
Лоиҳа аз тарафи Иттиҳоди
Аврупо маблағгузорӣ мешавад

Дар ҳамкорӣ бо:

GEFF Тоҷикистон барои пешрафти рушди устувор ба
бахши хусусӣ маблағҳои грантӣ ва кӯмаки техникӣ
пешниҳод мекунад. Деҳқонон ва соҳибкорон дар тамоми
занҷираҳои арзиши иловашуда дар соҳаи кишоварзӣ
метавонанд технологияҳои пурсамарро барои рушди
рақобатпазирӣ ва идоракунии беҳтари захираҳои табиӣ
ҷорӣ намҷорӣ намоянд. Маблағҳои грантӣ аз ҷониби Иттиҳоди
Аврупо пешниҳод шуда, пас аз татбиқи бомуваффақияти
лоиҳа ва санҷиши он, дастрас мегарданд.

ТАҶРИБАҲОИ
МУВАФФАҚ
БАРОИ
ШАРИКОНИ
МОЛИЯВӢ

ДАСТГИРИИ МОЛИЯВИИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ САБЗ



Абдулазиз Холтураев аз Ҷамоати деҳоти Истиқлоли ноҳияи Спитамен буда, хо-
ҷагии деҳқонии «Зуҳал»-ро, ки соли 2010 таъсис ёфтааст, роҳбарӣ менамояд.
Масоҳати хоҷагии деҳқонӣ 10 гектарро ташкил намуда, дар он меваҳо парвариш
карда мешаванд. Барои нигоҳ доштани меваҳо деҳқон тасмим гирифтааст, ки
барои бунёди сардхона сармоягузорӣ намояд.

Мавҷудияти ҳавасмандкунии грантӣ аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо дар ҳаҷми 30%
имимкон медиҳад, ки маблағгузорӣ барои деҳқонон дастрас бошад. 

«Барои мо деҳқонон сармоягузорӣ ба сардхонаҳо, барои муддати дароз нигоҳ
доштани меваю сабзавот, сармоягузории боэътимод мебошанд. Бо дароз кардани
мӯҳлати нигоҳдории меваю сабзавот мо имкон пайдо мекунем, ки ба бозорҳо маҳ-
сулоти хушсифат пешниҳод намоем, зеро талабот ба намуди зоҳирӣ ва таъми маҳ-
сулот ҳамеша муҳим аст. Боз муҳимтар аз ҳама дастрасии доимӣ ба истеъмоли
меваю сабзавот мебошад», - гуфт Абдулазиз Холтураев.

ҲАҶМИ САР-
МОЯГУЗОРӢ

$ ИМА
8 832

МАБЛАҒИ
ГРАНТ

$ ИМА
2 649

МӮҲЛАТИ БАР-
ГАРДОНИДАН

3 СОЛ

САРФАИ
ЭНЕРГИЯ

26,3 ГҶ/сол

АБДУЛАЗИЗ
ХОЛТУРАЕВ
РАИСИ
ХД «ЗУХАЛ»

Роҳбари хоҷагии деҳқонӣ барои диверсификатсияи тиҷорати худ ва
афзун намудани даромадаш ба сардхона маблағгузорӣ менамояд



Мутахассиси лоиҳаи GEFF рӯйхати
истеҳсолкунандагон, таҳвилкунан-
дагон ва насбкунандагони тавсия-
шударо корбарӣ намуда, метавонад
ба Шумо маълумот барои тамос
пешниҳод намояд. Инчунин дар
интиинтихоби технологияҳои мувофиқ
ва таҳвилкунандагони боэътимод
мусоидат намояд.

Маблағҳои грантӣ пас аз бомуваф-
фақият татбиқ ёфтани лоиҳа ва сан-
ҷиши он аз ҷониби мушовири мус-
тақил, дастрас мегарданд.

ТАЛАБОТҲОИ ТЕХНИКӢ

Меъёрҳои мувофиқ:

ғафсии изолятсия на
камтар аз 100 мм

коэффисиенти иқтидори
чиллер>1,78.

ҲҲуҷҷатҳо барои пардохти
маблағҳои грантӣ

• шартнома
• ҳисобномаи пардохтшуда
• расидхат ё дигар ҳуҷҷатҳо бо
дархости мушовири мустақил
оид ба санҷиш.

