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Шабакаи рушди Оғохон ин як гурӯҳи иборат 
аз 10 оҷонсии ғайримазҳабӣ оид ба рушд 
мебошад, ки дар самтҳои зистгоҳ, тандурустӣ, 
маориф, меъморӣ, фарҳанг, молияи хурд, 
рушди деҳот, коҳиши хатари ҳодисаҳои табиӣ, 
ривоҷи бахши хусусӣ ва барқарорсозии 
шаҳрҳои таърихӣ фаъол ҳастанд. Оҷонсиҳои 
Шабакаи Рушди Оғохон барномаҳои худро 
бидуни мансубият ба дин ё аслу насаб татбиқ 
менамоянд ва собиқаи беш аз 50 соли корӣ 
дар риштаи дастигирии ҳамҷояи иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ ва фарҳангиро доро ҳастанд.

Фонди Оғохон яке аз оҷонсиҳои Шабакаи 
рушди Оғохон буда, ташкилоти хусусии 
ғайритиҷоратӣ, ғайридинӣ ва байналмилалӣ 
оид ба рушд мебошад, ки дар соли 1967 
аз тарафи Волоҳазрат Оғохон таъсис дода 
шудааст. Фонди Оғохон дар 19 мамлакати 
дунё бо назардошти хусусияти эҳтиёҷоти 
ҷомеаҳои манотиқи кӯҳӣ, наздисоҳилӣ ва 
дигар мавзеҳои аз нуқтаи назари захираҳо 
камбағал, фаъолият дорад. Ин созмон кӯшиш 
дорад, ки тавассути пиёда намудани амалҳои 
устувор роҳи ҳалли мушкилоти тӯлонии 
камбағалӣ, гуруснагӣ, бесаводӣ ва маризиро 
дар манотиқҳои қашшоқи Осиёи Марказӣ ва 
Ҷанубӣ, Африкои Шарқӣ ва Ғарбӣ ва Ховари 
Миёнаро пайдо намояд. Фаъолиятҳои Фонди 
Оғохон на танҳо бо дигар оҷонсиҳои Шабакаи 
Рушди Оғохон, балки бо кулли шарикони 
маҳаллӣ, миллӣ ва байналхалқӣ ҳамоҳанг 
карда мешаванд, то ба татбиқи муштараки 
фаъолиятҳо раванди тағйири мусбии 
дарозмӯҳлат мусоидат карда шавад. Таваҷҷӯҳи 
махсуси  сармоягузорӣ ба нерӯи инсонӣ, 
тавсеаи имконот ва беҳбуди сифати умумии 
зиндагӣ, бахусус барои занон ва духтарон 
зоҳир мешавад. Фонди Тоҷикситонии Оғохон 
асосан дар шаш самт кор мекунад: кишоварзӣ 
ва амнияти озуқаворӣ, фарогирии иқтисодӣ, 
маориф, рушди барвақти кӯдак, тандурустӣ ва 
ғизо, ва ҷомеаи шаҳрвандӣ.

Сарсухан



Фонди Тоҷикистонии Оғохон фаъолияти худро дар соли 1993, ҳангоме ки дар натиҷаи пош 
хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ва ҷанги шаҳрвандӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 
(ВМКБ) норасоии шадиди озуқаворӣ ба миён омад, бо расонидани кӯмаки башардӯстонаро сар 
кард. Фонд бо ҷонибдории дарозмуддати ба худ хос ва тарзи корбурди ҷамоавӣ тавсиф дода 
мешавад ва дар амалӣ намудани чорабиниҳои баландсифат оид ба беҳтар кардани сифати 
зиндагӣ пешқадам мебошад. Фонди  Тоҷикистонии Оғохон яке аз шарикони боварибахш ва 
самараноки Тоҷикистон дар соҳаи рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ буда, Тоҷикистонро дар амалӣ 
кардани Стратегияи миллии рушд ва ҳадафҳои СММ дар соҳаи рушди устувор дастгирӣ 
мекунад. Доираи фаъолияти Фонди Тоҷикситонии Оғохон минтақаи калони ҷуғрофиро дарбар 
гирифта он дар зиёда аз 36 ноҳияи ҳудуди ВМКБ, вилоятҳои Хатлон, Суғд ва Ноҳияҳои тобеи 
марказ (Водии Рашт) фаъолият намуда ба зиёда аз 1.9 миллион нафар хизмат мерасонад. 

Фонди Тоҷикистонии Оғохон барномаҳои худро ба воситаи 
шарикони бовариноки худ оид ба инкишоф, аз ҷумла 
муассисаҳои наздикидошта ба Шабакаи рушди Оғохон ва 
иштирокчиёни маҳаллии раванди рушд, амалӣ мекунад. 

Барномаи ҷонибдории инкишофи иҷтимои манотиқи кӯҳистон (БҶИИМК) 
дар соли 1997 аз тарафи Фонди Тоҷикистонии Оғохон таъсис дода шуд. Бо ёрии пойгоҳи 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ, БҶИИМК ба ҷамоатҳо имконият медиҳад, ки кӯшишҳои худро барои 
амалӣ гардондани ташаббусҳо дар соҳаи инкишофи иҷтимоӣ-иқтисодӣ сафарбар намоянд, ва 
афзалиятҳои худро дар самти инкишоф муайян карда бо дарназардошти захираҳои мавҷуда бо 
мақомотҳои маҳаллии ҳокимяти давлатӣ ҳамкорӣ намоянд. 

Фонди Оғохон дар Тоҷикистон
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Оҷонсии Оғохон оид ба муҳити зист 
барои мустаҳкам намудани ҷонибдории 
Шабакаи рушди Оғохон ба ташкил намудани 
ҷамоатҳое ки ба тағйирёбии иқлим ва 
офатҳои табиӣ дар Осиёи марказӣ ва ҷанубӣ 
устувор мебошанд, бунёд шуда буд. Самтҳои 
фаъолияти он аз: таъмин намудани омодагӣ 
ба офатҳои табиӣ, беҳтар намудани иқоматгоҳ 
ва муҳити зист, обтаъминкунӣ ва беҳдошт, 
аксуламал намудан ба вазъиятҳои фавқулода 
ва ҳифзи муҳити зист иборат мебошад. 

Хадамоти Оғохон оид ба тандурустӣ 
барои ғайримутамарказ гардондани 
хизматрасониҳои тиббӣ дар Тоҷикистон, ки 
ба тибби оилавӣ ва чорабиниҳои тиббии 
ҷамоатӣ нигаронида шудааст, мадад 
мерасонанд. Он доираи васеи барномаҳои 
хусусӣ ва ҷамъиятиро дар соҳаи нигоҳдории 
тандурустӣ амалӣ мекунад ва фаъолияти 
худро бо Стратегияи миллӣ дар соҳаи 
тандурустии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоӣ зич вобаста мекунад.

Хадамоти Оғохон оид ба маориф 
дар таъмини бевоситаи таҳсили сифатноки 
кӯдакони 3 то 18-сола иштирок намуда, ба 
такмили ихтисоси муаллимон мусоидат 
менамояд, ва дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои 
таълимии давлатӣ барои дастгирии дастрасии 
он дар ноҳияҳои дурдаст ва маҳалҳои деҳот 
кор мекунад. Оҷонси ҳамчунин  ба донишҷӯён 
аз табақаҳои гуногуни ҷамъият барои 
комёбиҳо дар таҳсил идрорпулӣ пешкаш 
менамояд.

Фонди ҷамъиятии Соҳибкори ва 
Рушд бо ташаббуси якҷояи Фонди Оғохон 
ва Фонди Оғохон оид ба рушди иқтисодӣ 
ташкил ёфта буд. Вазифаи ин муассиса аз 
он иборат аст, ки соҳибкорони пешқадамро 
дар минтақаҳои рӯ ба инкишоф ба ёфтани 
бозорҳои нав ва таъмин намудан бо шуғл 
ҳавасманд кунад. 

