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ПЕШГУФТОР 

Фанни “Географияи иќтисодии Тољикистон бо асосњои 

демография”- ро донишҷӯѐни њамаи ихтисосњо дар курси дуюм 

меомўзанд. Бояд ќайд кард, ки зарурияти омӯзиши «Географияи 

иќтисодии Тољикистон бо асосҳои демография» дар донишкадаю 

донишгоњои олї аз он сарчашма мегирад, ки баъди пайдо намудани 

дониш ва тасаввурот оид ба табиату захираҳои он, донишҷӯѐн 

минбаъд донишу малакаи худро нисбати дуруст ва оқилона 

ҷойгиркунии соҳаҳои истеҳсолот ва дар ин асос самаранок истифода 

бурдани сарватҳои табии кишвар васеъ менамоянд. Муњимияти ин 

фан дар он аст, ки бо пешниҳоди Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалї Рањмон њангоми вохўрї бо зиѐиѐни мамлакат соли 1997 ва 

бо ќарори коллегияи Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон аз 27 

июли соли 1997 тањти раќами 715 дар тамоми макотиби олї ва 

миѐнаи махсуси Тољикистони соњибистиќлол омўзиши фанни 

«Географияи иќтисодї ва иљтимоии Тољикистон» љорї карда 

шудааст. 

Фанни мазкур ба донишљўѐн оид ба мавќеи географї, таќсимоти 

маъмурї, ќонуниятњои тарраќќиѐт ва љойгиршавии ќуввањои 

истењсолкунандаи мамлакат (ањолї, саноат, хаҷагии қишлоқ, наќлиѐт, 

сохтмону тиљорат, вазъи демографї, робитањои иқтисодии дохилӣ ва 

берунї ва ѓайра) маълумот медињад. Дар баробари омўзиши асосњои 

ташаккулѐбии њудудии хољагї, ба масъалањои назариявии омўзиши 

минтаќањо, ноњиябандии иќтисодї, тањлили шароит ва сарватњои 

табиї, захирањои мењнатї, ноњиябандии иќтисодї ва алоќањои 

иќтисодии берунаи Љумњурии Тољикистон  шинос  намуда,  мањорату 



малакањои илмию таълимии онњоро  ташаккул медињад  ѓайра 

диќќати махсус дода мешавад. 

Маќсади географияи иќтисодї Тоҷикистон бо асосњои 

демография, њамчун илм, бунѐди асосњои назариявии ташакулѐбии 

соњањои гуногуни хољагии минтаќањои мамлакат, бо назардошти 

омўзиши ќонуниятњои афзоиши ањолї, муњољират ва ѓайра мебошад. 

Фанни мазкур дар ҳаҷми 3 кредит муқарар шудааст, ки аз ин 24 

соат барои дарсҳои лексионӣ ва 12 соат барои дарсҳои амалӣ 

гузаронида мешавад. 

Номгўи супоришњои корњои мустаќилонаи семестрии донишљўѐн 

аз тарафи омўзгори фан тартиб дода мешавад ва барои тасдиқ ба 

муҳокимаи ба кафедра пешниҳод мешавад. 

 



1. Талабот оид ба иҷрои корҳои мустақилонаи донишҷӯ 

Риояи талаботҳои зерин барои донишљўѐн дар љараѐни иҷрои 

кори мустақилонаи семестрӣ њатмї мебошанд: 

 дар мўњлати нишондодашуда кори мустақилонаро иҷро намояд; 

 дар раванди иҷрои кори мустақилона аз китобхонаҳо  истифода 

намояд; 

 аз сомонаҳои интернетии ноҳияҳо самарабахш истифода барад. 

 

2. Банаќшагирӣ ва мундариҷаи корњои мустаќилонаи семестрии 

донишҷӯён 

Доир ба фанни мазкур корњои мустаќилонаи семестрии донишҷуѐн 

дар ду равия ба роњ монда мешаванд: 

- равияи корњои мустаќилонаи таълимии донишҷӯѐн; 

- равияи корњои мустаќилонаи илмии донишҷӯѐн. 