FOR
RENT

Имконияти нигоҳ доштани
маҳсулот то мавсими муносиби
фурӯши он

Имконияти ба иҷора додани
сардхона дар сурати набудани
маҳсулоти худ

РРаванди зуд ва осони сохтмон аз
ҳисоби дастрас будани панелҳои
сендвичӣ

Ҳарорати мӯътадили бардавоми
сардхона дар ҳолати набудани не-
рӯи барқ аз ҳисоби изолятсияи хуб.

Афзалиятҳо барои деҳқонон:

САРДХОНАҲО



Дадо Очилов директори ҶДММ «Фортуна-Ко» мебошад, ки соли 1996 таъсис
ёфтааст. Дадо Очилов бо мақсади механиконидани хоҷагиаш ва баланд бардош-
тани ҳосилнокӣ қарор қабул кард, ки ба трактори YTO EMF 604, дорупошаки
васлшавандаи Cosan 400L ва плуги Алпер СП14 истеҳсоли Туркия маблағгузорӣ
намояд.

Мавҷудияти ҳавасмандкунии грантӣ аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо дар ҳаҷми 30%
имимкон медиҳад, ки маблағгузорӣ барои деҳқонон дастрас бошад.

«Техникаи кишоварзии ҳозиразамон нисбатан ба техникаи пештара гаронтар аст,
вале истифодаи он ба мо барои кам кардани хароҷоти истеҳсолӣ бо рохи сарфаи
захираҳо ва оптимизатсияи раванди истеҳсолот кӯмак мерасонад», - мегӯяд
Дадо Очилов.

ҲАҶМИ САР-
МОЯГУЗОРӢ

$ ИМА
25 750

МАБЛАҒИ
ГРАНТ

$ ИМА
6 106

МӮҲЛАТИ БАР-
ГАРДОНИДАН

3 СОЛ

САРФАИ
ЭНЕРГИЯ

100,31 ГҶ/сол

ДАДО ОЧИЛОВ
ДИРЕКТОРИ
ООО «ФОРТУНА-КО»

Маблағгузорӣ ба техникаи кишоварзӣ меҳнати
дастиро кам карда, ҳосилро зиёд мекунад



Мутахассиси лоиҳаи GEFF рӯйхати
истеҳсолкунандагон, таҳвилкунан-
дагон ва насбкунандагони тавсия-
шударо корбарӣ намуда, метавонад
ба Шумо маълумот барои тамос
пешниҳод намояд. Инчунин дар
интиинтихоби технологияҳои мувофиқ
ва таҳвилкунандагони боэътимод
мусоидат намояд.

Маблағҳои грантӣ пас аз бомуваф-
фақият татбиқ ёфтани лоиҳа ва сан-
ҷиши он аз ҷониби мушовири мус-
тақил, дастрас мегарданд.

ТАЛАБОТҲОИ ТЕХНИКӢ

Меъёрҳои мувофиқ:

ҳадди ниҳоии сарфи сӯзиш-
ворӣ на бештар аз: 233,570
г/кВт·соат. Стандарти эко-
логии Stage III ва Tier III

мошинмошинолоти насбшаванда – ба-
ҳодиҳии алоҳидагӣ талаб карда
мешавад.

Ҳуҷҷатҳо барои пардохти
маблағҳои грантӣ

• шартнома
• ҳисобномаи пардохтшуда
•• расидхат ё дигар ҳуҷҷатҳо бо
дархости мушовири мустақил
оид ба санҷиш.

Баланд бардоштани самаранокии
меҳнат ва истеҳсолоти кишоварзӣ
барои як корманд

Кам кардани меҳнати
дастӣ тавассути
механиконии хоҷагиҳо

ДДаромади иловагӣ
аз хизматрасонӣ ба
хоҷагиҳои дигар

Афзуншавии истеҳсоли
маҳсулоти кишоварзӣ ва
даромаднокии он.

Афзалиятҳо барои деҳқонон:

ТЕХНИКАИ
КИШОВАРЗӢ



Усмоналӣ Норбеков 6 соли охир дар хоҷагии деҳқонии «Пайванд», ки падараш
соли 2012 таъсис додааст, ҳамчун деҳқон фаъолият мебарад. Ӯ пас аз хатми ДМТ
ба усулҳои азхудкунии заминҳои лалмӣ таваҷҷуҳ пайдо кард ва тасмим гирифт,
ки бо мақсади баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва васеъ намудани майдони хо-
ҷагиаш, боғи интенсивӣ бо обёрии қатрагӣ бунёд намояд.

