
МАЛУМОТИ МУХТАСАР 

Лоиҳаи устувории шабакаи роҳҳо, ки аз ҷониби Бонки Осиёии Рушд (БОР) 19 ноябри соли 
2020 тасдиқ шудааст, ду роҳи магистралии ҷумҳуриявӣ, аз ҷумла (i) Данғара-Оқмазор ва (ii) 
Хулбук-Кангуртро беҳтар мекунад. Вазорати нақлиёти Тоҷикистон аз Бонки Осиёии Тавсеъа 
дархост кардааст, ки барои беҳбуди қитъаи роҳи Бохтар-Оқмазор (км 0+000 – км 40+000) 
маблағгузории иловагӣ ҷудо кунад. 

Интихоб ва гурӯҳбандӣ. Низомномаи сиёсати БОР оид ба чораҳои бехатарӣ (SPS) 2009 омода 
кардани арзёбии ибтидоии таъсир ба муҳити зистро (IEE) барои лоиҳаҳои Категорияи В 
талаб мекунад Ин гузориши IEE қитъаи роҳи Бохтар-Окмазорро дар бар мегирад. Рӯйхати 
санҷиши арзёбии фаврии муҳити зисти БОР барои интихоби таъсироти эҳтимолӣ ҳамчун 
асос барои муайян кардани категория ва доираи IEE истифода шудааст. 

Татбиқи лоиҳаро санадҳои амалкунандаи экологӣ, қоидаҳо, меъёрҳо ва стандартҳои 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим мекунанд. Кафолатҳои экологӣ мутобиқи СФС БОР 
риоя карда мешаванд. Дар давоми сохтмон ва истифодаи лоиҳа, қарзгир/муштарӣ 
технологияҳо ва таҷрибаҳои пешгирӣ ва мубориза бо ифлосшавиро татбиқ хоҳад кард, ки ба 
таҷрибаҳои беҳтарини байналмиллалӣ мувофиқанд, ки дар стандартҳои эътирофшудаи 
байналмилалӣ, аз қабили Гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ оид ба муҳити зист, саломатӣ ва бехатарӣ 
инъикос ёфтаанд. 

IEE. Ҷамъоварии маълумоти саҳроӣ ва машварат ҳангоми омодасозии ин IEE (май то 
августи соли 2020) қитъаи роҳи Бохтар-Оқмазор-Данғараро фаро гирифт. Пандемияи 
бемории коронавируси соли 2019 (COVID-19) боиси маҳдудиятҳо ва мушкилот дар боздид аз 
ҳама ҷойҳо гардид ва таҳқиқоти маҳдуди соҳаи муҳити зист ва машваратҳои ҷамъиятӣ 
гузаронида шуданд. Аз ин рӯ, дар моҳи ноябри соли 2021 омӯзиши иловагӣ ва машваратҳои 
ҷамъиятӣ гузаронида шуд. IEE ҳамаи таъсироти эҳтимолиро муайян ва таҳлил кард; дараҷа, 
давомнокӣ ва вазнинии онҳо тавсиф карда мешавад; чораҳои зарурии кам кардани таъсир ва 
мониторинг таҳия ва ҳама дар шакли Нақшаи идоракунии муҳити зист (НИМЗ) ва Нақшаи 
мониторинги муҳити зист (НИМЗ) пешниҳод карда мешаванд. IEE инчунин тавсифи 
муфассали таъсироти мустақим ва ғайримустақим ба муҳити зистро, ки бо Лоиҳа дар 
давраҳои асосии кор алоқаманд аст, пешниҳод мекунад, аз ҷумла: дар марҳилаи тарҳрезӣ, 
пеш аз сохтмон, сохтмон ва истифода. 