Бояд қайд кард, ки равияи корњои мустаќилонаи илмии донишҷӯѐн 

ҳамчун лоињаи инноватсионї ҳисобида мешавад. Дар ин раванд 

донишҷӯѐн метавонанд маърўзањои илмї, баромадњо, тањияи лоињаи 

инноватсионї ва монанди инњо тайѐр намоянд. 

 

  
 
 



3. Сиёсати арзёбии кори мустақилонаи донишҷӯ 

Донишљў кори мустақилонаро бо шакли злектронӣ 

(презентатсия) вобаста ба мавзуи интихоб кардааш ба омўзгор 

пешнињод мекунад. Фаъолияти донишҷӯро дар омодасозии кори 

мустақилона ва гирифтани баҳои мусбии он ба якчанд марҳила 

тақсим кардан мумкин аст, ки онхо чунинанд: 

- интихоби мавзўъ ва омӯзиши адабиѐти зарурї;  

- тартиб додани наќша ва мувафиқи он таълиф намудани матни 

кори мустақилона; 

- ороиши кори мустақилона ва пешниҳоди он ба омўзгор; 

- шиносои бо таќризи омўзгор ва дар сурати зарурат ислоҳоту 

эродҳо. 

Дар љараѐни ҳимоя донишҷӯ бояд тамоми дониш ва маҳорати 

хешро дар назди омӯзгор нишон диҳад ва исбот намояд, ки мавзӯро 

аз худ намудааст, медонад ва ба нозукиҳои он сарфаҳм меравад. 

Супориш дар намуди слайд, видеоролик, видеофилм, лоињаи 

инноватсионї ва ѓайра бо истифодаи барномаҳои компютерии 

муосир иљро мешавад. 

Маљмўи кори мустақилонаи семестрӣ аз ду ќисм иборат 

мебошад, яъне: 

Ќисми 1. Супориши ќисми якумро донишљў то санҷиши 

марҳилаи якум супорад. Сари вақт супоридан ва ҳимоя кардан,  

донишҷӯ сазовори то 30 хол мегардад. Агар донишљў дар мўњлати 

муќарраршуда насупорад, аз холи кори мустақилона мањрум 

мегардад. 

 Ќисми 2. Дар ќисми дуюм донишљў бояд панҷ солњои охири 

давраи истиќлолиятро интихоб кунад ва тањлили аниқ бо истифода аз 



маводҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии 

сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ҳисоботҳои омории ҳар як ноҳия ва ғайраҳо гирифта, иҷро намояд. 

Тањлилҳо бояд далелнок бошанд, яъне расмҳо, ҷадвалҳо, 

диаграммањо ва ғайра. Муњлати супоридани ќисми 2 то санҷиши 

мархилаи дуюм мебошад. Сари вақт супоридан ва ҳимоя кардан,  

донишҷӯ сазовори то 30 хол мегардад. 

 

4. Варианти имконпазири донишҷӯ 

Донишҷӯ варианти худро аз љадвали зерин дар асоси дафтари 

қайди давомоти донишҷӯѐн, номи ноҳияро вобаста ба рақами 

тартибиаш интихоб менамояд.  

Вариати 1. 

№ 
Ному 

насаби 

донишҷӯ 
Ноҳияҳо 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.   Айни        

2.   Ашт        

3.   А.Ҷомӣ        

4.   Балҷувон        

5.   Б. Ғафуров        

6.   Ванҷ        

7.   Варзоб        

8.   Восеъ        

9.   Ваҳдат        

10.   Вахш        

11.   Данғара        

12.   Дарвоз        

13.   Деваштич        

14.   Дӯстӣ        
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.   Зафаробод        

16.   Истаравшан        



17.   Исфара        

18.   Ишкашим        

19.   Конибодом        

20.   Қубодиѐн        

21.   Кӯлоб        

22.   Кӯҳистони 
Мастчоҳ 

       

23.   Кушониѐн        

24.   Лахш        

25.   Мастчоҳ        

26.   Муъминобод        

27.   Мурғоб        

28.   Норак        

29.   Нуробод        

 
Вариати 2. 

