимоиро ба корхонаҳои 

кишоварзӣ, ҳукуматҳои маҳаллӣ, яъне ҷамоатҳо суръат бахшад, то фаъолияти 

муътадили онҳоро таъмин намоянд. Таъмини мустақилияти бештар ба онҳо 

имкон медиҳад, ки масъалаҳои иҷтимоиро самараноктар ҳал кунанд, аз ҳама 

муҳим он имкон медиҳад, ки тамоми маҷмуи инфрасохтори иҷтимоии деҳот 

мутаносибан рушд намоянд. Барои ин ташаккул додани захираҳои устувори 

молиявӣ зарур мебошад, ки нигоҳдорӣ ва рушди инфрасохтори иҷтимоии 

деҳот, сохтмони мактабҳо, беморхонаҳо, бахши хизматрасонӣ, таъмири роҳҳо 

ва дигар иншооти иҷтимоиро таъмин мекунанд. 
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1.2. Мушкилот, нақш ва вазифаҳои асосии рушди инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот 

Инсон бо мушкилотҳо худ нуқтаи ибтидоии рушди устуворро ифода 

мекунад ва бо дарназардошти мушкилотҳо усулҳои байнисоҳавии ҳалли 

онҳоро талаб мекунад. Масалан, мушкилоти деҳқонон, аз он ҷумла дар НТҶ, 

на танҳо аз ворид ва истифодаи технологияи пешқадами кишоварзӣ, балки 

маҷмуи куллии омилҳои гуногуни ба ҳам алоқаманд иборат аст. 

Аз он бар меояд, ки иқтисодиёти деҳот дар маҷмуъ аз бахшҳои асосии 

зерин: кишоварзӣ, таъминотӣ, савдо, саноат, истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ, 

хидматрасонии иҷтимоӣ (нақлиётӣ, тиббӣ, фарҳангӣ, сайёҳӣ ва ғайра), ки дар 

маҷмуъ ба сатҳи иқтисодӣ - иҷтимоии аҳолии он таъсири худро мерасонанд, 

иборатанд. Солҳои охир сайёҳӣ ва бахши хизматрасонии он, ҳунарҳои 

мардумӣ таъсири чашмрасро ба рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот 

фаъолтар намуда истодаанд, ки ин иқдом аз пешниҳоди Пешвои миллат, 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма 

гирифтааст[21]. 

Аммо ба фикри мо дар маҷмуъ, рушди деҳот бештар аз вазъи кишоварзӣ, 

сатҳи рушди баъзаи моддӣ-техникӣ ва молиявии он вобаста аст, ки имрӯз яке 

аз корфармоёни асосии аҳолии деҳот ва ягона бахши бузурги иқтисодиёт буда 

ҳифзи табиӣ, нигоҳдории манзараҳои фарҳангӣ-таърихӣ, экологиро амалӣ  ва 

таъсири мусбии худро мерасонад. Таъмини рушди мунтазами соҳаи 

кишоварзӣ чунон, ки Петриков А.В., қайд менамояд «ин таъмини доимӣ ва 

лозимаи аҳолӣ бо маводи озуқаворӣ дар шароити фаъолияти хоҷагидорӣ бе 

расонидани зарар ба муҳити табиат дар асоси технологияҳои ҳозиразамонаи аз 

ҷиҳати экологӣ безарар мебошад» [118] мешуморад, ки ҷолиби диққат аст.  

Рушди устувори инфрасохтори иҷтимоии деҳот танҳо аз як раванди 

истеҳсолӣ, кор дар як бахши иқтисодиёт ё аз як соҳаи мушаххас иборат нест, 

он равишҳоеро дар бар мегирад, ки дар се сатҳи зерин фаъолият мекунанд:  

1. Беҳтар кардани шароити зист дар маҳалҳои деҳот;  

2. Татбиқи раванди тағйирёбии сохторҳо дар сатҳи минтақавӣ; 
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3. Ба расмият даровардани сохтори сиёсӣ ва татбиқи мушаххаси 

конвенсияҳои байналмилалӣ дар сатҳи миллӣ. 

Аз нигоҳи олими рус Ушачев И.Г. дар мафҳуме, ки тараққиёти 

рушдкунандаи деҳотро таъмин менамояд, рушди устувори ҷамъиятиро 

мебинад ва онро чунин муаррифӣ намудааст: 

1. Аз ҷониби соҳаҳои мухталиф иҷро кардани вазифаҳои хоҷагии халқӣ он 

(истеҳсоли маҳсулоти истеъмолӣ (хӯрокворӣ), ашёи хоми кишоварзӣ, дигар 

маводҳо ва хидматрасониҳои (ғайрикишоварзӣ), инчунин фоидаи ҷамъиятӣ - 

нигоҳ доштани тарзи ҳаёти деҳот ва фарҳанги он, расонидани хидматҳои 

фароғатӣ, иҷтимоӣ, назорат аз болои қаламравҳо, ҳифзи манзараҳои таърихан 

рушдёфта); 

2. Таъмини такрористеҳсолии васеи аҳолӣ, баланд бардоштани сатҳ ва 

беҳтар шудани сифати зиндагии онҳо;  

3. Нигоҳ доштани тавозуни экологӣ дар биосфера. 

Дар баробари ин, ӯ рушди устувори деҳотро чунин иброз менамояд. 

Яъне «рушди устувори ҷомеаи деҳот, ки афзоиши самаранокии иқтисодиёти 

деҳот, баланд шудани сатҳ ва беҳтар шудани сифати зиндагии мардуми он, 

нигоҳдории мувозинати экологӣ, ҳифз ва беҳтар намудани манзараҳои табиии 

деҳотро таъмин менамоянд», фаҳмидан лозим аст[134].  

Набудани равиши ҳамаҷонибаи байнисоҳавии рушди деҳот, боиси 

қабули қарорҳои номукаммали идоракунӣ мегардад ва он имкон намедиҳад, 

ки ба барномаҳои рушди нуқтаҳои аҳолинишин афзалият дода шаванд ё 

ҳангоми иҷро онҳо татбиқ шаванд. Вале печидагӣ ва ҳампайвастагии 

мушкилотҳои рушди деҳотро заминаи илмӣ медиҳад ва манбаъҳои асосии 

банақшагирии он таъсир мерасонанд, такмил ва бо ҳам алоқаи зич доштани 

онҳоро чунин тасвир менамоем (расми 1.2.1). 
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Расми 1.2.1. - Таҳияи муаллиф. Манбаъҳои асосии ба нақшагирии рушди 
инфрасохтори иҷтимоии деҳот  
 
         Ҳар як манбае, ки дар расми 1.2.1 оварда шудааст, хусусияти амалҳои 

хоси худро  доранд, ки ҳангоми ба нақшачорабиниҳои маҷмуи рушди 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот, бояд дар алоҳидаги омӯхта ва роҳҳо, 

нишондиҳандаҳо, муҳлат ва ҳаҷми ҳар яки онҳо дар таъмини иҷтимоӣ – 

иқтисодии деҳот ба назар гирифта шавад. 

Чуноне, ки маълум аст, дар назария ва амалияи рушди минтақавӣ 

мафҳумҳои «рушди маҷмуӣ (иҷтимоӣ – экологӣ – иқтисодӣ)», «рушди 

устувор», «рушди интегралӣ» аксар вақт ҳамчун истилоҳҳои наздик, ба ҳам 

алоқаманд ва муродиф истифода мешавад, ки он аз як ҷиҳат дурустанд ва 

хусусиятҳои ба ҳаммонандро дороянд. 

Ҳамзамон, олим Носова С.С. чунин иброз медорад, ки «рушд» - «маҷмуӣ 

тахассуси самараноки ҳудудиро такмил медиҳад, рушди бомуваффақияти 

махсусгардонии соҳаҳои мухталифро таъмин менамояд, сохтори соҳавии 

иқтисодиёти минтақаро диверсификатсия (дигаргун) мекунад ва бо ин ҳама 

устувории фаъолияти тамоми маҷмааи ҳудуди иҷтимоӣ ва табииро баланд 

мебардорад» [112]. 

Ҳолати табиӣ ва 
иқлимии минтақа 

Коркард ва нигоҳдории 
маҳсулоти кишоварзӣ  

Кишоварзӣ 

Сохтори 
нуқтаҳои 

аҳолинишин 

Экология ва 
муҳофизати табиат, 

кишоварзӣ Аҳолӣ, 
демография, синну 

сол, шуғл 

Инфрасохтори 
саноатӣ  

Савдо ва ҳунарҳои 
мардумӣ 

Фурӯши маҳсулоти 
кишоварзӣ 

 

Фарҳанг, 
маориф, 
сайёҳӣ 

Рушди 
инфрасохтори 

иҷтимоии 
деҳот 
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Самтҳои калидии рушди сиёсати кишоварзӣ дар аввал ин эътирофи 

мавқеи стратегӣ ва бисёрфунксионалии кишоварзӣ, ки  нақш ва таъсири он дар 

шароити баъди индустриаликунонии ҷамъият ва ҷаҳонишавӣ кам намеградад, 

балки меафзояд. Аз ин рӯ, самти дигари сиёсати деҳот - баланд бардоштани 

рақобат ва самаранокии соҳаи кишоварзӣ бо мақсади нигоҳ доштани нақши 

пешбарандаи саноат дар иқтисодиёти деҳот ва таъмини рушди устувори он дар 

кишвар боқӣ мемонад ва амалӣ мешавад. Аммо, як қатор иқтисоддонҳо ва 

сиёсатмадорон ақидаи муқобил доранд ва иброз медоранд, ки кишоварзӣ 

соҳаи афзалиятноки иқтисод нест ва бояд коҳиш дода шавад, ки ба фикри мо, 

начандон қобили қабул мебошад.     

Чунки рушди соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз он ҷумла дар 

НТҶ метавонад на танҳо аҳолии худро ба маводи озуқаворӣ таъмин намоянд, 

балки ҳамчун субъекти фаъоле барои таъмин намудани бозори озуқавории 

бурун марзи саҳми босазои худро дар ин ҷода гузорад. 

Дигар он, ки тағйир додани иқтисодиёти деҳот ба шуғли 

ғайрикишоварзӣ бо хароҷоти назаррас алоқаманд буда, хароҷоти кофии 

захираҳоро, ки ҳам барои бунёди заминаи мувофиқи истеҳсолӣ ва ҳам барои 

бозомӯзии мутахассисон самаранок истифода шаванд, талаб мекунад. Аммо, 

ҳоло давлат дорои чунин захираҳо нест ва сармоягузорони алоҳидаи хусусӣ то 

ҳол ба бахши ғайрикишоварзии иқтисодиёти деҳот таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир 

накардаанд.  

Бояд қайд кард, ки комплекси агросаноатӣ ҳамчун ҷузъи муҳими деҳот, 

мушкилоти таъмини некӯаҳволии иқтисодии аҳолии онро, қисман ҳал карда 

метавонад. Маълум аст, ки рушди иқтисодӣ назар ба афзоиши маҷмуи 

маҳсулоти дохилӣ васеътар аст. Афзоиши маҷмуи маҳсулоти дохилӣ танҳо яке 

аз воситаҳоест, ки рушди устувори иқтисодиро таъмин мекунанд. Рушди 

иқтисодӣ болоравии иқтидори иҷтимоию иқтисодӣ, беҳтар шудани сатҳи 

зиндагӣ ва вазъи демографӣ, вазъи саломатии аҳолӣ, болоравии сатҳи 

маърифати онҳо, таъмини ҳама шаклҳои амният ва иштироки баробари 

кишвар дар тақсимоти ҷаҳонии меҳнатро нишон медиҳад. Дар ин ҷода шарти 
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пешакии он боқӣ мемонад, аммо равандҳои таназзули демографӣ то ҳол қатъ 

нашудаанд ва дар маҷмуъ як қатор таҳдидҳоро барои таъмини рушди 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот воқеӣ нигоҳ медоранд. 

 Чуноне, ки олими рус иброз медорад «Агар тамоюлҳои бартаридоштаи 

афзоиши ҳаҷм ва самаранокии истеҳсолоти комплекси агросаноатӣ идома 

ёбанд, он қисман афзоиши фарқи минбаъдаи сатҳи зиндагии аҳолии деҳот ва 

шаҳрро амалӣ менамоянд», чунончи: 

 бад шудани вазъи иҷтимоию иқтисодии деҳот (бекорӣ, таназзули 

инфрасохтори иҷтимоӣ); 

 амалӣ гаштани таҳдидҳо оид ба коҳиш додани дастрасии ҷисмонӣ ё 

иқтисодии ғизо барои аҳолӣ; 

 тавлидоти сусти моддию техникӣ, кадрӣ ва иқтидори табиию экологии 

кишоварзӣ [125]. 

 Дар ин ҳолат, сухан бевосита на танҳо дар бораи вазъи соҳаи кишоварзӣ, 

балки дар бораи иқтисоди воқеӣ, сатҳи зиндагии аҳолӣ, дар маҷмуъ давлат 

меравад. Гап дар он аст, ки кишоварзӣ, ҳамчун яке аз соҳаҳои муҳимтарини 

иқтисодиёти кишвар, ҳамзамон як бахши серсоҳаи он мебошад, ки вазифаҳои 

гуногуни ҳаётбахшро муттаҳид мекунад.  

Иловатан, ба фикри мо, зарур аст, ки вазъ дар бахши агросаноатии деҳот 

аз мавқеи дурнамои оянда ва тамоюлҳои ҷаҳонӣ, ки ба ҳама маълуманд, 

хусусан дар ҷумҳурии азизамон, гузариш аз давлатӣ аграрӣ – саноатӣ ба 

саноатӣ – аграрӣ арзёбӣ карда мешавад. Дар асоси ин, нақши комплекси 

агросаноатӣ барои рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот бояд аз мавқеъҳои 

гуногун, пеш аз ҳама аз нуқтаи назари иқтисодӣ, иҷтимоӣ, экологӣ ва сиёсӣ 

баррасӣ карда шавад (расми 1.2.2).  

Ба фикри мо, дар ҳолати саноатикунонии иқтисодии давлат рушди КАС, 

ҳамчун яке аз омилҳое, ки тараққиёти мунтазами деҳотро амалӣ месозад на 

танҳо боқӣ мемонад, балки баракс меафзояд чунки ин соҳа яке аз соҳаҳои 

асосии иқтисодиёт буда, ҳамзамон саноатро ба ашёи хом таъмин менамояд. 
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Расми 1.2.2. - Таҳияи муаллиф. Нақш ва мавқеи КАС дар рушди деҳот 

Аз ин лиҳоз он бояд вазифаҳои зеринро ҳатман иҷро намояд: 

  суръати афзоиши солонаи махсулоти умумии кишоварзӣ ба андозаи 3 -3,5 

фоиз таъмин карда шавад; 

  ташкили низоми самараноки суғурта дар кишоварзӣ; 

  таҳия ва татбиқи механизмҳои бештар амалӣ намудани технологияҳои 

муосир дар соҳаи растанипарварӣ ва чорводорӣ; 

  беҳтар намудани иқтидори содиротӣ ва ҳифзи манфиатҳои иқтисодии 

молистеҳсолкунандагон; 

  таъмини рушди минбаъдаи заминаи моддию техникӣ, низоми сармоягузорӣ 

ва низоми карздиҳии молистеҳсолкунандагон. 

  Ҳалли вазифаҳои пешниҳодшуда роҳ, тарз ва механизмҳои ба худ хосеро 

талаб менамоянд ва барои онҳоро амалӣ намудан, ду вазифаи бо ҳамдигар 

алоқамандро ҳал кардан лозим аст: таъмини сатҳи баланди иҷтимоии зиндагии 

Устувории 
макроиқтисодӣ 

Муносибатҳои 
буҷавӣ, молиявӣ 

 
Иҷтимоиёт 

Робитаҳои 
иқтисодии бурун 

марзӣ 

Шуғл  
Даромади 
кишоварзӣ 

Рушди деҳот Беҳтар кардани вазъи  
демографӣ 

Амнияти 
озуқаворӣ 

Ғизои бехатар Ҳифзи муҳити 
табиат 

Суботи сиёсии 
дохилӣ 

Истиқлолияти 
сиёсӣ 

Экология 

Сиёсат 

Рушди кишоварзӣ 

Иқтисодиёт 
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мардуми деҳот, ташаккули истеҳсоли рақобатбахши маҳсулоти озуқаворӣ ва 

ашёи хоми кишоварзӣ дар ҳаҷми барои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии деҳот 

лозима. 

Барои таъмини рушди иқтисодӣ - иҷтимоии деҳот бояд ҳадафҳои асосии 

он муайян карда шаванд, чунки муқаррар намудани ҳадафҳои афзалиятноки 

рушди он ба таври куллӣ, ин яке аз раванди муайян кардани аҳамияти амалҳои 

умедбахш аст, то масъалаҳои ҳалли афзалиятнок аз захираҳои маҳдуди 

молиявӣ ва моддӣ, инчунин диққати сокинони деҳотро ба даст оранд иборат 

мебошанд. Аз ин бармеояд, ки ҳадафи асосии рушди инфрасохтори иҷтимоии 

деҳот таъмини некӯаҳволии тамоми аҳолии он, пас ҳадафи рушд дар деҳот 

ҷойдошта метавонад ба мақсадҳои рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот 

мутобиқ бошад ё метавонад комилан ба он мувофиқат накунад, ё ҳатто хилофи 

он барояд. Аз нигоҳи мо, самт таркиб ва ҳадафҳои асосие, ки рушди устувори 

инфрасохтори иҷтимоии деҳотро таъмин менамоянд, ба таври васеъ ва 

мушахасс чунин пешниҳод менамоем (расми 1.2.3). 

Дар баробари муайян намудани ҳадаф ва таркиби самтҳои асосии рушди 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот вазифаҳои мушаххасе, ки ҳалли худро 

металабанд, онҳоро чунин тавсия намудан мумкин аст: 

  эҷоди системаҳои мустақили иқтисодии деҳот дар асоси ташаккули 

гардиши иқтисодии захираҳои маҳаллӣ, ташаккули кишоварзии рақобатпазир 

ва аз ҷиҳати экологӣ мувофиқ, диверсификатсияи истеҳсолоти кишоварзӣ, 

баланд шудани фаъолияти иқтисодии аҳолӣ, рушди ҳунарҳои нав ва эҳёи 

ҳунарҳои мардумӣ, савдо ва саноат, рушди инфрасохтори муосири истеҳсолӣ 

ва иттилоотӣ, рушди саноати маҳаллӣ оид ба коркарди маҳсулот ва ашёи хоми 

соҳаи кишоварзӣ, рушди ҳамаҷонибаи ҳамкориҳои соҳибкорон дар соҳаҳои 

истеҳсолот, таъминот, хизматрасонӣ, молия ва соҳаҳои дигар, таҳкими фазои 

бозор ва робитаҳои дахлдори истеҳсолӣ ва фурӯш (аз ҷумла сертификатсияи 

маҳсулот ва ғ.). 
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  ташкил ва ташаккули низоми маркетингӣ, сохторҳои хизматрасонӣ, 

ахборотиву – иттилоотӣ. Рушди худидоракунии маҳаллӣ барои ташаккули 

ҷомеаи шаҳрвандии аз ҷиҳати иҷтимоӣ муташаккил ва масъулиятноки деҳот. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расми 1.2.3. - Таҳияи муаллиф. Ҳадаф, самт ва таркибҳои асосии таъмини рушди 
инфрасохтори иҷтимоии деҳот 

 
Иҷтимоӣ-демографӣ 

Истеҳсолӣ  

Фарҳангӣ 

Сайёҳӣ 

Назорати иқтисодӣ ва иҷтимоӣ  

Дигаргунсозии  
сохторӣ 

Экология ва ҳифзи табиат 

Афзоиши аҳолии деҳот, паст кардани 
сатҳи камбизоатӣ, баланд бардоштани 
сифат ва сатҳи зиндагӣ, коҳиши  рафтани 
ҷавонон ва аҳолии қобили меҳнат аз 
ҳудудӣ деҳот. 

Таъмини таҷҳизотҳои (коммуникатсия) 
муҳандисӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи 
сарватҳои табиӣ ва объектҳои махсусан 
арзишноки деҳот ва ғ. 

 

Ҳифз ва баланд бардоштани арзишҳои 
маънавӣ ва мероси фарҳангии аҳолии 
деҳот. 
 

Таъсиси сохторҳо. ташкилотҳои нави 
иқтисодӣ ва маъмурӣ, ки ба қонеъ кардани 
ниёзҳои аҳолии маҳаллӣ ва «мизоҷон» -и 
минтақаи деҳот, диверсификатсияи 
иқтисодиёт ва иттилоотонии деҳот ва 
ғайра нигаронида шудаанд. 
 

Таъсиси ҷойҳои кории иловагии 
алтернативӣ ва фароҳамоварии шароити 
истироҳатӣ баҳри фароғатӣ аҳолӣ. 
 

Қонеъ намудани талаботи аҳолӣ бо 
маҳсулоти кишоварзӣ ва молҳои дигар 
соҳаҳо. 

Ҳифзи тозагии муҳити атроф, таъмини 
тавозуни экологӣ дар истеҳсолот ва 
соҳаҳои мухталиф, беҳтар намудани 
нигоҳдории манзараҳои таърихӣ-фарҳангӣ 
ва минтақаҳои махсуси 
муҳофизатшавандаи деҳот. 

Амалӣ намуди фаъолияти ташкилотҳои 
хизматрасонии техникӣ, ахборотӣ – 
иттилоотӣ, нигоҳдорӣ – коркард ва 
маркетингӣ. 

Системаи таъминоти 
иттилоотӣ, маркетинги 

хизматрасонӣ 

Ҳадафҳои асосии рушди инфрасохтори иҷтимоии  
деҳот 
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 Баланд бардоштани ҷаззобии зиндагӣ дар деҳот тавассути ҷорӣ 

намудани шаклҳои гуногуни кумаки давлатӣ (дотатсия) баҳри рушди он. 

 дигаргуншавии деҳот дар асоси рушди устувор ҳамчун ҳаракати 

пайдарҳамона аз гузариши ҳолати кунунии иқтисодӣ, экологӣ, сохтори кунунӣ 

тараққиёти сиёсӣ ва шаҳрвандӣ – ҷамъиятӣ оид ба ташаккулёбии гурӯҳи 

миёнаи ҷамъияти иҷтимоиро дар бар мегирад. Низоми идоракунии давлатӣ дар 

оянда барои амалӣ гаштани мақсади рушди деҳот дар самтҳои иқтисодӣ, 

экологӣ – иҷтимоӣ, моддӣ ва маънавӣ зарурият пайдо намуда, онро бо 

талаботи рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот мепайвандад.  

 Равандҳои мушаххасеро ҳамчун консепсия ва таркиби онро, ки таъмини 

рушди устувори инфрасохтори иҷтимоии деҳотро амалӣ менамоянд, чунин 

пешниҳод менамоем (расми 1.2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Расми 1.2.4. - Таҳияи муаллиф. Консепсияи асосии таъмини рушди устувори 
инфрасохтори иҷтимоии деҳот  

Дар натиҷаи омӯзиш, таҳлили асарҳои илмӣ ва маводҳои дастрас гашта, 

ки шароити кунунии деҳоти Тоҷикистон муаррифӣ менамоянд як қатор 
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истеҳсолот 

Паст кардани сатҳи 
камбизоатӣ, баланд 

бардоштани некӯаҳволии 
мардуми деҳот 

Сафарбаркунии 
иқтидорҳои рушд 

Рушди устувор дар асоси истифодаи 
самараноки захираҳои инсонӣ 
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равандҳоро (амалҳоро) тавсия медиҳем, ки барои таъмини рушди устувори 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот кумаки илмӣ амалиро мерасонанд. Имрӯз, 

барои мо муҳим аст, ки на танҳо донем, ки мушкилоти рушди инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот чӣ гуна ба низом дароварда шудааст, балки кадом аз он 

мушкилотҳо таъхирнопазиранд, ки бидуни ҳалли онҳо мо наметавонем рушди 

устуворро таъмин намоем ва консепсияи мазкур барои амалӣ гардонидани 

онҳо равона карда мешавад. 

Ба андешаи мо, аввалан, дар ин марҳила, мо бояд дар бораи гузариш ба 

рушди устувор, яъне таҳияи консепсияи махсуси таъмин намудани онро дар 

деҳот, аввалан дар самти табиат пешниҳод намоем ва сониян, гурӯҳи 

мушаххаси мушкилотҳои мавҷудаи рушди деҳотро ҷудо кардан ҳатмист. 

Мутаассифона онҳо дар доираи самтҳои мавҷудаи илмӣ ва амалӣ ҳалли худро 

комилан наёфтаанд, аз ин лиҳоз мушкилотҳои асосии вуҷуд доштаро чунин 

муаррифӣ менамоем: 

 банақшагирӣ ва ташкили рушди деҳот дар асоси худидоракунӣ; 

  иштироки ҳамаҷонибаи намояндагони фаъоли ҷомеаи деҳот ба 

равандҳои худидоракунӣ; 

 диверсификатсияи (дигаргунсозии) истеҳсолоти кишоварзӣ, рушди 

босуръати фаъолиятҳои алтернативӣ дар деҳот; 

  рушди фаъолияти ахборотӣ, иттилооти хизматрасонӣ ва машварати 

деҳот (на танҳо дар самти кишоварзӣ); 

 маркетинг.  

Муносибати иқтисодӣ ба рушди устувор ва консепсияи ҳадди ниҳоии 

ҷараёни даромади Хикс-Линдал асос ёфтааст, ки онро метавон нигоҳ дошт, 

агар дороиҳо (ё сармоя) нигоҳ дошта шаванд, дар натиҷаи ба таври оқилона ва 

самаранок истифодаи захираҳои маҳдуд, даромад ба даст меояд. Ҷузъи 

иҷтимоӣ, ба нигоҳ доштани суботи иҷтимоӣ ва гуногунрангии фарҳангӣ дар 

миқёси ҷаҳонӣ нигаронида шудааст. Самти ҳуқуқӣ, вазифаи асосии он 

таъмини ҳуқуқии меҳвари консепсияи мазкурро дарбар мегирад (расми 1.2.5). 
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Расми 1.2.5. - Таҳияи муаллиф. Таркибҳои асосии консепсияи рушди инфрасохтори 
иҷтимоии деҳот 
 
 Чуноне, ки олим Резников В.Ф., иброз медорад: Мувофиқ намудани 

нуқтаи назарҳои гуногун барои инсоният мушкилоти нав пеш овард. 

Ҳампайвастагии таъсири мутақобилаи унсурҳои экологӣ ва иқтисодӣ боиси 

амалӣ гаштани мушкилотҳои баҳодиҳии иқтисодӣ ва таъсири муҳити зист 

гардид. Баррасии муштараки ҷузъҳои иҷтимоӣ ва экологӣ ба назар гирифтани 

ҳуқуқҳои наслҳои оянда ва ҷалби аҳолӣ ба раванди қабули қарорҳоро талаб 

мекунад [124]. Солиев Х.Х., чунин мешуморад, ки гузариш ба худидоракунии 

ҳақиқӣ риояи таълимоти худтаъминкуниро дар бар мегирад: «Ҳеҷ кас ба мо 

кумак намекунад, агар мо худамон чизе барои худ карда натавонем» [168]. Аз 

ин лиҳоз мушкилот, нақш ва вазифаҳои дар боло муаррифӣ шуда метавонанд 

то андозае барои таъмини рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот таъсири 

худро расонанд. 

Таркиби консепсияи рушди 
устувори инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот 

 
Иқтисодӣ 

 
Иҷтимоӣ  

Экологӣ 

Рушди 
истеҳсолот, 
самаранокӣ, 

устуворӣ 

Фарҳанг, баланд 
бардоштани 

сатҳи зиндагӣ ва 
паст кардани 

сатҳи камбизоатӣ 
 

Муҳити тоза, 
гуногунии биологӣ, 

ҳифзи сарватҳои 
табиӣ, қобилияти 
худтабобаткунӣ. 

Арзёбии 
объектҳои 

муҳити зист, 
кумаки 

мақсаднок, 
шуғл 

Зарари 
экологӣ., 
иштироки 

фаъоли ҷомеа 

Баробарии 
наслҳо, 

баробари дар 
давоми як 

насл 

 
Ҳуқуқӣ 

Ҳуқуқи 
иштирок дар 
қабули қарор 

 
Кафолати  
давлатӣ 



 
 

44 
 

1.3. Таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ оид ба рушди инфрасохтори иҷтимоии 

деҳот 

Таҳлили таҷрибаи рушди кишварҳои Аврупо ва Осиёи миёна оид ба 

рушди инфрасохтори деҳот ба мо имкон медиҳад, ки принсипҳои зерини 

лоиҳаи мазкурро махсус, қайд намоем: 

 фаъолият дар мавзеи мушаххаси фазоӣ ва ҳудудӣ; 

 иқтидорҳои (захира ва имкониятҳои) минтақа ва аҳолии маҳаллӣ, ки 

ҳамчун асоси рушд хизмат мекунанд; 

 сарҷамъии қобилияти инсонӣ; 

 фаъолони гурӯҳҳои таъсисёфта – таъмини ин гурӯҳҳои мақсадноки 

маҳаллӣ бо мушовирон, модераторҳои коршинос; 

 муайян намудани ҳадафҳо ва самтҳои рушди минтақаи деҳот аз ҷониби 

фаъолон; 

 банақшагирии равандҳои рушди деҳот, яъне банақшагирии 

амалиётҳоеро, ки баланд бардоштани сатҳи тахассусии ҳамаи 

иштирокчиёнро таъмин менамоянд; 

 баҳисобгирии мувозинати ҷанбаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии рушд; 

 ҷалби шаҳрвандоне, ки ба устуворӣ ва сохторҳои маъмурии наздик, ки 

барои рушди деҳот таъсир мерасонанд; 

 паҳн кардани таҷриба ва маслихатҳо ба дигар деҳотҳо. 

Барои омӯзиш ва муайян намудани самтҳои назариявӣ ва амалии рушди 

иҷтимоӣ – иқтисодии деҳот таҷрибаи якқатор давлатҳои тараққикардаи 

ҷаҳонро таҳлил карда мебароем.  

Яке аз давлатҳое, ки шароити иқлимӣ – табиии он хело мураккаб аст, 

вале соҳаи кишоварзӣ ва тараққиёти деҳот рушд ёфта истодааст, ин кишвари 

Исроил мебошад. Ҷумҳурии Исроил дорои низоми интенсивии истеҳсолоте 

мебошад, ки бо зарурати бартараф намудани норасоии захираҳои табиӣ, 

хусусан об ва заминҳои корам алоқаманд аст, фаъолият менамояд. Афзоиши 

пайвастаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ тавассути ҳамкории зичи байни 
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олимон, кишоварзон ва соҳаҳои ба он алоқаманд амалӣ мегардад. Онҳо якҷоя 

дар ҳама соҳаҳои меҳнати деҳот таҷрибаҳои нав ва беҳтарро таҳия ва татбиқ 

намудаанд, ки дар натиҷа кишваре, ки беш аз нисфи масоҳати онро биёбон 

ташкил медиҳад, соҳаи кишоварзии пешрафтаро дорост. Азбаски деҳқонон ва 

олимони исроилӣ маҷбуранд дар муҳити сахт бо захираҳои ками об ва замин 

фаъолият кунанд, таҷрибаи онҳо махсусан барои кишварҳои рӯ ба тараққӣ 

ниҳода муҳим аст. Дастовардҳои ин давлат хусусан дар соҳаи кишоварзӣ ва 

рушди деҳот ба шарофати иродаи қавӣ ва зиракии деҳқонон, олимон ба даст 

омадаанд, ки дониш ва ҳаёти худро ба рушди диёри шукуфон бахшидаанд. Бо 

ин кор онҳо ба ҷаҳониён нишон доданд, ки арзиши аслии замин ва тараққиёти 

деҳот аз рӯйи истифодаи самараноки он муайян карда мешавад[86]. Дар 

Исроил 962 нуқтаҳои аҳолинишини кишоварзӣ мавҷуд аст, ки се шаклро дар 

бар мегиранд: деҳотҳо, кибутсӣ ва мошавӣ вуҷуд доранд. Дар деҳот тақрибан 

9% - и аҳолии кишвар зиндагӣ мекунанд. Аз он ҷумла 170,8 ҳазор нафар. - дар 

267 кибутсӣ (27,7% ҳамаи нуқтаҳои аҳолинишини деҳот) ва 330,4 ҳазор нафар. 

- дар 446 мошавӣ (46,4%) мебошанд. 

Дар тамоми фаъолияти онҳо принсипҳои зерин риоя карда мешаванд: 

- назорат аз болои воситаҳои истеҳсолот ё иштироки фаъолона дар истифода 

ва идоракунии онҳо; 

- чандирӣ нисбат ба эҳтиёҷоти тағйирёбандаи гурӯҳҳои гуногуни мизоҷон; 

- мутобиқшавӣ ба шароити муҳити беруна тавассути диверсификатсия. 

Ин омилҳо ва ҷорӣ намудани доимии навовариҳо ба кибутсиҳо барои аз 

буҳронҳои иқтисодии миллӣ наҷот ёфтан ва ҳатто дар шароити рақобат барои 

мустаҳкам кардани мавқеи худ кумак мекунанд, кишоварзии он хеле босуръат 

ва самаранок аст, зеро ҳама дар ин ҷо хуб дарк менамоянд, ки камбудии 

захираҳои табииро танҳо тавассути ҳамкории фаъолонаи олимон, кишоварзон, 

соҳаҳои саноат паҳн ва васеъ истифода бурданӣ дониш бартараф кардан 

мумкин аст. Ҳарчанд ҳиссаи бахши кишоварзӣ дар сохтори ММД -и Исроил 

тақрибан 2,5%-ро ташкил диҳад ҳам, вале ба он таваҷҷуҳи хосе дода мешавад. 

Барномаҳои рушди  инфрасохтори иҷтимоии деҳот ва ҷомеаи онҳо 
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мураккабанд, ки онҳоро чунин муаррифӣ намудан мумкин аст: хоҷагиҳои 

калони деҳқонӣ ва соҳибкорӣ, инчунин фаъолият ва хидматрасонии 

ғайрикишоварзӣ, ҷалби сармоягузории меъморӣ, фарҳанг, ҳифзи табиат, 

мавзеъҳо, марказҳои этнографӣ барои дастгирии идомаи наслҳои оянда, 

ҳунарҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ нигаронида шудаанд[87]. Аз ин лиҳоз 

истифодаи таҷрибаи давлати Исроил ташкили истеҳсолоти кишоварзӣ дар 

асоси хоҷагиҳои калон, махсусгардонидашуда ва кооператсия барои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусан НТҶ тавсия менамоем.  

Яке аз дигар давлати Осиёи Марказӣ ин Ҷумҳурии Мардумии Чин 

мебошад, ки бо ҷумҳурии мо ҳамсарҳад ва бо соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ 

ҳамкорӣ менамоянд ва аҳолии зиёдеро доро мебошад, ҳалли қазияҳои мазкури 

онро чунин муаррифӣ намудан мумкин аст. Воқеан дар ҷаҳон саволе дода 

буданд: «Чинро кӣ ғизо медиҳад?» (Экологи амрикоӣ Л. Браун, 1994). 

Дарвоқеъ, ҶМЧ бояд аз панҷ як ҳисса яъне 20% аҳолии сайёраро ғизо диҳад, 

сарфи назар аз он, ки замини корами кишвар ҳамагӣ 7% аз шумораи умумии 

ҷаҳон аст.  Дар натиҷаи ислоҳотҳои худ, кишвар якдилона посух дод: «Чиниҳо 

худро ғизо медиҳанд». Имрӯз, пас аз камчинии тӯлонии аксари намудҳои 

маҳсулоти кишоварзӣ, Чин ба марҳилаи нав - маҳсулоти зиёдатии дар асоси 

руёнидани ҳосили фаровон гузоштааст[104]. Сиёсати қабул кардаи кишварҳои 

пешрафта, ки дар иқтисод, илм ва технология мавқеи афзалиятнокро ҳифз 

мекунанд, Чинро водор намуд, ки вазифаи аввалиндараҷа - суръатбахшии 

рушди иқтисодии кишвар, ки рушди онро таъмин менамояд, диққати хосеро 

диҳад. Дар он се соҳаи асосӣ, 1-саноат. 2-кишоварзӣ. 3-хизмарасонӣ, ки дар 

онҳо миқдори зерини аҳолӣ фаъолият менамоянд, ташкил медиҳад: дар соҳаи 

саноат - 49,8% , кишоварзӣ - 23,5%  ва хизматрасонӣ - 26,7% ҷудо намуда ва 

ҳар яки он зери таваҷҷуҳи хоса қарор доранд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин 

ҳолат шакли зеринро дорад: 1-Саноат -7,8%, 2-Кишоварзӣ -45,9% ва 3-

Хизматрасонӣ – 5,24%, аммо то ҳоло ҷумҳурӣ комилан худро бо маҳсулоти 

ғизогии кишоварзӣ пурра таъмин карда натавониста истодааст. Чуноне, ки 
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мебинем дар ҶМЧ қариб 50% аҳоли дар соҳаи саноат шуғл меварзанд, дар мо 

ин баракс аст, яъне 45,9% дар кишоварзӣ машғуланд.  

Дар асри ХХI рушди ояндаи иқтисодии ҶМЧ давраҳо ва вазифаҳои онро, 

ки қабул ва иҷро карда истодаанд, чунин муарифи намудан мумкин аст: 

1. Давраи якум, (ки амалӣ гаштааст) (2000-2010 с.) давраи муҳими 

тараққиёти иктисодӣ ва иҷтимоии мамлакат гардид, ки татбиқи стратегияи 

дигаргун сохтани иктисодиёт, вусъат додани ошкорбаёнии берунии он, 

инчунин такмили бозори иҷтимоиро пешбинӣ мекунад. Дар натиҷа, то соли 

2010 ММД нисбат ба соли 2000 ду баробар афзуд. 

2. Давраи дуюм (2011-2030 с.) пешбинӣ карда мешавад, ки ММД ба ҳар 

сари аҳолӣ ду баробар зиёд карда, низоми мукаммали иқтисодиёти бозаргонии 

сотсиалистӣ ба вуҷуд оварда, ба дараҷаи амният, шукуфоӣ ва амалӣ намудани 

сатҳи миёнаи таъминоти аҳолӣ ноил гарданд. 

3. Давраи сеюм (2031-2049 с.), ба нақша гирифта шудааст, ки то ҷашни 100-

солагии таъсиси ҶМЧ такроран ҳаҷми ММД ба ҳар сари аҳолӣ, дар асоси 

азнавсозии саноат, кишоварзӣ, илму техника, комплекси мудофиа ва ноил 

шудан ба сатҳи зиндагии мардуми давлатҳои миёна-пешрафт таъмин карда 

шавад.  

4. Давраи чаҳорум (2050-2079 с.), то 100 -умин солгарди оғози сиёсати 

ислоҳоти иқтисодӣ ва афзоиши ошкорбаёнӣ ба ҷаҳони беруна, ҳамчун ҳадафи 

боз ҳам ду баробар зиёд кардани маҷмуи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари аҳолӣ, 

ҳамаҷониба таъмини табодулоти деҳот, муҳити зист ва ноил шудан ба сатҳи 

шукуфоии ҳамаҷонибаи истеъмолот мебошад[139]. 

Мухтасаран сиёсати пеш гирифтаи ҶМЧ оид ба ободонӣ ва тараққиёти 

соҳаҳои хоҷагии халқ , таъмини амнияти озуқаворӣ, сатҳи баланди ҳаёти 

иқтисодиву иҷтимоии аҳолӣ ва дараҷаи бехатарии тамоми давлат нигаронида 

шудааст, дорои омӯзиш ва як қатор самтҳои он барои истифода бурдан дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон сари вақти ва ҷолиби диққат мебошад, тавсия 

менамоем. 
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Ҳадафи якум - қаламрав ва муҳитро ҳаматарафа дигаргун намудан, ба 

дараҷаи некӯаҳволии минималиро дар истеъмол ноил шудан; 

Ҳадафи баъдина - тағйир додани деҳотро ба итмом расонидан, ба сатҳи 

миёнаи ҷаҳонии урбанизатсия расидан, ҳамгироии ҳамаҷонибаи шаҳру 

деҳотро амалӣ ва то андозае фарқияти сатҳи рушди онҳоро аз байн бурдан.  

Дар ҷумҳурии мо, аз ҷониби ҳукумати кишвар «Стратегияи миллии 

рушд то давраи 2030» қабул шудааст, ки дар он масъала ва ҳадафҳои дар боло 

зикр шудаи ҶМЧ, як дараҷа дар он акси худро ёфтааст. 

Дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон барномаи «Рушди инфрасохтори иҷтимоии 

деҳот» бо кумаки Бонки Ҷаҳонӣ ва Бонки Осиёи Марказӣ татбиқ шуда 

истодааст. Вазорати рушди иқтисод ва паст кардани сатҳи камбизоатии 

Ҷумҳурии Ӯзбекистон барномаи «Рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот» – ро 

барои солҳои 2020 – 2024 татбиқ кардааст, ки дар асоси он тадбирҳои баланд 

бардоштани сифати инфрасохтори асосии иҷтимоии беш аз 300 деҳа дар 

вилоятҳои Андиҷон, Намангон, Ҷиззах ва дигар ноҳияҳо андешида шудаанд. 

Лоиҳа бо кумаки Бонки Ҷаҳонӣ ва Осиёӣ таҳия гашта, дар доираи он ҷиҳати 

рушди инфрасохтори деҳоти Ӯзбекистон ба маблағи зиёда аз 182 

млн.долл.ШМА маблағгузорӣ карда мешавад. Ҳамчунин бо ин мақсад аз 

Ҳукумати Ҷумҳурии Ӯзбекистон 1,6 млн.долл.ШМА  ҷудо карда шудааст.  

Ҳамин тариқ, дар маҷмуъ барои рушди инфрасохтори деҳоти кишвар 

183,6 млн.долл.ШМА маблағгузориҳои дохилию хориҷӣ ҷалб гардидааст[85], 

ки нақши назаррасро дорост.  

     Давлати дигари пуриқтидори ҷаҳон ин ШМА- мебошад, ки самти 

тараққиёт ва сиёсати рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳоти онро мухтасар 

чунин муаррифӣ намудан мумкин аст.  Оғози марҳилаи аввали онро муайян 

кардан душвор аст, сабаб дар он аст, ки давраи тӯлонӣ, то солҳои 1950, 

вазифаи рушди деҳот бо вазифаи дастгирии соҳаҳои кишоварзӣ, хоҷагии 

ҷангал ва саноати истихроҷ амалан мувофиқат мекард. Тағйироти куллӣ дар 

сохтор ва таркиби барномаҳои рушди деҳот дар солҳои 1960 оғоз ёфтааст. 

Аслан, мафҳуми «сиёсати рушди деҳот» аз ҳамин давра сарчашма мегирад. Ин 
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дар заминаи тағйироти назаррас дар сохтори соҳавии иқтисодиёти деҳот рух 

дод. Сиёсати рушди деҳот (СPД) як самти нисбатан нави сиёсати иҷтимоию 

иқтисодӣ дар ШМА мебошад. Оғози онро метавон ба гардиши солҳои 60-70 

асри XX ва аз нуқтаи қонунгузорӣ  соли 1972 шуморидан мумкин аст. Чораҳои 

ҷудогонаи СРД пеш аз ин давра амалӣ карда шуданд, онҳо ҳамчун ҷузъҳои 

танзими давлатии иқтисодиёти иҷтимоӣ, алалхусус сиёсати хоҷагидорӣ 

шомил буданд. Аз соли 1972 инҷониб СРД ҳамчун маҷмуи алоҳидаи тадбирҳо, 

ки дар тӯли солҳои мавҷудияти худ бо дарназардошти вазифаҳо ва чолишҳои 

нав босуръат инкишоф меёбад ва амалӣ гашта истодааст. То имрӯз, ШМА 

таҷрибаи назаррасе ҷамъ кардааст, ки якчанд қисмати онро метавон 

бомуваффақият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ намуд. Сухан пеш аз хама 

дар бораи принсипҳои асосии татбиқи СРД меравад, ки ба фикри мо, характери 

универсалӣ доранд. Мутаассифона, ташаккули чораҳо аз ҷониби СРД дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъхир афтодааст ва принсипҳое, ки тибқи онҳо 

сохта мешаванд, начандон нигоҳ дошта мешаванд. Эволютсияи сиёсати рушди 

деҳот дар ШМА, дар хусусияти қонунҳои қабулшудаи давлат, инъикос 

ёфтааст. Аз солҳои 1930 қонунгузорони ШМА як қатор қонунҳоро қабул 

карданд, ки ҷанбаҳои мухталифи ҳаёти ҷомеаҳои деҳотро дар тӯли тамоми 

давраи сиёсати нави аграрӣ танзим мекарданд. Аввалин, албатта, метавон 

қонун «Дар бораи барқикунонии деҳот» соли 1936, ки он оғози барқикунонии 

оммавии (ва дертар - телефонҳо ва ҷорӣ намудани технологияҳои интернетӣ) 

минтақаҳои деҳот буд. Дар натиҷаи ба амал овардани барнома то соли 1975, 

99 % ҳамаи хоҷагиҳо барқикунонида шуда, бо телефон таъмин карда шуда, 

зиёда аз 90 %-ро ташкил дод. Дувумин қонуни муҳимтарин бешубҳа қонун 

«Дар бораи манзил» буд, ки соли 1949 қабул шуда буд, ки мувофиқи он 

номгӯйи барномаҳои рушди инфрасохтори манзил тасдиқ карда шуд. 

Тадбирҳои дар қонун пешбинишуда на танҳо барои деҳот буданд, аммо 

аҳамияти онҳо дар ҳалли мушкилтарин қазияҳои деҳот хело назаррас аст. 

Ҳамчун як ҷузъи мустақили хоҷагии халқ мафҳуми сиёсати деҳот бори аввал 

дар санади рушди деҳот, ки бахше аз қонуни кишоварзии соли 1972 буд, акси 
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худро ёфт ва он бо тағйиротҳои сершумор, ҳамчун асоси ҳуқуқӣ барои аксари 

барномаҳои рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳоти ШМА то ҳол хизмат 

мекунад. 

Ҳар як қонуни муқарраршудаи кишоварзӣ, ки қабул мешуд бахши 

махсус оид ба рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот вуҷуд дошт, ки дар он 

барномаҳои нав ҷорӣ карда мешуданд ва барномаҳои мавҷуда тамдид ё тағйир 

меёфтанд, ки дар асоси онҳо такмили доимии СРД амалӣ гашт[113]. 

Қонун «Дар бораи рушди деҳот» соли 1972 ба оғози марҳилаи нави СРД, 

қадами навбатиро гузошт. Он ҳама равишҳоеро, ки дар солҳои 60-ум ҳам дар 

ҷанбаи иқтисодӣ ва ҳам дар фаҳмиши воқеияти нави иҷтимоию иқтисодии 

деҳот ба вуҷуд омадаанд, таҷассум гаштааст. Пайдоиши самти нав дар сиёсати 

рушди деҳот – «рушди минтақавии деҳот» дар якҷоягӣ тавсифшуда, вобаста 

ба суръатбахшии пешрафти илмӣ - техникӣ, динамикаи такмили чораҳои 

мавҷудаи сиёсати давлатӣ ба марҳилаи сеюми СРД оғоз бахшид. Ин марҳила 

бо аҳамияти афзояндаи СРД ҳамчун самти алоҳида ва аллакай ташаккулёфтаи 

сиёсати иҷтимоию иқтисодии давлат тавсиф мешавад. Дар раванди эволютсяи 

рушди деҳот ШМА як қатор принсипҳо ва тадбирҳои ҳалли сиёсати рушди 

деҳотро амалӣ гардониданд, ки онҳоро мухтасар ба чунин шакл муаррифӣ 

менамоем (ҷадвали 1.3.1). 

Аз принсип ва тадбирҳои амалигаштаи ШМА оид ба сиёсати рушди 

деҳот бештари онҳоро барои истифода дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия 

медиҳем, ки онҳо ба сиёсати рушди деҳот ва инфрасохтори иҷтимоии он 

таъсири бевоситаи мусбии худро мерасонанд (ба монанди принсипҳои 

I,III,V,VI,VII) ва тадбирҳои амалигардонии онҳо бо назардошти хусусиятҳои 

хосӣ давлат ва ҷомеа.  
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Ҷадвали 1.3.1. - Принсипҳо ва тадбирҳои амалигардонии сиёсати рушди деҳот  

Сарчашма: таҳияи муаллиф, дар асоси таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ   
 

Принсипҳо ва тадбирҳои амалигардонии Сиёсати рушди деҳот (СРД) 
 Принсипҳо Тадбирҳои амалигардонӣ 
I Тақсимоти 

оптималии 
маблағҳои буҷети 
давлатӣ байни 
сатҳҳои гуногуни 
ҳукумат. 

Мавҷудияти захираҳои молиявӣ дар мақомоти поёнии ҳокимият 
муҳимтарин шарти рушди босуръати иқтисодиёти деҳот мебошад.Чунин 
тақсимот бо дарназардошти эҳтиёҷоти воқеии ҳукуматҳои маҳаллӣ 
рушди инфрасохтори иҷтимоию иқтисодиро  дар сатҳи зарурӣ таъмин 
менамояд. Инҳо мақомоти роҳбарикунандаи махсус гардонидашуда      
мебошанд, ки ба хидматрасонии унсурҳои алоҳидаи инфрасохтори 
иҷтимоӣ тахассус доранд. Ба онҳо хадамоти оташфишонӣ, хидмати 
коммуналӣ, полис, маориф ва ғайра дохил мешаванд. 

II Татбиқи чораҳои 
СРД дар асоси 
принсипи 
ҳамоҳангсозии 
амалҳои ҳамаи 
иштирокчиёни он. 

Раванди ҳамоҳангсозӣ ҳам агентиҳо ва ташкилотҳои федералиро дар 
сатҳи минтақавӣ ва маҳаллӣ дар бар мегирад. Таҷассуми ташкилии 
татбиқи ин принсип шарикии миллӣ барои рушди деҳот мебошад, ки 
мутобиқи қонуни соли 2002 хоҷагии қишлоқ таъсис ёфтааст.  

