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ИЗҲОРОТИ МАТБУОТӢ 

 

БА АНҶОМРАСИИ ЛОИҲАИ АЗНАВСОЗИИ  

МАКТАБИ №10 ДАР ДЕҲАИ САФОБАХШ ҶАМОАТИ АқСУИ НОҲИЯИ ДАНҒАРА ДАР 

ДОИРАИ КӯМАКҲОИ БЕБОЗГАШТИ ҶОПОН 

 

Душанбе, ТОҶИКИСТОН 

 

31 январи соли 2023 ҷ-би Тошиҳиро АИКИ, Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷопон дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар якҷоягӣ бо ҷ-би Даврон БЕКМУРОДЗОДА, муовини аввали раиси 

ноҳияи Данғара, дар маросими супоридани "Лоиҳаи азнавсозии мактаби №10 дар деҳаи 

Сафобахш ҷамоати Ақсу ноҳияи Данғара" ширкат варзиданд. Дар маросим инчунин 

намояндагони мақомоти давлатии ҳокимияти иҷроия ва сокинони деҳа ширкат варзиданд. 

 

Барои татбиқи ин лоиҳа аз ҷониби ҳукумати Ҷопон дар чаҳорчӯбаи “Барномаи кӯмакҳои 

бебозгашт ва амнияти башарӣ барои бахши аъзами аҳолӣ” (GGP) ) 123,682 доллари ИМА ҷудо 

карда шуд. Қабл аз татбиқи лоиҳа, мактаббачагон дар шароити номусоид таҳсил мекарданд: 

фаршҳо, дарҳо ва тирезаҳо хеле кӯҳна ва шикаста буданд. Дар фасли сарди зимистон ҳавои хунук 

ба осонӣ ба синфхонаҳо ворид мешуд ва аз ин сабаб гарм нигоҳ доштани синфхонаҳо хеле душвор 

буд. Дар доираи таъмири лоиҳаи мазкур бинои мактаб мактаб таъмир шуда, дарҳо, тирезаҳои нав 

насб ва фарш дар тамоми бинои мактаб таъмир карда шуд, ки ба зиеда аз 800 хонанда имконият 

медиҳад, ки дар шароити бехатар ва мусоид таҳсил кунанд ва ба раванди таълим таъсири мусбат 

расонанд. 

 

Дар маросими мазкур ҷаноби Тошиҳиро АИКИ cафири фавқулода ва мухтори Ҷопон дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Раиси ноҳия ва сокинони деҳаро бо анҷоми бомуваффақияти 

лоиҳа табрик гуфта, қайд намуд, ки Ҷопон дар тӯли зиеда аз 30 сол аз замони истиқлолияти 

Тоҷикистон ба мардуми тоҷик ҳамчун дӯсти хуб дар доираи васеи соҳаҳо мусоидат намудааст ва 

маориф яке аз соҳаҳои муҳими ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Ҷопон ба шумор меравад. 

 

     Раиси Ноҳияи Данғара ва сокинони деҳа ба ҳукумат ва мардуми Ҷопон барои кӯмакашон 

изҳори сипос карданд.  

 

    Ҳукумати Ҷопон ният дорад дастгирии рушди иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистонро идома 

диҳад. 
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, аз ҷумла 161 лоиҳа дар соҳаи маориф. 
 

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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