
 

ИЗҲОРОТИ МАТБУОТӢ 

 

Ҳукумати Ҷопон бахшҳои тандурустӣ, кишоварзӣ ва ҳифзи иҷтимоии 

Тоҷикистонро дастгирӣ мекунад 

Маросими имзорасии 4 шартномаи грантӣ ба маблағи умумии 456 751 

доллари ИМА 

 

Душанбе, ТОҶИКИСТОН 
 

23 январи соли 2023 дар Сафорати Ҷопон дар Душанбе маросими имзорасонии чаҳор 

лоиҳаи нав баргузор гардид. Созишномаҳои грантӣ байни Сафири Фавқулода ва Мухтори 

Ҷопон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷ-би Тошиҳиро АИКИ ва намояндагони мақомотҳои 

пазиранда кӯмакҳо ба имзо расиданд. Маблағи умумии кӯмакҳои бебозгашти Ҳукумати 

Ҷопон барои ин лоиҳаҳо 456,751 доллари ИМА-ро ташкил медиҳад. 

 

      Чаҳор лоиҳаи нав дар чаҳорчӯбаи Барномаи Ҳукумати Ҷопон оид ба кӯмакҳои 

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

 

1. “Лоиҳаи сохтмони таваллудхона дар ноҳияи Дарвоз” ба маблағи 132,527 доллари 

ИМА бо ҷ-би Саидбурҳон АБДУРАҲМОНЗОДА, раиси ноҳияи Дарвоз ба имзо 

расид; 

 

2. “Лоиҳаи сохтмони канали обёрӣ дар ҷамоати Сучони ноҳияи Шуғнон” ба маблағи 

110,423 доллари ИМА бо ҷ-би Ҷумъа ҶУМАЗОДА раиси ноҳияи Шуғнон ба имзо 

расид; 

 

3. “Лоиҳаи сохтмони маркази занон дар ҷамоати Оббурдони ноҳияи Мастчоҳ” ба 

маблағи 111,165 доллари ИМА бо ҷ-би Аъзам Ализода, раиси ноҳияи Мастчоҳ ба 

имзо расид; 

 

4. “Лоиҳаи такмили таҷҳизоти тиббии Беморхонаи марказии ноҳияи Бобоҷон 

Ғафуров” ба маблағи 102,636 доллари ИМА бо ҷ-би Муродҷон ҶУРАЕВ, директори 

Беморхонаи марказии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба имзо расид;  

 

  Зимни суханронӣ дар маросим, ҷ-би Тошиҳиро АИКИ қайд намуданд, ки “Ҷопон дар 

тӯли беш аз 30 сол аз замони ба даст овардани истиқлолияти Тоҷикистон ба мардуми 

Тоҷикистон ҳамчун дӯсти хуб дар бахшҳои мухталиф кумак мекунад. Соҳаҳои тандурустӣ, 

кишоварзӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ самтҳои муҳими ҳамкориҳои дуҷонибаи Ҷопон ва Тоҷикистон 

мебошанд.” 

 

Дар доираи лоиҳаи мазкур дар ноҳияи Дарвоз дар деҳаи Сагирдашт бинои нави 

таваллудхона бунёд шуда, аз ҷониби Фонди Оғохон таҷҳизоти иловагии тиббӣ таъмин карда 

мешавад. Айни замон бинои таваллудхона дар ҳолати фарсуда қарор дошта, таҷҳизоти 

мавҷудаи тиббӣ низ кӯҳна буда, барои хидматрасонии ҳама беморон кофӣ нест. Аз ин сабаб 
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таваллуд ва нигохубини тифлони навзод дар шароити номусоид сурат мегирад. Татбиқи 

лоиҳа ба табибон имкон медиҳад, ки дар бинои нави таваллудхона ба модарон ва кӯдакони 

навзод хизмати самараноки тиббӣ расонанд. 

 

Дар доираи лоиҳаи сохтмони канали обёрӣ дар ноҳияи Шуғнон деҳаҳои Сипинз, 

Шедевшал ва Питоби ҷамоати Сучон бо оби кофии обёрӣ таъмин карда мешаванд. Айни 

замон се деҳа аз сабаби нарасидани оби полези  мушкили доранд, зеро онҳо аз манбаи об 

дур ҷойгиранд. Татбиқи лоиҳа мушкили норасоии оби полези барои сокинон ва деҳқонони 

маҳаллӣ аз байн бурда шуда, амнияти озуқаворӣ дар ҷамоати Сучон беҳтар мегардад. 

 

Дар доираи лоиҳаи «Маркази занон» дар ҷамоати деҳоти Оббурдони ноҳияи Мастчоҳ 

маркази занон бунёд мегардад. Қаблан дар ноҳия ягон маркази занон вуҷуд надошт, ки дар 

он занҳо малакаи касбӣ, маслиҳат ва ё кӯмаки ҳуқуқӣ гиранд. Татбиқи лоиҳаи мазкур нақши 

занонро дар ҷомеа таҳким бахшида, ҷойҳои нави корӣ таъсис дода, имкони гузаронидани 

курсҳои омӯзишӣ ва машваратҳои касбӣ барои тамоми занони минтақаро фароҳам меорад. 

 

Дар доираи лоиҳаи мазкур такмили таҷҳизоти тиббии Беморхонаи марказии ноҳияи 

Бобоҷони Ғафуров, барои расонидани ёрии босифати тиббӣ ба модарон ва тифлони навзод 

таҷҳизоти нави тиббӣ таъмин карда мешавад. Дар айни замон таҷҳизоти тиббии бемористон 

кӯҳна буда, барои кормандони беморхона дар иҷрои вазифаашон мушкил эҷод мекунад. Дар 

доираи лоиҳа таҷҳизоти кӯҳнаи тиббӣ бо таҷҳизоти нав иваз карда мешавад, ки имкон 

медиҳад ба модарон  дар шароити мусоид таваллуд кунанд. 

 

Дар охир ҷаноби АИКИ изҳори умедворӣ кард, ки ҳар як лоиҳа сари вақт анҷом ёфта, 

сифат ва амнияти зиндагии мардумро дар соҳаҳои тандурустӣ, кишоварзӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 

беҳтар хоҳад кард. 

 

Намояндагони мақомотҳои пазирандаи чор лоиха ба хукумат ва мардуми Япония барои 

дастгири миннатдорӣ баён карданд.  

  

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. 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 453 лоиҳаро ба маблағи умумии $37,4 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 
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