Замимаи 1
бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 28 декабри соли2006
№ 611 тасдиқ шудааст
НИЗОМНОМАИ
Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
I. Муқарароти умумӣ
1. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд-Кумита) мақоми марказии ҳокимияти иҷроия
буда, дар соҳаи татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи идораи ҳолатҳои фавқулодда
ва мудофиаи гражданӣ, танзими меъёрии ҳуқуқӣ, хизматрасонии давлатӣ ва
идораи моликияти давлатӣ, пешбурди сиёсати ягонаи давлатӣ оид ба омодагӣ ва
ҳифзи аҳолӣ, иншоотҳои иқтисодӣ ва ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
оқибатҳои ҳолатҳои фавқулоддаи замонҳои осоишта ва ҷанг фаъолият
менамояд, маҷмўи чорабиниҳои умумидавлатӣ, ҳуқуқӣ, мудофиавӣ ва дигар
чорабиниҳоро, ки ба ҳифзи аҳолӣ, иқтисодиёт ва ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз оқибатҳои ҳолатҳои фавқулоддаи дорои хусусияти табиӣ ва техногенӣ,
инчунин ҳангоми сар задании амалиёти ҷангӣ нигаронида шудаанд, ҳамоҳанг
месозад.
2. Роҳбарии Кумитаро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ месозад.
3. Кумита дар фаъолияти худ Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии
Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси Миллӣ ва
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонҳои
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва ин Низомномаро дастури амал қарор медиҳад.
4. Кумита фаъолияти худро дар ҳамкорӣ бо дигар маќомоти марказии
њокимияти иљроия, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї,
ташкилотњои љамъиятї ва дигар ташкилотњо амалї месозад.
II. Ваколатњо
5. Кумита дар соњаи муќарраргардидаи фаъолият ваколатњои зеринро
анљом медињад:
- ба баррасии Њукумати Љумњурии Тољикистон лоињаи ќонунњои Љумњурии
Тољикистон, санадњои меъёрии њуќуќии Президенти Љумњурии Тољикистон ва
Њукумати Љумњурии Тољикистон, дигар санадњои меъёрии њуќуќиеро, ки тибќи
онњо ќабули ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон таќозо мегардад ва
мутобиќи банди 1 Низомномаи мазкур ба фаъолияти Кумита тааллуќ доранд,
инчунин лоињаи наќшаи корї ва нишондињандањои фаъолияти Кумитаро
пешнињод менамояд;

- роњбарии системаи њолатњои фавќулодда ва мудофиаи граждании
Љумњурии Тољикистон, ташкили тайёрї ва таъмини омодагии доимии онро
анљом медињад;
- самтњои асосии фаъолияти системаи њолатњои фавќулодда ва мудофиаи
граждании мамлакат, инчунин пешбурд, рушд ва такмили онро муайян
менамояд;
- наќшањои мудофиаи гражданї ва њифзи ањолї, иќтисодиёт ва њудуди
мамлакатро дар њолатњои фавќулоддаи дорои хусусияти табиї ва техногенї
тањия ва дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон онњоро татбиќ менамояд;
- дар таъсис, таљњизонї ва дар њолати омодагии доимї нигоњ доштани
қисмҳои ѓайрињарбии мудофиаи граждание, ки барои бартарафсозии оќибатњои
њолатњои фавќулодда дар замони осоишта ва љанг пешбинї шудаанд, иштирок
менамояд;
- ба ќушунњои мудофиаи гражданї ва дар њолати омодагии доимї нигоњ
доштани ќисмњои њарбии Кумита, инчунин таъминоти моддию техникї ва
молиявии онњоро роњбарї менамояд;
-ќуввањои мудофиаи гражданиро дар љараёни анљом додани корњои
наљотдињї ва бартарафсозии оќибатњои њолатњои фавќулодда идора мекунад;
- тайёрии њайати роњбарикунанда ва фармондењии мудофиаи гражданї,
инчунин омўзиши ањолї оид ба мудофиаи гражданї ва амалњои онњоро дар
њолатњои фаќулоддаи дорои хусусияти табиї ва техногенї ташкил менамояд;
- барномањои тайёрии њайати роњбарикунанда, фармондењону сардорон ва
њайати шахсии маќомоти идора, ќушунњо ва нерўњои ѓайрињарбии мудофиаи
