МАЪЛУМОТНОМА
ОИД БА ДАСТОВАРДҲОИ КОМПЛЕКСИ НАҚЛИЁТ
ДАР ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ (27 сол)
Соҳаи нақлиёт дар таъмини рушди устувори иқтисодиёти ҷумҳурӣ
мавқеи муҳим дошта, яке аз соҳаи афзалиятноки кишвар маҳсуб меёбад.
Вазорати нақлиёти кишвар ба мақсади иҷрои саривақтӣ ва сифатноки
дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати таъмини нишондиҳандаҳои
макроиқтисодии соҳа ва татбиқи тадбирҳои тарҳрезишуда, дар ин давра
корҳои муайянеро ба анҷом расонид.
ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ
Рушди соҳаҳои комплекси нақлиёт дар даврони Истиқлолият аз соли
1997 оғоз ёфтаааст. Дар ин солҳо ҳамагӣ 42% роҳҳои аҳамияти
ҷумҳуриявидошта ва 20% роҳҳои аҳамияти маҳаллидошта болопӯши
мумфарш доштанд, ки аз ин 73% дар ҳолати паст, 26% дар ҳолати миёна ва
танҳо 1% дар ҳолати хуби техникӣ қарор доштанд. Дар ин давра яке аз
вазифаҳои соҳа ин бунёди инфрасохтори нақлиёт бо мақсади раҳоӣ
намудани ҷумҳурӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ ва табдил ёфтан ба
кишвари транзитӣ ба шумор меравад, ки яке аз ҳадафи стратегии давлат
мебошад.
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷиҳати амалӣ намудани ин вазифаи
стратегии гузошташуда, дар ҳамкории босамар бо шарикони рушд ҳаллу
фаслсозии масъалаҳои ривоҷ додани шабакоти ягонаи роҳҳо, пайваст
намудани коридорҳои нақлиётии
байналмилалӣ, таъмини
алоқаи
пайвастаи нақлиётӣ бо кишварҳои ҳамсоя, такмилу таҳия ва ба талаботҳои
байналмилалӣ мутобиқгардонии санадҳои меёрию ҳуқуқии соҳаро чун
афзалиятҳои аввалиндараҷа муайян намуд.
Марҳилаи авалини вазифаи стратегӣ – раҳоёбӣ
аз бунбасти
коммуникатсионӣ, бо ҷаҳду талошҳои ҳукумати кишвар ва дастгирию
кӯмаки Шарикони Рушд иҷро гардид. Имрӯз мо на танҳо дорои шабакаи
доимамалкунандаи нақлиётии дохилӣ ҳастем, балки ба кишварҳои ҳаммарз
робитаи пайвастаи нақлиётӣ барқарор намудаем.
Ҳамкориҳо дар бахши инфрасохтори нақлиётӣ бо давлат-донорҳо, аз
ҷумла: Ҷопон, Ҷумҳурии Халқии Хитой, Ҷумҳурии Исломии Эрон, ИМА,
Фаронса ва созмонҳои байналмилалии маблағгузор (Шарикони рушд) ба
монанди Бонки Осиёгии Рушд, Бонки Исломии Рушд, Бонки Аврупоии
Таҷдид ва Рушд, Фонди Қувейтии Рушди Иқтисодии Араб, Фонди ОПЕК,
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Фонди Абу Дабӣ, Фонди Рушди Саудӣ, Бонки Умумиҷаҳонӣ, Бонки
Осиёгии сармоягузории инфрасохторӣ, Хазинаи Оғохон ба роҳ монда
шудааст ва натиҷаҳои самарабахш додаанд.
Ҷиҳати расидан ба ин ҳадаф то имрӯз дар комплекси нақлиёти ҷумҳурӣ
44 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи умумии беш аз 12 миллиард
сомонӣ татбиқ гардида, зиёда аз 2 ҳазор километр роҳҳои мошингард, 31 км
нақбҳо, 200 адад пулҳо ва 173,2 километр роҳи оҳан сохтаву таҷдид шуда,
терминали мусофирбарӣ дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе ба
истифода дода шудааст. Ҳамчунин 374 адад техникаву механизмҳои
роҳдорӣ харидорӣ шудаанд.
Маҳз, дар солҳои Истиқлолият аз ҳисоби маблағгузориҳои хориҷӣ аз
соли 2000 то ин давра – 44 лоиҳаи инвеститсионӣ оид ба сохтмону таҷдиди
инфрасохтори нақлиётӣ татбиқ шудааст, ки роҳҳои автомобилгарди Мурғоб
– Қулма, Шоҳон – Зиғар – марҳилаи 1, 2 ва 3, Шкев – Зиғар, Душанбе –
Қӯрғонтеппа – Данғара – Кӯлоб, Дӯстӣ – Панҷи Поён – марҳилаи 1 ва 2,
Душанбе – сарҳади Қирғизистон – марҳилаи 1, 2 ва 3, Душанбе – Чаноқ –
сарҳади Ӯзбекистон, Қӯрғонтеппа – Дӯстӣ марҳилаи 1, Душанбе –
Турсунзода – сарҳади Ӯзбекистон, Айнӣ – Панҷакент – сарҳади Ӯзбекистон,
пул аз болои дарёи Сурхоб дар Янғолиқ, пулҳо дар ноҳияҳои Ишкошим,
Дарвоз, Ванҷ, Шӯрообод, шаҳри Хоруғ, пулҳои байналмилалии байни
Тоҷикистону Афғонистон дар мавзеъҳои Тем, Рӯзвай, Ишкошим, Панҷи
Поён, Ванҷ, Шӯрообод, нақбҳои «Истиқлол», Озодӣ», «Шаҳристон»,
«Дӯстӣ», «Хатлон», модернизатсияи таҷҳизоти аэронавигатсионии
фурудгоҳҳои Душанбеву Хуҷанд ва ғайраро дарбар мегирад.
Соли 2017 лоиҳаҳои сохтмони роҳи автомобилгарди КӯлобҚалъаихумб, қитъаи Ш.Шоҳин – Шоҳон ва роҳи автомобилгарди Восеъ Ховалинг ба истифода дода шуданд.
Ҳамзамон, соли 2017 ба бунёду азнавсозии қитъаҳои А (Кӯлоб
- Шамсиддин Шоҳин) ба маблағи 51,1 млн. доллари ИМА бо дарозии 32 км
ва F (Шкев-Қалъаихумб)-и роҳи автомобилгарди Кӯлоб-Қалъаихумб ба
маблағи 46,6 млн. доллари ИМА бо дарозии 26 км оғози расмӣ бахшида,
санги асос гузошта шуд. Айни ҳол, корҳои омодагӣ барои оғози корҳои
сохтмонӣ дар ду қитъаи болозикр рафта истодаанд.
Дар доираи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ҳамчунин лоиҳаҳои як қатор роҳҳо
ва таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ низ татбиқ карда шуданд.
Баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ ва ба қаламрави транзитӣ
табдил додани Тоҷикистон яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар муайян
шудааст. Ба ин мақсад айни замон дар соҳаи нақлиёт бо роҳнамоӣ ва
дастгирии бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат,
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Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
12 лоиҳаи
сармоягузорӣ ба маблағи умумии 641 млн. 237 ҳазор доллари ИМА тибқи
Созишномаҳои қарзию грантӣ ва 459 млн. 299,7 ҳазор доллари ИМА тибқи
қарордодҳои имзошуда, аз ҷумла кӯмаки бебозгашт ва техникӣ 223 млн. 574
ҳазор доллари ИМА (34,9%), қарзи беруна 356 млн. 183 ҳазор доллари ИМА