№ 
Ному насаби 

донишҷӯ 
Ноҳияҳо 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.   Н. Хусрав        

2.   Панҷакент        

3.   Панҷ        

4.   Рашт        

5.   Роғун        

6.   Роштқалъа        

7.   Рӯдакӣ        

8.   Рушон        

9.   Левакан        

10.   Спитамен        

11.   Тоҷикобод        

12.   Сангвор        

13.   Темурмалик        

14.   Турсунзода        

15.   Файзобод        

16.   Фархор        

17.   Ҳамадонӣ        

18.   Ҳисор        

19.   Ховалинг        

20.   Хуросон        

21.   Ҷайҳун        

22.   Ҷ. Балхӣ        

23.   Ҷ. Расулов        

24.   Шаҳринав        

25.   Шаҳристон        

26.   Шаҳртуз        

27.   Шуғнон        



28.   Ш.Шоҳин        

29.   Ёвон        

 
5. Наќшаи намунавї 

барои иљро кори мустаќилонаи донишљўён 

        Сарсухан 

 Қисми 1. Маълумоти мухтасари нохия 

1. Таърихи пайдоиши ноњия 

2. Мавќеи љойгиршавї 

3. Иќлим ва табиат 

4. Шумораи ањолї ва захирањои мењнатї 

5. Тараќќиѐт ва љойгиршавии корхонањои саноатї 

6. Тараќќиѐти хољагии ќишлоќ 

7. Тараққиѐти комплекси соҳаи хизматрасонӣ 

8. Робитањои иќтисодї 

9. Ҷойҳои таърихии ноҳия 

10. Дастовардњои ноњия дар солњои истиќлият 

 Қисми 2. Тањлили нишондињандањои иќтисодї-иљтимої нохия 

(дар љадал оварда шудааст) 

 Хулоса  

 Адабиѐти истифодашуда  

5.1. Мундариҷаи мухтасари саволҳо 

5.1.1. Таърихи пайдоиши ноҳия 

Номи ноҳия ва кадом сол ин номро соҳиб шудааст; таърихи 

ташкил шудани ноҳия дар замони пешазинқилоб, дар давраи шӯравӣ 

ва даврони истиқлолият; ҳудуди таърихии ноҳия дар он замон; 

аввалин шахсиятҳои роҳбарикунандаи ноҳия; сохти маъмурии ноҳия 

дар замони таърихӣ; вазъи иқтисодию иҷтимоии ноҳия дар замони 

таърихӣ; таркиби этникии ноҳия (забон, нажод, дин ва ғайра); вазъи 



фарҳангию ойину расму анъанаҳои мардум; аввалин мактабҳо ва 

иншоотҳои фарҳангию ҳунарӣ ва дигарҳо. 

5.1.2. Мавќеи љойгиршавии ноҳия 

Тақсимоти маъмурию ҳудудии ноҳия; бо кадом ноҳия ҳамсарҳад; 

тарзи ҷойгиршавии ноҳия ва ғайра. 

5.1.3. Иқлим ва табиати ноҳия 

Об, хок, боду ҳаво, ҳайвонот, наботот, мамнунгоҳҳо ва ғайра. 

5.1.4 Шумораи ањолї ва захирањои мењнатї дар ноҳия 

Шумора ва таркиби аҳолӣ; афзоиши аҳолӣ; ҷойгиршавӣ ва зичии 

аҳолӣ; таносуби аҳолии шаҳру деҳот; таносуби ҷисн; ҳайати миллии 

аҳолӣ; муҳоҷирати аҳолӣ; захираҳои меҳнатӣ; бозори меҳнат ва ғайра. 