Донишгоҳи Осиёи Марказӣ муассисаи 
худмухтори ғайритиҷоратӣ ва аввалин 
донишгоҳи байналмилалӣ дар ҷаҳон аст. Он 
ба рушди иҷтимоӣ-иқтисодии ҷамоатҳои кӯҳӣ 
мусоидат намуда, сатҳи аз тарафи ҷомеаи 
ҷаҳонӣ эътирофшудаи таҳсилоти олиро 
таъмин мекунад, ва мардуми минтақаро ба 
ҳифзи мероси ғании фарҳангии худ ҳамчун 
дороӣ барои оянда рӯҳбаланд менамояд.

ҶСК “Помир Энерҷӣ” соли 2002 
ҳамчун аввалин ширкати давлатӣ-хусусӣ 
дар Тоҷикистон ташкил ёфтааст. Ширкат 
мувофиқатномаи консессионии 25-сола 
бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даст 
овард, ки тибқи он зиёда аз 220,000 нафарро 
дар ВМКБ (96 фоизи аҳолӣ) ва зиёда аз 35 
000 нафарро дар Бадахшони Афғонистон бо 
қувваи барқ таъмин менамояд.
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Ҷомеаи шаҳрвандӣ
Таҷрибаи Шабакаи Рушди Оғохон дар 
заминаи кам кардани сатҳи камбизоатӣ 
дар сатҳи маҳалл аз он шаҳодат 
медиҳад, ки сохторҳои ҷомеаассоси 
ҷомеаи шаҳрвандӣ пояи асосии 
инкишоф мебошанд. 

Ҳадафи Фонди Оғохон ин ба вуҷуд овардани ҷомеаҳои шаҳрвандии пойдор ва пойбанд ба 
арзишҳо мебошад, ки аз худ ҳисси масъулиятшиносӣ, қонунмандӣ, ҳисоботдиҳӣ ва устувориро 
нишон медиҳанд. 

Афзоиши зарфиятҳо 
барои фаъолияти 

муштарак

Ҷамоатҳои пойдор 
ва пойбанд ба 

арзишҳо

Густариши 
шаффофият ва 
ҳисоботдиҳӣ

Беҳбуд бахшидани 
хизматрасониҳо, 

манобеъ ва дороиҳои 
иқтисодӣ
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ИДОРАКУНИИ ХУБ 
Фонди Оғохон кумитаҳои маҳаллӣ ва дигар 
ташкилотҳои ҷамъиятиро ташкилу тақвият 
дода,  бо онҳо ҳамкорӣ мекунад, то ки онҳо 
ҳангоми идоракунии фаъолиятҳо дар соҳаи 
инкишоф нисбатан фарогир, самаранок, 
шаффоф ва ҳисоботдиҳанда бошанд. Ба 
хотири баланд бардоштани қобилияти онҳо 
Фонди Тоҷикистонии Оғохон барои онҳо 
омӯзишҳоро дар самтҳои банақшагирии 
рушд, баҳисобгирии муҳосибӣ, амаликунии 
лоиҳаҳо, фаъолиятҳои ғунгардонии маблағ, ва 
идоракунии молия ташкил менамояд. 

ФАЗОИ МУСОИД 
Бо мақсади фароҳам овардани муҳити 
мусоид барои ҷомеаи шаҳрвандӣ, Фонди 
Тоҷикистонии Оғохон бо фаъолони ҷомеаи 
шаҳрвандӣ, ба мисоли Ассотсиатсияи 
созмонҳои ғайридавлатӣ дар Тоҷикистон 
ҳамкорӣ мекунад. Дар соли 2019, Фонди 
Тоҷикистонии Оғохон дар гузаронидани 
панҷумин Форуми ҷомеаи шаҳрвандӣ 
дар сатҳи милли бо иштироки зиёда аз 40 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар саросари кишвар 
мусоидат намуд. Намояндагони Дастгоҳи 
Президент, Парлумони миллӣ, Вазорати 
адлия, Кумитаи андоз, маблағгузорон ва 
агентиҳои байниҳукуматӣ дар мубоҳисаҳои 
оид ба ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон 
саҳмгузори намуданд. Дар натиҷа, қарори 
муштарак дар бораи фароҳам овардани 
муҳити мусоид барои рушди ҷомеаи 
шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ба Дастгоҳи 
Президент ва вазоратҳои дахлдор пешниҳод 
гардид. Қарори муштарак изҳорот ва 
тавсияҳоро барои рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ 
дар Тоҷикистон ва беҳтар кардани 
ҳамкориҳои он бо ҳукумат ва бахши хусусӣ 
дар бар гирифт.  

Дар рафти вохӯрӣ иштирокчиён таҷрибаи худро оид ба татбиқи қонуни ҶТ дар 
бораи Мақомотҳои Худфаъолияти Ҷамъиятӣ дар кумитаи маҳаллаҳо иброз намуданд. 
Мушкилотҳо, ба монанди мувофиқати қонуни МХҶ ба қонун дар бораи иттиҳодияҳои 
ҷамъиятӣ, соҳибмулкии ҷомеа оиди захираҳои умум ва тақвияти кумитаҳои маҳалла 
тавассути додани ваколатҳои бештар ба онҳо баррасӣ шуданд. Пас аз вохӯрии 
мазкур, иштирокдорон тавсияҳоро оид ба такмили қонуни МХҶ ба Парлумони Миллӣ 
пешниҳод намуданд, ва аъзоёни парлумон тағйироти эҳтимолиро ба Қонуни МХҶ низ 
мавриди барраси қарор доданд.
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НИЗОМИ ҲУҚУҚӢ
Фонди Тоҷикистонии Оғохон ва Кумитаи Рушди Маҳалли Парлумони Тоҷикистон 
машваратҳоро оид ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Мақомотҳои Худфаъолияти 
Ҷамъиятӣ (МХҶ) гузаронданд. Дар ин ҷаласа намояндагони кумитаҳои маҳалла, ташкилотҳои 
ҷамъиятӣ, раисони ҷамоатҳо ва ноҳияҳо, ҳукумати шаҳр ва вилоят ва аъзои парлумони миллӣ 
ширкат варзиданд. 

ИННОВАТСИЯ ВА СУРЪАТБАХШӢ
Барои мунтазам такмил додани тарҳи мавҷуда ва дарпешистодаи барнома, Фонди 
Тоҷикистонии Оғохон маҳорати кормандони худро аз рӯи Тарҳи инсонмеҳвар  тавассути 
ташаббуси худ оид ба суръатбахшии таъсир  баланд бардошт. Тарҳи инсонмеҳвар усули  
инноватсионии ҳалли мушкилот мебошад, ва фаҳмиши матнро эҷодкорона бо ҳалли маҳаллӣ 
таҳрик дода, бо прототипсозӣ ва озмоиши ғоя бо ҷомеаи маҳаллӣ таҳия карда мешавад. 