(55,5%) ва саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 61 млн. 480 ҳазор
доллари ИМА (9,6%) мавриди татбиқшавӣ қарор доранд. Аз ин 11 лоиҳа ба
соҳаи роҳдорӣ рост омада, 88,8% (569 млн. 244 ҳазор доллари ИМА)-и
маблағҳои лоиҳавиро ташкил медиҳанд.
Аз аввали татбиқи лоиҳаҳо ба ҳолати 01.07.2018с., азхудкунии
маблағҳо тибқи Созишномаҳои қарзӣ/грантӣ 44% ва тибқи Қарордодҳои
имзошуда 62%-ро ташкил медиҳанд. Аз ин маблағҳо 34 млн. 750,98 ҳазор
доллари ИМА дар шашмоҳаи якуми соли 2018 азхуд карда шуда, 71%-и
нақшаи шашмоҳаи якумро ташкил мекунад.
Дар доираи лоиҳаи “Таҷдиди роҳи автомобилгарди Хуҷанд-Исфара”
бо дарозии 67,7 км ба маблағи 54,0 млн. доллари ИМА (аз ҷумла қарзи
Бонки Умумиҷаҳонӣ - 38,25 млн.доллари ИМА, кӯмаки бебозгашти Бонки
Умумиҷаҳонӣ – 6,75 млн. доллари ИМА ва саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон – 9,0 млн. доллари ИМА моҳи июни соли 2016 оғоз гардида буд,
қитъаҳои Гулистон-Исфара бо дарозии 18,2 км (бо сохтмони 4 адад пул
бо дарозии 103,4 метр ва таҷдиди 1 адад пул бо дарозии 10 метр), ИсфараКим бо дарозии 13 км (бо таҷдиди 1 адад пул бо дарозии 18 метр) ва
Конибодом-Патар бо дарозии 5,7 км (бо сохтмони 4 адад пул бо дарозии
93 метр ва таҷдиди 2 адад пул бо дарозии 34 метр) пурра ба анҷом расида,
санаи 27 июни соли 2018 бо иштироки бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор дода шуданд.
Дар доираи лоиҳаи “Таҷдиди роҳи автомобилгарди “Душанбе –
Турсунзода, қитъаи роҳ аз пайкараи А.Сино то дарвозаи ғарбии ш.Душанбе
(дар чорроҳаи шаҳраки 82)” ба маблағи 36,949 млн. доллари ИМА идома
дошта, ба ҳолати 01.07. соли 2018, 26,414 млн. долл. ИМА азхуд карда
шудааст, ки 71,0% маблағҳои умумилоиҳавиро ташкил карда, дар умум
92,6% корҳои сохтмонӣ иҷро шудаанд.
Лоиҳаи Таҷдиди роҳи автомобилгарди “Душанбе – Турсунзода, қитъаи
роҳ аз пайкараи А.Сино то дарвозаи ғарбии ш.Душанбе (ғайр аз чорроҳаи
шаҳраки 82)” ба маблағи 55,0 млн. доллари ИМА идома дошта, ба ҳолати
01.07. соли 2018, 9,94 млн. долл. ИМА азхуд карда шудааст, ки 18,1%
маблағҳои умумилоиҳавиро ташкил мекунанд ва дар умум 38,0% корҳои
сохтмонӣ иҷро шудаанд.
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Ҳамчунин корҳои сохтмонӣ дар лоиҳаи “Таҷдиди роҳи
автомобилгарди “Душанбе – Қӯрғонтеппа (марҳилаи 1)” бо маблағи
умумилоиҳавии 96,38 млн. доллари ИМА идома дошта, ба ҳолати 01.07 соли
ҷорӣ 15,367 млн. доллари ИМА аз худ шуда, 16,0% маблағҳои умумиро
ташкил мекунад.
Соли ҷорӣ аз ҳисоби сарфаи маблағҳои лоиҳаи таҷдиди роҳи
автомобилгарди Восеъ-Ховалинг ва асфалтхобонии қабати дуюми
болопӯши роҳ дар қитъаи Сайрон-Қарамиқ таҷдиди роҳи автомобилгарди
Кангурт-Балҷувон-Ховалинг (43 км) бо маблағи 12,7 млн. доллари ИМА
пешбинӣ шуда, ки айни ҳол, корҳои омодагӣ ва сохтмонӣ рафта истодаанд.
Айни ҳол, лоиҳаи харидории таҷҳизотҳо ва техникаҳо барои
нигоҳдории роҳҳо бо омӯзиши мутахассисон барои вилояти Суғд ва
минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон бо маблағи умумии 18,8 млн. доллари
ИМА амалӣ шуда истодааст, ки аз 215 адад техникаю таҷҳизотҳои пешбинӣ
шуда, то имрӯз 185 адади он ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шуда, дар
нимсолаи дуюми соли ҷорӣ супоридани онҳо ба муассисаҳои давлатии
нигоҳдории роҳҳои автмобилгарди вилояти Суғд ва минтақаи Кӯлоб дар
назар аст.
Инчунин, соли 2018 корҳои лоиҳакашӣ ва омодагӣ дар лоиҳаи
“Мустаҳкам намудани инфрасохтори муҳим ҷиҳати таъмини устуворӣ
зидди хатарҳои табиӣ (сохтмони 18 адад пулҳо дар ноҳияҳои ВМКБ)” ба
маблағи 20,0 млн. доллари ИМА идома дошта, лоиҳаи “Барқарорсозии
қитъаи 347 км роҳи автомобилгарди Душанбе-Кулма (мавзеи Ширговади
н.Дарвоз)” ба маблағи 1,5 млн. доллари ИМА, ки дар натиҷаи офати табиӣ
зарар дидааст, ба анҷом расид.
Ҷиҳати татбиқшавии лоиҳаи сохтмони қитъаҳои А (Кӯлоб
- Шамсиддин Шоҳин) ба маблағӣ 51,1 млн. доллари ИМА бо дарозии 32 км
ва F (Шкев-Қалъаихумб)-и роҳи автомобилгарди Кӯлоб-Қалъаихумб ба
маблағи 46,6 млн. доллари ИМА бо дарозии 26 км қарордод байни Вазорати
нақлиёт ва ширкати машваратӣ ба имзо расид.
Дар раванди татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ имрӯзҳо 950 нафар
мутахассисону коргарон фаъолият доранд, ки аз ин 761 нафар (80,0%)
шаҳрвандони Тоҷикистон мебошанд.
Дар доираи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ҷузъиёҳои (компанент) зерин
амалӣ шуда истодаанд:
- “Такмили меъёрҳои роҳ ва ислоҳоти институтсионалии соҳаи роҳ”
(лоиҳаи Таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе–Турсунзода–сарҳади
Узбекистон, қитъаи роҳ аз пайкараи А.Сино то дарвозаи ғарбии ш.Душанбе
(дар чорроҳаи шаҳраки 82);
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- “Таъмири роҳҳои маҳаллӣ дар минтақаи лоиҳа (30 км), таъмини
бехатарии ҳаракати нақлиёт (таъмини қувваи барқ ба минтақаҳои
аҳолинишин ва деҳаҳои ҳамшафати роҳ, ки бо хатти интиқоли барқ таъмин
нашудаанд), нигоҳдории роҳ дар асоси нишондиҳандаҳои сифат (177 км),
лоиҳакашӣ, назорат ва идораи лоиҳа, аудит” (лоиҳаи рушди коридорҳои 3
ва 5 дар доираи ҲИМОМ (ЦАРЭС) (Таҷдиди роҳи Восеъ-Ховалинг ва
асфалтхобонии қабати дуюми болопуши роҳ дар қитъаи Сайрон-Қарамиқ);
- Харидории техникаҳои нигоҳдории роҳ (лоиҳаи Сохтмони роҳи
автомобилгарди Кӯлоб–Қалъаихумб, қитъаи Шӯрообод-Шоҳон);
- Харидории таҷҳизот барои ба таври электронӣ ҳисоб намудани
шиддатнокии ҳаракат дар роҳ ва харидории таҷҳизот барои санҷиши