Ин IEE барои Бохтар - Окмазор нусхаи навшудаи IEE мебошад, ки аслан тамоми қитъаи 
Бохтар - Окмазор - Данғараро дар бар мегирад ва бинобар мушкилоти молиявӣ ба ду қисм 
тақсим шудааст: 
 
Қитъаи роҳи Окмазор – Данғара (қисми маблағгузории аввалия) ва 
қитъаи роҳи Бохтар-Окмазор (қисми маблағгузории иловагӣ)) 
 
Тавсифи лоиҳа. Қитъаи роҳи Бохтар-Окмазор. Лоиҳа тақрибан 40 километр дарозӣ дошта, як 
қисми роҳҳои муҳими минтақавӣ дар минтақаи ҷануби Тоҷикистон мебошад. Рохи 
лоидакашй мисли дигар китъадои роддои лоидакашй дар вазъияти бад мебошад. Дар тӯли 
солҳо харобшавӣ идома дошт ва дар роҳ камбудиҳо ва харобиҳои зиёд пайдо шуданд. Ба 
далели бад будани вазъи техникии роҳ дар фасли тирамоҳу зимистон ба деҳаҳои қад-қади 
Роҳи лоиҳавӣ дастрасӣ ба муассисаҳои тиббию таълимӣ, муассисаҳои давлатӣ, бонкҳо ва 
бозорҳо маҳдуд аст. Аз ин ру, рохро таъчил кардан лозим аст. 

Лоиха азнавсозии рохро дар тамоми чадон пешбинй мекунад. Ҳамоҳангсозии тарҳрезишуда 
ба ҳамбастагии мавҷуда бо ислоҳоти хурде асос ёфтааст, ки барои беҳтар кардани геометрия 
ба қадри имкон анҷом дода шудаанд. Дар доираи ин лоиҳа алтернативаҳои фазоӣ ё роҳи ҳал 
вуҷуд надоранд. Дар доираи лоиха як катор корхои вобаста ба он, аз кабили пур кардани 
майдонхо, ба кор андохтани заводхои асфальтпуш ва майдаку-нандахо барои сангрезакунй, 
сохтани лагерьхои коргарон ва анборхо барои ташкилотхои пудратй ва гайра ичро карда 
мешаванд. 



Вобаста ба қитъаи лоиҳавӣ, роҳи Лоиҳа ба ду қисм ҷудо мешавад: (i) қитъаи 4-хатти (9,7 км 
аз Бохтар) ва (ii) қитъаи 2-хатти (боқимонда 30,3 км). 

Истифодаи замини қад-қади Роҳи лоиҳа дар деҳот ва релефи кӯҳӣ мебошад. Роҳи Бохтар-
Окмазор аз чаҳор ноҳия (Бохтар, Қӯшонён, Леваканд ва ноҳияи Бахш) мегузарад, ки панҷ 
ҷамоати деҳоти (шаҳри Боктар, Буштонқалъа, Гулистон, Ваҳдат ва Машъал) бо марказҳои 
вилоятҳои Данғара ва Бохтарро мепайвандад. Ҳамагӣ 13 (13) деҳа дар қад-қади Роҳи Лоиҳа 
ҷойгиранд. Дар асоси тарҳи муфассале, ки аз ҷониби Ронамо таҳия шудааст, таҳқиқоти 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ (SES) барои ҷамъ овардани фикру ақидаҳо, муносибатҳо ва фикру 
мулоҳизаҳои сокинони деҳа дар роҳи Лоиҳа гузаронида шуд. Сокинони деҳаҳои аз лоиҳа 
зарардида инчунин дар бораи таъсири эҳтимолии муҳити зист огоҳ карда шуданд. 
Маълумоте, ки дар рафти СЭС ҷамъоварӣ шудааст, маълумот дар бораи истифодаи замин, 
даромад, дороиҳои хонавода, чорво, намуди зироат ва ғайраро дар бар мегирад. Барои 
таъмини холисона ва баҳодиҳии баробар ба ҳар як Шахси зарардидаи лоиҳа (PAP), пурсиш 
шакли пурсишро истифода бурд. Саволнома ба Нақшаи ба даст овардани замин ва 
муҳоҷиркунонӣ (ЛАРП) замима карда мешавад. Дар рафти СЭС машваратҳои рӯ ба рӯ бо 
154 нафар аз 23 июни соли 2021 то 3 сентябри соли 2021 гузаронида шуданд. Тафсилоти 
машваратҳои гузаронидашуда дар боби VIII оварда шудаанд. 

