
 
 

Таҷрибаҳои беҳтарин оиди идораи устувори замин ва захираҳои табиӣ 

дар вилояти Хатлон баррасӣ гардиданд  

Ноҳияи Ховалинг, 3 июли 2013 - Дар доираи барномаи “Паст кардани сатҳи фарсудашавии замин ва 

пешгирии биёбоншавӣ ба воситаи тараққӣ додани идораи захираҳои табиӣ дар Тоҷикистон”, ки аз 

тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ гаштааст, 3-юмин чаласаи Кумитаи Мувофигардонии Лоиҳа 

(КМЛ), бо иштироки зиёда аз 50 намояндагони Ҳукумати Тоҷикистон, ҷомеаи шаҳрвандӣ, 

ташкилотҳои маблағгузор, миллӣ ва байналмилалӣ баргузор гардид. Кумитаи мувофиқгардонии 

лоиҳа форуми асосист ба тарафҳои ҳавасманд барои мутобиқати фаъолияти барнома, роҳ ва 

методология, таҷриба ва усулҳои беҳтарин. Он имконияти дарёфт намудани пешрафтҳои лоиҳаро 

фароҳам меоварад. 

3-юмин ҷаласаи КМЛ дар н. Ховалинг, ки дар санаи 3-юми июли 2013 сурат гирифт, барои паҳнкунии 

ҳамаи тачрибаҳо ва усулҳои беҳтарини идораи захираҳои табиӣ (ИЗТ) ва идораи устувори замин 

(ИУЗ) дар доираи ҳастии барнома тайёршуда/азхудшуда, барои тарафҳои ҳавасманд ба наққша 

гирифта шудааст. 

Паҳнкунии техника ва усулҳо инҳоро дар бар мегирад: муҳандисӣ (обёрӣ, ҳимоя ва беҳдошти 

сарчашмаҳои обӣ, соҳилмустаҳкамкунии дарё, ҳимояи инфрасохтор), био-муҳандисӣ (тасбиткунии 

ярч, тавораҳои зинда, қаторбутта, хатҳои контурии бастаи шохҳо, бастаи шохҳо заҳбурӣ, чапараки 

зинда ва ғайра) ва фаъолиятҳо доир ба замин/кишоварзӣ (гармхонаҳо, ниҳолхонаҳо, агроҷангалҳо, 

обёрии қатрагӣ, хатҳои контурӣ ва ғайра). 

Маҷлиси оянда барои шарҳдиҳӣ/муарифии натиҷаҳо ва комёбиҳои барнома тирамоҳи соли 2013 дар 

сатҳи миллӣ ба нақша гирифта шудааст. 

Мақсади лоиҳа - ёрӣ расонидан барои паст намудани сатҳи камбизоатии аҳолии деҳа дар ҷануби 

Тоҷикистон тавассути кам намудани фарсудашавии замин ва пешгирии биёбоншавӣ (мақсади асосӣ). 

Маблаггузорӣ дар доираи барномаи махсуси ИА Барномаи тематикӣ барои муҳити зист ва идораи 

устувори захираҳои табиӣ, ҳамчунин қувваро дар бар мегирад ва аз тарафи ТҒБ Чесви итолиёвӣ дар 

ҳамкорӣ бо ААО ва АТАС амалӣ гаштааст. Барнома соли  2010 оғоз гашта, то ноябри соли 2013 давом 

меёбад. Буҷаи лоиҳа тахминан 1,6 млн. евроро ташкил медиҳад. 
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Лоиҳа аз тарафи 

Иттиҳоди Аврупо 

маблағгузорӣ карда 

мешавад.  
Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  
 
к. Адҳамов, хонаи 74  

734013 Душанбе, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  

Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu  
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/ind
ex_tg.htm  

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат аст, 

ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва 

тақдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли 

васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва 

рушти бардавомро бунъёд намуда, ҳамзамон 

гуногунияти фархангӣ, арзи таҳаммул ва 

кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. 

Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва 

арзишҳояшро бо мамолик ва қавмиятҳои бидуни 

сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, 

Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 

инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои рушти 

мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. евро кӯмак 

фароҳам менамояд. 
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