5.1.5. Тараќќиёт ва љойгиршавии корхонањои саноатї 

Хусусиятҳои тараққиѐти саноат дар ноҳия; тарзи ҷойгиршавии 

корхонаҳо; намудҳои асосии истеҳсоли молу маҳсулот дар ноҳия; 

миқдори корхонаҳо ва ғайра. 

5.1.6. Тараќќиёти хољагии ќишлоќ дар ноҳия 

Тавфиси умумии комплекси агросаноатии ноҳия; хусусиятҳои 

ҷойгиршавии соҳаи хоҷагии қишлоқ; намудҳои маҳсулот; заминҳои 

кишт, майдони боғу токпарварӣ; зироати хуроки чорво ва ғайра. 

5.1.7. Тараққиёти комплекси соҳаи хизматрасонӣ 

Воситаи алоқа, тандурустӣ, маориф, нақлиѐт, хоҷагии манзил, 

савдои хуроки умум, муассисаҳои маданӣ, маърифатӣ ва ғайра. 

5.1.8. Робитањои иќтисодии ноҳия 

Алоқаҳои иқтисодии дохили минтақа, байни ноҳиявӣ, байни 

шаҳрӣ, робитаҳои иқтисоди бо мамлакатҳои дуру наздик. 

5.1.9. Ҷойҳои таърихии ноҳия 

5.1.10. Дастовардњои ноњия дар солњои истиќлият 



6. Нишондињандањои иќтисодї-иљтимої барои таҳлили ноњияњо 

ва митаќањои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои охир 

Барои таҳлил яъне дар қисми дуюми кори мустақилона донишҷӯ 

бояд аз нишондиҳандаҳои аз ҷадвали зер овардашуда истифода 

намуда, таҳлили иқтисодию иҷтимоии ноҳияро пурра гузаронад. 

1.  Зичии ањолї 
2.  Шумораи таваллуд, нафар 
3.  Шумораи фавтидагон, нафар 
4.  Афзоиши ахоли, нафар 
5.  Музди миѐнаи мехнат, сомони 
6.  Супоридани хонахои истикомати ва манзил, хазор м.кв 
7.  Хачми истех махсулот саноати, хазор.сомони 
8.  Масохати заминхои кишт, гектар 
9.  Замини зироати галладона, гектар 
10.  Заминхои пахта, гектар 
11.  Замини зироати хуроки чорво, га 
12.  Хосили зироати галладона, тн 
13.  Истехсоли пахта, тонна 
14.  Сабзавот, тонна 
15.  Мевачот, тонна 
16.  Истехсоли гушти чорво ва мург, тонна 
17.  Шир, тонна 
18.  Пашм, тонна 
19.  Сармоягузорихо, хазор сомони 
20.  Гардиши молу махсулот, хазор.сомони 
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 Нақша; 

1. Таърихи мухтасари ноҳия 

2. Мавқеи географии ноҳия 

3. Иқлим ва табиати ноҳия 

4. Аҳоли ва захираҳои меҳнатӣ 

5. Тарақиѐти корхонаҳои саноати ва ҷойгиршавии шнҳо 

6. Тараҷиѐти хоҷагиҳои ҷишлоқ 

7. Робитаҳои иқтисодии ноҳия 

8. Тараққиѐти дигар соҳаҳо (маориф, илм, фарҳанг ва ғ) 

9. Дастовардҳои ноҳия 

1.Таърихи мухтасари ноҳия 

Нохия Нуробод мохи январи соли 1936 таъсис ѐфта, он солхо номи  

Комсомолободро дошт. Соли 1997 номи Дарбанд ва соли 1997 бо карори 

Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон номи 

Нурободро гирифт.  