1,826 
кумитаҳои 
маҳаллӣ

(мақомотҳои худфаъолияти 
ҷамъиятӣ) (МХҶ)

364 Ассотсиатсияҳо / кумитаҳои 
истифодабарандагони об (АИО/КИО)

155 Барномаҳои маблагузории 
хифзулсихат дар сатхи чамоави

409 Гурӯҳҳои технологӣ, 
истифодабарандаи 
чарогоҳ ва замин (ГТД)

1,427 Кормандони 
Ихтиёрии Тиб

624 Гуруҳҳои муштараки 
манфиатдор (ГММ/ИМ)

2,733 гурӯҳи амонатии 
ҷамеаасос (ГАҶА)

Ташкилотҳои ҷомеаасос, ки аз тарафи Фонди Оғохон аз соли 1993 то ин ҷониб дастгирӣ карда 
шудаанд
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ИРТИБОТСОЗӢ БАЙНИ ТАЪМИНОТУ 
ТАЛАБОТ 
Фонди Тоҷикистонии Оғохон, барои 
ҳамоҳангсозии истифодабарии самараноки 
захираҳои мавҷуда дар асоси афзалиятҳо 
ва эҳтиёҷоти ҷомеа, талаботу таъминотро  
тариқи бунёд намудани воситаҳо байни 
шаҳрвандон, кумитаҳои маҳалӣ ва 
мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 
якҷо менамояд. 

ҶАЛБИ ҶОМЕА
Мо мардон, занон, ҷавонон ва ҷамъиятҳои 
онҳоро тавонманд месозем, то дар раванди 
қарорқабулкунӣ ба хотири зиёд намудани 
таъсири ҷомеа ба низом ва идоракунии 
захираҳои маҳаллӣ ширкат варзанд. 
Фонди Тоҷикистонии Оғохон машваратҳои  
банақшагирии инкишофи деҳаҳоро барои 

ДАР ДАВОМИ ШАШ СОЛИ ОХИР

1,383,987
нафар дар фаъолият 

оид ба рушди маҳаллӣ 
иштирок намуданд

1,626
кумитаҳои маҳалӣ 
дастгирӣ ёфтанд

3,662 
лоиҳаҳои хурд дар ҳамкорӣ бо 
ҷомеаи шаҳрвандии маҳаллӣ 

амалӣ карда шуданд

ҷомеа бо мақсади муайянсозии афзалиятҳои 
асосии онҳо  тавассути усули фарогир бо 
ҷалби табақаи осебпазир ҷомеаро дастгирӣ 
менамояд.
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Фарогирии иқтисодӣ
Фонди Оғохон дар пайи беҳтар намудани 
вазъи иқтисодии занон ва мардон бо 
таваҷҷӯҳ ба ҷавонон мебошад. 
Барномаи мо дар самти фарогирии иқтисодӣ аз тариқи беҳтар намудани дастрасӣ ба хизматрасониҳои 
молиявӣ ва тиҷоратӣ ба афзоиши даромадҳо ва зиёдтар шудани ҷойҳои корӣ мусоидат мекунад. 

Ҷойҳои корӣ ва шуғли 
инфиродии афзуда

Ҳосилнокӣ ва 
даромади афзудаи 

истеҳсолкунандагон 
ва ширкатҳо

Дастрасии афзуда ба 
энергияи 

таҷдидшаванда

Дастрасии васеъ ба 
маҳсулоти молиявии 

дастрас ва муфид

ШИРКАТҲОИ ХУРДУ МИЁНА ВА РУШДИ БОЗОР
Иқдомҳои Фонди Оғохон дар доираи рушди силсилаи арзишҳо фаъолияти иқтисодиро 
гуногун сохта, ҳосилнокӣ ва пайвастшавӣ ба бозорро барои ҳазорон истеҳсолкунандагон ва 
ширкатҳои хурд вусъат медиҳанд. Фонди Оғохон ҳамчунин Фонди ҷамъиятии Соҳибкори ва 
Рушдро ӯҳдадор мекунад, ки он дар тарвиҷи соҳибкорӣ, хусусан дар байни занон ва ҷавонон, 
ва ҳамчунин рушди корхонаҳои хурди навтаъсис талош кунад. Дар соли 2019, 216 ширкат аз 
марҳилаи таквин (инкубатсия)-и Фонди ҷамъиятии Соҳибкорӣ ва Рушд гузаштанд, ва доир ба 
ташкили модели бизнес, асосҳои андозбандӣ ва усулҳои пешрафт машваратҳо гирифтанд. 
Фонди ҷамъиятии Соҳибкорӣ ва Рушд ба 55 лоиҳа дар соҳаҳои мухталиф мисли кишоварзӣ, 
сайёҳӣ ва хидматрасониҳои тиҷоратӣ ба маблағи 561,176 доллари ИМА маблағгузорӣ кард. 
Бизнесҳои сармоягузоришуда дар саросари кишвар 126 ҷойҳои нави кориро (54 зан, 72 мард) 
таъсис додаанд.
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ФАРОГИРИИ МОЛИЯВӢ
Фонди Оғохон деҳотро ба воситаи гурӯҳҳои 
амонатии ҷомеаасос ҳамчун воситаи бехатар 
ва мувофиқ барои захираи мунтазам ҳам 
барои ҳолатҳои фавқуллода ва ҳам барои 
сармоягузориҳое ки дар доираи васеъ 
талабот доранд, махсусан барои занон 
тақвият медиҳад. Ин кор бо дастгирии 
Ташкилоти ҷомеаасоси қарзи хурди “Рушди 
Кӯҳистон” такмил меёбад, ки маблағҳои 
заруриро барои сармоягузориҳо дар соҳаи 
кишоварзӣ, соҳибкории ғайрикишоварзӣ ва 
дигар мақсадҳои ба қарзхоҳон дар манотиқи 
деҳот ва дурдаст пешкаш менамояд, ки 
дар онҳо сармояи қарзӣ дастрас нест ва 
сармоягузориҳо барои гурӯҳҳои амонатӣ 
ниҳоят калонҳаҷманд.

МАҲОРАТҲОИ КОРОМАДӢ
Фонди Оғохон аз тариқи таълими бевосита 
дастрасиро ба маҳоратҳои бозормеҳвар 
дар самти ихтисосҳои касбӣ-техникӣ ва ба 
хадамоте, ки аз тарафи оҷонсиҳои Шабакаи 
Рушди Оғохон пешкаш шудаанд, таъмин 
мекунад. Рушди маҳоратҳо аз соҳибкорӣ 
иборат аст, ки  ба ташвиқи худшуғлӣ 
ва ташкили ҷойҳои нави корӣ равона 
гардидааст.

РУШДИ САЙЁҲӢ
Фонди Оғохон дар бунёд намудани 
экосистемаи сайёҳии Тоҷикистон бо 
дастгирии Ассосиатсияи Эко-Фарҳангии 
Сайёҳии Помир саҳм мегузорад, то он 
қобилияти хидматрасонҳоро баҳри 
расондани хадамоти босифат ба сайёҳон 
ва ривоҷи Тоҷикистон ба ҳайси макони 
мавриди интихоб дар бозорҳои хориҷӣ 
баланд бардорад. Тарғиботи PECTA дар 
Шӯрои Машваратӣ доир ба беҳтар намудани 
фазои сармоягузорӣ дар назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасдиқи раводиди 
бисёркарата барои сайёҳон овард, ки он 
баъди гуфтушунидҳои тӯлонӣ ва машваратҳо 
бо ҳукумати миллӣ сурат гирифт.

Ойсулу Раҷабова сокини деҳаи 
Қашқатераки ноҳияи Лахш дар водии Рашт 
сардори оила мебошад, зеро шавҳараш чанд 
сол пеш ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафта буд. 
«Ман қаблан занбӯрпарварӣ накарда будам 
ва мо асалро барои истеъмол надоштем. 
Бо вуҷуди ин, ман ба омӯзиш шавқ доштам 
ва Фонди Оғохон ба ман 10 оила занбӯри 
асал кӯмак кард. Тавассути дастгирии доимӣ 
ва машварат ман имсол 300 кг асалро ҷамъ 
овардам, ки маҳсули хеле хуб мебошад. 
Ман ҳавасманд шудам ва ҳоло ният дорам, 
ки саршумори оилаи занбӯри худро дучанд 
гардонам, то дар соли оянда бисёртар асал 
гираму фурӯшам. Тибқи ҳисоби ман, бо нархи 
40 сомонӣ барои як килограм ман имсол 
12,000 сомонӣ фоида ба даст меорам, ки онро 
метавонам барои таъмири хонаам ва барои 
тӯйи писарам сарф кунам.»

