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 Шарҳи лоиҳа  
Пешниҳоди маблағҳои қарзи давлатӣ дар ҳаҷми умумии то 25 миллион доллари ИМА 
ба Ҷумруҳии Тоҷикистон барои рушди инфрастрохтори баҳисобгирӣ тавассути 
ҳисобкунакҳои ҳушманд дар шабакаҳои шаҳрҳои Душанбе, Данғара, Бӯстон, Панҷакент 
ва гирду атрофи онҳо дар Тоҷикистон.  
 

Ҳадафҳои лоиҳа  
Лоиҳа ба ҳалли яке аз мушкилиҳо дар самти рушди иқтисодии кишвар - дастрасии 
маҳдуд ба манбаҳои боэътимоди таъминоти нерӯ, равона мегардад. Хавфҳои асосии 
лоиҳа: (i) қонеъ намудани эҳтиёҷоти фаврӣ дар ивази инфрасохтори куҳна, (ii) 
мусоидат ба коҳишдиҳии талафот дар шабакаи тақсимот, ки ба сарфаи маблағҳои 
молиявӣ ва кам кардани партови CO2 оварда мерасонад, ва (iii) ҷорӣ намудани 
инфрасохтори замонавии пешниҳоди ҳисоб ва баҳисобгирии ҳушманд, беҳтар 
намудани интизоми пардохт ва ҷамъоварии маблағҳои пулӣ, дастгирии самаранокии 
амалиётӣ ва молиявӣ ва устувории бахши тақсимкунӣ.  
 

Таъсир ба раванди гузариш  
Таъсири чашмдошти Лоиҳа ба раванди гузариш аз ду ҷанба иборат аст:  

- Устуворӣ: Лоиҳа ба фаъолияти нисбатан самараноки оператори шабакаи тақсимот аз 
ҳисоби баланд бардоштани сатҳи шаффофият ва ҳисоботдиҳӣ ва ҷорӣ намудани 
низоми пешниҳоди ҳисоб ва баҳисобгирӣ мусоидат мекунад. Лоиҳа дар доираи 
Барномаи таъмини самаранокии нерӯи Тоҷикистон, ки ташаббуси муколамаи сиёсиро 
дарбар мегирад ва бар асоси уҳдадориҳои ҷорӣ ба таҳкими фазои меъёрию ҳуқуқӣ 
барои бахши энергетикаи Тоҷикистон, аз он ҷумла таҳияи санадҳои муҳимми меъёрӣ 
ва таҳкими нерӯи институтсионалии мақоми танзимкунандаи навтаъсис, нигаронида 
шудааст.  



 
- Ҳамгироӣ ба ҳаёти иҷтимоӣ: Лоиҳа ба беҳтар кардани имкониятҳои шуғли ҷавонон 
тавассути тавсеаи имкониятҳои омодагии босифати касбӣ дар ҳамкорӣ бо 
муассисаҳои таълимии маҳаллӣ мусоидат мекунад.  
 

Маълумот дар бораи муштарӣ  
ТОҶИКИСТОНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛ  
Қарзи БАТР ба Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мегардад ва қарзи мазкур ба ҶСК 
“Шабакаҳои тақсимоти барқ”, ки дар раванди тақсими ширкати “Барқи Тоҷик” таъсис 
дода шудааст, дар доираи созишномаи зерқарзӣ аз нав пешниҳод мегардад.  
 