Нуробод ном гирифтани ин нохия бесабаб набуда, дар худуди он ду 

дарѐ Сурхоб ва Хингоб бо хам омезиш ѐфта, дарѐи пуртугѐни Вахшро асос 

мегузоранд. Дарѐи Вахш бошад, сарчашмаи нуру зиѐ ва равшани буда, 

иншооти барои мардуми точик хеле мухими арзишманд - НБО-и Рогун 

махз дар поѐноби ин дарѐи пуртугѐн сохта мешавад ва дар ояндаи наздик 

манбаи нуру равшани хохад гардид. 

2. Мавқеи географии ноҳия 

Ноҳияи Нуробод бо ноҳияҳои Муъминобод, Рашт, Тавилдара ва 

шахри Рогун хамсархад буда, аз маркази мамлакат дар масофаи 152 км 

чойгир мебошад. 

3. Иқлим ва табиати ноҳия 

Иқлими ноҳия барои рушди соҳаҳои авзалиятноки хоҷагии қишлоқ аз 

ҷумла чорводорӣ, паррандапарварӣ, замбуриасалпарварӣ ва боғдорӣ хеле 

мусоид буда, заминҳои ҳосилхези ин минтақа барои сабзавоткорӣ махсусан 

картошкапарвари хеле мувофик аст.  

4. Аҳоли ва захираҳои меҳнатӣ 

Аҳолии ноҳия 66 412 нафарро ташкил дода, масоҳати он 0,92 ҳазор 

метрии кватратиро ташкил медиҳад. Дар ноҳия 6 Ҷамоати деҳот ва 1 



Ҷамоати шаҳрак, 102 деҳа, 86 мактаб, 30 муассисаҳои тибби, 1 театри 

халқӣ, 5 марказҳои фароғатӣ, 5 клуб, 22 китобхона 1 масҷиди марказӣ, 4 

масҷиди ҷомеъ, 168 масҷидҳои  панҷвақта, 266 хоҷагии деҳқони арзи ҳасти 

дошта,  мардуми он асосан ба кишоварзию зироаткорӣ ва чорводори шуғл 

доранд. 

5. Тарақиёти корхонаҳои саноати ва ҷойгиршавии онҳо 

Тарақиѐти корхонаҳои саноатӣ дар ноҳия рушду нуму ѐфта имрӯзҳо 

дар ноҳия корхонаҳои ширбарории ҶДММ «Шири Нуробод» Корхонаи 

хиштбарории ҶДММ «Хшти Нуробод» корхонаи асвалбарории ҶДММ 

«Роҳсоз» фаъолият намуда барои рушд ва пешрафти ноҳия саъю кӯшиш 

карда ва инчунин дар нақша доранд, ки сафи чунин корхонаҳои саноатиро 

зиѐд намуда ноҳияро ба дастовардҳои назарас ноил намоянд. 

6. Тараҷиёти хоҷагиҳои ҷишлоқ 

Бояд гуфт, ки шуғли асосӣ дар ноҳияи кишоварзӣ, аз ҷумла 

картошкапарварӣ, боғдорӣ, занбури асалпарварӣ ва чорводорӣ ба ҳисоб 

меравад. Гузаштан ба шаклҳои нави хоҷагидорӣ дар соҳа дигаргуниҳои 

куллиеро ба вуҷуд оварда, сол то сол ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ зиѐд 

шуда истодааст.  

Бо таҳияи якчанд барномаҳои судманд дар ин соҳа барои пешрафти 

бахши кишоварзӣ дар ноҳя роҳ кушод. Тибқи нақшаи дурнамо соли 2011 

дар ҳудуди ноҳия 12 га боғҳои нав бунѐд ва 2 га боғҳои куҳна барқарор 

гардид. 

Дар мавзеъи Дашти Сороғ бо кушиши кишоварзони ноҳия боғи дарахтони 

тут ва дар мавзеи Лаби Ҷар дар масоҳати 4 гектар боғи нихолҳои 

мевадиҳанда бо номи «Боғи 20 - солагии истиқлолият» бунѐд гардид. 