ДАР ДАВОМИ  ШАШ СОЛИ ОХИР

12,928
ҷойи кори мавсимӣ 

ва муваққатӣ 
ташкил шуданд

214
ширкат 

дастгирӣ 
ёфтанд

14,581
сайёҳ Марказҳои 
Пазироии PECTA 
боздид карданд

37.1 млн. 
сомони

ҳамчун қарзҳои молияи 
хурд дода шуданд

Маҳз бо мусоидати Aссосиатсияи эко-
фарҳангии сайёҳии Помир боиси он 
шудаанд, ки кӯҳҳои Помири Тоҷикистон 
бори дигар ба ҳайси яке аз 100 макони 
пойдори сайёҳии сабз эътироф гардиданд. 
Инчунин бо кӯшишҳои он дар соҳаи сайёҳии 
масъул кӯҳҳои Помир сазовори ҷои саввум 
дар самти ‘Беҳтарин дар минтақаи Осиё ва 
уқёнуси Ором’ гардиданд. Ин бори чаҳорум 
аст, ки Кӯҳҳои Помир ба рӯйхати 100 макони 
пойдори сайёҳии сабз дохил шудаанд ва 
бори дуввум аст, ки ‘Беҳтарин дар минтақаи 
Осиё ва уқёнуси Ором’ эътироф шудаанд. 
Кӯшиш ва саҳми Aссосиатсияи эко-фарҳангии 
сайёҳии Помир дар рушд ва тарвиҷи сайёҳӣ 
ба бадастоварии чунин ҷоизаи бонуфуз ва 
рушди сайёҳии устувори минтақа овард.
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Кишоварзӣ ва амнияти озуқаворӣ

Фонди Тоҷикистонии Оғохон кӯшиш ба 
харҷ медиҳад, ки амнияти озуқаворӣ, рушди 
кишоварзӣ ва истифодаи  самараноки захираҳои 
табииро ба таври айнӣ таъмин намуда, диққати 
асосиро ба эҳтиёҷоти ҷомеаҳои деҳот дар 
ноҳияҳои кӯҳӣ ва осебпазир равона намояд. 
Аз тариқи дастгирии чорабиниҳои ба шароити маҳал мутобиқгардида, Фонди Тоҷикистонии 
Оғохон ба беҳтар шудани сифати ғизои оилаҳо ва амнияти озуқаворӣ мусоидат намуда, дар 
баробари ин деҳқононро барои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, амаликунии имкониятҳои 
васеътари иқтисодӣ ва коҳиш додани хатарҳо дар минтақаҳои осебпазир ба ҳодисаҳои табиӣ 
дастгирӣ намуда истодааст.

Амнияти 
ғизоии 

беҳтаршуда

Истифодаи бардавоми 
афзудаи захираҳои 

табиӣ

Василаҳои зиндагии 
беҳшуда аз ҳисоби 

кишоварзӣ

Сатҳи беҳтари 
тобоварӣ ба 

тағйирёбии иқлим
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ИНФРАСОХТОРИ ДЕҲОТ
Фонди Тоҷикистонии Оғохон маблағгузориро 
дар инфрасохтори зерҳадафи маҳаллӣ ва 
байнисарҳадӣ, аз ҷумла купрук, роҳ, системаи 
обёрикунанда ва анборхонаҳо давом 
медиҳад.

ВАСИЛАҲОИ ЗИСТИ КИШОВАРЗӢ ВА 
ИДОРАИ ЗАХИРАҲОИ ТАБИӢ
Фонди Тоҷикистонии Оғохон дар самти 
афзоиш додани гуногунии зироатҳо, 
ҳосилнокӣ, сифат ва арзиши ғизонокӣ; 
тарвиҷи самараноки ҷангалдорӣ, идораи об 
ва чорводорӣ; ва овардани технологияҳо 
ва таҷрибаҳои пешқадам ба муассисаҳои 
давлатӣ, хизматрасонҳои хусусӣ ва ҷомеаҳои 
деҳот фаъолият менамояд. 

МУТОБИҚШАВӢ БА TАҒЙИРЁБИИ 
ИҚЛИМ
Фонди Оғохон системаҳои кишоварзиро 
ба тағйирёбии иқлим бо таваҷҷӯҳ ба 
технологияҳо ва маводҳо, аз ҷумла муайян 
кардани навъҳои мувофиқи тухмӣ ва 
навовариҳо дар идоракунии об мутобиқ 
мекунонад.  

Хонаводаи Саргаев Шодихон дар деҳаи 
Ҳисори ноҳияи Зонги ВМКБ аз ҷониби 
аъзоёни ҷамеа дар байни хонаводаҳои 
аз ҳама осебпазир муайян карда шуд. 
Осебпазириро бемории ҳамсараш шаддидтар 
намуда, тамоми даромади хонавода барои 
табобат сарф мешуд. Вақте ки оилаи 
Шодихон маводи кишоварзии ройгонро ба 
монанди тухмии картошка аз ҳисоби фонди 
гардишии аз тарафи Фонди Тоҷикистонии 
Оғохон таъсисёфта, гирифтанд, ва дастрасӣ 
ба омӯзиш оид ба таҷрибаҳои пешқадами 
кишоварзӣ ҷалб гардиданд, оилаи ӯ беш 
аз як тонна ҳосили картошкаро ҷамоварӣ 
намуданд. Ин ҳосил барои истеъмоли 
шахсӣ ва тухмӣ барои мавсими кишти 
оянда ҷудо гардида изофааш дар бозорҳои 
маҳаллӣ фурӯхта шуд. Ғайр аз он, оила бо 
хуроквории  серғизо бо мақсади дастраси 
ба маводи хурока дар мавсими зимистон ва 
дастрасӣ ба тухмиҳо барои парвариши соли 
оянда таъмин карда шуд. Даромади ба даст 
овардашудаи аз фурӯши тухми картошкаро 
Шодихон барои табобати ҳамсараш истифода 
намуда ва миқдори дигарашро пасандоз 
намуд. Ҳоло оилаи  Шодихон дар ҳолати 
устувор қарор дорад ва аз барнома дархост 
намуданд, ки онҳоро аз рӯйхати хонаводаҳои 
осебпазир хориҷ кунанд, то ба як оилаи дигар 
барои дастрасӣ ба кӯмаки махсус шароит 
муайё гардад.

ДАР ДАВОМИ ШАШ СОЛИ ОХИР
294,020

кишоварз бо 
фаъолиятҳои кишоварзӣ 

ва амнияти озуқаворӣ 
дастгирӣ ёфтанд

1,595 
лоиҳаи инфрасохтории 
деҳот сохта барқарор 

карда шуданд

93
канали обёрӣ сохта, 

навин ё  ки барқарор 
шуданд
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Тандурустӣ ва ғизо
Мақсади Фонди Оғохон ин тавонманд сохтани 
фардҳо ва тамоми ҷомеа барои беҳбуд 
бахшидани саломатӣ ва сатҳи некӯаҳволиашон, 
ва ҳамин тариқ корбурди пурраи истеъдоди худ 

тавассути як қатор фаъолиятҳои фарогир дар сатҳи деҳот, мактабҳо, муассисаҳо ва  системаҳои 
тандурустӣ мебошад.

