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Бунёди шаҳри донишгоҳӣ дар Хоруғ



“Донишгоҳи Осиёи Марказӣ дар шаҳри Хоруғ, ки имрӯз фаъолияти 
худро дар асоси барномаҳои байналмилалӣ оғоз мекунад, саҳифаи 
нав дар низоми таҳсилоти олии касбии мамлакат мебошад. 
Бовар дорам, ки фаъолияти муассисаи навтаъсис на танҳо 
ба нафъи мамлакати мо мебошад, балки барои густариши 
ҳамкориҳои бисёрҷонибаи кишварҳои минтақа дар соҳаи маориф 
хизмат хоҳад кард”.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
ва Ҳомии Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон 

Маросими ифтитоҳи Донишгоҳи Осиёи Марказӣ,
14-уми сентябри соли 2018

Хоруғ, Тоҷикистон.

“Донишгоҳи Осиёи Марказӣ бо эҷоди фазои ақлонӣ ва манобеъ 
нерӯи таҳсилот ва маҳорату истеъдоди инсониро ба мушкилиҳои 
иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеаҳои куҳистони Осиёи Марказӣ ва 
ҷойҳои дигар хоҳад расонд.”

Волоҳазрат Оғохон,
Канслери Донишгоҳи Осиёи Марказӣ

Маросими гузоштани санги асос, 6-уми июли соли 2004
Хоруғ, Тоҷикистон



Ифтитоҳи кампуси аввали Донишгоҳи Осиёи 
Марказӣ дар шаҳри Хоруғ, ки бо тарҳи муосир ва 
инфрасохтори замонавии таълимӣ бунёд гарди-
дааст, самараи ҳамкориҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо  Ташкилоти Оғохон оид ба рушд  
маҳсуб ёфта, ҳоло ба макони таълиму тарбияи 
ҷавонони дохилу хориҷи кишвар табдил ёфтааст. 

Натиҷаи чунин ҳамкориҳо буд, ки ин боргоҳи 
маърифат дар шаҳри Хоруғ тибқи стандарти бай-
налмилалӣ фаъолият намуда, ҷавонони кишвари 
мо низ дар он таҳсил доранд ва шакли меъмории 
он  ҳам ба симои шаҳрамон ҳусни тоза бахшидааст. 

Бароямон ифтихори бузург аст, ки донишгоҳи маз-
кур соли 2018 бо иштироки бевоситаи Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

ва намояндагони Ташкилоти Оғохон оид ба рушд ифтитоҳ гардида, бо оғози фаъолияти он 
рафту омади шаҳрвандони хориҷӣ ба шаҳри мо афзун гардид. 

Аз ҳисоби Донишгоҳи Осиёи Марказӣ баҳри рушди иқтисодию иҷтимоии шаҳри Хоруғ то 
имрӯз беш аз 95 миллион сомонӣ сармоя ҷалб гардидааст, ки ин иқдоми наҷиб ба беҳтаршавии 
некӯаҳволии сокинони шаҳр мусоидат намудааст. Ғайр аз ин, дар рафти сохтмони Донишгоҳи 
Осиёи Марказӣ аз 700 нафар сохтмончиёну бинокорон беш аз 90 фоиз сокинони шаҳри Хоруғ 
ба кор ҷалб гардиданд. Бо ба истифода додани ин донишгоҳ бошад 125 нафар сокинони шаҳр 
ба ҳайси омӯзгор ва вазифаҳои дигар бо кори доимӣ таъмин гардиданд. 

Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ дар баргузории чорабиниҳои 
фарҳангӣ ва маърифатӣ бо Донишгоҳи Осиёи Марказӣ ҳамкорӣ намуда, саҳми имрӯзаи дониш-
гоҳро дар тарбияи ҷавонон, забономӯзии онҳо ва омода намудани мутахассисони мувофиқ 
ба бозори меҳнати ҷаҳонӣ арзанда мешуморад. 

Итминонамон комил аст, ки дар натиҷаи ҳамкориҳои минбаъдаи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо Ташкилоти Оғохон оид ба рушд таҳти иқдомоти Пешвоёни сиёсию мазҳа-
биамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Волоҳазрат Оғохони 4 марҳалаҳои дигари сохтмони 
донишгоҳ авҷи устувор пайдо намуда, бо пурра ба фаъолият оғоз намудани Донишгоҳи 
Осиёи Марказӣ, шаҳри афсонавиамон Хоруғ ба макони рафту омади сайёҳон ва шаҳрвандони 
хориҷӣ табдил хоҳад ёфт.

Ҳамкории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ташкилоти Оғохон оид ба рушд (AKDN) дар 
заминаи  боварии мутақобил ва ҳадафи мушаххас ба роҳ монда шуд. Муносибати дӯстона 
ва сиёсати созандаи Асосгузори сулху вахдати милли, Пешвои миллат, Президенти кишвар, 
мухтарам Эмомали Рахмон бо Волоҳазрат Оғохон заминаи ин ҳамкориҳоро боз ҳам нерӯманд-
тар карда, барои амалӣ шудани барнома ва лоиҳаҳои гуногун фазои муносиберо фароҳам 
овард. Бояд зикр намуд, ки раҳбарияти олии кишвар рисолати Ташкилоти Оғохон оид ба 
рушд (AKDN)-ро, ки беҳтар намудани некӯаҳволии мардум аст, бадурустӣ дарк карда, тамоми 
шароит ва имконияти расидан ба онро муҳаё намуд. Илова бар ин, шароити мусоиди сиёсӣ, 
сулҳу субот, истиқлолият ва ваҳдати миллӣ, ки бо талошҳои пайвастаи Асосгузори сулху 
вахдати милли, Пешвои миллат, Президенти кишвар, мухтарам Эмомали Рахмон ба даст 
омад, дар фаъолиятҳои бомуваффақияти Ташкилоти Оғохон оид ба рушд нақши калидӣ 
дошт. Ҳамчунин, қобили зикр аст, ки  бе дастгирии донорҳои расмӣ ва шахсони алоҳидаи 
саховатпеша, кормандони сохторҳои давлатӣ ва созмонҳои AKDN ва инчунин истифодаба-
рандагони барномахо пешрафтҳои мазкур ба даст намеомаданд. .

Кишвар Шамирӣ-раиси шаҳри Хоруғ 
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Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, яке аз муассисаҳои Ташкилоти Оғохон оид ба рушд (AKDN) тӯли 
чандин сол кампусҳои худро дар шаҳри Хоруғи Тоҷикистон,  Норини Қирғизистон ва Текелии 
Қазоқистон бунёд мекунад, то ин ҷойҳо ба шаҳрҳои донишгоҳӣ табдил ёбанд. Шурӯъ аз соли 
2009 Хадамоти фарҳанги Оғохон (AKTC) ба шаҳрдории Хоруғ дар заминаи таҳия кардани 
марҳилаи аввали нақшаи кулии шаҳри Хоруғ кумак мекунад. Ин иқдом шомили нақшаи 
роҳбурдӣ (стратегӣ) барои мудирияти рушд, истифодаи замин ва бозсозии Боғи шаҳри Хоруғ 
дар соли 2007 мешавад. Хадамоти фарҳанги Оғохон соли 2010 маводҳои барномарезии худро 
бо ҷузъиёти бештари барномаҳои шаҳрсозӣ таҷдид кард ва моҳи феврали ҳамон сол Нақшаи 
стратегии шаҳр ва Пешниҳоди минтақабандиро таҳия намуд. Донишгоҳи Осиёи Марказӣ дар 
ҳамкорӣ бо Хадамоти фарҳанги Оғохон ва Агентии Оғохон оид ба муҳити зист (AKAH) ният 
дорад, ки марҳилаи дуввуми Нақшаи куллии шаҳрро бо шаҳрдории Хоруғ мавриди баррасӣ 
қарор диҳад. Дар ин марҳила ба нуктаҳои калидии шаҳри Хоруғ таваҷҷуҳи дигарбора сурат 
мегирад ва минтақае таъсис дода мешавад, ки маркази шаҳро бо кампуси Донишгоҳи Осиёи 
Марказӣ дар Хоруғ бипайвандад.

Шаҳри Хоруғ дар Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшон ҷойгир буда, шумораи аҳолиаш 
ҳудуди 32 ҳазор нафар шумурда шудааст. Ин шаҳр дар баландии 2,200 метр аз сатҳи баҳр дар 
миёни куҳҳои Помир қарор гирифтааст ва аз соли 1925 инҷониб маркази маъмурии ВМКБ аст. 

Дарёҳои Ғунд ва Шохдара дар шаҳри Хоруғ якҷо шуда, онро ба ду қисмат ҷудо мекунанд. 
Ин дарёҳо бо дарёи Вахон васл мешаванд ва саргаҳи дарёи Панҷро шакл медиҳанд. ВМКБ 
ба ғайр аз шаҳри Хоруғ ҳафт ноҳияи дигар дорад. Шоҳроҳи Помир аз байни шаҳри Хоруғ 
гузашта, ВМКБ-ро бо бахшҳои дигар кишвар васл мекунад. Ҳамчунин роҳи тиҷоратии Чин 
аз тариқи Осиёи Марказӣ мегузарад, ки барои сайёҳоне, ки аз Помир боздид мекунанд, 
як макони муҳим аст. Хоруғ дар иҳотаи дарахтони сабзи арар буда, макони хонаҳои зебои 
суннатии помирӣ аст. Шаҳри Хоруғ аз шарқ дар 600 километрии шаҳри Душанбе-пойтахти 
Тоҷикистон ва аз ҷануб дар 700 километрии шаҳри Ӯши Қирғизистон воқеъ аст. 