III Роҳбарият ва 
нақши 
ҳамоҳангсози 
Вазорати 
кишоварзӣ дар 
татбиқи чораҳои 
СРД. 

Зиёда аз нисфи барномаҳои федералии рушди деҳот тавассути 
Вазорати кишоварзӣ амалӣ карда мешаванд. Қонун пешбинӣ мекунад, 
ки вазорат на танҳо ҳамоҳангсозӣ мекунад, балки сардори агентии 
федералӣ дар татбиқи чораҳои СРД мебошад. 
 

IV Татбиқи 
чорабиниҳои СРД 
сарфи назар аз 
чорабиниҳои 
сиёсати 
кишоварзӣ. 

Марҳилаи солҳои 1960-1970 ба як тақсимкунанда табдил ёфт, вақте ки 
СРД як самти мустақил, фарқкунандаи (ҳарчанд аксаран такрори) 
сиёсати иҷтимоию иқтисодии давлат гардид. Мафҳумҳои «деҳот» ва 
«кишоварзӣ» аз ҳамдигар ҷудо гаштанд ва  якхела фаҳмида 
намешаванд. 

V Гузаронидани 
барномаҳои 
федералии рушди 
деҳот мустақиман 
тавассути 
намояндагиҳои 
шӯъбаҳои 
федералӣ дар соҳа. 

Идораҳо (намояндагиҳои) Раёсати рушди деҳотии Вазорати кишоварзӣ 
қариб дар ҳама марказҳои хидматрасонии вазорат, ки шумораи онҳо 
дар саросари кишвар тақрибан 3 300 аст. Чунин таҷриба дар аксари 
дигар шуъбаҳои федералӣ қабул карда шудааст. Масалан, Агентии 
рушди тиҷорати хурд, ки барномаҳои дастгирии тиҷорати хурдро дар 
деҳот роҳандозӣ мекунад, шабакаи васеи намояндагиҳоро дар саросари 
кишвар, дорои тақрибан 900 марказ мебошад. 

VI Банақшагирии 
стратегӣ чун 
қисми муҳими 
барномаҳои 
фарогири рушди 
ҷамоатҳои деҳот. 

Аз солҳои 90-ум таҷрибаи амалияи банақшагирии стратегӣ ҳам дар 
шуъбаҳои давлатии сатҳҳои гуногун ва ҳам дар амалисозии 
барномаҳои рушди деҳот, бахусус барномаҳои ҳамаҷониба ва 
зиддибуҳрони ҳатмӣ шудааст. 
 

VII Таваҷҷӯҳ ба 
истифодаи нерӯи 
инсонӣ дар 
татбиқи 
барномаҳои рушди 
деҳот. 

Шахсияти алоҳида, мушахас ба дараҷаи ҳам объекте, ки тағйироти ба 
нақша гирифташуда равона карда шудааст ва ҳам, агар имкон бошад, 
чун субъект дар раванди татбиқи барномаҳо иштирок мекунад. Ин 
принсип махсусан дар амалисозии барномаҳои мукаммали рушди 
ҷамоатҳои деҳоти маҳаллӣ ба таври возеҳ таҷассум ёфтааст. Он, 
алалхусус, ҳамчун асос як барномаи васеи минтақаҳои ваколатдор ва 
ҷомеаҳои соҳибкорӣ, ки аз соли 1993 то соли 2013 амалӣ шуда буданд, 
акс ёфтааст. 
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Таҷрибаи рушди деҳот дар Ҷумҳурии Қазоқистон нишон медиҳад, ки яке 

аз самтҳои афзалиятноки рушди иқтисодиёти ҷумҳурӣ ин рушди минтақаҳои 

деҳот мебошад. Имрӯз барои Ҷумҳурии Қазоқистон, ки дорои қаламраве 

мебошад, ки қисми зиёди онро аҳолии деҳот ва захираҳои меҳнатӣ ишғол 

мекунанд, фароҳам овардани шароити муқаррарӣ барои зиндагии онҳо 

аҳамияти бузург дорад. Раванди давомдори барҳам додани шабакаи 

шаҳракҳои деҳот рушди иҷтимоии онро душвор гардонд, ки боиси муҳоҷирати 

аҳолии қобили меҳнат, хусусан ҷавонон, аз деҳот ба шаҳр аз он ҷумла яке аз 

сабабҳои коҳиш ёфтани сатҳи зиндагии аҳолӣ гашт, ки банақшагирии рушди 

устувори кишварро душвор гардонд. Бо мақсади коҳиш додани ин раванд ва 

рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот, Ҳукумати Қазоқистон уҳдадор шуд, ки 

як қатор вазифаҳоро оид ба беҳтар кардани шароити зиндагӣ ва баланд 

бардоштани сатҳи некӯаҳволии шаҳрвандон тавассути иҷрои барномаҳои 

давлатӣ, ки ба андешидани чораҳо оид ба фароҳам овардани шароити 

муқаррарии зиндагӣ барои аҳолӣ деҳот нигаронида шудаанд, ҳал кунад. Ҳалли 

ин вазифаҳо оптимизатсияи шаҳракҳои деҳот бо роҳи мутамарказ кардани 

аҳолӣ ба минтақаҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ ояндадор ва мусоид барои зиндагӣ, 

таъмини афзоиши иқтидори деҳот тавассути ҳамгироии барномаҳои иборат аз 

чор марҳила, тарҳрезӣ карда шудаанд. 

Дар марҳилаи аввали рушди деҳоти ҷумҳурӣ, ки онро солҳои (1991- 

2003), фаро гирифта буд «Барномаи давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии 

АИЛ» барои солҳои 1991-1995 ва то соли 2000 қабул карда шуд, ки дар доираи 

он бори аввал таҳқиқоти васеи иҷтимоиро барои рушди деҳот гузаронида 

шуданд. Бо ҳамбастагии техникии Барномаи Рушди Созмонӣ Милали 

Мутаҳид, методология ва меъёрҳои таснифи ҳамаи манотиқи деҳоти кишвар 

(«қавӣ», «миёна», «заиф») озмуда шуданд. Дар асоси муқоисаи муносибатҳои 

демографӣ – муҳоҷирати воқеи кӯчонидани аҳолӣ аз минтақаҳои заиф ва 

депрессиявиро ошкор намуда, тақрибан 300 нуқтаҳои аҳолинишини заифӣ 

деҳотро барҳам доданд. 
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Дар марҳилаи дувум солҳои (2004-2014), ҳамаи ҳудуди деҳот аз рӯйи 

гурӯҳи меъёрҳои тавсифкунандаи сатҳи рушди иҷтимоию иқтисодӣ тасниф ва 

тасдиқ карда шуданд. Қонун «Дар бораи танзими давлатии рушди комплекси 

агросаноатӣ ва деҳот» [88] ва Барномаи давлатии рушди манотиқи деҳот барои 

солҳои 2004-2010 [89], ки бо баланд бардоштани сифати зиндагии сокинони 

деҳот тавассути рушди иқтидори истеҳсолӣ ва иҷтимоии онҳо, истифодаи 

самараноки захираҳои табиӣ алоқаманданд қабул шуданд. Ба ҷумҳурӣ 

намудҳои калон ва миёнаи минтақаҳои аҳолинишин хосанд, ки инфрасохтори 

иҷтимоиро нигоҳ дошта, ба маркази кишоварзӣ табдил ёфтаанд. Чораҳои 

дастгирии давлатӣ ба рушди инфрасохтори таъминоти ҳаёт, пеш аз ҳама дар 

деҳот бо иқтидори баланди рушд, таъмини сатҳи зарурии даромад барои 

сокинони деҳот нигаронида шудаанд, амалӣ гаштанд. 

Марҳилаи сеюм бо қабули Барномаи давлатии рушди минтақаҳо то соли 

2020 алоқаманд аст [90], ки дар он тараққиёти минбаъдаи деҳот дар асоси 

муайян кардани маҳалҳои аҳолинишин муайян карда шудаанд. Рушди чунин 

нуқтаҳои аҳолинишин дар асоси чораҳо оид ба ҳампайвастӣ ва 

махсусгардонии соҳаҳои мавҷуда, рушди тиҷорати хурду миёна, 

инфрасохтори иҷтимоӣ ва техникӣ, сохтмони манзил, рушди корхона ва 

ташкилотҳои давлатӣ, молия, хизматрасонӣ ва ғайра сурат гирифтааст. 

Марҳилаи чоруми рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот бо шиддат 

ёфтани ҷараёни баланд бардоштани сатҳ ва сифати зиндагии аҳолӣ ва навсозии 

инфрасохтори иҷтимоӣ тавсиф мешавад, ки истиқомати аҳолии деҳотро дар 

деҳаҳое, ки ба стандартҳои муосири сифати зиндагӣ ҷавобгӯ мебошанд, 

таъмин намояд. Холо дар ҷумҳурӣ бештар аз 6,6 хазор минтақаи аҳолинишини 

деҳот мавҷуд аст, ки дар онҳо қариб 8 млн одам истиқомат мекунанд. Чуноне, 

ки маълумоти оморӣ нишон медиҳанд, дар давоми 15 соли охир шумораи 

деҳот дар кишвар 474 адад кам шудааст. Коҳиши шумораи шаҳракҳои деҳот 

муттаҳидсозии онҳо, таъини мақоми шаҳрак аз 10 ҳазор нафар зиёда аҳолӣ, ки 

дар навбати худ боиси барқароршавии деҳаҳои дорои иқтидори рушди баланд 

ва миёнаи инфрасохтори иҷтимоӣ ва истеҳсолӣ гардид. 
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Солҳои охир як қатор барномаҳои иҷтимоию иқтисодӣ бо мақсади 

таъмини шуғли самарабахши қувваи корӣ ва баланд бардоштани сатҳи 

зиндагии аҳолии деҳот таҳия карда шуданд. Дар доираи «Стратегияи 

Қазоқистон-2050» самти нави сиёсати давлати таъсис ёфта, «Харитаи роҳҳои 

шуғли аҳолӣ 2020» қабул карда шуд [91], ки ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ, 

афзоиши даромади аҳолӣ тавассути пешбурди шуғли истеҳсолӣ бо ҷалби 

аҳолии мустақил, бекорон ва камбизоатон нигаронида шудааст. Барномаи 

рушди шуғли самаранок ва соҳибкории оммавӣ барои солҳои 2017-2021 

«Енбек» [14] ба баланд бардоштани шуғли аҳолии деҳот дар тиҷорати хурду 

миёна нигаронида шудааст. Маҷмуи ин ҳуҷҷатҳои барномавӣ бо лоиҳаҳои 

пешрафтаи «Барномаи рушди индустриалӣ ва инноватсионии ҷумҳурӣ барои 

солҳои 2015-2019» [10] ва «Барномаи дастгирии рушди тиҷорат», «Харитаи 

роҳ - 2020» [13] ба густариши ташаббусҳои тиҷоратии соҳибкорон дар деҳот 

мусоидат намуда, афзоиши ҷойҳои корӣ ва талабот ба қувваи корӣ ва 

ҳавасмандии онро дар деҳот таъмин намуд. Халли мушкилотҳои ободонии 

деҳот ба самаранокии сиёсати давлат дар соҳаи комплекси агросаноатӣ 

вобаста аст. Аз ин рӯ, ба масъалаҳои ояндаи деҳоти Ҷумҳурии Қазоқистон, 

стратегияи сиёсати иҷтимоӣ ва рушди инфрасохтор дар деҳот диққати махсус 

дода мешавад. Умедҳои зиёд бо татбиқи лоиҳаи махсуси «Аил – лоиҳа», ки ба 

навсозии инфрасохтори иҷтимоию иқтисодии деҳот нигаронида шудааст, 

алоқаманд аст, ки ба аҳолии деҳот зиндагии худро ба стандартҳои муосири 

сифати зиндагӣ ҷавобгӯ аст, таъмин менамояд. Илова бар ин, дар рушди 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот хизматрасониҳо ба монанди маориф, 

тандурустӣ, «Ак Булак», хоҷагии манзилию коммуналӣ ва ғайра амалӣ карда 

мешаванд[92]. 

Аз гуфтаҳои боло дида мешавад, ки татбиқи барномаҳои рушди деҳоти 

Қазоқистон аз он шаҳодат медиҳад, ки ин раванд бо анҷом ёфтани ҳар як 

лоиҳаи баррасӣ шуда тадриҷан рушд кардааст.  
Чуноне, ки таҳлили асарҳои илмии ба соҳаи мазкур бахшида шуда оид 

ба сиёсати тараққиёти деҳот дар Федератсияи Русия нишон дод, ки дар он 
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мафҳуми «деҳот» вуҷуд надорад. Ҳудуди деҳот дар қонунгузории 

Федератсияи Русия маънои қаламрави ҳудудҳои байни шаҳриро дорад. Дар 

навбати худ, нуқтаҳои аҳолинишини деҳот аз як ё якчанд нуқтаҳои 

аҳолинишин иборатанд, ки дар қаламрави умумӣ муттаҳид шудаанд, вале 

мафҳуми ҳудудҳои байнишаҳрӣ, он қаламраверо дар назар доранд, ки онҳо 

берун аз ҳудуди нуқтаҳои аҳолинишин ҷойгиранд [60]. Ин таърифҳо умумӣ 

буда, он қадар арзиши амалӣ надоранд. Тавсифи умумии мафҳуми «деҳот» ба 

монанди «қаламрави аҳолинишин, ки берун аз шаҳракҳо ва шаҳр ҷойгир аст» 

ё «ҳама гуна ҳудуди сокини як шахс ба истиснои шаҳрҳо ва атрофи он» [80] 

хеле оддӣ ва мухтасар мебошад. Зоҳиран, пурра ва асоснок набудани истилоҳ, 

мафҳуми хуби илман асоснок шуда ва консептуалӣ надошатани он аз он 

вобаста аст, ки дар Федератсияи Русия амалан, сиёсати рушди деҳот ва 

объекти татбиқи он ба тариқи мушаххас вуҷуд надорад.  

Сарфи назар аз тамоюлҳои дар боло зикр шуда, қонунгузории 

Федератсияи Русия бо истодагарии махсус на ба чораҳои пешбинишудаи 

рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот, балки ба чораҳои дастгирӣ ва рушди 

бахши кишоварзӣ бештар аҳамият медиҳад ва ба он такя мекунад. Умуман, ба 

фикри мо сиёсати рушди деҳот дар Русия дар оғози ташаккулёбии худ қарор 

дорад. Дар замони шуравӣ, дар иқтисодиёти нақшавӣ чорабиниҳои мушаххаси 

рушди деҳот амалан мавҷуд набуд. Тадбирҳо оид ба рушди манзил, 

коммуналӣ, иҷтимоӣ ва қисман ҳатто инфрасохтори роҳ асосан тавассути 

корхонаҳо ва ташкилотҳое амалӣ мешуданд, ки ба онҳо мувофиқи нақша 

маблағҳо ҷудо карда шуда буданд. Ин система мукаммал набуда хароҷотӣ 

зиёдатиро талаб менамуд. Бо вуҷуди он натиҷае, ки аз мавҷудияти бешубҳаи 

васеи сатҳи муайяни қобили қабули таъминот бо манзил, хадамоти иҷтимоӣ ва 

дигар дастовардҳои назаррас иборат буд ва дида мешуд. Давлат кӯшиш 

менамуд, ки фарқияти байни шаҳру деҳотро то ҳадди имкон коҳиш диҳад, аз 

ин рӯ чуноне, ки дар боло қайд намудем ба ҳамаи вазоратҳо, ташкилотҳо, 

кумитаҳои маҳаллӣ маблағ ҷудо карда мешуд, ки он боиси рушди 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот мегашт. Камбудии асосии низоми 
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банақшагирии шуравӣ, ба фикри мо дар он буд, ки ҳампайвастагии байни он 

вазорат, ташкилотҳо ва ҳукуматҳои маҳал ба назар намерасид ё умуман амалӣ 

намегашт. Аз ин лиҳоз маблағҳои ҷуда гашта, ки ба инфрасохтори иҷтимоии 

деҳот равона мегардиданд, ҳар яки онҳо ба тавр ва диди худ сарф мекарданд. 

Дар натиҷаи фарқияти байни шаҳру деҳот ва  хусусан байни ҳуди деҳотҳо 

афзунтар мегашт. Яъне як деҳа хело обод ва дигаре баръакс коста мешуданд, 

ки норозигии аҳолии онҳо ва зиёд шудани миқдори муҳоҷирон рӯз аз рӯз 

афзоиш ёфта, дар натиҷа пурра хароб гаштани ин мавзеъҳо ба миён омад, ки 

онро мо дар мисоли на танҳо Русия ва дигар давлатҳои шурави, балки дар худи 

ҷумҳуриамон низ мушоҳида намудем.  Воридшавии Русия ба марҳилаи 

бозаргонии рушди худ дар ибтидои солҳои 90 қариб пурра хароб шудани 

механизмҳои собиқи мутамаркази рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳотро ба 

миён овард. Нигоҳ доштани унсурҳои алоҳидаи он бештар ба мавқеи 

роҳбарони минтақаҳо ва ҳатто бештар аз мавқеи мақомоти маҳаллӣ вобаста 

буд. Сарфи назар аз вазъи душвори кишвар дар солҳои 90, ин вазифаро дар 

сатҳи маҳаллӣ метавонист ба ҳар ҳол ҳал кунад, ки ба он низоми тақсимоти 

молияи давлатӣ, ки барои ҳукуматҳои маҳаллӣ мусоид буд, амалӣ намояд. 

Аммо, дар ибтидои солҳои 2000 равандҳои мутамарказсозии идоракунии 

давлатӣ боиси барқарор гаштани нақши назарраси ҳуқуқҳои мақомоти 

худидоракунии маҳаллӣ дар тақсимоти маблағҳои буҷетӣ гардиданд. Ҳамин 

тариқ, агар дар штатҳои алоҳида (ШМА) бештари (ба ҳисоби миёна 60-80%) 

буҷети ҳукуматҳои маҳаллӣ аз сарчашмаҳои худи онҳо, боқимонда тавассути 

интиқоли буҷетҳои сатҳи болоӣ (давлатӣ) ва барномаҳои мақсаднок ва 

мувофиқи ҳисобҳои (алгоритми) пешакӣ муайяншударо ташкил диҳад, пас дар 

Русия баръакс аст. Яъне, маҳз буҷетҳои мақомоти худидоракунии маҳаллӣ бо 

маблағҳои худ кам таъмин буда, аз ин лиҳоз бештари онҳо ба сатҳҳои «боло» 

вобастаанд. Ин вазъ дар минтақаҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ – истеҳсолӣ суст 

тараққикарда яъне кумакталаб комилан муҳим аст. Дар айни замон, механизми 

тақсимоти амудии маблағҳо аз сатҳи федералӣ то маҳаллӣ, умуман 

самаранокии пасти онро нишон дод. Хусусан дар шароити ҷой доштани омили 
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қавии коррупсионӣ, вақте ки интиқоли буҷет на аз рӯйи қоидаҳои қатъӣ ва 

меъёрҳои объективӣ, балки вобаста ба омилҳои субъективӣ (ба монанди 

маҳалгароӣ, фоидаи шахсҳои алоҳида ва ғайраҳо) тақсим карда мешавад. 

Натиҷаҳои барномаро метавон дар асоси нишондиҳандаҳои таъмини сокинони 

деҳот бо манзил, инфрасохтори коммуналӣ, фарҳангӣ, тандурустӣ ва иҷтимоӣ 

арзёбӣ кард. Хусусан, таъминоти сокинони деҳот бо муассисаҳои таълимии 

томактабӣ,  хидматрасонии маданӣ-маишӣ, таъмини хизматрасонии тиббӣ, 

таъминотӣ бунгоҳҳои тиббӣ ва дигар сохторҳои лозима тадриҷан коҳиш 

меёбад. Вазъияти соҳаи роҳсозӣ ва нигоҳдории он низ чандон 

руҳбаландкунанда нест[94]. Агар вазъияти давлатҳои тараққикарда ва онҳое, 

ки баъди пош хӯрдани ИҶШС, ки ҳар яке истиқлолияти худро соҳиб гашт 

таҳлил намудем, вазъияти масъалаи мазкур «рушди инфрасохтори иҷтимоии 

деҳот» дар як хел самт каму беш, вале дар дигар самтҳо бисёртар фарқ 

менамояд. Таҳлили муқоисавии иҷроиши принсипҳои асосии ҷорӣ намудани 

сиёсати рушди деҳоти давлатҳоро чунин муаррифӣ менамоем (ҷадвали 1.3.2).   

Чуноне, ки мебинем, амалан қариб бисёрии аз принсипҳои СРД –и  

ШМА ба Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон хос комилан риоя 

намешавад. СРД, ки воқеан дар ШМА вуҷуд дорад, ҳанӯз дар Русия ва 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис нашудааст. Сиёсати рушди деҳоти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бештар ба зербахши сиёсати аграрӣ шабоҳат дорад ва ҳама баҳсҳо 

дар бораи рушди устувори инфрасохтори иҷтимоии деҳот асосан шакли 

шифоҳиро дороянд. Барои исботи ин изҳорот, якчанд миқдор масофа дуртар 

аз марказҳои минтақавӣ баъзе деҳотҳо ба чашм намоёнанд ва аксар вақт дар 

ҳолати руҳафтодагӣ қарор доранд. Дар амалияи муосири идоракунии давлатӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфи назар аз аҳамияти мушкилоти рушди деҳот, 

оид ба ҳалли самараноки он пешниҳод ва барномаҳое вуҷуд доранд, ки барои 

рушди он мусоидат менамоянд, аммо онҳо кофӣ нестанд. Ба андешаи мо, пеш 

аз ҳама ба он вобаста аст, ки қарорҳои мавҷуда ва дар барномаҳои давлатӣ 

ҷойдошта ба стереотипҳои куҳна ва аксар вақт принсипҳои консептуалии 

начандон саҳеҳ ва мушаххас асосёфта такя менамоянд. 
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Ҷадвали 1.3.2. - Сиёсати рушди деҳот 

          Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси омӯзиши таҷрибаи давлатҳои овардашуда. 

Тоҷикистон  Ҷой дорад: вале 
начандон фарқияти 
маҳал ва минтақаҳо 
ба назар гирифта 
мешавад. 

Ҷой дорад: Барои 
амалӣ гаштани он 
кушиш дода 
истодаанд, дар 
дохилӣ ҳукуматҳои 
минтақа, мавзеъҳо, 
ҷамоатҳо ва деҳот 
баланд бардошта 
шудааст. 

Дар вазорати 
кишоварзӣ чунин 

сохтор вуҷуд 
надорад. 

Сиёсати 
кишоварзӣ ба 
сиёсати 
тараққиёти 
деҳот 
ҳампайваст 
шудаанд ва ба 
назар гирифта 
мешаванд. 

Ҷой дорад: Дар асоси 
барномаҳои махсуси 
соҳавӣ, маблағгузории 
грантӣ ва ҳукуматӣ. 
Шахсони алоҳида ва 
соҳибкорон. 

Ҷой надорад: Ҷой дорад: Дар 
нақшаи стратегияи 
тараққиётӣ 
хоҷагии халқ 
рушди деҳот 
мавқеи муайянеро 
тшғол мекунад. 

Русия Ҷой надошта: 
аксарияти мақомоти 
худидоракунии 
маҳаллиро дар 
«парҳези гуруснагӣ» 
нигоҳ медорад, ба 
онҳо барои амалӣ 
кардани барномаҳои 
рушди худ имконият 
намедиҳад. 
 

Амалан вуҷуд 
надорад: ташкилӣ 
амалӣ нашудааст. 
 

 
Қисман амалӣ 

карда мешавад. 

Амалӣ 
мешавад ба 
ҳолати 
пешинааш.   
СРД то ҳол 
асосан бо 
чораҳои 
сиёсати 
кишоварзӣ 
шинохта 
мешавад. 

Амалан вуҷуд надорад. 
 

Ҷой надорад: татбиқи 
чораҳои СРД 
(инчунин 
барномаҳои 
кишоварзӣ) ба 
минтақаҳо вогузошта 
шудаанд, Вазорати 
кишоварзӣ барои ин 
намояндагиҳои 
худро надорад. 
 

Ба таври расмӣ 
қабул шуда:, аммо 
он дар амал 
истифода 
намешавад. 
 

ШМА Амалӣ шуда: ба 
мақомоти 
худидоракунии 
маҳаллӣ имкон 
медиҳад, ки сиёсати 
худро барои рушди 
ҷомеаҳои маҳаллӣ 
пеш баранд. 

Ҷой дорад: ташкилӣ 
дар низоми 
шарикии миллӣ 
барои рушди деҳот 
таҷассум ёфтааст. 

Ҷой дорад:  ба 
таври қонунӣ 
тасдиқшуда ва 
ташкилӣ дар СРД 
татбиқ карда 
мешаванд. 

Амалӣ шуда: аз 
соли 1972 ин 
принсип ба 
таври конунй 
тасдиқ карда 
шудааст. 
 

Амалӣ шуда:  асоси 
аксари барномаҳост. 
 

Ҷой дорад:  Вазорати 
кишоварзӣ ва як 
қатор шуъбаҳои 
дигари федералӣ, ки 
дар барномаҳои СРД 
иштирок мекунанд, 
дорои шабакаи васеи 
офисҳои маҳаллӣ 
мебошанд. 

Амалӣ шуда: ҳам 
дар кори шуъбаҳо 
ва ҳам ҳамчун 
шарти иштирок 
дар як қатор 
барномаҳои СРД 
ҳатмӣ қабул карда 
шудааст. 
 

Принсипҳои 
ташкилӣ 

СРД 

Тақсимоти 
оптималии маблағҳои 
буҷети давлатӣ байни 
сатҳҳои гуногуни 
ҳукумат. 

Татбиқи чораҳои 
СРД дар асоси 
принсипи 
ҳамоҳангсозии 
амалҳои ҳамаи 
иштирокчиёни он. 

Нақши 
роҳбарикунанда ва 
ҳамоҳангсози 
Вазорати 
кишоварзӣ дар 
татбиқи чораҳои 
СРД. 

Татбиқи 
чораҳои СРД 
сарфи назар аз 
чораҳои 
сиёсати 
кишоварзӣ. 

Таваҷҷуҳи СРД ба 
рушди ҳудудӣ бар 
хилофи 
ҳавасмандгардонии 
рушди соҳаҳои 
алоҳида. 

Гузаронидани 
барномаҳои 
федералии рушди 
деҳот тавассути 
намояндагиҳои 
агентиҳои маҳаллӣ. 

Банақшагирии 
стратегӣ қисми 
муҳими 
барномаҳои 
фарогири рушди 
ҷамоатҳои деҳот 
мебошад. 
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Хулосаи боби 1 

Омӯзиши асарҳо оид ба мавзуъ нишон доданд, ки рушди иқтисодӣ аз 

равандҳои гуногунҷабҳа иборат буда, ба тағйироти куллӣ сохтор ва 

институтҳои иҷтимоӣ, суръат бахшида ба беҳ гаштани инфрасохтори иҷтимоӣ, 

коҳиш додани нобаробарии байни деҳот ва шаҳр аз қисмат ва унсурҳои 

мушаххаси бо ҳам алоқаманд, ки таъсири худро мерасонанд ва истифодаи он 

ҳамчун маҳаки муайянкунанда баромад карда метавонад, муайян ва пешниҳод 

шудаанд.   

Дар асоси таҳлилҳои гузаронидашудаи таҳқиқотчиён ва ақидаҳои 

гуногуни онҳо оид ба мафҳум, моҳият ва тавсифи инфрасохтори иҷтимоии 

деҳот, нуқтаи назари олимони хориҷӣ ва ватанӣ гурӯҳбанди шудааст, ки 

истифодаи он қисмати назариявии илмӣ иқтисодиро оид ба самти мазкур васеъ 

менамояд, мафҳуми инфрасохтори иҷтимоии деҳотро ҳамчун: «Инфрасохтори 

иҷтимоӣ маҷмуи объектҳое мебошанд, ки барои мустақим қонеъ кардани 

талаботи (инсон) одамон хусусан сокинони деҳот, инчунин таъмини сатҳи 

муайяни зиндагӣ, тарбияи такрористеҳсолии ҳамаҷонибаи ҳаёти шахс ба 

хусусиятҳои хоси иқтисодӣ - бозоргонӣ пешбинӣ шудааст» пешниҳод 

шудааст.  

Таҳлилҳо нишон доданд, ки нокофӣ будани равиши ҳамаҷонибаи 

байнисоҳавии рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот, боиси қабули қарорҳои 

номукаммали идоракунӣ мегардад ва он имкон намедиҳад, ки ба барномаҳои 

он афзалият дода шаванд ё иҷрои онҳо татбиқ шаванд. Барои бартараф 

намудани он ва таъмини ҳампайвастагии мушкилотҳои рушди инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот манбаъҳои асосии банақшагирӣ, ки ба он таъсир мерасонанд 

ва хусусияти амалҳои хоси худро доранд, акси худро ёфтаанд.  

Барои таъмини рушди иқтисодӣ – иҷтимоии деҳот ҳадафҳои асосии он 

муайян карда шудаанд, ҳалли масъалаҳои афзалиятнок аз истифодаи 

захираҳои маҳдуди молиявӣ ва моддӣ, дар баробари ин диққати сокинони 

деҳотро ба даст оварданд, тавсия шудааст. 
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Дар натиҷаи омӯзиш, таҳлили асарҳои илмӣ ва маводҳое, ки шароити 

кунунии деҳоти НТҶ – ро муаррифи менамоянд, консепсияи асосии таъмини 

рушди устувори инфрасохтори иҷтимоии деҳот, ки як қатор самт, ҳадаф ва 

таркибҳои асосии равандҳоро (амалҳоро) дар бар мегирад ва ба таъмини 

рушди устувори инфрасохтори иҷтимоии деҳот кумаки илмӣ амалиро 

мерасонанд, тавсия шудааст. 

Дар ҳолати кунунӣ дуруст, амиқ ва асоснок намудани мавқеъ ва сиёсати 

таҷрибаи хориҷӣ ва дар натиҷаи он таҳияи сиёсати рушди иқтисоию – 

иҷтимоии деҳот, аз он ҷумла он кишварҳое, ки минтақаҳои деҳот, гуногунии 

сохтори иҷтимоию иқтисодии табиӣ ва иқлимии онҳо шартан наздик ба 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, хеле муфид ва зарур аст, пешниҳод 

шудаанд: Ҷумҳурии мардумии Чин оид ба ободонӣ ва тараққиёти соҳаҳои 

хоҷагии халқ, таъмини амнияти озуқаворӣ, сатҳи баланди ҳаёти иқтисодиву – 

иҷтимоии аҳолӣ ва дараҷаи бехатарии тамоми давлат нигаронида шудааст, 

дорои омӯзиш ва як қатор самтҳои он ҷолиби диққат аст, ки аз истифодаи он 

чунин ҳадафҳо ҳалли худро меёбанд. Ҳадафи якум - қаламрав ва муҳитро 

ҳаматарафа дигаргун намудан, ба дараҷаи некӯаҳволии минималӣ дар 

истеъмол ноил шудан; Ҳадафи баъдина - тағйир додани деҳотро ба итмом 

расонидан, ба сатҳи миёнаи ҷаҳонии урбанизатсия расидан, ҳамгироии 

ҳамаҷонибаи шаҳру деҳотро амалӣ ва то андозае фарқияти сатҳи рушди 

онҳоро аз байн бурдан.  

Истифодаи таҷрибаи давлати Исроил ташкили истеҳсолоти кишоварзӣ 

дар асоси хоҷагиҳои шаклан гуногун, бузург, махсусгардонидашуда ва 

кооператсия. 

Татбиқи лоиҳаи махсуси «Аил – лоиҳа», дар Ҷумҳурии Қазоқистон, ки 

ба навсозии инфрасохтори иҷтимоии деҳот нигаронида шудааст, алоқаманд 

аст, аҳолии деҳот зиндагии худро ба стандартҳои муосири сифати зиндагӣ 

ҷавобгӯ аст, таъмин менамояд.  

Ҷумҳурии Ӯзбекистон барномаи «Рушди инфрасохтори деҳот» – ро 

барои солҳои 2020 – 2024 татбиқ кардааст, ки дар асоси он тадбирҳои баланд 
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бардоштани сифати инфрасохтори асосии иҷтимоии беш аз 300 деҳа дар 

вилоятҳои Андиҷон, Намангон, Ҷиззах ва дигар ноҳияҳо андешида шудаанд. 

Лоиҳа бо кумаки Бонки Ҷаҳонӣ ва Осиёӣ таҳия гашта, дар доираи он ҷиҳати 

рушди инфрасохтори деҳоти Ӯзбекистон ба маблағи зиёда аз 182 

млн.долл.ШМА маблағгузорӣ карда мешавад. Иловатан Ҳукумати Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон 1,6 млн.долл.ШМА  ҷудо кардааст, ки дар маҷмуъ 183,6 

млн.долл.ШМА ташкил додааст, ки нақши назаррасро дорост. 

Дар Федератсияи Русия равандҳои мутамарказсозии идоракунии 

давлатӣ боиси барқарор гаштани нақши назарраси ҳуқуқҳои мақомоти 

худидоракунии маҳаллӣ дар тақсимоти маблағҳои буҷетӣ гардиданд. Буҷетҳои 

мақомоти худидоракунии маҳаллӣ бо маблағҳои худ кам таъмин буда аз ин 

лиҳоз бештари онҳо ба сатҳҳои «боло» вобастаанд. Ин вазъ дар минтақаҳои аз 

ҷиҳати иқтисодӣ – истеҳсолӣ суст тарақикарда, яъне кумакталаб, комилан 

муҳим аст, барои Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусан НТҶ тавсия шудаанд. 
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БОБИ 2. ҲОЛАТИ КУНУНИИ РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ 

ИҶТИМОИИ ДЕҲОТ 

2.1. Тамоюлҳои рушди соҳаи кишоварзӣ 

           Тағйиротҳои сиёсӣ, сохторӣ ва иқтисодӣ, ки дар солҳои 90 -уми асри 

гузашта оғоз ёфта буданд, ба рушди иҷтимоӣ – иқтисодии деҳот ва сифати 

зиндагии аксари аҳолии он таъсири манфӣ расонид. Дар умум ба самаранокии 

кор ва фаъолияти корхонаҳои мавҷуд буда, дар як қатор ноҳияҳо зарари худро 

расонд, ки он асосан дар зиёд гаштани сатҳӣ бекорӣ, хусусан дар байни 

ҷавонон, коста шудани маҳсулнокии меҳнат, заиф гаштани базаи моддӣ – 

техникӣ ва ғайра зоҳир мешавад ва ин тамоюлҳо боиси ноустувории рушди 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот гардид. Ба андешаи мо, сабаби асосии рушди 

манфии равандҳои иҷтимоӣ дар деҳот аз иқтисодиёти он манша мегирад ва дар 

он соҳаи кишоварзӣ мавқеи хосеро ишғол мекунад. Тараққиёт ва самаранокии 

соҳаи мазкур ба рушди ояндаи деҳот таъсири мусбӣ мерасонад ва ба 

дигаргуншавии он саҳмгузор мегардад. Илова бар ин, тавре ки рақамҳо тасдиқ 

менамоянд, тамоюлҳои якбора коста шудани нишондиҳандаҳои сифатӣ ва 

миқдории ин соҳаи муҳими деҳот ба назар мерасад.  

Сарфи назар аз ҳолати кунунии деҳот, роҳбарони соҳаҳои мухталифи он 

баҳри рушди дурнамои деҳот чораҳои мушаххас андешида, ба он хушбин 

мебошанд. Солҳои охир дар комплекси агросаноатӣ, соҳаҳо ва 

инфрасохторҳои гуногуни истеҳсолӣ, хизматрасонӣ, иҷтимоӣ дигаргуниҳои 

зиёде дида мешаванд, ки ба талаботи муосир таъминамоии аҳолӣ  ба ғизо ва 

беҳбудии шароити зиндагии онҳо нигаронида шудаанд. Маҷмуан дар радифи 

мазкур вазифаи афзалиятноки сиёсати иқтисодии рушди истеҳсолот, аз ҷумла 

дар бахши иқтисодиёти кишоварзӣ бо мақсади таъмин намудани аҳолӣ бо 

озуқа ва маҳсулоти саноатӣ, ки кафолати рушди босуботи иқтисодӣ ва 

иҷтимоии кишвар аст, мавқеи хосеро ишғол менамояд. Чуноне, ки рақамҳо 

исбот менамоянд дар солҳои 2015 – 2020 агар афзоиши умумии аҳолӣ - 12,3% 

- ро ташкил диҳад, истеҳсоли маҳсулоти умумии кишоварзӣ бо нархҳои 

қиёсии соли 2020 - 28,3% афзоиш ёфтааст. Дар натиҷа барои таъмини 



 
 

63 
 

устувории истеҳсолот шароити мусоиди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар деҳот низ 

фароҳам оварда шудаанд. Истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳар сари аҳолӣ 

дар НТҶ дар солҳои 2015 – 2020 аз 22,47 сомонии соли 2015 то ба 25,66 

сомониро ташкил дод (бо нархҳои қиёсии соли 2020) ва истеҳсоли гӯшт ва 

махсулоти гӯштӣ ба 120,92%, шир ва маҳсулоти ширӣ ба – 108,81%, тухм ба – 

194,38% афзуд. Ба 1 гектар замини кишоварзӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

кишоварзӣ аз 6648 сомонӣ  дар соли 2015 то 8430 сомонӣ дар соли 2020 зиёд 

шудааст. Дар комплекси агросаноатӣ равандҳои ҳамкорӣ ва таъсиси сохторҳои 

калони интегратсионӣ бо иштироки бонкҳо, ширкатҳо, соҳибкорони дохилӣ 

ва сармоягузорони хориҷӣ рушд ёфта истодаанд. Дар як қатор ноҳияҳои НТҶ 

оид ба танзими рушди ҳамаҷонибаи деҳот, аз он ҷумла рушди инфрасохтори 

иҷтимоӣ ва муҳандисии он, сохтмони манзил, дастгирии молиявӣ барои 

баланд бардоштани фаъолияти иқтисодӣ ва шуғли аҳолӣ корҳои назаррас 

анҷом дода шуданд.   

Чуноне, ки олими англис Уилям Петти гуфта аст «Меҳнат падари 

боигарист ва замин модари он» [133] аз ин лиҳоз хусусан дар соҳаи кишоварзӣ, 

ки замин яке аз воситаҳои асосии истеҳсолӣ ба ҳисоб меравад, мавқеи хосеро 

дорост. Оқилона ва самаранок истифодабарии замин яке аз роҳҳои асосии 

ҳалли қазияҳои таъминотӣ аҳолӣ бо озуқа ва баланд бардоштани дараҷаи 

иқтисодӣ – иҷтимоиро амалӣ менамояд. Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан 

кишвари кӯҳсор буда, 93% - и ҳудуди онро кӯҳистон ташкил медиҳад.  Ин 

ҳолат моро водор месозад, ки роҳҳои беҳтари истифодаи онро ҷустуҷӯ намуда 

амалӣ созем, то ки амнияти озуқавории давлат таъмин гардад. 

Аз нишондоҳои ҷадвали 2.1.1 бар меояд, ки майдони заминҳои 

кишоварзӣ дар миқёси ҷумҳурӣ аз соли 2010 то соли 2015  агар - 0,7% коҳиш 

ёфта бошад, ин нишондод дар НТҶ – 0,6% - ро ташкил медиҳад. Маълумотро 

нисбат ба панҷсолаи охир (2015)- ро ба назар гирем, ин рақамҳо мутаносибан 

0,5% ва 0,8% зиёд шудаанд, вале дар байни даҳсолаи сипарӣ гашта (2010-2020) 

дар ҷумҳурӣ 0,2% кам шудаанд ва ин нишондиҳанда дар НТҶ баръакс 0,8% 

зиёд гаштааст. 
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 Ҷадвали 2.1.1. - Ҳолати заминҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва НТҶ, гектар 

           Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси маълумот дар бораи миқдори заминҳо ва тақсимоти он 
ба намудҳо дар вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Кумитаи давлатии идораи замин 
ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ба ҳолати 01.01.2015) саҳ 1-2. Душанбе 2015. (ба ҳолати 
01.01.2017) саҳ 1,-54. Душанбе 2017. (ба ҳолати 01.01.2020) саҳ 1, -54. Душанбе 2020с. 
   
        Барои амиқ муайян намудани ин дигаргуншавиҳо ба тақсимоти дохилии 

онҳо назар намоем маълум мегардад, ки асосан майдони заминҳои кишоварзӣ 

коҳиш ёфта истодаанд. Дар ин муддат майдони  дарахтони бисёрсола 

афзуншавиро дороянд, ки дар панҷсолаи аввал (2010-2015) дар миқёси 

ҷумҳурӣ 31,1% ва дар НТҶ 16,6% - ро ташкил додааст. Дар даҳсолаи охир дар 

натиҷаи бунёди боғҳои нав мутаносибан 45,1% ва 47,2% зиёдшавии онҳо ба 

амал омаданд. Тағйироти дигар дар истифодабарии заминҳои корам дида 

мешаванд, яъне аз як шакл ба дигар гузаштан. Як қисми онҳо барои бунёди 

боғҳои нав ва чарогоҳ қисми дигарашон аз гардиши кишоварзӣ баромада 

барои қонеъ намудани талаботи аҳолӣ ва давлат барои бунёдӣ маҳалҳои 

аҳолинишин, сохтмони варзишгоҳҳо, қасрҳои фарҳангӣ, биноҳои истиқоматӣ, 

тандурустӣ ва ғайра истифода шудаанд.  

Хурсандиовар аст, ки заминҳои партов (боир) дар тӯли даҳ соли охир 

тадриҷан ба гардиши кишоварзӣ ворид шуда истодаанд. Агар соли 2010 дар 

 
 
Нишондиҳандаҳо 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 2010с 
ба 
2015с 
бо % 

2020 с. бо % 
нисбат ба   

Солҳо 
2010 2015 2017 2018 2019 2020 2010 2015 

Ҳамаи заминҳои 
кишоварзӣ. 

4719486 4684737 4691762 4702084 4706050 4706451 99,3 99,7 100,5 

 Аз он ҷумла: 
Заминҳои корам 701856 666668 661471 668267 669745 674609 95,0 96,1 101,2 
Ниҳолҳои 
бисёрсола 

109671 143779 151291 154491 157048 159112 131,1 145,1 110,7 

Партов ( Боир) 31953 31027 30163 28727 27278 22055 97,1 69,0 71,1 
Алафдарав  21264 20151 20050 18514 18514 18514 94,8 87,1 91,9 
Чарогоҳ 3854742 3823112 3828787 3832085 3833465 3832161 99,2 99,4 100,2 
 НТҶ 
Ҳамаи заминҳои 
кишоварзӣ 

1221588 1214909 1222648 1221580 1224854 1224852 99,4 100,3 100,8 

 Аз он ҷумла: 
Заминҳои корам 112550 105232 101994 100036 99769 99653 93,5 88,5 94,7 
Ниҳолҳои 
бисёрсола 

23200 27049 30872 32703 33767 34157 116,6 147,2 126,3 

Партов (Боир) 1055 970 1009 897 713 753 91,9 71,4 77,6 
Алафдарав  2169 2224 2042 2042 2042 2042 102,5 94,1 91,8 
Чарогоҳ 1082614 1079434 1089731 1085902 1088523 1088287 99,7 100,5 100,8 
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ҳудуди ҷумҳурӣ 31593 га ва НТҶ –1055 га заминҳои партов вуҷуд дошта 

бошанд. Пас дар соли 2020 майдони онҳо мутаносибан  - 22055 га ва 753 

гектарро ташкил дод, яъне 9538 га ва 302 га аз онҳо ба гардиши кишоварзӣ 

ҳамчун заминҳои ҳосилдиҳанда ворид гашта, қисми зиёди онҳо ба боғ ва 

токзорҳо табдил дода шудаанд.  

Дар натиҷаи дигаргуншавии дохили истифодабарии заминҳои 

кишоварзӣ истеҳсоли маҳсулоти ҳаётан барои инсон зарур рушд ёфта 

истодааст (ҷадвали 2.1.2).    
Ҷадвали 2.1.2. - Истеҳсоли маҳсулоти растанипарварӣ дар ҳама категорияҳои 
хоҷагидории НТҶ, ҳаз.тонн. 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Маҷмуи омори кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агенти 
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. -С.139,156,166,171,176,180,184. ш. Душанбе 2021с. 
  

Чуноне, ки аз маълумоти ҷадвали 2.1.2 бармеояд, ғайр аз истеҳсоли 

зироатҳои ғалладонагӣ ва пахта, миқдори истеҳсоли дигар маҳсулоти 

кишоварзӣ дар соли 2020 нисбат ба соли 2010 ва 2015 афзудаанд. 

Яке аз сабабҳои коҳиш ёфтани истеҳсоли зироатҳои мазкур, (ғалладона, 

пахта) ин паст шудани ҳосилнокии онҳо буда, омили дигаре, ки ба он таъсир 

расонидааст, нокифоя ё риоя накардани технологияи истеҳсолии онҳо 

мебошад. Дар баробари коҳиш ёфтани истеҳсоли маҳсулоти ғаладонагӣ ва 

пахта истеҳсоли маҳсулоти дигар афзоиш ёфтанд, хусусан ангур - 3,1 

маротиба, меваҷот - 2,2 маротиба, полезӣ - 1,72 маротиба ва сабзавот - 1,68 

маротиба буда, тенденсияи баландшавиро нисбат ба соли 2015 нигоҳ дошта 

истодаанд. Афзоиши истеҳсоли маҳсулоти мевагӣ ва боғот аз ҳисоби зиёд 

шудани майдони онҳо мебошад, ки асосан он дар натиҷаи амалӣ гаштани 

Маҳсулот  
С о л ҳ о  2020 с.     бо % ба: 

2010 2015 2017 2018 2019 2020 2010 2015 

Ғалладона ва 
лӯбиёӣ 

198120 236397 220381 191638 206335 217555 109,80 92,02 

Пахта 16372 7022 9786 11287 9374 6187 37,54 87,53 

Картошка 215542 255547 244141 296594 294801 291260 135,12 113,97 
Сабзавот 260853 307148 340463 391811 417978 438549 168,12 142,78 
Полезӣ 9292 13350 15928 15471 14867 16053 172,76 120,24 
Меваҷот 44901 82864 87648 99922 101136 98577 2,2 бор 118,96 
Ангур 26041 55186 69761 76003 79394 81071 3,1 бор 146,90 
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барномаи Ҳукумати  Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди соҳаи боғдорӣ (аз 

соли 2010 то соли 2015 дар майдони 53232 га боғҳои нав бунёд шудаанд) илова 

бар ин, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон [19], ки то соли 2020 боз 

20153 га боғҳои нав бунёд гаштанд, ки дар натиҷаи чорабиниҳои мазкур 

боғдорӣ ба яке аз соҳаҳои стратегии кишоварзӣ мубаддал гардида аст. 

Ба тағйирёбии маҳсулотҳои истеҳсол шуда, таъсири бевоситаи худро 

ҳосилнокии зироатҳо расонидаанд (ҷадвали 2.1.3). 
Ҷадвали 2.1.3. - Ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳама категорияҳои хоҷагидорӣ 
дар НТҶ, сентнер, 1 га. 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Маҷмуи омори кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агенти 
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. -С.189,194,200,205,210,214,218. ш. Душанбе 2021с.
    

Аз таҳлили рақамҳои ҷадвали 2.1.3 сатҳи ҳосилнокии маҳсулоти 

кишоварзӣ, соли 2020 нисбат ба соли 2010 гуногун мебошанд ва асосан рӯ ба 

афзоишанд, ба ғайр аз пахта ва картошка, ки дар 10 соли охир коҳиш ёфтаанд. 

Рақамҳо нишон медиҳанд, ки дар байни панҷсолаи аввал 2010-2015 ва 

панҷсолаи дигар 2015-2020 фарқият қариб дар ҳамаи намудҳои зироатҳо вуҷуд 

дорад. Дар маҷмуъ истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳама категорияҳои 

хоҷагиҳои НТҶ дар соли 2020 нисбат ба нишондиҳандаҳои соли 2010 рӯ ба 

афзоиш доранд (ғайр аз ғалла ва пахта) ва хоҷагиҳо ба натиҷаҳои  назаррас 

ноил гардидаанд.  

Қазияҳои коҳиш ёфтани ҳосилнокии баъзе аз зироатҳоро, мо дар 

нодуруст ё нокифоя истифода бурдани воситаҳои гардон, заҳр кимиё, низоми 

нуриҳо аз он ҷумла минералӣ, тухмиҳои сифатан паст, риоя накардани 

технологияи коркарди замин ва самаранок истифода нашудани он мебинем. 

Маҳсулот 
С о л ҳ о 2020 с. бо % ба: 

2010 2015 2017 2018 2019 2020 2010 2015 
Ғалладона ва лӯбиёӣ  20,5 26,3 25,1 23,6 25,2 24,4 119,02 92,77 
Пахта 20,7 19,6 27,4 18,1 18,6 20,4 98,55 104,08 
Картошка 211,5 213,8 197,9 204,5 198,2 160,2 75,74 74,92 

Сабзавот 188,4 214,0 218,8 215,0 221,7 237,1 125,84 110,79 

Полезӣ 68,3 100,8 140,2 139,0 139,3 144,4 2,1 бор 143,25 
Меваҷот   24,4 37,3 32,5 40,7 38,6 37,0 151,63 99,19 
Ангур  30,2 55,1 65,0 70,1 70,9 71,9 2,4 бор 130,49 
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Ба ҳамаи он камбудиву норасоиҳо нигоҳ накарда, истеҳсолӣ маҳсулотӣ 

кишоварзии соҳаи мазкур дар НТҶ рушд ёфта истодааст. Вале, мо бояд барои 

беҳтар ва ноил шудан ба дастовардҳои аз ин ҳам баланд ҳамкориро бо олимони 

соҳа ва ба таҷрибаи деҳқонони пешқадам такя намуда, кӯшиш ба харҷ диҳем, 

то ки ҳосилнокии зироат ва истеҳсолӣ онҳоро зиёдтар намоем, зеро дар кишвар 

то имрӯз, қазияҳои таъмини аҳолӣ бо маводи озуқаворӣ, норасогии истеҳсолӣ 

он вуҷуд дорад, дар баробари ин як мушкилоти дигар, тенденсияи зиёдшавии 

аҳолӣ ва камшавии заминҳои кишоварзӣ ба назар мерасанд. 