Таи солҳои охир барои рушди соҳаи занбури асалпарвари низ тадбирҳои 

мушаххас андешида шуда, шумораи оилаҳои занбури асал ба 8300  оила ва 

истеҳсоли он ба 100 тонна расонида шуд. 

7. Робитаҳои иқтисодии ноҳия 

Чи гунае, ки дар боло қайд карда баромадем ноҳияи нуробод ноҳияи 

аграри буда, деҳқонон ҳосили ба даст овардаи худро ба бозорҳои маркази 

шаҳри Душанбе ва инчунин ба бозорҳои хориҷ аз кишвар содир намуда 



барои рушди ноҳия ва инчунин хоҷагии қишлоқ талош менамоянд. Барои 

арушди иқтисодиѐти ноҳия солҳои 2005-2015 б маблаги 15 386 202 сомонӣ 

маблаггузорӣ карда шудааст. Мувофиқи дурнамои миѐнамӯҳлати рушди 

хоҷагии халқи ноҳия дар давраи солҳои 2015-2017 118 гектар боғҳо 

барқарор ва 162 гектар богхои нав бунѐд карда мешаванд. Соҳаи занбури 

асалпарварӣ низ тараққӣ ѐфта, қарзҳои имтиѐзнок барои рушди соҳа ба 

аҳолӣ дода шудааст. 

8. Тарақиёти соҳаи иҷтимои (маориф, илм, фарҳанг ва ғ) 

Соҳаи маориф, беҳдошти вазъи мактаб ва таълиму тарбия яке аз 

масъалаҳои асосй ба ҳисоб меравад. Бинобар ин диққати мақомоти 

намояндагиву иҷроияи ноҳия ба ин соҳа равона гардидааст. 

Дар ноҳия агар соли 1995 - 67 мактаби таҳсилоти умумй (11874 хонанда) 

бошад, соли 2000-ум - 75 мактаб (13984 хонанда) ва соли 2005-ум - 82 

мактаб (15551 хонанда), омӯзищгоҳи омӯзгорй, омӯзишгоҳи касбию 

техникӣ, гурӯҳи мақсадноки омӯзишгоҳи тиббй, гимназия ва мактаб-

интернати ҷумҳуриявии ятимону бепарасторон амал менамоянд. 

9. Дастовардҳои ноҳия 

Чун дигар ноҳияҳои Тоҷикистони сохибистиқлол ноҳияи Нуробод низ 

тули 26 соли Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон рушду нумуъ  

ѐфта, дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия комѐбиву пешравиҳои 

назаррас ба даст омад.  

 Агар дар 70 соли даврони шурави танҳо 17 нафар занони Нурободи 

соҳиби маълумоти олӣ гардида бошанд, пас айни ҳол танҳо аз ҳисоби 

духтрони лаѐкадманди ин диѐр тариқи квотаҳои президенти беш аз 100 

нафар дар риштаҳои гуногуни  макотиби олии кишвар таълиму тарбия 

мегиранд.  

Дастовардҳо дар соҳаи тандурустӣ низ ба чашм мерасад Солӣ 2005 

соҳаи тиб мӯътадил фаъолиягт намуда, бобати бехтар намудани 

хизматрасонии тиббӣ корҳои зиѐде ба анҷом расонида шудааст. Шумораи 

духтурон соли 2000-ум 13 нафарро ташкил дода, дар соли 2005 он ба 23 

нафар расидааст, ки ба сари ҳар 10 нафар аҳолӣ 3,6 нафар рост меояд. 



Имрӯз дар Донишгоҳи даалатин тиббии пойтахт 47 нафар донишчӯѐни 

нурободӣ тахсил доранд.  