Хоруғ макони дуввумин баландтарин боғи ботаникии ҷаҳон аст, ки соли 1949 бунёд шуда-
аст. Ин боғ дорои ҳазорҳо намунаи гиёҳҳо мебошад, ки арзиши бузурги илмӣ доранд. 
Нерӯгоҳи барқи обии Хоруғ дуввумин нерӯгоҳи тавлиди барқ дар Тоҷикистон мебошад, 
ки дар дарёи Ғунд сохта шудааст. 

Таърихи шаҳри Хоруғ

Нақшаи куллии шаҳри Хоруғ

2 Рушди шаҳри донишгоҳӣ



Бунёди шаҳри донишгоҳӣ дар Хоруғ
Тавсеаи иқтисодӣ дар маркази стратегияи рушди Донишгоҳи Осиёи Марказӣ аст, ки 
ташкилотҳои иқтисодии мавҷудро тақвият медиҳад ва барои бунёди корхонаҳои нав 
мусоидат мекунад.

Донишгоҳи Осиёи Марказӣ соли 2000-ум ҳамчун донишгоҳи хусусӣ, ғайритиҷоратӣ ва 
дунявӣ аз тариқи имзо шудани Шартномаи байналмилалӣ миёни Президентҳои Тоҷикистон, 
Қирғизистон ва Қазоқистон ва Волоҳазрат Оғохон таъсис ёфта, аз ҷониби парлумонҳои 
ин кишварҳо ба тасвиб расид  ва дар Созмони Милали Муттаҳид ба қайд гирифта шуд. 

Президентҳо Ҳомиёни Донишгоҳи Осиёи  Марказӣ буда, Волоҳазрат Оғохон Канслери 
Донишгоҳ мебошад. Тарвиҷи рушди иҷтимою иқтисодии Осиёи Марказӣ (аз ҷумла ҷоме-
аҳои кӯҳистони он) бо ироаи таҳсилоти олии ҷавобгӯ ба меъёрҳои қабулшудаи ҷаҳонӣ 
ва мусоидат ба мардуми минтақа дар ҳифзи мероси фарҳангии ғанӣ барои насли оянда 
рисолати Донишгоҳи Осиёи Марказӣ мебошад. Донишгоҳи Осиёи Марказӣ дар доираи 
ҳамкориҳо ва уҳдадориҳои Ташкилоти Оғохон оид ба рушд фаъолият мекунад.

Барномаҳои бакалавриати Донишгоҳи Осиёи Марказӣ дар кампусҳои Норин, Қирғизистон 
(соли 2016 ифтитоҳ шуд) ва Хоруғ, Тоҷикистон (соли 2018) фаъоланд. Дар назар аст, ки 
кампуси Текелӣ дар Қазоқистон соли 2023 ба кор шурӯъ кунад. Мактаби маълумоти касбӣ 
ва давомдори (ММКД) Донишгоҳи Осиёи Марказӣ дар Тоҷикистон дар шаҳрҳои Хоруғ, 
Душанбе ва Бохтар марказҳои омӯзишӣ дорад. 

Сохтмони марҳилаи аввали Донишгоҳи Осиёи Марказӣ дар шаҳри Хоруғ соли 2017 ба 
анҷом расид, ки бинои таълимӣ, озмоишгоҳ, бинои донишҷӯён ва хобгоҳҳоро дар бар 
мегирад. Донишгоҳ дар рафти сохтмон 800 ҷойи кор эҷод кард, ки 95% кормандон соки-
нони шаҳри Хоруғ буданд. Феълан дар кампуси Хоруғ бештар аз 100 нафар сокини шаҳри 
Хоруғ бо кори доимӣ таъмин шудаанд. Ин корҳо шомили вазифаҳои муҳиме аз қабили 
мудирияи кампус, ошхона, системаи механикӣ ва барқӣ, нигоҳдорӣ ва таъмир, бахши 
амниятӣ, фаррошӣ, боғдорӣ, таъмини мавод, шустушӯи либос, ҳамлу нақл, тафреҳ, вар-
зиш ва хадамоти тиббӣ мешаванд. 

Дар сурати анҷом ёфтани сохтмони кампусҳои Норин, Хоруғ ва Текелӣ Донишгоҳи Осиёи 
Марказӣ бештар аз 350 ҳазор рӯзи корӣ эҷод хоҳад кард, ки таъсири иқтисодии он бештар 
аз 750 миллион доллар хоҳад буд. 

Бунёди кампусҳо

Тарроҳии нақшаи куллии кампуси шаҳри Хоруғ
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1993

Пешрафти шаҳр
Донишгоҳи Осиёи Марказӣ илова бар фароҳам овардани таҳсилот ва шароити ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ 
бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва сохторҳои дигари Ташкилоти Оғохон оид ба рушд 
барои табдил додани шаҳри Хоруғ ба шаҳри донишгоҳӣ ва кумаки зарурӣ ба пешрафти иқтисоди маҳаллӣ 
ҳамкорӣ мекунад.

Ин ҳамкорӣ шомили иқдомҳои Ташкилоти Оғохон оид ба рушд  дар заминаҳои маориф, тандурустӣ, меҳмондорӣ, 
сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва рушди деҳот мебошад. Ҳамчунин, фаъолиятҳои ҳаррӯзаи Донишгоҳи Осиёи Марказӣ ва 
барномаҳои гуногуни он ба пешрафти ҳаёти иҷтимоӣ ва иқтисодии шаҳр мусоидат мекунад.

Шартномаи ҳамкории 
Ташкилоти Оғохон оид ба 
рушд (AKDN) бо Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Хадамоти Оғохон 
оид ба маориф
Литсейи Оғохон

Марказҳои рушди  
барвақтии кӯдак

Мактаби маълумоти касбӣ 
ва давомдор

(Тиселл)

Фонди Оғохон

Аввалин бонки 
молиявии хурд

Агентии Оғохон оид 
ба муҳити зист

Ширкати Помир Энерҷӣ

AGA KHAN FOUNDATION

Оғози фаъолият дар Тоҷикистон
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2020

Хадамоти Оғохон 
оид ба тандурустӣ

Маркази ташхиси 
шаҳри Хоруғ

Анҷумани сайёҳии 
эко-фарҳангии Помир

Боғи марказии 
шаҳри Хоруғ

Маркази тиббии Оғохон

Донишгоҳи Осиёи Марказӣ дар 
шаҳри Хоруғ (марҳилаи I)
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Бинои истиқоматӣ

Мактаб, гимназияи президентӣ,  
коллеҷи тиббӣ ва кӯдакистон

Беморхона ва 
марказҳои тиббӣ 

Азнавсозиҳо

Хобгоҳ

Иншоотҳои маъмурӣ 
ва ҳукуматӣ

Иншоотҳои варзишӣ

Мустаҳкамкунӣ Купрук ва хатҳои обгузарКорҳои таъмирӣ

81,820,500 сомонӣ

37,069,300 сомонӣ

33,830,300 сомонӣ

25,928,600 сомонӣ

5,663,100 сомонӣ

18,419,300 сомонӣ

130,007,700 сомонӣ34,300,900 сомонӣ

806,500 сомонӣ 5,233,400 сомонӣ

10

4

9

11

3

292

3

Таъмири роҳ
2,476,500 сомонӣ

3

49

Муҷассама
335,100 сомонӣ

2

Сармоягузории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар шаҳри Хоруғ дар тӯли 28 соли охир

Мактаби президентӣ дар шаҳри Хоруғ, Тоҷикистон
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Меҳмонхона ва 
хизматрасонии сайёҳӣ

Мактабҳо ва маркази рушди 
барвақтии кӯдак

Соҳилмустаҳкамкунӣ

Беморхонаҳо ва 
маркази ташхис

Марказҳои дастгирии 
тиҷорат

Донишгоҳ ва хобгоҳ

Азнавсозии иншоотҳои 
барқӣ

Маркази фарҳангӣ

Хизматрасониҳои бонкӣ 
ва Гурӯҳҳои амонатгузори 
ҷомеаасос

Марказҳои истроҳатӣ

Мудирияти ҳолатҳои 
фавқуллода ва омодагӣ

Иншоотҳои варзишӣ

Барномаи таъмини об ва 
зерсохторҳои дигар

Барномаи паст кардани 
хатарҳои табиӣ

578,003 сомонӣ 46,498,008 сомонӣ 

2,953,034 сомонӣ 

127,340,055 сомонӣ

1,275,934 сомонӣ

1,239,401 сомонӣ

9,293,776 сомонӣ 

2,728,689 сомонӣ

9,549,300 сомонӣ 

67,629,000 сомонӣ 

974,060 сомонӣ

20,288,700 сомонӣ

2,209,845 сомонӣ

428,317,000 сомонӣ

Купрук ва бозори 
наздимарзӣ дар 
шаҳри Хоруғ

4,041,523 сомонӣ 

Сармоягузории Ташкилоти Оғохон оид ба рушд 
(AKDN) дар шаҳри Хоруғ дар тӯли 28 соли охир

Марҳилаи якуми кампуси Хоруғ бинои таълимӣ, озмоишгоҳ, бинои истироҳати 
донишҷӯён ва хобгоҳро дар бар мегирад.
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Донишҷӯён ва устодони Донишгоҳи Осиёи Марказӣ аз 
ҳаёти ҷомеаи шаҳри Хоруғ дар канор нестанд ва барои 
пешрафти таҳсилоти наврасон ва ҷавонони ин шаҳр 
иқдомҳои гуногунеро рӯи даст гирифтаанд. 

