
 

Ҳукумати Ҷопон бахши тандурустӣ ва маорифи Тоҷикистонро 

дастгирӣ мекунад 
Маблағи умумии 325,763 доллари ИМА (тақрибан 3,677,864 сомонӣ) ба 3 

манфиатбарандагон дода шуд 
 

 

   28-уми октябри соли 2021 дар Сафорати Ҷопон маросими ба имзорасонии се лоиҳаи 

нав баргузор гардид. Созишномаҳои грантӣ байни Сафири Фавқулода ва Мухтори Ҷопон дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷ-би МИЯШИТА Такаюки ва намояндагони мақомотҳои 

пазирандаи кӯмакҳо ба имзо расиданд. Маблағи умумии кӯмакҳои бебозгашти Ҳукумати 

Ҷопон барои ин лоиҳаҳо 325,763 доллари ИМА-ро ташкил медиҳад. 

 

      Се лоиҳаи нав дар чаҳорчӯбаи Барномаи Ҳукумати Ҷопон оид ба кӯмакҳои бебозгашт 

ва амнияти башарӣ барои бахши аъзами аҳолӣ (GGP) маблағгузорӣ мешаванд:  

 

- «Лоиҳаи сохтмони мактаби ибтидоӣ дар деҳаи Таги Чинори ҷамоати Гули Сурхи 

шаҳри Истаравшан», ба маблағи 89,866 доллари ИМА бо ҷ-би Адҳам Маъмурзода, 

раиси шаҳри Истаравшан ба имзо расид; 

 

- «Лоиҳаи сохтмони мактаби рақами 35 дар деҳаи Боғистони ҷамоати С.Турдиеви 

ноҳияи Ҳамадонӣ», ба маблағи 132,746 доллари ИМА бо ҷ-би Бозоралӣ 

ОДИНАЗОДА, раиси ноҳияи Ҳамадонӣ ба имзо расид; 

 

- «Лоиҳаи сохтмони бунгоҳи тиббӣ дар деҳаи Бурма-2, ҷамоати Султонободи 

ноҳияи Рӯдакӣ», ба маблағи 103,151 доллари ИМА бо ҷ-би Азизулло 

ИСМАТЗОДА, раиси ноҳияи Рӯдакӣ ба имзо расид; 

 

  Зимни суханронӣ дар маросим, ҷ-би МИЯШИТА Такаюки қайд намуданд, ки “Ба 

муносибати 30-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз ман бо хушнудӣ 

санадҳои сохтмони боз ду мактаби дигар ва як маркази тиббиро ба имзо мерасонам. Соҳаҳои 

маориф ва тандурустӣ ҳамеша самтҳои афзалиятноки ҳамкориҳои мо бо Тоҷикистон 

мебошанд. Умедворам, ки ин лоиҳаҳо сари вақт амалӣ шуда ба рушди кишвар мусоидат 

хоҳанд кард.” 

 

 Ҳукумати Ҷопон нияти идомаи додани дастгирӣ барои сохтани ҷомеаи беҳтар барои 

ҳамаро дорад ва кӯшиш менамояд, ки бо мардуми Тоҷикистон якҷоя кор кунад. 

 

Кӯмакҳои бебозгашт барои бахши аъзами аҳолӣ ва амнияти башарӣ “GGP” тарҳи Барномаи 

расмии Ҷопон оид ба рушд мебошад. Алалхусус, лоиҳаҳои кӯмакҳои бебозгашт барои бахши аъзами 

аҳолӣ ва амнияти башарӣ барои дастгирӣ намудани соҳаҳои мухталифи бахши аъзами аҳолӣ дар 

сартосари Ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шудаанд. Кӯмакҳои бебозгашти лоиҳаҳои амнияти 

башарӣ барои бахши аъзами аҳолӣ ба ҳокимиятҳои маҳаллӣ, соҳаҳои маориф ва тандурустӣ, 

ҳамчунин ба созмонҳои ғайридавлатӣ расонида мешавад. Аз соли 1996 то инҷониб, кӯмакҳои 

бебозгашт барои бахши аъзами аҳолӣ ва амнияти башарӣ 437 лоиҳаро ба маблағи умумии $35,8 

миллион доллари ИМА дар Тоҷикистон амалӣ намудааст. 

 

Барои маълумоти бештар роҷеъ ба Барномаи расмии Ҷопон оид ба рушд ба саҳифаи сомонаи 

зайл назар андозед https://www.tj.emb-japan.go.jp/itpr_ru/kusanone_r.html 

 

https://www.tj.emb-japan.go.jp/itpr_ru/kusanone_r.html


      
 

         