Мавҷудияти ҳавасмандкунии грантӣ аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо дар ҳаҷми 30%
имимкон медиҳад, ки маблағгузорӣ барои деҳқонон дастрас бошад.

«Боғдории интенсивӣ як роҳи муосири парвариши дарахтони мевадиҳанда мебо-
шад, ки мӯҳлати бозгашти кӯтоҳ дошта ва ҳосили баландро дар баробари кам кар-
дани сарфи меҳнат таъмин менамояд. Инчунин системаи обёрии қатрагӣ имкон ме-
диҳад, ки намии хок дар сатҳи оптималӣ таъмин карда шавад ва коркарди замин,
дорупошӣ ва ҷамъоварӣ новобаста аз обёрӣ анҷом дода шавад, зеро қитъаҳои бай-
ни қаторҳо дар тамоми мавсим хушк боқӣ мемонанд», - гуфт Усмоналӣ Норбеков.

ҲАҶМИ САР-
МОЯГУЗОРӢ

$ ИМА
88 558

МАБЛАҒИ
ГРАНТ

$ ИМА
23 910

ЭРОЗИЯИ
ХОК

ПАСТШАВӢ
93%

САРФАИ
ОБ

68 600 м3/сол

УСМОНАЛӢ 
НОРБЕКОВ
РАИСИ
ХД «ПАЙВАНД»

Деҳқон барои азхудкунии заминҳои лалмӣ ба боғи интенсивӣ
бо системаи обёрии қатрагӣ сармоягузорӣ мекунад



Мутахассиси лоиҳаи GEFF рӯйхати
истеҳсолкунандагон, таҳвилкунан-
дагон ва насбкунандагони тавсия-
шударо корбарӣ намуда, метавонад
ба Шумо маълумот барои тамос
пешниҳод намояд. Инчунин дар
интиинтихоби технологияҳои мувофиқ
ва таҳвилкунандагони боэътимод
мусоидат намояд.

Маблағҳои грантӣ пас аз бомуваф-
фақият татбиқ ёфтани лоиҳа ва сан-
ҷиши он аз ҷониби мушовири мус-
тақил, дастрас мегарданд.

ТАЛАБОТҲОИ ТЕХНИКӢ

Меъёрҳои мувофиқ:

боғҳои
интенсивӣ

боғҳои анъанавӣ
дар нишебиҳо (>3 ).

ҲҲуҷҷатҳо барои пардохти
маблағҳои грантӣ

• шартнома
• ҳисобномаи пардохтшуда
• расидхат ё дигар ҳуҷҷатҳо бо
дархости мушовири мустақил
оид ба санҷиш.

Ҳосилбандии барвақта
(баъд аз 1- 2 соли
шинонидани ниҳол)

Ҳосил 3-4 маротиба
зиёдтар, нисбат ба
боғҳои анъанавӣ

ЗичЗичтар шинонидани ниҳолҳо им-
кон медиҳад, ки дар қитъаи хурди
замин бештар онҳоро ҷой диҳед

Ҳосилбандии барвақт, даромад-
нокии баланд ва мӯҳлати кӯтоҳи
пушонидани хароҷот.

Афзалиятҳо барои деҳқонон:

БОҒҲОИ
ИНТЕНСИВӢ



Муяссарахон Юлдошева аз соли 2003 ҳамчун деҳқонзан кор карда, соҳиби 5 гарм-
хона бо масоҳати умумии 400 м2 мебошад, ки дар онҳо 4 нафар аъзои оилааш ва
5 нафар коргарони мавсимӣ фаъолият мебаранд. Муяссарахон Юлдошева барои
васеъ намудани тиҷорати худ ба гармхонаҳо ва системаи обёрии қатрагӣ маблағ-
гузорӣ кардааст.

Мавҷудияти ҳавасмандкунии грантӣ аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо дар ҳаҷми 20%
имимкон медиҳад, ки маблағгузорӣ барои деҳқонон дастрас бошад.