Донишҷӯёни Донишгоҳ “Маҳфили китоби наврасон”-ро 
роҳандозӣ карданд, ки  машғулиятҳои он ҳар рӯзи шанбе 
дар кампуси Хоруғ баргузор мешаванд. Ин машғулиятҳо 
бо ҳадафи боло бурдани маҳорати омӯзиши забони 
англисӣ барои хонандагони мактабҳои гуногуни шаҳри 
Хоруғ баргузор мешаванд. Гуруҳи дигари донишҷӯёни 
Донишгоҳ  машғулиятҳои сторителлингро барои кӯда-
кони аз 3 то 7 сола ва волидайни онҳо  ба роҳ мондаанд .  

Инчунин, чанд донишҷӯи дигари Донишгоҳ  дар 
Литсейи Оғохон ва мактаби рақами 9-и шаҳри Хоруғ 
ба тадриси дарсҳои риёзӣ, илмҳои дақиқ ва забони 
англисӣ кумак мекунанд. Донишҷӯёни Донишгоҳ  
дар ҷараёни соли таҳсили 2017 – 2018 ҳафт лоиҳаи 
омӯзиширо роҳандозӣ намуда, бештар аз 100 соатро 
сарфи дастгирии ҷавонони шаҳри Хоруғ ва бахшҳое 
аз ноҳияи Рӯшон карданд. 

Донишҷӯёни Донишгоҳ  ҳамчунон бо омӯзгорони 
маҳаллӣ ҳамкорӣ мекунанд, то роҳҳои кумак ва илҳом 
бахшидан ба ҷавонони дар канормондаи шаҳри Хоруғро 
пайдо намоянд. Онҳо “Лоиҳаи ҷалби ҷавонон”-ро роҳан-
дозӣ карданд ва бо ҳадафи шурӯъ кардани гуфтугӯ дар 
заминаи тарзи бунёди робита бо ҷавонон дар мактабҳо 
лоиҳаи “Овози аксҳо”-ро амалӣ карданд. Дар чаҳорчӯби 
ин лоиҳа гуруҳҳоеро созмон доданд ва андешаҳои нав-
расонро дар мавриди таҷрибаи зиндагии онҳо дар Хоруғ 
ҷамъоварӣ карданд. 

Устодони Донишгоҳи Осиёи Марказӣ моҳи ноябри 
соли 2018 бо мақсади боло бурдани сифати таълими 
дарсҳои забони англисӣ ва риёзӣ дар деҳот дар дои-
раи лоиҳаи “Heptagon” барои донишҷӯёни Донишгоҳи 
давлатии Хоруғ давраҳои омӯзишӣ гузаронданд. Ин 
лоиҳа ба донишҷӯёни курсҳои аввал нигаронида шуда, 
ҳадафи он рушди ҳайати омӯзгорони оянда дар шаҳри 
Хоруғ ва ноҳияҳову деҳаҳои атроф ва устодони эҳти-
молии Донишгоҳи Осиёи Марказӣ мебошад. Барномаи 
таълимии ин лоиҳа шомили таҷрибаомӯзие аст, ки 
дар ҷараёни он донишҷӯён ба дарс додан, мушоҳидаи 
дарсҳо, таҳияи барномаҳои дарсӣ ва омӯзиши равиши 
дарс ва фаъолиятҳои дигар ҷалб мешаванд. 

Устодони забони англисии Донишгоҳ  инчунин аз моҳи 
ноябри соли 2018 то моҳи майи соли 2019 дар доираи 
иқдоми хидмат ба ҷомеа барои бештар аз 40 омӯз-
гори забони англисии мактабҳои шаҳри Хоруғ чандин 
давраҳои омӯзишӣ баргузор намуданд. Бо ин васила 
барои омӯзгорон ва тренерҳои омӯзгорон аз макта-
бҳои миёна ва марказҳои омӯзишӣ дарсҳои такмили 
ихтисос гузаронда шудаанд. Ин давраи омӯзишӣ дар-
сҳои Омӯзиши забони иртиботӣ, роҳҳои амалии иҷро 
кардани он дар дарсҳои забони англисӣ, аҳамияти 
маҳорати тафаккури интиқодӣ ва кашфи стратеги-
яҳои ҷой додани он дар таълимро дар бар гирифт. Ин 
лоиҳа ба омӯзгорони забони англисии шаҳри Хоруғ 
иҷоза дод, ки таҷрибаи касбиро дар сатҳи маҳаллии 
TESOL (санадаи касбии мӯътабар барои омӯзиши 
забони англисӣ ба гӯяндагони забонҳои дигар) ба 
даст биёранд ва онҳоро барои давом додани омӯзиш 
дар сатҳи ҷаҳонӣ ташвиқ кунанд. 

            
Таҳсилот
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Муҳити зист
Донишгоҳи Осиёи Марказӣ як қатор фаъолиятҳои 
берун аз барномаҳои дарсӣ дорад. Яке аз ин фаъо-
лиятҳо “Ҷомеаи Сабз” аст, ки нақши худро бо роҳҳои 
гуногун дар ҷомеа гузоштааст. “Ҷомеаи Сабз” хусусан 
дар заминаҳои рушди барвақтии кӯдак, омӯзонидани 
кӯдакони маҳаллӣ дар мавриди аҳамияти истифодаи 
дубораи партовҳо ва устуворӣ ва ташкил додани 
корҳои тозагии дастаҷамъӣ фаъол аст. Маҳфили 
"Ҷомеаи Сабз" инчунин дар дохили кампус иқдомҳои 
гуногунеро ба монанди гузоштани қуттиҳо барои 
партов ва ташвиқ кардани донишҷӯён аз тариқи мусо-
биқаҳо ва маҳфилҳо ба роҳ андохтааст. 

Варзиш
Кампуси Хоруғ дорои имкониятҳои сатҳи ҷаҳонӣ 
барои теннис, футбол ва майдони болопӯшидаи вар-
зишӣ мебошад. Донишҷӯёни Донишгоҳ  дар кампус 
бозиҳои футбол ва волейболро бо сокинони шаҳри 
Хоруғ ташкил карда, дар Лигаи футболи Помир ишти-
рок мекунанд. 

Фестивали ҳаёти солим
Шӯрои тандурустии донишҷӯёни Донишгоҳи Осиёи 
Марказӣ мунтазам “Фестивали ҳаёти солим”-ро баргу-
зор мекунад, ки теъдоди зиёди сокинони шаҳри Хоруғ 
бо ҳадафи боло бурдани огоҳӣ дар мавриди тарзи 
ҳаёти солим дар он иштирок мекунанд. Пизишкони 
Шифохонаи марказии шаҳри Хоруғ ба боздидкунан-
дагон дар мавриди бемориҳои оптометрия, диабети 
қанд, дарди дандон ва  тибби халқӣ маслиҳатҳои муфид 
доданд. Дар ин фестивал мева ва афшӯраҳои табиӣ ба 
фурӯш гузошта шуда, меҳмонон ба бозиҳо ва фаъоли-
ятҳои марбут ба тарзи ҳаёти солим ҷалб гардидаанд. 

Фестивали ҳамгароӣ
Ҳадафи “Diversity Club”, ки аз ҷониби донишҷӯён таъ-
сис шудааст, нишон додани гуногунӣ ва огоҳ намудани   
аҳли ҷомеа  бобати таҳаммулпазирӣ ва плюрализм 
мебошад. Донишҷӯёни Донишгоҳ бо мақсади тарвиҷ 
ва ба намоиш гузоштани фарҳангҳои гуногун мунта-
зам фестивали “Ҳамгароӣ”-ро баргузор менамоянд, ки 
теъдоди зиёди сокинони шаҳри Хоруғ  дар он иштирок 
мекунанд. Боздидкунандагони ин фестивал тавони-
станд бо тамошои мизҳо ва ҳунарнамоиҳои донишҷӯёни 
Донишгоҳ , Утоқи Амрико ва Донишгоҳи давлатии 
Хоруғ ба фарҳанги кишварҳои гуногун шинос шаванд. 
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Таҳсилоти касбии кӯтоҳмуддат

Бинои ММКД дар шаҳри Хоруғ, Тоҷикистон

Мактаби маълумоти касбӣ ва давомдори (ММКД) Донишгоҳи Осиёи Марказӣ дар Хоруғ 
дарсҳои кӯтоҳмуддати баъдимактабиро дар арсаҳои гуногун, ба монанди соҳибкорӣ,  
омӯзиши забони англисӣ, риёзии зеҳнӣ барои кӯдакон, барномарезӣ дар тиҷорат ва тех-
нологияи иттилоотӣ пешниҳод мекунад. Ин дарсҳо дар фазои муносиб баргузор мешаванд 
ва ба боло рафтани имкониятҳои пайдо кардани кору даромад ва идомаи таҳсили якумрӣ 
мусоидат мекунанд.  