ноҳамвории роҳ, харидории таҷҳизот барои баркашидани воситаҳои
нақлиёт зимни ҳаракат, таҳия ва ҷорӣ намудани Системаи идоракунии
воситаҳои роҳ ва таҳия намудани Барномаи рушди соҳаи нақлиёт барои то
соли 2050 (лоиҳаи Таҷдиди роҳи автомобилгарди Хуҷанд-Исфара);
- Харидории техника ва таҷҳизоти нигоҳдории роҳ – 9 адад (лоиҳаи
Мустаҳкам намудани инфрасохтори муҳим ҷиҳати таъмини устуворӣ зидди
хатарҳои табиӣ (Сохтмони пулҳо дар ВМКБ).
СОҲАИ ХОҶАГИИ РОҲҲО
Дар ҷумҳурӣ ҳамасола аз офатҳои табиӣ ба роҳҳо ва иншоотҳои он
хисороти зиёд мерасид, танҳо дар тӯли солҳои 1992 – 2008-ум 516,9
километр роҳ, 291 адад пулҳои дар давраи низоъҳои дохилӣ ва аз офатҳои
табиӣ харобшуда барқарор карда шуданд. Соли 2015 дар мавзеи зарардидаи
Барсеми ноҳияи Шуғнон 3,5 километр роҳ дар муддати 45 рӯз сохта ба
истифода дода шуд.
Дар натиҷаи офатҳои табиӣ дар соли 2016-ум 503 км роҳҳои
автомобилгард ба маблағи 16,4 млн. сомонӣ, 67 адад пул ба маблағи 24,1
млн. сомонӣ ва 5 адад қубур ба маблағи 16,3 ҳазор сомонӣ зарар дидаанд,
дар маҷмуъ маблағи ҳисорот 40,7 млн. сомониро ташкил медиҳад.
Дар доираи маблағҳои нигоҳдорӣ 1,5 млн. сомонӣ ва аз ҳисоби
Агентии захираҳои модии давлатӣ маводҳо ба маблағи 538 ҳазор сомонӣ, аз
қабили симтур 5000 м2, арматур 80 тонна ва сузишвории дизелӣ 50 тонна
ҷудо гардида, 449,7 км роҳ аз селовардҳо тоза карда шуда, 19 адад пул бо
дарозии 518 метр ва 5 адад қубурҳои зарардида бо дарозии 34 метр барои
таъмини ҳаракати воситаҳои нақлиёт барқарор карда шуданд.
Боришоти пай дар пайи соли 2017 боиси рухдиҳии бесобиқаи офатҳои
табиӣ, аз ҷумла фаромадани тармаву ярч ва селравӣ гардида, дар қатори
дигар соҳаҳо ба хоҷагии роҳҳои ҷумҳурӣ ҳисороти зиёд расонида шуд.
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Дар натиҷаи ташкили кори самараноки гурӯҳҳои зудамал, ки аз ҳисоби
муассисаҳои давлатии нигоҳдории роҳҳо бо сафарбарсозии имконияту
захираҳо ва техникаҳои мавҷуда, ташкил шудаанд, вазъияти душвор дар
муҳлатҳои кутоҳтарин бартараф гардида, робитаҳои нақлиётӣ барқарор
карда шуд.
Дар ин давра барои барқарорсозии роҳу иншооти аз офатҳои табиӣ
зарар дида, аз ҳисоби истифодаи маблағҳои нигоҳдории роҳҳо ва мақомоти
маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо зиёда аз 80,0 км роҳ, 2 адад
пул бо дарозии 20 метр ва 1 адад қубур бо дарозии 5 метр ба маблағи умумии
2968,2 ҳазор сомонӣ корҳо иҷро карда шуданд.
Тибқи маълумоти комиссияи муайянкунии зарари офатҳои табиӣ ба
хоҷагии роҳҳо 9,0 млн. сомонро ташкил дод.
Барои иҷрои корҳои бартарафкунии оқибатҳои офатҳои табиӣ дар
роҳҳои автомобилгард тибқи супориши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
ҳисоби Агентии захираҳои модии давлатӣ 57472 литр сузишворӣ ба
муассисаҳои роҳнигоҳдорӣ ҷудо гардид.
Моҳи май соли 2018 дар натиҷаи селфароӣ ба роҳҳои автомобилгард
[байналмилалии Душанбе-Кулма (мавзеи Яхчипун), Бохтар-Данғара
(мавзеи Саргазон), Гулистон-Фархор-Панҷ-Дустӣ (км-ҳои 80,102, ноҳияҳои
Фархор, Панҷ, Ҷайҳун), Айни-Панҷакент, Душанбе–Бохтар-Дустӣ-Панҷи
Поён (ноҳияи Ҷайҳун) Қизилқалъа –Ҷарбуҷа ва роҳҳои ҷумҳуриявии
ноҳияҳои Ш.Шоҳин, Фархор, Данғара, Ҷомӣ, Хуросон, Вахш, Балхӣ,
Варзоб, Рудакӣ, Ҷ.Расулов, Деваштиҷ, шаҳрҳои Панҷакент ва Ваҳдат] ба
маблағи 7,2 млн. сомонӣ ҳисорот расонида шудааст.
Муассисаҳои давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгард дар умум
ҷиҳати барқарорсозии роҳу иншооти аз офатҳои табиӣ зарардида дар 6
моҳаи якуми соли 2018, бо истифода аз ҳамаи манбаҳои молиявӣ ба маблағи
669,5 ҳазор сомонӣ корҳои аввалидараҷаи барқарорсозӣ иҷро карда, 144,4
км роҳ (626,7 ҳазор сомонӣ), барқарорсозии 1 адад пул бо дарозии 82 метр
(2,7ҳазор сомонӣ) ва 6 адад қубур бо дарозии 71 метр (22,1 ҳазор сомонӣ)
таъмиру азнавсозӣ кардаанд.
Новобаста аз маҳдудиятҳои молиявӣ Ҳукумати кишвар аз буҷаи
ҷумҳурӣ маблағгузории нигоҳдории роҳҳоро сол аз сол афзун менамояд.
Чунончӣ, агар соли 2000-ум ба ин мақсад 3 млну 827 ҳазор сомонӣ ҷудо
шуда бошад, ин маблағ (солҳои 2010 – 34,0 млн. сомонӣ, 2016 - 57,8 млн.
сомонӣ, 2017 - 60,2 млн. сомонӣ) соли 2018 ба 60 млну 846 ҳазор сомонӣ
расид.
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Дар доираи ин маблағҳо ҳамасола корҳои нигоҳдорӣ ва таъмиру
азнавсозии роҳҳои автомобилгард истифодаи умум ва иншооти он
гузаронида мешавад.
Инчунин ҳамасола аз ҷониби мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти
давлатии наҳру ноҳияҳо ба Муассисаҳои нигоҳдории роҳҳои
автмобилагрди Вазорат маблағҳо барои нигоҳдории роҳҳои маҳаллӣ ҷудо
мегардад.
Омузиши мутахассисон
Ҳамкорӣ бо Япония дар соҳаи нақлиёт аз соли 1999 оғоз гардида,
тариқи Агентии Япония оид ба ҳамкории байналмилалӣ «JICA» ба роҳ
монда шудааст.
То соли 2018 зиёда аз 90 нафар мутахассисони соҳаи нақлиёт аз
ҷумла мутахассисони хоҷагии роҳҳо давраҳои омӯзиширо дар шаҳрҳои
мухталифи Япония омӯхта, таҷрибаи пешрафтаи Японияро дар
фаъолияти кориашон истифода бурда истодаанд.
СОҲАИ НАҚЛИЁТИ АВТОМОБИЛӢ
Дар солҳои аввали истиқлолият дар ҷумҳурӣ бо сабабҳои ноустувории
сиёсӣ ва иқтисодӣ 80 фоизи инфрасохтори системаи нақлиётӣ корношоям
гардида буд. Бо мақсади баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ва танзиму
назорат бо қарори Ҳукумати кишвар 27 июли соли 1998 дар назди Вазорати
нақлиёт Инспексияи нақлиётӣ таъсис дода шуд. Дар самти амалигардонии