Соҳаи дигари кишоварзӣ, ки бо истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ машғул  аст 

ин чорводорист, дар солҳои таҳқиқоти афзоишӣ саршумори чорво, паранда ва 

истеҳсоли намудҳои гуногуни маҳсулоти онҳо ба назар мерасад, ки рақамҳои 

дар ҷадвалҳои 2.1.4., 2.1.5. ва 2.1.6. овардашуда ба он гувоҳӣ медиҳанд. 
Ҷадвали 2.1.4. - Саршумори чорво ва паранда дар ҳама категорияҳои хоҷагидорӣ дар 
НТҶ, ҳаз. сар. 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Маҷмуи омори кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агенти 
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - С.225,230,239,244,249. ш. Душанбе 2021 с.  

 
Чуноне, ки аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 2.1.4 бар меояд чорводорӣ ва 

парандапарварӣ дар ҳамаи хоҷагиҳои НТҶ сол аз сол рӯ ба афзоиш овардаанд. 

Дар соли 2020 нисбат ба нишондиҳандаҳои соли 2010 саршумори чорвои 

калони шохдор - 1,26 маротиба, аз он ҷумла: модагов - 1,24 маротиба, гусфанду 

буз - 1,4 маротиба, асп - 1,15 маротиба ва паранда 1,62 маротиба зиёд гаштааст, 

ки саҳми арзандаи худро барои амалӣ гаштани ҳадафи сеюми стратегии 

мамлакат «Таъмини амнияти озқаворӣ» мегузоранд.  

Чуноне, ки маълум аст, асоси рушди соҳаи чорводорӣ ин вуҷуд доштани  

базаи мустаҳками  хӯрокаи онҳо мебошад. Аз ин лиҳоз, бояд барои таъмин 

намудани чорво ва паранда бо хӯрока ва иловагиҳои биологӣ чораҷӯиҳои 

Нишондиҳандаҳо С о л ҳ о  2020 с. бо % ба: 
2010 2015 2017 2018 2019 2020 2010 2015 

Чорвои калони 
шохдор 487,7 572,0 589,0 594,1 606,2 613,4 125,8 107,2 

Аз он ҷумла: 
Модагов 262,2 298,6 312,9 316,4 322,2 325,0 123,94 108,83 

Гӯсфанду буз 1061,6 1350,6 1399,2 1424,4 1457,1 1486,5 140,02 110,06 
Асп 12,6 13,3 13,9 13,6 14,0 14,5 115,45 109,55 
Паранда 1755,7 1632,6 1558,9 1977,5 2580,0 2847,4 162,17 174,40 
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лозима намоем, то ки ба ҳадафи гузошта шуда расида тавонем. Коҳишёбии 

чарогоҳҳо ва дигар заминҳои кишоварзие, ки дар онҳо зироатҳои хӯрокаи 

чорво ва ба монанди онҳо кишт карда мешаванд роҳ надиҳем. Масоҳати 

заминҳои чарогоҳро зиёд намуда, онҳоро ба таври маданӣ истифода барем. 

Дар ҳудуди НТҶ бояд хоҷагиҳо, ташкилотҳо ё корхонаҳои махсусгардонида- 

шудаи истеҳсоли хӯрокаи чорво ва парандаро ба роҳ монем, то ки соҳаи мазкур 

ба натиҷаҳои аз ин ҳам баландтар ноил гардад (ҷадвали 2.1.5). 
Ҷадвали 2.1.5. - Истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ дар ҳама категорияҳои хоҷагидорӣ 
дар НТҶ, тонн 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Маҷмуи омори кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агенти 
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. -С.271,275,279,283. ш. Душанбе 2021 с.  

 
Рақамҳои ҷадвали 2.1.5 тасдиқи он аст, ки истеҳсоли маҳсулоти 

чорводорӣ дар соли 2020 нисбат ба соли 2010 рӯ ба афзоишанд, хусусан дар  

соҳаи парандапарварӣ – истеҳсоли тухм (2,2 маротиба). Афзоиши истеҳсоли 

тухм ба коҳиш ёфтани нархи он ва беҳтар гаштани таъминоти аҳолии ҷумҳурӣ 

бо маҳсулоти ватанӣ гаштааст. Ба фикри мо, рушди соҳаи парандапарварӣ аз 

ду омили асосӣ иборат аст. Аввалан дар соҳаи мазкур технологияи 

интенсивиро амалӣ намудан мумкин аст, чунки ҳамаи равандҳои истеҳсолии 

онро дар асоси истифодаи мошин, механизмҳо (таҷҳизотҳо) ва 

автоматикунонидан мумкин аст, ки дар натиҷа он ба маротибҳо масрафӣ 

қувваи корӣ истифодаи самараноки воситаҳои истеҳсолиро таъмин 

менамоянд. Дигар он аст, ки дар таркиби хӯрокаи он вазн ва ҳиссаи зиёдро 

иловагиҳои – саноатӣ ташкил медиҳад, ки он майдони зиёдеро ба монанди 

чарогоҳҳо талаб намекунад. Омили дуюм, ки рушди соҳаро таъмин намуда 

истодааст, истифодаи технологияи пешқадами ҷаҳони мебошад, ки 

Маҳсулот  

С о л ҳ о 2020 с. бо % ба: 

2010 2015 2017 2018 2019 2020 2010 2015 

Гӯшт вазни 
зинда 

33019 43133 46120 47054 49107 52159 157,96 120,92 

Шир 137598 197490 205266 209271 212662 214901 156,18 108,81 

Тухм  - 
ҳаз .дона 

126467 144870 93004 142988 206389 281608 2,2 бор 194,38 

Пашм 569 712 758 728 744 822 144,46 115,44 
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парандапарваронӣ ватанӣ, дар корхонаҳои махсусгардонидашудаи шаклҳои 

гуногун онро истифода мебаранд. 

 Чуноне, ки дар соҳаи растанипарварӣ ба миқдори истеҳсоли маҳсулот 

дараҷаи ҳосилнокии зироатҳо таъсир мерасонанд, дар соҳаи чорводорӣ низ, 

маҳсулнокии чорво ва паранда ба ин нишондиҳандаҳо саҳми арзандаи худро 

мегузоранд (ҷадвали 2.1.6). 
Ҷадвали 2.1.6. - Маҳсулнокии чорво ва паранда дар корхонаҳои кишоварзӣ ва 
хоҷагиҳои деҳқонии НТҶ, кг 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Маҷмуи омори кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агенти 
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.- С.293,300,303,301,304,302,305,294,295. - Душанбе 
2021 с.  

Чуноне, ки дар маълумоти ҷадвали 2.1.6 мебинем, дар соли 2020 нисбат 

ба соли 2010 маҳсулнокии аксари онҳо рӯ ба афзоиш дошта, танҳо 

пашмтарошии солона аз ҳар як сар гӯсфанд ба ҳолати соли 2010 баробар 

мондааст, наслдиҳии байталҳо нисбат ба соли 2010 - 15,73% кам шуда аст ва 

дар ин радиф наслгирии гӯсфанду буз ба ҳисоби миёна аз 100 - сар меш дар 

соли 2020 нисбат ба нишондиҳандаҳои соли 2010 - 7,96% коҳиш ёфтааст, ки 

Нишондиҳандаҳо 
С о л ҳ о 2020 с. бо % ба: 

2010 2015 2017 2018 2019 2020 2010 2015 

Ширдӯшии солона аз 
1 модагов , кг 1984 2638 2864 2504 2949 2914 146,87 110,46 

Гирифтани гӯсола, 
сар 4364 4969 5054 5311 5667 5510 126,26 110,88 

Гирифтани гӯсола ба 
ҳисоби миёна аз 100 
сар модагов 

58 68 68 64 66 66 113,79 97,05 

Гирифтани барраву 
бузғола, ҳаз. Сар 43345 63049 70041 73749 72931 77989 179,92 123,69 

Гирифтани барраву 
бузғола ба ҳисоби 
миёна аз 100 сар меш 

88 83 74 84 81 81 92,04 97,59 

Гирифтани тойча, сар 526 427 371 377 377 442 84,03 103,51 
Гирифтани тойча ба 
ҳисоби миёна аз 100 
сар байтал 

53 46 40 39 46 54 101,88 117,39 

Ҳисоби миёнаи 
тухмзоии солонаи 
мокиён, дона 

168 206 178 123 190 248 147,61 120,38 

Ҳисоби миёнаи 
пашмтарошии солона 
аз 1 сар гӯсфанд, кг 

0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 100,00 114,28 
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ташвишовар мебошад. Аммо таъкид кардан ба маврид аст, ки маҷмуан 

маҳсулнокии чорво ва паранда дар НТҶ рӯ ба афзоишанд.  

         Рушди соҳаи кишоварзиро бе техника, мошинолотҳои кишоварзӣ ва 

таҷҳизотҳои лозима тасаввур намудан мушкил аст, зеро мошинаҳо ва 

навовариҳо ба раванди кори деҳқонон суръат бахшида, ба сарфа намудани 

вақти корӣ, ташкили меҳнат, сарфӣ захираҳои истеҳсолӣ ва риояи технологияи 

муосир бо сифати маҳсулот таъсир мерасонанд ва мусоидат мекунанд. Дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастрас намудани техника аз он ҷумла мошинҳои 

кишоварзӣ ба деҳқонон аз ҷонибӣ давлат имтиёзҳои зиёде пешбинӣ шудааст. 

Ба монанди қарзҳои имтиёзнок ё бо фоизҳои камтарин, аз боҷи гумрукӣ озод 

намудани он соҳибкорон ё ташкилотҳое, ки ба ворид намудани онҳо (техника) 

машғуланд, грантҳои гуногун ва ғайра, ки ҳамаи ин барои дастгирии рушди 

деҳот ва таъмини базаи моддӣ – техникии он равона шудааст (ҷадвали 2.1.7). 
Ҷадвали 2.1.7. - Ҳолати ҳозираи базаи моддӣ – техникии кишоварзӣ дар КАС-и НТҶ 
(ҳамаи категорияҳои хоҷагидорӣ), воҳид 

Номгӯй 2010 2015 2017 2018 2019 2020 
Тракторҳои гуногунтамға 1417 1001 5365 5578 5697 6069 
Автомобилҳои боркаш 425 274 448 428 277 393 
Комбайнҳои ғалладарвӣ 100 68 163 155 174 188 
Ядакҳои тракторӣ 854 579 2478 2552 2643 2557 
Алафҷамъкунакҳои тракторӣ 31 28 51 46 52 79 
Досҳои тракторӣ 72 78 328 293 392 452 
Комбайнҳои хӯроки чорво ва силосғундор  49 33 39 39 38 39 
Комбайнҳои ҷуворимаккағундор 13 3 6 5 5 5 
Тухмипошакҳои тракторӣ 324 213 227 219 211 217 
Испорҳои тракторӣ 487 420 2325 2344 2476 2674 
Нармкунакҳои тракторӣ 346 228 272 243 291 302 
Мошинаҳои куракчин 5 1 2 - - - 
Пахтаҷудокунакҳо  14 5 6 6 5 - 
Тойбанду тагрезчинҳо  45 38 112 115 145 179 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Маҷмуи омори кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агенти 
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, -С.311-323, ш. Душанбе 2021с. 

  
Чуноне, аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 2.1.7 бармеояд, шумораи техника 

ва мошинолотҳои кишоварзӣ дар соли 2020 нисбат ба нишондиҳандаҳои соли 

2010 хело зиёд шудаанд. Танҳо якчанд намуди мошинҳои кишоварзӣ, хусусан 
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дар соҳаи пахтакорӣ ба монанди куракғундор ва пахтаҷудокунак то соли 2020 

бо сабаби фарсудашавӣ аз байн рафтаанд. 

Вале дар умум нисбат ба соли 2010 шумораи техника ва мошинолотҳои 

кишоварзии дар ҳудуди НТҶ мавҷуд буда 3,14 маротиба афзудааст, ки дар 

натиҷа яке аз омилҳои асосии рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот ва соҳаи 

кишоварзӣ гардидаанд.  

Яке аз омилҳое, ки базаи техникии кишоварзон таъсири манфӣ 

мерасонад, ин гарон будани нархи воситаҳои воридшаванда мебошанд  ва онро 

аз фарқияти нархи маҳсулоти (молҳои) соҳаҳои алоҳида (саноатӣ ва 

кишоварзиро) муқоиса намоем, фарқияти онҳо нисбат ба солҳои то 2010 хело 

назаррас аст. Чунки қариб комилан аз хориҷӣ кишвар ворид мешаванд. Дар 

баробари гаронии нарх сабаби дигари ин ҳолат дар он аст, ки хоҷагиҳои 

деҳқонӣ ҳаҷман хурд буда, дар натиҷа маблағи кофиро барои хариди онҳо 

надоранд, агар онҳоро (техникаву мошинолотҳои кишварзиро) дастрас карда 

тавонанд ҳам, дар давоми сол ба пурра ва самаранок истифода бурдани он 

имконият (ҳаҷми хурди майдон) надорад. Аз ин лиҳоз дар хоҷагӣ нигоҳ 

доштани онҳо гарон буда, ба арзиши аслии маҳсулот таъсири манфӣ расонида, 

онро рақобатнопазир намегардонад. Омили дигар ин тараққиёти сусти соҳаи I-

уми КАС, (вуҷуд надоштани корхонаҳои саноатие, ки кишоварзонро бо 

воситаҳои истеҳсолот таъмин менамоянд) мебошад. Барои бартараф намудани 

ҳолатҳои дар боло зикр шуда ва мустаҳкам намудани базаи моддӣ – техникии 

мамлакат, ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадафи 4-уми стратегии давлат, 

яъне саноатикунонии босуръати кишвар ва гузаштан аз шакли давлатӣ  аграрӣ 

– саноатӣ ба саноатӣ – аграриро қабул кардааст, ки дар натиҷа он ба рушди 

соҳаи кишоварзӣ ва деҳот таъсири мусбии худро мерасонад. Барои муайян 

намудани ҳолати кунунии соҳаи кишоварзии ҷумҳурӣ ва НТҶ 

нишондиҳандаҳои сифатӣ онро таҳлил менамоем (ҷадвали 2.1.8). 
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Ҷадвали 2.1.8. - Маҳсулоти умумии соҳаи кишоварзии ҶТ ва НТҶ (бо нархҳои 
муқоисавии соли 2020), млн. сомонӣ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Маҷмуи омори кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агенти 
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш. Душанбе 2021 с. - С.16.  

Нишондиҳанда 
С о л ҳ о 2020с. бо % 

ба 2015с. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ҳамаи категорияҳои хоҷагидорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Ҳамагӣ  27628,9 29053,9 31029,6 32257,2 34558,7 37616,6 136,1 

Растанипарварӣ  20203,6 21223,9 22761,1 23546,4 25355,7 27447,3 135,8 

Чорводорӣ  7425,3 7830 8268,5 8710,8 9203,0 10169,3 136,9 

Ҳамаи категорияҳои хоҷагидорӣ дар Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

Ҳамагӣ  4432,1 4498,6 4804,5 5208,0 5442,4 5686,9 128,3 

Растанипарварӣ  2888,4 2940,4 3187,4 3518,9 3708,9 3826,8 132,5 

Чорводорӣ  1543,7 1558,2 1617,1 1689,1 1733,5 1860,1 120,5 

Аз он ҷумла: ҷамъиятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Ҳамагӣ  1614,5 1559,6 1641,8 1845,8 2566,6 3314,1 2,1 бор 

Растанипарварӣ  1371,1 1358,0 1428,6 1548,9 1910,3 2145,1 1,5 бор 

Чорводорӣ  243,4 201,6 213,2 296,9 656,3 1169,0 4,8 бор 

 ҷамъиятӣ дар Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

Ҳамагӣ  429,1 350,6 273,8 344,5 467,8 579,2 135,0 

Растанипарварӣ  297,1 260,8 199,3 221,0 249,3 240,3 80,9 

Чорводорӣ  132,0 89,8 74,5 123,5 218,5 338,9 2,6 бор 

Аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Ҳамагӣ  16433,1 16884,8 16831,5 17353,2 17330,4 18448,0 112,3 

Растанипарварӣ  9473,5 9497,6 9053,8 9250,8 9162,0 9755,9 103,0 

Чорводорӣ  6959,6 7387,2 7777,7 8102,4 8168,4 8692,1 124,9 

Аҳолӣ дар Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

Ҳамагӣ  2737,3 2763,3 2849,7 2913,5 2934,9 2941,3 107,5 

Растанипарварӣ  1351,1 1327,8 1347 1386 1461,7 1465,1 108,4 

Чорводорӣ  1386,2 1435,5 1502,7 1527,5 1473,2 1476,2 106,5 

Хоҷагиҳои деҳқонии (фермерӣ) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Ҳамагӣ  9581,3 10609,5 12556,3 13058,2 14661,7 15854,5 1,6 бор 

Растанипарварӣ  9359 10368,3 12278,7 12746,7 14283,4 15546,3 1,7 бор 

Чорводорӣ 222,3 241,2 277,6 311,5 378,3 308,2 138,6  

Хоҷагиҳои деҳқонии (фермерӣ) дар Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

Ҳамагӣ  1265,7 1384,7 1681,0 1950,0 2039,7 2166,4 1,71 бор 

Растанипарварӣ  1240,2 1351,8 1641,1 1911,9 1997,9 2121,3 1,71бор 

Чорводорӣ 25,5 32,9 39,9 38,1 41,8 45,1 1,77 бор 
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Рақамҳои ҷадвали мазкур нишон медиҳанд, ки истеҳсоли маҳсулотӣ 

умумии соҳаи кишоварзӣ, дар давраҳои оварда шуда, маҷмуан дар ҳамаи 

шаклҳои хоҷагиҳои ҷумҳурӣ дар соли 2020 нисбат ба соли 2015 -  9987,7 млн, 

сомонӣ ё 36,14% афзоиш ёфтааст. Аз он ҷумла соҳаи растанипарварӣ - 35,8% 

ва соҳаи чорводорӣ - 36,9% мебошад. Ин нишондод дар ҳамаи шаклҳои 

хоҷагидории НТҶ дар соли 2020 нисбат ба соли 2015 дар маҷмуъ 28,3% 

афзуда, дар соҳаи растанипарварӣ 32,5% ва чорводорӣ 20,5% зиёдшавиро 

ташкил медиҳад. 

Агар афзоиши маҳсулоти соҳаи кишоварзиро дар миқёси шаклҳои 

хоҷагидорӣ муқоиса намоем, аксаран сектори хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), 

бартарии худро дорост, ки он дар ҳар ду соҳаи асосии истеҳсолӣ – 

растанипарварӣ ва чорводорӣ бараъло намоён аст. 

Ба фикри мо, шаклҳои хоҷагидорӣ ба монанди хоҷагиҳои деҳқонӣ 

(фермерӣ), кооперативҳои тиҷоратӣ, корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва ғайра 

шомиланд. Дар байни онҳо молистеҳсолкунандагоне, ки ҳаҷман бузурганд, 

(масоҳати майдонҳои кишоварзӣ, саршумори чорво, коргарон, базаи модди – 

техникӣ, молиявӣ – иқтисодӣ ва ғайра), бартариро нисбат ба хоҷагиҳои 

деҳқонӣ ва аҳолӣ дороянд. Чунки онҳо метавонанд навовариҳои илм, таҷрибаи 

пешқадам, технологияи муосир, шаклҳои беҳтарини ташкили истифодаи 

захираҳои истеҳсолӣ, хусусан техника ва меҳнатро ҷорӣ ва истифода намоянд, 

ки натиҷаҳои дилхоҳро таъмин менамояд. Ба ғайр аз ин, яке аз бартарии онҳо, 

қобилияти ҳиссагузории молиявӣ – иқтисодии дастрасро барои таъмини 

рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот, таъсис додани ҷойҳои нави корӣ, дар 

асоси ташкил ва бунёди корхонаҳои коркарди саноатии маҳсулотӣ худи 

(кишоварзӣ) ва инфрасохтори истеҳсолӣ – иҷтимоӣ саҳми арзандае гузоранд. 

Дар кишоварзӣ мавқеи хосеро дар байни қувваҳои истеҳсолкунанда 

замин ва захираҳои меҳнатӣ ишғол менамоянд, ин ду омил ҳамчун фишангҳои 

асосии таъсирбахш, ки рушди соҳаро таъмин менамоянд баромад мекунанд ва 

ба натиҷаи иқтисодии он таъсири худро мерасонанд (ҷадвали 2.1.9). 
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Ҷадвали 2.1.9. - Ҳолати иқтисодии соҳаи кишоварзӣ дар НТҶ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Дар асоси маълумот дар бораи миқдори заминҳо ва тақсимоти 
он ба намудҳо дар вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Кумитаи давлатии идораи 
замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ба ҳолати 01.01.2015) саҳ 1-2. Душанбе 2015. (ба ҳолати 
01.01.2017) саҳ 1-54. Душанбе 2017, (ба ҳолати 01.01.2020) саҳ 1 - 54. Душанбе 2020с. Маҷмуи омори 
кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш. 
Душанбе 2021 с. - С.16.  

  
Аз рақамҳои ҷадвали 2.1.9 мебинем, ки дар солҳои таҳлили суръати 

рушди иқтисодии соҳаи кишоварзӣ 128,3% - ро ташкил дода аст ва маҳсулоти 

умумӣ (бо нархҳои муқоисавии соли 2020) аз як гектари заминҳои кишт 

гирифта шуда низ афзоиш ёфтааст. Суръати афзоиши маҳсулнокии меҳнат дар 

маҷмуъ 2,3 маротибаро ташкил додааст, ки он асосан 28% аз афзоиши 

маҳсулот бошад дигари он аз коҳиш ёфтани миқдори коргарони ин соҳа 

мебошад. Афзоиши ҳосилнокии меҳнат дар натиҷаи ворид намудани 

дастовардҳои илм, технологияи сарфакунандаи захираҳо, беҳтар гаштани 

дараҷаи механиконии равандҳои истеҳсолӣ, ивази корҳои дастӣ ба техника, ки 

дар умум бо коҳиши хароҷоти меҳнат (55%) маҳсулоти зиёде ба даст омадааст.  

 

 

 

 

 
№ 

 
 

Номгуй 

Солҳо 
 
2015 

 
2017 
 

 
2018 

 
2019 
 

 
2020 

I Ҳамагӣ  маҳсулоти 
умумии кишоварзӣ (бо 
нархҳои муқоисавии соли 
2020) млн.сом 

4432,1 4804,5 5208,0 5442,4 5686,9 

Аз он ҷумла: 
Растанипарварӣ 2888,4 3187,4 3518,9 3708,9 3826,8 

Чорводорӣ 1543,7 1617,1 1689,1 1733,5 1860,1 

II Майдони кишт, га. 666668 661471 668267 669745 674609 
III Миқдори коргарон, 

ҳаз.наф. 
17,7 12,1 

 
10,6 10,2 9,8 

IV Ҳамагӣ МУ: ба 1 га 
замини кишт.сом. 

66,48 72,63 77,93 81,26 84,29 

V Ҳамагӣ МУ: ба як коргар, 
сом. 

2504,01 3970,66 4913,20 5335,68 5802,95 
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2.2. Ҳолат ва сатҳи рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот 

2.2.1. Рушди соҳаҳои асосии инфрасохтори иҷтимоӣ   

Сатҳи зиндагии аҳолӣ ва ҳолати инфрасохтори иҷтимоии он муҳимтарин 

нишондиҳандаҳои рушди иқтисодии ҷумҳурӣ мебошанд. Дар тӯли 30 соли 

истиқлолияти давлатӣ, ҳукумати ҷумҳурӣ дигаргуниҳои иқтисодӣ ва татбиқи 

бомуваффақияти он, пешгирии пастшавии сатҳи зиндагии аҳолӣ, ки дар 

давраи гузариш ба муносибатҳои бозорӣ ба амал омада буд роҳандозӣ намуда 

истодааст. Як қатор тадбирҳо ва қонунҳои самтӣ иҷтимоию иқтисодӣ оид ба 

ташаккул ва рушди соҳаҳои тандурустӣ, маориф, илм, фарҳанг, сохтмони 

манзил ва ғайраҳо қабул карда шуданд. Бояд қайд кард, ки то пошхӯрии 

ИҶШС дар ҷумҳурӣ ба қадри кофӣ шабакаҳои инфрасохтори иҷтимоии деҳот 

рушдёфта буд, лекин сатҳи таъминоти моддию техникии шохаҳои он бо 

техника ва технологияи ба талабот муосирӣ ҷавобгӯ, таъмин набуданд. Аммо, 

муноқишаи шаҳрвандии солҳои 1992-1997 боиси харобшавии зиёд, аз он 

ҷумла низоми иншоотҳои инфрасохтори иҷтимоӣ гардид, хусусан 

муассисаҳои тандурустӣ, маориф, манзилию комуналӣ ва фарҳангӣ зарари 

ҷиддӣ расонида шуд. 

Ҳолати кунунии инфрасохтори иҷтимоии ҷумҳурӣ начандон қобили 

қабул мебошад, аз ин ҷиҳат давлат ба ин соҳа диққати хосеро дода истодааст. 

Нишондиҳандаҳои ҷадвалӣ мазкур гувоҳи таъминоти аҳолии НТҶ бо 

хизматрасонӣ тиббӣ ва муасисаҳои он мебошанд (ҷадвали 2.2.1.1). 

Рақамҳои ҷадвали 2.2.1.1 нишон медиҳад, ки дар натиҷаи афзоиши 

маблағгузорӣ ба соҳаи тандурустӣ дар НТҶ миқдори муассисаҳои тиббӣ, аз 

ҷумла: беморхонаҳо дар соли 2020 нисбат ба соли 2010 – 27 адад ва нисбат ба 

соли 2015 – 15 адад афзудааст, шумораи мутахассисон, аз он ҷумла духтурон 

дар 10 соли охир 709 нафар, кормандони миёнаи тиббӣ - 3715 нафар ва нисбат 

ба соли 2015 – 1857 нафар, духтурон – 325 нафар, қувваи ёрии таъҷилии 

марказҳои саломатӣ дар соли 2020 ба 12820 нафар расида, нисбат ба соли 2010 

– 1059 нафар зиёд гаштааст.   
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Ҷадвали 2.2.1.1. - Нишондиҳандаҳои асосии рушди соҳаи тандурустӣ дар НТҶ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 соли истиқлолияти 
давлатӣ. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе 2021. – С.87, 90, 93.  

Дар давоми соли ҷорӣ (соли 2020) дар соҳаи тандурустии НТҶ - 94 

беморхона фаъолият намуда, дар маҷмуъ 12,82 ҳаз.наф қуваҳои ёрии таъҷилии 

марказҳои саломатӣ, 486 адад хонаҳои тиббӣ бо 2846 нафар духтурон ва 9246 

нафар кормандони миёнаи тиббӣ ба аҳолӣ хизмати тиббӣ мерасонанд. Вале 

қайд кардан лозим аст, ки натиҷаи афзоиши миқдори аҳолӣ, нишондодҳои 

сифатии таъминоти аҳолӣ ба хизматрасониҳои тиббӣ дар солҳои таҳлилӣ, 

тамоюли косташавиро дороянд. Яъне суръати афзоиши аҳолӣ ба суръати 

афзоиши маблағгузорӣ ба соҳаи мазкур начандон мувофиқат менамояд.  

Соҳаи дигари инфрасохтори иҷтимоии деҳот ин маориф буда, аз зинаҳои 

мухталифи муассисаҳо, аз он ҷумла томактабӣ, таҳсилоти миёна ва олӣ иборат 

мебошад, ба монанди таҳсилоти томактабӣ, умумӣ, ибтидоии касбӣ, миёнаи 

касбӣ ва олии касбӣ. Дар давраи таҳлили мактабҳо, муассисаҳои томактабӣ ва 

бисёр иншоотҳои дигари инфрасохтори иҷтимоӣ бунёд ва барқарор карда 

шуданд. Аммо суръати афзоиши аҳолии НТҶ ба таъминоти аҳолӣ бо иншооти 

Нишондодҳо 2010 2015 2017 2018 2019 
 

2020 
2020 
ба 

2010 бо % 
Шумораи духтурон, ҳамаи 
мутахассисон, нафар, аз ҷумла: 
 

2137 2521 2678 2606 2561 2846 133,17 
- ба 10000 аҳолӣ 

 

12,4 13,0 12,9 12,3 11,8 12,5 100,80 
-шумораи миёнаи кормандони тибби. 
нафар 5531 7389 8225 8213 8257 9246 167,16 
- ба 10000 аҳолӣ 
 

32,1 38,3 39,7 38,9 38,1 41,6 129,59 
Шумораи беморхонаҳо, адад 
 

67 79 82 78 80 94 140,29 
Шумораи катҳои беморхонаҳо, адад 
 

5425 5651 5835 6013 5941 6118 122,77 
аз ҷумла: 
-ба 10000 аҳолӣ, нафар. кат 
 

31,3 28,7 28,2 28,4 27,5 27,6 88,17 
Қувваи ёрии таъҷилӣ марказҳои 
саломатӣ, нафар 
 

11761 12142 12485 12600 9370 12820 109 
        аз ҷумла: 
-ба ҳар 10000 аҳолӣ, нафар 
 

67,8 61,6 60,3 59,4 43,3 57,9 85,39 
Шумораи хонаҳои тиббӣ, адад 
 - - - 484 477 486 100,41 
Маркази солимии репродуктивӣ, адад 

- - - 13 13 13 100 
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инфрасохтори иҷтимоӣ, хусусан ба муассисаҳои томактабии деҳот таъсири 

худро расонид (ҷадвали 2.2.1.2). 
Ҷадвали 2.2.1.2. - Нишондиҳандаҳои асосии таъминоти аҳолии НТҶ бо муассисаҳои 
томактабӣ 

Нишондиҳандаҳо 2010 2015 2017 2018 2019 2020 
2020 
ба 

2010 бо % 
Ҳамагӣ. муасисаҳои томактабӣ. 
адад. Аз он ҷумла: 59 69 76 75 78 84 142,37 

- дар шаҳр 42 41 45 45 47 46 109,52 
- дар деҳот 17 28 31 30 31 38 2,2 маротиба 

Шумораи кӯдакон дар 
муассисаҳои томактабӣ, нафар, аз 
ҷумла: 
 

5837 8230 8507 9129 9320 8566 146,75 

- дар шаҳр 4792 6255 6509 7011 7197 6416 133,88 
- дар деҳот 1045 1975 1998 2118 2123 2150 2,06 маротиба 

Барои 100 ҷой.наф. 109 106 104 103 103 104 95 
Сарчашма: таҳияи муаллиф. Маҷмуи омории соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми 2. Душанбе 2021с. 

Муассисаҳои томактабӣ ва таълимии томактабӣ уҳдадор карда 

мешаванд, ки масъалаҳои рушди ҳамаҷонибаи кӯдакони синни томактабӣ ва 

омодасозии онҳоро ба мактаб тарҳрезӣ намоянд. Дар 10 соли охир шумораи 

муассисаҳои томактабӣ 25 адад зиёд гаштаанд, агар дар соли 2010 шумораи 

онҳо 59 ададро ташкил медод, дар соли 2020 теъдоди онҳо ба 84 адад расид 

(ҷадвали 2.2.1.2), ки аз ин дар соли 2010 дар шаҳрҷойҳо 42 адад ва дар деҳот 

17 ададро ташкил медод ва дар соли 2020 дар шаҳракҳо 46 адад ва дар деҳот 

38 ададро ташкил дод, ки ин зиёда аз 2 маротиба нисбат ба соли 2010 мебошад 

ва ин баҳри тарбияи дуруст ва омода намудани кӯдакони деҳот ба мактаб 

саҳми арзанда гузошта, дар навбати худ ба таъмин намудани аҳолии он бо ҷои 

кори доимӣ саҳмгузор гаштааст. Таҳлили ҳолати афзоиши шумораи 

муассисаҳои томактабӣ ва кӯдаконе, ки дар ин муассисаҳо фаро гирифта 

шудаанд, дар меҳвари ҷойгиршавии онҳо дар шаҳр ва деҳот дигаргуниҳо дида 

мешаванд. Чунончи агар дар соли 2010 миқдори муассисаҳои томактабӣ дар 

шаҳр 71,2% бошад, дар деҳот он 28,8% -ро ташкил медод. Ин рақамҳо 

мутаносибан дар соли 2020 ба 54,8% ва 45,2% расидааст. Миқдоран суръати 

афзоиши онҳо дар шаҳр 9,52% бошад, дар деҳот 2,2 маротиба аст. Суръати 
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сусти афзоиши муассисаҳои мазкур яке аз омилҳое мебошад, ки ба 

номутаносибии миқдори муассисаҳои кӯдакона таъсири худро расонидааст. 

Вазъи қиёсии фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабии шаҳр ва 

деҳот агар дар соли 2010 мутаносибан 82,1% ва 17,9% - ро ташкил дода бошад, 

пас он дар соли 2020 - 74,9% ва 25,1% расидааст. Сабаби афзоиши таносуби 

шумораи кӯдакон, ки ба муассисаи томактабӣ фарогирифташударо мо дар он 

мебинем, ки яке аз он баланд шудани сатҳи иқтисодии аҳолии деҳот бошад, 

дигар афзоиши миқдори кӯдакистонҳо аст.  

Сабаби бо суръати баланд бунёд намудани муассисаҳои томактабӣ дар 

деҳоти НТҶ – ро, мо дар қарор ва пешниҳоди сари вақтии Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 

Миллии Маҷлиси Олии кишвар оид ба эълон намудани соли 2019-2021 ҳамчун 

«Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» [117] мебинем, ки барои 

вусъат ва зарурати инкишофёбии инфрасохтори иҷтимоии деҳот таъсири 

бевоситаи худро расонида истодааст.  

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди ба таълиму тадрис ҷалб 

намудани ҳама гуна табақаи наврасон ва ҷавонон аҳамияти хоса зоҳир намуда, 

баҳри бадаст омадани натиҷаҳои назаррас дар ин самт тамоми чораҳоро 

андешида истодааст (ҷадвали 2.2.1.3). 
Ҷадвали 2.2.1.3. - Шумораи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар НТҶ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 соли истиқлолияти 
давлатӣ. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе 2021. – С.79.   

Нишондиҳандаҳо 2010 2015 2017 2018 2019 2020 
Шумораи муассисаҳои таҳсилоти умумии 
рӯзона (адад) 
 
 
 

1031 1163 1164 1149 1153 1159 

Шумораи хонадагон нафар 356850 417471 453579 472581 490062 513250 
Аз ҷумла: 

 муасисаҳои ибтидоӣ 

 

246 221 202 182 173 172 
хонандагони ибтидоӣ 10725 10113 10324 10932 10638 10744 
муассисаҳои асосии (нопурра) 

 

256 245 210 207 211 207 
хонандагони асосии (нопурра) 52269 41179 35372 36652 38857 40321 
муассисаҳои миёнаи (пурра) 

 

529 697 752 760 769 780 

хонандагони миёнаи (пурра) 134015 366179 407883 424997 440567 462185 
хонандагон, нафар, аз ҷумла: 

 

378,4 417,5 453,6 472,6 490,0 513,3 
Шумораи мактабҳо барои кӯдакони 
дорои нуқсони равонӣ ё ҷисмонӣ 
 

4 5 4 4 4 4 
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Чуноне, ки аз рақамҳои ҷадвали 2.2.1.3 бармеояд миқдори муассисаҳои 

намудҳои гуногуни таҳсилот дар умум 12,4% зиёд гаштаанд, вале суръати 

афзоиши шумораи хонандагон, аз он зиёд аст 43,8 %. Ҳолати ба миён омада аз 

он шаҳодат медиҳад, ки суръати афзоиши миқдори хонандагон аз афзоиши 

муассисаҳои таълимӣ хело фарқ мекунад, дар натиҷа зичии миқдори талабагон 

ба як муассисаи таълими зиёд мегардад, ки онро рақамҳои ҷадвали 2.2.1.3 

исбот менамоянд. Агар дар соли 2010 ба як муассисаи таҳсилотҳо ба ҳисоби 

миёна 346,1 хонанда рост меомад, пас он дар соли 2020 ба 442,8 нафар 

(127,9%) расидааст. Ин ҳолат чуноне, ки дар боло зикр намудем, асосан дар 

натиҷаи фарқияти суръати афзоиш байни миқдори муассисаҳо ва шумораи 

хонандагон ба амал омадааст. Афзоиши зичии талабагон ба як муассиса ва 

натиҷаи он  ба сифати таълим бе асар намемонад, ки дар баъзе ҳолатҳо 

коҳишёбии он амалан дида мешавад. 

Вазъи қиёсии муассисаҳои миёнаи пурра дар миқдори умумии 

мактабҳои муассисаҳои миёна дар соли 51,3% бошад, дар соли 2020 ба 66,7 % 

расидааст ва миқдори онҳо 7,4 % афзуда бошад, шумораи хонандагон дар ин 

муҳлат зиёда аз 3 маротиба афзудааст.  

 Тағйирёбии ҳолати муассисаҳои таҳсилоти миёнаи нопурра нишон 

медиҳанд, ки вазъи қиёсии он дар маҷмуи муассисаҳои таҳсилот дар солҳои 

2010 – 24,8% ва соли 2020 – ба 18,3% расидааст, ки коҳиши он 45 адад 

мебошад. 

Дар шумораи хонандагон низ тағйирот дида мешавад, ки дар давраи 

таҳлили – 23% кам шудаанд, натиҷаи коҳишёбии хонандагон ба зичии 

талабагон ба як муассиса низ бетаъсир намонд он аз 204,2 нафари соли 2010 

ба – 194,8 нафари соли 2020 расидааст. 

Чунин ҳолат дар шакли таҳсили ибтидоӣ низ дида мешавад, шумораи 

муассисаҳои (синфҳои 1 – 4) ибтидоӣ аз 246 то 172 адад расида, зиёда аз 30%  

коҳиш ёфтаанд, вале шумораи умумии хонандагон қариб як хел мондаанд. 

Коҳиш ёфтани миқдори ин муассисаҳои таълими боиси зиёд гаштани зичии 

хонандагон ба як таълимгоҳ овардааст, агар дар соли 2010 ин рақам аз 43,6% 
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то 62,5% дар соли 2020 расидааст. Ин ҳолатро қариб дар ҳамаи ноҳияҳои тобеи 

ҷумҳурӣ, аз ҷумла дар деҳот мушоҳида намудан мумкин аст, ки дар як синфи 

ибтидоӣ (хусусан синфи 1) дар баъзе ҳолатҳо зиёда аз 30 то 35 нафар талабагон 

таҳсил менамоянд. Барои ҳалли қазияҳои мавҷуда ҳукумат ва аҳли ҷомеа 

чораҳои мушаххас андешанд. Дар баробари амалӣ гаштани як қатор 

чорабиниҳое, ки каме ҳам бошад, рушди соҳаи маорифро таъмин карда 

истодаанд. Вале новобаста ба ин ҳоло ҳам дар соҳаи мазкур камбудиҳо ба 

чашм мерасанд, ки яке аз онҳо нарасидани омӯзгорон, хусусан омӯзгорони 

ихтисосманд, ки баҳри баланд гаштани савияи дониши мактаббачагон таъсир 

мерсонад, мебошад.  

Яке аз роҳҳои аз байн бурдани қазияҳои мавҷударо мо дар,  

ҳавасмандгардонии омӯзгорон, бунёди биноҳои махсуси таълимӣ, 

таҷҳизонидани онҳо бо маводҳои лозимаи таълимӣ – методӣ, таҳияи 

барномаҳои махсуси таълим, нигоҳ доштани меъёри шумораи талабагон дар 

як синфхонаи таълимӣ, ки дар маҷмуъ аз маблағгузорӣ вобастагии зич доранд 

мебинем. 

Дар асоси таҳлилҳои овардашуда, казияҳои асосии мавҷудбудаи соҳаи 

мазкурро хусусан дар деҳот чунин муарифӣ намудан мумкин:  

• косташавии сифати таҳсил, нокифоя будани музди миёнаи маошӣ 

омӯзгорони мактабҳои миёна, норасогии мутахассисони соҳибмаълумот ва 

ботаҷриба, аз як қатор фанҳо (дақиқ, забони русӣ, забони англисӣ, риёзӣ, 

биологӣ ва технологияи информатсионӣ);  

• норасогии маводҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ ва фарсуда будани онҳо; 

• норасогии ҷойҳои нишаст ва дар шароити косташавӣ қарор доштани 

инфрасохтори муассисаҳои таълимӣ; 

• мушкилии иқтисодии кӯдакон аз оилаҳои камбизоат ва осебпазир ба 

таълим.  

Ба фикри мо, барои ҳалли қазияҳои мавҷуд буда ва бартараф намудани 

онҳо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, «Стратегияи милли рушди маорифи 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон» - ро таҳия ва қабул намудаст [58], ки он ба беҳтар 

гаштани соҳаи маориф таъсири хосеро мерасонад.  

Соҳаи дигари инфрасохтори иҷтимоӣ ин муассисаҳои фарҳангӣ 

мебошанд, ки ҳамчун соҳаи асосии фароғат ва истироҳат баҳисобрафта дар 

тарбия ва ташаккулёбии инсон саҳми арзанда дорад. Аммо шумораи баъзе 

муасисаҳои фарҳангӣ дар деҳоти НТҶ бетайғир (ба ғайр аз осорхонаҳо) ва 

баъзеи онҳо дар солҳои охир коҳиш ёфтаанд, ки ин ҳолат ташвишовар 

мебошад (ҷадвали 2.2.1.4). 
Ҷадвали 2.2.1.4. - Шумораи муассисаҳои фарҳангӣ ва фароғатӣ дар НТҶ, адад 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Ҳисоботҳои Агентии Омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

Маълумоти ҷадвали 2.2.1.4. нишон медиҳанд, дар давраи таҳлилӣ, баъзе 

муассисаҳои фарҳангии НТҶ кам шудаанд, ба мисолӣ: клубҳо дар соли 2020 

нисбат ба соли 2010 – 39 адад, аз он ҷумла дар деҳот – 51 адад мебошад. Чунин 

ҳолат дар театрҳо низ мушоҳида мешаванд, онҳо дар солҳои 2010 то 2018 аз 

фаъолият монда буданд хушбахтона боз аз соли 2019 то инҷониб 2 адади онҳо 

ба фаъолият шуруъ карданд. Дар баробари косташавӣ дар соҳаи мазкур рушди 

он низ дида мешавад, хусусан  шумораи осорхонаҳо нисбат ба соли 2010 – 4 

адад зиёд гаштанд, ин баҳри ҷалби сайёҳон ба кишвар хусусан ба НТҶ 

саҳмгузор шуда, ҳамчун бунёди ҷойҳои нави корӣ ва баланд гаштани 

даромаднокии аҳолӣ таъсири худро мерасонад. Дар радифи он шумораи 

китобхонаҳо низ аз 309 адади соли 2010 ба 314 адад дар соли 2020 расидааст 

ва далолати он аст, ки сатҳи маърифатнокии аҳолии деҳот рӯз аз рӯз баланд 

мегардад. Чи гунае, ки Президени кишвар дар паёмашон иброз доштанд: 

«Ҳадафи мо аз эълон намудани озмунҳои «Фуруғи субҳи доноӣ китоб аст», 

 
Солҳо 

 
2010 2015 2017 2018 

 
2019 

 
2020 

2020 
ба 

2010 бо % 
Шумораи китобхонаҳо, ҳамагӣ 309 308 310 311 313 314 101,61 
Аз он ҷумла дар деҳот 277 278 280 274 275 277 100 
Муассисаҳои клубӣ, ҳамагӣ 
 

179 189 144 141 140 140 78,21 
Аз он ҷумла дар деҳот 172 175 128 122 121 121 70,34 
Осорхонаҳо, ҳамагӣ 6 9 10 10 10 10 166,6 
Шумораи театрҳо - - - - 2 2 100 
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«Тоҷикистон ватанӣ азизи ман», «Илм фӯруғи маърифат» ва дигар озмунҳо 

тақвият бахшидани ҳувияти миллӣ, ҳисси ифтихор аз таъриху тамаддуни 

бостонии ҳалқамон, боз ҳам баланд бардоштани сатҳи саводнокиву 

маърифатнокии мардум, қабл аз ҳама наврасону ҷавонон, тақвияти завқи 

зебопарастии онҳо ва пайдо кардани истеъдодҳои нодир аз байни наслҳои 

ояндасоз мебошад» [116].  

Соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ асосан баҳри хизматрасонии сифатан 

беҳтар ба аҳолӣ, хусусан ба ҷузъи осебпазири ҷомеа, пиронсолон ва маъюбон 

барои хизматрасонӣ ва нигоҳубинӣ онҳо равона шудааст, ки он ба онҳо ҳам 

дар манзилҳои зисташон ҳамчун шуъбаҳои сайёр ва ҳам дар муассисаҳои 

махсус, хона – интернатро амалӣ мегарданд. Барои ҳалли қазияҳои мавҷудаи 

хизматрасони ба ин гурӯҳи ҷомеа (пиронсолон ва маъюбон) хусусан дар 

деҳоти НТҶ – 3 адад дар се шаҳру ноҳияи он шуъбаҳои кумаки иҷтимоии 

муассисаҳои махсус  баҳри пиронсолон ва маъюбон бо 48 кормандон фаъолият 

намуда истодааст (ҷадвали 2.2.1.5). 

Қишри дигари ҷомеа, ки аз пиронсолон ва маъюбон иборатанд ва ба 

дастгирӣ эҳтиёҷ доранд, барои амалӣ намудани он дар НТҶ муассисаҳои 

алоҳида барои онҳо фаъолият намуда истодааст (ҷадвали 2.2.1.5), ки аз ҷониби 

буҷети давлатӣ маблағгузорӣ карда мешаванд, чунончи соли 2017 – 15,2 млн. 

сомонӣ бошад пас соли 2020 – 18,4 млн.сомонӣ афзоиш 21,23% аст. Хароҷот 

ба ҳар як кат мутаносибан аз 22,4 ҳаз. сомонӣ то ба 27,3 ҳаз. сомонӣ расидааст, 

ки афзоиши сифати хизматрасониҳоро нишон медиҳад. Маълумотҳо гувоҳӣ 

онанд, ки дар ҳамаи самт аз зиёдшавии катҳо то ба кормандон ва маблағгузорӣ 

аз ҳисоби буҷет сол аз сол афзоиш ёфта, аз ҷониби давлат дастгирии хос ба 

табақаи ниёзманди аҳолӣ расида истодааст. Яке аз барномаҳои асосии аз 

ҷониби ҳукумати мамлакат қабул шуда, ин «Барномаи миллӣ тавонбахши 

маъюбон» мебошад [5]. 
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Ҷадвали 2.2.1.5. - Хизматрасонии иҷтимоии статсионарӣ хона – интернат ба 
пиронсолон, маъюбон дар НТҶ ва маблағгузории он аз буҷетии давлатӣ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

Масалан агар дар чор соли охир 2017 – 2020 аз буҷети давлатӣ барои 

нигоҳ доштани хона-интернати маъюбон ва пиронсолони шаҳри Турсунзода 

аз 3806298 сомонӣ то ба 4501185 сомонӣ ҷудо гардидааст, ки дар ин муддат ба 

694887 сомонӣ (118,2%) афзудааст. Барои нигоҳубин намудани ҳар пиронсол 

ва маъюби ин ташкилот соли 2017 – 21,14 ҳаз. сомонӣ ва 2020 – 25,87 ҳаз. 

сомонӣ маблағгузорӣ шудааст. Он далолатаст, ки ҳукумати мамлакат ба 

тамоми буҳронҳои иқтисодӣ ва дигар омилҳои мавҷуда нигоҳ накарда, ба 

табақаи осебпазири ҷомеа ғамхории хосе зоҳир менамояд. Дар баробари ин 

дар ҳудуди НТҶ боз Муассисаи давлатии «Осоишгоҳи табобатии 

собиқадорони ҷангу меҳнат» – и ноҳияи Варзоб дар деҳаи Харангон ва 

 
Нишондодҳо 

2010 2015 2017 2018 2019 2020 2020 

ба 

2010 бо % 
Шумораи шуъбаҳои кумаки 
иҷтимоӣ дар хона. адад 

 

2 3 3 3 3 3 150 

Шумораи кормандони соҳаи 
иҷтимоӣ, адад 
 

43 48 48 48 48 48 111,62 

Шумораи пиронсолон ва маъюбоне, 
ки хизмат расонида мешаванд, адад 
 

314 427 511 558 577 624 198,72 

Муассисаи давлатии 
«Хона -интернат 

барои пиронсолон 
ва маъюбон дар 

шаҳри Турсунзода» 

 

Шумораи 
кормандон 4 4 4 4 4 5 125 

Шумораи катҳо 162 186 180 183 205 174 107,40 

Ҳаҷмӣ маблағҳои аз ҷониби буҷҷетӣ давлатӣ ба 
Муассисаи давлатии «Хона -интернат барои 
пиронсолон ва маъюбон дар шаҳри Турсунзода» 
ҷудо гардида, сомонӣ 

   

3806298 3716738 4227769 4501185 
 

118,25 
 

Муассисаи давлатии 
«Хона -интернат 
барои шахсони 

гирифтори 
бемориҳои асабу 

руҳии шаҳри 
Ҳисор» 

 

Шумораи 
кормандон 

48 48 48 48 48 48 100 

Шумораи катҳо 240 244 237 244 238 240 100 

Ҳаҷми маблағҳои аз ҷониби буҷҷетӣ давлатӣ ба  
Муассисаи давлатии «Хона -интернат барои 
шахсони гирифтори бемориҳои асабу руҳии шаҳри 
Ҳисор» ҷудо гардида, сомонӣ 

 

3648520 3749336 4125833 4612972 126,43 
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Муассисаи давлатии «Истироҳатгоҳи табобатии собиқадорони ҷангу меҳнати 

«Ромит» – и шаҳри Ваҳдати деҳаи Калтуч» фаъолият менамоянд. Муассисаҳои 

давлатии «Хона - интернат барои шахсони гирифтори бемориҳои асабу руҳии 

шаҳри Ҳисор», ки аз 240 кат иборат аст, дар соли 2017 ба ҳар як нафар 

истиқоматкунандагон 12,39 ҳазор сомонӣ маблағ ҷудо гардида бошад, пас дар 

соли 2020 он ба 19,22 ҳазор сомонӣ расидааст, ки аз 42,16 сомонӣ ба як рӯзи 

соли 2017 то 52,65 сомониро дар соли 2020 ташкил медиҳад. Маблағгузории 

назаррас ба муассисаи давлатии Маркази миллӣ тавонбахшии кӯдакону 

маъюбони «Чорбоғ», ки дар ноҳияи Варзоб ҷойгир аст, аз 260 кат иборат буда, 

дар онҳо асосан кӯдакони маъюби модарзод табобат мегиранд. Чуноне, ки 

маълум аст кӯдакон, ки ояндаи ҷамъият ва асоси оила, таъмингари наслҳои 

оянда, хело нозук, пурэҳсос ва ба ғамхории бештар ниёз доранд, аз ин лиҳоз  

ба онҳо таваҷуҳи хоса бояд зоҳир намуд. Ҳамаи омилҳои таъсиркунандаро ба 

назар гирифта, маблағҳои зиёдеро ба ин муассиса ҷудо намуда истодааст, ки 

он аз 29,77 то 35,86 ҳазор сомонӣ ба як кат рост меояд. 