Мактаби маълумоти касбӣ ва давомдори шаҳри Хоруғ соли 2006 ба фаъолият шурӯъ 
кард. Ин мактаб бо таҷҳизоти омӯзишии муосир муҷаҳҳаз шуда, дорои ду омӯзишгоҳи 
компютерӣ, шаш синфхона ва як китобхона мебошад. Мактаби мазкур фароҳамкунандаи 
пештози таҳсилоти давомдор буда, то моҳи апрели соли 2019 шумораи  донишомӯзонаш 
дар Тоҷикистон ба 75, 000 ва дар Афғонистон ба 10, 000 расидааст. Баъди бештар аз як 
даҳсолаи камтаваҷҷуҳӣ ба пешбурди таҳсилоти баъдимактабӣ ММКД ба сокинон шароит 
фароҳам овард, то ки дар дарсҳо ва барномаҳои кутоҳмуддат ширкат кунанд. ММКД-и 
шаҳри Хоруғ шурӯъ аз соли 2006 бештар аз 40,000 донишомӯзро ба таҳсил фаро гирифта-
аст, ки ин шумора ҳудуди 12% аҳолии ВМКБ-ро ташкил медиҳад. Аз ин рӯ, ин мактаб дар 
ҳудуди вилоят ва берун аз он ба хубӣ шинохта шудааст. Илова бар ин, бештар аз 50,000 
шунаванда дар маҳфилҳо, семинарҳо ва давраҳои омӯзишии ММКД ширкат кардаанд. 

Соли 2017 дар натиҷаи арзёбии мустақили ММКД маълум шуд, ки 90% донишомӯзон бо 
маҳоратҳое, ки аз ММКД ба даст овардаанд, тавонистанд кор пайдо кунанд ва ба дониш-
гоҳҳои олӣ дохил шаванд; 75% маҳоратҳои худро дар заминаи пайдо кардани кори нав 
ё беҳтар боло бурдаанд, ки 12%-и онҳо тиҷорати худро шурӯъ ва ё васеъ кардаанд; 88%  
маҳоратҳои кориро барои мондан дар Хоруғ ба даст овардаанд ва  77%  пас аз хатми дар-
сҳои ММКД  фаъолияти худро дар ҷомеа  бештар карданд.

Хатмкунандагони ММКД ба донишгоҳҳои хориҷӣ дохил мешаванд, дар мусобиқоти бай-
налмилалӣ иштирок мекунанд ва инчунин дар сохторҳои Ташкилоти Оғохон оид ба рушд 
бо монанди Академияи Оғохон дар Момбаса (Кения) ва Донишгоҳи Осиёи Марказӣ таҳсил 
мекунанд. Хатмкунандагони барномаи соҳибкории ММКД низ дар тағйири шаҳри Хоруғ 
саҳмгузоранд. Дар 3 соли ахир 60 навъи кору тиҷорат роҳандозӣ шудааст, ки бештари 
онҳо дар Хоруғ ва маҳаллҳои атроф фаъолият мекунанд. 
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Др. Олга Сайфуллоева (аз тарафи чап), муовини ректори Донишгоҳи давлатии Хоруғ 
бо др. Богдан Кравченко, декани Мактаби олии Рушд

Ҳамкории донишгоҳҳои манотиқи куҳистон таша-
ббуси Барномаи пешрафти донишгоҳи Ташкилоти 
оғохон оид ба Рушд (AKDN) мебошад. Ин барнома 
аз ҷониби Донишгоҳи Осиёи Марказӣ рӯи даст 
гирифта шуда, ҳадафи он дастгирии донишгоҳҳои 
манотиқи куҳистон ба монанди Донишгоҳи давла-
тии Норин дар Қирғизистон, Донишгоҳи давлатии 
Хоруғ дар Тоҷикистон, Донишгоҳи байналмилалии 
Қароқурум дар Покистон ва Донишгоҳи Бадахшон 
дар Афғонистон аст. Мақсади муҳимтари ин барнома 
кумак ба баланд бардоштани сифати таълим дар ин 
чор донишгоҳ буда, дар айни ҳол мусоидат ба рушди 
иҷтимоӣ-иқтисодии манотиқи куҳистон дар назар 
гирифта шудааст. Ин донишгоҳҳо ба бахши бузурги 
мардуми минтақаҳои куҳистонӣ хизмат мекунанд ва 
дар рушди онҳо нақши асосӣ доранд. 

Дар доираи барномаи Ҳамкории донишгоҳҳои мано-
тиқи куҳистон барои 50 нафар устоди Донишгоҳи 
давлатии Хоруғ дарси забони англисӣ роҳандозӣ 
шуда буд. Донишкадаи сиёсати давлатӣ ва идора-
кунии Донишгоҳи Осиёи Марказӣ бо ҳадафи кумак 
ба  факултаи Иқтисодиёти Донишгоҳи давлатии 
Хоруғ дар мавриди равишҳои тадқиқоти сифатӣ ва 
миқдорӣ давраи омӯзишӣ баргузор намуд, ки бар 
асоси он Донишгоҳи давлатии Хоруғ дар мавриди 
корхонаҳои хурду миёна тарҳи тадқиқотӣ анҷом дод. 
Ғайр аз ин, таҳияи барномаи бакалавриати сайёҳӣ ва 
соҳибкорӣ рӯи даст аст, ки дар контексти Тоҷикистон 

беназир мебошад. Ин барнома ба забони англисӣ 
тадрис хоҳад шуд ва донишҷӯёнро бо донишҳои 
нав ва таҷрибаҳои беҳтарини сайёҳӣ ва соҳибкорӣ 
муҷаҳҳаз карда, мушкилиҳои арсаҳои зикршударо 
дар ВМКБ инъикос мекунад.

Барномаи Ҳамкории донишгоҳҳои манотиқи куҳи-
стон инчунин барои ба роҳ мондани ҳамкорӣ миёни 
Донишгоҳи давлатии геологиву иктишофии Русия ва 
Донишгоҳи давлатии Хоруғ кумак кард. Профессор 
Виктор Дяконов устоди ин донишгоҳ барномаи дар-
сии факултаи геологияи Донишгоҳи давлатии Хоруғро 
арзёбӣ карда, тавсияҳои худро дар мавриди таҷҳи-
зоти озмоишгоҳ, ки барои пешрафти дарозмуддати 
озмоишгоҳҳои геологӣ заруранд, ироа кард. Барномаи 
Ҳамкории донишгоҳҳои манотиқи куҳистон бар асоси 
ин тавсияҳо чор намуди озмоишгоҳи геологияро дар 
Донишгоҳи давлатии Хоруғ таъсис дод, ки дар давоми 
соли 2020 расман ба фаъолият шурӯъ мекунанд. Илова 
бар ин, Донишгоҳи давлатии геологиву иктишофии 
Русия бо ҳадафи расидагӣ ба камбуди китоб ва маводи 
омӯзишӣ дар факултаи геология ба Донишгоҳи дав-
латии Хоруғ чандин номгӯи китобҳоро ҳадя кард. 
Талошҳои ҳамоҳангшудаи бештар миёни Донишгоҳи 
давлатии геологиву иктишофии Русия ва ихтисоси 
Илм дар бораи замин ва муҳити зисти Донишгоҳи 
Осиёи Марказӣ дар нақша гирифта шудаанд, то факул-
таи геологияи Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба яке аз 
беҳтаринҳо дар Осиёи Марказӣ табдил шавад. 

Ҳамкории донишгоҳҳои манотиқи куҳистон
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Барномаи рушди таҳсилоти
Донишгоҳи Осиёи Марказӣ 
Барномаи рушди таҳсилоти Донишгоҳи Осиёи Марказӣ фаъолиятҳои худро  дар 60 мактаби 
миёнаи   кишварҳои муассиси Донишгоҳ -Тоҷикистон, Қирғизистон ва Қазоқистон ба роҳ 
мондааст. Барномаи рушди таҳсилот дар ҳамкорӣ бо Вазорати маориф ва илми Чумҳурии 
Тоҷикистон, масъулони маорифи ноҳиявӣ ва мактабҳо ва дар доираи барномаи таълимии 
миллӣ ба илм ва барномаи байналмилалии STEM (илм, технология, муҳандисӣ ва риёзӣ), 
технологияи иттилоотӣ- коммуникатсионӣ  ва забони англисӣ таваҷҷӯҳ мекунад. Ҳадафи 
он ташаккул додани маҳоратҳо, ба монанди тафаккури интиқодӣ, эҷодкорӣ, ҳамкорӣ ва 
коммуникатсия мебошад, ки барои иштироки пурраи онҳо дар ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 
фарҳангӣ дар асри XXI заруранд. Барои муайян кардани вазъияти мактабҳо, ниёзмандиҳои 
омӯзгорон ва таҳияи стратегия барои боло бурдани таҳсилот бо тамаркуз бар такмили 
ихтисоси роҳбарон ва омӯзгорони мактабҳо таҳлил анҷом шуд. Барномаи рушди таҳсилот 
дар доираи ин стратегия барои беҳтар кардани дониш ва маҳоратҳои роҳбарон ва омӯз-
горони мактабҳо барномаҳои такмили ихтисосро баргузор мекунад. 
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Барномаҳои Ташкилоти Оғохон оид ба рушд

Тандурустӣ
Хадамоти тандурустии Оғохон (AKHS) моҳи декабри 
соли 2018 Маркази тиббии шаҳри Хоруғро барои хада-
моти амбулаторӣ  ба истифода дод ва моҳи апрели 
соли 2019 хадамоти статсионарии ин марказ низ 
фаъол гардид. Ин Маркази тиббӣ хадамоти поликли-
никӣ, дандонпизишкӣ, физиотерапия, ҷарроҳӣ ва 
бемориҳои занонаро барои сокинони шаҳри Хоруғ, 
устодон, донишҷӯён ва кормандони Донишгоҳи Осиёи 
Марказӣ пешниҳод мекунад. Дар ин маркази тиббӣ 130 
нафар фаъолият доранд.