Маълумоти мухтасар оид ба маблағгузории БАТР  
25,000,000.00 долл. ИМА  
 

Арзиши умумии лоиҳа  
92,187,500.00 долл. ИМА  
 

Маълумоти мухтасар дар бораи масъалаҳои экологӣ ва 
иҷтимоӣ  
Мутобиқи сиёсати экологӣ ва иҷтимоӣ аз с. 2014 Лоиҳа ба категорияи Б дохил карда 
мешавад. Таъсирот ва хавфҳои экологию иҷтимоӣ, ки бояд ба инобат гирифта шаванд 
инҳо мебошанд: эҳтимолияти гирифтани замин ва маҳдудияти дастрасӣ, масъалаҳои 
меҳнат, тавонмандии муштарӣ оид ба масълаҳои экологию иҷтимоӣ, таъсироти 
экологӣ, масъалан, таъсири хатҳои интиқоли барқ ба паррандагон, идоракунии 
пудрадчиён, хавфҳо ба бехатарӣ ва гигиенаи меҳнат,озод кардани назоратчиёни 
ҷамъоварандаи ҳаққи хизмат ва ҳамкорӣ бо тарафҳои манфиатдор оид ба ҷорӣ 
намудани воситаҳои нави пардохт (баҳисобгирии ҳушманд). Санҷиши пурраи экологӣ 
ва иҷтимоӣ (ЭваИ) аз ҷониби машваратчии мустақил гузаронида мешавад ва баррасии 
ташкилоти пешниҳодшудаи масъули масъалаҳои ЭваИ ва таҷрибаи муассисаи 
иҷрокунандаи навтаъсис ва/ё МТЛ, аз он ҷумла арзёбии таъсир ва манфиатҳои 
сармоягузории пешниҳодшударо дар бар мегирад. Таҳияи гузориши санҷиши пурраи 
экологӣ ва иҷтимоӣ (СПЭИ) бар натиҷаҳои СПЭИ Хатлон асос ёфта, аз рӯи зарурат 
дар асоси он хулосаи мушаххаси ғайритехникӣ (ХМҒ), нақшаи амал оид ба масъалаҳои 
экологӣ ва иҷтимоӣ (НАЭИ) барои Лоиҳаи мазкур таҳия мегардад.  
 

Ҳамкории техникӣ  
• Дастгирии машварати барои гузаронидани санҷиши пурраи экологӣ ва иҷтимоии 

лоиҳа аз ҳисоби Фонди махсуси саҳмдорон (ФМС) маблағгузорӣ мегардад.  

• Арзёбии масъалаҳои гендерӣ аз ҳисоби ФМС маблағгузорӣ мегардад.  

 

Захираҳои иловагӣ  
• Сохтори маблағгузорӣ. Маблағгузории дарозмуддати лоиҳаҳои бузурги 
инфрасохторӣ айни замон аз ҳисоби бонкҳои тиҷоратии маҳаллӣ дастрас намебошад.  

• Коҳишдиҳии хавф, тағйири сиёсат ва санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва иттилоот, 
навоварӣ ва таҳкими тавонмандӣ: таҷрибаи техникӣ ва институтсионалии Бонк дар 
самти беҳбуд бахшидани вазъи молиявии ширкатҳо, фаъолият дар доираи муколама 
сиёсӣ ва ҲТ. Захираҳои иловарӣ аз шартҳои гузошташудаи Бонк, аз ҷумла дар НАЭИ 
вобастагӣ доранд.  
 

Маълумоти ширкат барои тамос  



Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Дарки давраи гузариш  

Маълумоти иловагиро оид ба равиши БАТР нисбати давраи гузариш ва  
муайянсозии холи нишондиҳандаи таъсири чашмдошти (НТЧ) лоиҳа метавонед 
дар ин ҷо пайдо намоед.  

Имкониятҳои соҳибкорӣ 

Барои маълумот дар бораи имкониятҳои соҳибкорӣ ё харид, ба ширкати мизоҷ 
тамос гиред. 

Барои маълумот дар бораи имкониятҳои ҳамкорӣ бо БАТР (фаъолияте, ки бо 
харид алоқаманд нест) аз рақами телефонӣ ва суроғаи электронии зерин 
истифода баред:  
Тел: +44 20 7338 7168 
Суроғаи электронӣ: projectenquiries@ebrd.com   
Барои маълумот дар бораи лоиҳаҳои бахши давлат ба саҳифаи Хариди БАТР 

ташриф оред: Тел: +44 20 7338 6794 
Суроғаи электронӣ: procurement@ebrd.com 

Дархостҳои умумӣ 

Дархости мушаххасро метавонед бо истифода аз Шакли дархости БАТР ирсол 

намоед.  