Рақамҳои дар боло оварда гӯвоҳӣ онанд, ки Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои дастгирии инфрасохтори иҷтимоӣ диққати хосе дода 

истодааст. Вале ба ин нигоҳ накарда ин самт аз камбудиҳо орӣ нест ва барои 

беҳтар намудани он чораҳои мушаххас бояд андешид ва амалӣ намуд. 
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2.2.2 Рушди хизматрасонии соҳаи манзилию – коммуналӣ дар деҳот  

  Баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии аҳолӣ вазифаи аввалиндараҷаи 

ҳар як давлати мутамаддин мебошад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба он 

шомил аст. Ҳолати ҳозираи тафовути сифати зиндагии мардуми деҳот ва шаҳр, 

дар кишвари мо, мутаассифона, хеле фарқ дорад, ки дар натиҷаи он 

муҳоҷирати сокинон аз деҳот идома ёфта истодааст. Муҳайё намудани 

шароити муфид баҳри зиндагии бароҳати аҳолии деҳот тавассути рушди соҳаи 

хизматрасонӣ ҷараёни муҳоҷиратро аз маҳалҳои аҳолинишини деҳот то ҳадди 

ақал коҳиш дода, ба устувории деҳот мусоидат мекунад. Яке аз соҳаҳои 

муҳимтарини инфрасохтори иҷтимоӣ ин соҳаи манзилӣ - коммуналӣ аст, ки 

вазифаи асосии он фароҳам овардани шароити мусоиди зист мебошад. 

Равандҳои беҳтар намудани ҳолати хоҷагии манзилию коммуналӣ ва ҳадафи 

асосии он таъмини зиндагии бароҳат ва бехатарии аҳолӣ ҳам дар шаҳр ва ҳам 

дар деҳот аст. Аз ин ҷониб кӯшишҳои инкишофи хоҷагии манзилию 

коммуналӣ бо мақсади беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ  доимо бояд дар 

мадди назари коргарон ва роҳбарияти ин соҳа бошад, чунки он аҳмияти хосеро 

дорост. Соҳаи хоҷагии манзил аз иктисодиёти муқаррарӣ бо хусусияти 

беназири бозор фарқ мекунад. Бондаренко Л.Б. таъкид мекунад, ки бозори 

манзил тақсим мешавад ба бозори хизматрасониҳои манзилӣ ва бозори фонди 

манзилӣ [128]. Маводҳои дар натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронидаи мо (аз соли 

2019 то 2021) нишон дод, ки байни шаҳр ва деҳот дар соҳаи хоҷагии манзилию 

коммуналӣ чунин хулоса бардорӣ намоем. Ҳамасола дар тӯли солҳои таҳлилӣ 

(беш аз 45% пурсидашудагон аз миқдори ширкаткунандагон) изҳор доштанд, 

ки дар маҷмуъ, мушкилоти соҳаи манзилу коммуналӣ кам нашуда, баракс 

афзуда истодааст, зиёда аз 35% посух додаанд, ки ҳеҷ чиз тағйир наёфтааст ва 

танҳо 20% истифодабарандагон аз сифати хизматрасонии манзилию 

коммуналӣ қаноатманд мебошанд. Дар соли 2021 фақат - 40% пурсидашудагон 

посух додаанд, ки хизматрасонии манзилию коммуналӣ пастсифатанд, ҳол он 

ки дар соли 2019 зиёда аз нисфи пурсидашудагон чунин фикр доштанд. Яъне 

дар се соли сипаригашта ҳолати хизматрасонии соҳаи мазкур беҳбуди дида 
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мешаванд. Вазифаҳо ва тараққиёти хоҷагии манзилию коммуналӣ дар якҷоягӣ 

бо масъалаҳои хизмати маишӣ яке аз мушкилотҳои тезу тундтарини иҷтимоию 

иқтисодии минтақаҳои аҳолинишини деҳот мебошад. Маълум аст, ки имрӯз 

дар ҷумҳурӣ як сокини миёна назар ба аксарияти мамлакатҳои аз ҷиҳати 

иктисодӣ тараққикардаи ҷаҳон якчанд баробар кам масоҳати манзили 

истиқоматӣ дорад. Қазияҳои он на аз андозаи ками вуҷуд дошта балки натиҷаи 

набудани сиёсати мақбули манзилию коммуналӣ (маблағгузорӣ), аз ҷумла 

сиёсати беҳтар намудани хизмати маишӣ ба аҳолӣ мебошад.  

Чуноне, ки дар боло қайд намудем ҳолати манзилҳои истиқомати ва 

хизматрасониҳои коммуналӣ дар ҷумҳурӣ, аз он ҷумла НТҶ дигаргуниҳо дида 

мешаванд. Вале ҳангоми гузаронидани таҳқиқот, мо хусусиятҳои тараққиёти 

иҷтимоӣ - иқтисодие, ки ба ҳамаи дигаргуниҳои баамаломада таъсири худро 

мерасонанд, ба назар гирифтем.    

Ҳолати кунунии масоҳати манзилҳои истиқоматӣ дар умум ва аз он 

ҷумла аҳолии шаҳр ва деҳотро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва НТҶ вуҷуд 

доштаро дар ҷадвалҳои 2.2.2.1., 2.2.2.2 ва 2.2.2.3 овардем. 
Ҷадвали 2.2.2.1. - Масоҳати умумии манзилҳои истиқоматӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва НТҶ, ҳаз.мураббаъ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Нишондиҳандаҳои асосии фонди манзил ва хоҷагии 
коммуналии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар соли 2017. – С.4, с 2018. – С.4, с 2019. – С.4, с 2020. – С.4). 
Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш. Душанбе. 2018, 2019, 2020, 2021 с.  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
Солҳо 

Масоҳати 
умумии 
манзилҳои 
истиқоматӣ 
аз рӯи 
шакли 
моликият 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Масоҳати 
умумии 
манзилҳои 
истиқоматӣ 
аз рӯи 
шакли 
моликият 

Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 
Аз он ҷумла Аз он ҷумла 

Фонди 
манзили 
давлатӣ 
ҷаъиятӣ 

 
 

 % 

Фонди 
манзили 
шахсӣ  

 
 
 % 

Фонди 
манзили 
давлатӣ 
ҷаъиятӣ 

 
 

 % 

Фонди 
манзили 
шахсӣ 

 
 
 % 

2017 96251,8 1901,2 1,98 94350,6 98,02 20687,1 362,4 1,75 20324,7 98,25 
2018 98588,9 1943,8 1,97 96645,1 98,03 21538,3 319,8 1,48 21218,5 98,52 
2019 101344,8 1831,0 1,81 99513,8 98,19 22734,1 337,9 1,49 22396,2 98,51 
2020 104752,0 1099,8 1,05 103652,2 98,95 23546,4 334,2 1,42 23212,2 98,58 
2020 
ба 
2017 
% 

 
108,83 

 
57,85 

 
109,86 

 
113,82 

 
92,2 

 
114,2 
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Ҷадвали 2.2.2.2. - Масоҳати умумии манзилҳои истиқоматии шаҳр дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва НТҶ, ҳаз.м.мураббаъ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Нишондиҳандаҳои асосии фонди манзил ва хоҷагии 
коммуналии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар соли 2017. – С.5, с 2018. – С.5, с 2019. – С.5, с 2020. – С.5). 
Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш. Душанбе. 2018, 2019, 2020, 2021 с.  
 

Чуноне, ки аз рақамҳои овардашудаи ҷадвали 2.2.2.1 бар меоянд 

масоҳати умумии зистӣ манзилҳои истиқоматӣ аз рӯи шакли моликият дар 

миқёси ҷумҳурӣ (дар марҳилаи таҳлил шаванда) дар умум 11,09% афзудааанд 

аммо аз нуқтаи назари моликият фонди манзили давлатӣ зиёда аз 42% коҳиш 

ва моликияти манзили шахсӣ баръакси он 9,86 % афзудааст. Ба фикри мо, 

сабаби асосии ҳолати кунунии он, коста гардидани моликияти давлати  ва 

хусуси гардонидани онҳо бошанд, омили дигари таъсиррасон, ин зиёд шудани 

бунёди манзилҳои зистӣ (аз ҳисоби шахсӣ) алоҳида мебошад.  Сохтори фонди 

манзил низ ба он гувоҳӣ медиҳад, ки агар соли 2017 вазъи қиёсии фонди 

манзили давлатӣ дар умум 1,98% ташкил дода бошад, пас дар соли 2020 ба 

1,05% расидааст (қариб 2 маротиба кам гаштааст) мутаносибан вазъи қиёсии 

фонди манзилии шахсӣ аз 98,02% то 98,95% расидааст. Чунин ҳолат дар НТҶ 

низ дида мешаванд, вазъи қиёсии фонди манзили давлатӣ аз 1,75% то ба 1,42% 

расидааст. Барои амиқтар муайян намудани ҳолати фонди умумии манзилҳои 

истиқоматии аҳолии шаҳр ва деҳот онҳоро дар алоҳидагӣ таҳлил менамоем 

(ҷадвали 2.2.2.2 ва 2.2.2.3). 

 
 
 
 

 
 
Сол 

Масоҳати 
умумии 
манзилҳои 
истиқомат
ии шаҳрӣ  

Ҷумҳурии Тоҷикистон Масоҳати 
умумии 
манзилҳои 
истиқомат
ии шаҳрӣ  

Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 
Аз он ҷумла Аз он ҷумла 

Фонди 
манзили 
давлатӣ  

 
 

% 

Фонди 
манзили 
шахсӣ  

 
 
  % 

Фонди 
манзили 
давлатӣ  

 
 
  % 

Фонди 
манзил
и 
шахсӣ 

 
 
 % 

2017 31964,3 1728,4 5,40 30235,9 94,60 3368,8 309,8 9,20 3059,0 90,80 
2018 32923,0 1821,8 5,53 31101,2 94,47 3397,1 279,3 8,22 3117,8 91,78 
2019 34850,6 1713,4 4,92 33137,2 95,0 3474,4 297,6 8,57 3176,8 91,43 
2020 36205,9 1000,8 2,76 35205,1 97,24 3669,9 291,0 7,23 3378,9 92,07 
2020 
ба 
2017  
% 

 
113,27 

 
57,90 

 
106,51 

 

 
108,94 

 
93,93 

 
110,46 
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Ҷадвали 2.2.2.3. - Масоҳати умумии манзилҳои истиқоматии деҳот дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва НТҶ, ҳаз.м.мураббаъ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Нишондиҳандаҳои асосии фонди манзил ва хоҷагии 
коммуналии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар соли 2017. – С.5, с 2018. – С.5, с 2019. – С.5, с 2020. – С.5). 
Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш. Душанбе. 2018, 2019, 2020, 2021 с.  
  

Рақамҳои овардашудаи ҷадвалҳои мазкур исбот менамоянд, ки вазъи 

қиёси манзилҳои истиқоматие, ки ба давлат таалуқ доранд, дар шаҳр нисбат ба 

шахсӣ фарқият доранд. Агар дар умум дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фонди зисти 

умумии истиқоматии манзилҳои давлатии дар шаҳр буда аз 5,40% то 2,76% - 

ро ташкил диҳад, ин рақамҳо дар деҳот 0,27% то 0,14% мутаносибан ишғол 

менамояд, таносуби нисбии он дар НТҶ фарқият дида мешавад. Масоҳати 

манзилҳои зисти фонди давлатии дар шаҳр буда аз 9,20% то ба 7,23% расида 

бошад, пас ин нишондиҳандаҳо дар миқёси аҳолии дар деҳот буда – 0,33% то 

0,22% коҳиш ёфта аст. Яъне фонди манзили давлатии аҳолӣ, ки дар шаҳр ва 

шаҳракҳои НТҶ истиқомат менамоянд. Назар ба ҷумҳурӣ соли 2017 қариб 2 

маротиба зиёд мебошанд ва фарқияти он дар соли 2020 (аз 2,76% то ба 7,23%) 

қариб 3 маротиба афзудааст. Яъне ин ҳолат беҳтар гаштани шароити зиндагии 

аҳолии НТҶ ва кумаки давлатро дар ин самт баръало намоён менамояд. Ба 

фикри мо, сабаби он дар шаҳрҳо асосан ташкилотҳо, муассисаҳои (хоҷагиҳо, 

корхонаҳо) давлатӣ ҷойгиранд ва фонди манзилӣ мушаххаси худро дороянд. 

Чунин ҳолат низ дар фонди зисти умумии манзили истиқоматии шаҳрии НТҶ 

дида мешавад вазъи қиёсии он нисбат ба ҷумҳурӣ қариб 2 баробар зиёд аст, 

чунки минтақаи мазкур асосан дар ҳудуди худ шаҳр ва шаҳракҳо дорад, ки дар 

 
 
Сол 

Масоҳати 
умумии 
манзилҳои 
истиқомат
ии деҳот 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Масоҳати 
умумии 
манзилҳои 
истиқомат
ии деҳот 

Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 
Аз он ҷумла Аз он ҷумла 

Фонди 
манзил
и 
давлат
ӣ  

 % Фонди 
манзили 
шахсӣ  

 % Фонди 
манзили 
давлатӣ  

 % Фонди 
манзил
и 
шахсӣ 

 % 

2017 64287,5 172,8 0,27 64114,7 99,73 17318,3 52,6 0,30 17265,7 99,70 
2018 65665,9 122,0 0,19 65543,9 99,81 18141,2 40,5 0,22 18100,7 99,78 
2019 67494,2 117,6 0,17 67376,6 99,83 19259,7 40,3 0,21 19219,4 99,79 
2020 68546,1 99,0 0,14 68447,1 99,86 19876,5 43,2 0,22 19833,3 99,78 
2020 
ба 
2017 
бо % 

   
106,62 

 
57,29 

 
106,76 

 
114,77 

 
82,13 

 
114,87 
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онҳо корхонаҳои бузурги саноатӣ  ва дигар ташкилоту муасисаҳо ҷойгиранд 

ва фонди манзили шахсии худро дороянд.  
Ҷадвали 2.2.2.4. - Масоҳати зисти манзилҳои истиқомати дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва НТҶ, ҳаз.м.мураббаъ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Нишондиҳандаҳои асосии фонди манзил ва хоҷагии 
коммуналии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар соли 2017. – С.6, с 2018. – С.6, с 2019. – С.6, с 2020. – С.6). 
Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш. Душанбе. 2018, 2019, 2020, 2021 с.  

 
Масоҳати умумии манзилҳои истиқоматӣ агар ҳолати миқдориро нишон 

диҳад. Пас масоҳати манзили зисти онҳо чун нишондиҳандаҳои сифати 

баромад менамоянд ва то чи андоза ба талаботи аҳолӣ мувофиқанд таҳлилҳои 

хосро талаб менамоянд. Яъне барои амиқ муайян намудани ҳолати масоҳати 

зисти манзилҳои истиқоматӣ дар миқёси Ҷумҳурии Тоҷикистон ва НТҶ, ки яке 

аз нишондиҳандаҳои амиқи сифатӣ мебошанд аз маълумоти ҷадвалҳои 

2.2.2.5., 2.2.2.6. ва 2.2.2.7 истифода мебарем. 
Ҷадвали 2.2.2.5. - Масоҳати зисти манзилҳои истиқоматии шаҳрӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва НТҶ, ҳаз.м.мураббаъ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Нишондиҳандаҳои асосии фонди манзил ва хоҷагии 
коммуналии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар соли 2017. – С.7, с 2018. – С.7, с 2019. – С.7, с 2020. – С.7). 
Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш. Душанбе. 2018, 2019, 2020, 2021 с. 

 
Солҳо  

Масоҳати 
зисти 
манзилҳои 
истиқоматӣ 
аз рӯи 
шакли 
моликият 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Масоҳати 
зисти 
манзилҳои 
истиқоматӣ 
аз рӯи 
шакли 
моликият  

Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 
Аз он ҷумла Аз он  ҷумла 

Фонди 
манзили 
давлатӣ 

 % Фонди 
манзили 
шахсӣ  

 % Фонди 
манзили 
давлатӣ 

 % Фонди 
манзили 
шахсӣ 

 % 

2017 72884,6 1290,7 1,78 71593,9 98,23 15907,6 222,3 1,40 15685,3 98,60 
2018 75413,1 1300,6 1,72 74112,5 98,28 16785,4 199,9 1,19 16585,5 98,81 
2019 77778,2 1225,0 1,58 76553,2 98,42 17729,2 235,6 1,33 17493,6 98,67 
2020 80969,2 695,2 0,86 80274 99,14 19333,6 110 0,57 19223,6 99,43 
2020 
ба 
2017 
% 

 
111,09 

 
53,86 

 
112,12 

 
121,54 

 
49,48 

 
122,56 

 
Солҳо  

Масоҳати 
зисти 
манзилҳо
и 
истиқома
тии 
шаҳрӣ  

Ҷумҳурии Тоҷикистон Масоҳа
ти зисти 
манзилҳ
ои 
истиқом
атии 
шаҳрӣ  

Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 
Аз он ҷумла Аз он ҷумла 

Фонди 
манзил
и 
давлатӣ  

% Фонди 
манзил
и 
шахсӣ  

  % Фонди 
манзил
и 
давлатӣ  

  % Фонди 
манзил
и 
шахсӣ 

   % 

2017 22362,1 1174,6 5,25 21187,5 94,75 2131,9 187,1 8,78 1944,8 91,22 
2018 23217,7 1212,7 5,22 22005,0 94,78 2157,5 171,6 7,9 1985,9 92,05 
2019 24024,3 1140,4 4,75 22883,9 95,25 2249,8 207,4 9,22 2042,4 90,78 
2020 24769,2 627,2 2,53 24142,0 97,47 2452,1 80,4 3,42 2271,7 96,58 
2020 ба 
2017 % 

 
110,76 

 
53,40 

 
113,94 

 
115,0 

 
42,97 

 
116,81 
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Ҷадвали 2.2.2.6. - Масоҳати зисти манзилҳои истиқоматии деҳот дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва НТҶ, ҳаз.м.мураббаъ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Нишондиҳандаҳои асосии фонди манзил ва хоҷагии 
коммуналии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар соли 2017. – С.7, с 2018. – С.7, с 2019. – С.7, с 2020. – С.7). 
Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш. Душанбе. 2018, 2019, 2020, 2021 с.  

 
Чуноне, ки рақамҳо (ҷадвали 2.2.2.5., 2.2.2.6 ва 2.2.2.7) нишон медиҳанд, 

суръати афзоиши масоҳати зисти манзилҳои истиқоматӣ нисбат ба шаҳр (ҳам 

дар ҷумҳурӣ ва ҳам НТҶ) дар деҳот зиёдтар мебошанд. Аз он ҷумла суръати 

афзоиши фонди манзили мазкур дар шаҳри ҷумҳурӣ - 110,76% (дар НТҶ – 

115,20%) ташкил диҳанд, пас онҳо дар деҳот мутаносибан 111,24%  (122,5%) 

расидаанд. Яъне дар деҳот тадриҷан ҳолати масъалаи мазкур сол аз сол беҳтар 

гашта, шароити иҷтимоии аҳолии онҳо ба шаҳр наздиктар гашта истодааст. 

Масалан агар ҳамагӣ масоҳати умумии манзилҳои истиқоматӣ дар соли 

2020 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон – 104752,0 м² ва дар НТҶ – 23546,4 м² бошанд, 

(ҷадвали 2.2.2.5) пас фонди масоҳати зисти манзилҳои истиқоматӣ (ҷадвали 

2.2.2.6) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон – 80969,2 м² ва НТҶ – 19333,6 м² - ро ташкил 

медиҳад, яъне мутаносибан 77,29 % ва  82,1 % - ро ишғол менамоянд. 

Агар рақамҳои ҷадвали 2.2.2.6 – ро таҳлил намоем маълум мегардад, ки 

вазъи қиёсии манзилҳои истиқоматии деҳот дар НТҶ ва Ҷумҳурии Тоҷикистон 

соли 2017 аз 27,27 % то соли 2020 ба 30,04 % афзудааст. Яъне сарчашмаи он  

асосан ворид гаштани маблағҳое, ки муҳоҷирони меҳнатии ҷумҳурӣ, аз он 

ҷумла НТҶ аз хориҷи кишвар интиқол менамоянд, сурат мегирад. Дар натиҷа 

аҳолии деҳот ҳолати зисти манзилҳои истиқоматиашонро рӯз аз рӯз беҳтар 

менамоянд, ки боиси баланд гаштани сатҳӣ иҷтимоӣ, маърифат ва маънавиёти 

аҳолии он мегардад. 

 
Сол 

Масоҳати 
зисти 
манзилҳо
и 
истиқома
тии деҳот  

Ҷумҳурии Тоҷикистон Масоҳати 
зисти 
манзилҳо
и 
истиқома
тии деҳот  

Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 
Аз он ҷумла Аз он ҷумла 

Фонди 
манзил
и 
давлатӣ  

% Фонди 
манзил
и шахсӣ  

  % Фонди 
манзил
и 
давлатӣ  

  % Фонди 
манзил
и 
шахсӣ 

  % 

2017 50522,5 116,1 0,23 50406,4 99,77 13775,7 35,2 0,26 13740,5 99,74 
2018 52195,4 87,9 0,17 52107,5 99,83 14627,9 28,3 0,19 14599,6 99,81 
2019 53753,9 84,6 0,16 53669,3 99,84 15479,4 28,2 0,18 15451,2 99,82 
2020 56200,0 68,0 0,12 56132,0 99,88 16881,9 29,6 0,18 16852,3 99,82 
2020 ба 
2017% 

 
111,24 

 
58,57 

 
111,36 

 
122,55 

 
84,09 

 
122,65 
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Рақамҳои дар боло оварда шуда, ки ҳолати миқдории масоҳатҳои умумӣ 

(нишондиҳандаҳои миқдори) ва масоҳатҳои зисти манзилҳои истиқоматиро 

нишон медиҳад ва аз натиҷаи онҳо хулосаи амиқ баровардан мушкил аст. Аз 

ин лиҳоз барои амалӣ гаштани пешниҳодҳои илман асоснок, бояд аз 

нишнондиҳандаҳои сифатӣ истифода барем. Яке аз ин нишондиҳандаҳои 

дигар ин ҳолати таъминоти 1 – нафар аҳолӣ ба фонди манзили зист мебошад 

(ҷадвали 2.2.2.7). 
Ҷадвали 2.2.2.7. - Ҳолати таъминоти аҳолии шаҳр ва деҳот ба масоҳати умумӣ ва 
масоҳати зисти манзилҳои истиқоматии шаҳр ва деҳот дар НТҶ 

Бо ҳисоби миёна ба 1 нафар истиқоматкунанда, м² 
Солҳо  Ба масоҳати умумии истиқоматӣ Бо масоҳати зист  

Шаҳр  Деҳот  Шаҳр  Деҳот 
2017 12,62 9,60 7,98 7,64 
2018 12,51 9,81 7,94 7,91 
2019 12,53 10,19 8,11 8,19 
2020 12,81 10,30 8,56 8,75 

2020 ба 
2017 бо % 

101,50 107,29 107,26 114,52 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Нишондиҳандаҳои асосии фонди манзил ва хоҷагии 
коммуналии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар соли 2017. – С.5, с 2018. – С.5, с 2019. – С.5, с 2020. – С.5). 
Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш. Душанбе. 2018, 2019, 2020, 2021 с.  

 
Чуноне, ки аз рақамҳои ҷадвали 2.2.2.7 мебинем дар ҳудуди НТҶ дар 

соли 2020 ба ҳар як нафар истиқоматкунандагони шаҳр - 12,81м² ва деҳот -

10,30м² масоҳати умумии истиқоматӣ рост меояд, ки ин нисбат ба соли 2017 

ба шаҳрнишинон 12,62м² ва дар минтақаҳои деҳот 9,60м² мансуб аст, ки рушди 

он нисбати солҳои таҳлилӣ дар шаҳр 1,50% ва дар деҳот 7,29% -ро ташкил 

медиҳад. Яъне афзоиши он дар деҳот назар ба шаҳр хело зиёд аст. Агар ҳолати 

дигаргуншавии масоҳати зистро нигарем, мебинем, ки он ҳам чунин ҳолатро 

дорост, ки аз баланд гаштани сифати зиндагии аҳолии он далолат намояд ҳам, 

вале он ба талаботи санитарию-гигиенӣ ва зисти инсон (меъёр) на чандон 

мувофиқ мебошад. Нисбат ба давлатҳои хориҷӣ фарқияти хосеро дороянд. Аз 

ҷумла дар Руссия ба сари 1 нафар истиқоматкунанда 18м2 манзили зист, 

Норвегия - 74м2., ШМА – 65м² ва Япония - 31м2 , рост меояд. Қайд намудан 

зарур аст, ки дар ин кишварҳо таъминоти аҳолии деҳот ба масоҳати зист 

нисбат ба шаҳр баландтар мебошад [169]. 
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  Роҳҳои асосии тараққиёти иктисодӣ ва иҷтимоии НТҶ дар оянда ҳам ба 

амал баровардани тадбирҳои вусъат додани сохтмони манзил дар деҳот 

мебошад. Нигоҳ доштани ҳаҷми сохтмони индивидуалии манзил ва дар асоси 

ҷалб намудани маблағҳои ахолӣ, захираҳои шахсии муҳоҷирони меҳнатӣ 

барои ободонии фонди манзилии деҳот имконият медиҳад, ки истифода бурда 

шаванд. Асосан самтҳои оқилона истифодабарии ин захираҳоро бояд ба аҳолӣ 

пешниҳод намоем. Ба мисоли корхонаҳои саноатии нав ва аз нав барқарор 

намудани он корхонаҳои мавҷуд будаи маҳаллии истеҳсолӣ, аз он ҷумла 

масолеҳи сохтмонӣ – бинокорӣ, ки барои афзоиш ва беталаф истеҳсол 

намудани маҳсулоти зарурии саноатии ниёзи мардум шароит фароҳам 

меоваранд. 

Соҳаи дигаре, ки рушди инфрасохтори иҷтимоӣ бо он пайваст мебошад, 

ин хизматрасониҳои коммуналист, ки аҳолии НТҶ бо гармӣ ва об таъмин 

мекунанд (ҷадвали 2.2.2.8. ва 2.2.2.9). 
Ҷадвали 2.2.2.8. - Ҳолати таъминоти аҳолӣ бо нерӯи гармӣ ва фаъолияти иншоотҳои 
гармидиҳанда дар НТҶ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Нишондиҳандаҳои асосии фонди манзил ва хоҷагии 
коммуналии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар соли 2017. – С.19, с 2018. – С.16, с 2019. – С.16, с 2020. – 
С.16). Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш. Душанбе. 2018, 2019, 2020, 2021с.  

        Аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 2.2.2.8 бар меояд, ки дар ҳудуди НТҶ 

таъминоти аҳолӣ бо нерӯи гармӣ ва ҳолати кории иншоотҳои гармидиҳанда 

дар соли 2020 нисбат ба соли 2017 нисбатан паст гаштааст, агар ба шумораи 

иншоотҳои гармитаъминкунандаи ҳудуди НТҶ нигарем пас маълум мешавад, 

 
Нишондодҳо 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

2020  
ба 

 2017 бо % 
Ҳамагӣ: шумораи иншоотҳои 
гармкунанда дар охири сол (адад) 

 
19 

 
19 

 
18 

 
18 

 
94,73 

Ҷамъи иқтидори иншоотҳои 
гармидиҳӣ дар охири сол 
(гигакал/соат) 

 
6452,2 

 
6452,2 

 
492,2 

 
484,5 

 
7,50 

Аз он ҷумла: 
Нерӯи гармӣ истеҳсолшуда  
(гигакал) 

117341,1 109194,0 98084 97714 83,27 
 

Ҳамагӣ: Сар додани нерӯи гармӣ. 
(гигакал) 

117337,5 109190,4 98084 97710,4 83,27 

Нерӯи гармие, ки ба 1 метри квадратӣ 
рост меояд. м²/гигакал. 

7,37 6,50 5,53 5,05 68,52 

Талафоти нерӯи гармӣ (гигакал) 3,6 3,6 - 3,6 100 
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ки онҳо дар соли 2020 нисбат ба соли 2017 ҳамагӣ 1 адад кам гашта, дар 

баробари ин иқтидори иншоотҳои гармиистеҳсолкунанда сол аз сол коҳиш 

ёфта истодаанд, ташвишовар мебошад. Яъне соли 2020 иқтидори истеҳсолӣ 

гармӣ ҳамагӣ – 484,5 гигакал/соат – ро (7,50%) ташкил кард аст, ки нисбат ба 

соли 2017 – 92,50% камтар мебошад. Дар баробари он расонидани гармӣ ба 

аҳолӣ низ коҳиш ёфтааст (16,73%). 

 Дигар намуди хизматрасонии коммуналӣ ин дастрас будани аҳолӣ ба 

оби нӯшокӣ мебошад, ки меъёри обталабӣ барои истифодабарандагони он 

мувофиқӣ Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон [5] бояд таъмин карда 

шавад (ҷадвали 2.2.2.9).  
Ҷадвали 2.2.2.9. - Ҳолати хизматрасонии иншоотҳои обтаъминкунада ба аҳолӣ дар 
НТҶ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Нишондиҳандаҳои асосии фонди манзил ва хоҷагии 
коммуналии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар соли 2017. – С.20, с 2018. – С.17, с 2019. – С.17, с 2020. – 
С.17). Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш. Душанбе 2018, 2019, 2020, 2021с.  

        Аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 2.2.2.9 бармеояд, ки таъминоти аҳолии 

НТҶ бо оби нӯшокӣ ва ҳолати хизматрасонӣ он на он қадар дар ҳолати хуб 

қарор доранд. Чуноне, ки мушоҳида мекунем дар соли 2020 шумораи облӯлаҳо 

ва шумораи шабакаи облӯлаҳои алоҳида нисбат ба соли 2017 кам гашта, аз 61 

Нишондодҳо 2017 2018 2019 2020 2020  
ба 

 2017 бо % 
Ҳамагӣ: шумораи облӯлаҳо 
(адад) 

61 59 59 57 93,44 

Шумораи шабакаи 
облӯлаҳои алоҳида (адад) 

38 36 36 34 89,47 

Хатти ҷудогона (км) 511,9 516,8 824,9 679,3 132,70 
Аз он ҷумла: 

Ҳамагӣ:Ба шабака об дода 
шудааст (млн.м.кубӣ) 

23,2 19,5 19,5 17,3 74,56 

Ба 1 нафар аҳолӣ дар 1 
шабона рӯз.  (литр) 

30,71 25,17 24,65 21,36 69,55 

Ба воситаи ишооти 
обсофкунӣ об гузаронида 
шудааст.(млн.м.кубӣ) 

6,3 7,8 7,2 7,5 119,04 

Ба 1 нафар аҳолӣ дар 1 
шабона рӯз.  (литр) 

8,32 10,05 9,09 9,26 111,29 

Ба ҳамаи 
истеҳсолкунандагон об сар 
дода шудааст. (млн.м.кубӣ). 

10,0 11,2 12,4 12,3 123 

Ба 1 нафар аҳолӣ дар 1 
шабона рӯз.  (литр) 

13,23 14,46 15,68 15,20 114,89 
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адад облӯлаҳои дар соли 2017 мавҷуд буда, соли 2020 онро то ба 57 адад 

расиданд, ки дар натиҷаи  ин 4 адади онҳо аз истифода баромаданд. Миқдори 

шабакаи облӯлаҳои алоҳида бошанд, дар солҳои таҳлили низ 4 –адад коҳиш 

ёфтааст. Чунин ҳолат дар шакли обрасонӣ ба шабакаҳо низ дида мешаванд, ки 

онҳо нисбатан дар соли 2020 – 25,44 % кам шудааст. Дарозии хатти ҷудогонаи 

облӯлаҳо аз 511,9 км соли 2017 то 679,3км дар соли 2020 расидаанд, ки 

афзоиши онҳо тақрибан 33% мебошад. Вале фаъолияти иншоотҳои 

обсофкунӣ, дар НТҶ назаррас мебошанд, чунончи агар дар соли 2017 аз 

иншоотҳои обсофкунӣ 6,3 млн.м³ об гузашта бошад, он дар соли 2020 ба 7,5 

млн.м³ расидааст, ки аз беҳтар гаштанӣ таъмини оби тоза ба 

истифодабарандагонро нишон медиҳад. Агар дар соли 2017 ба аҳолӣ 10,0 

млн.м³ об дода бошанд, қиёсан дар соли 2020 ин нишондиҳанда ба 12,3 млн.м³ 

расидааст, ки он натиҷаи назаррас мебошад. Мо дар пайгирӣ аз дастуру 

супоришҳои хирадмандонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати милли, Пешвои 

миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, пешниҳод менамоем, ки дар даҳсолаи 

навбатии аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта шудани пешниҳоди навбатии 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, яъне даҳ солаи «Амал. Об барои рушди устувор» 

солҳои 2018-2028, ки мебошад, бояд ҳамчун миллате, ки пешниҳодҳоямон аз 

ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта мешаванд, бояд аввалиндараҷа худамон 

обро самаранок истифода барем. Баҳри рушди минтақаҳои деҳот ва ободонии 

аҳолии он, дар баробари маблағгузориҳои давлатӣ ва дастгириҳои ҳукумати 

ҷумҳурӣ соҳибкорони ватандӯсти дохилӣ низ барои рушди инфрасохтор ва 

нисбатан баланд гаштани шароити иқтисодию иҷтимоии маҳаллӣ зисташон 

саҳми арзанда гузоранд. 
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2.3. Таҳлили ҳолати иқтисодии инфрасохтори иҷтимоии деҳот 

 Чуноне, ки маълум аст, аз 10-уми апрели соли 1951, НТҶ ҳамчун як 

воҳиди идории Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил шуда, он аз 9 - ноҳия, 4 - шаҳр,  

15 - шаҳрак ва 101 - ҷамоати деҳот [49], ки 27,44% ҷамоатҳои деҳоти кишварро 

ташкил мекунад, иборат мебошад. Масоҳати умумии он ба ҳолати 1 январи 

соли 2020 —  28 611 км², яъне 20,1%-и  ҳудуди кишварро дар бар гирифта, аз 

самти ҷануб бо Ҷумҳурии Ӯзбекистон, шимол бо вилояти Суғд, ғарб 

бо вилояти Хатлон ва аз шарқ бо Вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 

ҳамсарҳад мебошанд. Қаламрави НТҶ – ро водии Ҳисор ва водии Рашт якҷоя 

менамояд. Бино ба маълумоти оморӣ дар соли 2021, шумораи аҳолии НТҶ - 

2215,5 ҳаз. нафар, ки 23,30%-и аҳолии Тоҷикистонро ташкил медиҳад, аз ин 

шумор 286,3 ҳазор нафар аҳолии шаҳр ва 1929,2 ҳазор нафар 

истиқоматкунандагонӣ деҳот мебошанд.  

Афзоиши табиии аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз он ҷумла НТҶ 

суръати баландро доро мебошад. Масалан, дар соли 2010 аҳолии ҷумҳурӣ агар 

7621,2 ҳаз. нафар бошад, пас дар соли 2020 ба 9506,3 ҳаз. нафар расид, ки 

чунин ҳолат низ дар НТҶ дида мешавад. Яъне аҳолии НТҶ дар соли 2020 

нисбат ба соли 2010 аз 1737,4 ҳаз. нафар то ба 2215,5 ҳаз. нафар [49] расида 

аст (ҷадвали 2.3.1). 
Ҷадвали 2.3.1. - Ҳолати афзоиши аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва НТҶ  

 (ҳаз. наф.) 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 соли истиқлолияти 
давлатӣ. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе 2021. – С.18, 29, 33.  

 
 
Солҳо  

Ҷумҳурии Тоҷикистон Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 
 

 
Ҳамагӣ  

Аз он ҷумла  
 

Ҳамагӣ 

Аз он ҷумла 
Шаҳр Деҳот Шаҳр Деҳот 

 бо %    бо %   бо %    бо %   

2010 7621,2 2020,5 26,5 5600,7 73,5 1737,4 234,0 13,5 1503,4 86,5 
2015 8551,2 2260,3 26,4 6290,9 73,6 1972,3 259,0 13,1 1713,3 86,9 
2017 8931,2 2357,8 26,4 6573,4 73,6 2069,2 266,9 12,9 1802,3 87,1 
2018 9126,6 2400,3 26,3 6726,3 73,7 2120,0 271,4 12,8 1848,6 87,2 
2019 9313,8 2440,2 26,2 6873,6 73,8 2165,9 277,2 12,8 1888,7 87,2 
2020 9506,3 2501,8 26,3 7004,5 73,7 2215,5 286,3 12,9 1929,2 87,1 

https://tg.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8_1951
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D2%93%D0%B4
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%9A%D0%91
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Афзоиши аҳолӣ ба натиҷаи таъмин ва фарогирии онҳо бо иншоот ва 

маҷмуи хизматрасониҳои инфрасохтори иҷтимоӣ ва иқтисодиёти он таъсир 

худро мерасонад. Тибқи маълумоти оморӣ зичии аҳолӣ дар 1 км² дар соли 2020 

ба 77,7 нафар рост меояд [49] ва 73,7% онҳо дар деҳотҷойҳо истиқомат 

мекунанд, аз он ҷумла дар НТҶ  87,1%-и аҳолии он деҳотнишин мебошанд. 

Бояд қайд кард, ки таҳлилҳои гузаронидашуда, хусусиятҳои раванди асосии 

вазъи муосири демографии аҳолии деҳотро чунин муаррифӣ менамоянд. Агар 

афзоиши аҳолии деҳоти ҷумҳурӣ 1403,8 млн нафар ё ин ки 125,06% бошад, пас 

он дар  НТҶ ба  425,8 ҳаз.наф, ки 128,32% ташкил медиҳад. Яъне афзоиши 

аҳолии деҳоти НТҶ нисбат ба ҷумҳурӣ 2,6% зиёд аст. Чунин ҳолат, ба фикри 

мо, ба сатҳи зиндагӣ, самаранокии соҳаҳо, дараҷаи даромаднокӣ ва бо ҷои 

корӣ таъмин будани истиқоматкунандагон таъсир мерасонад. Азбаски як 

қатор ноҳияҳо дар атрофи шаҳр ва шаҳракҳо (Рудакӣ, Ҳисор, Турсунзода, 

Шаҳринав, Ваҳдат, Роғун, Варзоб), ки дар онҳо соҳаҳои  саноати истеҳсолӣ 

фаъолият доранд, бештар бо ҷойҳои корӣ таъминанад. Вале тарафи дигари он 

ин аст, ки қазияҳои таъмин намудани ин миқдор бо манзил, инфрасохтори 

иҷтимоӣ, фарҳангӣ, тиббӣ ва ғайра мушкилиҳои худро ба амал меоранд, ки 

онҳоро бояд мавриди омӯзиш қарор диҳем ва баҳри ҳалли онҳо чораҳои зарурӣ 

андешем.  

Дар давраи истиқлолияти давлатӣ ҳукумати ҷумҳурӣ бисёр барномаву 

қонунҳо ва тадбирҳоро оид ба инфрасохтори иҷтимоии деҳот дар самти 

ташкилӣ -иқтисодӣ, ки ба барқарорсозӣ ва рушди иқтисодии соҳаи манзилӣ – 

коммуналӣ, тандурустӣ, маориф, фарҳанг, ки он ба шароити иқтисоди 

бозоргонӣ нигаронида шуда бошанд, таҳия ва қабул намудааст. Ба ибораи 

дигар афзоиши ҳиссаи маблағҳои буҷети дар соҳаҳои номбаршудаи иҷтимоӣ 

– иқтисодӣ ва соҳибкорон бо дарназардошти зиёдшавии миқдори аҳолӣ, 

нигаҳдорӣ ва таъмини зиндагии шоистаи онҳо мусоидат менамоянд.  

Акнун омили асосии таъсиркунанда ба рушди инфрсохтори иҷтимоӣ, 

яъне ҳаҷми буҷети давлатии аз ҷониби ҳукумати кишвар ҷудо гаштаро таҳлил 

менамоем (ҷадвали 2.3.2). 
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Ҷадвали 2.3.2. - Ҳаҷми хароҷоти буҷети шаҳру ноҳияҳои НТҶ дар солҳои 2017 – 2020, 
млн.сомонӣ. 

 
Номи шаҳру 

ноҳияҳо 

Солҳо Соли 2020 
нисбати соли 

2017. Бо % 
2017 ба 1 

нафар 
/сом 

2018 ба 1 
нафар 
/сом 

2019 ба 1 
нафар 
/сом 

2020 ба 1 
нафар 
/сом 

ш. Ваҳдат 122,3 370,4 125,8 373,4 135,6 395,6 153,8 439,8 125,75 118,73 
ш. Роғун 24,8 582,2 34,9 796,8 28,8 653,0 30,8 681,4 124,19 117,03 
ш. Турсунзода 98,7 344,9 111,6 381,4 117,7 393,9 123,7 405,8 125,32 117,65 
н. Варзоб 31,6 401,5 33,5 416,2 36,8 447,7 37,1 441,1 117,40 109,86 
н. Лахш 33,6 526,6 36,0 553,0 38,1 573,8 39,5 583,5 117,55 110,80 
н. Рашт 28,5 233,0 30,5 243,2 35,1 275,6 38,9 298,8 136,49 128,24 
н. Нуробод 52,5 670,5 52,9 660,4 60,8 740,6 63,4 756,6 120,76 112,84 
н. Рӯдакӣ 125,1 255,0 148,6 294,7 159,8 308,4 184,1 346,2 147,16 135,76 
н. Сангвор 17,8 794,6 18,9 825,3 20,3 863,8 21,3 891,2 119,66 112,15 
н. Тоҷикобод 19,7 448,7 21,7 482,2 23,5 510,9 24,5 521,3 124,36 116,18 
н. Файзобод 34,7 351,6 39,4 388,9 46,1 445,0 46,9 441,2 135,15 125,48 
ш. Ҳисор 93,4 317,8 104,7 347,1 119,4 387,5 126,4 400,5 135,33 126,02 
н. Шаҳринав 36,1 307,2 40,2 333,6 43,5 353,7 45,7 364,1 126,59 118,52 
Ҳамагӣ. НТҶ 718,8 347,4 798,7 376,8 865,5 399,6 936,1 422,6 130,23 121,64 

         Сарчашма: таҳияи муаллиф, дар асоси маълумоти Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
 
           Чуноне, ки рақамҳо нишон медиҳанд, ҳаҷми хароҷоти буҷети давлатӣ 

дар НТҶ чунин вазни қиёсиро дар байни шаҳру ноҳияҳо дорост. Яъне дар ҷойи 

аввал ноҳияи Рӯдакӣ (17,4%) баъдан шаҳри Ваҳдат (17,0%), шаҳри Турсунзода 

(13,7%) ва шаҳри Ҳисор (13,0%) ишғол мекунанд ва дар ҷои охир ноҳияи 

Сангвор (2,7%)-ро дар соли 2017 ташкил дод. Пас ин нишондиҳандаҳо 

мутаносибан дар соли 2020 чунин шакл доранд, ноҳияи Рӯдакӣ (19,6%), шаҳри 

Ваҳдат (16,9%), шаҳри Ҳисор (13,5%) ва шаҳри Турсунзода (13,2%), ки вазни 

қиёсии ҳаҷми хароҷоти буҷети давлатӣ чунин дигаргуниро дороянд, ноҳияи 

Рӯдакӣ (47,2%), шаҳри Ваҳдат (25,8%), шаҳри Турсунзода (25,3%) ва шаҳри 

Ҳисор (35,3%) ва ноҳияи Сангвор (19,7%) баробар шудаанд. 

           Агар мо, хароҷоти буҷетро ба 1 нафар аҳолӣ таҳлил намоем, пас мавқеи 

аввалро ноҳияи Сангвор (794,7 сомонӣ), ноҳияи Нуробод (670,5 сомонӣ) ва 

шаҳри Роғун (582,2 сомонӣ) дар соли 2017 ташкил менамуданд. Дар соли 2020 

афзоиши онҳо мутаносибан  ноҳияи Сангвор (12,2%), ноҳияи Нуробод (12,8%) 

ва шаҳри Роғун (17,0%) афзоиш ёфтааст. Вазни қиёсии камтаринро ноҳияи 

Рашт, ноҳияи Рӯдакӣ ва ноҳияи Шаҳринав ишғол менамоянд. Яъне рақамҳо 

гувоҳӣ онанд, ки дар ноҳияи Рашт, ноҳияи Рӯдакӣ ва ноҳияи Шаҳринав ҳаҷми 

ҷудо гаштаи буҷет нисбат ба миқдори аҳолии онҳо мутаносиб намебошад. Аз 
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ин мебарояд, ки барои таъмини рушди инфрасохтори иҷтимоии онҳо ҳаҷми 

буҷет начандон қонеъкунанда аст (ҷадвали 2.3.3).  
Ҷадвали 2.3.3. - Таъсири андозаи шаҳру ноҳияҳои НТҶ ба буҷети онҳо, дар соли 2020 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси маълумоти Вазорати малоияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Чуноне, ки рақамҳои ҷадвали 2.3.3 нишон медиҳанд, мувофиқи 

гурӯҳбандии шаҳру ноҳияҳо ҳаҷми буҷет ба ҳисоби миёна ба 1 нафар 

истиқоматкунанда 422,52 сомонӣ ва ба ҳисоби миёна ба 1 га масоҳат 327,2 

сомонӣ мебошад ва нишондиҳандаи баландро гурӯҳи якум бо 546,35 сомонӣ 

ишғол менамояд. Сабаби онро мо, дар шумораи ками аҳолии он мебинем. 

Аммо нисбат ба масоҳати замин дар радабанди гурӯҳи сеюм натиҷаи баландро 

дорост, ки ба 1 га масоҳати замин 770,2 сомонӣ рост меояд, омили асосие, ки 

ба ин сабабгор гаштааст, ин баланд будани зичии аҳолӣ ва кам будани 

масоҳати замини дар ихтиёр доштаи шаҳру ноҳияҳои дар гурӯҳи сеюм буда 

мебошанд.  

Хусусияти мавҷудаи инфрасохтори иҷтимоии деҳот, ҳолатҳои 

нигоҳдории иншоотҳои онҳо, дар ҳар як деҳот нишон дод, ки новобаста аз 

шумораи аҳолии он қариб дар як вазъ қарор доранд. Ин равиш аз ҷиҳати 

иқтисодӣ самаранок набуда, боиси афзоиши хароҷот аз буҷети давлатӣ 

мегардад, вале рақамҳо нишон медиҳанд, ки дар тӯли 5 соли охир вазъият дар 

ин соҳа тадриҷан беҳтар гашта истодааст (ҷадвали 2.3.4).  

 

 

 

Нишондиҳанда  Гурӯҳҳои шаҳру ноҳияҳо бо теъдоди аҳолӣ 
То 100 
ҳазор нафар 

Аз 100 то 300 
ҳазор нафар 

Зиёда аз 300 
ҳазор нафар 

Ба ҳисоби миёна 

Теъдоди шаҳру ноҳияҳо 
дар гуруҳ, адад 

6 3 4 13 

Теъдоди ҷамоатҳо, адад 33 25 43 101 
Аҳолӣ, ҳазор нафар  351,6 362 1501,9 2215,5 
Масоҳати замин, ҳаз. га  1448,1 649,3 763,4 2860,8 
Ҳаҷми буҷет, млн.сом  192,1 156 588 936,1 
Ҳаҷми буҷет ба 1 
нафар.сомонӣ 

546,35 430,93 391,50 422,52 

Ҳаҷми буҷет ба 1 га 
масоҳати замин, сомонӣ 

132,6 240,2 770,2 327,2 
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Ҷадвали 2.3.4. - Хароҷоти буҷети давлатӣ барои рушди инфрасохтори иҷтимоии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва  НТҶ дар солҳои 2015-2020, (млн. сомонӣ) 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси маълумоти Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

Маълумоти ҷадвали 2.3.4 нишон медиҳад, ки хароҷоти буҷети давлатӣ 

барои рушди инфрасохтори иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва НТҶ дар 

солҳои 2015-2020 тағйирот дида мешавад. Агар маҷмуи хароҷот ба ин соҳа дар 

миқёси ҷумҳурӣ ва НТҶ - 1,6 маротиба афзоиш ёфта бошад, пас дар соҳаҳои 

мухталифи он фарқиятҳо гуногунанд, чуноне, ки дар НТҶ: маориф – 1,68 

маротиба, тандурустӣ – 1,63 маротиба, суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ – 

1,54 маротиба, чорабиниҳои фарҳанги, динӣ ва солимгардонӣ – 109 %, нақлиёт 

ва алоқа – 123% афзоиш ёфта бошанд, хизматрасонии коммуналӣ, баръакс 

каме ҳам бошад (99,6%) коста шудааст. Солҳои охир сиёсати сармоягузории 

давлат дар тамоми соҳаҳои инфрасохтори иҷтимоии НТҶ, хусусан дар соҳаи 

нақлиёт ва тандурустӣ хело назаррас аст, ки он аз ҳисоби беҳтар гаштани 

хизматрасонии нақлиёти мусофирбар, амалӣ гаштани хатсайрҳо байни тамоми 

деҳотҳо, шаҳракҳо, ҷамоатҳо, ки дастраси мардуманд, дида мешавад. Дар 

соҳаи тандурустӣ бошад, афзоиши бунгоҳҳои тиббӣ, шуъбаҳои тандурустӣ, 

 

 Соҳаҳо 

 
2015 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

     2020 с 
ба 

2015 с бо % 
Хароҷоти инфрасохтори иҷтимоӣ- 
дар  
ҶТ. ҳамагӣ. Аз он ҷумла: 
 

8958,5 10766,4 11588,5 13044,1 14341,2 1,6 маротиба 

Маориф 2539,3 3572,7 3702,6 4338,6 4429,7 1,74 маротиба 
Тандурустӣ 1037,2 1385,2 1538,1 1793,4 2592,4 2,5 маротиба 
Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 2637,4 3057,6 3156,8 3515,0 3859,1 1,47 маротиба 
ХМК 1183,3 922,5 1154,9 1255,2 1426,1 120,5 % 
Чорабиниҳои фарҳанги, диннӣ ва 
солим гардонӣ  

574,3 753,5 744,1 945,9 988,4 1,72 маротиба 

Нақлиёт ва Алоқа 987,0 1074,9 1292,0 1196,0 1045,5 106 % 
Аз он ҷумла дар Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ: 

Хароҷоти инфрасохтори иҷтимоӣ-  
ҳамагӣ. Аз он ҷумла: 
 

591,1 714,3 794,7    870,8 952,6 1,62 маротиба 

 Маориф 406,3 512,2 574,0 634,6 683,3 1,68 маротиба 

Тандурустӣ 125,6 151,8 166,2 176,4 204,3 1,63 маротиба 

Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 4,3 3,7 5,0 6,5 6,6 1,54 маротиба 

ХМК 23,2 16,7 17,8 20,4 23,1 99,6 % 
Чорабиниҳои фарҳангӣ, диннӣ ва 
солим гардонӣ 

26,4 26,8 28,1 29,4 28,8 109% 

Нақлиёт ва Алоқа 5,3 3,1 3,6 3,5 6,5 123% 
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беморхонаҳо ва таҷҳизонидани онҳо ба асбобу ашёҳои замонавӣ, сифати 

хизматрасонии тиббиро ба дараҷае баланд бардоштанд, ки солимии аҳолиро 

беҳтар намудаанд, ки дар натиҷа ба беҳ шудани сатҳи зиндагӣ ва дар 

дарозумрии онҳо низ аксӣ худро ёфтааст. 