Илова бар ин, санаи 16 ноябри соли 2021 ду вохӯрии мардумӣ, яке дар Ҷамоати-Бӯстонқалъа 
ва дигаре дар Ҷамоати-Гулистони ноҳияи Левакант баргузор гардид. Машваратҳои 
ҷамъиятӣ аз ҷониби коршиносони PIURR оид ба ҳифзи муҳити зист (PIURR-ESE), 
коршиносони миллӣ ва байналмилалӣ оид ба муҳити зист ва иҷтимоии Kocks Consult GmbH 
ташкил ва иштирок карданд. 

Андешаҳо ва фикру мулоҳизаҳои сокинони деҳот дар қад-қади роҳи лоиҳа ба инобат гирифта 
шуда, ба ин НРЗ, аз ҷумла ба НИМЗ (Ҷадвали 17) ва НИМЗ (Ҷадвали 18) то ҳадди имкон 
техникӣ дохил карда шудаанд. 

Мувофиқи қонунгузории миллӣ дар минтақаи таъсири Лоиҳа минтақаҳои муҳофизатшаванда 
вуҷуд надоранд. 

Таъсири эҳтимолӣ ба муҳити зист ва чораҳои коҳиш додани он. Дар қитъаи роҳи Бохтар-
Окмазор барқарорсозии роҳи мавҷуда пешбинӣ шудааст. Дар ќитъаи аз километри 0 то 9,7 
васеъ кардани ќитъа аз 2 то 4 рах пешбинї шудааст, ки боиси талафоти љисмонї ва ворид 
шудан ба иншоотњои мављуда дар хатти бараш 10-15 м дар ду тарафи роњи мављуда 
мегардад. Дар тӯли 30,3 км боқимонда (қисмати 2) қитъаи мавҷудаи дуқатор боқӣ хоҳад 
монд, аз ин рӯ таъсири пешбинишавандаи муҳити зист аз ҷиҳати фазоӣ танг аст ва бо хатти 
хурде, ки дар баробари долони мавҷудаи роҳ мегузарад, маҳдуд аст. Ҳамин тариқ, аксари 
таъсироти экологӣ умумӣ, хоси макон ва муваққатан бо марҳилаи сохтмон маҳдуданд. 
Таъсир ба дороиҳои иҷтимоӣ ва инсонӣ ҳоло аз ҷониби гурӯҳи тадқиқоти иҷтимоии саҳроӣ 
таҳлил ва муайян карда мешавад. Дар натиҷаи аз 2 то 4 хатти васеъшавӣ дар қитъаи аз 0 то 
9,7 километр талафоти бештар ва воридшавӣ дар ҳудуди қитъаи 1. Барои Қисмати 2 (км 9,7 - 
40) дахолат танҳо дар хати танги роҳи Лоиҳа дар назар аст. Барои идора кардани ин 
таъсирот, ба даст овардани замин мувофиқи НБО, ки аз ҷониби БОР тасдиқ карда мешавад, 
сурат мегирад. 

Корҳои сохтмонӣ дар минтақаҳои интихобшуда маҳдуд шуда, дахолат ба ҳаёти аҳолӣ ва 
сокинони маҳаллӣ камтар хоҳад буд. Дар рафти ин корҳо таъсири манфии муваққатӣ асосан 
аз ҳисоби чангу садои сохтмон, кашонидани масолеҳи сохтмонӣ, партовҳо ва таҷҳизот дар 
роҳҳои маҳаллӣ (ҳаракат, чанг, бехатарӣ ва ғ.), истихроҷи масолеҳи сохтмонӣ, ҷанбаҳои 
бехатарии саломатӣ ва бехатарӣ (HSE) ба амал меояд. ) аз сабаби мавҷудияти эҳтимолии 
маводи хатарнок ба монанди сӯзишворӣ ва равған. 

Пас аз анҷоми сохтмон, дар марҳилаи истифодабарӣ дар муқоиса бо вазъияти кунунӣ танҳо 
таъсири манфии андаке боқӣ хоҳад монд. Ин аз он сабаб аст, ки схемаи азнавсозии рох дар 
кисми зиёди дарозии худ аз руи маршрути мавчуда мегузарад. Баъди ба охир расидани 



мухлати сохтмон ба махалхои зисти табиии пуркимат ё мухофизатшаванда ё дигар 
иншоотхои пуркимати экологи, чи ба сохтор ва чи ба вазифаи онхо таъсири калон 
намерасонад. Дар ҳудуди лоиҳа ягон минтақаи аз ҷиҳати археологӣ ҳассос муайян карда 
нашудааст. Таъсири бештар мусоид хоҳад буд. 