сиёсати созандагии Ҳукумати кишвар ва Сарвари давлат аз соли 2000 сар
карда стратегияи махсуси рушди комплекси нақлиёт то соли 2025 қабул
гардид, ки натиҷаҳои ин стратегия имрӯз баръало дида мешаванд. Дар ин
давра бо 40 кишвари хориҷи дуру наздик тариқи 14 созишномаҳои дуҷониба
ва 12 созишномаҳои бисёрҷониба ҳамлу нақли автомобилӣ ба роҳ монда
шудааст. Ҳамзамон ҷиҳати рушди равобити байналмилалии Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар самти нақлиёти автомобилӣ 12 конвенсия ва созишномаҳои
байналмилалӣ ба имзо расонида шуд, ки ба ҳамлу нақли байналмилалӣ
мусоидат намуданд.
Ҳоло дар ҷумҳурӣ 27 ширкати нақлиёти автомобилӣ дар ҳамлу нақли
байналмилалӣ фаъолият доранд.
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо чунин ташкилотҳои байналмилалӣ ҳамкори
дорад, аз ҷумла, IRU, ИКАО, МАК, ЭСКАТО ООН, МСД, ОСЖД, JICA,
ЭКО, ҲИМОМ (ЦАРЭС), КТС, СПЕКА, ТРАСЕКА, ШОС ва ЕЭК ООН. Дар
доираи роҳҳои автомобилгарди Осиё 3 долон, дар доираи қарордоди
аврупоӣ оид ба шоҳроҳҳои автомобилгарди байналхалқӣ 1 долон ва дар
доираи Ҳамкориҳои иқтисодии минтақавии Омиёи Марказӣ (ҲИМОМ)
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4 долон фаъолият доранд. Шоҳроҳҳои ҷумҳурӣ ба рӯйхати долонҳои
ЭСКАТО ООН, ҲИМОМ, ШОС, ЭКО ва ғайра ворид карда шудаанд.
Дар солҳои Истиқлолият 9 терминали байналмилалии боркашонӣ,
5 терминали мусофирбарӣ сохта, ба истифода дода шудаанд. Аз ҷониби
ҶСП «Холдинги Осиё групп Тоҷикистон» Терминали марказии шаҳри
Душанбе азнавсозӣ шуда, 40 адад автобусҳои замонавӣ ва 100 адад
воситаҳои нақлиёти сабукрави «таксӣ» - и истеҳсоли Корияи Ҷанубӣ дар
хизмати мусофирон қарор дода шудаанд. Соли 2014 ба пойтахти кишвар
50 адад автобуси «ЛиАЗ», 25 адад автобуси «ПАЗ» ва 30 адад троллейбус
оварда шуд, ки ҳоло дар фаъолият қарор доранд.
Дар солҳои 2017 ва аввали соли 2018 ба миқдори 64 адад автобусҳои
тамғаи “ISUZU” ва 27 адад автобусҳои тамғаи “АКИА” барои беҳтар
намудани хизматрасонӣ ба мусофирон харидорӣ карда шуданд
Соли 2018 боз харидории 73 адад автобуси тамғаи “АКИА” (8,03 млн.
долл. ИМА) ва 50-60 троллейбус дар назар аст. Инчунин аз ҷониби
ҶСП “Холдинги Осиё Гуруҳ Тоҷикистон” низ бо ширкати туркии
“ANADOLU ISUZU” ҷиҳати харидори намудани 600 адад автобус бо
маблағи умумии 46 млн. 618 ҳазор евро бо ширкати қазоқии “Сариака Авто
Пром” ҷиҳати харидории 2000 адад автомобилҳои сабукрави таксии тамғаи
“JAC” ва “Пежо” бо маблағи умумии зиёда аз 24 млн. Евро Ёдошти тафоҳум
ба имзо расонида шуд.
То солҳои 2000-ум агар миқдори корхонаю муассисаҳои нақлиётӣ
автомобилӣ агар 70 ададро ташкил медод.
Айни ҳол дар бозори хизматрасониҳои нақлиёти автомобилӣ 1422 адад
субъектҳои хоҷагидор, аз ин 214 адад корхонаҳои нақлиётӣ, 51 адад
терминалҳои мусофирбарӣ, 11 адад терминалҳои боркашонӣ, 1062 адад
нуқтаҳои хизматрасонии техникию таъмири воситаҳои нақлиёт ва 84 адад
қароргоҳҳои нақлиётӣ фаъолият дошта, 832 адад хатсайрҳои мусофирбарӣ,
аз ҷумла 163 адад шаҳрӣ, 544 адад наздишаҳрӣ, 123 адад байнишаҳрӣ ва 2
адад байналмилалӣ расман амал мекунанд.
Шумораи умумии воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ба ҳолати
01.08.2018с. дар ҷумҳурӣ 449780 ададро ташкил медиҳад, ки аз ин 38988
адад боркаш, 14567 адад мусофирбар, 392425 адад сабукрав ва 3800 адад
махсусгардонида рост меояд.
Дар маҷмуъ дар ҷумҳурӣ 40907 адад, аз ин 15670 адад боркаш,
9779 мусофирбар ва 15458 сабукрав ҳамчун воситаи нақлиёти дар соҳаи
иқтисодиёт истифодашаванда фаъолият мекунанд.
Дар заминаи барқарор шудани муносибатҳои иқтисодӣ-иҷтимоии
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ӯзбекистон фаъолияти 8 гузаргоҳи
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сарҳадии қаблан аз фаъолият бозмонда аз ҷумла гузаргоҳҳои сарҳадии
Айвоҷ (н.Шаҳритус) – Ӯзбекистон, Саразм (ш.Панҷакент) – Ӯзбекистон,
Ҳаштяк (н.Спитамен) – Ӯзбекистон, Навбунёд (н.Айнӣ) – Ӯзбекистон, Равот
(ш.Конибодом) – Ӯзбекистон, Зафаробод (н.Зафаробод) – Ӯзбекистон,
Хаватог (н.Зафаробод) – Ӯзбекистон ва Уротеппа (ш.Истаравшан) –
Ӯзбекистон аз семоҳаи якуми соли ҷорӣ аз нав барқарор карда шуданд.
Кушодашавии гузаргоҳҳои сарҳадии болозикр дар рушди иҷтимоӣ –
иқтисодии кишварамон, ба хусус ба болоравии сатҳи зиндагии аҳолии
ноҳияҳои наздисарҳадӣ ва ба афзоиши нишондиҳандаҳои ҳаҷми
боркашонию мусофирбарии нақлиёти автомобилӣ мусоидат хоҳад кард.
Айни замон, интиқоли байналмилалии бору мусофирон бо нақлиёти
автомобилӣ тавассути ин гузаргоҳҳо амалӣ шуда истодааст.
ҲАҶМИ БОРКАШОНӢ ВА МУСОФИРБАРӢ
Тибқи маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар нимсолаи якуми якуми соли 2018 тавассути ҳама намудҳои
нақлиёт 37 млн. 430,7 ҳазор тонна бор, аз ҷумла бо нақлиёти автомобилӣ
34 млн. 801,5 ҳазор тонна (93,0%), роҳи оҳан 2 млн. 628,4 ҳазор тонна (7,0%)
ва нақлиёти ҳавоии ватанӣ 780 тонна бо гардиши умумии 3млрд. 6,9 млн.
тонна/км ва инчунин 297 млн. 207,7 ҳазор мусофир, аз ҷумла бо нақлиёти
автомобилӣ 291 млн. 449,9 ҳазор мусофир (98,1%), барқӣ 5 млн. 120,9 ҳазор
мусофир (1,7%), ҳавоии ватанӣ 382,6 ҳазор мусофир (0,1%) ва роҳи оҳан
254,3 ҳазор мусофир (0,1%)] бо гардиши 4356,0 млн. мусофир/км интиқол
дода шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2017 боркашонӣ 4,4%,
гардиши бор 11,6%, мусофирбарӣ 9,3% ва гардиши мусофирон 0,1% зиёд
шудааст.
ҲАҶМИ БОРКАШОНӢ БО ҲАМА НАМУДҲОИ НАҚЛИЁТ
(ҳазор тонна)
СОЛҲО

