ПРЕСС РЕЛИЗ
Лоиҳаи БРСММ “Дастрасии оби нушокӣ ва беҳдошт дар Тоҷикистон” барои коҳиши
бемориҳои сироятӣ ҳаммоми ҷамъиятӣ сохт
Деҳаи Танёл, вилояти Хатлон, 18 сентябри с 2018- Барои беҳтар намудани шароити санитарӣ дар деҳаи Танёл
ва деҳаҳои гирду атрофи он, ки тақрибан 32 000 аҳолӣ зиндагӣ менамоянд, Барномаи рушди СММ дар доираи
лоиҳаи таъминоти об ва санитария ҳаммоми муҷаҳҳаз бо системаи гармидиҳӣ ва обанборҳо барои мунтазам
таъмин кардани оби хунук ва гарм сохта ба истифода дод. Тасмими сохтани ҳаммом пеш аз ҳама бо сабаби паст
будани хизматрасонӣ оиди дастрасии об ва санитария, ки омили асосӣ барои гирифтор шудан ба касалиҳои
сироятӣ мебошанд, гирифта шудааст.
“Бо вуҷуди талошҳои ҳукумат барои беҳтар намудани ҳолати санитарӣ дар чанд соли охир, шароити санитарӣ
дар деҳот хеле паст боқӣ мемонад, 97% аҳолии деҳот аз иншооти ба санитария ва гигиенӣ ҷавобгу набуда
истифода мебаранд. Ин ҳолати мураккаб бо шароити вазнини иқлимӣ боиси мушкилоти назаррас барои аҳолии
деҳот умуман, инчунин барои занон, кӯдакон ва одамони маъюб мегардад” иброз дошт намояндаи БРСММ дар
Тоҷикистон.
Лоиҳаи обтаъминкунӣ ва беҳдошт дар Тоҷикистон, ки аз ҷониби Идораи рушди Швейтсария маблағгузорӣ
мешавад, барои беҳбуд бахшидани сифати зиндагӣ дар минтақаҳои дурдасти Тоҷикистон бо роҳи баланд
бардоштани дастрасӣ ба оби тоза ва беҳтар кардани ҳолати санитарӣ равона шудааст.
Дастрасӣ ба оби нӯшокӣ ва хизматрасониҳои санитарӣ яке аз масъалаҳои калидӣ ва афзалиятнок дар рӯзномаи
ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Аз замони суқути Иттиҳоди Шӯравӣ, Тоҷикистон ба инфраструктураи
асосӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла об, санитария ва гигиенӣ (WASH) сармоягузории начандон калон
карда буд. Аксари иншооти обтаъминкунӣ ва беҳдоштӣ дар солҳои 80-ум сохта шудаанд ва то ин дам
барқарорсозӣ ва таҷдид карда нашудаанд. Инфрасохтори санитарӣ бештар дар манотиқи деҳот аксар дар
ҳолати корношоям ё ин ки умуман мавҷуд нестанд.
Пештар, дар доираи лоиҳаи мазкур дар деҳаи Танёл барои бо оби тоза таъмин намудани аҳолӣ шабакаи
таъминоти оби нӯшокӣ сохта шуд. Ин шабака ҳамчун манбаи оби тоза барои ҳаммоми нав хоҳад буд. Интизор
меравад, ки мавҷудияти ҳаммоми мазкур миқдори обҳои ихроҷро дар хонаводаҳо кам менамояд. Яке аз
афзалиятҳои ҳаммоми мазкур ин безараргардонии обҳои ихроҷ мебошад . Барои кам кардани таъсири манфӣ
ба муҳити зист, ҳаммом бо иншооти 4 ҳуҷрагии безараргардонии об муҷаҳҳаз аст.
Тарҳрезии ҳаммоми ҷамъиятӣ мувофиқи стандартҳои мавҷудаи давлатӣ анҷом ёфта ҳамаи категорияҳои
одамон, аз он ҷумла одамони дорои имконияти маҳдуди ҷисмонӣ низ метавонанд аз он истифода баранд.
Арзиши умумии иншооти санитарӣ, бо шумули хароҷоти лоиҳакашӣ 100,000 доллари ИМА-ро ташкил медиҳад.
Барои маълумоти бештар метавонед ба Мустақим Аҳмедов ҳамоҳангсози барномаҳои оби
барномаи Энергетика ва Муҳити Зисти БРСММ бо тел 93 999 9392 ё тариқи почтаи электронӣ
mustakim.akhmedov@undp.org дар тамос шавед