Сатҳи  беҳтари 
ғизогирии занон, 

наврасон ва кӯдакон

Дастрасӣ ва 
истифодабарии 

беҳтари хадамоти 
комили тиббӣ

Сатҳи саломатӣ 
ва некӯаҳволии 

беҳтаршудаи 
наврасон
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СОЛИМӢ ВА ҒИЗО ДАР МАКТАБ
Фонди Оғохон ба омӯзгорон ва 
хонандагон кӯмак мекунад, то мавзӯҳои 
гигиена, беҳдошт ва ғизоро ба 
дарсҳояшон ворид созанд, намоишҳои 
амалии хӯрокпазиро пеш баранд ва 
чорабиниҳои  баландбардории огоҳиро 
ба воситаи шӯроҳои мактабӣ ташкил 
кунанд.

СОЛИМӢ ВА ҒИЗО ДАР ҶОМЕА
Фонди Оғохон бо мақсади ошкор ва ҳал 
кардани мушкилоти саломатӣ  ва ғизо 
дар байни занон, наврасон ва кӯдакон бо 
кормандони ихтиёрии тиб, ихтиёриёни 
ғизо ва мутахассисони кӯмаки аввалияи 
тиббӣ дар ташвиқи тағйир дар рафтор бо 
баландбардории сатҳи дониш ва огоҳӣ дар 
бораи солимӣ ва ғизо ҳамкорӣ менамояд.

ХАДАМОТ ВА СИСТЕМАҲОИ КОМИЛИ 
ТИББӢ
Фонди Оғохон робитаи байни муассисаҳои 
сатҳи дуюм ва миллиро бо муассисаҳои 
тандурустии саввум аз тариқи теле-
машваратҳо ва омӯзишҳои  фосилавӣ 
(электронӣ) таъмин менамояд, тарҳҳои 
маблағгузории ҷомеаасоси тандурустиро 
таъсис медиҳад ва системаҳоро барои рушди 
касбии давомдор барои  мутахассисони 
соҳаи тиб ташкил мекунад. Барномаи 
тандурустии наздисарҳадии Фонди Оғохон 
инчунин беморони вазнинро аз Ҷумҳурии 
Исломии Афғонистон дар муассисаҳои тиббии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон табобат мекунад ва 
мутахассисони тоҷик хизматрасонии  тиббӣ 
ва курсҳои омӯзиширо дар Афғонистон 
пешкаш менамоянд.

СОЛИМӢ ВА НЕКӮАҲВОЛИИ НАВРАСОН
Фонди Оғохон дар ҳамкорӣ бо деҳот ва 
ҷавонон барои сафарбар ва дастгирӣ 
намудани шарикони таъсиргузор баҳри 
ба ҳадди боло расондани саҳми онҳо ба 
саломативу некӯаҳволии наврасон фаъолият  
мекунад. Ин афзудани дастрасии наврасон  
ба хадамоти асосӣ ва шабакаҳои дастгирро 

ДАР ДАВОМИ ШАШ СОЛИ ОХИР

127 
табиб ва

 884 
парастор 

дар соҳаи тибби оилавӣ 
аз омӯзиш гузаштанд

292
муассисаи кӯмаки 

аввалияи тиббӣ сохта 
ё таъмир гардида, 

муҷаҳҳаз гардонида 
шуданд

650,933
нафар ба хадамоти тиббии 

аввалияи таҳкимшуда 
дастрасӣ пайдо карданд

дарбар мегирад, ки ҳамзамон гузариши 
онҳо аз кӯдакӣ ба наврасӣ то калонсолиро 
беҳбуд мебахшад. Тавассути раванди васеи 
Тарҳи Инсонмеҳвар, Фонди Оғохон  иқдоми 
озмоиширо барои беҳтар кардани иртибот, 
фаҳмиш ва эътимод байни наврасон ва 
калонсолон амалӣ менамояд. Он махсусан 
дониш ва малакаи мураббиёнро оид ба 
дастгирии наврасон мустаҳкам мекунад, 
сатҳи огоҳии ҷомеаро дар ростои дастгирии 
наврасон баланд мебардорад ва донишу 
малакаи наврасонро муҷаҳҳаз месозад, то 
онҳо тағйироти иҷтимоӣ ва физиологиро дар 
ҳаёташон идора карда тавонанд.
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Лоиҳаҳои хати оби ошомиданӣ 
вақти барои кашондани обро 

кам карда, ҳолатҳои гигиена ва 
беҳдоштро беҳтар менамоянд.

«Бо дастрасӣ ба об, занон ҳоло 
мошинаи  ҷомашӯиро талаб 
мекунанд. Мардум дар бораи 
сохтани ҳамом ва дастшӯяк 
дар дохили хонаҳои худ фикр 
мекунанд. Баъзе хонаводаҳо 
аллакай тавонистанд дар 
дохили хонаашон ҳаммом ва 
ҳоҷатхона созанд,» аз сӯҳбати 
муттамаркази гурӯҳӣ дар деҳаи 
Сорҷ, ВМКБ.

Қурбонбӣ Ашурова модари нӯҳ 
фарзанд мебошад. Ӯ дар деҳаи 
Панҷарони ноҳияи Ховалинги 
минтақаи Хатлон тайи 30 соли 
охир зиндагӣ мекунад. Пештар 
барои овардани об вай ба дарёи 
Яхсу масофаи тақрибан ду соатро 
тай мекард. «Вазъият дар фасли 
зимистон бадтар шуд ва мо ҳангоми 
гирифтани об ба мушкилоти зиёде 
дучор шудем. Ман алалхусус аз 
бехатарии кӯдакони хурдиам дар 
гирифтани об дар зимистон хавотир 
будам. Онҳо бемор шуданд ва ҳатто 
дар мактаб аз дарс қафо монданд. 
Мо солҳои дароз бо ҳамсояҳо дар  
фикри ҳалли масъалаи об будем.” 
Таъмин намудани оби ошомиданӣ 
дар назди хонаи Қурбонбӣ мушкилоти 
дастрасӣ ба обро барои ӯ сабук кард. 
Ғайр аз ин ӯ имкон пайдо кард, ки ба 
дохили хона об барорад ва корҳои  
ҳаррӯзаи рӯзгорро осон кунад. Ӯ 
дигар аз кашондани об аз дарё барои 
фарзандонаш хавотир нест ва вақти 
бештарро барои таълиму тарбияи 
фарзандонаш ҷудо мекунад.» 

ОБ, БЕҲДОШТ ВА ГИГИЕНА 
Фонди Оғохон бо мақсади вусъат додани 
таъмини доимии об ва беҳдошт, ва 
мутмаин сохтани дастрасӣ ба оби бехатари 
ошомиданӣ дар баробари беҳбуди амалҳои 
гигиенӣ ҳамкорӣ менамояд. Он ба пешгирӣ 
аз бемориҳои обовард меоварад, фишор 
болои занону кӯдакон ва наврасонро ҳангоми 
кашондани об коҳиш медиҳад ва натиҷаҳои 
ғизову сифати умумии ҳаётро беҳтар мекунад.

Расми 1: Лоиҳаҳои хати оби ошомиданӣ 
вақти барои кашондани обро кам карда, 
ҳолатҳои гигиена ва беҳдоштро беҳтар 
менамоянд.
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ДАР ДАВОМИ ШАШ СОЛИ ОХИР

140,299
нафар аҳолии деҳот 
ба оби ошомидании 

бехатар дастрасӣ 
пайдо карданд

176
системаи оби 
ошомидании 
бехатар сохта 

шуд

76,418
нафар бо хадамоти 

пешрафтаи беҳдоштӣ 
фаро гирифта шуданд

1,458
муассисаи  

беҳдоштии умумӣ 
ва хусусӣ таъсис 

дода шуданд
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Рушди барвақтии кӯдак
Барномаи Фонди Оғохон оиди рушди барвақтии 
кӯдакон ба духтарон ва писарон шароити хуби 
зиндагиро дар оғози ҳаёташон фароҳам месозад 
ва ба шароит ва муҳите, ки онҳо калон мешаванд, 
таъсири мусбӣ мерасонад. Рушди барвақтии кӯдак 
дар рушди зеҳнӣ, иҷтимоӣ, эҳсосотӣ ва ҷисмонии 
кӯдакони хурдсоли синнашон аз 0-5 сола нақши 
асосиро мебозад. 