Баъди ба истифода додани қитъаи мукаммали роҳ чорабиниҳо танҳо нигоҳдории 
мунтазамро дар бар мегиранд, ки набояд ба муҳити зист таъсир расонанд. 

Идоракунӣ ва мониторинги муҳити зист НИМЗ таҳия шудааст, ки чораҳои коҳиш додани 
таъсири манфиро ба сатҳи қобили қабул, инчунин вогузор кардани масъулият ба 
ташкилотҳои дахлдорро пешбинӣ мекунад. Дар лоиха аллакай тадбирхои гуногуни вобаста 
ба лоиха дохил карда шудаанд. Ҳангоми сохтмон, PMO чораҳои сабукгардониро дар бар 
мегирад, аз қабили (i) банақшагирии дурусти кор бо мақсади кам кардани нороҳатиҳо барои 
аҳолӣ; (ii) баррикадаҳо, рафъи чанг ва чораҳои мубориза бар зидди чанг; (iii) чораҳои 
назорати ҳаракати нақлиёт барои корҳо дар роҳҳо ва интиқоли борҳо; (iv) таҳлили маводҳои 
мавҷуда дар макон барои арзёбии хатарҳои эҳтимолии саломатӣ ва бехатарӣ; ва (v) дарёфти 
истифодаи муфид барои маводи барқароршуда то ҳадди имкон кам кардани ҳаҷми партов. 
НИМЗ ба сохтмони аз ҷиҳати экологӣ солим асосёфтаи лоиҳа роҳнамоӣ хоҳад кард. PEM як 
EPM-ро барои чен кардани самаранокии татбиқи PEM дар бар мегирад ва мушоҳидаҳои дар 
маҳал ва берун аз макон, санҷиши ҳуҷҷатҳо ва мусоҳибаҳоро бо коргарон ва ҷамоатҳои 
маҳаллӣ дар бар мегирад. 

НТМ аз пудратчӣ(ҳо) талаб мекунад, ки (i) шароити ибтидоии муҳити зистро дар макон 

муайян кунанд, (ii) бо PIURR ва Мушовири назорати сохтмон (CSC) кор кунанд, то бо 

ҷамоатҳои ҳамсояи майдонҳо, агар мавҷуд бошанд, машварат кунанд ва (iii) пеш аз оғози 

корҳои сохтмонӣ НИМЗ барои макони мушаххас (SSEMP) омода кунед. Натиҷаҳои ибтидоӣ 

ва сабтҳои машваратӣ ҳамчун як қисми Ҳисоботҳои нимсолаи мониторинги муҳити зист 

(САЭМР) пешниҳод карда мешаванд ва барои таъмини он, ки ягон таназзули муҳити зист 

вуҷуд надорад ва фикру мулоҳизаҳои/алоҳидаҳои аҳолии дар наздикии лоиҳа ё ҳамшафати 

он зиндагӣ мекунанд, асос хоҳад буд. хангоми татбики лоиха ба назар гирифта мешаванд. 

PEMP барои ҳамаи пудратчиён (аз ҷумла зерпудратчиён) ҳатмӣ хоҳад буд ва ба шартҳои 

шартнома дохил карда мешавад. Риоя накардан ё ягон инҳироф аз шартҳои дар ин ҳуҷҷат 

пешбинишуда риоя накардан ба ҳисоб меравад. Дар давраи сохтмон нусхаи НИМЗ ва 

НИМЗ-и пудратчӣ ҳамеша дар маҳал нигоҳ дошта мешавад. Арзиши тахминии фаъолиятҳои 

идоракунии муҳити зист ва мониторинг дар боби VII.F оварда шудааст. 

Ин EIA ё навсозии он бо PEMP ба ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва шартномавӣ барои таъмини риояи 

шартҳои дар ин ҳуҷҷат муқарраршуда дохил карда мешавад. SSEMP аз ҷониби пудратчӣ 

барои тасдиқ ба PIURR ва CSC пеш аз оғози корҳои сохтмонӣ пешниҳод карда мешавад. 