Ҳамагӣ:

1991
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015

79845,0
7147,0
27676,3
38593,6
59327,4
61656,6
68399,4
72248,3
74411,2
74431,8

роҳи оҳан
6446,0
861,0
13101,9
12114,2
10445,6
9256,7
8405,1
6735,3
6807,7
6125,6

аз он ҷумла:
автомобилӣ
73388,0
6285,0
14572,4
26475,7
48879,6
52397,3
59991,8
65510,7
67600,9
68304,1

ҳавоӣ
11,0
1,0
2,0
3,7
2,2
2,6
2,5
2,3
2,6
2,1
9

84066,6
84130,8

2016
2017

5454,2
4646,5

78610,5
79482,5

1,9
1,8

МУСОФИРКАШОНӢ БО ҲАМАИ НАМУДҲОИ НАҚЛИЁТ
(млн. мусофир)
Нишондод 1991 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ҳамагӣ: 464,6 118,7 151,4 398,2 539,5 542,3 520,7 545,0 556,9 564,5 572,9 594,7
автомобилӣ 398,2 89,5 122,8 380,5 527,2 530,7 508,9 533,2 545,2 553,1 560,7 582,2
барқӣ
63,2 28,3 27,4 16,5 10,9 10,2 10,3 10,2 10,2 10,2 10,9 11,1
роҳи оҳан
1,1
0,6
1,0
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,5
0,5
ҳавоӣ