Сиёсати экологӣ ва иҷтимоӣ (СЭИ) 

СЭИ ва талаботҳо нисбати амалисозии лоиҳа (ТАЛ) роҳҳоеро муайян мекунанд, 

ки БАТР тавассути онҳо ӯҳдадории худро дар пешбурди "рушди аз ҷиҳати 

экологӣ асоснок ва устувор" иҷро мекунад.  СЭИ ва ТАЛ муқаррароти 

мушаххасро дар бораи он ки мизоҷон бояд талаботи амалакунандаи 

қонунгузории миллӣ дар бораи маълумоти ҷамъиятӣ ва машваратҳо риоя 

кунанд ва инчунин таъсисдиҳии механизми баррасии шикоятҳоро барои қабули 

нигарониҳо ва шикоятҳои ҷонибҳои манфиатдор ва мусоидат ба ҳалли онҳо, 

бахусус шикоятҳое, ки ба риояи талаботи экологӣ ва иҷтимоӣ аз ҷониби мизоҷ 

ва лоиҳа алоқамананданд, дар бар мегиранд. Вобаста аз хусусият ва миқёси 

хавфҳои экологӣ ва иҷтимоии лоиҳа БАТР аз мизоҷони худ аз рӯи зарурат  

ифшои маълумот дар бораи хавфҳои ва таъсироте, ки дар натиҷаи амалисозии 

лоиҳа ба вуҷуд меоянд ё гузаронидани машваратҳои пурмуҳтаво бо ҷонибҳои 

манфиатдор, баррасӣ ва эътино ба фикру мулоҳизаҳои онҳоро иловатан талаб 

мекунад.  

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html


Маълумоти иловагӣ дар бораи фаъолияти БАТР дар ин самт дар СЭИ оварда 

шудааст. 

Поквиҷдонӣ ва риояти талабот 

Идораи Сармутахассис оид ба риояи талабот (ИСР) дар БАТР ба раванди 

идоракунии самаранок мусоидат намуда, истифодаи меъёри баландтарини 

поквиҷдониро нисбати тамоми фаъолияти Бонк тибқи таҷрибаи пешқадами 

байналмилалӣ, таъмин менамояд. Бо мақсади кафолат додани он, ки лоиҳаҳо 

ба обрӯй ва эътибори Бонк таҳдид намекунанд санҷиши муносиби поквиҷдонӣ 

нисбати ҳамаи мизоҷони Бонк гузаронида мешавад. Бонк итминон дорад, ки 

муайянсозӣ ва ҳаллу фасли масъалаҳо дар марҳилаи арзёбӣ ва тасдиқи лоиҳа 

воситаи самарабахши таъмини поквиҷдонӣ дар амалиётҳои Бонк мебошад. 

ИСР дар ин талошҳои муҳофизатӣ нақши калидӣ дорад ва инчунин дар 

пайгирии хавфҳо дар лоиҳаҳо пас аз сармоягузорӣ мусоидат мекунад.  

ИСР барои таҳқиқи даъвоҳои қаллобӣ, коррупсия ва бадрафторӣ дар лоиҳаҳои 

аз ҷониби БАТР маблағгузоришаванда низ масъул мебошад. Ҳар касе, ки дар 

дохил ё берун аз Бонк қарор дорад ва гумони амали қаллобӣ ё коррупсия 

дорад, бояд ба Сармутахасси оид ба риояи талабот бо истифода аз суроғаи 

электронии compliance@ebrd.com гузориши хаттиро ирсол намояд. Тамоми 

масъалаҳои иттилоъ додашуда аз ҷониби ИСР ҷиҳати андешидани чораҳои 

минбаъда мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд. Тамоми гузоришҳо, аз он 

ҷумла гузоришҳои беном баррасӣ мегарданд. Гузоришҳоро метавон бо забони 

дилхоҳи Бонк ё забони кишвари фаъолияти Бонк тартиб дод.  Маълумоти 

пешниҳодшуда бояд софдилона бошад. 