Ҳар чизе, ки дар ин синну сол бо кӯдакон рух медиҳад, ё намедиҳад, на танҳо ба беҳбудии онҳо, 
балки ба бунёдҳои ояндаашон ва ояндаи ҷомеаашон таъсир мерасонад.  

Дастрасии беҳтар ба 
хадамоти босифат

Дастгирии васеи оила 
ва ҷомеа

Захираҳои инсонӣ 
ва муассисаҳои 

тақвиятшуда
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ПАРВАРИШ ВА ХАДАМОТИ МАОРИФ
Фонди Оғохон модели марказҳои 
омӯзишии рушди барвақтии кӯдакро 
(РБК) ба асоси ниёзи мардум, 
муассисаи тандурустӣ ва дар пояи 
мактаб тариқи сохтмон, барқарорсозӣ 
ё муҷаҳҳазгардонии марказҳои РБК 
густариш ва такмил медиҳад. Бо 
мақсади таъмин намудани нигоҳубин ва 
дастгирии беҳтарини рушди  кӯдакон мо 
иқтидори муассисаҳои кӯмаки тиббиро 
тақвият мебахшем.

ҲАМКОРӢ БО ВОЛИДАЙН ВА 
МУРАББИЯҲО
Мо талош менамоем, ки волидайн ва 
мураббияҳои кӯдакон дониш, маҳорат ва 
эътимоди худро барои дастгирии рушди 
кӯдакон густариш диҳанд. Ин тавассути 
тавонманд кардани ризокорони солимии 
ҷомеа ва мутахассисони соҳаи тандурустӣ 
баҳри пешкаш кардани хадамоти машваратӣ 
ва ҳамзамон таъмини нигоҳубини пеш ва 
баъд аз таваллуд барои модарону духтарони 
болиғ имконпазир мегардад. Фонди Оғохон 
ризокорони ҷомеаро бо мақсади беҳтар 
намудани муҳитҳои таълимӣ ва омӯзишӣ ва 
дастгирии фаъолиятҳои марбут тавассути 
гурӯҳҳои ёвари РБК ҷалб менамояд.

Фонди Оғохон пойгоҳи манбаъҳоро барои 
омӯзгорон ва хонандагон  вусъат дода, 
барномаҳои мобилии интерактивӣ ва  
52  номгӯи ҳикояҳои аслии ба синну соли 
кӯдакони РБК мувофиқро ба забонҳои англисӣ 
ва тоҷикӣ таҳия менамояд.

«Ман ба ғайр аз таҷрибаи тӯлонии 
омӯзгориам, ҳеҷ гоҳ фикр намекардам, ки 
қобилияти шахсӣ, иҷтимоӣ ва эҳсосотии 
кӯдакро муайян намоям ва инкишоф диҳам. 
Ман ба ҷои ин малакаҳои кӯдаконро 
тавассути донишҳои онҳо такмил ва баҳо 
дода, аз маҳоратҳои дигари онҳо, ба мисоли 
сурудхонӣ ва навохтани асбобҳои мусиқӣ, 
рассомӣ, нақшофарӣ ва касбӣ канорагирӣ 
мекардам. Маҳз дар доираи Барномаи 
Омӯзиши Барвақтӣ ман фаҳмидам, ки мо 
танҳо дониши таълимиро баҳогузорӣ карда, 
ба рушди зеҳнӣ, ҷисмонӣ ва иҷтимоию 
эҳсосотии кӯдак, ки маҳз дар солҳои аввали 
ҳаёти ӯ аҳамияти муҳим доранд, эътибор  
намедодем. Тавассути барномаи РБР кӯдакон 
дар таҷрибаи таҳаввулёбандаи омӯзиш, ки 
ба ҳаёти ояндаи онҳо таъсири назаррас 
мерасонад, иштирок мекунанд.» Қумриниссо 
Аҳмадова, омӯзгори РБК дар мактаби № 52, 
ноҳияи Рӯдакӣ, Ноҳияҳои Тобеи Марказ.

ДАР ДАВОМИ ШАШ СОЛИ ОХИР

13,816
кӯдаки синни  3-6 сола дар 

марказҳои омӯзиши барвақтии 
РБК таълим гирифтанд

298 
маркази омӯзиши 

барвақтии РБК дар 
ВМКБ ва НТМ таъсис 

дода шуданд

17,283
кӯдаки синни 0-4 сола бо 

даврҳои машваратӣ оид ба 
парвариши кӯдакон барои 
мураббиён фаро гирифта 

шуданд

ТАҲАВВУЛИ МУТАХАССИСОНИ СОҲАИ РБК 
Фонди Оғохон нерӯи кории РБК-ро тариқи такмили ихтисоси омӯзгорони РБК, машварат баҳри 
тақвияти корбурди амалии таҷрибаҳои пешқадам ва барномаи нави омӯзиши касбии РБК 
касбӣ мегардонад. Таҷрибаҳои пешқадам дар сатҳи миллӣ тавассути таъсиси панҷ маркази 
стратегии РБК дар ноҳияҳои атрофи ш. Душанбе ва сафари омӯзишӣ барои намояндагони 
Ҳукумати Тоҷикистон ба Подшоҳии Муттаҳида (Бритониё) баҳри ироя кардани созмоникунонии 
меъёрҳои босифат, моделҳои алтернативӣ ва камхарҷи РБК, механизмҳо ва воситаҳои миллии 
арзёбии натиҷаҳои РБК нишон дода шуданд.
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Маориф
Дар ҳамкорӣ бо Вазорату раёсатҳо ва дигар 
муассисаҳои соҳаи маориф, Фонди Оғохон барои 
баланд бардоштани сифати таълим дар мактабҳо 
мусоидат менамояд. Ба ин восита писарон, духтарон 
ва навҷавонон бо дониш, маҳорат, муносибат 
ва арзишҳо фаро гирифта мешаванд ва барои 
ҳамкории муассир дар ҳаёт ва саҳмгузорӣ дар ҷомеа 
ба онҳо кӯмак мерасонад. 

Фонди Оғохон бо сохторҳои давлатӣ, бахши хусусӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, муассисаҳои таълимӣ 
ва донишҷӯён ҳамкории хуб дорад, ки ҳадаф аз он таҳия ва густариш додани тасмимҳои 
навоваронаи дастрас барои баланд бардоштани сифати таълими мактабӣ мебошад.

Дастрасии афзуда 
ба имкониятҳои 

таълимии босифат

Натиҷаҳои 
беҳтари таълим

Низомҳо ва 
муассисаҳои 

мустаҳками таълимӣ
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БОСУРЪАТ КАРДАНИ ЁДГИРИИ 
ХОНАНДАГОН
Фонди Оғохон талош дорад сифат ва 
мутобиқати ёдгирии хонандаро суръат 
бахшад. Фонд чорабиниҳои берун аз 
мактабиро таҳти роҳбарии омӯзгорон 
тақвият мебахшад, то барои ёдгирӣ 
дар асоси ҳалли мушкилот, маҳоратҳои 
тафаккури эҷодӣ ва интиқодӣ 
мусоидат намояд. Он ҳамзамон шӯрои 
хонандагонро бо беҳтар кардани 
қобилиятҳои роҳбарӣ ва донишомӯзӣ ва 
китобҳои ҳикояии ба шароит муносиб 
саҳмгузор мебошанд.