Ба ғайри хароҷоти буҷавӣ ба инфрасохтори иҷтимоии деҳот саҳми 

сармоягузорӣ низ ба бахши воқеӣ (саноат, нақлиёт, алоқа, кишоварзӣ) ва ҳам 

ба соҳаи иҷтимоӣ (тандурустӣ, маориф, хоҷагии манзилию коммуналӣ, илм, 

фарҳанг ва ғайра) равона карда мешаванд. Сармоягузориҳо ба фондҳои асосӣ 

барои рушди хоҷагии манзилию коммуналӣ, сохтмони биноҳои истиқоматӣ, 

сохтмон ва таҷдиди меҳмонхонаҳо истифода мешаванд. Инчунин дар ин давра 

мактабҳо, муассисаҳои томактабӣ ва бисёр иншооти дигари инфрасохтори 

иҷтимоӣ бунёд ва барқарор карда шуданд. Аммо чуноне, ки дар боло қайд 

намуда будем, дар тӯли 10 соли охир аҳолии НТҶ қариб 500 ҳаз. нафар афзоиш 

ёфт, ки ин ҳолат ба таъмини аҳолӣ бо хизматрасонии иншоотҳои 

инфрасохтори иҷтимоӣ, хусусан дар деҳот таъсир худро расонид. Барои 

муассисаҳои нигоҳдории тандурустӣ – таҷҳизоти тиббӣ ва доруворӣ харидорӣ 

шуда, дар навбати худ беморхонаҳо, клиникаҳо, ташхисгоҳҳо, бунгоҳҳои 

тиббӣ ва дигар муассисахои нигахдории тандурустӣ барои аҳолӣ сохта ва ба 

истифода дода шуданд.  

Мавқеи хосеро дар ҷаҳон ва инчунин дар ҷумҳурии мо, вазъи муҳити 

зист ва ҳолати экологии ҷумҳурӣ ишғол менамоянд, аз ин лиҳоз барои он 

сармоягузорӣ ва лоиҳаҳои сармоягузории мақсаднок амалӣ карда мешаванд. 

Чунки ҳолати экологии ҷаҳон дар солҳои охир хело ташвишовар буда, барои 

нигоҳ доштани он барномаҳои махсус ва фондҳо таъсис дода, маблағҳои 

зарурӣ низ ҷудо шудааст, ки боиси хурсандӣ мебошад. Сармоягузорӣ ба 

фондҳои асосии иқтисодиёт, аз он ҷумла инфрасохтори иҷтимоӣ дар солҳои 

таҳлили зиёда аз 2,7 маротиба маҷмӯан  афзудааст, вале самти суғуртаи 

иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 38,3% коста шудааст. Дигар бахшҳои 

инфрасохтори иҷтимоӣ рӯ ба беҳбудӣ гузоштаанд, хусусан ба яке аз бахшҳои 

муҳими инфрасохтори иҷтимоӣ дар қаламрави кишвар, ки ҳифзи саломатӣ 
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мебошад, маблағгузорӣ ба фондҳои асосии он 3,85 маротиба афзудааст ва он 

ба хизматрасонии тиббӣ бевосита саҳм гузошта, сатҳи онро баланд 

мегардонад. Ин соҳаи инфрасохтори иҷтимоӣ ҳам дар ҷумҳурӣ ва ҳам дар НТҶ 

сол аз сол тамоюли беҳтаршавӣ дорад. 

Маълум аст, ки яке аз омилҳои таъсиркунанда ба рушди соҳаи 

иқтисодии мамлакат ин ҳолати фондҳо (воситаҳои асосӣ) мебошанд. Дараҷаи 

ташаккулёбӣ, ҳаҷм ва сохтори онҳо, дар миқёси соҳаҳои мухталифи хоҷагии 

халқ ҳолати иқтисодии мамлакатро муаррифӣ менамоянд, барои таъмин ва 

барқарорсозии онҳо сарчашмаҳои лозимаро ба монанди сармоягузории 

марказонидашуда ва дастгирии дохилиро рушд додан зарур аст (ҷадвал 2.3.5). 
Ҷадвали 2.3.5. - Сармоягузорӣ ба фондҳои асосии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар солҳои 2010-2020 бо сомонӣ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси маълумоти Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Тавре, ки таҳлили гузаронидашуда дар сохтори сармоягузорӣ нишон 

медиҳад, дар сармоягузории фондҳои асосии инфрасохтори иҷтимоӣ ва 

иқтисодии ҷумҳурӣ дар солҳои 2010-2020 равандҳои мусбӣ мавҷуд аст. 

Масалан, агар дар соли 2010 – 57,8% ва 42,8% таносуби байни сармоягузорӣ 

ба бахши истеҳсолӣ (иқтисодӣ) ва ба инфрасохтори иҷтимоӣ дар соли 2015 

мутаносибан дар сатҳи 65,3% / 34,7% бошад, пас дар солҳои минбаъда он 

афзоиш ёфта, соли 2020 ба 67,8% / 32,8% баробар шудаанд. 

Нишондиҳандаҳо 2010 2015 2017 2018 2019 2020 
Ҳамагӣ  1283879 2974056 6771279 4894674 5129577 4576880 
Сармоягузори дар соҳаи 
истеҳсолӣ (иқтисодӣ) 

742499 1943443 5503495 3510241 3645134 3104130 

аз ҷумла: 
-саноат ва сохтмон 

28507 72602 32101 36552 59735 42673 

-кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор 9942 49932 81080 36941 26560 7433 
-нақлиёт ва комуникатсия 30011 290715 29342 20114 41446 15317 
-энергетика 674039 1530194 5360972 3416634 3517393 3038707 
Сармоягузорӣ ба инфрасохтори 
иҷтимоӣ 

541380 1030613 1267784 1384433 1484443 1472750 

 -суғуртаи иҷтимои ва ҳифзи 
иҷтимоӣ 

7290 3030 5755 6196 6903 4505 

-хизматрасонии манзилию 
комуналӣ 

174853 60517 442416 586495 578382 597145 

- тандурустӣ 16334 248596 67905 100510 86882 62958 
-маориф  161910 293762 381812 335293 332772 238108 
-фарҳанг ва варзиш 180993 424708 369896 355939 479504 570034 
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Чуноне, ки рақамҳо нишон медиҳанд, дар давоми 10 соли сипаригашта 

сармоягузорӣ ба фондҳои асосии соҳаҳои инфрасохтори иҷтимоии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, аз он ҷумла дар соҳаи истеҳсоли зиёда аз 3,6 маротиба афзоиш 

ёфта бошад, ба инфрасохтори иҷтимоӣ он фақат 2,72 маротиба зиёд гаштааст, 

яъне ҳукумат диққати хосеро барои рушди соҳаи истеҳсолӣ (иқтисодӣ) равона 

намудааст, чунки ин соҳа фишанги асосии баланд бардоштани соҳаҳои 

мухталиф, ки дар натиҷа ҳолати иқтисодии давлат мустаҳкам шуда, шароити 

зиёд намудани ҳиссагузориҳои лозимаро ба рушди инфрасохтори иҷтимоӣ 

хусусан дар деҳот таъмин менамоянд. 

Рақамҳо шаҳодат аз онанд, ки дар миқёси соҳаҳои истеҳсолӣ мавқеи 

асосиро бахши энергетикӣ аз 90,8% (соли 2010) то 97,9% (соли 2020) бошад, 

мавқеи дигарро нақлиёт ва коммуникатсия ва баъдан саноат ишғол менамояд. 

Соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор дар сатҳи поён ҷойгир аст. Тақсимоти 

сармоягузорӣ ба фондҳои асосии инфрасохтори иҷтимоӣ ва зерсохторҳои он 

каму беш фарқият доранд, аз панҷ сохтори мавҷуда ду соҳаи он ҳаҷми қиёсии 

камтаринро – тандурустӣ соли 2015 - 3%, соли 2020 - 4,3%, суғуртаи иҷтимои 

ва ҳифзи иҷтимоӣ – (2010) 1,35%  - (2020)  0.31% ишғол менамоянд. 

Агар фарқияти сармоягузорӣ ва вобастагии онро бо рушди соҳаҳо 

алоқаманд намоем, маълум мегардад, ки дар соҳаи истеҳсолӣ – кишоварзӣ 

косташавии фондҳои асосии он, ба назар мерасанд, агар соли 2010 ба он 10,0 

млн. сомонӣ ҷудо гашта бошад, пас ин рақам дар соли 2020 ба 7,4 млн. сомонӣ 

баробар шудааст, коҳиши он қариб 2,6 млн. сомонӣ буда, вазъи қиёсии он дар 

маҷмуъи фондҳои соҳаҳои истеҳсолӣ аз 1,34% (соли 2010) то ба 0,24% (соли 

2020) расидааст. Ба фикри мо, омили асосии коҳиш ёфтани он, аз ҳолати базаи 

моддӣ техникии соҳаи кишоварзӣ, истифодаи техника ва технологияи куҳна, 

фарсудашавии иншоотҳои гидротехникӣ, аз гардиши истеҳсолӣ баромадани 

як қатор заминҳои кишоварзӣ ва ғайра мебошанд. Ягона соҳаи истеҳсолие, ки 

сол аз сол рушд ёфта самаранокии хуберо дорост ва маблағгузорӣ ба он 

таъсири мусбӣ расонида истодааст, ин соҳаи энергетика мебошад. 
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Ҷойгиршавии ҷуғрофӣ иқлим ва табиии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо рушди 

соҳаи энергетика хело мусоид аст. Аз мамлакати мо дарёҳои бузург ҷорӣ шуда, 

давлатҳои поён обро бо обӣ нӯшокӣ, ҳамчун сарчашмаи обёрии заминҳо ва 

истифодаи иқтидории онҳо барои Нерӯгоҳҳои барқи обӣ таъмин менамоянд. 

Дар солҳои сипаригашта ҷумҳурии мо як қатор нерӯгоҳҳои барқии оби, аз он 

ҷумла хурду бузург, ки қисман ва пурра сохта ба истифода дода шудааст, (ба 

мисоли Сангтуда 1 / 2, НБО – Роғун ва ғайра) баҳри ноил гаштан ба ҳадафи 

дуюми асосии давлат расидан ба истиқлолияти энергетикӣ саҳмгузор 

гаштаанд. Рушди соҳаи мазкур барои эҳёи соҳаи саноат, ки ҳадафи чоруми 

стратегии давлат мебошад мусоидат менамояд ва дар натиҷа шакли иқтисодии 

он аз аграрӣ – саноатӣ ба саноатӣ – аграрӣ табдил меёбад. 

Таҷрибаи давлатҳои пуриқтидор аз ҷиҳати иқтисодӣ исбот менамоянд, 

ки арзиши маҳсулоти соҳаи саноатӣ ва соҳаи кишоварзӣ куллан фарқ мекунад, 

дар натиҷа кишвар дорои даромади бузург гашта, ба буҷети давлат ва ба 

соҳаҳои дигари хоҷагии халқ алалхусус, инфрасохтори иҷтимоӣ маблағҳои 

кофи интиқол ва кумаки молиявӣ менамоянд, ки яке аз сабабҳои асосии рушди 

ҳолати иҷтимоӣ – иқтисодии мамлакат ва хусусан деҳот мегарданд. 

Маблағгузорӣ ба ин соҳаи ҳаётан лозимаи инфрасохтори иҷтимоии 

деҳот, соҳаи маориф бо як чанд шакл амалӣ шуда метавонад. Лоиҳаи махсус, 

грантҳо, маблағ ва кумакҳои соҳибкорон ва шахсони саховатманд, фондҳои 

башардӯстона, хусусан худи падару модарон ва кумаки давлатӣ. Барои муайян 

кардани сатҳи маблағгузорӣ ба ин соҳа ва сарчашмаҳои он аз маълумоти дар 

ҷадвали 2.3.6 овардашуда истифода мебарем. 
Ҷадвали 2.3.6. - Маблағгузори ба соҳаи маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Маҷмуаи омори соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон қисми 
2. Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе 2020. – С.217.  

Солҳо  Буҷетӣ соҳаи 
маориф, млн. 
сомонӣ 

Бо % ба 
ММД 

Буҷетӣ 
давлатӣ, 
млн.сомонӣ 

Маблағҳои 
махсус, млн. 
сомонӣ 

Маблағҳои 
грантӣ, млн 
сомонӣ. 

2015 2918,6 5,5 2467,1 308,2 143,4 
2017 3581,0 6,1 2851,0 567,2 162,8 
2018 3863,1 6,3 3115,7 653,5 93,9 
2019 4404,9 6,3 3483,5 738,4 183,0 
2020 5004,7 5,7 3732,7 897,0 375,0 
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Дигаргуншавии маблағгузорӣ, (ҷадвали 2.3.6.) дар солҳои таҳлили 1,71 

маротиба афзоиш ёфтааст, агар соли 2010 ба ин соҳа 2918,6 млн.сомонӣ ҷудо 

гашта бошад,  пас соли 2020 ба – 5004,7 млн.сомонӣ расидааст, ки барои рушди 

он ҳиссагузории молиявии хубе аст. Чуноне, ки мебинем буҷаи соҳа аз ҳисоби 

маблағгузорҳои гуногун амалӣ карда мешаванд ва вазъи қиёсии зиёдатии онро 

давлат ба уҳдаи худ гузоштааст. Дар буҷаи соли 2015 ҳиссаи давлат - 84,5%, 

маблағҳои махсус - 10,6% ва грантҳо - 4,9% - ро ташкил дода бошанд, солҳои 

сипарӣ гашта, онҳо ҳам миқдоран ва таносубан фарқ доранд. 

Чунончи ҳиссаи маблағгузории грантӣ аз 143,3 млн. сомонӣ то 375,0 

млн.сомонӣ, махсус - 308,2 млн.сомонӣ то - 897,0 млн.сомонро ташкил 

додааст, маблағгузории аз ҳама зиёд қариб - 3,0 маротиба ин маблағҳои махсус 

мебошад, ки дар соли 2020 – 897,0 млн.сомониро ташкил додааст. Вазъи 

қиёсии он дар буҷаи соҳа аз 10,56% то ба 19,92% афзудааст. Сарчашмаҳои 

маблағгузории ғайрибуҷавӣ нишонионанд, ки дигар сохторҳо, фондҳои 

хайриявӣ, давлат ва дигарон барои рушди соҳаи маориф саҳми худро гузошта 

истодаанд, то ки сатҳи он ба дараҷаи баланд расида миллате, ки таърихан дар 

миқёси ҷаҳон ҳамчун маърифатпарвар ва дорандаи шоҳони бузург, олимон, 

файласуфон, шоирон мавқеи хосеро доро буданд ва доро мемонанд. Эҳё 

намудани он яке аз мақсадҳои асосии Президенти муҳтарами мо мебошад, ки 

он зина ба зина ҳалли худро ёфта истодааст. Аммо ба фикри мо, барои боз ҳам 

мустаҳкам ва таъмини рушди он кумаки молиявии давлатро бештар афзоиш 

додан лозим аст.  

Дар сохтори иҷтимоӣ – иқтисодии хизматрасонии маишии бахши хусусӣ 

мавқеи хоси худро дорад, ба рушди минтақа ва ноҳияҳои он, баланд 

бардоштани сифати зиндагии аҳолӣ, бо ҷойи кори таъмин намудани аҳолӣ 

саҳмгузор шуда метавонад, ин афзоиши сатҳи хизматрасонии маишии пулакӣ 

ба аҳолӣ ва инчунин зиёд намудани шумораи корхонаҳои он мебошад. Аммо 

чуноне, ки мебинем, дар солҳои охир нишондиҳандаҳои миқдории он хусусан 

дар деҳоти НТҶ тамоюли пастшавиро дорост (ҷадвали 2.3.7).  
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Ҷадвали 2.3.7. - Нишондиҳандаҳои асосии хизматрасонии маишӣ дар НТҶ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Нишондиҳандаҳои асосии хизматрасонии пулакӣ ба аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. С – 18, ш. Душанбе 
2021с.  

Рақамҳои ҷадвали мазкур нишон медиҳад, ки агар дар соли 2010 дар 

НТҶ - 148 адад корхонаҳои хизматрасони маишӣ мавҷуд бошанд, дар соли 

2020  аз онҳо – 96 адад боқӣ монданд, яъне дар даҳ соли сипари гашта 52 

қорхона фаъолияти иқтисодӣ ва хизматрасонии  худро қаът намуданд, хусусан 

дар деҳот, ки зиёда аз 2 – маротиба шумораи онҳо кам гаштаанд. Вале аз 

нуқтаи назари арзиш нишондиҳандаҳои ин соҳа дар афзоишанд. Дар минтақае 

(НТҶ), ки 101 ҷамоати деҳот мавҷуд аст, фаъолияти ҳамаги 15 адад 

корхонаҳои хизматрасонии маишӣ дар ҳудуди онҳо ин нисбатан кам мебошад. 

чуноне, ки маълум аст, нишондиҳандаҳои миқдори ҳолати хоси фаъолият ва 

самаранокиро пурра иникос наменамояд аз ин лиҳоз мо, аз маълумоти сифатӣ, 

ки бо арзиш муайян карда мешаванд, истифода мебарем.  

Бо мақсади вусъат бахшидан ба ҳалли масъалаҳои зикршуда ва бо 

дарназардошти зарурати инкишофи инфрасохтори иҷтимоии деҳот солҳои 

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

шудааст [116] ҳукумати кишвар тамоми ҳунармандонро хусусан онҳое, ки ба 

омӯзиш ва эҳёи ҳунарҳои қадимаи ҳалқи тоҷик машғуланд аз тамоми намуди 

андоз ба муҳлати 5 сол озод намуданд, ки ин баҳри ба шуғл, касбомӯзӣ, паст 

кардани сатҳи камбизоатӣ ва ба ҷои кор таъмин намудани аҳолӣ, хусусан дар 

деҳот саҳмгузор гаштааст ва онро мо дар хидматрасониҳое, ки аз ҷониби 

корхонаҳо ба аҳолӣ дар солҳои таҳлилӣ дар умум афзоиш ёфтааст мебинем.     

                                   Солҳо 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Шумораи корхонаҳо, адад. аз ҷумла дар: 

 

148 115 146 52 132 96 

-шаҳр 113 100 130 36 108 81 
-деҳот 35 15 16 16 24 15 

Ҳаҷми корҳо ва хизматрасониҳои маишие, ки 
корхонаҳои хоҷагӣ анҷом доданд, ҳаз.сомонӣ, 
аз ҷумла дар: 

2612,4 15570,6 19224 27443,5 28906,1 20541,7 

-шаҳр 1360,1 11479,7 12170,4 19808,9 22621 16006 
-деҳот 1252,3 4090,9 7053,6 7634,6 6284,8 4535,9 

Шумораи кормандон, нафар. 

 

477 520 606 560 606 665 
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Ҷадвали 2.3.8. - Ҳолати инфрасохтори иҷтимоӣ НТҶ, (намуди хидматрасониҳои 
пулакӣ ҳаз.сомон) 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Нишондиҳандаҳои асосии хизматрасонии пулакӣ ба аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. С – 18, ш. Душанбе 
2021с.  

Рақамҳои ҷадвали 2.3.8 аз он далолат мекунанд, ки новобаста аз кам 

гаштани шумораи корхонаҳои хидматрасонии маишӣ, ҳаҷми 

хидматрасониҳои пулакӣ дар умум зиёд гаштаанд. Аммо дар соҳаҳои алоҳидаи 

хидматрасонӣ, хусусан дар таъмири пойафзол ва дӯхти либос, ҳаҷми 

хизматрасониҳои суратгирхонаҳо коста гаштааст. Зиёдшавии ҳаҷми умумии 

хизматрасониҳо, асосан аз ҳисоби таъмир ва сохтмони манзилҳо 7,6 маротиба 

ва сартарошхонаву ҳаммомҳо 4,0 маротиба, дар соҳаи нақлиёт зиёда аз 34,7 

маротиба афзоиш ва дигаргуниҳои ҳаҷман калон ба назар мерасанд. Дар 

солҳои 2018 ва 2019 он рӯ ба афзоиш дошта, дар соли 2020 хело коҳиш 

ёфтааст. Сабаби асосии он афзоиши хизматрасонии нақлиётӣ, ин аз тарафи 

шахсони алоҳида, ки дар кумитаи андоз ба қайд гирифта нашудаанд, 

мебошанд. Зиёдшавии хизматрасонии таъмир ва сохтмони манзилҳо асосан 

дар натиҷаи ҷудо намудани қитъаҳои замин барои сохтани хонаҳои нав баҳри 

аҳолӣ, ки афзоиши он ба назар мерасад, сарчашма мегирад. Дар маҷмуъ барои 

Нишондодҳо 2010 2015 2017 2018 2019 2020 
Ҳаҷми умумии корҳо ва хидматҳое, 
ки корхонаҳои хизматрасонии маишӣ 
иҷро намудаанд. аз ҷумла: 

2612,4 15570,6 19224 27443,5 28906,1 20541,7 

Таъмири  инфиродӣ  пойафзол ва 
дӯхти либос.  

41,2 214,2 170,8 123,5 33,8 37,4 

Таъмир ва сохтмони манзилҳои зист 1770,7 6806,4 11470,4 13043,0 13367,7 12440,7 
Хизаматрасонии суратгирӣ  14,0 177,1 261,9 440,9 10,2 8,3 
Хизматрасонии сартарошхонаҳо ва 
ҳамомҳо 

139,7 637,6 736,8 851,7 530,7 558 

Хизматрасноии нақлиётӣ - 6484,8 5485,7 9151,9 12888,4 5347,2 
Дигар намудҳои хизматрасонӣ 492,6 1250,5 1098,4 3832,5 2075,3 2150,3 

Ҳаҷми хидматҳое, ки тавассути соҳаҳои алоҳида ба як нафар аҳолӣ рост меояд, сомонӣ 
Ҳамагӣ, ҳаҷмӣ хизаматрасониҳо, аз 
он ҷумла: 

1,50 7,89 9,29 12,94 13,34 9,27 

Таъмири  инфиродӣ  пойафзол ва 
дӯхти либос  

0,02 0,10 0,082 0,058 0,015 0,016 

Таъмир ва сохтмони манзилҳои зист 1,01 3,45 5,54 6,15 6,17 5,61 
Хизаматрасонии суратгирӣ  0,008 0,089 0,126 0,207 0,004 0,004 
Хизматрасонии сартарошхонаҳо ва 
ҳамомҳо 

0,080 0,323 0,356 0,401 0,245 0,251 

Хизматрасноии нақлиётӣ - 3,28 2,65 4,31 5,95 2,41 
Дигар намудҳои хизматрасонӣ 0,37 0,63 0,53 1,80 0,95 0,97 
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ба хулосаи амиқ омадан ва шинос шудан бо ниҳондиҳандаҳои рушди сатҳи 

зиндагии аҳолии НТҶ ба рақамҳои ҷадвали 2.3.9. менигарем, ки гувоҳи онанд.  
 Ҷадвали 2.3.9. - Нишондиҳандаҳои сатҳи зисти аҳолии НТҶ 

 Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси маълумотҳои агентии оморӣ назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмуи омори 30 солагии истиқлолияти давлатӣ С-217-615. 2021с. 

Чуноне, ки рақамҳои ҷадвали 2.3.9 шаҳодат медиҳанд, яке аз 

нишондиҳандаҳои сатҳи зисти аҳолӣ, ин музди номиналии миёнаи моҳона 

мебошад, ки он дар давраи таҳлили зиёда аз се маротиба афзудааст. Сабаби 

асосии он дар баланд гаштани сифати меҳнати харҷшуда ва самаранокии он 

мебошад, ки ҳамчун омили таъсиркунанда ба инфрасохтори иҷтимоии деҳот 

баромад менамояд. Ҳолати фонди манзил ва таъмин будани аҳолӣ бо он низ 

ҳамчун нишондиҳандаи сатҳи зиндагии деҳотиёнро муаррифӣ менамояд, 

рушд ёфта истодааст, ҷолиби диққат аст, ки ҳолати ба истифода додани 

манзили зист дар солҳои охир хело беҳтар гашта аст. Гардиши савдои чакана 

низ беҳтар шудааст, ба фикри мо, ба он ҳамчун омили таъсиррасон, аввалан 

музди меҳнати истиқоматкунандагон мебошад. Зеро, ҳамон қадар музди 

 
  
Нишондиҳандаҳо 

Солҳо Соли 2020 
ба соли 

2015 бо % 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Музди номиналии 
миёнаи моҳонаи 
ҳисобшудаи 
кормандони 
иқтисодиёт, 
сомонӣ 

832,24 901,81 968,87 1038,24 1120,09 1192,85 3,43 бор 

Фонди манзил, 
метри мурамабъ 

18496,4 19854,2 20687,1 21538,3 22734,1 23546,4 127,30 

Таъмини аҳолӣ бо 
манзил, метри 
мурабаъ ба ҳисоби 
миёна ба 1 нафар 

9,37 9,82 9,99 10,15 10,49 10,62 113,34 

Ба истифода 
додани манзил, 
ҳазор метри 
мурабаъ 

226,9 117,5 188,4 210,6 177,9 251,5 137,28 

Индекси умумии 
нархҳои истеъмолӣ 

105,8 105,9 107,3 103,8 107,9 108,6 101,97 

Гардиши савдои 
чакана, млн.сомонӣ 

3293,6 3491,2 3711,2 3985,8 4464,1 4370,4 2,24 бор 

Теъдоди 
автомобилҳои 
шахсӣ ба ҳаз.нафар 

40 44 39 38 44 43 113,15 
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меҳнат баланд бошад, ҳамон қадар сатҳи зиндагӣ ва сифати он баланд 

мегардад. 

Ба фикри мо, дараҷаи фарогирии аҳолии деҳот бо намудҳои гунонгуни 

хизматрасонӣ, ки шароити иҷтимоии деҳотиёнро ба сатҳи баландтар таъмин 

менамояд, ҳоло ҳам камбудиҳо ба чашм мерасанд. Аз ин лиҳоз дар умум бояд 

баҳри зиёд намудани шумораи корхонаҳо ва ҳаҷму сифати хизматрасонии 

онҳо ба аҳолии деҳот чораҳои мушаххас андешид. 

Хулосаи боби 2 

Чуноне, ки рақамҳо нишон медиҳанд, дар натиҷаи дигаргуншавии 

истифодабарии дохили заминҳои кишоварзӣ, истеҳсоли маҳсулот рушд ёфта 

истодааст, ки он асосан аз афзоиши ҳосилнокии зироатҳо амали гаштааст, вале 

нокифоя истифода бурдани воситаҳои гардон, заҳр кимиё, низоми нуриҳо аз 

он ҷумла минералӣ, тӯхмиҳои сифатан  паст, риоя накардани технологияи 

коркади замин ва самаранок истифода нашудани он ба коҳиш ёфтани 

истеҳсоли як қатор зироатҳо (пахта ва ғалладонагиҳо) таъсир расонидааст. 

Таҳлили фаъолияти соҳаи кишоварзӣ нишон дод, ки истеҳсоли маҳсулоти 

барои инсон ҳаётан муҳим (соҳаи растанипарварӣ - картошка – 13,97%, 

сабзавот – 42,78%, ангур – 46,90%, меваҷот – 18,96%, ва дар соҳаи чорводорӣ 

– гӯшт бо вазни зинда – 20,92%, шир – 8,81%, тухм – 94,38%) афзудаанд. Дар 

натиҷа истеҳсоли маҳсулоти умумии соҳаи кишоварзӣ ҳамагӣ 36,1% аз он 

ҷумла растанипарварӣ – 35,8% ва чорводорӣ – 36,9% ташкил медиҳанд. Дар 

баробари дастовардҳои назаррас як қатор камбудиҳо низ вуҷуд доранд (ба 

монанди коҳиш ёфтани майдони заминҳои корам – 5,3%, алафдарав – 8,2%, 

боир – 22,4% инчунин коҳиш ёфтани истеҳсоли ғалла – 8,0% ва пахта зиёда аз 

2 маротиба), ки ташвишовар мебошанд. Дар солҳои таҳлили рушди соҳаи 

кишоварзӣ (128%) афзоиши назаррасро дорост, ки он аз истифодаи замин ва 

захираҳои меҳнатӣ ташаккул ёфтааст. Афзоиши маҳсулнокии меҳнат 2,3 

маротиба ташкил додааст, аз он ҷумла (28%) аз афзоиши миқдори маҳсулоти 

истеҳсолшуда бошад, дигар аз коҳиш ёфтани миқдори коргарони ин соҳа 

амалӣ гаштааст.  
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Исбот шудааст, ки асоси рушди соҳаи чорводорӣ, ин вуҷуд доштани 

базаи мустаҳками хӯроки онҳо мебошад. Барои таъмин намудани чорво ва 

паранда бо хӯрока ва иловагиҳои биологӣ чораҷӯиҳои лозима ба монанди зиёд 

намудани масоҳати заминҳои чароггоҳҳо ва ба таври маданӣ истифода 

бурдани онҳо, то ки ба ҳадафи гузошта шуда расида тавонем.  

Муайян шудааст, ки рушди соҳаи кишоварзиро бе техника, 

мошинолотҳои кишоварзӣ ва таҷҳизотҳои лозима тасаввур намудан мушкил 

аст, вале ҳолати ҳозираи онҳо талаботи соҳаро комилан таъмин наменамояд. 

Яке аз омилҳое, ки ба базаи техникии кишоварзон таъсири манфӣ мерасонад, 

ин гарон будани нархи воситаҳои воридодшаванда мебошанд, сабаби дигари 

он, ин хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳаҷман хурд буда, ки дар натиҷа маблағи кофиро 

барои харидории онҳо надоранд ва агар онҳоро (техникаву мошинолотҳои 

кишоварзиро) дастрас карда тавонанд ҳам, дар давоми сол ба пурра ва 

самаранок истифода бурдани он имконият (ҳаҷми хурди майдон) надоранд.  

Чуноне, ки маълумоти овардашудаи инфрасохтори иҷтимоӣ исбот 

менамояд, дар соҳаи тандурустӣ пешравиҳои назррас дида мешаванд. 

Афзоиши шумораи табибон 33,2% аз он ҷумла ба 10000 ҳазор аҳолӣ 29,6%, 

беморхонаҳо – 40,3% расидаанд. Вале ҳолати таъмини аҳолӣ бо беморхонаҳо 

начандон ба талабот ҷавобгӯ мебошад. Барои беҳтар намудани он ҳамкории 

давлат ва бахши хусусиро тавсия медиҳем, ки он аз таъсиси нуқтаҳои 

хизматрасонии тиббиӣ пулакӣ, ки он ба беҳтар гаштани саломатии аҳолии 

деҳот таъсири бевоситаи худро мерасонад. 

Дар соҳаи маорифи НТҶ низ натиҷаҳои назаррас ба  чашм мерасанд, 

чунончи: таъминоти аҳолӣ бо муассисаҳои томактабӣ дар солҳои таҳлили 

42,4%, аз он ҷумла дар деҳот – 2,2 маротиба, муассисаҳои таҳсилоти умумӣ – 

12,4% шумораи хонандагон – 43,8% муассисаҳои фарҳангӣ – фароғатӣ, 

хусусан китобхонаҳо – 1,6% ва осорхонаҳо – 66,6% афзоиш ёфтаанд. 

Барои ба эътидол овардани ҳолати соҳаи маориф хусусан дар 

муассисаҳои таълимӣ, миқдори муассисаҳои миёнаи пурраро (синфи 11) аз 

ҳисоби талабагоне, ки қобилияти аз худ намудани барномаи таълимии 
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синфҳои болоиро (10-11) доро нестанд коҳиш дода, онҳоро ба литсейҳо, 

муассисаҳои касбӣ техникии соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ, ки ба 

хатмкардагони онҳо ҳамчун коргари бо ихтисос ва соҳиб касб эҳтиёҷ доранд, 

равон намудан лозим аст, дар ин ҳолат мо ба ду ҳадаф ноил мешавем. Якум - 

коҳиш додани миқдори хонандагони синфҳои болоӣ; дуюм – ниҳоятан ба 

баланд бардоштани сифатӣ дониши хатмкунандагон таъсири мусбӣ 

мерасонад. 

Соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ асосан баҳри хизматрасонии сифатан 

беҳтар ба аҳолӣ, хусусан ҷузъӣ осебпазири ҷомеа, пиронсолон ва маъюбон 

барои хизматрасонӣ ва нигоҳубини онҳо равона шудааст, ки он ба онҳо ҳам 

дар манзилҳои зисташон ҳамчун шуъбаҳои сайёр ва ҳам дар муассисаҳои 

махсус хона – интернатро амалӣ мегарданд. Барои амалӣ намудани он дар НТҶ 

муассисаҳои алоҳида фаъолият намуда истодааст, ки аз ҷониби буҷети давлатӣ 

маблағгузори карда шудаанд, чунончи соли 2017 – 15,2 млн. сомонӣ бошад, 

пас соли 2020 – 18,4 млн.сомонӣ (афзоиш 21,23%) аст. Хароҷот ба ҳар як кат 

мутаносибан аз 22,4 ҳаз. сомонӣ то ба 27,3 ҳаз. сомонӣ расидааст, ки афзоиши 

сифати хизматрасониҳоро нишон медиҳад. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ 

байни шаҳр ва деҳот дигаргуниҳо вуҷуд доранд. Суръати афзоиши масоҳати 

зисти манзилҳои истиқоматӣ нисбат ба шаҳр (115,20%) дар деҳот (122,5%) 

зиёдтар мебошанд, яъне дар деҳот тадриҷан ҳолати масъалаи мазкур сол аз сол 

беҳтар гашта истодааст. Дар баробари он ҳолати таъминоти манзили зист ба 1 

нафар аҳолӣ нишон медиҳад, ки он нисбат ба давлатҳои хориҷӣ фарқияти 

хосеро дороянд. Аз ҷумла дар Руссия ба сари 1 нафар истиқоматкунанда 18м² 

манзили зист, Норвегия - 74м²., ШМА – 65м² ва Япония - 31м² , рост меояд, 

вале дар НТҶ ба ҳисоби миёна 8,6м² мебошад, ки он ба талаботи санитарию 

гигиенӣ ва зисти инсон начандон мувофиқ аст. Барои беҳтар намудани ҳолати 

мавҷудаи фонди манзил, нигоҳ доштани ҳаҷми сохтмони индивидуалии 

манзил таъсис додани фонди махсуси дар асоси ҷалб намудани маблағҳои 

бахши хусусӣ (аҳолӣ) ва дастгирии давлатӣ – ро тавсия медиҳем.  
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Рақамҳои оварда далели онанд, ки ҳаҷми буҷет вобаста аз андозаи шаҳру 

ноҳияҳои НТҶ ба 1 нафар аҳолӣ гурӯҳбанди шудаанд, дар он мавқеи асосиро 

гурӯҳи якум (546,4 сомонӣ) баъдан гӯруҳи дуюм (430,9 сомонӣ) ва гурӯҳи 

сеюм бо 391,5 сомонӣ ишғол менамоянд, ки сабаби асосии он дар зиёд будани 

аҳолӣ мебошад.  

Ҳолати хароҷоти буҷети давлатӣ  барои рушди инфрасохтори иҷтимоии 

НТҶ нишон дод, ки афзоиши он дар солҳои таҳлили 62,0%, дар миқёси соҳаҳо 

дигаргуншавӣ дида мешаванд, хусусан маориф – 68%, тандурустӣ – 63%, 

суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ – 54% ташкил додааст, аммо дар соҳаи 

хоҷагии манзилӣ – коммуналӣ рушди амиқ дида намешавад.  

Сиёсати сармоягузории давлат дар тамоми соҳаҳои инфрасохтори 

иҷтимоии ҷумҳурӣ хусусан дар соҳаи нақлиёт ва тандурустӣ беҳтар гаштани 

хизматрасонии нақлиёти мусофирбар афзоиши бунгоҳҳои тиббӣ, шуъбаҳои 

тандурустӣ, беморхонаҳо ва таҷҳизонидани онҳо ба асбобу ашёҳои замонавӣ, 

сифати хизматрасонии тиббиро ба дараҷае баланд бардоштанд, ки солимии 

аҳолӣ беҳтар гаштаанд, ки он дар дарозумрии онҳо низ акси худро ёфтааст. 

Таҳлили гузаронидашуда нишон дод, ки соҳаи инфрасохтори иҷтимоӣ 

дар самти хизматрасонии пулакӣ беҳбудии назаррас дида мешаванд. Ҳаҷми 

умумии он дар даҳ соли сипаригашта 7,9 маротиба афзудааст. Дар миқёси 

дохилии он мавқеи хосеро таъмир ва сохтмони манзили зист 7,0 маротиба 

ташкил додааст. Сабаби асосии рушди он, афзоиши аҳолӣ, талабот ба манзил, 

ворид шудани маблағҳо аз хориҷи кишвар мебошад. 

Таҳлилҳо нишон доданд, ки дар асоси афзоиши ҳиссаи давлат ва кумаки 

он ба соҳаҳои инфрасохтори иҷтимоии НТҶ сатҳи зистӣ аҳолии он рӯз аз рӯз 

беҳтар гаштааст. Дар марҳилаи таҳлили  музди номиналии миёнаи моҳонаи 

ҳисобшудаи кормандони иқтисодиёт -143,33%, таъминотии аҳолӣ бо манзил 

ба 1 нафар – 113,34%, гардиши савдои чакана – 132,69% афзоиш ёфтааст, ки 

далолати баланд гаштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ мебошад. 
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БОБИ 3. САМТҲОИ АСОСИИ РУШДИ УСТУВОРИ ИНФРАСОХТОРИ 

ИҶТИМОИИ ДЕҲОТ ВА ДУРНАМОИ ОН 

3.1. Рушди босуботи кишоварзӣ – асоси устувории инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот 

Афзалиятнокии сиёсати иқтисодӣ аз ислоҳоти рушди истеҳсолот оғоз 

меёбад, аз он ҷумла дар сектори аграрӣ, чунки он таъмини аҳолӣ бо озуқаворӣ 

ва соҳаи саноатро бо ашёи хом, рушди иқтисодиёт ва устувории иҷтимоиро 

дар мамлакат кафолат медиҳад. Яке аз самтҳои инкишофи инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот, дараҷаи тараққиёти комплекси агросаноатӣ ва таркиби он 

мебошад. Вазъи кунунии деҳоти НТҶ, бо ҷойи кор таъмин будан ва 

даромаднокии аҳолии он, шавқовар ва бо сифат будани меҳнат дар кишоварзӣ 

аз ҳавасмандии истиқоматкунандагон ба соҳаи мазкур вобаста мебошад. Дар 

навбати худ, бояд зарурати талаботи аҳолии деҳотро ба хизматрасониҳои 

инфрасохтори иҷтимоӣ муайян ва конеъ кард. Яъне, вазъи истеҳсолоти 

кишоварзӣ ва рушди соҳибкории хурду миёнаро дар ин самт зиёд намуда, 

сатҳи зиндагӣ ва некӯаҳволии аҳолии деҳотро таъмин намоем. Таҳқиқотҳо 

нишон доданд, ки чӣ қадаре ки соҳаи кишоварзӣ рушд намояд, ҳамон кадар 

дараҷаи некӯаҳволии сокинони деҳот баланд мешавад. Дар навбати худ 

талаботи онҳо нисбат ба сифат ва таркиби хизматрасониҳои иҷтимоӣ  афзоиш 

меёбад. Яъне дараҷаи баланди даромаднокии аҳолӣ имкон медиҳад, ки 

тараққиёти иҷтимоии деҳот таъмин карда шавад, ки ба некуаҳволии аҳолии 

деҳот ва инкишофи инфрасохтори иҷтимоии он таъсир мерасонад.  

Аз давраи бозсозӣ суръати тараққиёти деҳот ба қадри кофӣ набуда, 

иқтидори истеҳсолии он қисман аз фаъолият монда, пурра истифода 

намешуданд, миқдор ва сифати маҳсулоти истеҳсолшудаи маводи озуқаворӣ 

ба талаботи рузафзуни аҳолӣ начандон мутобиқат мекард, дар баробари ин 

ашёи хом, соҳаи саноатро конеъ наменамуд. Зарурати объективии такмил 

додани муносибатҳои ташкилию иқтисодии комплекси агросаноатӣ, 

тезондани суръати тараққиёти он, ба эътидол овардани нобаробарии 

рузафзуни нархи маҳсулоти байни соҳавӣ, ки ба инкишофи инфрасохтори 
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иҷтимоии деҳот таъсири манфӣ расонидида истодааст. Қонунҳои қабулкардаи 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ислоҳоти замин» (марти 

1992), «Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон» (1996), «Дар бораи 

заминсозӣ» (2001), «Дар бораи баҳодиҳии замин» (2001), «Дар бораи 

хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)» (май 2002) ва ғайра. Аз ҷиҳати сифатан нав ва 

такмил додани муносибатҳои аграрӣ, пеш аз хама, ба инкишофи қувваҳои 

истеҳсолкунандаи ҷамъиятӣ ва муносибатҳои давлат, ки омили асосии 

афзоиши истеҳсолот мебошанд, таъсири худро расониданд. Ислоҳоти аграрии 

иқтисодиёти ҷамъият, ки шароити иҷтимоию иқтисодии деҳотро инъикос 

менамоянд, ба истеҳсолоти соҳаи кишоварзӣ ҳамчун меҳвари танзимкунанда 

ва худтаъминкунандаи деҳот, инчунин аҳолии он саҳмгузор мегардад. 
Барои амалӣ ва мукаммал намудани муносибатҳои истеҳсолӣ бо 

қувваҳои истеҳсолкунанда, ҳамчун омили таъминкунандаи рушди соҳаҳои 

иҷтимоӣ - иқтисодии деҳот, ба фикри мо, бояд ба қазияҳои зерин диққати 

ҷиддӣ дода, онҳоро то ҳадди ақал ба шароити бозоргонӣ мутобиқ намоем: 

1. Ислоҳоти моликият ва воситаҳои истеҳсолот; 

2. Якҷоякунии хоҷагиҳои хурди соҳаи кишоварзӣ, махсусгардонӣ,  барои 

таъмини истифодаи самараноки замин ва базаи моддӣ – техникии онҳо;      

3. Таъсиси марказҳои логистикӣ – ахборотӣ – итилоотӣ ва ташкилотҳои 

таъминотӣ, хизматрасонӣ, ки соҳаи кишоварзиро бо воситаҳои асосӣ, гардон 

ва дигар захираҳо, инчунин тараққиёти соҳаҳои коркарди маҳсулоти 

кишоварзиро то расонидан ба истеъмолкунанда таъмин менамоянд; 

4. Таъсис, инкишоф ва рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот дар асоси 

таъмини онҳо бо воситаҳои лозима, ки раванди хизматрасониро дар самтҳои 

мухталиф амалӣ менамоянд; 

5. Мукаммал намудани механизмҳои бозоргонӣ, ки самти иқтисодӣ, 

молиявӣ (суғурта ва қарзӣ) инчунин кумаки давлат, ки рушди истеҳсолоти 

кишоварзӣ, ташкилотҳои хизматрасонӣ барои аҳолии деҳот ва инфрасохтори 

иҷтимоиро таъмин, беҳтар ва устувор менамоянд, иборат мебошанд.   
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Дар натиҷа мақсад ва вазифаҳое, ки дар ислоҳот ва рушди соҳаи 

агросаноатӣ, шаклу усулҳои татбиқи онҳо барои давраҳои минбаъда дар 

барномаҳои кӯтоҳмуддат ва миёнамуҳлати рушди он, ки аз ҷониби ҳукумат ва 

сохторҳои соҳавӣ таҳия ва қабул шудаанд, инъикос ёфта, ҳаллу фасл 

мегарданд. Дар натиҷаи дигаргунсозиҳо қисми зиёди истеҳсолоти соҳаи 

кишоварзӣ ва қариб тамоми манбаъҳои коркард ва фӯруши маҳсулоти 

кишоварзӣ рушд меёбанд, чунки соҳаи асосии иқтисодиёти деҳот ҳануз ҳам, 

соҳаи кишоварзӣ мебошад.   
Дар ин соҳаи муҳими иқтисодиёт айни замон дар НТҶ зиёда аз 32 ҳазор 

(32889) хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), инчунин ташкилоту корхонаҳои хурду 

миёна ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ машғуланд. Дар байни шаклҳои 

хоҷагидорӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) бартарӣ доранд ва ҳиссаи онҳо  

98,48% шумораи умумии ташкилотҳои кишоварзиро ташкил медиҳанд 

(ҷадвали 3.1.1). 
Ҷадвали 3.1.1. - Шумораи намудҳои хоҷагидорӣ дар НТҶ, адад 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Шумораи хоҷагиҳое, ки расман дар Феҳрасти давлатӣ аз қайд 
гузаштаанд. Маҷмуаи омори кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агенти омори назди Президенти  
Ҷумҳурии Тоҷикистон. С – 328 – 329, ш.Душанбе - 2021с.  

Дар баъзе минтақаҳо оид ба аз нав ташкил кардани корхонаҳои 

кишоварзӣ усулҳои гуногун ба кор бурда мешуданд ва бинобар ин таносуби 

хоҷагиҳои деҳқонӣ шаклҳои гуногуни ташкилӣ – ҳуқуқӣ ба таври ҷиддӣ фарқ 

мекунад. Дар охири солҳои 90-ум дар НТҶ, 114 корхонаи калону миёна 

фаъолият мекарданд, ки аз онҳо 24 (21,05%) колхоз, 88 (77,19%) совхоз ва 2 

(1,75%) ҳамчун корхонаҳои кишоварзии байнихоҷагӣ нигоҳ дошта 

мешуданд[44]. Дар натиҷаи дигаргунсозии онҳо гузаштан ба хоҷагиҳои 

деҳқонӣ (фермерӣ), ҷамъиятҳои саҳомӣ, кооперативҳои тиҷоратии кишоварзӣ 

ва дигар шаклҳои иқтисодию ҳуқуқӣ амалӣ гаштанд. Дар сохтори ҳозиразамон 

Намуди хоҷагидори 2015 2017 2018 2019 2020 

Хоҷагиҳои деҳонии фермери  25282 29960 31782 32090 32889 

Дигар корхонаҳои кишоварзӣ 504 770 428 496 505 

Ҳамагӣ  25786 30730 32210 32586 33394 
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сектори зерсохтори аграрии аҳолӣ ҷойи муҳимро ишғол мекунанд. Рушди 

иқтисодиёти аҳолӣ ба беҳтар шудани худтаъминкунӣ бо маҳсулоти хӯрокворӣ, 

нигоҳдории мувозинати бозори дохилии озуқаворӣ ва паст шудани шиддати 

иҷтимоӣ, ки дар натиҷаи ба баланд шудани даромади воқеии аҳолӣ мусоидат 

намуд. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 октябри соли 1995 № 

342 ва аз 1 декабри соли 1997 № 874 «Дар бораи ҷудо кардани заминҳои 

президентӣ 50 ва 25 ҳазор гектар барои хоҷагии ёрирасони шахсии 

шаҳрвандон» ба афзоиши ҳиссаи замин дар истеҳсолоти кишоварзӣ аз ҳисоби 

хоҷагиҳои аҳолӣ мусоидат намуд. Майдони умумии заминҳои кишоварзӣ дар 

истифодаи шахсӣ аз 79,4 ҳазор гектари соли 1991 дар соли 2020 ба 225,3 ҳазор 

гектар расид [44], ки ин ба боз ҳам беҳтаршавии сатҳи зиндагии аҳолӣ ва 

баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот таъсир гузошт (ҷадвали 3.1.2). 
Ҷадвали 3.1.2. - Гурӯҳбандии музди меҳнати кормандони соҳаи кишоварзӣ дар НТҶ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси маълумоти Агентии омори назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
 

Чуноне, ки рақамҳои ҷадвали 3.1.2 гувоҳӣ медиҳанд, музди миёнаи 

меҳнат дар соҳаи кишоварзӣ дар шаҳру ноҳияҳои (НТҶ) гуногун аст ва яке аз 

мавқеъҳои асосиро дар оянда бояд соҳаи кишоварзӣ доро бошад. Зеро 

масоҳати мавҷудаи заминҳои кишоварзӣ шароити хуби иқлимӣ ва захираи 

меҳнатӣ ба он мусоидат менамоянд. Шумораи миёнаи кормандон дар 

минтақаи мазкур дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт 112,3 ҳаз.нафарро ташкил 

медиҳад, ки аз ин шумора танҳо 8,72%  ё ин ки 9,8 ҳаз.нафар кормандони соҳаи 

кишоварзӣ мебошанд. Агар дар миқёси минтақаҳои дигари ҷумҳурӣ муқоиса 

намоем, дар вилояти Суғд шумораи кормандон ба соҳаи кишоварзӣ тақрибан 

Гурӯҳҳо  Миқдори 
шаҳру ноҳияҳо 

Ҳамагӣ 
кормандони 
соҳа, ҳазор 

нафар 

Аз он ҷумла 
занон, ҳазор 

нафар 

Музди миёнаи меҳнат, сомонӣ 
ҳамагӣ мардон Занон 

То 600 
сомонӣ 

3 2,5 0,90 420,73 439,19 357,56 

Аз 600 то 
800 
сомонӣ 

5 1,4 0,08 686,04 
 

688,81 662,23 

Зиёда аз 
800 
сомонӣ 

5 5,9 1,72 921,06 1144,70 1104,45 

Ҳамагӣ  13 9,8 2,7 675,94 757,56 708,08 
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85%-и шумораи умумии кормандонро ташкил медиҳад, ки яке аз сабабҳои 

асосии рушд ва ноил гаштан ба сатҳи баланди зиндагӣ мебошад, ки онро мо 

дар аҳамияти хоса додан ба соҳаи кишоварзӣ мебинем.   