Бо дастгирии Хазинаи Оғохон, шарикони байналми-
лалӣ ва Раёсати тандурустии ВМКБ иқдомҳои зиёде 
дар соҳаи тандурустӣ, ба монанди навсозии имконот ва 
таҷҳизот, харид, фурӯш ва тавзеъи дору, омӯзиш додани 
кормонадон ва мудирон рӯи даст гирифта шудаанд. 

Хадамоти тандурустии Оғохон инчунин дар чандин 
муассисаи тиббии Хоруғ, ба монанди Маркази омӯзи-
шии тибби оилавӣ, Беморхона ва Маркази ташхиси 
Хоруғ, клиникаи дандонпизишкӣ ва дорухонаҳо 
давраҳои омӯзишӣ ва курсҳо баргузор карда, ба 
беҳбудсозии таҷҳизот, зерсохтор, машварат ва тибби 
фосилавию ташхис мусоидат кардааст. Хадамоти тан-
дурустии Оғохон бо мақсади дастгирии иттилоотии 
пизишкон ва парасторон марказҳои махсуси клини-
киро таъсис додааст. 

Рушди деҳот
Барномаи ҷонибдории рушди манотиқи кӯҳистон 
(MSDSP) ташкилоти пештози рушди деҳоти Хазинаи 
Оғохон мебошад, ки дар чор минтақа ва 1,600 деҳаи 
Тоҷикистон фаъол аст. Ҳадафи MSDSP тақвияти 
додани ҳукуматдории мушорикатӣ ба воситаи 
пешрафти ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад. Ин ташкилот 
ба пешбурди кишоварзии устувор ва мудирияти замин 
мусоидат карда, хадамоти давлатиро беҳбуд ва густа-
риш медиҳад ва бо ҳадафи рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ 
ва муҳитзистӣ дар бахши хусусӣ низ саҳм мегузорад. 

MSDSP дар пешрафти шаҳри Хоруғ ва ВМКБ корҳои 
назаррасе анҷом додааст. Бунёди купруки марзӣ ба 
Афғонистон, бозори марзӣ, толори варзиш дар маҳал-
лаи Тем, навсозии 12 майдончаи варзишӣ ва ду толори 
машқи бадан дар шаҳри Хоруғ аз ҷумлаи ин корҳо 
мебошанд. Илова бар ин, таъсиси Анҷумани сайёҳии 
эко-фарҳангии Помир (PECTA) дар пешбурди сайёҳӣ, 
хизматрасонӣ ба сайёҳони дохиливу хориҷӣ ва фаъо-
лияти мағозаи фурӯши маҳсули ҳунарҳои дастӣ нақши 
калон дорад.
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Агентии Оғохон оид ба муҳити зист (AKAH) беш аз 
20 сол аст, ки лоиҳаҳо ва иқдомҳои гуногунеро амалӣ 
мекунад. Арсаҳои фаъолияти AKAH омодагӣ барои 
ҳодисаҳои табиӣ, маскан ва маҳалли сукунат, об ва 
риояи тозагӣ, вокуниши изтирорӣ ва назорат ба 
муҳити зист мебошанд. 

Бархе аз ин иқдомҳо шомили корҳои зерин мебошанд: 
i) коҳиши ҳодисаҳои табиӣ бо роҳҳои сохторӣ ва ғай-
рисохторӣ, ii) боло бурдани маҳоратҳо ва омӯзишҳо, 
iii) мудирияти изтирории ҷомеа аз тариқи гуруҳҳои 
масъул, захираҳои изтирорӣ, иртибототи изтирорию  
огоҳидиҳӣ ва банақшагирӣ, iv) арзёбии муҳити зист 
аз тариқи арзёбии хатар, арзёбиҳои комили муҳити 
зист, v) хизматрасониҳои шаҳрӣ аз тариқи таъмини 
об дар деҳа ва шаҳр, vi) мустаҳкамкунии иншоот аз 
тариқи бунёди сохтмонҳои умумӣ. 

AKAH соли 2016 бо ҳадафи арзёбии офатҳои табиӣ, 
падидаҳои инсонӣ ва боло бурдани тобоварии иншоот 
дар муқобили офатҳои табиӣ арзёбии хатар ва осебпа-
зирии шаҳри Хоруғ ва минтақаҳои атрофро анҷом 
дод. Агентии Оғохон оид ба муҳити зист дар робита 
ба ин тадқиқот чандин лоиҳаро бо монанди зинаҳо 
барои пешгирии тарма, навсозӣ ва таъмири сутунҳои 
барқ ва қисмати тахрибшудаи канали Темурро амалӣ 
кард. Ин иқдом бахше аз лоиҳаи AKAH буд, ки соли 
2013 дар Хуҷанд ва Душанбе ва соли 2014 дар Норини 
Қирғизистон анҷом дода шудаанд. 

AKAH ва Фонди  Оғохон бо дастгирии молии ҳукумати 
Швейтсария  дар посух ба ниёзҳои муҳими дастрасӣ 
ба оби ошомиданӣ дар Хоруғ системаи таъминоти 

оби шаҳрро аз нав таҷҳиз мекунанд. Ҳадафи ин лоиҳа 
расидагӣ ба камбуди таъминоти оби ошомиданӣ дар 
шаҳри Хоруғ аст. Дар доираи ин лоиҳа қубурҳои обгу-
зар ба манбаи об ва шабакаҳои обрасони шаҳр пайваст 
мешаванд. Мақсади ин лоиҳа инчунин афзоиш додани 
дастрасӣ ба хизматрасонии босифати об ва беҳбуд 
бахшидани дониш дар бораи гигиена, истифодаи усту-
вор, мудирият ва нигоҳдории хадамоти об дар шаҳри 
Хоруғ мебошад. 

AKAH аз тариқи иқдомҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сох-
торӣ ба баланд бурдани устувории минтақаҳои дур 
ва дар маърази хатар мусоидат мекунад. Бо ҳадафи 
тарвиҷ додани омодагӣ барои офатҳои табиӣ AKAH 16 
гурӯҳи вокуниши изтирорӣ, 4 гурӯҳи омодагӣ ба тарма 
дар деҳот ва инчунин гурӯҳҳои ҷустуҷӯ ва наҷотро дар 
Хоруғ таъсис додааст. 

AKAH инчунин анборҳоеро дар шаҳри Хоруғ омода 
кардааст, ки дар сурати рух додани вазъияти изти-
рорӣ 300 хонаводаро аз хаймаҳо, лавозимоти хоб, дору, 
ошпазхона ва дигар ҷиҳози зиндагӣ таъмин мекунад.

Агентии Оғохон оид ба муҳити зист ҳамчун бахше 
аз корҳои зарфиятсозии худ ба гурӯҳҳои изтирорӣ 
кумакҳои техникӣ мекунад. Аз ҷумла, онҳоро аз 
барномаҳои компютерӣ, таҷҳизот ва мошинҳо таъ-
мин мекунад, то кори худро ба таври муассир иҷро 
намояд. Ин ташкилот ҳамчунин дар доираи иқдоми 
байналмилалӣ тамринҳои омодагӣ ба заминҷунбиро 
мегузаронад, ки дар он ҳар сол 50 миллион нафар дар 
саросари ҷаҳон иштирок мекунанд.

Коҳиши хатарҳои табиӣ ва вокуниши изтирорӣ
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Литсейи Оғохон ба пешбурди таҳсилоти ибтидоӣ 
нигаронида шудааст. Ин литсей соли 1998 ба ҳайси 
аввалин мактаби хусусӣ дар ВМКБ бунёд ёфта, бахше 
аз Хадамоти Оғохон оид ба маориф мебошад. Ҳар сол 
бештар аз 1000 хонанда  аз синфҳои томактабӣ то 11 
ба таҳсил фаро гирифта мешаванд ва 95% хонандагон 
ин литсейро хатм мекунанд. 

Ҳадафи ин муассисаи омӯзишӣ фароҳам кардани 
таҳсилоти босифат ва омода кардани хонандагон 
барои идомаи таҳсил дар донишгоҳҳои бонуфузи бай-
налмилалӣ аст. Литсейи Оғохон инчунин равиш ва 
усулҳои нави тадрис ва омӯзишро таҳия мекунад, ки 
ҳамчун таҷрибаҳои хуб барои муассисаҳои омӯзишии 
Тоҷикистон ва минтақа хидмат мекунанд. 