2,1

0,3

0,2

0,5

0,8

0,8

1,0

1,1

1,1

0,8

0,8

0,9

СОҲАИ АВИАТСИЯИ ГРАЖДАНӢ
Дар даврони истиқлолияти давлатии кишвар соҳаи ҳавопаймоӣ низ
ботадриҷ ривоҷ ёфт. Дар ҷумҳурӣ солҳои 1991 – 2008 танҳо як коргоҳи
ҳавопаймоии «Тоҷикистон» фаъолият дошт. Аввалин парвоз ба хориҷи
кишвар дар ҳамин фурудгоҳ 11 марти соли 1992 дар хатсайри Душанбе –
Теҳрон – Душанбе оғоз гардидааст.
Баъдан дар самти Душанбе – Урумчӣ – Душанбе парвозҳои чартерӣ ва
соли 2003 дар самти Урумчӣ - Душанбе – Урумчӣ парвозҳои доимӣ ба роҳ
монда шуданд.
Ҳамчунин, бо ҷумҳуриҳои Туркия, Афғонистону Россия хатсайрҳо
ифтитоҳ гаштанд.
Соли 1995 аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлат фурудгоҳи шаҳри Кӯлоб
таҷдиду ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонида, мавриди
истифодабарӣ қарор дода шуд.
Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2008 КВДА «Тоҷикистон»
ба ҷамъиятҳои саҳомии кушодаи «Тоҷик Эйр», фурудгоҳҳои
байналмилалии Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб, Қӯрғонтеппа, Ҷамъияти саҳомии
пӯшидаи «Ширкати таъминоти сӯзишворӣ» ва Корхонаи воҳиди давлатии
«Тоҷикаэронавигатсия» ҷудо карда шуд ва минбаъд ҷуғрофияи парвозҳои
ширкатҳои ватанӣ васеъ гардид. Ҳамин тариқ, Дар доираи ҳамкориҳои
байналмиллалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 26 кишварҳои хориҷи дуру наздик
Созишномаҳо оид ба алоқаи ҳавоӣ ба имзо расонидааст, ки аз онҳо 9
кишвари ИДМ (Россия, Белорус, Украина, Озарбойҷон, Туркманистон,
Қазоқистон, Қирғизистон, Арманистон ва Ӯзбекистон), 5 кишвари Аврупо
(Люксембург, Германия, Австрия, Чехия ва Латвия) ва 12 кишвари Осиё
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(Туркия, Эрон, Афғонистон, Ҳиндустон, Хитой, Покистон, Таиланд,
Арабистони Саудӣ, Баҳрайн, Қатар, Қувайт ва Корея) мебошанд.
Айни замон лоиҳаҳои Созишномаҳо оид ба алоқаи ҳавоӣ байни
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳуриҳои Финляндия, Фаронса,
Шри-Ланка, Ветнам, Малайзия, Гурҷистон, Молдова, Аморати Мутаҳидаи
Араб, Салтанати Уммон ва Шоҳигарии Британияи Кабир ва Ирландияи
Шимолӣ дар сатҳи баррасии ҷонибҳо қарор дорад.
Дар соҳаи авиатсияи граждании кишвар дар ҷумҳурӣ айни замон
2 ширкати ҳавопаймоии ватанӣ (ҶСК “Тоҷик Эйр” ва ҶДММ “Сомон Эйр”),
4 фурудгоҳи байналмилалӣ (Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб ва Қӯрғонтеппа), 29
фурудгоҳҳои маҳаллӣ (аз ҷумла, фаъолияткунанда Хоруғ, Ванҷ, Рушон,
Мурғоб, Дарвоз, Панҷакент, Айнӣ, Исфара, Панҷ, Ҳамадонӣ, Фархор, Рашт
ва Лахш) ва ҳамчунин КВД “Тоҷикаэронавигатсия”, ҶСП “Кейтринг
сервис”, ҶДММ "Таъминоти сузишворӣ” ва ҶСП "Агентии алоқаи ҳавоӣ"
фаъолият доранд.
Инчунин, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2017с.,
№596 Агентии авиатсияи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон таъсис дода шудааст. Агентии мазкур мақоми идораи давлатӣ
дар соҳаи авиатсияи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шуда,
сиёсати давлатии ҳавопаймоӣ, ки ба қонеъ гардонидани талаботи аҳолӣ ва
эҳтиёҷоти иқтисод ба ҳамлу нақли ҳавоӣ ва намудҳои дигари хизматрасонӣ,
инчунин фароҳам овардани шароитро барои амнияти парвозҳо амалӣ
менамояд.
Дар ҷумҳурӣ имрӯзҳо 13 адад ширкатҳои хориҷӣ аз фурудгоҳҳои
байналмилалии Тоҷикистон 6 адад аз Россия (“Сибир”, “Ют Эйр”,
“Уралские авиалинии” ва “Глобус”, “Икар”), “Южний авиалинии” (Чин),
“Туркиш” (Туркия), “Осмон” (Эрон), “Кам-Эйр” (Афғонистон), “Эйртрафик” (Қирғизистон), “Эйр-Астана” (Қазоқистон), “Флай – Дубай”
(АМА) ва “Узбекистон ҳаво йуллари” интиқоли мусофиронро иҷро
мекунанд.
Саҳми ширкатҳои ҳавопаймоии ватанӣ дар ҳаҷми умумии интиқоли
мусофирон дар соли 2016 - 48,1%, соли 2017 - 42,6% ва нимсолаи якуми
соли 2018 - 41,5%-ро ташкил мекунад.
Ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷикистон парвозҳои ширкатҳои
ҳавопаймоии ватанӣ дар 33 самти (ҶСК «Тоҷик Эйр» - 13 самт ва ҶДММ
«Сомон Эйр» - 20 самт) 10 кишварҳои хориҷи дуру наздик (Хитой, Россия,
Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон, Эрон, Аморати Муттаҳидаи Араб,
Туркия, Ҳиндустон ва Германия) иҷро гардиданд.
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Парки умумии тайёраҳо ва чархболҳои ширкатҳои ҳавопаймоии
кишвар ба 51 адад баробар буда, аз ин миқдор коршоям 16 адад, корношоям
2 адад ва дар нигоҳдорӣ 33 адад мебошад. Дар ширкатҳои ҳавопаймоии
ватанӣ 13 адад ҳавопаймоҳои муосир мавриди истифода қарор дорад, ки аз
ин миқдор 6 адад дар ҳолати нигоҳдорӣ қарор дорад.
Айни замон, лоиҳаҳои Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои Финляндия, Фаронса, Малайзия, Гурҷистон,
Молдова, Аморати Мутаҳидаи Араб, Салтанати Уммон, Шоҳигарии
Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ дар сатҳи баррасии ҷонибҳо қарор
дорад.
Айни ҳол ба 127 адад ширкатҳои ҳавопаймоии ватаниву хориҷӣ
хизматрасониҳои аэронавигатсионӣ пешкаш карда мешавад. Ба хотири
беҳдошти чунин хизматрасониҳо байни Тоҷикистону Ҷумҳурии Фаронса
оид ба сохтмони манораи назоратӣ – диспетчерӣ дар фурудгоҳи
байналмилалии Душанбе Созишнома ба имзо расида, корҳо сохтмони рафта
истодаанд.
Ҳамзамон, аз тарафи Вазорати нақлиёти кишвар лоиҳаи хатти нави
аэронавигатсионӣ TOPAZ ШАЧЕ, Душанбе – Мурғоб – Қошғар – Урумчӣ
таҳия шуда, айни замон дар баррасии ҷонибҳо (Тоҷикистон-Хитой) қарор
дорад.
Падидаи дигар ин буд, ки дар фурудгоҳи Душанбе бо ҳиссагузории
Ҳукумати Тоҷикистону Фаронса 3-юми сентябри соли 2014 терминали нави
ҳозиразамони мусофирбарӣ бо иқтидори хизматрасонӣ ба 500 нафар
мусофир дар як соат мавриди истифода қарор гирифт.
Ҳамзамон рӯзи 25 июни соли 2018 дар арафаи Рӯзи Ваҳдати миллӣ бо
иштироки Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони вазорату идораҳои
дахлдор, Агентии Ҷопон оид ба рушди байналмилалӣ «JICA», Консорсиуми
ширкатҳои японии «Ниппон Кое» - Консултант, ДАИ Ниппон
Констракшин, терминали бокашонии фурудгоҳи байналмилалии Душанбе
ба истифода супорида шуд.
Терминали мазкур дар масоҳати 3,7 ҳазор метри мураббаъ бо иқтидори
солонаи 20 ҳазор тонна молу маҳсулот бунёд гардида, аз ду қисмат – анбор
ва ҳуҷраҳои корӣ иборат буда, бо техникаю таҷҳизоти муосири
сардкунанада ҷиҳозонида шудааст ва маркази логистикии аввалин дар
соҳаи авиатсияи граждании кишвар ба ҳисоб меравад.
Айни замон, дар соҳаи авиатсияи гражданӣ 3 лоиҳаи сармоягузорӣ, аз
ҷумла лоиҳаи “Таҷдид ва муҷаҳҳазгардонии техникии фурудгоҳи
байналмилалии Хуҷанд” (8,6 млн. доллари ИМА), “Беҳтаргардонии
хизматрасонии аэронавигатсионии Тоҷикистон” (3,4 млн. доллари ИМА) ва
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сохтмони манораи назоратӣ – диспетчерӣ (4 млн. доллари ИМА) дар
фурудгоҳи байналмилалии Душанбе мавриди татбиқшавӣ қарор доранд.
СОҲАИ НАҚЛИЁТИ РОҲИ ОҲАН
Дар оғози даврони истиқлолият роҳи оҳани Тоҷикистон дар ҳолати ба
се қисми аз ҳам ҷудо қарор дошт. Дар заминаи шуъбаи Душанбегии роҳи
оҳани Осиёи Миёна 17 августи соли 1994 «Роҳи оҳани Тоҷикистон» таъсис
ёфт.
Дар ибтидои ин марҳила – ҳанӯз дар соли 1993, ки ҷумҳурӣ дар гирдоби
буҳрони шаддиди сиёсиву иқтисодӣ қарор дошт, Ҳукумати Ҷумҳурӣ бо
ташабус ва ибтикори Асосгузори сулҳу Ваҳдат – Пешвои миллат,
Президенти кишвар мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба сохтмони хатти нави
роҳи оҳани Қӯрғонтеппа – Кӯлоб қарор қабул кард, ки 7-уми сентябри соли
1998 ифтитоҳи марҳилаи якуми ин роҳ бо дарозии 52 километр ва санаи 7уми сентябри соли 1999 марҳилаи дуввуми ин роҳ– қисмати Данғара –
Қурбоншаҳид – Кӯлоб бо дарозии 80 километр анҷом ёфта, мавриди
истифода қарор гирифт.
Дар арафаи ҷашни 25 – солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон роҳи оҳани Душанбе-Қӯрғонтеппа-Кӯлоб, қисмати Ваҳдат –
Ёвон сохтмони 40,7 км роҳ, 3 нақб бо дарозии 3,7 км ва 5 пули калон ба
истифода дода шуд.
7-уми сентябри соли 2011 қатораи мусофирбари Хуҷанд – Москва ба
фаъолият шурӯъ кард.
Бори аввал дар даврони истиқлолият қатораҳои мусофирбари Кӯлоб –
Москва, Хуҷанд – Саратов низ ба фаъолият шурӯъ карданд. Айни ҳол
34 истгоҳу 2 вокзали роҳи оҳан, ки таҷдиду аз нав сохта шудаанд, дар
хизмати мардум қарор доранд.
Маҳз дар замони Истиқлолият, 9 сентябри соли 2003 аввалин заводи
истеҳсоли шпалҳои оҳану бетони (н.Сарбанд) ба фаъолият шуруъ намуд.
Ҳамчунин соли 1995 аввалин корхонаи вагонтаъмиркунии “Маҳрам”
(ҳозира КФҶ “Маҳрам”) таъсис дода шудааст.
Ҳамчунин, ба ифтихори 20-солагии Истиқлолияти давлатии Чумҳурии
Тоҷикистон, аз ҷумла хонаи истиқоматии 9 – ошёна, хонаҳои ду-се ва панҷ
ошёнаи фароғатӣ, 21 хонаи истиқомати дар шаҳри Кӯлоб барои
зарардидагон аз офати табии 2010 сол, Амфитеатр барои 960 нафар, чойхона
дар Боғи Ирам (2014 сол), корти тенис дар варзишгоҳи марказӣ сохта ба
истифода дода шуданд.
Инчунин қайд кардан ба маврид аст, ки дар даврони Истиқлолияти
давлатӣ аз ҷониби КВД “Роҳи оҳани Тоҷикистон” истгоҳҳои Истиқлол
(қитъаи Суғд-2008с.), Хонақо (қитъаи Душанбе-2011с.), истгоҳи Ёвар13