Кофӣ набудани музди меҳнат ва даромад ба қобилияти харидории 

маводҳои асосии истеҳсолии аҳолии деҳот сабабгор гашта, ҳавасмандии 

онҳоро коҳиш додааст, ҳол он ки нақши аҳолӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, дар 

инкишофи раванди иқтисодӣ саҳми калонро дороянд. Ғайр аз ин, ба 

инкишофи инфрасохтори иҷтимоӣ, зиндагонии аҳолӣ, урфу одат, маҳорати 

рузгордорӣ таъсир мерасонад. Тарзи анъанавии ҳаёт, дар навбати худ, ба 

низоми мавҷудаи деҳот, ки шароити ташаккули низоми инфрасохтори 

иҷтимоии онро муайян мекунад ва таъсиргузор мегардад, аз рушди соҳаи 

кишоварзӣ вобаста мебошад. Ҳаҷми маҳсулоти умумии кишоварзӣ (соли 

2020) дар ҳамаи категорияҳои хоҷагиҳо ба 100 гектар замини кишоварзӣ 

нисбат ба соли 2015 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон - 1,36 баробар афзуда бошад, 

дар НТҶ – 1,28 ташкил додааст. Дар натиҷаи тадбирҳое, ки ҳукумати ҷумҳурӣ 

ҷиҳати рушди устувори соҳаи кишоварзӣ андешидааст, аз соли 2015 инҷониб 

ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти умумӣ кишоварзӣ мунтазам меафзояд. Дар асоси 

рақамҳои таҳлилӣ, дурнамои тараққиёти соҳаро бо назардошти динамикаи 

афзоиши он дар солҳои охир, ки ба натиҷаи инфрасохтори иҷтимоӣ таъсири 

бевоситаи худро мерасонанд, таҳия ва пешниҳод намудем, дар даҳсолаи оянда 

ҳаҷми маҳсулоти умумии соҳаи мазкур то 44,73% афзоиш меёбад. 

Чуноне, ки рақамҳои ҷадвали 3.1.3. гувоҳанд, ҳаҷми маҳсулоти умумии 

кишоварзӣ аз соли 2020 то 2025 – 28,1% ва 2030 – 44,7% афзоиш меёбад, аз он 

ҷумла растанипарварӣ мутаносибан 36,4% ва 50,6%, чорводорӣ – 10,82% ва 

32,71% яъне афзоиши бештар дар сектори хоҷагиҳои деҳқонии ҷамъиятӣ дида 

мешаванд. Агар ҳолати ҳозираи истеҳсоли маҳсулоти соҳаи кишоварзиро дар 

миқёси шаклҳои хоҷагидорӣ муқоиса намоем, сектори хоҷагиҳои деҳқонии 

(фермерӣ) истеҳсолот, бартарӣ доранд. Агар соли 2020 вазни қиёсии 

маҳсулоти истеҳсолшуда дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ – 10,18%, аҳолӣ – 51,72%, 
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хоҷагиҳои деҳқонӣ – 38,09%  ташкил дода бошад, пас онро дар соли 2030 

мутаносибан – 17,24%, 41,18%, 41,57% пешниҳод намудаем. 
Ҷадвали 3.1.3. Дурнамои истеҳсоли маҳсулоти умумии соҳаи кишоварзии НТҶ (бо 
нархҳои муқоисавии соли 2020) то соли 2030, млн. сомонӣ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Маҷмуи омори кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агенти 
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш. Душанбе 2021 с. - С.16.  

 
Агар рақамҳои овардашударо дар миқёси соҳаҳо таҳлил намоем, пас 

вазни қиёсии бештарро  дар умум аз 67,0 то 70% соҳаи растанипарварӣ ишғол 

менамояд. Дар оянда мо, низ бартариро ба он додаем, вале афзоиши вазни 

қиёсии онро ҳамагӣ 2,7% пешбинӣ намудем. Чунки соҳаи мазкур таърихан дар 

ҷумҳурӣ ҳамчун таъминкунандаи иқтисодиёти дохилии ба шумор мерафт. 

Соҳаҳои пахтапарварӣ, боғдорӣ, рушду нумуъ менамуданд ва ҳамчун 

маҳсулоти содироти истифода мешуданд. Истеҳсоли ғалладонагиҳо асосан 

барои таъминоти истеъмоли маводи ғизоӣ дар дохили кишвар хизмат мекард. 

Таърих исбот менамояд, ки дар давраҳои то инқилоб 1 кг нахи пахтаӣ 

аҳолии аморати Бухоро, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба он шомил буд, ба 16 кг 

гандуми аълосифат иваз мегашт, яъне бартарии истеҳсоли пахта бараъло 

намоён аст. Инчунин аз пахта чигит ва дигар ашёҳои хом гирифта мешаванд, 

ки дар саноати сабук истифода менамоянд. Аз коркарди чигит, равған, 

кунҷола, сабус ва ғайра истеҳсол мешавад, ки барои инсон маводи ғизоӣ ва ба 

Нишондиҳанда С о л ҳ о 
2030с. 

бо % ба 
2020с. 

2020 2025 2030  
Ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 

Ҳамагӣ  5686,9 7283,1 8230,7 144,73 
Растанипарварӣ  3826,8 5221,8 5762,0 150,56 
Чорводорӣ  1860,1 2061,3 2468,7 132,71 

 Ҷамъиятӣ 
Ҳамагӣ  579,2 646,8 1030,8 177,96 
Растанипарварӣ  240,3 245,9 304,2 126,59 
Чорводорӣ  338,9 400,9 726,6 2,14 бор 

Аҳолӣ 
Ҳамагӣ  2941,3 3211,5 3389,4 115,23 
Растанипарварӣ  1465,1 1620,6 1723,6 117,64 
Чорводорӣ  1476,2 1590,9 1665,8 112,84 

Хоҷагиҳои деҳқонии (фермерӣ) 
Ҳамагӣ  2166,4 3424,8 3810,5 1,75 бор 
Растанипарварӣ  2121,3 3355,3 3734,2 1,76 бор 
Чорводорӣ 45,1 69,5 76,3 1,69 бор 
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соҳаи чорводорӣ ҳамчун хӯрокӣ чорво хизмат менамоянд. Афзоиши соҳаи 

чорводорӣ дар дурнамо 32,7% тавсия додаем, ки он асосан ба зер соҳаҳои он 

(парандапарварӣ, гӯсфандпарварӣ) бештар тааллуқ дорад. Хусусан афзоиши 

соҳаи парандапарварӣ дар солҳои охир назаррас мебошад, ки ба воситаи 

таъсиси хоҷагӣ, ташкилотҳо, ассотсиатсия ва ҷамъиятҳои саҳомӣ амалӣ гашта 

истодаанд. Нигоҳ доштани чорвои калони шохдор ва истеҳсоли маҳсулоти он 

ба воситаи тақсим ва кооператсияҳои хос, ки дар натиҷа рушди соҳа ва 

самаранокии он таъмин мегардад дида мешавад. Аз ин лиҳоз шакле, ки (дар 

ҳар ду соҳаи асосии истеҳсолӣ) дар давраҳои оянда ба сиёсати ҷумҳурӣ 

мутобиқ мешавад, асосан ба шаклҳои кооперативҳои тиҷоратӣ, корхонаҳои 

воҳиди давлатӣ, ассотсиатсияҳо ва ғайра табдил ёфта ҳаҷман бузург 

мегарданд, (масоҳати майдонҳои кишоварзӣ, саршумори чорво, коргарон, 

базаи моддӣ – техникӣ, молиявӣ – иқтисодӣ ва ғайра), аз ин ҷиҳат  бартарӣ 

нисбати хоҷагиҳои хурдӣ деҳқонӣ ва аҳолиро дороянд. Дар онҳо навовариҳои 

илм, таҷрибаи пешқадам, технологияи муосир, шаклҳои беҳтарини ташкили 

истифодаи захираҳои истеҳсолӣ, хусусан техника ва меҳнатро ҷорӣ ва 

истифода намоянд, ки самаранокии иқтисодӣ ва натиҷаҳои дилхоҳро таъмин 

менамояд. Ба ғайр аз ин, яке аз бартарии онҳо, афзоиши қобилияти 

ҳиссагузории молиявӣ – иқтисодии дастрас  барои таъмини рушди 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот, таъсис додани ҷойҳои нави корӣ, дар асоси 

ташкил ва бунёди корхонаҳои коркарди саноатии маҳсулотӣ худи 

(кишоварзӣ), дар инфрасохтори истеҳсолӣ – иҷтимоии деҳот саҳми арзандае 

мегузоранд ва ба натиҷаи ниҳоии беҳшавии шароити зисти аҳолии деҳот 

таъсири бевоситаи худро мерасонад.  

Афзоиши сатҳи иқтисодии ҷамъият барои дастрас ва истифода бурдани 

таҷҳизотҳои замонавии энергия сарфакунанда, технологияи пешқадам дар 

соҳаҳои мухталифи зироаткорӣ ва чорводорӣ, ки ҳамчун омили асосии баланд 

бардоштани сатҳи иҷтимоӣ – иқтисодии деҳот мебошад, амалӣ мегарданд. Дар 

айни замон технологияҳои дар истеҳсолоти кишоварзӣ истифодашаванда бо 

сабаби вазъияти душвори молиявии хоҷагиҳо ва коста будани ҳолати базаи 
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техникӣ, ниҳоят сода будани равандҳои технологӣ, ба талаботи замона 

начандон ҷавобгӯ мебошанд. Таҷриба нишон медиҳад, ки солҳои охир дар 

соҳаи кишоварзӣ бо гузаштан ба технологияи пешқадами каммасраф 

дигаргуниҳои миқдорӣ ва сифатӣ ба амал омадаанд, ки онҳо ба иқтисодиёти 

ниҳоии деҳот таъсири худро расонидаанд.  

Ба фикри мо, дар шароити иқлими хушку гарми Тоҷикистон, хусусан 

НТҶ, ки бе обёрӣ соҳаи кишоварзиро комилан тараққӣ додан мушкил аст, дар 

низоми обёрӣ ҷорӣ намудани технологияи муосир сари вақтӣ мебошад. 

Истифодаи технологияи мазкур имконият медиҳад, ки дар истеҳсолоти 

кишоварзӣ, захираҳои муҳими табиӣ замин ва об самаранок истифода шаванд. 
Дар ҷаҳон технологияҳои гуногуни инноватсионии обёрӣ ба монанди боронӣ, 

қатрагӣ, импулсӣ ва зеризаминӣ вуҷуд доранд ва бо истифодаи системаҳои 

махсус, аз ҷумла иншоот ва таҷҳизотҳои гуногуни гидротехникӣ амалӣ карда 

мешаванд.  

Низоми обёрии қатрагӣ имкон медиҳад, ки аз ҳисоби идоракунии 

оқилонаи раванди технологияи истифодаи об ҳосилнокии зироат зиёд ва 

ҳолати замин беҳтар гардад. Таҷрибаи Икромова М.И. гузаронидашуда исбот 

мекунад, ки системаи мазкур натиҷаҳои хубро дорост, масалан ҳосилнокии 

пахта ба 48,5 сентнер/га расид, ҳол он ки бо усули муқаррарии обёрӣ (ҷуяки) 

20,1 сентнер буда (афзоиш 28,4 сентнер). Ба ҳамин монанд дар дигар зироатҳо, 

аз қабили: ҷуворимакка – 44,8 сентнер/га, мева – 37,4 сентнер ва сабзавот 91,0 

сентнер/га ташкил додааст, ки аз самаранокии ин усули обёрӣ шаҳодат 

медиҳад [103]. Усули тавсияшуда – обёрии қатрагӣ дар баробари баланд 

бардоштани ҳосилнокӣ, бартариятҳои дигар низ дорад, аз қабили рафъи 

эрозияи обии замин, таъмини якхелаи тақсими об ва намӣ, кам кардани давраи 

расиши ҳосил (масалан, пахта 12-15 рӯз), имконияти автоматикунонии 

раванди обёрӣ, баланд бардоштани коэффитсенти истифодаи замин ва об, яъне 

самараи системаи обёрӣ, ин таъмини афзоиши истифодаи нуриҳои маъданӣ, 

баланд бардоштани маҳсулнокии меҳнат ва ғайра, нисбат ба усули муқаррарии 

обёрии рӯйизаминӣ, самаранок будани онро исбот намудаанд. Дар натиҷа на 
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танҳо баланд бардоштани ҳосилнокӣ, балки сарфаи назарраси иқтидори 

захира, кам кардани хароҷоти меҳнати вазнини дастӣ, сарфаи об, ки дар айни 

замон дар ҷаҳон ба мушкилоти шадидтарини таъмин бо оби нушокӣ муаррифӣ 

шудааст, инчунин хифзи табиат, вазъияти экологӣ ва аҳолӣ, ки дучор шудааст, 

хело муҳим мебошад. 

Технологияи пешқадаме, ки сарфаи захираҳоро таъмин менамояд ва 

боиси сарфа шудани хароҷоти истеҳсолӣ ба монанди: сӯзишворӣ, равғанҳои 

молиданӣ, хароҷоти меҳнати дастӣ ва хусусан таъсири назарраси экологӣ, ки 

он дар коҳиш додани партовҳои CO2 ба атмосфера, нигоҳ доштани ҳосилхезии 

хок ва коҳиш додани ҳассосияти хок ба эрозияи бодӣ ва обӣ ифода меёбад. 

Конгрессҳои байналмиллалӣ оид ба технологияҳои ҳифз дар соҳаи кишоварзӣ 

(Испания 2001; Бразилия 2003) ин технологияҳоро барои рушди глобалии 

ҷаҳон ҳамчу аҳамияти стратегӣ муайян намуда, қайд карданд, ки 

технологияҳои сарфакунандаи намӣ ва захираҳои обӣ роҳи асосии ба эътидол 

овардани соҳаи кишоварзӣ ва амнияти озуқаворӣ мебошанд. 

Татбиқи сусти технологияҳои каммасраф дар ҷумҳурӣ коҳиш ёфтани 

ҳолати молиявии кишоварзон дар заминаи афзоиши хароҷоти моддӣ ва 

махсусан энергетикӣ сабаби пайваста боло рафтани арзиши аслии маҳсулоти 

онҳо шуда, ба сатҳи даромаднокӣ ва рақобатпазирии истеҳсолкунандагони 

ватани таъсири манфӣ мерасонад. Барои кам кардани тафовут дар самти 

сармоягузорӣ ба технологияҳои муосири сарфакунандаи захираҳо, техникаи 

нав, тухмиҳои хушсифат чорабиниҳои мушаххас лозим аст, чунки бо 

истифодаи техникаҳои (тракторҳо, тӯхмипошакҳо ё ядакҳо) куҳна дар оянда, 

ба беҳтаршавии истеҳсолот ва ҳосилнокии зироатҳо ноил намегардем. 

Ҳолати ҳозираи базаи техникии НТҶ, аз он шаҳодат медиҳанд, ки 

муҳлати  истифодабарии аксар техникаҳои мавҷуда ба итмом расидааст ва 

бояд дар солҳои наздик таъмир ва иваз карда шаванд. Дар баробари ин муҳим 

аст, ки ин раванд на ба таври механикӣ иваз кардани таҷҳизоти фарсуда ва 

куҳна, балки ҳамчун муҷаҳҳазонидани корхонаҳои кишоварзӣ бо таҷҳизоти 

муосири дар бозори ҷаҳонӣ рақобатпазир аз истеҳсолкунандагони 
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бурунмарзӣ, махсусан Белорусия, Русия, Ӯзбекистон ва дигарон  амалӣ карда 

шаванд. Чунки дар ҷумҳурии мо, соҳаи якуми – КАС ба талаботи имрӯза 

начандон ҷавобгӯ мебошад. Аз нав мусалаҳшавии техникии комплекси 

агросаноатии НТҶ маблағгузории иловагиро талаб менамояд, (дар асоси 

истифода бурдани меъёрҳои асоснок шуда, ба 1000 га замини киштшаванда) 

(ҷадвали 3.1.4). 
Ҷадвали 3.1.4. - Дурнамои таъминоти техникаи кишоварзӣ дар НТҶ (ҳамаи 
категорияҳои хоҷагидорӣ), воҳид. (2020 – 2030) 

 
 

Номгӯй 

Меъёр 
тавсияви 
адад ба 
ҳаз.га 

Майдони 
кишт, га 

Миқдори 
техникаи 

тавсия 
шуда, 
адад 

Миқдори 
мавҷудаи 
техника, 

адад 

Нархи 
техника 
барои 1 

адад/ 
ҳаз.сом 

Маблағи 
лозима барои 

таъминоти 
техники дар 

оянда. 
ҳаз.сомонӣ 

Трактор 43,72 141188 6173 6069 270,0 28080,0 
Комбайнҳои 
ғалладаравӣ 

7,2 54157 389 188 1295,0 260295,0 

Ядакҳои тракторӣ 38,1 3074 5379 2557 75,0 211650,0 
Комбайнҳои хӯроки 
чорво ва 
силосғундор 

15,0 22147 331 39 1100,0 321200,0 

Комбайнҳои 
ҷуворимаккағундор 

16,0 3783 61 5 1400,0 78400,0 

Тухмипошакҳои 
тракторӣ 

18,6 3074 262 217 57,0 2565,0 

Нармкунакҳои 
тракторӣ 

20,1 3074 617 302 12,5 3937,5 

Тойбанду 
тагрезчинҳо 

6,25 54157 338 179 95,0 15105,0 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Маҷмуи омори кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агенти 
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. -С.311 - 323 шаҳри Душанбе 2021 с. Дар асоси 
нархномаи КВД «Мадад» дар соли 2021. 

  
Чуноне, ки рақамҳои ҷадвали 3.1.4. шаҳодат медиҳанд, барои ба эътидол 

овардани талаботи соҳаи кишоварзӣ, хусусан НТҶ ба техникаҳои лозима, ки 

миқдори онҳо, мувофиқи меъёри тавсия шуда ба талабот начандон ҷавобгӯ 

мебошанд маблағи зиёде (921,2 млн.сомонӣ) лозим аст ва онро мол 

истеҳсолкунандагон марҳила ба марҳила, тадриҷан бояд пардохт намоянд 

вазни хоси зиёдеро дар маблағгузории умумӣ қариб 97% - ро мошинаҳои 

кишоварзӣ ишғол менамоянд, аз он ҷумла комбайнҳо 32,9% аз онҳо 29,1% 

комбайнҳои ғалладарав мебошанд. Дар сохтори парки мошину тракторҳо 

вазни қиёси зиёдеро 97% мошинҳои кишоварзӣ ташкил менамоянд, ин 
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шаҳодати он аст, ки дар давраҳои гузашта деҳқонон асосан барои таъмини 

трактор кӯшиш намудаанд на ба мошинолотҳои корӣ. Тавсияи олимони соҳаи 

мазкур дар он аст, ки таносуби байни тракторҳо ва мошинолотҳои кишоварзӣ 

бояд 1/3 ё 1/4  бошад, вале он дар кишоварзии НТҶ риоя нашудааст. Вақти он 

расидааст, ки ин нобаробарӣ аз байн бурда шавад, ки дар натиҷа сатҳи 

равандҳои механиконӣ баланд мегардад ва барои ҷорӣ намудани 

технологияҳои пешқадам заминаи мустаҳкам гузошта мешавад ва 

самаранокии истеҳсолот, аз он ҷумла рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот 

таъмин мегардад. Барои беҳтар гаштани базаи техникии кишоварзони НТҶ, то 

ки ба талаботи ҳозираи молистеҳсолкунандагон ҷавобгӯ бошанд ва миқдори 

оптималии трактор, мошинолотҳо ва барои дастраси ба онҳо маблағҳои 

лозима (921,2 млн. сомонӣ) муайян шудааст. 

Барои амалӣ гаштани раванди мазкур, муайян намудани маблағи 

хӯрдашавии воситаҳои истеҳсолотро (амортизатсия) бо усулҳои регресивӣ ва 

кумулятивӣ пешниҳод менамоем. 

Дар натиҷаи истифода бурдани шакли ҳисоб намудани хароҷоти солонаи 

истеҳлоки техника, қисми барқароршавии маблағи он дар муҳлати кӯтоҳтар 

амалӣ мегардад, ки мол истеҳсолкунандагони бузург метавонанд техникаи 

худро дар байни 4 – 5 сол иваз намоянд. Чунки он зиёда аз 50-60% арзиши 

худро ҳангомӣ усули регресивӣ ва 72,83% дар кумулятивӣ   барқарор 

менамоянд ва муҳлати истифодаи он назар ба арзишаш зиёдттар аст. Онҳо 

техникаи мазкурро бо арзиши боқимондаи на чандон гарон (20 – 40 % – и 

арзиш) ба мол истеҳсолкунандагони хурд фӯрушанд, яъне дар ҷумҳурӣ бозори 

дуюми техника (куҳна фурӯш) ба амал меояд. Аз ин ҷумҳурӣ, инфрасохтори 

иҷтимоӣ – иқтисодии он, молистеҳсолкунандагони соҳаи кишоварзӣ ва 

ҷамъиятӣ самараи хубро ба даст меоранд, ки яке аз роҳҳое, ки барои амалӣ 

гаштани он мусоидат мекунад, ин кумаки давлатӣ ба тариқи самтҳои молия ва 

қарз, коҳиш додани андозҳо, лизинг хусусан андоз аз арзиши иловашуда ва 

дигар имтиёзҳо мебошад. Мувофиқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 30 ноябри соли 2007 №597 корхонаи воҳиди давлатии «Тоҷикагролизинг» 
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таъсис дода шуд, ки дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъоияти 

худро амалӣ намуда истодааст. Васеъ намудани доираи таъминоти лизинг, 

зиёд шудани ҳаҷми маблағгузорӣ, аз ҳисоби давлат, ворид намудани 

маблағҳои шахсони алоҳида ва дигар сохторҳои молиявӣ – қарзӣ мебошад, 

ташаккули онро таъмин намуда, самаранокиашро баланд мебардорад, ки дар 

натиҷа то рафт вазни қиёсии маблағҳои қарзии давлатӣ кам мешаванд. 

Зиёдшавии миқдори субъектҳои лизингӣ, пайдо ва ташаккулёбии рақобатро ба 

вуҷуд меорад, ки дар натиҷа сифати хизматрасонии лизинг, хуб шуда, 

пастшавии арзиши воситаҳои истеҳсолотро (техника, таҷҳизот) амалӣ намуда, 

барои кишоварзон шароити хуби молиявиро фароҳам меоварад.  

Дар асоси таҳлилҳои гузаронидашуда барои ташкил ва муҳайё намудани 

заминаҳои тараққиёти бомуваффақият ва устувори кишоварзӣ, ки рушди 

инфрасохтори иҷтимоиро ташаккул медиҳанд, чорабиниҳои зеринро 

пешниҳод менамоем: таъмини техникии мол истеҳсолкунандагони деҳот дар 

асоси ҷалби сармояи бахши хусусӣ ва давлатӣ; ҷорӣ намудани технологияҳои 

муосири пешқадам; амалӣ намудани рушди кишоварзӣ ва соҳаҳои он дар 

солҳои 2025-2030, ки самаранокии истеҳсолотро таъмин намуда, ҳолати 

инфрасохтори иҷтимоии деҳотро беҳтар мегардонад. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

124 
 

3.2. Ҷалби сармоя ҳамчун омили ташаккулдиҳии инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот 

Дараҷаи рушди ташаккулдиҳии низоми иҷтимоию иқтисодии деҳот, 

асосан аз ҳолат ва намудҳои иншоотҳои инфрасохтори муайян карда мешавад, 

ки ба ҳамкории самарабахши ҳамаи самтҳои фаъолият ва соҳаҳои иқтисодиёти 

деҳот мусоидат мекунанд. Дар баробари ин, ташаккулёбии инфрасохтори 

иҷтимоӣ дар деҳот асосан аз ҳисоби коҳиши захираҳои меҳнатӣ, дар асоси ба 

корӣ доими ҷалб намудани онҳо, маориф, тандурустӣ, фароғат, хизматрасонии 

маданию маишӣ ва табақабандии назарраси шаҳру деҳот зоҳир мешаванд. 

Таҳқиқоти анҷомдодашуда имкон медиҳад, ки дар модели рушди 

инфрасохтори иҷтимоӣ ва таркиби ҷузъҳои зернизоми он, афзалиятҳои 

иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, сохтор ва муносибатҳои молиявӣ, ки тағйиротҳои ҷиддӣ 

мавҷуданд, ба назар гирифта шаванд. Ҳамчунин субъектҳои таъминотии 

инфрасохтори иҷтимоии деҳотро, мо ба чунин гурӯҳҳо ҷудо менамоем: 

институтҳои идоравии таъминкунандаи рушди иҷтимоӣ дар маркази мақомоти 

давлатӣ дар ҳама сатҳҳо; таъмини хизматрасонӣ ба истеъмолкунандагон; 

ташкилотҳои молиявию қарзӣ ва сармоягузорӣ; ташкилотҳои молиявии 

байналмилалӣ; иттиҳодияҳои ғайритиҷоратӣ. Рушди инфрасохтори иҷтимоӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷанбаҳои гуногун таҳқиқ гардидаанд. Профессор 

Ғаниев Т.Б., ташаккул ва идоракунии иҷтимоиро, чунин қайд намудааст: 

«иҷтимоиёт бахши соҳаи махсуси идоракунии давлатӣ, илм, маориф, меҳнат 

ва менеҷмент, ки мавзуи он инсон ва ниёзҳои ӯ ба шумор меравад, 

мебошад»[100]. Дар маҷмуъ, он имкон медиҳад, ки равандҳои ташаккулдиҳии 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот тезонида шавад.  

Мақсади асосии ташаккулдиҳии инфрасохтори иҷтимоии деҳот 

мутобиқи модели пешниҳод намудаи мо, рушди ҳамгироии иҷтимоию 

иқтисодии деҳот, рафъи тафриқаи иҷтимоии вуҷуддошта, тавассути баланд 

бардоштани дастрасии аҳолии деҳот ба хизматрасонии иҷтимоӣ мебошад, ки 

ба натиҷаи ниҳоии таъмини самаранокии иҷтимоӣ – иқтисодӣ нигаронида 

шудаанд. 
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Танзими равандҳои ташаккулдиҳии инфрасохтори иҷтимоии деҳот як 

масъалаи бисёрҷанбаи идоракунӣ дар сатҳи давлатӣ ва маҳаллӣ мебошад, ки 

комилан татбиқи амалии он душвор аст. Ба фикри мо, дар иқтисодёти ҳозираи 

деҳот, ки ба он ҳам тамоюлҳои бисёрҷониба ва ҳам то андозае оптимистӣ 

таъсир мерасонанд, яъне механизми танзими дутарафа амал мекунад: бо 

иштироки давлат ва унсурҳои худтанзимкунандаи бозор. Ин механизм дар 

танзим ва татбиқи сиёсати мутавозини иҷтимоӣ, молиявию қарзӣ, буҷет ва 

тақсимоти он асос ёфтааст. Меҳвари асосии идоракунии онҳо дар ин маврид 

бояд ба таҳлил ва ташхиси дараҷаи таъминоти деҳот бо объектҳои 

инфрасохтори иҷтимоӣ дар заминаи миқдорӣ ва функсионалӣ, чораҳои 

бехатарӣ барои нигоҳ доштани фаъолияти объектҳои мавҷуда ва рафъи 

номутаносибии онҳо равона карда шаванд. Бо назардошти равандҳои дар боло 

зикршуда як қатор вазифаҳои асосӣ тартиб додаем, ки он моҳияти равандҳои 

танзими ташаккулдиҳии рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳотро инъикос 

мекунад.  

Дар модели пешниҳод гашта таркиби ҷузъҳои асосии он, субъектҳои 

функсионалӣ, вазифаҳо, принсипҳои фаъолият, омилҳои ташаккулдиҳанда, 

афзалиятҳои ҳавасмандгардонии давлатӣ оид ба рушди маҳал, таркиби ҷузъҳо 

ва зерсохторҳои ёрирасони инфрасохтори иҷтимоии деҳот мушаххас акси 

худро ёфтаанд, ки амалӣ гаштани онҳо сатҳ, ҳолат ва самаранокии рушди 

инфрасохтори иҷтимоии деҳотро таъмин менамоянд (расми 3.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 3.2.1. - Таҳияи муаллиф. Модели ташаккулдиҳии рушди инфрасохтори 
иҷтимоии деҳот 

Натиҷаи амалӣ намудани қисматҳои пешниҳодшудаи модели мазкур ва  

таъсири он ба системаҳои иҷтимоию иқтисодии деҳотро ба шакли сегона, 

тавсия менамоем, дар он ҷамъбасти таъсири ниҳоии иҷтимоӣ ва оқибатҳои 

СТРАТЕГИЯИ 
РУШДИ 

ИНФРАСОХТОРИ 
ИҶТИМОИИ 

ДЕҲОТ 

Омилҳои 
ташаккулдиҳандаи 

инфрасохтори 
иҷтимоии деҳот: 

 
Воситаи ҳудудию-
маъмурӣ; таъминоти 
кадрӣ;  талабот ба 
хизматрасонии иҷтимоӣ; 
бақайдгирии моликияти 
динӣ ва фардӣ; 
фаъолияти институтҳои 
давлатӣ; минтақаҳои 
ҷалбкунандаи сармоя; 
сатҳи баланди маълумот. 

Таркибии ҷузъҳои 
зерсистемаи ёрирасони 
инфрасохтори иҷтимоӣ:  

захираҳои молиявии буҷети 
минтақавӣ; захираҳои сармояи 
шахсӣ; захираҳои кадрӣ – 
техникӣ; таъминотӣ – 
методологӣ; меъёрҳои 
таъминоти ҳуқуқӣ; дастгирии 
итилоотӣ. 

 

Афзалиятҳои маҳаллии 
ҳавасмандгардонии 
давлатӣ дар соҳаи 

иҷтимоӣ: 
Пасткунии ҳақи 
хизматрасониҳои иҷтимоӣ; 
иҷроиши афзалиятноки 
барномаҳои иҷтимоӣ; 
дастрасии сатҳи стандартии 
хизматрасонии маишӣ ба 
аҳолӣ; назорати харҷ дар 
соҳаи иҷтимоӣ; назорати 
сатҳ, сифат ва арзиши 
хизматрасониҳои иҷтимоӣ.  

 

Принсипҳои 
фаъолият: 

- Пардохт ва дастрасии 
хизматрасониҳо; 

- Ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ; 

- Мувофиқаи 
манфиатҳои ҷамъиятӣ 
ва шахсӣ; 

- Мақсадҳои иҷтимоӣ; 
- Мақсаднокӣ; 
- Маълумотҳои 

мақсаднок; 
- Қонуният; 
- Назорати иҷтимоӣ; 
- Мутобиқшавӣ; 
- Ҳамоҳангӣ; 

Вазифаҳои 
инфрасохтор: 

 
- Иҷтимоӣ; 
- Таъминотӣ; 
- Истеҳсолӣ; 
- Ҷамъиятҳои 

идоракунанда; 
- Ҳавасмандкунӣ; 
- Танзимкунӣ; 
- Назоратӣ; 
- Обрумандӣ; 

Субъектҳои 
функсионалии 
инфрасохтор: 

- Институтҳои 
давлатӣ; 

- Иштироккунан
дагони раванди 
хизмати 
маишӣ; 

- Муассиcаҳои 
молиявӣ – 
қарзӣ ва 
сармоягузорӣ; 

- Ташкилотҳои 
молиявии 
хориҷӣ; 

- Иттиҳодияҳои 
ғайритиҷоратӣ. 

Системаи амнияти 
ҷамъиятӣ ва ҳифзи 

ҳуқуқ 
 

Нақлиёти 
мусофиркашонӣ 

Иншоотҳои 
муҳандисию 

коммуникатсионӣ 

Тандурустӣ ва ҳифзи 
саломатӣ 

Маркази дастгирии 
нафақахӯрон ва 

маъюбон 

Маориф 
 

Муасисаҳои кӯдакона 
 

Шабакаҳои азими 
хизматрасонӣ 

 

Шабакаҳои фуруши 
чаканна 

 

Шабакаи хуроки умумӣ 
 

Хонаи ятимон, маъюбон 
ва бепарасторон 

 

Меҳмонхона ва соҳаҳои 
фароғатӣ 

 

Шабакаи китобхонаҳо 
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онро барои аҳолии деҳот, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва муассисаҳои давлатӣ 

муайян шудааст (расми 3.2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Расми 3.2.2. - Таҳияи муаллиф. Таъмини самранокии рушди инфрасохтори иҷтимоии 
деҳот дар соҳаҳои алоҳидаи ҳаёти ҷамъиятӣ 

 
Қисматҳои овардашуда фаъолияти самарабахши системаҳои иҷтимоию 

иқтисодӣ барои таъмини ташаккули самаранокии муайяни инкишофи 

зерсистемаҳои дахлдор замина маҳайё менамоянд. Ғайр аз ин як қатор 

камбудиҳои ҷойдоштаи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, ки ба рушди инфрасохтори 

Самаранокии истифодабарандагон аз рушди инфрасохтори иҷтимоӣ 

Иҷтимоӣ  Иқтисодӣ Дар миқёси аҳолӣ 

Баландшавии сатҳи зиндагӣ. 
Ташкили ҷойҳои нави корӣ. 
Имконияти ташкили соҳибкори дар 
соҳаи иҷтимоӣ. 

Баландшавии сифати зиндагӣ. 
Баландшавии маданиятӣ аҳолӣ. 
Дарозумрӣ. Сатҳи баланди 
хизматрасонии иҷтимоӣ – маишӣ. 

Ташкили шароити баҳри омоданамоии 
мутахассисони соҳаи иҷтимоӣ. 
Ҳамкории объектҳои иҷтимоӣ. 
Таъмини сифати хизматрасониҳои ба 
аноҷом расонида шуда. 

Баланднамоии шароити коргарони 
соҳаи иҷтимоӣ. Зиёд намудани 
талабот ба хизматрасонии иҷтимоӣ – 
маишӣ. Рушди рақобати солим дар 
соҳаи иҷтимоӣ.  

Дар миқёси ташкилотҳои 
соҳаи иҷтимоӣ  

Ҷалби мутахасисони ҷавон ба деҳот. 
Баланднамоии самаранокии 
хизматрасонии тиббӣ, маориф, 
хизматрасонии коммуналӣ ва ғайра. 
Рушди якҷояи соҳаҳои иҷтимоиётӣ 
деҳот. Рушди фарҳангию маданӣ. Кам 
кардани вафот ва беҳтаршавии 
саломатии аҳолӣ. Рушди аслиятӣ 
зиндагонии деҳот. 

Рушди соҳаҳои саноат дар сектори 
воқеии иқтисодиёт. Пуркунии буҷети 
маҳаллӣ. Ҷалби сармояи хусусӣ ба 
соҳаи иҷтимоӣ. Рушди 
хизматрасонии нақлиётӣ дар соҳаҳо. 
Ташаккулдиҳии маҳалҳои 
аҳолинишини сатҳи миёнаи деҳот. 

Дар миқёси мақомотҳои 
давлатӣ 
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деҳот таъсири манфӣ мерасонад, дар навбати худ таъсири мултипликаториро 

дороянд.  
Нишондиҳандаҳои тараққиёти деҳотро дар миқёси табақаҳои гуногуни 

ҷамъиятӣ, чунин муаррифӣ менамоем: кам шудани даромади воқеии аҳолӣ; 

бад шудани саломатии истиқоматкунандагон; афзоиши фавт; тақсимоти аҳолӣ 

аз рӯи сатҳи даромад, дороӣ; коҳиш ёфтани миқдори иншоотҳои иҷтимоӣ; 

тадриҷан коста гаштани арзишҳои фарҳангӣ, маънавӣ ва ғайра.  

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2016 – 2030 [59] ин масъала бо назардошти афкор 

омӯхта таҳлил ва пешбинӣ шудаанд. Бояд гуфт, ки дар шароити иқтисоди 

бозоргонӣ дар баробари хидматҳои анъанавӣ, соҳаҳои дигари иҷтимоӣ низ ба 

хизматрасонии пулакӣ гузаштанд. Масалан, имрӯз дар бисёр ноҳияҳо, 

мактабҳо, дармонгоҳҳои хусусӣ, варзишгоҳҳои ғайридавлатӣ ва объектҳои 

иҷтимоӣ – фароғатӣ, ки фаъолияти  худро тибқи принсипҳои иқтисоди 

бозоргонӣ пеш мебаранд мавҷуданд.  Инчунин, бисёр муассисаҳои коммуналӣ 

ва хизматрасонҳои онҳо, нақлиёти мусофирбар, алоқа, фаъолияти худро дар 

асоси механизмҳои иқтисоди бозоргонӣ ба роҳ монда истодаанд.   

Ин низом ба муайян намудани унсурҳои ташаккулёбанда асос ёфтааст, 

ки чорчӯбаи намунавии самтҳои асосии консептуалӣ ва шаклҳои 

инструменталии танзими давлатӣ таъсис ва фаъолияти объектҳои 

инфрасохтори иҷтимоиро муайян мекунанд. Далелҳои аниқ ба манфиати 

ҳавасмандгардонии шарикии давлат бо бахшӣ хусусӣ (ШДБХ) дар соҳаи 

иҷтимоии деҳот таҳқиқ шудаанд, ки онҳоро чунин муаррифӣ менамоем: 

маҳдудияти маблағҳои буҷетӣ, ки барои мақсадҳои иҷтимоӣ ҷудо карда 

мешаванд; косташавии умумӣ дар соҳаи инфрасохтори иҷтимоӣ; имконияти 

ба даст овардани самара на танҳо дар соҳаи иқтисодӣ, балки дар сатҳи 

иҷтимоии деҳот; асоснокии назариявию амалӣ зарурати фаъол гардонидани ин 

самти мушаххас бо бахшҳои давлативу хусусӣ вобаста ба аҳамияти татбиқи он 

аз нуқтаи назари рушди иҷтимоию иқтисодии деҳот. Ҳамин тариқ, қайд кардан 

бамаврид аст, ки барои ташаккулдиҳии рушди инфрасохтори иҷтимоӣ, методи 
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баҳодиҳии интегралии рейтингиро истифода бурдан мумкин аст. Чуноне, ки 

А.А. Грабар [153], арзёбии рейтингиро, дар навбати аввал ба нишондиандаҳои 

сифатӣ ва нишондиҳандаҳои миқдорӣ ҷудо намуда, бо ин васила муқоисаи 

онҳоро аз рӯйи кадом нишондиҳанда коҳиш ёфтааст ва ё ин ки рушд кардааст, 

баҳодиҳӣ намудааст, ҷолиби диққат мебошад. 

Баҳри ташаккули рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот, мо бояд ба 

ҷиҳатҳои зерини рушди он аҳамияти ҷиддӣ диҳем: 

1. Сатҳи зиндагӣ: - таносуби музди миёнаи моҳонаи кормандон ва андозаи 

ҳадди ақали зиндагии аҳолии қобили меҳнат, бо назардошти ҳама намудӣ 

даромадҳо; 

2. Таъмини аҳолӣ бо фонди манзили, м²: - сохтмони манзилҳои шахсӣ, 

таъмини фонди манзил бо гармӣ (гига/калл), оби нӯшокӣ м³ ва хизматрасонии 

манзилию коммуналӣ; 

3. Хароҷоти маҷмуии буҷет барои таҳсил: - шумораи муассисаҳои 

томактабӣ, мактабҳои таҳсилоти умумӣ ба 10 ҳазор нафар, музди миёнаи 

моҳонаи омӯзгорон бо % аз сатҳи миёнаи дар иқтисодиёт фаъолияткунанда, 

афзоиши ҳаҷми хизматрасонии пулакии таълимӣ ба аҳолӣ; 

4. Шумораи муасисаҳои табобатӣ барои 10000 нафар аҳолӣ: таъминоти 

аҳолӣ бо табибон, мутахассисони миёнаи тиббӣ, катҳои беморхонаҳо; 

5. Шумораи китобхонаҳо ба 1000 нафар: шумораи муассисаҳои фарҳангию 

фароғатӣ ва афзоиши онҳо; 

6. Гардиши мусофиркашонии нақлиёт ва коммуникатсия: тавассути 

автобусҳо ва ҳамаи намудҳои фаъолият, ки ба тиҷорати хурд марбут нестанд; 

дарозии роҳҳои мумфарш ва ғайра, км; 

7. Ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ дар як сол (ҳаз. сомонӣ ба 1000 

нафар); 

        Хоҷагиҳои манзилию коммуналӣ, соҳаи муҳимтарини низоми 

инфрасохтори иҷтимоӣ ба шумор рафта, барои зиндагӣ ва ҳаёти ҳаррӯзаи 

шаҳрвандон шароити хуберо (роҳатро) фароҳам меорад. Маҳз фонди манзил 
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имконият медиҳад, ки соҳаҳои дигар ҷараёни такрористеҳсолӣ ва бозомӯзиро 

ба роҳ монанд.  

 Хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ низ ҳамчун, яке аз нишондиҳандаҳои 

асосӣ баромад менамояд, зеро солимии аҳолӣ асоси бойгарии давлат ҳисобида 

мешавад. Пас барои ҳаёти бехатар мебояд, рушди соҳаи тандурустиро таъмин 

намуда, аз хатари захмӣ шудан, гирифтори ба бемориҳо ва дигар таҳдидҳои 

бавуҷуд омада истодааст ва онро дар асоси шарикии давлат бо бахши хусусӣ 

бояд амалӣ гардад.   

Дар ҷаҳони имрӯза фарҳангҳои бузург фарҳангҳои хурдро коҳиш дода, 

оҳиста – оҳиста аз байн бурда истодаанд, аз ин лиҳоз фарҳанг яке аз 

нишондиҳандаҳои асосии таъмини бехатарӣ, ҳам дар сатҳи ҷумҳурӣ ва ҳам дар 

сатҳи минтақа (маҳал) ба шумор меравад. Дохил намудани нишондиҳандаи 

соҳаи фарҳанг ба методология имкон медиҳад, ки ҷузъи истироҳати ҳаёти 

аҳолӣ, рушди ахлоқӣ, сатҳи маърифатноки, ҳимояи арзишҳои фарҳангӣ, 

фарогирии аҳолӣ ба китобхонӣ, иштирок дар чорабиниҳо ва озмунҳо арзёбӣ 

карда мешаванд. Дар ин самт маҳз солҳои охир аз ҷониби Ҳукумати мамлакат 

ва Пешвои миллат, Президенти муҳтарами мо, кӯшишҳои зиёд ба харҷ дода 

шудаанд, баргузор намудани озмунҳои ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ 

китоб аст», «Илм - фурӯғи маърифат», «Тоҷикистон - ватани азизи ман», 

«Андалеб», «Чакомаи гесӯ» ҷашнгирӣ ва арҷгузорӣ ба  Наврӯз, Меҳргон, Сада 

ва ғайраҳо, мисол шуда метавонанд. Яъне бо ин васила метавон сатҳи рушди 

фарҳангӣ ва маърифатнокии аҳолиро таъмин намуд.  

Дар шароити имрӯзаи иқтисодӣ ягон минтақа ва ё давлат наметавонад 

дар алоҳидагӣ талаботҳои иҷтимоӣ – иқтисодии худро таъмин намояд, 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 самт аз ҷониби Ҳукумати мамлакат 

ҳадафҳои стратегӣ, яъне баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ муайян ва 

амалӣ гашта истодаанд.   
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Фаъолияти бозори истеъмолӣ низ яке аз самтҳои инфрасохтори иҷтимоӣ 

ба шумор мераванд, ки қобилияти қонеъ кардани ниёзҳои сокинонро инъикос 

менамояд. Ин нишондиҳандаи сатҳи рушди инфрасохтори иҷтимоӣ ва васеъ 

будани доираи маҳсулот, хизматрасониҳои мавҷударо тавсиф мекунанд, ки 

ҳангоми арзёбии сатҳи рушди инфрасохтори иҷтимоӣ бояд ба назар гирифта 

шавад. Бояд илова намуд, ки таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти ғайриозуқаворӣ низ 

яке аз нишондиҳандаҳои рушди инфрасохтори иҷтимоӣ ба шумор меравад, 

чунки бо зиёдшавии  талабот ба молҳои мазкур ин инъикоскунадаи рушди 

иқтисодию иҷтимоии минтақа, деҳот ва маҳал ба шумор меравад. Аз он 

бармеояд, ки ҳар чӣ бештар доираи муносибатҳои иқтисодӣ афзояд, ҳамон 

қадар рушди инфрасохтори иҷтимоӣ устувор мегардад. 

 Дигаргуниҳое, ки соҳаи инфрасохтори иҷтимоӣ дар доираи иқтисодиёт 

амалӣ менамояд, ба дараҷа ва миқёси деҳот, таҳаввули шаклу усулҳои 

ташкили он таъсир мерасонад. Ҷанбаҳои амалии масъалаи баррасишавандаро 

дар деҳоти НТҶ, ки модели пешниҳодшуда инъикос менамоянд васеъ 

муаррифӣ намуда, муфассал омӯхта ба хулосае омадем, ки нобаробарии рушди 

инфрасохтори иҷтимоии вуҷуддоштаро шароити ҳудуди таҳқиқшуда тасдиқ 

менамояд, ки он аз ташаккули равишҳои консептуалӣ оид ба идоракунии 

равандҳои рушди он вобаста мебошад. Ин нобаробариҳо инчунин бо 

хусусиятҳои этникӣ, иҷтимоию фарҳангӣ ва ҳудуди асоснок кардан мумкин 

аст.  

Муайян карда шудааст, ки ба рушди инфрасохтори иҷтимоӣ, иқтидори 

умумии иқтисодии деҳот, заминаи захираҳои табиӣ, ҷолибияти сармоягузорӣ, 

рушди соҳаи молия ва қарз, соҳибкории хусусӣ таъсири назаррас мерасонанд. 
Чунин номутавозунӣ дар рушди инфрасохтори иҷтимоӣ дар аксари 

нишондиҳандаҳои баррасишуда мушоҳида мешавад. Вазъи ҳозираи 

инфрасохтори иҷтимоии мавҷуд буда аз он шаҳодат медиҳад, ки тақрибан 50 

фоизи маҳаллаҳои аҳолинишини то 100 хоҷагӣ дошта, бо шаклҳои 

статсионарӣ ва сайёри хизматрасонии маишӣ дар деҳот начандон фаро 

гирифта шудаанд, ҳол он, ки маҳалҳои аҳолинишини деҳот сол то сол бештар 
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мегардад, яъне суръати таъмини он ба суръати афзоиши аҳолӣ мувофиқ нест. 

Хусусияти дигари рушди инфрасохтори иҷтимоӣ ба аҳолии деҳот 

нигаронидашуда, ин дар зери таъсири урбанизатсияи густурда қарор 

гирифтани онҳо мебошад, ки бо равандҳои демографӣ дар деҳот таъсир 

мерасонанд. Вобаста ба ин, кор ва  вазифаҳои субъектҳои асосии 

инфрасохтори иҷтимоиро дар фазои озод ташкил намудан, ҳамчунин муайян 

ва нишон додани омилҳои минтақавӣ ва хусусиятҳои рушди инфрасохтори 

иҷтимоӣ мебошад. 
Таҳия ва қабули барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру 

ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва 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, як падидаи нав дар рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳоти НТҶ 

мебошад. 

Дар асоси он 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 [3] ҷиҳати омодагии 

ҳамаҷониба ба таҷлили ҷашни 30 - солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон корҳои муайян ба анҷом расонида шудааст (дар шаҳри Ҳисор аз 

613 иншооти ба нақша гирифта шуда, 204 иншоот ё 33,2%, шаҳри Ваҳдат аз 

612 иншоот (358 иншоот - 58,1%), ноҳияи Рӯдакӣ аз 414 иншоот (214 иншоот 

- 51,6%), ноҳияи Файзобод аз 352 иншоот (138 иншоот - 39,2%), шаҳри 

Турсунзода аз 390 иншоот (130 иншоот - 40,3%), ноҳияи Шаҳринав аз 401 

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

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

255 иншоот (160 иншоот - 62,7%), ноҳияи Лахш аз 136 иншоот (62 иншоот - 

45,5%) ва ноҳияи Тоҷикобод аз 69 иншоот (36 иншоот - 52,1%) сохта ба 

истифода дода шудааст. Дар баробари ин таъмиру таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ бо 

истифода аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо дар ҳудуди НТҶ бо маром идома дорад, 

дар умум 855,7 км, аз ҷумла ноҳияи Рашт 198,7 км, шаҳри Ҳисор 168 км, 
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ноҳияи Нуробод 161 км, ноҳияи Лахш 114,5 км, шаҳри Турсунзода 71 км, 

ноҳияи Рӯдакӣ 60 км, ноҳияи Шаҳринав 56 км, ноҳияи Тоҷикобод 18,5 км ва 

ноҳияи Сангвор 8 км роҳҳои дохилӣ ва аҳамияти ҷумҳуриявӣ доранд таъмир 

ва азнавсози шуданд. Дар ноҳияи Нуробод 30 млн. 372,6 ҳазор сомонӣ, ноҳияи 

Варзоб 644,4 ҳазор сомонӣ, шаҳри Ваҳдат 496 ҳазор ва ноҳияи Тоҷикобод 

158,4 ҳазор сомонӣ маблағ равона гардидааст), ки гувоҳ аз рушди 

инфрасохтори муҳандисӣ буда, барои рушди иҷтимоию иқтисодии деҳот 

замина фароҳам меоварад.  