ТАҲАВВУЛИ ТАЪЛИМ ВА РОҲБАРӢ
Ҳадафи Фонди Оғохон  тағйир додани 
сифат, мақом ва кордонӣ дар омӯзиш 
ва роҳбарии таълимӣ мебошад. Он 
аз тақвияти низоми рушди касбии 
мактабасос бо баргузор кардани 
рӯзҳои таълими методӣ ва ташкили 
иттиҳодияҳои таҷрибавӣ, таълими 
омӯзгорон дар масъалаҳои педагогикаи 
интерактивӣ ва омӯзиши проблемаасос 
ва ҳамчунин тақвияти мудирияти 
мактаб иборат мебошад. Фонди 
Оғохон ба иштироки мардум дар ҷазби 
сармоя (фандрейзинг) ва фаъолияти 
мактабҳо тавассути таъсис ва тақвияти 
иттиҳодияҳои волидайн ва омӯзгорон 
мусоидат менамояд.

Иваз намудани усули азёдкунии тутивор бо 
истифодаи мувозини усулҳои интерактивӣ 
бо хонандагон қадами муҳим дар саҳмгузорӣ 
ба муваффақияти хонандагон мебошад. 
Истифодаи самараноки стратегияҳои 
муносиби омӯзишӣ дар мактабҳои 
дастгиршуда аз 10% то ба 90% афзоиш ёфт 
(Ҳисоботи охирини лоиҳаи ESCoMIAD).

ДАР ДАВОМИ ШАШ СОЛИ ОХИР

245 мактаб бо 
омӯзондани 

9,127 омӯзгор дар 
таҷрибаҳои педагогии 

пешрафта тақвият ёфтанд

49,144
хонанда аз фазоҳои 

пешрафтаи ёдгирӣ ва 
таълим баҳра бурданд

57
мактаб аз тариқи беҳтар 

кардани инфрасохтор 
ва манобеъ бо муҳитҳои 

пешрафтаи ёдгирӣ 
муҷаҳҳаз шуданд
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Гуногунандешӣ – одоби 
эҳтироми гуногунӣ
Ҳангоме ки ҷамъият аз фарқиятҳои гурӯҳӣ наметарсад, балки онро қадр мекунад, гуногунӣ 
дороии онҳо буда метавонад. Фонди Тоҷикистонии Оғохон чунин меҳисобад, ки вусъатдиҳии 
ҳамдигарфаҳмӣ , таҳаммул ва ошкорбаёнӣ нисбати фарҳангҳо, сохторҳои иҷтимоӣ, арзишҳо ва 
ақидаҳои дигар халқҳо барои некӯаҳволӣ ва пешрафти ҷамъияти инсонӣ аҳамияти ҳалкунанда 
дорад. 

«Агар теъдоди бештари одамон дар ҳар 
маврид, дар гуногунии фарҳангҳо на 
сарборӣ, балки хайр на таҳдид, балки 
имкониятро медиданд, то чӣ андоза хуб 
мебуд.» 
– Волоҳазрат Оғохон

Фонди Тоҷикистонии Оғохон 
гуногунандеширо ба маркази амалияи 
худ аз тариқи
• Кор бо муаллимон, волидон ва шӯроҳои донишҷӯён барои мусоидат ба муҳити истисноӣ ва 

гуногунандешӣ дар таълим ва омода намудани хонандагон ба он, ки онҳо масъулиятшинос 
ва мушфиқ шаванд аз ҷумла  тайёр намудани 52 китоби мумтози кӯдакона ва барномаҳои 
мобилӣ, ки ба вусъати тафаккури илмӣ мусоидат мекунанд.

• Дастгирии ҳамкории иқтисодию иҷтимоӣ ва мубодила дар ноҳияҳои наздисарҳадӣ аз 
тариқи барномаи байнисарҳадӣ дар соҳаи ҳифзи тандурустӣ ва сармоягузориҳо ба 
инфрасохтори байнисарҳадӣ ба мисли кӯпрукҳо, бозорҳо, иншооти обёрӣ ва интиқоли 
қувваи барқ. 

• Баланд бардоштани имкониятҳои ҷамоатҳо дар ноҳияҳои наздисарҳадӣ дар идоракунии 
устувори захираҳои табиӣ, аз қабили об ва чарогоҳҳо, аз ҷумла воситаҳо ва усулҳои  
истифодабарӣ  барои суст ва паст кардани шиддати мухолифатҳо. 

• Дастгирӣ кардани сохторҳои идоракунии маҳаллӣ дар коркарди тарҳи фарогир ки ҳамаи 
табақаҳои ҷамъиятро фаро гирифта диққати махсусро ба гуруҳи осебпазир равона мекунад.
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Баробарии гендерӣ 
Барои мусоидат ба решакан намудани камбизоатӣ, мо бояд масъалаи нобаробариро ҳал 
намоем. Фаъолияти Фонди Тоҷикистонии Оғохон ба занҳо ва духтарон дар Тоҷикистон 
имконият медиҳад, ки аз тавоноиҳои худ ба пуррагӣ истифода баранд ва он барои тағйир 
додани вазъи оилавӣ, ҷамоатҳо ва иқтисодиёт  нақши муҳим бозида тавонанд. 

Ассосгузорони сохтори Фонди Тоҷикистонии Оғохон зиёда аз 100 сол инҷониб ба 
масъалаҳои баробарии гендерӣ таваҷҷӯҳ зоҳир менамуданд.
Ҷаноби Султон Мухаммадшоҳ, соли 1906 оид ба таҳсил фаро гирифтани духтарон 
фармуда буданд: 
«Шахсан ман, агар ду фарзанд медоштам, ва яке писар ва дигаре духтар мебуд, ва 
агар танҳо ба яке аз онҳо имконияти таҳсилро фароҳам оварда метавонистам, бе ягон 
шубҳа ба духтарам имкони таҳсили олӣ гирифтанро медодам.» 

Аҳамиятнок шудани масъалаҳои гендерӣ дар амал беҳбудиҳои зеринро ба вуҷуд овард …

• Иштироки мардон дар фаъолиятҳо оид ба таҳсилоти барвақтӣ ва беҳбуд бахшидани 
саломатӣ;

• Муносибати ҷамоатҳо ба ҳифзи саломатии занҳо;

• Озодии иқтисодӣ аз тариқи вусъат додани дастрасӣ ба хизматрасониҳои молиявӣ;

• Иштироки занон дар қабули қарор ва банақшагирии инкишофи ҷомеа; 

• Дастрасӣ ба хизматрасонии босифати аввалияи тиббӣ-санитарӣ барои занҳои синни 
балоғат ва кӯдакони то синни 5-сола.
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МУСОИДАТ БА ИСТЕҲСОЛОТИ КИШОВАРЗӢ ВА АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ – Бозсозӣ 
ё барқарорсозии беш аз 15 канали ирригатсионӣ ва беҳтар кардани дастрасӣ ба тухмиҳо, 
нуриҳо, анборҳо, гармхонаҳо ва коршиносии касбӣ барои кишоварзони маҳалӣ ва оилаҳо, бо 
дастгирии мақсадноки оилаҳои аз ҳама осебпазир. Амалиёти мазкур дар баланд бардоштани 
сифати истеҳсоли маҳсулот ва миқдори он ва беҳтар кардани вазъи амнияти озуқавории 
ҳазорон нафар аҳолӣ дар тамоми кишвар мусоидат мекунанд.

ИСТИФОДАИ ТАҶРИБАҲОИ БЕҲТАРИН ДАР СОҲАИ МАОРИФ – Фонди Оғохон 
барномаи нави таҳқиқотии даҳсоларо бо 100 мактаб дар саросари Тоҷикистон оғоз карда, 
дар ҷустуҷӯи тамоюли мусбӣ дар бораи ‘чӣ кор мекунад’ дар таъмини кӯдакон ва ҷавонон 
бо дониш, малака, муносибат ва арзишҳо баҳри идораи бомуваффақи номуайянӣ ва аъзои 
саҳмгузор шудани ҷомеа мебошад.