СМСМ маълумотро дар бар мегирад, аз ҷумла: (i) маконҳо/ҷойҳои пешниҳодшуда барои 

бошишгоҳҳои корҳои сохтмонӣ, анборҳо, роҳҳои нақлиётӣ, маконҳои нигоҳдорӣ, ҷойҳои 

нигоҳдорӣ, ҷойҳои партовҳои сахт ва хатарнок; (ii) чораҳои мушаххас оид ба кам кардани 

таъсир мутобиқи НИМЗ тасдиқшуда; ва (iii) барномаи мониторинги муҳити зист, ки ба 

сайтҳо ва фаъолиятҳои мушаххас алоқаманд аст. Нақшаи идоракунии саломатӣ ва бехатарии 

COVID-19 ва нақшаи вокуниш ба ҳолати фавқулодда низ дар доираи PIU RD таҳия карда 

мешавад. То он даме, ки аз ҷониби МАРКАЗ тасдиқ карда шавад, ба кор иҷозат дода 

намешавад. 

Механизмҳои татбиқи кафолат. Агентии иҷрокунанда ВМ ва агентии иҷрокунанда PIURR 

мебошанд, ки танҳо барои татбиқи лоиҳаҳои аз ҷониби БОР маблағгузорӣшаванда мутобиқи 

созишномаи муштараки байни қарзгир ва БОР ва риояи сиёсат ва расмиёти ҳукумат ва БОР 

масъуланд. Кормандони БОР барои дастгирии амалисозӣ, аз ҷумла риояи ВМ ва PIURR бо 

ӯҳдадориҳо ва масъулиятҳои худ оид ба татбиқи лоиҳа мутобиқи сиёсат ва расмиёти БОР 

масъуланд. 



ВН (i) назорати умумии лоиҳаро таъмин хоҳад кард; (ii) риояи тамоми шартҳои созишномаи 

маблағгузорӣ ва сиёсатҳо, расмиятҳо ва дастурҳои БОР; (iii) дар ҳолати зарурӣ бо тамоми 

вазорату идораҳои дар лоиҳа иштирокдошта ҳамоҳанг созад; (iv) таъмини кадрҳои дуруст ва 

фаъолияти PIURR дар тӯли тамоми давраи лоиҳа; (v) тасдиқи ҳуҷҷатҳои тендерӣ, ҳисобот 

оид ба арзёбии тендерҳо, тағйирот дар шартнома, боздоштан ва қатъ намудани шартномаҳо; 

(vi) мувофиқи шартномаҳо бо мушовирон ва пудратчиён ба сифати Мизоҷ имзо ва амал 

кардан; (vii) сари вақт ҳалли масъалаҳоеро, ки метавонанд ба сифат, арзиш ва мӯҳлати 

анҷоми лоиҳа зери хатар гузоранд; (viii) дар мухлатхои мукарраргардида тафтиши 

молиявиро гузаронад ва чорахои тавсияшуда андешад; (ix) ҷамъоварӣ ва нигоҳ доштани 

ҳама ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ва ҳисоботӣ, аз ҷумла ҳисоботи солонаи аудит ва ҳисоботи 

молиявӣ; (x) дар ҳолати зарурӣ баҳрабардорон ва намояндагони ҷомеаи шаҳрвандиро дар 

тамоми марҳилаҳои таҳия ва татбиқи лоиҳа ҷалб намоед; (xi) мунтазам дар вебсайти ВТ дар 

мувофиқа бо БОР ҳуҷҷатҳои навшудаи иттилоотии лоиҳаро барои ифшои омма, аз ҷумла 

ҳуҷҷатҳои муҳофизатӣ ҷойгир мекунанд; ва (xii) таъмини устувории лоиҳа пас аз татбиқ ва 

гузориш ба БОР оид ба таъсири лоиҳа. ВМ мушовирони байналмиллалӣ ва миллиро барои 

пешниҳоди хидматҳои зерин ҷалб мекунад: (i) назорати сохтмон, (ii) таҳкими шӯъбаи 

идоракунии дороиҳои роҳ (РМС) ва (iii) тавонмандсозии занон. 