Пешравии соҳаи фарҳанг ҳам, як чузъи рӯзгори маънавии мардум 

мебошад, ки тайи солҳои охир баръало ба назар мерасад. Солхои 1995 - 

2000-ум нарасидани мутахасисон аз мушкилоти асосӣ ба ҳисоб мерафт. 

Ҳоло бошад дар сохаи фарҳанг 16 нафар бо маълумоти олӣ ва миѐнаи 

касбӣ фаъолияг доранд, ки 11 нафарашон мутахассиси соҳа мебошанд.  

Соли 2000 дар ноҳия танҳо 17 мактаб фаъолият дошта, аксари онҳо 

дар ҳолати садамавӣ ва дар хонаҳои шахсиву вагонҳо ҷойгир буданд. 

Хушбахтона имрӯз шумораи мактабҳои ноҳия ба 86 адад расида, дар 

арафаи ҷашни 20 - солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар деҳаи  Кабутиѐни Ҷамоати деҳоти Сафедчашма  мактаби замонави 

барои 270 нафар хонанда сохта ба истифода дода шуд. Рӯз то рӯз базаи 

моддиву техникии мактабҳо беҳтар гардида, сатҳу сифати таълим боло 

меравад. 

Сифати роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявидошта марҳила ба марҳила хуб 

гардида, соли 2010 аз ҷониби ширкати роҳсозии «Синохайдра» и Ҷумҳурии 

Халкии Чин 11 км роҳи автомобилгард аз мавзеи Ҷари пул то шаҳраки 

Дарбанд асфалдпуш гардид. 

Бо мақсади истиқболи сазовори ҷашни 23 - солагии Истиқлилият  тибқи 

нақшаи чорабиниҳо як зумра корҳои назаррас ба сомон расонида шуд:  

1. Ба истифода додани чор адад неругоҳҳои хурди баркиву оби бо ҷалби 

соҳибкорони маҳаллӣ ва сармояҳои хориҷи дар деҳаҳои Душохазамин (40 

кВт), Шашволон (183 к Вт) ва Сиѐхгулак (48 кВт ); сафедчашма (180 кВт); 

2. Ба истифода додани 4 хонаи истикоматии як ошѐна дар маҳаллаи  

Шахрисабз ва 8 адад хонаи 2 ошѐна дар шаҳраки Дарбанд; 

3. Таъмир ва таҷдиди купруки мошингузар дар ҷамоати деҳоти Яхак-Юст; 

4. Ба истеҳсолот шуруъ намудани заводи хишт; 

5. Мавриди баҳрабардори қарор додани беш аз 22 адад мағозаву марказҳои 

савдо нуқтаҳои фуруши сузишвориву гази моеъ ва дуконҳо. 

 

 



Қисми 2. Тањлили нишондињандањои иќтисодї - иљтимої ноҳия  

Солҳо 1991 
2000 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Шумораи 
таваллуд 

2693 1715 1882 1967 2064 1879 1810 2262 2606 

 

Солҳо 1991 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Шумораи 
фавтидаг

он 

254 203 252 265 231 223 243 187 239 

  

Солҳо 1991 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Шумораи 

аҳоли 
47,2 56,2 60,6 66,2 67,5 68,7 70,0 72,1 74,2 

  

Хулоса 

Нохияи Нуробод бо шарофати сохибистиклолии Точикистони Азиз 

руз то руз рушту нумуъ ѐфта, сокинони мехнаткаринаш  барои амали 

гаштани хадафу ниятхои созандаву бунѐдсози давлату хукумати кишвар 

пайваста кору пайкор доранд. Барои амали гаштани яке аз хадафхои 

стратегии мамлакат –амнияти энергетикии кишвар дар ояндаи наздик бо 

чалби сармояи хоричи сохтмони ду неругохи баркии обии «Нуробод – 1» 

ва «Нуробод – 2»  дар назар аст, ки бо сохтмони онхо масъалаи бо барк 

таъмин намудани сокинони минтака бо неруи барқ роҳи ҳали худро 

меѐбад. 
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