Барномаи дарсии Литсейи Оғохон бо ҳадафи омӯх-
тани чанд забон бо забонҳои англисӣ, тоҷикӣ ва русӣ 
тадрис мешавад. Ба омӯзиши забони тоҷикӣ ва таърих, 
фарҳанг ва адабиёти ғании тоҷик таваҷҷуҳи махсус 
зоҳир мегардад. 

Илова бар ин, барномаи дарсии ин муассисаи омӯзишӣ 
аз равише истифода мекунад, ки  омӯзгор ва хонанда 
ҳар ду дар ҷараёни дарс иштироки фаъол доранд. 
Ин усули дарс ба тақвияти маҳоратҳои тафаккури 
интиқодӣ,  рушди ҳамкорӣ, эҷодкорӣ ва ҳал кардани 
мушкилот мусоидат мекунад. Литсейи Оғохон барно-
маи таълимии миллии Тоҷикистонро бо мӯҳтаво ва 
маҳоратҳои амалии байналмилалӣ такмил мекунад. 
Аз ҷумла, фани технологияи иртиботӣ ва иттилоотӣ 
(ICT) ба барномаи дарсӣ илова шудааст, ки хатмку-
нандагонро дар сатҳи ҷаҳонӣ рақобатпазир мекунад. 

Рушди барвақтии кӯдак феълан 80 кӯдаки аз 3 то 5 
соларо ба барномаҳои нимрӯзӣ фаро гирифтааст. Ин 
барнома бо истифода аз таҷрибаҳои беҳтарин кӯда-
кони синни томактабиро дар як муҳити умедбахш ба 
таълиму тарбия, аз ҷумла ба корбурди забони модарӣ, 
тоҷикӣ ва англисӣ ҷалб мекунад. 

Литсейи Оғохон ва Хадамоти Оғохон оид ба маориф 
дар ҳамкорӣ бо созмонҳои дигари АKDN ба монанди 
Фонди Оғохон ва Хадамот Оғохон оид ба тандурустӣ 
ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давла-
тии ВМКБ аз тариқи моделҳои гуногуни мустақим ва 
ғайримустақим дастрасӣ ба таҳсилоти томактабии 
босифат аз замони таваллуд то шашсолагиро даст-
гирӣ мекунад. 

Ин барномаҳо мактабҳои то синфи 11, муассисаҳои 
ҷудогонаи томактабии Хадамоти Оғохон оид ба мао-
риф, марказҳои рушди барвақтии кӯдак дар дохили 
мактабҳои давлатӣ, кӯдакистонҳои давлатӣ, барно-
маҳои рушди барвақтии кӯдак дар деҳаҳои дурдаст 
ва Барномаи муроқибати кӯдакро дар бар мегиранд. 

Дастгирии ғайримустақими ин барнома омӯзондани  
омӯзгорони рушди барвақтии кӯдак, саломатии модар 
дар вақти пеш ва баъд аз таваллуд, фароҳам овардани 
маводи омӯзишӣ ва навсозии синфхонаҳо мебошад.

Рушди барвақтии кӯдак Литсейи Оғохон
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Ширкати “Помир Энерҷӣ” аз замони оғози худ дар соли 
2002  навсозии зерсохтори даврони Шӯравӣ, дастрасӣ 
ба нерӯи барқи устувор, беҳбуд бахшидани хизматра-
сонӣ ба  муштариён ва боло бурдани технологияро 
сармоягузории қобили таваҷҷуҳ кардааст. Ин ширкат 
тӯли даҳсолаи охир бо мақсади мусоидат ба сифати 
хизматрасонӣ барои шаҳрвандон 20 544 784 сомонӣ 
маблағгузорӣ кардааст. Инчунин, ширкати “Помир 
Энерҷӣ дар шаҳри Хоруғ дорои нерӯгоҳи барқи обие 
мебошад, ки дуввумин нерӯгоҳи бузург дар минтақа 
ба ҳисоб рафта, иқтидори он ба 9МВ мерасад. Ин 
сармоягузориҳо итминон медиҳанд, ки шаҳри Хоруғ 
тамоми сол аз барқи доимӣ таъмин буда, барои амалӣ 
шудани лоиҳаҳои калоне ба монанди Донишгоҳи 
Осиёи Марказӣ, Марказӣ Исмоилия ва Ҷамоатхонаи 
Хоруғ, Маркази тиббии Хоруғ ва дигар муассисаҳои 
калидие, ки ба пешрафти иҷтимоӣ-иқтисодии мин-
тақа мусоидат мекунанд, шароит фароҳам намудааст. 

Ширкати мазкур дар доираи масъулиятҳои иҷтимоӣ 
аз соли 2017 то 2019 барои амалӣ шудани фаъолиятҳои 
гуногуни иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар шаҳри Хоруғ наздик 
ба 538 640 000 сомонӣ маблағгузорӣ кардааст. Илова 
бар ин, бо дастгирии “Помир Энерҷӣ” бештар аз 2000 
хонанда аз 16 мактаб тӯли зиёда аз 8 сол дар мусо-
биқаҳои шоҳмот иштирок кардаанд. Инчунин, “Помир 
Энерҷӣ” ба маблағи 67, 500 сомонӣ ба оилаҳои ниёз-
манд кумак карда, бештар аз 200, 000 сомониро барои 
бунёди майдончаҳои варзишӣ додааст. Ба ғайр аз ин, 
оилаҳои дучори мушкили иқтисодӣ аз ин ширкат 
кумакҳои пулӣ ва моддӣ дарёфт мекунанд.

 

Помир Энерҷӣ
Шаҳри Хоруғ мавзеъҳои каме барои истироҳат дорад, 
вале онҳо ба ҳайси ҷой барои бозӣ ва гирди ҳам омадан 
дар зиндагии сокинон нақши муҳиме доранд. Ин боғ бо 
ҳадафи фароҳам кардани имконият барои истироҳат 
ва лаззат бурдан аз табиат бозсозӣ шудааст.

Тарҳи боғ аз иқлим ва манзараи беназири ин минтақа 
ва ниёзи муштарак ба як боғи умумӣ барои тафреҳ ва 
истироҳат сарчашма мегирад. Ҳадафи тарҳрезӣ ҳифзи 
чизҳои вуҷуддошта ва кор бо санг, об, гулҳо ва дарах-
тони сояафкан буд. Боғи Хоруғ бо қаҳвахона, чойхона, 
театри тобистона ва ҳавзи худ имконоти пешрафтаеро 
барои истироҳати сокинони шаҳр фароҳам мекунад. 

Навсозӣ шудани Боғи Хоруғ дар тавсеа ёфтани фазои 
сабзи шаҳр саҳми бузургест,  ки онро ба ҷойи диданӣ 
ва сайру гашт дар Хоруғ табдил додааст.  Эҳё шудани 
ин боғ дар роҳи ободонии шаҳри Хоруғ як қадами 
назаррас  мебошад. 

Боғи марказии шаҳри Хоруғ
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Меҳмонхонаи Серенаи Хоруғ дар минтақаи куҳистон 
ва минтақаи  наздимарзии Тоҷикистону Афғонистон 
қарор дошта, аз зебоии дарёи Панҷ ва кӯҳҳои Помир 
бархурдор аст. Утоқ ва ҷиҳози дохилии меҳмонхона дар 
шакли хонаи суннатии помирӣ сохта шудааст.

Унсурҳои мерос ва фарҳанги маҳаллӣ ба монанди 
сақфи чӯбӣ, ёдгориҳои таърихии  дилпазир ва ҷиҳоз ва 
матоъҳои босифатро метавон дар тарҳи он мушоҳида 
кард. Ин меҳмонхона инчунин дорои ҷойҳои тафреҳии 
зебо бо сабки тоҷикӣ ва тарабхонаи дохилӣ ва берунӣ 
аст. Ҳар сол садҳо меҳмон ва сайёҳ аз хизматрасонии 
ин меҳмонхона истифода мебаранд. 

Меҳмонхонаҳои Серена бо фароҳам кардани утоқҳои 
босифат, баргузор намудани ҷашну конфаронсҳо ва 
доштани мероси фарҳангӣ ба унвони беҳтарин бренди 
ҷаҳонӣ муаррифӣ шудааст. Серена дорои 35 меҳмон-
хона, истироҳатгоҳ, сафарӣ, урдугоҳҳо ва қасрҳо 
мебошад, ки дар ҷойҳои ҷолиб, таърихӣ ва дилрабо 
ҷойгиранд. 

Диққат додан ба кучактарин ҷузъиёт, хизматрасонии 
истисноӣ ва талошҳои пайваста барои ҷавобгӯ будан 
ба талаботи муштарӣ фалсафаи фаъолияти ҳамаи 
меҳмонхонаҳои Серена мебошад. Илова бар ин, ҳар 
яке аз меҳмонхонаҳо зебоиҳои ҳунарӣ ва фарҳангии 
минтақаи ҷойгиршавиашро инъикос мекунад ва ба 
муштарӣ таҷрибаи беназиреро фароҳам мекунад. Ин 
арзишҳо дар фаъолияти Серена нақши марказӣ доранд 
ва барои беназир будани ин бренд мусоидат мекунанд.