ВН кафолат медиҳад, ки омодагӣ, тарҳрезӣ, сохтмон, татбиқ, истифода ва аз истифода 

баровардани лоиҳа ва ҳамаи иншооти лоиҳавӣ ба (a) ҳама қонунҳо ва қоидаҳои дахлдори 

миллӣ оид ба муҳити зист, саломатӣ ва бехатарӣ; (б) БРО БОР; ва (в) тамоми чораҳо ва 

талаботи дар IEE муқарраршуда ва ҳама гуна амали ислоҳкунанда ё пешгирикунанда, ки дар 

гузориши мониторинги кафолатҳо пешбинӣ шудаанд. МТЛТР (i) фаъолияти ҳаррӯзаи 

татбиқи лоиҳаро ҳамоҳанг хоҳад кард; (ii) ҳамчун нуқтаи марказии иртибот бо БОР оид ба 

масъалаҳои марбут ба лоиҳа амал мекунад; (iii) хариди корҳо ва молҳо ва идоракунии 

шартномаҳо барои корҳо ва молҳо; (iv) киро кардани мушовирон ва идораи шартномаҳо 

барои хизматрасонии машваратӣ; (v) гузаронидани мониторинги муҳити зист ва 

машваратҳои ҷамъиятӣ ҳангоми татбиқи лоиҳа бо мақсади таъмини иҷрои дурусти RBMP ва 

нақшаҳои ба даст овардани замин ва кӯчонидани аҳолӣ; (vi) назорат ва баррасии фаврии 

шикоятҳо, инчунин таъмини ҳалли муассир ва мувофиқи онҳо; (vii) таъсис додани системаи 

мувофиқи идоракунии молиявӣ ва пешниҳоди саривақтии дархостҳо дар бораи бозпас 

гирифтани маблағ ба БОР; (viii) таҳияи ҳисоботи даврии рафти лоиҳа бо нишон додани 

мушкилот ва нақшаҳои амал ва таъмини пешниҳоди саривақтии онҳо ба БОР; (ix) 

мониторинг ва арзёбии фаъолиятҳо ва натиҷаҳои лоиҳа, аз ҷумла баррасии давравӣ ва 

таҳияи ҳисобот оид ба анҷоми лоиҳа; (x) мусоидат намудан ба миссияҳои баррасии лоиҳаҳои 

БОР дар ҳолати зарурӣ. Ҳангоми татбиқи лоиҳа, PIURR аз шӯъбаҳои дахлдори ВН, КНС ва 

сохторҳои дахлдори давлатӣ кӯмак хоҳад гирифт. 

CSC масъулияти махсус барои таъмини риояи кафолатҳои экологӣ дар ҷараёни корҳои 

сохтмонӣ дорад, бо таваҷҷӯҳ ба мониторинг ва татбиқи PEMP тавассути пудратчии SSEMP 

ва ҷанбаҳои марбут ба лоиҳа. Ба ҳайати CSC як корманди байналмилалии муҳити зист (CSC-

IES) ва корманди миллии экологӣ (CSC-NES) дохил мешаванд, ки барои назорати фаъолияти 

экологии пудратчӣ, ҳамоҳангсозии машваратҳои ҷамъиятӣ ва Механизми баррасии 

шикоятҳои лоиҳа (PRG) масъул хоҳанд буд. ва ҳисоботдиҳӣ ба роҳбарияти PIURR барои 

пешниҳод ба ВМ ва БОР тавассути ҳисоботи давравӣ оид ба рафти татбиқи лоиҳаи NAEMR. 

CSC инчунин як орнитологро барои гузаронидани тадқиқоти босуръати экологӣ пеш аз 

сохтмон ҷалб мекунад. 

Пудратчӣ вазифадор аст, ки корманди ҳифзи муҳити зист (ESO) ва корманди соҳаи 

тандурустӣ ва бехатариро (HSO) таъин кунад. Пудратчӣ барои таҳияи СМСМ масъул аст, ки 

фаҳмиш ва ӯҳдадории ӯро дар ҳалли масъалаҳои экологӣ инъикос мекунад. Пудратчӣ 



ҳамеша барои татбиқи ҳаррӯзаи НИМЗ ва риояи ҳам НИИ ва ҳам НИМЗ масъул аст. 

Машваратҳо, ифшои маълумот ва ҷуброни шикоятҳо. 