гражданї, инчунин омўзиши ањолиро оид ба мудофиаи гражданї ва холатњои
фавќулоддаи дорои хусусияти табиї ва техногенї тањия, мувофиќа ва тасдиќ
менамояд;
- пешнињодњоро оид ба ташкили амволи махсуси мудофиаи гражданї тањия
намуда, ба Њукумати Љумњурии Тољикистон манзур менамояд, инчунин
назорати пуррагардонї, љойгиркунї, шароити нигоњдорї ва сари ваќт нав
кардани захирањои сафарбариро анљом медињад;
- корњои илмї-тадќиќотї, илмї-техникї ва ихтироотиро оид ба
масъалањои њифзи ањолї, иќтисодиёт ва њудуди мамлакат аз воситањои
њозиразамони њуўми душман ва хатарњое, ки њангоми амалиётњои љангї,
инчунин дар њолатњои фавќулоддаи замони осоишта ба вуќуъ меоянд, ташкил
менамояд;
- њамкорињои мутаќобилан муфидро бо вазорату идорањо, ташкилотњои
илмї-тадќиќотї ва истењсолии Љумњурии Тољикистон, инчунин бо ташкилотњои
байналмилалї оид ба проблемањои њолатњои фавќулоддаи дорои хусусияти
табиї ва техногенї, дар соњаи паст кардани хавфи њолатњои фавќулодда ва
рафъи оќибатњои онњо, тањлил, љамъоварї ва мубодилаи иттилоот ба роњ
мемонад;
- корҳои ба ањолии аз офатњои табии зарардида расонидани кўмакњои
башардўстона, захирањои моддию техникие, ки аз љониби Ҳукумати Љумҳурии
Тољикистон ва кишварњои хориљї људо мегарданд, инчунин назорати
истифодаи маќсаднок, тақсимот ва харољоти онҳоро њамоњанг месозад;
гузаронидани корњои садамавию наљотдињї ва дигар корњои таъхирнопазирро
ташкил менамояд;
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- лоиҳаҳои нақшаҳои мудофиаи гражданї, ҳифзи аҳолї, иќтисодиёт ва
ҳудуди мамлакатро аз њолатњои фавќулоддаи дорои хусусияти табиї ва
техногенї таҳия намуда, барои тасдиқ ба Президенти Љумњурии Тољикистон
пешниҳод менамояд;
- ба мақомоти давлатї, воситаҳои ахбори умум ва аҳли љомеаи Љумҳурии
Тољикистон дар бораи фаъолияти Кумита, дар хусуси офатҳои табиї,
фалокатҳо, садамањои бузург ва оқибатҳои онҳо иттилоъ медиҳад;
- фаъолияти вазорату идорањо, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї,
муассисањо, корхонањо ва ташкилотњоро сарфи назар аз шакли моликият ва
шароити хољагидорї оид ба мудофиаи гражданї, њифзи ањолї, иќтисодиёт,
њудуд, пешгирї ва рафъи оќибатњои њолатњои фавќулодда њамоњанг месозад ва
назорат менамояд;
- огоҳонии мақомоти идораи мудофиаи гражданї ва аҳолии мамлакатро
дар бораи тањдид ва сар задани амалиёти љангї ва ҳолатҳои фавқулоддаи дорои
хусусияти табиї ва техногенї ташкил менамояд;
- бо розигии Њукумати Љумњурии Тољикистон тибќи тартиби
муќараргардида барои тайёр намудани мутахассисони соњаи мудофиаи
гражданї, њолатњои фавќулодда
ва пешбурди корњои илмї-тадќиќотї
муассисањои таълимї, илмї-тадќиќотї ва техники таъсис медињад;
- дар ҳамкорї бо мақомоти давлатї ва ташкилотҳои дахлдор оид ба
муайян намудани самтҳои афзалиятнокї сиёсати давлатї дар соҳаи
мониторинг, пешгўї, пешгирї, сабук кардан ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои
фавқулодда, њифзи ањолї, њудуд ва иншооти муњими иќтисодї гузаронидани
корҳои илмї-тадќиќотї ва лоиҳавї пешнињодњо тањия намуда, барои татбиқ ва
амалї гардонидани онҳо мусоидат менамояд;
- дар гузаронидани экспертизаи давлатии њуљљатњои шањрсозї ва лоињаи
сохтмони объектњо дар ќисмати риояи талаботи «Меъёрҳои лоиҳаикашї,
муҳандисию техникї» иштирок менамояд;
- якљоя бо вазорату идораҳо, мақомоти иљроияи маҳаллии њокимияти
давлатї, дигар ташкилотҳо сарфи назар аз шакли моликият ва тобеияташон,
ҳайат. љойгиронї ва таљиҳозонии қувва ва воситаҳои мудофиаи гражданиро
муайян менамояд;
- корњои таъсис ва истифодаи воњидњои садамавию наљотдиҳии доимо
омодабошро барои гузаронидани корҳои фаврии мањдудкунии оќибатњои