«Гармхонаҳо имкон медиҳанд, ки ҳосили барвақтӣ гирам. Ниҳолҳо аз таъсири
манфии муҳити зист ва аз ҳашаротҳои зараррасон муҳофизат карда мешаванд.
Ба шарофати гармии нигоҳдошташуда дар дохили гармхона, имкони фароҳам
овардани микроиқлими муътадиле, ки ба афзоиши босуръати растаниҳо мусоидат
мекунад, имконпазир аст. Инчунин тавассути системаи обёрии қатрагӣ бевосита
ба решаи растаниҳо об, маводи ғизоӣ ва ғайраҳо таъмин карда шавад», - гуфт
ММуяссарахон Юлдошева.

ҲАҶМИ САР-
МОЯГУЗОРӢ

$ ИМА
2 208

МАБЛАҒИ
ГРАНТ

$ ИМА
485

МӮҲЛАТИ БАР-
ГАРДОНИДАН

2 ГОДА

САРФАИ
ОБ

2 429 м3/сол

МУЯССАРАХОН
ЮЛДАШЕВА

ДЕҲҚОНЗАН

Зани деҳқон барои баланд бардоштани ҳосил ва фоида ба гармхо-
наҳои бо обёрии қатрагӣ ҷиҳозонидашуда сармоягузорӣ мекунад



Мутахассиси лоиҳаи GEFF рӯйхати
истеҳсолкунандагон, таҳвилкунан-
дагон ва насбкунандагони тавсия-
шударо корбарӣ намуда, метавонад
ба Шумо маълумот барои тамос
пешниҳод намояд. Инчунин дар
интиинтихоби технологияҳои мувофиқ
ва таҳвилкунандагони боэътимод
мусоидат намояд.

Маблағҳои грантӣ пас аз бомуваф-
фақият татбиқ ёфтани лоиҳа ва сан-
ҷиши он аз ҷониби мушовири мус-
тақил, дастрас мегарданд.

ТАЛАБОТҲОИ ТЕХНИКӢ

Меъёрҳои мувофиқ:

Ғафсии рӯйпӯши гармхона на
кам аз 100 микрон (шиша, по-
лиэтилен, поливинил)

Масолеҳи каркас: алюминий,
ппӯлоди галванизатсияшуда
(оцинковка).

Ҳуҷҷатҳо барои пардохти
маблағҳои грантӣ

• шартнома
• ҳисобномаи пардохтшуда
• расидхат ё дигар ҳуҷҷатҳо бо
дадархости мушовири мустақил
оид ба санҷиш.

Сарфаи захираҳо ва руёнидани ҳо-
сили нисбатан баланд дар муқоиса
бо парвариш дар замини кушод

Имконияти парвариши
зироатҳои гуногун, сарфи
назар аз ҳавои сард

Ба даБа даст овардани даромади
назаррас аз фурӯш дар
мавсими зимистон

Мӯҳлати кӯтоҳи барrардонидани
хароҷот аз ҳисоби фоидаи баланд
аз маҳсулоти фурӯхташуда.

Афзалиятҳо барои деҳқонон:

ГАРМХОНА



Брошюраи умумӣ
дар бораи СТС:

Дастурамал:Роҳнамо барои бақайд-
гирии таъминкунандагон:

Зеркашӣ намудани
дастурамалҳо
бо воситаи QR:

1945
технологи-
яҳои сабз

171
таҳвилгарон

15
категория

Ин платформаи нави глобалӣ ва воситаест, ки барои
муайян намудани технологияҳои барои маблағгузории
GEFF мувофиқ кӯмак мерасонад. Селектори Техноло-
гияҳои Сабз (СТС) – ин рӯйхати технологияҳои дастрас
ва мувофиқ мебошад, ки ба талаботҳои ҳадди ақали
маҳсулнокӣ ҷавобгӯ буда, бо ин роҳ сарфаи захираҳоро
дар мудар муқоиса бо технологияҳои айни замон васеъ ис-
тифодашаванда таъмин менамояд.

Селектори Технологияҳои Сабз - ин рӯйхати техноло-
гияҳо ва маҳсулотҳоеро, ки дар шароити бозори ма-
ҳаллӣ «нисбатан пурсамар» эътироф гардидаанд ва
раванди тасдиқи қарзро барои Шарикони Молиявӣ
беҳтар ва осон гардонида, мутобиқати лоиҳаро ба
тталаботҳои лоиҳа бе зарурияти санҷишҳои минбаъда
ба таври автоматӣ таъмин менамояд.