ҶАЛБ КАРДАН РОҲҲОИ ҲАЛЛИ НАВОВАРОНА – Татбиқ кардани Тарҳи Инсонмеҳвар 
барои эҷод намудани роҳҳои нави ҳал барои рушди фарогири иқтисодӣ, созмонҳои қавии 
маҳалӣ, ҷомеаҳои плюралистӣ ва хадамоти беҳтаршудаи асосӣ бо тамаркуз ба энергияи тоза 
- тавассути шарикии нави бисёрсоҳавӣ ва чандкишварӣ бо Оҷонси рушди байнулмилалии 
Иёлоти Муттаҳидаи Амрико (USAID).

ТАРВИҶИ ҒИЗО ВА РУШДИ БАРВАҚТИИ КӮДАК – Оғоз кардани равиши ҳамаҷониба 
барои баланд бардоштани вазъи ғизоии занон ва кӯдакон дар ҷамоатҳои дурдасти кӯҳистон, 
ки бо фаъолиятҳои ҷомеи рушди барвақтии кӯдакон такмил мешаванд. Талошҳои пурзӯр 
оид ба баланд бардоштани қобилияти хидматрасонҳои давлатӣ ва хусусӣ таҳвили устувори 
хадамоти тиббӣ, ғизо ва омӯзиши барвақтро таҳким мекунанд ва насли қавитареро барои 
оянда тавоно месозанд. 

ВУСЪАТИ СИСТЕМАҲОИ ОБИ БЕХАТАРИ ОШОМИДАНӢ - Татбиқи 49 системаи 
обтаъминкунӣ дар ҳудуди чор минтақаи зерҳадафи Тоҷикистон бо мақсади дар афзудани 
минбаъдаи дастрасӣ ба оби бехатар ва тоза барои тақрибан 23,000 нафар аҳолии деҳот, ки дар 
шароити душвор зиндагӣ доранд. Ин системаҳои дорои обсанҷ бо васлҳои хусусии хонавода 
таҷрибаҳои беҳтаринро дар доираи Кодекси оби Тоҷикистон мустаҳкам менамоянд. 

ТАҲКИМИ ИРТИБОТИ БАЙНИСАРҲАДӢ ВА ҲАМБАСТАГӢ – Сарукор бо чолишҳои 
ҷорӣ ва навзуҳури марбут ба обҳои байнисарҳадӣ ва экологӣ дар минтақа. Сармоягузории 
мақсадноки инфрасохтор, тавлиди маълумоти экологӣ ва эҷодӣ, зарфиятсозии созмонҳои 
маҳаллӣ, ҳамкориҳои байнисарҳадӣ ва идоракунии захираҳои табииро такмил медиҳанд ва 
ҳамзамон рушди одилона ва ҳамбастагии иҷтимоиро дар саросари Тоҷикистон ва кишварҳои 
ҳамҷавори он дастгирӣ мекунанд.

Самтҳои минбаъдаи фаъолият
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ШАРҲИ МОЛИЯВӢ

ШАРҲИ МОЛИЯВӢ, USD '000 2019  
Аудитшуда

2018 
Аудитшуда

2017 
Аудитшуда

2016 
Аудитшуда

Варақаи тавозун

Дороиҳо
Моликият ва таҳҷизот 1,771 1,786 1,775 1,814 
Сармоягузориҳо 722 648 524 499 
Пули нақд ва тавозуни бонкӣ 14,561 14,190 14,811 12,965 
Қарзҳо, ҳисобҳои дебиторӣ ва 
пешпардохтҳо

1,417 1,813 1,205 1,140 

Ҷамъ дороиҳо 18,471 18,436 18,316 16,417 

Ӯҳдадориҳо ва тавозуни захираҳо
Ҳисобҳои пардохтшаванда ва 
ӯҳдадориҳо 

16,261 15,624 15,704 14,032 

Тавозуни захираҳо 2,210 2,812 2,385 2,462 
Ҷамъ ӯҳдадориҳо ва тавозуни 
захираҳо

18,471 18,436 18,089 16,493 

Даромад ва Хароҷот

Даромад
Грантҳо ва кумакҳои молиявӣ 14,139 13,577 13,397 12,786 
Даромад аз моликият 219 197 216 232
Даромадҳои дигар (воситаҳои асоси, 
фарсудашавии  воситаҳои асоси)

27 49 106  (23)

Даромадҳои умумӣ 14,385 13,823 13,718 12,995 

Хароҷот
Грантҳои барномаҳо 12,614 11,086 10,025 10,033 
Маъмурият 1,414 1,893 1,581 1,632 
Моликият 261 755 1,889 1,229 
Дигар хароҷотҳо 689            (112) (4) 177 
Ҷамъ хароҷот 14,978 13,622 13,491 13,071 
Зиёдии даромад нисбати хароҷот (593)         201 227 (76)
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ҚАДРДОНӢ АЗ 
МАБЛАҒГУЗОН ВА 
ШАРИКОНИ 2019

Маблағгузор
• Бонки Рушди Олмон

• Барномаи ҳамгироии минтақавии 
Покистон, Афғонистон ва Тоҷикистон 

• Бунёди “Ман корро ёд мегирам”

• Вазорати корҳои хориҷии Финландия

• Иттиҳоди Аврупо

• ОКСФАМ дар Тоҷикистон

• Оҷонси Швейтсария оид ба рушд ва 
ҳамкорӣ

• Оҷонсии рушди байналмиллалии ИМА

• Оҷонсии ҳамкориҳои байналмилалии 
Ҷопон

• Сафорати Австралия дар Маскав

• Сафорати Ҷопон дар Тоҷикистон

• Сармоягузорони хусусӣ

• Умури рушди байналмилалии Бритонияи 
Кабир 

• Умури ҷаҳонии Канада

• Фонди Кристенсен

• Фонди кудакони Созмони Милали 
Муттаҳид (ЮНИСЕФ) 

Шарикони амалигардон ва касбӣ
• Аввалин бонки Молиявии Хурди 

Тоҷикистон

• Асосиатсияи Эко-фарҳангии сайёҳии 
Помир 

• Бонки Ҷаҳонӣ

• Филиали донишкадаи ҷумҳуриявии 
такмили ихтисос ва бозомўзии 
кормандони соҳаи маориф дар  ВМКБ

• Фонди ҷамъиятии Соҳибкори ва Рушд  

• Донишгоҳи Осиёи Марказӣ

• КАМП Куҳистон

• Кооперативи “Сароб”

• Оҷонси Молияи хурди Оғохон 

• Оҷонсии Оғохон оид ба муҳити зист

• Оҷонсии Оғохон оид ба маориф

• Оҷонсии Оғохон оид ба Ҳифзулсиҳат

• Оҷонси оиди ҳамкориҳои техникӣ ва 
рушд (ACTED)

• Рушди некӯаҳволӣ

• Ташкилоти қарздиҳии хурди “Рушди 
Куҳистон”

• Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

• Ширкати Помир Энерҷӣ 

• Ширкати мобилии ТСЕЛЛ
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Маълумот барои тамос

Фонди Тоҷикстонии Оғохон 
137 хиёбони Рудакӣ, Тоҷикматлубот, 
ошёнаи 4, 
734003 Душанбе, Тоҷикистон 
Тел: +992 37 2247650/2218001 
Сомона: www.akdn.org/akf

Шабакаи Рушди Оғохон 
734003, Душанбе, Тоҷикистон 

Тел: +992 37 2246500