ҳолатҳои фавқулоддаи дорои хусусияти табиї ва техногенї ташкил мекунад;
- назорат ва роњбарии методии корҳоеро, ки барои баланд бардоштани
устувории фаъолияти иншооти иқтисодї ҳангоми ҳолатҳои фавқулоддаи
замонњои осоишта ва љанг ба љо оварда мешаванд, анљом медиҳад;
- дар пешгирї ва рафъи оќибатњои ҳолатҳои фавқулоддаи дорои хусусияти
табиї ва техногенї самтҳои
афзалиятнокро муайян намуда, таҳия,
ҳамоҳангсозї ва татбиқи барномаҳои мақсаднок ва илмию техникиро ташкил
менамояд;
- омодагии љангї ва сафарбарсозии қушўнҳои мудофиаи гражданї,
ситодҳои ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданї ва дигар воњидњои
сохтории Кумитаро ба нақша гирифта, масъалаҳои омодагии љангї ва
сафарбариро дар тамоми воҳидҳои сохтории Кумита таъмин ва назорат
мекунад;
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- дар ҳолатҳои фавқулоддаи замонњои осоишта ва љанг истифодаи
қўшунҳои мудофиаи гражданиро ба нақша гирифта, њангоми рафъи оќибатњои
ҳолатҳои фавқулодда, ҳамкории онҳоро бо қимҳои ѓайрињарбии мудофиаи
гражданї таъмин менамояд;
- љињати муљањазгардонии ќисмњои њарбї ва дигар сохторњои Кумита, оид
ба истењсол, тайёр кардан, интиќоли лавозимот, таљњизот, механизмњо ва дигар
амвол шартномањо мебандад;
- тибқи тартиби муқарраргардида таъсис, тақсимот ва дастрас
гардонидани кўмакҳои башардўстонаро ба аҳолии мамлакат ва ба ањолии
кишварҳои хориљие, ки дар натиљаи ҳолатҳои фавқулодда зарар дидаанд,
ташкил мекунад;
- љињати истифодаи маќсадноки маблаѓҳои пулї ва кўмакҳои моддие, ки аз
љониби Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон људо карда мешаванд, инчунин аз
дигар давлатњо, ташкилотњои байналмилалї, шаҳрвандони алоҳида, маќомоти
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ба Кумита барои бартарафсозии
оқибатҳои офатҳои табиї ворид мегарданд, мақоми њамоњангсоз,
тақсимкунанда ва назоратї мебошад;
- тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонун дар доираи шумораи
муқарраргардидаи фонди музди меҳнат оид ба таъсиси қисмҳои њарбї ва
сохторњои системаи Кумита ба Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон пешниҳод
манзур менамояд;
- вобаста ба масъалаҳои марбут ба салоҳияти Кумита дастурамалҳо,
меъёрҳо, ќоидаҳо ва дигар санадњои меъёрии методиро таҳия ва тасдиқ
менамояд;
- корњои оид ба љалб намудани ташкилотњои љамъиятї ва шаҳрвандонеро,
ки дорои таљрибаи гузаронидани чорабиниҳои пешгирї ва рафъи оқибатҳои
ҳолатҳои фавқулодда мебошанд, ҷиҳати иштироки онњоро дар ин чорабиниҳо
тибқи тартиби муқарраргардида ташкил мекунад; дар ҳолати зарурї
наљотдиҳандагони ихтиёрї, наљотдиҳандагони ташкилотњои машѓули
фаъолияти сайёҳию кўҳнавардї, инчунин шаҳрвандони дорои таљрибаи
наљотдињиро, ки тайёрии онњо бо ҳуљљат тасдиқ карда шудааст, ба таври
ихтиёрї љиҳати иштирок дар корҳои садамавию наљотдињї ва дигар корњои
таъхирнопазир, љалб менамояд;
- дар доираи салоҳияти худ, тибқи тартиби муқарраргардида вобаста ба
масъалаҳои мудофиаи гражданї, пешгирї ва рафъи ҳолатҳои фавқулодда,
расонидани кўмак ба аҳолї, ҳамкориҳои байналмилалиро ба љо меорад,
инчунин тањлил ва истифодаи таљрибаи давлатњои хориљиро дар ин самт анљом
медиҳад;
-тибќи тартиби муќараргардида дар тањияи лоиҳаҳои санадњои њуќуќии
байналмилалї марбут ба масъалањои Кумита иштирок менамояд;
- роҳбарии фаъолияти наљотдиҳандагоне, ки аз хориља љињати расонидани
кўмак дар рафъи оќибатњои ҳолатҳои фавқулодда ба Љумҳурии Тољикистон
омадаанд, анљом медиҳад;
- доир ба истифодаи маќсадноки маблаѓҳо ва кўмакҳои башардўстонаи
барои аҳолї ва иншоотҳои иқтисодии аз ҳолатҳои фавқулодда зарардида