-платформаи глобалии услуби харид
мебошад, ки таҳвилкунандагони
технологияҳои беҳтарини сабзро
бо корхонаҳои пешрафта ва хона-
водаҳо мепайвандад.

СЕЛЕКТОРИ
ТЕХНОЛОГИҲОИ
САБЗ

СЕЛЕКТОРИ
ТЕХНОЛОГИЯҲОИ
САБЗ

МИҚДОРИ
ТЕХНОЛОГИЯҲО
ДОИМ АФЗУДА
ИСТОДААСТ

ДЕГҲО НАҚЛИЕТ

ДАРҲО ВА
ТИРЕЗАҲО

ИЗОЛЯТСИЯҲО

 ТЕХНИКАҲОИ
МАИШӢ

МУҲАРРИКҲО
ВА НАСОСҲО

ЛАМПАҲОИ
КАММАСРАФ 

ТАБДИЛИ
НЕРӮИ БАРҚ

СТС дар Тоҷикистон Намунаҳои технологияҳо дар СТС:



Селектори Технологияҳои Сабз
ҳамчун барномаи пешрафтаи ҷаҳонӣ
эътироф шудааст, ки ташкилотҳои мо-
лиявиро дар рушди иқтисодиёт даст-
гирӣ мекунад, то сармоягузориҳоя-
шонро ба лоиҳаҳои сабз густариш

диҳанд.диҳанд.

Шарикони молиявии БАТР - бонкҳо,
ширкатҳои лизингӣ, ташкилотҳои

қарзии хурд - СТС-ро ҳамчун воситаи
баҳодиҳии техникӣ барои таҳияи

маҳсулоти молиявии сабз истифода
мекунанд.

СТС ҲОЛО ТАВАССУТИ БАРНОМАИ
МОБИЛИИ «TECH SELECTOR»

ДАСТРАС АСТ.

Технология ва рақамисозӣ тағйироти 
тарзи фаъолияти бахши молияро идома 
медиҳанд. Барномаҳои инноватсионии 
технологияҳои рақамӣ барои хидматҳои 

молиявӣ, ба монанди Tech Selector 
интерфейси байни ташкилотҳои 

молиявӣ ва мизоҷони онҳоро тағйир 
мемедиҳанд ва инчунин дастрасиро ба 

иттилоот дар бораи технологияҳои сабз 
ва маблағгузории иқлим беҳтар 

мекунанд.  

Корхонаҳо ва хонаводаҳо бо 
смартфонҳои худ беш аз 37 000 

технологияи сабзро, ки самаранокии 
энергияро беҳтар намуда, энергияи 

барқароршавандаро таъмин 
менамоянду, истифодаи об ва эрозияи 
хокро коҳиш медиҳанд, метавонанд 

дарёдарёфт намоянд.

Барномаи мобилии
Tech Selector

Зеркашӣ намудани барномаи
мобилии Tech Selector бо воситаи QR:

ТАРТИБИ
СОДДА ВА
ДАСТРАС 

НАЗОРАТИ
ОСОН

ҲАМКОРИИ
ММУФИД БО
ТАҲВИЛКУНАНДА

НИГОҲ ДОШТАНИ
ИМИҶИ
УСТУВОР

АФЗАЛИЯТҲО БАРОИ
ШАРИКОНИ МОЛИЯВӢ:



tajikistan@ebrdgeff.com

www.ebrdgeff.com/tajikistan

+992 93 433 90 01

ТАМОС БО GEFF:

Cypoғa : 
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи
Бохтар 37/1, Маркази тиҷоратии "Вефа Центр", утоқи 802

Лоиҳа аз тарафи Иттиҳоди
Аврупо маблағгузорӣ мешавад

Дар ҳамкорӣ бо:

ebrdgeff.com/tajikistan

ЧӢ ТАВР БОЯД АРИЗА ДОД:

GEFF тавассути Шарикони молиявии маҳаллӣ
маблағгузориро амалӣ менамояд.

Барои маълумоти иловагӣ ба вебсайти мо
ташриф оред ё ба воситаи QR дохил шавед: 