Машваратҳои ҷамъиятӣ аз моҳи май то августи соли 2020 тибқи қоидаҳои нав қабулшуда 

тавассути татбиқи чораҳои пешгирикунанда дар робита ба пандемияи COVID-19 таҳия карда 

шуданд. Дар асоси тарҳи муфассале, ки аз ҷониби Ronamo таҳия шудааст, Kocks Consult 

GmbH (аз ҷумла коршиносони байналмилалӣ ва миллӣ оид ба ҳифзи муҳити зист ва 

иҷтимоӣ) ва намояндагони PIURR дар деҳаҳои қад-қади Роҳи лоиҳа тадқиқот гузарониданд. 

Ба сокинони деҳа дар бораи таъсири иҷтимоӣ ва экологии лоиҳа маълумот дода шуд. Илова 

бар ин, ба сокинон тавассути паҳн кардани брошюраи иттилоотӣ дар бораи таъсироти 

эҳтимолӣ ва чораҳои пешгирӣ ва коҳиш додани ин таъсирот, дар бораи механизми баррасии 

шикоятҳо/шикоятҳо дар лоиҳа ва дар бораи ҳамоҳангсозон маълумот дода шуд, агар 

сокинони деҳа дар бораи лоиҳа маълумоти бештар дошта бошанд. 

Илова бар ин, 16 ноябри соли 2021 ду вохӯрии мардумӣ баргузор гардид, ки яке дар ҷамоати 

Бӯстонқалъа (ноҳияи Кушониён) ва дигаре дар Ҷамоати Гулистон (ноҳияи Левакант) 

баргузор гардид. Вохӯриҳо бо мардум аз ҷониби PIURR бо риояи қатъии маҳдудиятҳои 

марбут ба пандемияи корона ташкил карда шуданд. Андешаҳо ва фикру мулоҳизаҳои 

сокинони деҳоти қад-қади роҳи Лоиҳа ба инобат гирифта шуда, ба ин IEE, аз ҷумла ба 

НИМЗ ва IEE-и Лоиҳа, то ҳадди имкон техникӣ дохил карда шудаанд. 

Иштирокчиёни вохӯрии ҷамъиятӣ дар бораи хусусиятҳои техникии лоиҳа, таъсири 

эҳтимолии муҳити зист, мулоҳизаҳои тарҳрезӣ ва чораҳои пешгирӣ ва коҳиш додани 

таъсирҳо, ГРМ лоиҳа, ҷадвали татбиқ ва ғайра маълумот дода шуданд. 

Илова бар ин, IEE дар ҷойҳои ҷамъиятӣ дастрас хоҳад буд ва тавассути вебсайтҳои БОР ва 

ВМ ба доираи васеътар дастрас карда мешавад (эзоҳ 5). Хулосаи IEE ба забони точикй 

тарчима карда мешавад. Раванди машварат дар давоми амалисозии лоиҳа идома ва тавсеа 

дода мешавад, то ҷонибҳои манфиатдор дар лоиҳа пурра ҷалб карда шаванд ва имкони 

иштирок дар таҳия, такмил ва татбиқи он дошта бошанд. 

Механизми баррасии шикоятҳо (GRM) дар IEE тавсиф шудааст, то ҳама шикоятҳои 

мардумро фавран баррасӣ кунанд. 

Мониторинг ва ҳисоботдиҳӣ. PIURR, ки аз ҷониби CSC дастгирӣ мешавад, барои 

мониторинг ва гузоришдиҳӣ масъул хоҳад буд. Ҳангоми сохтмон, натиҷаҳои мониторинги 

дохилии пудратчӣ дар ҳисоботи мониторинги муҳити зист дар майдони сохтмон (ҳисоботи 

ҳармоҳаи иҷрои НИМЗ), ки ба PIURR пешниҳод мешаванд, инъикос карда мешаванд. 

Гурӯҳи CSC риояи пудратчиёнро назорат мекунад, ҳисоботи семоҳаро дар бораи рафти кор 

омода мекунад ва ба PIURR пешниҳод мекунад. PIURR татбиқ ва мувофиқатро назорат 

мекунад ва (бо дастгирии CSC) SAEMR омода мекунад ва онро ба БОР пешниҳод мекунад. 