Сиёсати дастрасӣ ба маълумот (СДМ) 

1 январи соли 2020 пас аз эътибор пайдо намудани Сиёсати дастрасӣ ба 

маълумот чӣ гуна БАТР маълумотро ифшо мекунад ва чӣ тавр бо ҷонибҳои 

манфиатдори худ бо мақсади мусоидат ба боло бурдани сатҳи огоҳӣ дар бораи 

стратегияҳо, сиёсатҳо ва амалиётҳои худ машварат мекунад, дар сиёсати 

мазкур муайян шудааст. Барои фаҳмидани он ки кадом маълумот дар торнамои 

БАТР дастрас мебошад лутфан ба саҳифаи Сиёсати дастрасӣ ба маълумот  ташриф 

оред. 

Бо истифода аз Шакли дархости БАТР метавонед дархости мушаххасро барои 

маълумот ирсол намоед.  

Механизми баррасии шикоятҳои алоқаманд бо 

лоиҳа (МБШЛ) 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request


Агар масъалаҳои экологӣ, иҷтимоӣ ва ҷамъиятии алоқаманд бо ифшои 

маълумот аз ҷониби Мизоҷ ё Банк ҳаллу фасл нагарданд (масъалан тавассути 

механизми баррасии шикоятҳо дар сатҳи Лоиҳа ё дар ҳамкории бевосита бо 

роҳбарияти Бонк), шахсони алоҳида ва ташкилотҳо метавонанд тавассути 

Механизми ҳисоботдиҳии БАТР барои ҳалли мушкилиҳои худ талош намоянд. 

 

Механизми ҳисоботдиҳӣ масъалаҳои марбут ба Лоиҳа, ки зарари худро 

расонидаанд ё метавонанд расонанд бевосита баррасӣ мекунад. Механизм 

дорои ҳадафҳои зерин мебошад: дастгирии муколама байни ҷонибҳои 

манфиатдори Лоиҳа барои ҳалли масъалаҳои экологӣ, иҷтимоӣ ва ҷамъиятии 

марбут ба ифшои маълумот; муайян намудани он, ки оё Бонк Сиёсати экологӣ ва 

иҷтимоии худ ё муқаррароти  Сиёсати дастрасӣ ба маълумот, ки хоси Лоиҳа 

мебошанд, риоя мекунад ё не; ва аз рӯи зарурат, бартараф намудани ҳама гуна 

ҳолатҳои риоя накардани ин сиёсатҳо дар баробари пешгирии ҳолати риоя 

накардан аз ҷониби Бонк дар оянда. 

 

Барои фаҳмидани он, ки чӣ тавр метавонед шикоятро бо истифода аз шакли 

махфии онлайн, тариқи почтаи электронӣ, почтаи муқаррарӣ ё телефон ирсол намоед, 

лутфан ба торнамои мо ташриф оред. Мо омодаем мушкилиҳои шуморо 

муҳокима кунем ва ба саволҳои алоқаманд бо пешниҳод ва баррасии шикоятҳо 

посух диҳем. Маълумоти шахсии шикояткунандагон аз рӯи дархост метавонад 

махфӣ нигоҳ дошта шавад.  

 

Ба таваҷҷуҳи шумо мерасонем, ки пас аз таъин намудани роҳбари ин механизми 

нав дар соли 2020 Сиёсати ҳисоботдиҳии лоиҳа  ва Дастурамали аз нав дида 

баромадашуда, ки тартиби баррасии шикоятҳоро муайян месозанд, эътибор 

пайдо мекунанд. 
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