Accelerate Prosperity барномаи нави байналмилалии 
Ташкилоти Оғохон оид ба Рушд (AKDN) дар Осиёи 
Марказӣ ва Ҷанубӣ аст. Ин барнома ба ширкатҳои 
вуҷуддошта ва навтаъсис “сармояи дарозмуддат” 
ва машварати тиҷоратиро фароҳам меорад ва ба 
пешрафти ширкатҳо дар минтақаҳои дорои имкони-
ятҳои маҳдуди тиҷоратӣ мусоидат мекунад. Ҳадафи 
Accelerate Prosperity аз тариқи фароҳам машваратҳо 
аз ҷониби тоҷирони муваффақ ва эҷоди пайвандҳо 
барои рушди сармоягузорӣ ва илҳом бахшидан ба 
соҳибкорони навкор  аст. 

Accelerate Prosperity аз соли 2016 дар ВМКБ фаъолият 
мекунад ва дар ин минтақа таҷрибаи тиҷоратиро ба 
даст оварда, дар соҳаҳои самарабахш, ба монанди 
хизматрасониҳои тиҷоратӣ, агробизнес, сайёҳӣ, 
технологияи иттилоотӣ ва нассоҷӣ  шабакаи мушо-
виронро таъсис додааст. Accelerate Prosperity бо 
барномаи соҳибкории Мактаби маълумоти касбӣ ва 
давомдори Донишгоҳи Осиёи Марказӣ дар самти ба 
ҳам овардани донишомӯзону мушовирон ва пайдо 
намудани сармоягузорон ҳамкорӣ мекунад. Дар шаҳри 
Хоруғ як ширкати сохтмонӣ бо 5 корманд дастгирӣ 
шуд, то бо истифода аз таҷҳизоти нав ва илова кар-
дани 8 корманди дигар истеҳсоли маҳсулоти худро 
густариш диҳад. 

Accelerate Prosperity аз соли 2017 то имрӯз  ба маблағи 
645,000 доллар дар ВМКБ сармоягузорӣ кардааст, ки 
аз ин маблағ 283,000 доллар ба барномаҳои тиҷоратии 
шаҳри Хоруғ дода шудааст. 

Меҳмонхонаи Серенаи Хоруғ “Accelerate Prosperity” дар Хоруғ
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Ин барнома барои устувории зерсохторҳои (зарфият, иттилоот, лавозимот) сармоягузорӣ 
кумак карда, аз ин тариқ хизматрасониҳои умумии қобили эътибор ва пойдорро ҳамчун 
асос барои рушди минтақа пешниҳод мекунад. 

Барномаи устувории Хоруғ як ташаббуси чандҷонибаест, ки ҳадафаш эҷоди устувории 
дарозмуддат ва комили шаҳри Хоруғи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ин барнома Ҳукумати 
Тоҷикистонро дастгирӣ намуда, мақомоти маҳаллӣ, миллӣ ва минтақавиро бо системаҳо, 
лавозимот ва зарфият таъмин мекунад, то банақшагирӣ ва сармоягузорӣ дар шаҳри Хоруғ 
устувор бошад. Барномаи устувории Хоруғ бо дастгирии Идораи давлатии Швейтсария 
оид ба иқтисод ва Ташкилоти Оғохон оид ба Рушд масъалаи устувориро дар меҳвари дур-
намова барномарезиҳои худ қарор медиҳад, то дар оянда имконияти сармоягузорӣ дар 
Хоруғ ба унвони як шаҳри устувор фароҳам шавад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари офатҳои табиӣ, ки дар натиҷаи тағйири иқлим афзоиш 
меёбанд, осебпазир аст. Шаҳрҳо ва мавзеъҳо, хусусан дар минтақаҳои куҳистон аз офатҳои 
табиӣ, ки ба саломатӣ, зиндагии рӯзмарра, масири рушд ва тавсеаи иқтисодӣ таъсир мера-
сонанд, осебпазирнд. Устуворӣ шаҳрҳо, кишварҳо ва ҷомеаҳоро қодир месозад, то ки дар 
замони хатар, фишор ва зарбаи рӯҳӣ зинда бимонанд, мутобиқ шаванд ва боз пешрафт 
кунанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи устувориро ҳамчун бахше аз Стратегияи миллӣ 
оид ба паст кардани хавфи офатҳои табиӣ қабул карда, муовини сарвазирро шахси масъул 
таъйин кардааст. Пойбандии Тоҷикистон ба устуворӣ дар кӯшишҳои ҳукумати маҳаллӣ ва 
кишвар ҷиҳати табдил додани шаҳри Хоруғ ба аввалин макони устувор мушоҳида мешавад. 
Ин талошҳо дар чаҳорчӯби меъёрҳои Дафтари СММ оид ба паст кардани хавфи офатҳои 
табиӣ, Барномаи рушди устувор то соли 2030, Барномаи Сендай барои пас кардани хавфи 
офатҳои табиӣ, Созишномаи Париж оид ба тағйири иқлим ва Эъломияи Душанбе барои 
даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор” амалӣ мешаванд. 

Шаҳри Хоруғ дар байни куҳҳои Помир воқеъ буда, дар марҳилаи ҳассоси раванди тарақиёти 
иқтисодӣ қарор дорад. Шаҳри Хоруғ, ки маркази иқтисодӣ ва иҷтимоии ВМКБ  мебошад, ба 
сабаби тағйири иқлим, фишори демографӣ ба монанди зиёд шудани аҳолии шаҳр, дучори 
мушкилоти афзоиши офатҳои табиӣ шудааст. Корношоям шудани зерсохторҳои муҳими 
шаҳри Хоруғ, ки қисмати зиёди он 50 сол қабл барои чоряки аҳолии феълӣ сохта шуда буд, 
сабаби шиддат ёфтани ин фишорҳо мебошад. Сармоягузорӣ дар шаҳри Хоруғ дар авла-
вияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ташкилот Оғохон оид ба Рушд ва ҷомеаи ҷаҳонӣ 
мебошад. Дар ҳоле ки шаҳри Хоруғ зарфияти пешрафти иқтисодиро дорад, сармоягузории 
бузург итминон медиҳад, ки сармоягузориҳои анҷомшуда дар баробари офатҳои табиӣ, 
иҷтимоӣ ва иқтисодӣ устувор бошанд. 

Ҳадафҳои рушд
Ҳадафи барнома ин аст, ки банақшагирӣ ва сармоягузорӣ дар шаҳри Хоруғ ба меъёрҳои 
устуворӣ мувофиқ бошанд. Бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам овардани 
системаҳо, лавозимот ва зарфият ба мақомоти сатҳи миллӣ, вилоятӣ ва шаҳрӣ мақсади 
дигари ин барнома аст. Инчунин, ин барнома итминон медиҳад, ки сармоягузорӣ ва банақ-
шагирии шаҳри Хоруғ ба шакли якпорча, фарогир ва устувор анҷом шавад. 

Таъсиргузории эҳтимолии ин барнома амалӣ намудани сармоягузории устувор дар 
шаҳри Хоруғ аст, ки бо ҳадафҳои дарозмуддати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ 
мувофиқ мебошад.

Барномаи устувории шаҳри Хоруғ
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Роҳу равиш ва  назарияи тағйир
Ин барнома бо равишҳои васеъ ба тақвияти созмонӣ, банақшагирии огоҳона ва сармоягу-
зорӣ дар устуворӣ таваҷҷуҳ хоҳад кард. Назарияи тағйир, ки асоси ин барнома ба шумор 
меравад, нишондиҳандаи он аст, ки ҷомеа, донорҳо, шарикон, бахши хусусӣ ва ҳукумат 
дар бораи хатарҳо ва фурсатҳо шинохти рӯшан доранд. Вақте ки онҳо дорои маҳоратҳои 
зарфиятсозии амалӣ ва омӯзиши таҷрибавӣ мешаванд, бо боварӣ метавонанд барои 
пешрафти иқтисодӣ сармоягузории устувор ва тобовар кунанд. 

Натиҷаҳои калидие, ки барои ба даст омадани ҳадафҳои зерин мусоидат мекунанд:

Тақвияти созмонӣ Банақшагирии огоҳо-
наи устуворӣ

Сармоягузориҳо барои 
устуворӣ

Зарфияти интиқол
Ҳамоҳангсозӣ бо ҳукумат ва 

шарикон барои амалӣ шудани 
барнома

Дастгирӣ дар 
сатҳи мил-

лӣ-Фармони 
президент

Таъсиси 
кумитаи 
раҳбарӣ

Зарфиятсозӣ Фаъол кар-
дани ҷомеа

Исботи 
консепсияи 
истифодаи 

замин

Исботи 
консепсияи 
системаи 

устувори об

Исботи консепсияи 
Рушди Нексус- 
Паст кардани 

хавфи офатҳои 
табиӣ

Банақшагирии 
шаҳри 

устувор ва 
сармоягузрӣ

Пойгоҳи 
иттилоот 

дар бораи 
устуворӣ

Тақвияти 
зерсохтори 
посухдиҳӣ

Коҳиши сохтории 
хавфи офатҳои 

табиӣ

Ширкатҳое, ки 
дар заминаи усту-

ворӣ фаъолият 
мекунанд

Тасвиби консепсия
Тасвиби усули ҳукумат, ҷомеа, 

ҷомеаи ҷаҳонӣ ва бахши хусусӣ 
барои устуворӣ

Ҷалби сармоягузорӣ
Барномарезӣ ва ҷалби манобеъ 

барои нақшаи 15 солаи Хоруғ

Ҳифзи сармоягузорӣ
Ҳимоят ва эҷоди замина барои 

сармоягузорӣ аз тариқи омодагӣ 
ва посухгӯӣ

Эҷоди дониш
Дониш дар бораи барномарезии 
устуворӣ баробар ба меъёрҳои 

ҷаҳонӣ

Ҷалби ҷонибҳои манфиатдор
Ҷалби ҷонибҳои манфиатдор ба раванди 

тағйири рафтор

Тақвияти созмонӣ: Зарфияти тақвиятёфтаи давлатӣ, хусусӣ, мардумӣ ва созмонҳои ҷомеи 
шаҳрвандӣ, ки барномаи устувории Хоруғро дастгирӣ мекунанд. Ин шомили тарғибу 
ташвиқи Хоруғ ба унвони намуна барои устуворӣ дар ҳамкорӣ бо роҳбарияти сатҳи миллӣ, 
эҷоди кумитаи идорӣ барои дастгирии барномаи 15 сола ва зарфиятсозӣ дар миёни соки-
нони шаҳри Хоруғ, ки истифода бурдани василаҳои устувориро нишон медиҳанд. Кумитаи 
машваратӣ низ бо ҳадафи ҳамкорӣ бо муассисаҳои пешсафи пажуҳишӣ бунёд мешавад, 
ки дар самти назорати техникӣ ва мушовараи касбӣ кор хоҳад кард. 