Омили дигаре, ки ба ташаккули рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот 

таъсир ва заминаи асосӣ мегузорад, ин ҷалби сармоя ва лоиҳаҳои хориҷӣ 

мебошад (ҷадвали 3.2.1). 
Ҷадвали 3.2.1. - Татбиқи лоиҳаҳои рушди инфрасохтори иҷтимоӣ дар  НТҶ (ҳаз. 
доллари ШМА) 

 Сарчашма: таҳияи муаллиф. Дар асоси маводҳои Вазорати рушди иқтисод ва савдои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

 Дар мувофиқа ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 

сармоягузориҳо [28], сармоягузорӣ дар шакли маблағгузорӣ амалӣ карда 

 
 
 

Шаҳру 
ноҳияҳои 
татбиқи 
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ни 
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роҳҳо 

Вусъат 
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ни 
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и 
минтақав
ииқтисод
ии Осиёи 
Марказӣ 

Омӯзиши 
касбӣ 
барои 
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кардани 
сатҳи 

камбизоа
тӣ 

(VOLIP) 

Обтаъм
инкунии 
шаҳрҳо

и 
маркази

и 
Тоҷикис

тон 

Мутобиқга
рдонӣ ва 

кам 
кардани 

оқибатҳои 
тағйирёбии 
иқлим дар 

ҳавзаи 
Баҳри 
Арал 

Ваҳдат 333 - - - - - 117,0 
Роғун - 215,6 - - - 3455 - 
Турсунзода 312 - 37581 - - 5977 126,0 
Варзоб 4,37 - - - - - 5,1 
Лахш - 1303,6 - 12903,7 - - - 
Нуробод 301 - - - 66,3 - - 
Рӯдакӣ 169 - 9199,8 - - - 2,1 
Сангвор - 1046,4 - - - - 2,4 
Тоҷикобод 0,27 - - - - - - 
Файзобод - 195,5 - - 79,7 - - 
Ҳисор 157 - 23488 - 70,5 3731 70,25 
Шаҳринав - - - - 91,8 3089 - 
Ҳамагӣ 1722,64 2761,1 70268,8 54203,7 308,3 16252 323,0 
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мешаванд. Нишондодҳои ҷадвали мазкур гувоҳанд, ки сармоягузорӣ баҳри 

рушди инфрасохтори иҷтимоӣ дар шаҳру деҳоти НТҶ татбиқ гашта истодаанд 

(ҷадвали 3.2.1). Чуноне, ки рақамҳои ҷадвали 3.2.1 шаҳодат медиҳанд, аз 

145839,54 ҳаз.долл.ШМА пешбинӣ шуда, дар амал 104093,39 ҳаз.долл.ШМА 

татбиқ гаштааст, ки 71,38% онро ташкил медиҳад ва асосан дар доираи 

барномаҳои вусъат бахшидани ҳамкории минтақавии иқтисодии Осиёи 

марказӣ (41300,0 ҳаз.долл.ШМА) - 76,2% ва дастрасӣ ба маблағгузории сабз 

ва маблағҳои рушди деҳот (446,0 ҳаз.долл.ШМА) – 74,1% дар бар мегирад. 

Вазни қиёси зиёдеро дар лоиҳаҳои мазкур лоиҳаи беҳтар намудани ҳолати 

роҳҳо ишғол менамояд (48,18%), ки он пурра амалӣ гаштааст.  

 
 Диаграммаи 3.2.1. - Таҳияи муаллиф. Вазни қиёсии маблағгузорӣ дар доираи 
лоиҳаҳо ба инфрасохтори иҷтимоии НТҶ  
 
 Дар миқёси НТҶ вазни қиёсии бештарро дар лоиҳаҳои мазкур, шаҳри 

Турсунзода 42,26%, шаҳри Ҳисор 26,43% ва ноҳияи Лахш 13,65% ишғол 

менамоянд. Дар татбиқи лоиҳа оид ба беҳтар намудани роҳҳо дар мадди аввал 

шаҳри Турсунзода – 53,48% баъдан шаҳри Ҳисор – 33,42% ва ноҳияи Рӯдакӣ 

– 13,1% ҷой гиранд. Яке аз лоиҳаҳое, ки бевосита ба идоракунии экологии 

замин ва беҳдошти воситаҳои зиндагӣ тааллуқ дорад, дар маҷмуъ 1,89% 

Дастрасӣ ба маблағгузории сабз ва 
маблағҳои рушди деҳот

1,18%

Идоракунии 
экологии замин ва 

беҳдошти воситаҳои 
зиндагӣ дар деҳот

1,89%

Беҳтар намудани ҳолати 
роҳҳо

48,18%

Вусъат бахшидани 
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минтақавииқтисоди
и Осиёи Марказӣ 

37,17%

Омӯзиши касбӣ 
барои паст кардани 
сатҳи камбизоатӣ 

(VOLIP)
0,21%
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шаҳрҳои марказии 
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11,15%

Мутобиқгардонӣ ва кам кардани 
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0,22%

ВАЗЪИ ҚИЁСИИ МАБЛАҒГУЗОРӢ ДАР ДОИРАИ ЛОИҲАҲО БА 
ИНФРАСОХТОРИ ИҶТИМОИИ НТҶ  БО %
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маблағгузориҳоро дар бар мегиранд ва онҳо пурра амалӣ гаштаанд, хусусан 

дар ноҳияи Лахш 47,21%, ноҳияи Сангвор 37,90%, шаҳри Роғун ва ноҳияи 

Файзобод мутаносибан 7,8% - 7,08% маблағҳо тақсим шудаанд. Ин ҳолат 

исботи он аст, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот, асосан ноҳияҳои дурдаст хело диққати ҷиддӣ дода истодааст 

ва баҳри ободонии онҳо маблағҳои муайянеро низ пешбинӣ менамояд. 

 Иҷроиши лоиҳаҳоро боз амиқтар, дар миқёси истифодабарандагон, 

шахсони алоҳида ва водиҳои НТҶ таҳлил менамоем (ҷадвали 3.2.2 ва 3.2.3). 
Ҷадвали 3.2.2. - Самтҳои иҷроиши лоиҳаҳо дар водии Ҳисор 

 Сарчашма: таҳияи муаллиф. Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон  

   

Лоиҳаи дастрасӣ ба маблағгузории сабз ва маблағҳои рушди деҳот 

Номгӯй  Маблағи аз худкарда шуда.ҳаз.долл.ШМА Иштирокчиён. нафар  
Иҷроиш, ҳаҷм ва намуди он 

ш.Ҳисор 334,3 236 
н.Рудакӣ 168,7 133 
ш.Ваҳдат 333,1 262 
н.Шаҳринав 156,7 73 
н.Варзоб 4,3 5 
ш.Турсунзода 311,8 311 
Ҳамагӣ  1308,9 1020 

Лоиҳаи беҳтар намудани ҳолати роҳҳо 
ш.Ҳисор 23488 21 км роҳ ва сохтмони 1 пул бо 

дарозии 111 метр ва 
барқарорсозӣ онҳо 

н.Рудакӣ 9199,8 4,7 км роҳи автомомилгард 1 
пул ба масофаи 39м 

ш.Турсунзода 37581 19,2 км роҳ ва сохтмонӣ 4 адад 
пул бо дарозии 150м Ҳамагӣ  70268,8 

Лоиҳаи омӯзиши касбӣ барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ (VOLIP) 
ш.Ҳисор 70,5 Сохтмон ва таъмири 

марказҳои касб омӯзи ва 
колеҷҳои омӯзишӣ 

н.Шаҳринав 91,8 
Ҳамагӣ  162,3 

Лоиҳаи барқарорсозии низоми обтаъминкунии шаҳрҳои марказии Тоҷикистон 
ш.Турсунзода 5977 Барқарорсозии стансияҳои 

насоси ва иншоотҳои 
обтаъминкуни 

ш.Ҳисор 3731 
н.Шаҳринав 3089 
Ҳамагӣ  12797 

Лоиҳаи мутобиқгардонӣ ва кам кардани оқибатҳои тағйирёбии иқлим дар ҳавзаи Баҳри Арал 
ш.Ваҳдат 117,0 қарзҳои имтиёзнок барои 

амалӣ намудани чорабиниҳои 
вобаста ба мутобиқшавӣ ба 
тағйирёбии иқлим 

ш.Турсунзода 126,0 
н.Варзоб 5,1 
н.Рӯдакӣ 2,1 
ш.Ҳисор 70,25 
Ҳамагӣ  320,45 109 нафар 
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 Ҷадвали 3.2.3. - Самтҳои иҷроиши лоиҳаҳо дар водии Рашт 

          Сарчашма: таҳияи муаллиф. Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон  

          Чуноне, ки мебинем дар маҷмуъ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

беҳтар гардонидани ҳолати инфрасохтори иҷтимоии деҳот хело кӯшиш ва 

маблағгузориҳои амиқ ҷудо намудааст, ки натиҷаи дилхоҳ дода истодааст. 

 
Диаграммаи 3.2.2. - Таҳияи муаллиф. Ҳолати тақсимоти ҳаҷми лоиҳаҳо дар водиҳо 
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водии Ҳисор 1308,9 0 70268,8 0 162,3 12797 320,45
водии Рашт 112,17 2761,1 0 12903,7 146 0 2,4
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Лоиҳаи дастрасӣ ба маблағгузории сабз ва маблағҳои рушди деҳот 

Номгӯй  Маблағи аз худкарда шуда.ҳаз.долл.ШМА Иштирокчиён. Нафар 
Иҷроиш, ҳаҷм ва намуди он   

н.Нуробод 0,30   1  
н.Тоҷикобод 0,27 1 
н.Файзобод 111,6 86 
Ҳамагӣ  112,17 88 

Лоиҳаи Идоракунии экологии замин ва беҳдошти воситаҳои зиндагӣ дар деҳот 
н.Файзобод 195,5 Барқарорсозии пулҳои чорво 

гузар, соҳил мустаҳкамкуни, 
ҳифзи замин, паркҳои техникӣ 
в.ғ 

ш.Роғун 215,6 Рушди чарогоҳҳо ва 
соҳибкории занон 

н.Лахш 1303,6 Истеҳсолот, идоракунии 
замин ва экология 

н.Сангвор 1046,4 Кишоварзӣ, ҳифзи замин, 
иншоотҳои маҳаллӣ Ҳамагӣ  2761,1 

Лоиҳаи Вусъат бахшидани ҳамкории минтақавии иқтисодии Осиёи Марказӣ 
н.Лахш 12903,7 Барқарорсозии 89 км роҳи 

Сайрон - Қарамиқ Ҳамагӣ  12903,7 
Лоиҳаи омӯзиши касбӣ барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ (VOLIP) 

н.Нуробод 66,3 Сохтмон ва таъмири 
марказҳои касбомӯзи ва 

колеҷҳои омӯзишӣ 
н.Файзобод 79,7 
Ҳамагӣ  146 

Лоиҳаи мутобиқгардонӣ ва кам кардани оқибатҳои тағйирёбии иқлим дар ҳавзаи Баҳри Арал 
н.Сангвор 2,4 1 
Ҳамагӣ  2,4 1 
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         Аз диаграммаи мазкур ба хулосае омадан мумкин аст, ки татбиқи 

лоиҳаҳо дар сатҳи водиҳои НТҶ (водии Ҳисор ва водии Рашт) дар водии Ҳисор 

нисбат ба водии Рашт ҳаҷми татбиқи лоиҳаҳо фарқият дорад. Дар ҳудуди 

водии Ҳисор аслан шаҳр, шаҳракҳо ва ноҳияҳои пешрафта ва саноатӣ (шаҳри 

Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Турсунзода) ҷойгир мебошанд, 

аз ҳамин лиҳоз сатҳи рушди инфрасохтори иҷтимоӣ ва татбиқи лоиҳаҳо 

нисбатан ба водии Рашт афзунтар мебошад (82,2%). Водии Рашт нисбатан дар 

минтақаи дуртар аз марказ ва кӯҳсор ҷойгир буда, вазни қиёси татбиқи 

лоиҳаҳо дар ин водӣ 17,8% - ро ташкил медиҳанд. Агар аз ҳисоби шумораи 

лоиҳаҳо қиёс намоем, дар ҳарду водӣ шумораи онҳо қариб якхела буда, танҳо 

аз ҳисоби маблағгузории онҳо фарқиятҳо ба назар мерасад. Дар оянда баҳри 

рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот, хусусан дар минтақаҳои кӯҳи бояд аз 

ҳисоби захираҳои табиӣ, меҳнатӣ, минтақаҳои сайёҳӣ ва ғайра ҳаҷми 

сармоягузории дохилӣ ва хориҷиро афзун намуда, баҳри ҷалби он  шароити 

хуб ва мусоид фароҳам овардан лозим аст.    

 Барои боз ҳам беҳтар намудани ҳолати кунунӣ ва таъмини рушди ояндаи 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот маблағгузориҳои иловагиро талаб менамояд, 

дар асоси динамикаи маблағгузории буҷети давлатӣ (солҳои сипаригаштаи 

таҳлилӣ), ҷалби сармоягузории дохиливу хориҷӣ, татбиқи лоиҳаҳо ва дигар 

маблағгузориҳоро ба рушди инфрасохтори иҷтимоии НТҶ – ро ба назар 

гирифта, дурнамои онро то давраи соли 2025 ва 2030 пешниҳод менамоем. 

Чуноне, ки аз рақамҳои ҷадвали 3.2.4 бармеоянд дар соли 2020 

маблағгузорӣ ба инфрасохтори иҷтимоии НТҶ - 936,1 млн.сомониро ташкил 

дода, дар он вазни қиёсии зиёдеро ноҳияи Рӯдакӣ - 19,67%, шаҳри Ваҳдат – 

16,43%, шаҳри Турсунзода – 13,21%, ва шаҳри Ҳисор – 13,5% - ро ишғол 

менамоянд. Яъне дар маҷмуъ чаҳор ноҳия ва шаҳрҳои оварда шуда (588,0 

млн.сомонӣ) аз нисф зиёди (62,81%) маблағгузориро соҳиб гаштаанд. Мантиқ 

дар он аст, ки онҳо аз нуқтаи назари аҳолӣ, иқтисодӣ, объектҳои мавҷудаи 

инфрасохтори иҷтимоӣ ҳолати беҳтарро дороянд, ки нигоҳ доштан ва таъмини 

рушди онҳо дар асоси амалӣ шудани маблағҳои лозима таъмин мегарданд. 
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Ҷадвали 3.2.4. - Маблағгузорӣ ба инфрасохтори иҷтимоӣ дар НТҶ барои солҳои 2020 
– 2030 млн.сомонӣ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Дар асоси маводҳои Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 Ба ғайри ин, онҳо ҳиссаи зиёди даромадро аз фаъолияти ҳамаи бахшҳои 

хоҷагии халқ ҳамчун андоз ба буҷети давлат ворид менамоянд. Ноҳияҳое, ки 

вазни қиёсии маблағгузориро ноҳияи Сангвор – 2,27%, ноҳияи Тоҷикобод – 

2,62% - ро дороянд, асосан дар мавзеи кӯҳистон ҷойгир буда, начандон 

инфрасохтори иҷтимоии рушд кардаро дороянд. Ноҳияҳое, ки нисбатан 

шароити инфрасохтори беҳтарро дороянд хусусан ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри 

Ҳисор мутаносибан барои солҳои 2020 - 2025 – суръати рушди маблағгузориро 

– 14,6% ва 23,2% солҳои 2025 – 2030 – 28,3% ва 28,8% пешниҳод намудем, 

шаҳри Турсунзода, ки дорои калонтарин корхонаҳои саноатӣ, хусусан 

Алюмини тоҷик мебошад, дар панҷсолаи ниҳоӣ 2025 – 2030 – 21,6% тавсия 

шудааст. Ноҳияҳое, ки дар боло зикр намуда будем ноҳияи Сангвор ва ноҳияи 

Тоҷикобод дар давраи аввал (2020 -2025) мутаносибан 40,8% ва 34,3% ва 

давраи дигар (2025 – 2030), 22,7% ва 21,9% бояд расанд, хусусан ба ноҳияи 

Тоҷикобод маблағгузорӣ дар даҳсолаи оянда маҷмуан 63,7% - ро ташкил 

медиҳад. Афзоиши маблағгузории умумии дар панҷсолаи аввал – 13,56% ва 

панҷсолаи ниҳоӣ 13,6% (дар маҷмуъ даҳсолаи оянда 52,7%) афзоиш меёбад, 

Номгӯи шаҳру ноҳияҳо Соли 2020 Соли 2025 Соли 2030 

Буҷ.давлатӣ 
млн.сом 

Буҷ.давлатӣ 
млн.сом 

Буҷ.давлатӣ 
млн.сом 

ш. Ваҳдат 153,8 199,9 249,9 
ш. Роғун 30,8 39,3 50,6 
ш. Турсунзода 123,7 165,9 201,7 
н. Варзоб 37,1 41,5 45,4 
н. Рашт 63,4 70,1 81,9 
н. Лахш 39,5 48,5 55,1 
н. Нуробод 38,9 43,7 53,3 
н. Рӯдакӣ 184,1 210,9 270,6 
н. Сангвор 21,3 30,0 36,8 
н. Тоҷикобод 24,5 32,9 40,1 
н. Файзобод 46,9 61,6 72,9 
н. Шаҳринав 45,7 56,6 70,4 
ш. Ҳисор 126,4 155,8 200,6 
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ки ин ба равандҳои алоҳида ва бахшҳои мухталифи инфрасохтори иҷтимоӣ, 

ҳолати онҳо таъсири мусбӣ расонида, шароити хуби зисту зиндагии аҳолиро 

муҳайё ва самараи дилхоҳӣ иҷтимоӣ – иқтисодиро фароҳам меоранд. Барои 

муайян кардани амиқии маблағгузориҳо ба бахшҳои алоҳидаи инфрасохтори 

иҷтимоӣ ва рушди иқтисодиро дар миқёси як ҳудуди алоҳида, шаҳри Ҳисор 

мавриди таҳқиқ қарор медиҳем (ҷадвали 3.2.5). 
Ҷадвали 3.2.5. - Барномаи рушди иҷтимоию – иқтисодии шаҳри Ҳисор барои солҳои 
2021 - 2025 

        Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси маводҳои мақомоти ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор 
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Рушди устувори иқтисодиёт дар солҳои 2021 - 2025 
Маҷмуи маҳсулоти умумии 

шаҳри Ҳисор 
19683000 3224000 3547000 3901000 4291000 4720000 

Лоиҳаҳои иҷрошаванда дар зарфи солҳои 2021 - 2025 
Саноат 27 53358 32273 13085 7000 1000 - 
Кишоварзӣ 47 48641 17146 10524 9473,8 6123,8 5373,8 
Соҳибкории хурду миёна 206 73812 30793 16044 8991,4 8991,4 8991,4 
Манзил ва сохтмон 25 322000 142000 87000 62000 25000 6000 
Ҳамаги бахши 
иқтисодиёт 

305 497811 222212 84765,2 87465,2 41115,2 20365,2 

Соҳаи сайёҳӣ 47 55713 24881 16276 2439 7312 4805 
Соҳаи тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 

52 198841 38459 28475 65125 34822 31960 

Соҳаи маориф 72 68884 37991 18072 4607 4307 3907 
Фарҳанг ва варзиш 79 23447 9717 4317,5 4007,5 2852,5 2552,5 
Ҳамаги бахши иҷтимоиёт 250 346885 111048 67140,5 76178,5 49293,5 43224,5 
Таъминоти оби 
нӯшиданӣ, санитарӣ ва 
беҳдошт 

11 22595 10395 7000 2200 1500 1500 

ХМК 6 11500 3250 2050 2700 1950 1550 
Таъминоти барқ 9 64090 19780 16100 10800 10410 7000 
Нақлиёт ва хоҷагии роҳ 14 8256 3509 2582 2128 20 17 
Алоқа ва фазои 
иттилоотӣ 

5 3335 765 680 630 630 630 

Бехатарии ҳифзи муҳити 
зист 

4 1750 400 400 400 280 270 

Идоракунии хатари 
офатҳои табиӣ 

34 14288 4018 3395 2745 2170 1960 

Ҳамаги бахши 
инфрасохтор ва ҳифзи 
муҳити зист 

83 125814 42117 32207 21603 16960 12927 

Идоракунии раванди 
татбиқи БРИИ шаҳри 
Ҳисор 

16 55456 19325,2 11005,2 10195,2 8865,2 6065,2 

Ҳамагӣ, арзиши умумии 
лоиҳаҳо 

654 1025966 394702 237006 195442 116234 85282 
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Ҷиҳатҳои мусбии барномаи мазкурро чунин муаррифӣ менамоем: 

Ҷойгиршавии хуби ҷуғрофӣ, мавҷуд будани захираҳои табиӣ; мавҷуд 

будани корхонаҳои калони саноатӣ ва корхонаҳои хурду миёна, аз ҷумла базаи 

истеҳсолӣ (барои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, сангҳои ороишӣ, масолеҳи 

сохтмонӣ, пӯсту пашм); шароити хуби иқлимӣ барои соҳаи кишоварзӣ ва 

истеҳсолоти растанипарварӣ ва чорводорӣ; мавҷуд будани минтақаҳои 

таърихию сайёҳӣ, табиати гуногуни диққат ҷалбкунанда ва чашмаҳои 

шифобахш, дармонгоҳҳои табобатӣ (Шоҳамбарӣ, Сангчашма, Юнусхоҷа) ва 

ғайра; дастрас будани инфрасохтори аввалиндараҷа ва шароити мусоид барои 

рушди соҳибкории хурду миёна (мавҷудияти бонкҳо ва ташкилотҳои хурди 

қарздиҳанда, кумаки давлатӣ); таъсис додани корхонаҳои муштарак ва ворид 

намудани таҷҳизот ва технологияи муосир барои коркарди маҳсулоти 

кишоварзӣ, маъданҳои куҳӣ ва масолеҳи сохтмонӣ, инчунин мавҷуд будани 

захираҳои меҳнатии арзон. 

Ҷиҳатҳои манфии барномаи мазкур: 

Набудани маблағ барои омӯзиш ва коркарди захираҳои табиӣ, бо 

иқтидори пурра фаъолият накардани корхонаҳои саноатӣ, коркард нашудани 

ашёи хоми маҳаллӣ ва шумораи маҳдуди корхонаҳои хурду миёна; фарсуда ва 

корношоям шудани пойгоҳҳои обкашӣ ва камбудиҳо дар таъмини аҳолӣ бо 

оби тозаи нӯшокӣ; дастрас набудани тухмии баландсифат барои парвариши 

зироатҳо, риоя накардани технологияи истеҳсолӣ, нокифоягии системаи нурӣ, 

тухмӣ, техникӣ ва ғайра; суст ба роҳ мондани корҳои итилоотӣ оид ба 

ёдгориҳои таърихӣ, фарҳангӣ, хизматрасонии минтақаҳои сайёҳӣ ва чашмаҳои 

шифобахш; паст будани сатҳи фаъолияти хадамоти бойторӣ, аз он ҷумла дар 

марказҳои ҷамоатҳои деҳот, нуқтаҳои бордоркунии сунъии чорвои хушзот, 

ҷойҳои кории доимии соҳа бо маошӣ хуб; гарон будани фоизи қарзи бонкӣ ва 

сатҳи пасти ҷалбӣ сармояи дохилию хориҷӣ барои рушди соҳибкорӣ. 

 Дар баробари ҷиҳатҳои мусбӣ ва манфӣ, барои амалӣ гаштани барномаи 

мазкур, инчунин имкониятҳо ва хатарҳо низ мавҷуданд, ки онҳоро ҳатман ба 

назар гирифтан зарур аст. 
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Имкониятҳои мавҷуда: 

 Мавҷуд будани барномаҳои соҳавӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ва маҳаллӣ ва 

бунёди корхонаҳои саноатии металургӣ барои таъмини эҳтиёҷоти заводи 

алюминии тоҷик (ТАЛКО); 

 Хатарҳои эҳтимолӣ: 

 Боло рафтани сатҳи таваррум ва нархи воситаҳои гардон, буҳрони 

молиявию иқтисодӣ ва таъсири он ба иқтисодиёти минтақа; эҳтимолияти 

офатҳои табиӣ (сел, ярҷ, ҷола, обхезӣ, заминларза боришоти зиёд), таъсири 

ҳашаротҳои зараррасон ва авҷ гирифтани бемориҳои сироятӣ (ба монанди 

Ковид – 19); коҳиш ёфтани интиқоли маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ. 

 
Диаграммаи 3.2.3. - Таҳияи муаллиф. Таҳлили ҳолати маблағгузории барномаи рушди 
иҷтимоӣ-иқтисодии шаҳри Ҳисор, ҳаз.сомонӣ 

Чуноне, ки мо (дар зербоби 3.1) қайд намудем, рушди соҳаи кишоварзӣ 

яке аз қисматҳои асосии иқтисодиёти ноҳияҳо буда, ҳамчун сарчашмаи 

таъсиси ҷойҳои корӣ, шуғли аҳолӣ, таъмини даромад, пардохти андозҳо ба 

буҷет баромад менамояд ва ба таъмини маблағгузории соҳаҳои инфрасохтори 

иҷтимоӣ мусоидат менамояд. Дар навбати худ афзоиши маблағгузорӣ ба 

рушди соҳаҳои мухталифи хизматрасонӣ, таъминотӣ, ки шакли пулакиро доро 

мебошанд, таъсир мерасонад. Яъне қонуни иқтисодӣ, таҳлил, сабаб ва натиҷа 

бараъло амалӣ мегардад. 
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3.3. Мукаммалгардонии идоракунии давлатии инфрасохтори иҷтимоии 

деҳот дар шароити гуногуншаклии моликият 

Иқтисоди бозоргонӣ бидуни танзими давлатӣ пурра ва комилан амал 

карда наметавонад. Вазифаи асосии танзими давлатии иқтисодиёт аз он 

иборат аст, ки пайвастагии озоди бозор ва раванди такрористеҳсолкуниро бо 

роҳҳои муайян танзим намояд. Танзими давлатии иқтисодиёт дар шароити 

бозоргонӣ маҷмуи тадбирҳои хоси дорои хусусияти ҳуқуқӣ, иҷроия ва 

назоратӣ мебошад, ки аз ҷониби мақомоти давлатӣ бо мақсади ба даст 

овардани суботи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ сурат мегирад. Ба андешаи Ҷ.Кейнс, 

вазифаи асосии давлат ноил шудан ба ҳаҷми баланди «самаранокии талабот» 

мебошад, шарти ҳатмии ин афзоиши даромад мебошад. Самаранокии талабот 

аз рўйи нишондиҳандаҳои шуғли аҳолӣ, баланд бардоштани сатҳи зиндагии 

онҳо ва афзоиши даромади корхонаҳо муайян карда мешавад[110].  Барои 

танзими самарабахши давлатӣ омӯзиши комили он дар шароити ҷумҳурӣ, 

моҳирона истифода бурдани таҷрибаи кишварҳои пешрафтаи дорои иқтисоди 

бозорӣ зарур аст. Бозсозии иҷтимоию иқтисодӣ, иштироки фаъолонаи 

давлатро талаб мекунад. Дар давраи гузариш ба низоми бозоргонӣ, ки 

сохторҳои куҳна амал намекунанд ва сохторҳои нав ҳанӯз ба вуҷуд меоянд, 

танҳо институтҳои (ташкилотҳо) давлатӣ, ба мисли низоми ҳокимияти давлатӣ 

ва маҳаллӣ метавонанд тартиботи иқтисодӣ – иҷтимоиро таъмин намуда, 

сохторҳои сиёсиро баҳри ислоҳоти онҳо амалӣ намоянд. Мустаҳкам намудани 

институтҳои ҳокимияти давлатӣ бояд меъёрҳои самаранокии иқтисодӣ – 

иҷтимоиро ба танзим дароранд. Дар шароити иқтисодӣ бозаргонии муосир, 

давлат бояд вазифаҳои муҳими ҳавасмандгардонии рушди истеҳсолот, ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ ва беҳтар намудани сифати зиндагиро идора, танзим ва ба 

анҷом расонад. Барои ин вазифадор аст, ки на танҳо фаъолияти рақобатноки 

бозор, ҳифзи ҳуқуқҳои корхона ва шаҳрвандонро таъмин намояд, балки барои 

мутобиқ шудан ва тағйирёбии шароит субъектҳои хоҷагидориро фароҳам 

оварад, инчунин ба рушд кардани фаъолияти истеҳсолии онҳо мусоидат 

намояд. Рушди нобаробари иҷтимоию иқтисодӣ дар деҳот хос аст, ки ин 
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бештар ба таъсири омилҳои табиию иқлимӣ, вазъи иқтисодиёти онҳо ва 

имкониятҳои таъминоти молиявӣ вобаста аст. Зарурати танзими давлатии 

деҳот асосан аз як қатор мушкилоти рӯзафзуни иҷтимоӣ – иқтисодӣ, махсусан 

ба деҳот хос, ба монандӣ: сатҳи пасти зиндагии мардуми он, вазъи сусти 

молиявию иқтисодӣ ва сатҳи баланди бекорӣ ва инфрасохтори 

сусттараққикунандаи иҷтимоӣ сурат мегирад. Қазияҳои рушди деҳот аз он 

иборат аст, ки кишоварзӣ соҳаи асосии иқтисодиёти деҳот мебошад, на танҳо 

вазифаи таъминоти озукаворӣ (истеҳсолӣ озуқа), балки як қатор вазифаҳои аз 

ҷиҳати иҷтимоӣ муҳимро бояд иҷро карда тавонад, аз қабили таъмини сатҳи 

баланди зиндагонӣ, шуғли аҳолӣ, ҳифзи мероси маданию таърихӣ, пешгирии 

таназзули замин ва ғайра. Иҷрои вазифаҳои гузошташуда аз ҷониби деҳот низ 

ба ҳалли як қатор масъалаҳои муҳими иктисодӣ – иҷтимоӣ, махсусан дар 

шароити ҳозираи бозоргонӣ муҳим ин таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди 

иқтисодиёт, истеҳсолот, коркард ва маҳсулоти тайёр ва ғайраро дар бар 

мегирад, бояд равона гардад. 

 Чуноне, ки маълум аст, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии бахшҳои 

мухталифи ҷомеа, хусусан соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва дигар самтҳои он ба 

воситаи саҳмгузории буҷет амалӣ мегарданд. Дар ин ҷода консепсияи рушди 

устувори бахшҳои инфрасохтори иҷтимоии деҳот дар асоси дастгирии 

давлатии он мавқеи хосеро дорост. Аз ҳисоби буҷети давлатӣ, маҳаллӣ, 

лоиҳаҳои хориҷӣ, сармоягузориҳо, кумакҳо ва ғайра ҳаҷми хароҷотҳо амалӣ 

мешаванд, ба монанди:  

- амалӣ намудани фаъолияти сармоягузорӣ баҳри рушди соҳаҳои 

фоидаовари инфрасохтори иҷтимоии деҳот; 

- дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар асоси субсидия, суғурта, қарзҳои 

имтиёзнок, таъминоти он бо техника ва таҷҳизотҳо дар асоси лизинг, инчунин 

самаранок истифода бурдани замин, баланд бардоштани ҳосилнокии он, ворид 

намудани технологияҳои пешқадами муосир дар равандҳои истеҳсолӣ 

(обёрикунӣ), сарфаи захираҳо, истифодаи техника ва таҷҳизотҳо; 
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- тарҳрезӣ ва дастгирӣ намудани барномаҳои махсуси инфрасохтори 

иҷтимоӣ: дар самти маориф, тандурустӣ, фарҳанг, фароғатӣ – рекретсионӣ, 

таъминотӣ, нақлиётӣ, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, бозомӯзии кадрҳо бо 

ихтисосҳои замонавӣ барои таъминоти соҳаҳои хоҷагии халқ бо мутахассис, 

хусусан баҳри соҳаи саноат ва хизматрасонӣ; 

- сармоягузории давлатӣ дар якҷояги бо бахши хусусӣ барои таъмини 

рушди хизматрасонии манзилӣ – коммуналӣ ва дигар сохторҳои инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот. 

Барои амалӣ намудани шаклҳои нави танзими идоракунии давлатии 

инфрасохтори иҷтимоии деҳотро ба шакли зерин тарҳрезӣ менамоем (расми 

3.3.1). 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
Расми 3.3.1. - Таҳияи муаллиф. Самтҳои идоракунунии давлатии инфрасохтори 
иҷтимоии деҳот 
 

Қисматҳои мухталифи самтҳои овардашуда механизм, фишанг ва 

роҳҳои мухталифи худро ҳам дар меҳвари маъмурӣ – ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ 

молиявӣ доро буда, оид ба таъмини рушди бахшҳои соҳаи аграрӣ ва 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот кумак ва саҳми арзандаи худро мегузоранд ва 

мусоидат менамоянд. Дар натиҷа мақсади асосии давлат ва ҷамъият, яъне 

баланд шудани сатҳи зиндагии аҳолии деҳот ва коҳиш ёфтани фарқияти деҳот 

Самтҳои идоракунунии давлатии инфрасохтори 
иҷтимоии деҳот 

Ҳуқуқӣ Иқтисодӣ - молиявӣ 

Қонунгузорӣ; 
Қарорҳои ҳуқумат, ҳокимияти 
давлати ноҳияҳо, вазоратҳо; 
Лоиҳаҳо; 
Дастурҳо, меъёрҳо; 
Бақайдгири ва иҷозатдиҳӣ; 
Сертификатсия ва 
стандартизатсия; 
Назорат ва машвартдиҳӣ; 

 

Нархгузори (тарифҳо); 
Андозҳо; 
Дастгирии молиявӣ; 
Қарзҳо; 
Грантҳо; 
Суғурта; 
Сармоя; 
Лизинг; 
Ҷаримаҳо ва ғайра; 
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ва шаҳр таъмин мегардад. Вазъияти ҳозира барои сиёсати иқтисодии давлат 

дар доираи танзими соҳаи иҷтимоӣ хеле мураккаб мебошад. Аз ин лиҳоз ба 

фикри мо, ҳамаи қазияҳои мавҷуда, ки дар марҳилаи ҳозираи инкишофи 

муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ муҳимтарин мебошанд, дар ду самти асосӣ 

ташаккул ёфта метавонанд: зиёд кардани манбаъҳои ғанӣ гардониданӣ буҷети 

давлатӣ ва коҳиш додани шумораи шаҳрвандоне, ки ба инкишофи каммаҳсули 

муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ таъсир мерасонанд ва ба кумаки иҷтимоии 

давлат ниёз доранд. Яке аз қазияҳои муҳимтарини танзими соҳаи иҷтимоии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан НТҶ ин маблағгузорӣ ва уҳдадориҳои давлат 

ва бахши хусусӣ дар рушди инфрасохтори иҷтимоӣ мебошад. Падидаҳои 

буҳронии вақтҳои охир ва дигар қазияҳо ба монанди пандемия, коҳиш ёфтани 

манбаъҳои ворид намудани маблағҳо ба буҷети давлатӣ, мушкилоти содиротӣ, 

офатҳои табиӣ ва ҳолатҳои фавқулодда ба даромади буҷети давлатӣ таъсири 

ниҳоят манфӣ мерасонанд (расми 3.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 3.3.2. - Таҳияи муаллиф. Қазияҳои кунунии сиёсати иҷтимоии давлатӣ 
Чуноне, ки дар расми 3.3.2 дида мешавад, дар замони ҳозира Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз онҳо орӣ нест. Мушкилотҳои гуногуни глобалӣ, ҷумҳуриявӣ, 

Қазияҳои кунунии сиёсати иҷтимоии давлатӣ 

Коҳиш ёфтани манбаъҳои ворид 
намудани маблағҳо ба  буҷети 
давлатӣ 

 

Афзоиши хароҷоти буҷет барои сиёсати 
иҷтимоӣ ва тандурустӣ, маориф, 
фарҳанг, махсусан дар давраи пандемия, 
офатҳои табиӣ, ҳолатҳои фавқулодда 
 

Мушкилиҳои мухталифе, ки 
пешбурди фаъолияти 
иқтисодиро душвор мегардонанд 

 

Афзоиши шумораи шаҳрвандони 
бекор аз ҳисоби коҳиши рушди 
иқтисодӣ ва аз фаъолият боз мондани 
корхонаҳо 

 

Коҳиши сатҳи даромади аҳолӣ дар 
натиҷаи пандемия, коҳиши шумораи 
муҳоҷирони меҳнатӣ ва дигар ҳолатҳои 
табиӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ  

Мушкилотҳои содиротӣ 
(миқдор, сифат, муҳлат, нарх, 
сертификатсия ва 
стандартикунонӣ ва ғайра 

 

Косташавии даромад аз сабаби 
номусоиди макроиқтисодӣ дар 

шароити буҳронӣ 
 

Суст гаштани фаъолияти бахши 
хусусӣ 
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минтақавӣ ва маҳаллӣ ҷой доранд, ки ҳар яки онҳо дар алоҳидагӣ ва маҷмуан 

бо натиҷаи ниҳоии иқтисодиёт таъсири бевосита худро мерасонанд. 

Мушкилотҳо ба амал меоянд, дар натиҷаи ҳалли онҳо дар кадом сатҳе набошад 

чорабиниҳои заруриро талаб менамоянд. Дар навбати худ маблағгузорӣ, 

хароҷоти зиёдатиро талаб менамоянд, ки ниҳоятан ба иқтисодиёт таъсири 

худро (манфӣ) мерасонанд, ки он бечунучаро буҷети давлатро коста менамояд. 

Барои онро аз байн бурдан чорабиниҳои лозимаро, ки иштироки давлатро 

талаб менамояд, мо онро ба шакли мухталиф пешниҳод менамоем. 

Вазъияти идоракунии давлатии рушди деҳот ҳолати кунунии иҷтимоӣ – 

иқтисодии он, хусусан инфрасохтори иҷтимоӣ мушкилотҳои ҷамъшуда 

тавсиф шудаанд, ки ба рушди устувори он монеъ шудаистодаанд. Ташкилотҳо 

ва механизмҳое, ки дар солҳои қабл таҳия гаштаанд, вазъи дигаргуншавии 

ҷамъият, ҳолатҳои табиӣ ва буҳрониро аз ҷониби давлат комилан пешбинӣ 

намекунанд. Аз ин лиҳоз барои бартараф намудани он сохтори гузариш ба 

рушди худидоракуниро пешниҳод менамоем, ки он ба захираҳои дохили ва 

шарикии давлат бо бахши хусусӣ (баробарҳуқуқии давлат ва ҷамъият, тиҷорат, 

хизматрасонӣ) асос ёфтааст. Барои ҳалли мушкилотҳои инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот сохтори идоракуни онро пешниҳод менамоем. Расми 3.3.3. 

Сохтори мазкур мувофиқи методологияи муносибати систематикӣ, пеш 

аз ҳама муайян кардани мавҷудияти захираҳои даромад ва хароҷот, ки мақсади 

ниҳоии он самара ва фоидаи хуб ба даст меояд талаб мекунад, ки аз ҷониби 

давлат ва бахши хусусӣ сарчашмаи он таъмин мешавад. Захира ва сохтори 

онҳо аз чунин бахшҳо иборат мебошанд: ташкили – ҳуқуқӣ; иқтисодӣ – 

молиявӣ; 

Ташкили ҳуқуқӣ – яъне шакли хоҷагидорӣ ба таври ассотсиатсияҳои 

истифодабарандагон, марказҳои хизматрасонӣ, фондҳои соҳавӣ ва ғайра шуда 

метавонанд, ки дар асоси он меҳвари ҳуқуқии онҳо низ муайян, қабул ва 

тасдиқ мешаванд. 

Ташкилӣ – шакли ҷамъиятӣ, давлатӣ, хусусӣ, омехта, қабули қарорҳо, 

тасдиқ ва бақайдгирии онҳо; иқтисодӣ – хароҷот, даромад, фоида, тақсими 
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ниҳоии он бо иштироки давлат ва бахши хусусӣ; молиявӣ – маблағгузорӣ, 

қарз, муомилоти арзӣ ва ғайра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Расми 3.3.3. - Таҳияи муаллиф. Сохтори батанзимдарории идоракунии 

давлатии соҳаҳои инфрасохтори иҷтимоии деҳот 
 
Ба фикри мо, механизми хоҷагидорӣ бояд ҳалли ду масъаларо таъмин 

намояд: ташкили самаранок истифода бурдани захираҳои мавҷудаи дохилӣ 

Фарҳанг 

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 

Ҷамоатҳо 

Ташкилотҳо, ассотсиатсияҳои хизматрасонӣ, таъминотӣ, рекриатсионӣ ва ғайра 
дар соҳаҳои кишоварзӣ ва иҷтимоӣ 

Кишоварзӣ  Иҷтимоӣ  

Марказҳои 
хизматрасонии техникӣ - 

технологӣ 

Таъминоти воситаҳои 
асосӣ ва гардон 

Манзилӣ - 
коммуналӣ 

Марказҳои 
логистикӣ  

Таърихи 
фарҳангӣ 

Маориф Нақлиёт ва 
алоқа 

Ҳунарҳои 
мардумӣ 

Тандурустӣ Сайёҳӣ, 
рекреатсиони 
ва фароғатӣ 

Кумитаи рушди маҳалли назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

Раёсати банақшагирӣ ва 
арзёбии барномаҳои рушди 

маҳал 
 

Раёсати ҳамоҳангсозии 
фаъолияти мақомоти 
идоракунии маҳаллӣ 
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(деҳот, ҷамоат, ноҳия, минтақа); ба вуҷуд овардани шароити мусоид барои 

ҷалби захираҳои беруна (дигар минтақаҳо). 

Барои рушди ояндаи инфрасохтори иҷтимоии деҳот ва дастрасии аҳолии 

он ба сатҳи баланди зиндагӣ, ҳавасмандии онҳо ба ободонии диёри худ ва 

баҳри қавитар намудани шарикии давлат бо бахши хусусӣ пешниҳод 

менамоем, ки дар НТҶ ташкилотҳои махсуси соҳавие, ки ба беҳтар гаштани 

ҳолати инфрасохтори иҷтимоии он ва самаранокии захираҳои меҳнатӣ оварда 

мерасонад, ба роҳ монда шаванд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Расми 3.3.4. - Таҳияи муаллиф. Шакли намунавии шарикии давлат бо бахши 

хусусӣ дар соҳаи манзилӣ – коммуналӣ ва самаранокии он 
 
Таъсиси фонди манзили коммуналӣ  ба шакли ҶДММ, ҷамъияти саҳомӣ 

ё шакли дигари ташкили ҳуқуқӣ дар асоси ҷалби сармояи давлатӣ ва бахши 

хусусӣ бунёд мегардад ва фаъолияти худро дар асоси оинномаи қабул ва 

Фонди “МАНЗИЛ” 

Шурои идоракунӣ 

Бахши иқтисодӣ 
ва муҳосибот 

Ташхис ва 
таъмини 
масолеҳи 
сохтмонӣ 

Таъмир, нигаҳдори 
ва хизматрасонӣ 

 
Банақшагирӣ 
ва сохтмон 

 

Натиҷаи фаъолияти шарикии давлат бо бахши хусусӣ ва самараноки он 

Мақомоти 
идоракунии маҳаллӣ Бахши хусусӣ  

Даромад; 
Афзоиши масоҳати фонди манзили 
давлатӣ; 
Рушди соҳаи саноат; 
Ташкили ҷойҳои кори; 
 

Таъминот бо манзили зисти 
доимӣ; 
Ба иҷора гирифтани манзил барои 
истиқоматкунандагони мувақатӣ; 
Шароити хуби зиндагонӣ; 
Ҳавасманди ба ободонии маҳал; 
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тасдиқшудаи аз тарафи колективӣ мазкур, мақомотҳои марбута таъмин 

менамоянд. Дар оиномаи мазкур сохтор, вазифа ва уҳдадориҳо, мақсад, қабул 

ва озод намудани кадрҳо, фонди таъсиси он, фаъолият, натиҷабардории ниҳоӣ 

тарҳрезӣ мегардад (расми 3.3.4).  

Фаъолияти фонди манзил асосан барои таъмини аҳолӣ, хусусан 

мутахассисони ҷавон бо манзили истиқоматӣ дар деҳоти НТҶ, мушкилотҳо 

оид ба норасогии манзили зист мувофиқи меъёри санитарӣ – гигиенӣ 

(иҷтимоӣ) тавсия шуда, ҷалби мутахассисони соҳибкасб, ҷавон, афзоиши 

ҳавасмандии ҳаёти деҳот ва баланд гаштани сатҳи зиндагӣ ва самаранокии 

кормандон саҳми худро гузошта метавонад.  

Яке аз ташкилотҳои хизматрасон дар бахши манзилӣ – коммуналӣ, ин 

таъсис додани ассотсиатсияи истифодабарандагони оби нӯшокӣ мебошад, ки 

сохти идоракунии онро чунин пешниҳод менамоем. 

Мақсади асосии ассотсиатсияи истифодабарандагони оби нӯшокӣ нигоҳ 

доштан ва истифодаи самараноки шабакаҳои обтаъминкунӣ, ки дар истифодаи 

якҷоя (давлатӣ) ва инфиродӣ (хусусӣ) қарор доранд, тақсими боадолатона 

байни аъзоён, ҷамъоварии маблағи пардохти обрасонӣ, ҳалли низоъҳо байни 

аъзоён ва дигар обистифодабарандагон, нигоҳ доштани ҳолати техникии  

системаи обтаъминкунӣ мебошад (расми 3.3.5). 

 

 

 

 

 

 

 
Расми 3.3.5. - Таҳияи муаллиф. Сохтори гурӯҳи истифодабарандагони оби 

нӯшокӣ 
 
 

Гурӯҳи истифодабарандагони оби нӯшокӣ 

Роҳбарият 

Бахши иқтисодӣ 
ва муҳосибот 

Фаъолияти 
обтаъминкуни.Техникҳо 
ва ҳайати хизматрасон 

Таъмир ва 
нигаҳдории ҳолати 

коршоямии 
иншоотҳо 
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Вазифаҳои асосии АИОН: 

1. Амалӣ намудани таъминоти аҳолӣ бо оби нӯшокӣ ва дар ҳолати корӣ 

нигоҳдоштани иншоотҳо ва истифодаи оқилонаи онҳо; 

2. Таъмин ва риоя намудани тартиб ва шартҳои истифодабарии оби 

нӯшокӣ; 

3. Ташкили баҳисобгирӣ ва муайянкунии об, пардохти ҳаққи 

хизматрасонӣ; 

4. Ҳифзи шабакаҳои обтаъминкунӣ; 

5. Амалӣ намудани корҳои техникӣ ва таъмирии системаи обтаъминкунӣ. 

Дар натиҷа самаранокии системаи хизматрасонии коммуналӣ амалӣ 

гашта, ҳолати таъминоти оби нӯшокӣ ва дараҷаи иқтисодии аҳолии деҳот 

беҳтар мегардад.  

Ҳар як ташкилоти тавсия шуда, вазифа ва механизмҳои хоси хоҷагидорӣ 

ва маҷмуи тадбирҳоро инъикос ва талаб менамоянд, ки бояд сифатан 

аниқкунии усулу воситаҳои ҳалли онҳо муайян карда шаванд, вазифаҳои 

механизми иқтисодии онҳо, ки рушди устувори инфрасохтори иҷтимоии 

деҳотро таъмин менамоянд, аз самтҳои зерин иборат шуда метавонанд: 

Таҳлили баҳодиҳии захираҳои иқтисодии онҳо; пешгӯйии самтҳои 

имконпазири истифодаи захираҳо; таҳқиқоти маркетингӣ; банақшагири ва 

лоиҳакашии иншоотҳои иҷтимоӣ; ҳавасмандии иқтисодӣ барои ҷалби 

захираҳои дохилӣ ва беруна; назорат ва таҳлили истифодаи самаранокии 

захираҳо; ҳалли баҳсҳои табиӣ, иқтисодӣ – иҷтимоӣ.  

Ҳар як самти мазкур асосӣ буда, онҳоро метавон ба зерфунксияҳо ва 

таркиби иҷроиши онро дар меҳвари ҳуқуқи ташкилӣ (шарикии давлат бо 

бахши хусусӣ) мутаносибан иҷро намудан лозим аст.   

Имконпазирии тараққиёти инфрасохтори иҷтимоии деҳот дар 

баҳодиҳии захираҳои дохила (бахши хусусӣ, аҳолӣ), беруна (давлат) ва 

самтҳои имконпазири (мавҷуда) истифодаи онҳо асос ёфтааст.  
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Нишондиҳандаҳо ва маҳаки бахшҳои тавсия шуда ва мақсади ниҳоии 

онҳо, ин беҳтар рушдёфтани инфрастохтори иҷтимоии деҳот, ки дар натиҷа 

сатҳи зиндагии аҳолии он беҳтар мегардад, равона шудаанд. 

Дар бист соли охир 3 ҳуҷҷати стратегии паст кардани сатҳи камбизоатӣ, 

2 барномаи баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум ва стратегияи 

дарозмуддати рушди кишвар қабул ва амалӣ гардида, ҳоло татбиқи 

«Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030» ва 176 барномаи 

давлатӣ идома дорад. Барои татбиқи стратегияву барномаҳои мазкур дар бист 

соли охир аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 174 миллиард сомонӣ 

равона карда шудааст [116]. 

Рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳотро бе дастгирии давлатӣ тасаввур 

кардан ғайриимкон мебошад. Аз ин лиҳоз, аз ҷониби давлат дастгириҳо дар 

намуди кумакҳои молиявӣ, мусоидати молиявӣ ва кумакҳои  бебозгашт ба роҳ 

монда мешавад. Ҳадафи асосӣ ва талошҳои Ҳукумати мамлакат ба ҷиҳати 

устувор сохтани соҳаи иҷтимоӣ ва инчунин баланд бардоштани сатҳи 

зиндагии аҳолӣ, солимии аҳолӣ, дарозумрии шаҳрвандон, тарзи ҳаёти солим, 

рушди сармояи зеҳнӣ ва инчунии омода намудани кадрҳои тахассусманд дар 

нуқтаи меҳварии сиёсати Ҳукумати кишвар қарор дошта, пайваста аз ҷониби 

Ҳукумат бо дастгириҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  бомаром давом дорад. Аз ин лиҳоз соҳаи 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. 

Барои мушаххас ва амиқтар муайян намудани ҳолати хароҷоти буҷет дар 

шаҳру ноҳияҳои НТҶ дар ҳаҷми маблағгузории буҷети аз ҳисоби давлат ва 

саҳми ноҳия дар солҳои охирро таҳлил менамоем (ҷадвали 3.3.1).  
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Ҷадвали 3.3.1. - Ҳаҷми хароҷоти буҷети шаҳру ноҳияҳои НТҶ дар солҳои 2017 – 2020, 
млн.сомонӣ 

 
Номи шаҳру 

ноҳияҳо 

Солҳо 
2017 ҳиссаи 

ноҳия бо 
% 

2018 ҳиссаи 
ноҳия 
бо % 

2019 ҳиссаи 
ноҳия 
бо % 

2020 ҳиссаи 
ноҳия бо 
% 

ш. Ваҳдат 122,3 17 125,8 16 135,6 16 153,8 16 
ш. Роғун 24,8 3 34,9 4 28,8 3 30,8 3 
ш. Турсунзода 98,7 15 111,6 14 117,7 14 123,7 13 
н. Варзоб 31,6 4 33,5 4 36,8 4 37,1 4 
н. Лахш 33,6 7 36,0 7 38,1 7 39,5 7 
н. Рашт 28,5 5 30,5 5 35,1 4 38,9 4 
н. Нуробод 52,5 4 52,9 4 60,8 4 63,4 4 
н. Рӯдакӣ 125,1 17 148,6 19 159,8 18 184,1 20 
н. Сангвор 17,8 2 18,9 2 20,3 2 21,3 2 
н. Тоҷикобод 19,7 3 21,7 3 23,5 3 24,5 3 
н. Файзобод 34,7 5 39,4 5 46,1 5 46,9 5 
ш. Ҳисор 93,4 5 104,7 5 119,4 5 126,4 5 
н. Шаҳринав 36,1 13 40,2 12 43,5 14 45,7 14 

Сарчашма: таҳияи муаллиф. Дар асоси маводҳои Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
 
Аз нишондодҳои ҷадвали 3.3.1 чунин бар меояд, ки дар солҳо 2017- 2020 

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

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 мусоидати молиявӣ аз ҷониби давлат зиёд 

гардидааст. 

Дар ин давра дар НТҶ 3319,2 млн. сомонӣ аз ҷониби буҷети давлатӣ 

маблағгузорӣ гардидааст. Ҳиссаи шаҳри Ваҳдат дар тӯли чор сол арзиши 

миёнаи 16,2 %-ро ташкил намудааст, дар ноҳияи Шаҳринав бошад фоизи 

миёна, ё ин ки ҳиссаи маблағгузорӣ дар минтақа 5% - ро ташкил намуда, рӯй 

ба афзоиш ниҳода аст. 

Фаъолиятҳои амалигашта ва зинаҳои ояндаи рушди инфрасохтори 

иҷтимоии деҳотро дар ҷумҳурӣ ба се марҳила ҷудо намудаем: омодагӣ, 

амалисозӣ ва натиҷагирӣ, ки ҳар яки онҳо хусусият ва самтҳои мухталифи 

худро дороянд (ҷадвали 3.3.2). 
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Ҷадвали 3.3.2. - Марҳилаҳои рушди ояндаи инфрасохтори иҷтимоии деҳот 

Сарчашма: таҳияи муаллиф, дар асоси баронмаҳо ва стратегияҳои қабулгашта 
 

Дар марҳилаи аввал алакай асосҳои сиёсати рушди инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шуда, заминаи ҳуқуқӣ 

Номгӯйи   
  марҳилаҳо / 
хусусиятҳо 

1 марҳила  
(Омодагӣ)  

  2016–2021 с. 

2 марҳила 
(Амалисозӣ) 
2021–2026 с. 

3 марҳила  
(Натиҷагирӣ)  
2026-2030 с. 

 
 

Ҳадафҳои 
асосӣ 

Рушди истеҳсолоти 
бахшҳои 

иқтисодиёти 
кишоварзӣ ва 
инфрасохтори 

иҷтимоӣ 

Истифодаи оқилонаи 
иқтидори захиравии 

табиӣ - иқтисодии деҳот, 
баланд бардоштани сатҳу 
сифати зиндагӣ, маданият 

ва фарҳангии мардуми 
деҳот 

Беҳтар намудани 
шароити манзилӣ дар 
деҳот, баланд 
бардоштани дараҷаи кору 
фаъолият ва сатҳи 
зиндагии аҳолии деҳот 

 
Самтҳои 

афзалиятноки 
рушд 

 
Дастгирӣ ва рушди 

соҳаҳои муҳими 
кишоварзӣ 

 

Рушди устувори 
инфрасохтори иҷтимоии 

деҳот; 
ташкили босуръати 

истеҳсолоти маҳсулоти 
саноатии  воридот 

извазкунанда, сохторҳои 
таъминотӣ, хизматрасонӣ 

Рушди комплексӣ; агро 
саноатӣ, коркарди он ба 
содирот нигаронида шуда, 
инфрасохтори иҷтимоии 
деҳот 
 

 
 
 
 
 
 
 

Чорабиниҳои 
муҳим 

 

«Солҳои рушди 
деҳот, сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ 
2019 - 2021», 
барномаи давлатӣ 
«Консепсияи 
пешгӯии инкишофи 
Қонунгузории ҶТ дар 
соҳаи аграрӣ ва 
ҳифзи муҳити зист 
барои солҳои 2012 – 
2020», «Барномаи 
ислоҳоти кишоварзии 
ҶТ барои солҳои 2012 
– 2020», Қонун «Дар 
бораи хоҷагиҳои 
деҳқонӣ 2016» ва 
ғайра. 

«Созишномаи лоиҳавӣ 
байни ШСХК «Барқи 
Тоҷик» ва Ассотсиатсияи 
Байналмилалии Рушд 
«Электрофикатсияи деҳот 
аз 2020 -2025», «Солҳои 
рушди саноат 2022-2026», 
лоиҳаи «Идоракунии 
экологии замин ва 
беҳдошти воситаҳои 
зиндагӣ дар деҳот» 
«Консепсияи ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», 
Барномаи миёнамуҳлати 
рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 
2021-2025. Лоиҳаҳо оид 
ба рушди инфрасохтори 
мухталлиф 

«Стратегияи миллии 
рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои давраи 
то соли 2030», 
«Консепсияи идоракунии 
рушди маҳал дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои давраи то соли 
2030» 

 
Усулҳои 

идоракунӣ 

Татбики барномаҳои 
мақсадноки 
идоракунӣ 

Банақшагирии стратегии 
ҳадафҳо, муносибати – 
барномавӣ 

Татбиқи идоракунии 
муносибатҳои лоиҳавӣ ва 
идоракунии барномавӣ 

Усули 
идоракунии  

 
Соҳавӣ 

 
Минтақавӣ 

 
Минтақавӣ 

 
 

Нақши соҳаҳо 
дар 

иқтисодиёти 
деҳот 

 

Асоси иқтисодиёти 
деҳотро соҳаи 
кишоварзӣ ташкил 
медиҳад. 
 

Соҳаи кишоварзӣ нақши 
муҳим дорад, ки рушди 
бахшҳои инфрасохтори 
иҷтимоӣ ва бахшҳои 
дигари иқтисодиёти 
деҳотро меафзояд. 

Соҳаи кишоварзӣ мавқеи 
муҳимро дорост ва 
фаъолияти бахшҳои 
инфрасохтори иҷтимоиро 
аз ҳисоби бахшҳои дигари 
иқтисодиёт низ меафзояд 
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ташаккул ёфта, аввалин барномахои давлатии кӯтоҳмуддати танзимкунандаи 

рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот қабул шуда амалӣ гаштаанд. Азбаски 

дар марҳилаи аввал мақсади асосӣ, таъмини афзоиши маҷмуъи маҳсулоти 

кишоварзӣ, рушди инфрасохтори иҷтимоӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар деҳот 

диққати хос дода шуд. 

Марҳилаи якум – татбиқи равиши соҳавӣ дар идоракунии сохтмони 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот ва истифодаи барномаҳои мақсадноки 

идоракунӣ, ки барои ноил шудан ба ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот зарур буд. 
Дигаргуниҳои сифатӣ дар сиёсати рушди деҳот ворид гашт, ки дар сатҳи 

давлатӣ ҳадафҳои нав муайян карда шудаанд, ки онҳо муҳлати бештарро талаб 

мекунанд. Барои амалӣ намудани онҳо барномаҳои нави давлатӣ қабул карда 

шудаанд, ки аз барномаҳои пештара хело фарқ мекунанд: онҳо ба татбиқи 

муносибати минтақавӣ, ноҳиявӣ ва соҳавӣ дар идоракунӣ асос ёфта, соҳаҳои 

дигари афзалиятноки тараққиётро дарбар мегиранд. Ғайр аз он, барои таҳия ва 

амалӣ гаштани он усули банақшагирии дарозмуддати стратегияи барномаҳои 

мақсаднокро истифода мебаранд. 

Марҳилаи дуюм – ба фикри мо, сиёсати рушди инфрасохтори иҷтимоии 

деҳот, характери амалисозиро дорост, зеро вазифаи муҳим, нигоҳ доштани 

натиҷаҳои дар охири марҳилаи якум ба даст овардашударо дар назар дорем. 

Марҳилаи сеюм – бо маҷмуи равишҳои идоракунии барнома ва лоиҳаҳо 

фарқ мекунад. Ин имкон медиҳад, ки аз як тараф, устувории рушди деҳот аз 

он ҷумла инфрасохтори он натиҷагири шаванд, аз тарафи дигар, тағйиротҳои 

зарурӣ, ки ба он таъсир мерасонанд, ба амал бароварда шаванд. 

Маълум аст, ки сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурӣ, ин баланд 

бардоштани иқтисодиёти кишвар аст. Чунки иқтисоди муътадил шумораи 

шаҳрвандони ниёзмандро ба кумаки иҷтимоии давлатӣ коҳиш медиҳад, сатҳи 

бекориро паст намуда, даромади воқеии ихтиёриро афзоиш медиҳад. Бояд 

қайд кард, ки тадбирҳои ташкилӣ баҳри расонидани кумаки иҷтимоии давлатӣ 

ба аҳолии эҳтиёҷманд ва иштироки бахши хусусӣ дар он таваҷҷуҳ зоҳир 
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кардан муҳим буда. Баҳри коҳиш додани ҳолати онҳо чораҳои қатъӣ 

андешидан лозим аст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расми 3.3.6. - Таҳияи муаллиф. Модели идоракунии давлатии рушди 
инфрасохтори иҷтимоии деҳот 

Дастгирии ҷавонони 
деҳот ва ташкили 

барномаҳои иҷтимоӣ 

Табиӣ - Экологӣ Иҷтимоӣ  Иқтисодӣ  
 

Қабули қарор оид ба 
дастгирии рушди саноат 

дар деҳот 

Рушди истеҳсолот ва 
коркарди маҳсулоти 

кишоварзӣ 

Ба танзимдарории 
муносибатҳои  замин 
истифодабарандагон 

Тағйири шаклҳои 
хоҷагидорӣ 

Бартараф кардани 
монеаҳои коҳиш 

диҳандаи содирот 

Стандартҳои давлатӣ 

Қонунҳои соҳавӣ 

Стандартҳои муҳандисӣ 
ва сохтмони манзил 

Дастгирии иҷтимоии 
кӯдакон ва пиронсолон 

Нигаҳдории ҳолати 
экологӣ– табиӣ 

партовҳо, коркарди 
дуюм дараҷаи онҳо 

Идораи қонунгузории 
экологӣ ва ҳифзи табиат 

Дастгирии давлатӣ ба 
аҳолӣ дар ҳолатҳои 

фавқулодда 

Бартарафнамоии 
қазияҳои экологӣ ва 
таъсири он ба рушди 

деҳот 

Модели идоракунии 
давлатии инфрасохтори  

иҷтимоии деҳот 
 

Дастгирии 
рушди 

худидоракунии 
деҳот 

 

Молиявӣ  

Коркарди низоми нави 
чорабиниҳои андозӣ  

Чорабиниҳо оид ба 
рушди соҳибкории 

хурду миёна 

Таъмини идоракунии 
босифати дохилии 

буҷети давлатӣ 

Дастгирии давлатӣ ва 
бахши хусусӣ  оид ба 
таъмини омӯзиш ва 
бозомӯзии кадрӣ дар деҳот 

Пурзӯрнамоии 
таъминоти молиявӣ аз 

маблағҳои худи 

Вобастакунии 
идоракунии давлатӣ 
ба уҳдаи ҷамоатҳо 

Таъмини оқилонаи 
истифодаи захираҳои 

табии, чашмаҳо гиёҳҳои 
шифобахш 
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Барои таъмини рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот дар оянда, самтҳои 

асосии онро ҳамчун моделӣ идоракунии давлатии инфрасохтори иҷтимоии 

деҳот баҳри муайян намудани роҳҳои рушд, инчунин таъмини он таъсири 

бевоситаи худро мерасонад, пешниҳод менамоем. Расми 3.3.6.  
Ба фикри мо, дар модели пешниҳодшуда (расми 3.3.6) оид ба танзими 

давлатии ҳаёти деҳот соҳаҳои зерин бояд мавқеи худро пайдо кунанд: 

Муносибатҳои иқтисодӣ: 

- қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар шакли қонуни субъекти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо назардошти хусусиятҳои деҳот дар худуди ҷамоат, ноҳия, 

вилоят ва пурра намудани тадбирҳои дастгирии муҳимтарини соҳаҳои саноати 

кишоварзӣ, самти ҳуқуқии идоракунии давлатиро таъмин менамояд. 

- ҳамкории ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ дар татбиқи 

танзими комплекси агросаноатӣ, рафъи монеаҳо дар роҳи воридот ва содироти 

маҳсулоти кишоварзӣ, ки ба рушди КАС таъсири бевоситаи худро мерасонад. 

- дар деҳот тараққи додани соҳибкории хурду миёна, истеҳсол ва коркарди 

маҳсулоти кишоварзӣ, ташкили бозори хизматрасонӣ ба аҳолии деҳот ва 

онҳоро бо ҷойи кор таъмин намудан, дар асоси кумакӣ давлат ба самтҳои 

мухталифи он. 

 - тағйири шаклҳои хоҷагидорӣ ба монанди  кооперативҳо, ассотсиатсия, 

гурӯҳҳо ва муттаҳид намудани хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ, хоҷагиҳои 

оилавӣ, хоҷагиҳои хурди деҳқонӣ (фермерӣ) бо мақсади ба таври мутамарказ 

намудани талаботи онҳо дар соҳаи муайян, инчунин ҳал намудани масъалаи 

фӯруши маҳсулот дар бозор, ки бо шакл, механизм ва роҳҳои мушаххас бояд 

амалӣ гарданд. 

- ба танзим даровардани сохтмони манзили истиқоматӣ, заминҳои 

наздиҳавлигӣ ва дигар обеъктҳои ҷамъиятӣ – иҷтимоӣ, ки ба натиҷаи сатҳи 

зиндагӣ, соҳаи коммуналӣ таъсири бевоситаи худро мерасонад. 

 Муносибатҳои иҷтимоӣ: 

- муқаррар, қабул ва иҷро намудани қонунҳо, стандартҳои давлатии 

инфрасохтори иҷтимоӣ барои таъмини ҳаёти аҳолии деҳот, хизмати маишӣ, 
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маориф, нигаҳдории тандурустӣ, фарҳанг ва хифзи иҷтимоӣ, хизматрасонии 

манзилӣ – коммуналӣ ва нақлиётӣ, дар меҳвари конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бояд амалӣ гардад. 

- дар деҳот сохтани биноҳои истиқоматии ҳозиразамон, ки бо хизмати 

коммуналии сифатан баланд таъмин мебошанд, ки бо кумаки давлат ва бахши 

хусусӣ, қарзҳои дарозмуддат (ипотека) иҷро шуда метавонад. Тадбирҳои 

рушди сохтмони манзил дар деҳот ва бо манзил таъмин намудани аҳолии 

деҳот аз он ҷумла: мутахассисони ҷавон бо истифода аз низоми қарздиҳии 

ипотека амалӣ карда шавад. Қарзи ипотекӣ барои мақсадҳои зерин пешбинӣ 

карда шавад: дар деҳот хариди манзили тайёр; бунёди манзил дар деҳот, аз 

ҷумла ба итмом расонидани сохтмонӣ манзилҳои истиқоматии нотамом ва 

ғайра.  

- барои кам кардани сатҳи камбизоатӣ ва хароҷоти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар 

асоси барномаҳои мутобиқгардонии иҷтимоии кумак ба шаҳрвандони дар 

вазъияти душвори зиндагӣ қарор дошта, тадбирҳо оид ба ҳавасмандгардонӣ ва 

ҳалли мустақилонаи масъалаҳо ва мушкилотҳои онҳо иборат бошад.  
- дар  асоси ворид намудани дастовардҳои илм ва техника дар ҳаёт, зарурати 

густариши таълиму тарбияи касбӣ, омӯзиш ва бозомӯзии калонсолон зиёд 

мешавад, ки омӯзиши стратегии барномаҳои таълимӣ ва таҳияи шаклҳои нави 

дастгирии ин табақаи аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда шаванд. 

- таҳия ва тақвияти барномаҳои суғуртаи ихтиёрии бекорӣ бо принсипи додани 

ҳиссаҷудокунӣ асос ёфта, барои дар муҳлати маҳдуд додани ёрдампулӣ баҳри 

нигоҳ доштани дараҷаи даромади бекорон пешбинӣ шудааст. Ба мисоли, дар 

Иттиҳодияи Аврупо ду самти асосии такмили низоми дастгирӣ ва кам кардани 

шумораи табақаҳои осебпазири аҳолиро муайян мекунанд: бозсозии ҳифзи 

иҷтимоӣ бо мақсади зиёд кардани шумораи ҷойҳои корӣ ва таъмини ҷараёни 

меҳнат дар тамоми давраи ҳаёт, аз ҷумла давраи таҳсил ва кор, ки ба дарозтар 

шудани ҳаёти меҳнатӣ мусоидат мекунад; мутобиқсозии низоми таъминоти 

иҷтимоӣ ба афзоиши ҳаракат дар бозори меҳнатӣ, мусоидат намудан ба 
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гузариш аз кор ба омӯзиш ва худмашғулият, ки ба фикри мо, татбиқи онҳо 

барои тамоми табақаҳои осебпазири кишвари, мо комилан мувофиқ аст. 

Муносибатҳои табиӣ: 

- ба аҳолии маҳаллӣ додани ҳуқуқи аввалиндараҷа барои истифода бурдани 

сарватҳои табиии минтақае, ки онҳо зиндагӣ мекунанд. Ба мисоли маъданҳои 

фоиданок, обҳои маъданӣ, ҷамъоварии меваҳои худруй, гиёҳҳои шифобахш, 

шикор, моҳидорӣ ва ғайра. 

- пурзӯр намудани чораҳои назорат оид ба иҷрои қонунгузории экологӣ ва 

таъмини иштироки ҳадди ақали аҳолии маҳаллӣ бо роҳи таъсиси 

иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҳудудии шаҳрвандон дар соҳаи ҳифзи табиат ва 

муҳити зист, додани ваколатҳои дахлдор ба мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ва 

шахсони аъзо. 

- далелҳои экологӣ низ аз муҳимтарин манфиати давлатии рушди 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот мебошад. Таъмини тадбирҳои ёрии давлатӣ ба 

аҳолии деҳот дар сурати рӯй додани фалокат ва ҳодисаҳои фавқулодда аз 

қабили офатҳои табиӣ. 

- кам кардани миқдори партовҳо, безарар намудани онҳо дар маҳалҳо бо шакли 

кандани хандакҳои махсус дар мавзеи мушаххас, ки дар онҳо партовҳо пӯсиш 

ёфта, ба поруи органикӣ табдил меёбанд. Ташкили коркарди дуюм дараҷаи 

партовҳо, ки таҷрибаи шаҳрҳои бузург вуҷуд доранд (хусусан партовҳои 

пластикӣ, қоғазҳо ва маводҳои аз он истеҳсолшуда).  

Худидоракунии маҳаллӣ ва ҷамъиятии деҳот: 

- мустақилияти молиявии деҳот дар ҳалли масъалаҳои дорои аҳамияти 

маҳаллӣ пурзур карда шавад, то ки барои ҳалли онҳо манбаъҳои даромади 

бахши хусусӣ бошад. Дар асоси ҷустуҷӯи имкониятҳои васеъ намудани базаи 

андоз, баланд бардоштани фаъолияти мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ва тамоми 

аҳолии деҳот дар ҳалли масъалаҳои тараққӣ додани иқтисодиёт амалӣ 

мегарданд.  

- ба мақсади дар сатҳи ҷамоат, ноҳия гузоштани ҳадди ниҳоии ваколатҳои 

давлатӣ ва бо мақсади ҳамкории ҳокимияти маҳаллӣ бо бахши хусусии аҳолии 
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деҳот. Оид ба худидоракунии маҳаллӣ, мустақилияти ҷамоатҳо, маҳалҳои 

аҳолинишин бо ваколатҳо ва захираҳои молиявие, ки аз ҷониби давлат дода 

мешаванд, сохтори идоракунии он пешниҳод шудааст. 

- дастгирии давлатии мутахассисон ва дороиҳои худидоракунии маҳаллӣ дар 

чунин соҳаҳо, аз қабили: тайёр намудан ва бозомӯзии мутахассисон, кумаки 

моддии шахсоне, ки солҳои тӯлонӣ вазифаҳои роҳбарикунандаро иҷро 

намудаанд, ёрии ҳуқуқӣ ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва кормандони онҳо 

ва ғайра, ки аз ҷониби давлат амалӣ карда шаванд. Дар асоси принсипҳои 

асосии танзими давлатии ҳуқуқии ҳаёти деҳот дар қонунгузории давлатӣ бояд 

қонунҳое, ки меъёрҳо ва муносибатҳои таъминкунандаи рушди устувори 

иҷтимоию иқтисодии деҳотро ташкил мекунанд, бояд таҳия ва қабул шаванд. 

Муносибатҳои молиявӣ: 

- таҳияи барномаҳо оид ба азнавсоии низоми мавҷудаи андозбандӣ, зиёд 

кардани имтиёзҳое, ки имкон медиҳанд, роҳҳои қонунвайронкунии давлатӣ, 

кам кардани боҷи андоз ва коҳиш додани меъёри фоизи андозҳои асосиро аз 

байн баранд; 

- тадбирҳо оид ба содагардонии идоракунии соҳибкории хурду миёна. Чуноне, 

ки амалия нишон медиҳад, маҳз дараҷаи баланди салоҳкорӣ аксар вақт ба 

тараққиёти соҳаҳои алоҳидаи иқтисодиёт халал мерасонад. Ақидаҳои дигар 

оид ба рушди муносибатҳои иқтисодӣ, ин қарзи имтиёзнок тавассути бонкҳо 

бо иштироки давлат, меъёрҳои имтиёзноки иҷораи моликияти давлатӣ, 

хизмати коммуналӣ ва ғайра.  
Барои ғанӣ намудани буҷети давлатӣ, инчунин, ҷорӣ намудани ҷадвали 

афзоишёбандаи андозбандии прогресивӣ аз даромад аз аҳамият холӣ нест, 

таҷрибаи андозбандии (прогрессивӣ) қариб дар тамоми кишварҳои аз ҷиҳати 

иқтисодӣ пешрафтаи ҷаҳон истифода мешавад. Дар алоҳидагӣ андешидани 

тадбирҳои самти ташкилӣ, ки самаранокии кумаки давлатиро дар соҳаи 

иҷтимоӣ баланд мебардоранд. Таъмини назорати дохилии сатҳи баланди 

истифодаи мақсадноки маблағҳои буҷетӣ, ки барои пешгирӣ кардани 

истифодаи нодурусти онҳо ёрӣ мерасонад. 
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Хулосаи боби 3 

Таҳлилҳои гузаронида исбот намудаанд, ки соҳаи кишоварзӣ тараққӣ 

карда истодааст ва ҳамчун омили муҳими таъмини инкишофи инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот, тараққиёт ва рушди устувори он таъсири худро мерасонад, 

баромад менамояд. Дар асоси он, дурнамои соҳаро дар асоси усули динамикаи 

афзоиши солҳои охир (дар даҳсоли оянда ҳаҷми МУ 44,73% аз он ҷумла 

растанипарварӣ – 50,56%, чорводорӣ – 32,71%  хоҳад расид) таҳия ва 

пешниҳод намудем, ки ба сифатан беҳтар гаштани ҳолати инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот мусоидат менамояд.      

Омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳанд, ки асоси рушди соҳаи 

кишоварзӣ ин технологияҳои пешқадам мебошанд. Дар партави ин истифодаи 

системаи обёрии қатрагӣ пешниҳод шудааст, ки он на танҳо афзоиши 

ҳосилнокӣ, балки сарфаи назарраси иқтидори захира, коҳиш ёфтани меҳнати 

вазнини ҷисмонӣ, сарфаи об, инчунин ҳифзи табиат, беҳтар намудани 

вазъияти экологиро таъмин менамояд, таъсири бевосита мерасонад. 

Барои беҳтар гаштани базаи техникии соҳаи кишоварзии НТҶ ва ба 

талаботи ҳозираи молистеҳсолкунандагон ҷавобгӯ гаштани он, миқдори 

лозимаи трактор ва мошинолотҳо, инчунин барои дастрас гаштани онҳо 

маблағи лозима (921,2 млн.сомонӣ), тарҳрези шудааст, ки имконияти беҳтар 

гаштани равандҳои техникӣ ва технологии навтарини ҷаҳониро дар ҷараёни 

истеҳсолот таъмин менамояд. 

Барои беҳтар гаштани ҳолати муҳосибӣ - иқтисодӣ, истифода бурдани 

шакли пешқадами ҳисоби истеҳлок (амортизатсия) регресивӣ, регрессивии 

дукарата ва кумулятивӣ тавсия шудааст, ки дар натиҷа 

молистеҳсолкунандагони бузург метавонанд техникаи худро дар муҳлати 4 – 

5 сол иваз намоянд, молистеҳсолкунандагони нисбатан хурд онҳоро бо арзиши 

боқимондаи начандон гарон харидорӣ намуда, муҳлати муайян истифода 

баранд, ки дар натиҷа маҳсулоти онҳо рақобатпазир мегардад. 

Дар таҳқиқоти анҷомдодашуда имкон ва ҳалли мушкилотҳои мавҷуда, 

стратегияи рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот ҳамчун моделе пешниҳод 
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шудааст, ки таркиби ҷузъҳои зернизоми он, афзалиятҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, 

сохтор ва муносибатҳои молиявӣ, тағйиротҳои ҷиддӣ, ки мавҷуданд, ба назар 

гирифта шудаанд. Дар баробари он субъектҳои таъминоти инфрасохтори 

иҷтимоии деҳотро ба гурӯҳҳои мушаххас ҷудо намудаем: институтҳои 

идоравии таъминкунандаи рушди иҷтимоӣ дар маркази мақомоти давлатӣ дар 

ҳама сатҳҳо; таъмини хизматрасонӣ ба истеъмолкунандагон; ташкилотҳои 

молиявию қарзӣ ва сармоягузорӣ; ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ; 

иттиҳодияҳои ғайритиҷоратӣ, ки дар онҳо афзалиятҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, 

сохтор ва муносибатҳои молиявӣ акси худро ёфтаанд. Истифодаи он ҳамчун 

механизми ҷалби сармоя, ташаккулёбии инфрасохтори иҷтимоии деҳот ва 

таъмини самаранокии он мусоидат менамояд.  

Дар оянда баҳри рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот хусусан дар 

минтақаҳои кӯҳии НТҶ аз ҳисоби захираҳои табиӣ, меҳнатӣ, минтақаҳои 

сайёҳӣ ва ғайра ҳаҷми сармоягузории дохилӣ (шарикии давлат бо бахши 

хусусӣ) ва хориҷиро афзун намуда, баҳри ҷалби он  шароити хуб ва мусоид (ба 

монанди азнавсозии самти рекратсионӣ бунёди бунгоҳҳои тиббӣ, 

хизматрасонии фарҳангӣ - фароғатӣ – маданӣ) ташкил намудан лозим аст. 

Татбиқи лоиҳаҳо доир ба рушди инфрасохтори иҷтимоии НТҶ – ро дар 

миқёси шаҳру ноҳияҳо, инчунин дар сатҳи водии Ҳисор (82,2% дар водии 

Ҳисор 44,9км роҳ, 6 пул бо дарозии 300м, сохтмону барқарорсозии марказҳои 

касбомӯзи ва коллеҷҳои омӯзишӣ, таъмири иншоотҳои обтаъминкунӣ ва ғайра 

амалӣ гаштаанд, ки дар натиҷа самаранокии инфрасохтори иҷтимоии он амалӣ 

гаштааст) ва Рашт таҳлил гаштаанд. Барои боз ҳам беҳтар намудани ҳолати 

кунунӣ ва таъмини рушди ояндаи он, ки маблағгузориҳои иловагиро талаб 

менамояд, дар асоси динамикаи маблағгузории буҷетӣ давлатӣ ва бахши 

хусусӣ (солҳои сипаригаштаи таҳлилӣ), ҷалби сармоягузории дохиливу 

хориҷӣ, татбиқи лоиҳаҳо ва дигар маблағгузориҳо ва таъмини рушди 

инфрасохтори иҷтимоии НТҶ ба назар гирифта, то давраи соли 2025 (1156,7 

млн.сомонӣ) ва 2030 (1492,3 млн.сомонӣ) дурнамои он, пешниҳод шудааст. 



 
 

162 
 

Дар асоси омӯзиши маълумоти овардашуда «Барномаи рушди иҷтимоию 

– иқтисодии шаҳри Ҳисор барои солҳои 2021 – 2025» дар бахшҳои мушаххас, 

таҳлили ҷиҳатҳои мусбӣ, манфӣ, имкониятҳо мавҷуда ва хатарҳои эҳтимолӣ 

таҳия ва пешниҳод шудаанд, ки истифодаи онҳо ба равандҳои алоҳида ва 

бахшҳои мухталифи инфрасохтори иҷтимоӣ ва самаранокии онҳо таъсири 

мусбӣ расонида, шароити хуби зисту зиндагии аҳолиро муҳайё ва натиҷаи 

дилхоҳи иҷтимоӣ – иқтисодиро фароҳам меоранд. 

Дар асоси ҷустуҷӯи имкониятҳои баланд бардоштани фаъолияти 

мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ва тамоми аҳолии деҳот дар ҳалли масъалаҳои 

тараққӣ додани инфрасохтори иҷтимоӣ дар сатҳи ҷамоат, ноҳия гузоштани 

ҳадди ниҳоии ваколатҳои давлатӣ ва бо мақсади ҳамкории ҳокимияти давлатӣ 

бо бахши хусусии аҳолии деҳот, самтҳои идоракунии он ва мушкилотҳои 

вуҷуд дошта дар сиёсати иҷтимоии давлатӣ тарҳрезӣ шудааст, ки 

худидоракунии маҳаллӣ, мустақилияти ҷамоатҳои маҳалҳои аҳолинишин бо 

ваколатҳо ва захираҳои молиявие, ки аз ҷониби давлат дода мешаванд. Дар 

асоси захираҳои дохилӣ ва шарикии давлат бо бахши хусусӣ (баробарҳуқуқии 

давлат ва ҷамъият, тиҷорат, хизматрасонӣ) таъмин менамояд. 

Таҳлилҳо нишон доданд, ки яке аз соҳаи муҳимтарини инфрасохтори 

иҷтимоӣ, соҳаи манзилӣ – коммуналӣ аст, ки вазифаи асосии он фароҳам 

овардани шароити мусоиди зисту зиндагонӣ мебошад, барои беҳтар гаштани 

ҳолати он дар асоси ҷалби сармояи бахши хусусӣ ва дастгирии давлатӣ таъсис 

додани ташкилотҳо ва ҷамъиятҳои ғайридавлатӣ ба монанди фонди махсуси 

«Манзил» пешниҳод шудааст. 

Барои таъмини рушди ояндаи инфрасохтори иҷтимоии деҳот дар асоси 

барномаҳои мақсаднок ҷудо кардани захираҳои моддӣ, маблағҳои буҷети 

амалӣ гаштанд, се марҳила ва хусусиятҳои хоси худро дар бар мегирад, ки 

тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян ва таъмин карда мешаванд, 

пешниҳод шудааст.   

Яке аз мушкилотҳое, ки ба ҳолати экологӣ таъсири манфи мерасонад, ин 

коркард нашудани паротовҳои сахти маишӣ ва маҳсулотҳои истеъмолӣ 
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мебошанд. Ташкили коркарди дуюм дараҷаи партовҳо, ки таҷрибаи шаҳрҳои 

бузург вуҷуд доранд (хусусан партовҳои пластикӣ, қоғазҳо ва маводҳои аз он 

истеҳсолшуда). Кам кардани миқдори партовҳо, безарар намудани онҳо дар 

маҳалҳо бо шакли кандани хандакҳои махсус дар мавзеи мушаххас, ки дар 

онҳо партовҳо пӯсиш ёфта, ба поруи органикӣ табдил меёбанд, пешниҳод 

шудааст, ки самаранокии иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологиро таъмин менамояд.  

Бояд қайд кард, ки тадбирҳои ташкилӣ баҳри расонидани кумаки 

иҷтимоии давлатӣ ба аҳолии эҳтиёҷманд ва иштироки бахши хусусӣ дар он 

таваҷҷуҳ зоҳир кардан муҳим аст. Барои таъмини рушди ояндаи инфрасохтори 

иҷтимоии деҳот ва самтҳои асосии он, модели идоракунии давлатии 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот, ки аз панҷ қисмати асосӣ иборат буда, ба 

танзими ҳаёти деҳот ва рушди инфрасохтори иҷтимоии он саҳми арзанда 

мегузорад, пешниҳод шудааст. 
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ХУЛОСА ВА ТАВСИЯҲО 
Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

1. Омӯзиши асарҳо оид ба мавзуъ нишон додан, ки ба инкишофи 
инфрасохтори иҷтимоии деҳот бисёр омилҳо, унсурҳо ва равандҳои 
гуногунҷабҳа таъсир мерасонад, ки боиси тағйироти кулли ва таъмини соҳаи 
иҷтимоии деҳотро метезонанд, инчунин ба беҳтар гаштани инфрасохтори 
иҷтимоӣ, коҳиш додани нобаробарии байни деҳот ва шаҳр саҳмгузор 
мегарданд, аз қисмат ва унсурҳои мушаххаси бо ҳам алоқамандӣ таъсиррасон 
иборат аст, ки истифодаи он ҳамчун маҳаки асосӣ баромад карда метавонад, 
муайян ва пешниҳод шудааст [4-M, 12-М].   

2. Омӯзиши самтҳои назариявии рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот, 
таҳқиқи асарҳои олимони хориҷӣ ва ватанӣ оид ба масъалаи мазкур ва дар 
асоси онҳо ақидаи нави муаллиф пешниҳод карда шудааст. «Инфрасохтори 
иҷтимоии деҳот ин маҷмуи объектҳое мебошанд, ки барои мустақим қонеъ 
кардани талаботи (инсон) одамон, хусусан сокинони деҳот, инчунин таъмини 
сатҳи муайяни зиндагӣ, тарбияи такрористеҳсолии ҳамаҷонибаи ҳаёти шахс ба 
хусусиятҳои хоси иқтисодӣ - бозоргонӣ пешбинӣ шудааст»[4-M]. 

3. Дар пояи омӯзиши таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ оид ба рушди 
инфрасохтори иҷтимоии деҳот, ки истифодаи онҳо ба ҷойгиршавии ҷуғрофӣ 
ва шароити табиӣ – иқлимии ҷумҳурӣ ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ мувофиқ 
мебошад, истифодаи онҳо тавсия шудаанд: қабули стратегияи дарозмуддати 
рушди Ҷумҳурии Мардумии Чин; таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои махсуси «Рушди 
инфрасохтори деҳот» ва ҷалби сармояи дохиливу хориҷии Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон; ташкили шаклҳои хоҷагидории бузург, махсусгардонидашуда ва 
кооперативӣ, инчунин истифодаи технологияи пешқадам дар соҳаи 
кишоварзии Ҷумҳурии Исроил; таҳияи лоиҳаҳои махсуси «Аил – лоиҳа», ки 
ба навсозии инфрасохтори иҷтимоии деҳот равона карда шудаи Ҷумҳурии 
Қазоқистон; мутамарказнамоии мақомоти давлатӣ ва ҳуқуқҳои мақомоти 
худидоракунии маҳаллӣ дар тақсимоти буҷетӣ Федератсияи Русия [7-M]. 

4. Таҳлили фаъолияти соҳаи кишоварзӣ нишон дод, ки истеҳсоли 
маҳсулоти барои инсон ҳаётан муҳим (соҳаи растанипарварӣ - картошка – 
13,97%, сабзавот – 42,78%, ангур – 46,90%, меваҷот – 18,96%, ва дар соҳаи 
чорводорӣ – гӯшт бо вазни зинда – 20,92%, шир – 8,81%, тухм – 94,38%) 
афзудаанд. Дар натиҷа истеҳсоли маҳсулоти умумии соҳаи кишоварзӣ ҳамаги 
36,1% аз он ҷумла растанипарварӣ – 35,8% ва чорводорӣ – 36,9% ташкил 
медиҳанд. Дар баробари дастовардҳои назаррас як қатор камбудиҳо низ вуҷуд 
доранд (ба монанди коҳиш ёфтани майдони заминҳои корам – 5,3%, алафдарав 
– 8,2%, боир – 22,4% инчунин коҳиш ёфтани истеҳсоли ғалла – 8,0% ва пахта 
зиёда аз 2 маротиба), ки ташвишовар мебошанд, арзёбӣ гардидаанд[5-М, 9-М].  
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5. Дар асоси таҳлили ҳолати ҳозираи инфрасохтори иҷтимоии НТҶ ба 
чунин хулоса омадан мумкин аст, ки дар соҳаи тандурустӣ дигаргуниҳои 
мусбӣ ҷой доранд, чунончи дараҷаи рушди он маҷмуан 33,18% (дар сатҳи 
духтурони касбӣ 57,69% ва кормандони миёнаи тиббӣ ба 67,17% расидааст, 
беморхонаҳо – 27 адад, шумораи катҳои беморон 693 адад) мебошад. Дар 
соҳаи маориф муассисаҳои томактабӣ 25 адад (аз он ҷумла дар шаҳр – 4 адад 
ва деҳот – 21 адад) афзоиш ёфтааст. Суръати рушди он дар деҳот 2,2 
маротибаро ташкил додааст, ҳол он, ки афзоиши шумораи кӯдакон дар 
муассисаҳои томактабӣ дар умум 46,75% ташкил медиҳад (дар шаҳр – 33,88% 
ва деҳот 2,06 маротиба), яъне суръати афзоиши кӯдакистонҳо аз суръати 
афзоиши кӯдакон бештар мебошад. Аммо миқдори умумии муассисаҳои 
миёна дар соли 2010 - 51,3% бошад, дар соли 2020 ба 66,7% расидааст, агар 
миқдоран онҳо 7,4 % афзуда бошад, шумораи хонандагон дар ин муҳлат зиёда 
аз 3 маротиба афзудааст, ки диққати ҷиддиро талаб менамояд. Ҳолати соҳаи 
фарҳангӣ, ки дар тарбия ва ташаккулёбии инсон, хусусан дар деҳот саҳми 
арзанда дорад, дар солҳои таҳлили афзоиши муасисаҳои фарҳангӣ – 1 адад, 
китобхонаҳо – 15 адад, ки сатҳи маърифатнокии аҳолиро рӯз аз рӯз баланд 
менамояд, осорхонаҳо – 2 адад, аммо баъзе муассисаҳои соҳа ҳолати 
косташавиро дороянд (клубҳо 39 адад кам гаштаанд), ки ба рушди соҳаи 
мазкур таъсири мусбӣ мерасонанд [6-M]. 

6. Ҳолати хизматрасонии манзилӣ – коммуналӣ байни шаҳр ва деҳот 
нишон медиҳанд, ки суръати афзоиши масоҳати манзили истиқоматӣ нисбат 
ба шаҳр (115,20%) дар деҳот (122,5%) зиёдтар мебошад, яъне беҳ гаштани 
ҳолати он дар деҳотҷойҳо дида мешавад. Хизматрасонии коммуналӣ ба 
монанди таъминоти аҳолӣ бо оби нӯшокӣ шаҳодати он аст, ки дар соҳаи 
мазкур низ беҳбудӣ дида мешаванд. Шумораи облӯлаҳо ва шабакаҳои 
облӯлаҳои алоҳида дар давраи таҳлили мутаносибан 6,56% ва 10,53% коҳиш 
ёфтаанд, ки ба таъминоти аҳолӣ бо оби нӯшокӣ дар як шабонарӯз (аз 30,71л 
соли 2017 то 21,36л соли 2020) таъсир расонидааст. Сабаби асосии он куҳна ва 
фарсуда шудани системаҳои вуҷуддошта мебошад, аммо сифатан ва миқдоран 
оби нӯшокии соф карда шуда (15,0% дар соли 2020) афзоиш ёфтааст [10-M]. 

7. Ҳолати хароҷоти буҷети давлатӣ дар миқёси соҳаҳои инфрасохтори 
иҷтимоӣ низ беҳтаршавиро дорост, агар соли 2015 он 591,1 млн.сомониро 
ташкил дода бошад, пас дар соли 2020 – 952,6 млн. сомонӣ (162,0%) афзоиш 
ёфтааст. Дар миқёси соҳаҳо маориф - 71,7%, тандурустӣ – 27,4%, нақлиёт ва 
алоқа– 0,7% ишғол менамоянд. Яъне ҳукумати кишвар ба ду соҳаи асосии 
инфрасохтори иҷтимоии деҳот, ки мавқеи хосеро барои тарбия ва солимии 
аҳолӣ ишғол менамоянд, таваҷуҳи хоса медиҳад [6-M].   
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8. Таҳлилҳо нишон доданд, ки дар асоси афзоиши ҳиссаи давлат ва кумаки 
он ба соҳаҳои инфрасохтори иҷтимоии НТҶ сатҳи зисти аҳолии он рӯз аз рӯз 
беҳтар гаштааст. Дар марҳилаи таҳлили  музди номиналии миёнаи моҳонаи 
ҳисобшудаи кормандони иқтисодиёт -143,33%, таъминоти аҳолӣ бо манзил ба 
1 нафар – 113,34%, гардиши савдои чакана – 132,69% афзоиш ёфтааст, ки 
далолати баланд гаштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ мебошад [6-М]. 

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 
1. Тадбирҳои махсуси мушаххаси муайяншуда оид ба рушди 

инфрасохтори иҷтимоии деҳот ва ақидаи муаллиф доир ба моҳияти он ва 
ҷузъҳои асосии инфрасохтори иҷтимоӣ, ки таҳия шудааст, метавонад дар 
оянда ҳангоми омӯзиши фанҳои назарияи иқтисодӣ, иқтисодиёт дар КАС, 
молия ва муҳосибот, ташкили истеҳсолоти кишоварзӣ мавриди истифода 
қарор гиранд [4-M, 11-М]; 

2. Дар асоси таҳқиқи соҳаи кишоварзӣ (44,73% афзоиш) муайян карда шуд, 
аз он ҷумла базаи техникии он бо намудҳои мухталиф ва ҳаҷми маблағи 
лозима (ҳамагӣ 921,2 млн.сомонӣ, аз ҷумла барои тракторҳо – 28,1 (3%) ва 97% 
арзиши мошинолотҳои кишоварзӣ ишғол менамоянд) муайян шуда, маблағи 
хӯрдашавии воситаҳои истеҳсолот бо усули регресивӣ ва кумулятивӣ тавсия 
шудааст, ки метавонад барои банақшагирии соҳаи кишоварзӣ ва таъмини 
рушди он дар оянда истифода шаванд [2-M]. 

3. Барои ба эътидол овардани ҳолати соҳаи маориф (хусусан дар 
муассисаҳои таълимӣ), миқдори муассисаҳои миёнаи пурраро (аз ҳисоби 
талабагоне, ки қобилияти аз худ намудани барномаи таълимии синфҳои 
болоиро (10-11), доро нестанд) коҳиш додан лозим аст. Барои ин гурӯҳи 
хонандагон литсейҳо, муассисаҳои касбӣ - техникии соҳаҳои мухталифи 
хоҷагии халқ таъсис дода шаванд, дар ин ҳолат, мо ба ду ҳадаф ноил мешавем. 
Якум – таъмини соҳаҳои иқтисодиёти хоҷагии халқ, бо коргарон ва 
мутахассисони соҳибкасбӣ ба талаботи замона ҷавобгӯ. Дуюм – коҳиш додани 
миқдори хонандагони синфҳои болоӣ, (маълумоти пурраи миёна) қазияи 
бунёди муассисаҳои таълимиро коҳиш дода, миқдори хонандагонро дар як 
синфхона (зичии талабагон) ва ниҳоятан ба баланд бардоштани сифати 
дониши хатмкунандагон таъсири мусбӣ мерасонад, тавсия мешаванд [6-M]. 

4. Таҳлилҳо нишон доданд, ки яке аз соҳаҳои муҳимтарини инфрасохтори 
иҷтимоӣ, соҳаи манзилӣ – коммуналӣ аст, ки вазифаи асосии он фароҳам 
овардани шароити мусоиди зисту зиндагонӣ мебошад, барои беҳтар гаштани 
ҳолати он дар асоси ҷалби сармояи дохилӣ ва шарикии давлат бо бахши хусусӣ 
таъсис додани ташкилотҳо ва ҷамъиятҳои ғайридавлатӣ ба монанди фонди 
махсуси «Манзил» пешниҳод шудааст [3-M]. 
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5. Омилҳои асосии ташаккулдиҳии рушди инфрасохтори иҷтимоии деҳот 
ва ҷанбаҳои рушдкунандаи он муайян карда шуда, бо назардошти 
мушкилотҳои мавҷуда, модели идоракунии давлатии инфрасохтори иҷтимоии 
он, инчунин таъсири натиҷавӣ ва самаранокии он дар миқёси иштирокчиён 
таҳия гардидааст ва ҳамчун дастурамал метавонад дар оянда истифода 
шавад[3-M].  

6. Дар натиҷаи таҳлили ҳолати татбиқи маблағи лоиҳаҳои рушди 
инфрасохтори иҷтимоӣ НТҶ муайян карда шуд, ки татбиқи лоиҳаҳо дар сатҳи 
водиҳои минтақа, ҳолати маблағгузорӣ дар шаҳру ноҳияҳои водии Ҳисор 
(82,2% дар водии Ҳисор 44,9км роҳ, 6 пул бо дарозии 300м, сохтмону 
барқарорсозии марказҳои касбомӯзӣ ва коллеҷҳои омӯзишӣ, таъмири 
иншоотҳои обтаъминкунӣ ва ғайра амалӣ гаштаанд, ки дар натиҷа 
самаранокии инфрасохтори иҷтимоии он амалӣ гаштааст), нисбат ба водии 
Рашт (17,8%) зиёдтар мебошад, ки ин номутаносибии рушди инфрасохтори 
иҷтимоии деҳотро дар НТҶ ба вуҷуд овардааст, барои аз байн бурдани он, 
маблағгузорӣ ба инфрасохтори иҷтимоӣ дар НТҶ то давраи 2030 таҳия ва 
пешниҳод шудааст [3-M]. 

7. Баҳри беҳтар намудани ҳолати экологии деҳот ва ташкили ҷойҳои нави 
корӣ, коркарди саноатии партовҳо дар асоси кам кардани миқдор ва безарар 
намудани онҳо дар маҳалҳо бо шакли кандани хандакҳои махсус дар 
мавзеъҳои мушахасси алоҳида, ки дар онҳо партовҳо пӯсиш ёфта, ба поруи 
органикӣ табдил меёбанд, инчунин ташкили коркарди дуюми партовҳо, ки дар 
таҷрибаи давлатҳои пешрафта вуҷуд доранд (хусусан партовҳои пластикӣ, 
қоғазҳо ва маводҳои аз он истеҳсолшуда) тавсия шудааст [1-M]. 

8. Вазъияти идоракунии давлатии инфрасохтори иҷтимоии деҳот ва ҳолати 
кунунии он, таъсири омилҳои мавҷуда (дигаргуншавии ҷамъиятӣ, ҳолатҳои 
табиӣ ва буҳронӣ) муайян шуда, баҳри бартарф намудани он модели сохтори 
гузариш ба рушди мукаммали худидоракунӣ, ки он ба захираҳои дохилӣ ва 
шарикии давлат бо бахши хусусӣ (баробарии ҳуқуқии давлат ва ҷамъият дар 
тиҷорат ва хизматрасонӣ) асос ёфтааст ва марҳилаҳои рушди оянда, ки 
истифодаи онҳо дар оянда самаранокии инфрасохтори иҷтимоиро таъмин 
менамояд, таҳия ва пешниҳод шудааст [1-M]. 

Тадбирҳои мазкур метавонанд дар оянда ба рушд ва самаранокии 
фаъолияти инфрасохтори иҷтимоии деҳот таъсири хос гузоранд, инчунин ба 
рушди иқтисодиёт, ҳавасмандии истиқоматкунандагон ба ободонии он ва ба 
коҳиш додани фарқият байни шаҳру деҳот мусоидат намоянд. 
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