(қитъаи Душанбе-2015с.), ва таъмири меҳмонхонаи “Пойтахт” (10,4 млн.
сомонӣ) сохта ба истифода дода шуданд.
Дар доираи таҷдид ва нигоҳдории пулҳо дар асоси Протоколи маҷлиси
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №1 аз 24.01.2017с. дар аввали соли ҷорӣ
КВД “Роҳи оҳани Тоҷикистон” ба маблағи умумии 6,1 млн сомонӣ пулҳои
роҳи оҳани воқеъ дар хиёбони С. Шерозӣ (Текстил), кучаи А. Дониш
(фурудгоҳ) ва хиёбони Ҳ.Шерозӣ (Наврузгоҳ) – ро таъмиру азнавсозӣ
кардааст.
9 марти соли 2018 дар доираи сафари кории Президенти Ҷумҳурии
Ӯзбекистон қитъаи роҳи оҳани Бохтар-Термиз тавассути нуқтаи гузариши
байнидавлатии Амузанг-Ғалаба (МГСП) ифтитоҳ гардид.
Баҳри мустаҳкам намудани иқтидори техникии КВД «Роҳи оҳани
Тоҷикистон» 937 вагони нави боркашу мусофирбар, аз ҷумла, 769 вагони
боркаш, 168 вагони мусофирбар, инчунин 9 тепловоз, 2 вагон – тарабхона
ва 1 дизел поезд дастарас гардидаанд.
Бо мақсади навсозии парки вагонҳои мусофирбару боркаш ва
локомотивҳо, аз ҷониби КВД “Роҳи оҳани Тоҷикистон” ҷиҳати гирифтани
қарзи дарозмуҳлат (26 млн. доллари ИМА) бо Бонки Аврупоии Таҷдид ва
Рушд гуфтушунид идома дорад. Бо ин мақсад аз ҷониби Бонки мазкур
санҷишу таҳлили фаъолияти молиявӣ ва хоҷагидории КВД “Роҳи оҳани
Тоҷикистон” гузаронида шудааст.
Дар доираи лоиҳаи муштараки Харитаи роҳ (Дорожная карта) байни
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон оид ба харидорӣ намудани
300 адад вагони болопӯш, 200 адад нимвагон, 5 адад тепловоз ва 5200 тонна
релси Р65 бо пешниҳоди қарзи имтиёзноки Ҷумҳурии Қазоқистон ба
маблағи умумии 50 млн. доллари ИМА пешбинӣ гардидааст.
Айни ҳол, парки нақлиётии КВД “Роҳи оҳани Тоҷикистон” аз
2058 вагони боркаш, 424 вагони мусофирбар ва 42 локомотив иборат
мебошад.
СОХТМОНИ МАЙДОНЧАҲОИ ВАРЗИШӢ
Дар асоси фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 феврали
соли 2017, №9-ф оид ба тасдиқи Нақшаи чорабиниҳо оид ба корҳои
ободонӣ, бунёди гулгаштҳо ва кабудизоркунӣ дар шаҳри Душанбе” корҳои
ободонӣ, бунёди гулгаштҳо ва кабудизоркуниҳо аз ҷониби КВД “Роҳи
оҳани Тоҷикистон” дар кӯчаи Назаршоев то маҷмааи муҷассамаи С.Айнӣ
ва кӯчаи Назаршоев то пули кӯчаи А.Дониш), аз ҷониби ҶСК “Тоҷик Эйр”
дар буриши кӯчаи М.Мастонгулов ва А.Дониш то даромадгоҳи Фурудгоҳи
байналмилалии Душанбе, КВД “Тоҷикаэронавигатсия” кӯчаи А. Дониш
14