БОР SAEMR-ро дар вебсайти худ ҷойгир мекунад. SAEMR ба забони русӣ инчунин дар 

вебсайти ВТ ҷойгир карда мешавад (эзоҳ 5). 

Хулоса. Ба гумон аст, ки лоиҳа таъсири манфии ҷиддӣ дошта бошад. Таъсири эҳтимолии 

вобаста ба сохтмон ва истифодабарӣ тавассути ворид кардан ё татбиқи чораҳо ва расмиёти 

тавсияшудаи коҳиш додани таъсир метавонад ба осонӣ ба сатҳи қобили қабул кам карда 

шавад. Дар асоси бозёфтҳои IEE, ягон таъсири назаррас вуҷуд надорад ва мақоми 

категорияи Лоиҳа тасдиқ карда шудааст. 

  



Татбиқи бомуваффақияти лоиҳа дастрасии 13 деҳаи қад-қади роҳи лоиҳаро беҳтар мекунад. 
Гузашта аз ин, он имкони шуғли кӯтоҳмуддат фароҳам меорад. 
Тавсияҳо. Тавсияҳои зерин ба лоиҳа татбиқ карда мешаванд, то ки ягон таъсири назаррас 
вуҷуд надошта бошанд: 
(i). Ҳарчӣ зудтар ҳама иҷозатҳоро, ки қонун талаб мекунад, гиред ва кафолат диҳед, ки 
шартҳо/шартҳо ба тарҳи муфассал дохил карда шудаанд;  
(ii). Ин IEE ё навсозии онро дар якҷоягӣ бо НИМЗ ба ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва шартномавӣ 
дохил кунед; 
(iii). SSEMP дар асоси шароити мушаххаси сайт, методологияи кори пудратчиён омода 
кунед;  
(iv). Ҳангоми рух додани таъсири ғайричашмдошт IEE/PUOS-ро навсозӣ/таҷдиди назар 
кунед; 
(v). Боварӣ ҳосил кунед, ки маводҳои мавҷуда, ки бояд хароб карда шаванд/барқарор карда 
шаванд, барои моддаҳои хатарнок санҷида мешаванд ва нақшаи идоракунии замин ва 
нақшаи идоракунии партовҳо барои коркард, нигоҳдорӣ, интиқол ва нобудсозии партовҳо аз 
ҷониби пудратчиён ҳамчун як қисми EMMP, ки аз ҷониби PIURR ва CSC тасдиқ карда 
шудаанд, омода карда шаванд. дар рафти ичрои лоида ба таври чиддй назорат карда 
мешавад.  
(vi). Боварӣ ҳосил кунед, ки партовҳо (сахт ва моеъ) дар ҷои муайяншуда / иншоот нигоҳ 
дошта мешаванд (партофтан ба заминҳои партов иҷозат дода намешавад); 
(viii). Гузаронидани брифинги муқаддимавӣ оид ба кафолатҳо барои пудратчӣ ҳангоми 
бастани шартнома; 
(viii). Аз болои ичрои НИМЗ назорати катъй баранд;  
ix). Боварӣ ҳосил кунед, ки пудратчӣ пеш аз оғози кор ESO ва HSO-ҳои соҳибихтисосро 
таъин кардааст; 
(х). Ҳуҷҷатгузорӣ ва ҳисоботдиҳӣ ба таври мунтазам тибқи IEE; 
(xi). Машваратҳои доимӣ бо ҷонибҳои манфиатдор;  
(xi). Таъмини он, ки машваратҳо ва муҳокимаҳои гурӯҳи фокусӣ пеш аз оғози кор ва ворид 
намудани тадбирҳо оид ба ҳалли масъалаҳои дахлдор ба СМСМП; 
(xii). ифшои саривақтии иттилоот ва эҷоди GRM бо забон ва шакле, ки барои ҷонибҳои 
манфиатдор фаҳмо аст;  
(xv). Ба МЗХР дарачаи якум чалб намудани пудратчиён, аз чумла пудратчиён; 
(xv). Уҳдадории PIURR, MT, CSC ва пудратчиён оид ба ҳифзи муҳити зист ва одамон аз ҳама 
гуна таъсир дар ҷараёни лоиҳа. 