Барномарезии огоҳонаи устуворӣ: Ба кор бурдани донишҳо дар бораи мушкилиҳои 
иқлимӣ, иҷтимоӣ, демографӣ ва офатҳои табиӣ, ки шаҳри Хоруғ дучор хоҳад шуд. Ин 
шомили арзёбии талафот дар натиҷаи офатҳои табиӣ, таҳқиқотҳои аввалияи устуворӣ, 
нишонгузории хатари обхезӣ ва таҳқиқотҳо дар бораи муҳоҷират мешавад. Ин итти-
лоот заминаро барои таҳияи нақшаи шаҳр ва нақшаи сармоягузорӣ дар шаҳри Хоруғро 
фароҳам мекунад.

Сармоягузорӣ барои устуворӣ: Боло бурдани пешрафти иқтисодӣ дар шаҳри Хоруғ аз 
тариқи коҳиш додани офатҳои табиӣ барои зерсохторҳои бунёдӣ ва осеб дидани муҳити 
зист. Ин чиз шомили эҷоди корхонаҳои хурд барои устуворӣ, дастгирии зерсохторҳои 
мавҷуди ҳолатҳои фавқуллода, паст кардани хавфи офатҳои табиӣ (ECO-DRR) ва барномаи 
ҳифзи ҳаёт ва дороӣ. 

Рушди шаҳри донишгоҳӣ 19



Барномарезӣ, исботи иқдомҳо ва равандҳои корӣ дар зер нишон дода шудааст:

Ҷонибҳои манфиатдор
Дар барномаи устувории Хоруғ муассисаҳои сатҳи гуногун саҳмгузорӣ мекунанд. Ин 
барнома дар сатҳи миллӣ бо муовини сарвазир (шахси масъули Барномаи паст кардани 
хавфи офатҳои табиӣ), Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Кумитаи ҳолатҳои фавқулода 
ва мудофиаи шаҳрвандӣ, Саридораи геология ва Кумитаи меъморӣ ва сохтмон ҳамкорӣ 
мекунад. Илова бар ин, дар сатҳи минтақавӣ бо Раиси ВМКБ, шаҳрдории Хоруғ ва мақомоти 
дигари шаҳрӣ робита дорад. Инчунин бо сокинон ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба монанди 
созмонҳо бо раҳбарии занон, ташкилотҳои ҷамъиятӣ (SUDVO) ва Кумитаҳои маҳаллӣ низ 
ҳамкорӣ дорад. 

Манбаҳои молӣ
Барномаи мазкур шарикони миллӣ ва минтақавиро низ ба кор ҷалб мекунад. Буҷа ва 
кумакҳои техникии ин барнома аз ҷониби Дафтари Швейтсария оид ба корҳои иқтисодӣ 
таъмин мешавад. Кумакҳои дигар аз ҷониби Комиссияи Аврупоӣ, Кумакҳои молии сафорати 
Ҷопон барои барномаҳои амнияти инсонӣ ва созмонҳои Ташкилоти Оғохон оид ба Рушд 
ироа мешаванд. Дар маҷмӯъ 26 миллион доллар ба муддати панҷ соли оянда сармоягузорӣ 
хоҳад шуд. Ҳадафи ин барномаи васеъ ва дарозмуддат эҷоди зарфият, фароҳам кардани 
кумак ва омода кардани сармоягузориҳо дар сатҳи миллӣ, вилоятӣ ва шаҳрӣ мебошад. 

Қобилияти вусъати миқёс ва истифода дар ҷойҳои дигар
Ин барнома мутобиқ бо мақсадҳо ва меъёрҳои Ҳадафи рушди устувор II ва Барномаи паст 
кардани хавфи офатҳои табиии СММ тарроҳӣ шуда, ҳамчун намуна барои Тоҷикистон ва 
кишварҳои дигар Осиёи Марказӣ дар заминаи эҷоди устуворӣ дар шаҳрҳо ва мавзеъҳои 
монанд истифода хоҳад шуд. Барномаи устувории шаҳри Хоруғ метавонад аз тариқи 
анҷом додани исботи консепсияи барномаҳои устувории системаи об ва истифодаи 
замин биниш ва дарки дурусти эҷоди устуворӣ дар манотиқи куҳистонро ироа кунад ва 
ба ҳайси як платформа барои ҷалби сармоягузорӣ ва кумакҳои техникӣ истифода шавад. 

Исботи консепсияи истифодаи замин

Хоруғи усту-
вор 2035

Ҳамоҳангсозӣ ва назорат

Исботи консепсияи систе-
маи устувори об

Паст кардани хавфи 
офатҳои табиӣ

Исботи консепсияи 
рушди Нексус

Банақшагирии огоҳонаи 
устуворӣ
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• Оҷонсии ҳамкориҳои техникӣ ва рушд (ACTED)
• Бонки Рушди Осиё (ADB)
• Сафорати Австралия дар Маскав 
• Сафорати Британия дар Тоҷикистон
• Комиссияи Аврупо – Кӯмаки башардӯстона 

(ECHO)
• Комиссияи Аврупо – (EC)
• Иттиҳоди Аврупо –  (EU)
• Бонки аврупоии таҷдид ва рушд  (EBRD)
• Вазорати корҳои хориҷаи Олмон
• Вазорати Олмон оид ба ҳамкории иқтисодӣ ва 

рушд (BMZ/GTZ)
• Вазорати умури байналмилалии Канада (GAC)
• Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
• Ҳукумати Ҳиндустон
• Ҳукумати Ҷопон
• Ҳукумати конфедератсияи Швейтсария  (SECO)
• Корпоратсияи байналмилалии молиявӣ  (IFC)
• Бунёди рушди иҷтимоии Ҷопон (JSDF) 
• Бонки рушди Олмон (KfW)
• Бунёди Мастеркард 
• Оҷонсии рушди байналмилалӣ (IDA)
• Хадамоти мубодилаи академии Олмон (DAAD)
• Сафорати Ҷопон дар Тоҷикистон 
• Вазорати корҳои хориҷии Финландия 
• Созмони рушди байналмилалии Ҳолланд 

(NOVIB)
• Вазорати корҳои хориҷии Норвегия
• Оксфам-Британия 
• Барномаи ҳамгироии минтақавии Покистон, 

Афғонистон ва Тоҷикистон (PATRIP)
• Оҷонсии рушди байналмилалии Швейтсия 

(SIDA)

• Оҷонсии рушд ва ҳамкории байналмилалии 
Швейтсария (SDC)

• Ҳукумати конфедератсияи Швейтсария (SECO)
• Кумаки техникӣ барои кишварҳои муштара-

кулманофеъ (TACIS)
• Бунёди Кристенсен (TCF)
• Бунёди рушди байнмалмилалии Созмони 

кишварҳои содиркунандаи нафт (OPEC)
• Сандуқи кӯдакони СММ (UNICEF)
• Оҷонсии Иёлоти муттаҳидаи Амрико оид ба 

рушди байналмилалӣ (USAID)
• Сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар 

Тоҷикистон 
• Вазорати кишоварзии Иёлоти муттаҳидаи 

Амрико (USDA)
• Вазорати рушди байналмилалии Британия 

(DFID)
• Бонки ҷаҳонӣ (WB)
• Созмони ҷаҳонии тандурустӣ (WHO)
• Созмони ҷаҳонии муҳоҷират (IOM)
• Бунёди Аркадия (IF)
• Вазорати федералии таҳсилот ва таҳқиқоти 

Олмон (BMBF)
• Маркази байналмилалии рушди маҷмӯии куҳи-

стон (ICIMOD)
• Маркази байналмилалии рушди таҳқиқот 

(IDRC)
• Созмони таҳқиқоти ва навоварии Британия 

(UKRI)
• Дафтари федералии кишоварзӣ ва ғизои 

Олмон (BLE) 
• Ширкати сармоягузории хусусии хориҷӣ (OPIC)

Шарикони рушд

AKF

MSDSP
An Initiative of Aga Khan Foundation

AKHSAKAH

UCA

AKES AKFED AKTC

FMFB
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