назди биноҳои истиқоматии №16 то буриши кӯчаи М. Назаршоев иҷро
карда шуданд.
Тибқи Нақшаи чорабиниҳо оид ба сохтмони майдончаҳои варзишӣ дар
ҳудуди шаҳри Душанбе, ки бо фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 22 феврали соли 2017, №9-ф тасдиқ шудааст, вазорат 7 адад майдончаи
варзиширо бунед карда истода, имрӯзҳо дар аксарияти майдончаҳои
варзишӣ корҳо пурра ба анҷом расонида шудаанд. Аз ҷумла майдончаҳои
варзишӣ аз ҷониби Маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо дар Шаҳраки
63, кӯчаи Фирдавсӣ, назди биноҳои истиқоматии 73, 114 ва 122, Маркази
татбиқи лоиҳаи сохтмони роҳи “Шоҳон – Зиғар” дар кӯчаи Маяковский
назди бинои истиқоматии 75/1 ва 73/2 ), ҶСК “Фурудгоҳи байналмилалии
Душанбе” 3 адад майдончаҳои варзиширо дар кӯчаи А.Дониш (назди бинои
12/1, 16), дар Шаҳраки 103 (кӯчаи Ҳисор назди биноҳои истиқоматии 24, 26,
26/1, 26/2, 28, 28/1, 30, 32 ва 34), майдончаи варзишӣ дар Шаҳраки 112
(кӯчаи Ҳисор, назди биноҳои истиқоматии 81 ва 81/1), КВД “Роҳи оҳани
Тоҷикистон” дар кӯчаи А. Дониш назди бинои 17 ва майдончаи варзишӣ дар
кӯчаи Тунис назди биноҳои истиқоматии 8 ва 9 сохта ба истифода дода
шуданд.
Тибқи Нақшаи чорабиниҳо оид ба корҳои ободонӣ ва кабудизоркунии
боғу гулгаштҳо ва сохтмони майдончаҳои варзишӣ дар ҳудуди шаҳри
Душанбе №74-ф, аз 10.11.2017с. ба Дастгоҳи марказии Вазорати нақлиёт
майдончаи варзишӣ воқеъ дар н.Фирдавсӣ, маҳаллаи Ҳосилот, назди хонаи
№206 вобаста гардида, корҳои сохтмони соли 2018 оғоз гардидаанд.
Иншооти мазкур аз майдончаи универсалӣ (футболи хурд, баскетбол,
волейбол) дар масоҳати 540,0 м2, майдончаи умумии бозии кӯдакон - дар
масоҳати 493,8 м2, сабзазор - дар масоҳати 502,4 м2, роҳравҳои бо
тахтасангҳо рӯйпушшуда - дар масоҳати умумии 863,8 м2 иборат мебошад.
Майдончаи умумии бозии кӯдакон бо се намуд кӯталак барои лағжиш
- 2 адад, арғунчаки тарозушакл - 2 адад, арғунчак (качели) - 2 адад,
таҷҳизоти гимнастикӣ - 3 адад, брусҳои паралел - 1 адад, турник - 2 адад,
нимкати такягоҳдор - 4 адад ва нимкат — 4 адад ва 2 адад мизҳои
шоҳмотбозӣ таҷҳизонида шуда, барои истироҳату нишасти бошандагон ду
адад соябонҳо сохта шуда, ҳамзамон дар ҳудуди иншоот тибқи лоиҳа
17 адад дарахтони ороишӣ ва берун аз лоиҳа майдони шафати он ҳамвор
карда шуда, дар он 10 адад дарахтони ороишӣ ва 10 адад дарахтони
мевадиҳанда шинонида шудааст.
Равшаннамоии умумии иншоот, маҷмааи обёрӣ ва насби камераҳои
мушоҳидавй пурра таъмин гардидааст.
Иловатан ба корҳои анҷомёфтаи лоиҳавӣ Вазорат иқдом гирифтааст,
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ки то рӯзи қабули Комиссия давлатӣ роҳи назди иншоотро мумфарш
намояд.
Сохтмони иншооти мазкур тибқи лоиҳа охири моҳи майи соли ҷорӣ
пурра ба анҷом расонида шуда, барои қабули Комиссия омода мебошад.
Ҳамзамон, айни замон КВД “Роҳи оҳани Тоҷикистон” дар гулгашти
навбунёди назди Бӯстонсарои Ҳукуматӣ корҳои ободонӣ (тахту
ҳамворкунии замин, бетонрезӣ, шинондани дарахтони сояафкани ороишӣ,
фавораҳо ва барқтаъминкунӣ) идома доранд.
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