људогардида, ба Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон ҳисобот медиҳад;
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- бо вазорату идораҳои ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва дигар давлатҳо ҳамкории мутақобиларо ба
роҳ монда, иљрои ўҳдадориҳоеро, ки аз санадњои њуќуќии байналмилалї
бармеоянд, таъмин менамояд;
- фаъолияти мақомоти давлатиро оид ба масъалаҳои мудофиаи гражданї ва
рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулоддаи дорои хусусияти табиӣ ва техногенӣ
ҳамоҳанг месозад;
- тибќи тартиби муќараргардида озмунњо гузаронида, оид ба таъмини
мавод, иљрои корњо ва хизматрасонињо барои њалли эњтиёљоти Кумита
шартномањои давлатї мебандад, инчунин гузаронидани корњои илмїтадќиќотиро ба роњ мемонад;
- функсияи ихтиёрдори асосї ва таќсимкунандаи воситањои буљети
давлатиро, ки барои таъминот ва њалли вазифањои Кумита људо шудаанд, анљом
медињад;
- ќабули шањрвандон, баррасии сариваќтї ва пурраи аризањои хаттї ва
шифоњии онњоро таъмин намуда, оид ба онњо ќарор ќабул мекунад ва дар
мўњлати муайяннамудаи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба
аризадињандагон љавоб ирсол менамояд;
- дар доираи ваколатњои худ њифзи маълумоти дорои сирри давлатиро
таъмин менамояд;
-тайёрии сафарбаррии Кумитаро таъмин менамояд, тайёрии сафарбарии
сохторњои таркибии тобеъро њамоњанг месозад ва назорат мекунад;
- тайёрии касбии кормандони Кумита, бозомўзї, баланд бардоштани
савияи дониш ва таљрибаомўзии онњоро ташкил менамояд;
- мувофиќи талаботи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба такмил,
нигоњдорї, бањисобгирї ва истифодаи њуљљатњои бойгонии Кумита корњоро
ташкил менамояд;
- дигар ваколатњоро дар доираи фаъолият, ки ќонунњо ва санадњои
меъёрии њуќуќии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, ба
иҷро мерасонад.
6. Кумита бо маќсади татбиќи ваколатњо дар доираи фаъолияти худ њуќуќ
дорад:
- тибќи тартиби муќараргардида маълумотеро, ки барои ќабули ќарор
вобаста ба ҳалли масъалаҳои Кумита зарур мебошанд, талаб намояд ва ба даст
орад;
- тибќи тартиби муќараргардида нишонњои сарисинагї ва мукофотњои
идоравї таъсис намуда, бо онњо шањрвандон ва кормандонро барои фаъолият
дар соњаи муќарраргардида сарфароз гардонад;
- тибќи тартиби муќарраргардида барои њалли масъалањои соња
муассисањои илмї, олимон ва мутахассисони алоњидаро љалб намояд;
- дар соњаи муќарраргардидаи фаъолият маќомоти њамоњангсоз,
машваратї, экспертї аз љумла байниидоравї (шўроњо, комиссияњо, гурўњњо ва
њайати мушовара) таъсис намояд;
- тибқи тартиби муқараргардида барои интишори санадҳои меъёрии
ҳуқуқии соҳа, эълонҳои расмӣ ва дигар мавод оид ба фаъолияти Кумита воситаи
ахбори чопи оммавӣ таъсис намояд;
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- тибќи тартиби муќарраргардида воситањои наќлиёти махсус дошта бошад,
ки бо аломатњои фарќкунанда, сигналњои равшанию садої ва воситањои алоќа
таљњизонида шудаанд;
- ҳолат ва омодагии мудофиаи гражданиро дар вазорату идорањо,
маќомоти иљроияи њокимияти давлатї, муассисањо, корхонањо ва дигар
ташкилотњо, новобаста аз шакли ташкилию њуќуќии шакли хољагидорї аз рўи
наќша ё ба таври ногаҳонӣ санҷиш намояд:
-тибќи тартиби муќараргардидаи ќонун намунањои нави техникаи
махсусгардонидашуда, таљњизот, лавозимот ва воситањои њифзи ањолиро ќабул
намуда, намунањои кўњнашудаи онњоро аз истифода хориљ намояд;
- техника, таљҳизот, лавозимот ва дигар арзишҳои моддиро (ба истиснои
тамоми
намудҳои
аслиҳа
ва
муҳимоти
љангї),
ки
мўҳлати
муқарраргардидаашон гузашта, аз љиҳати маънавї кўҳнаю фарсуда ва
корношоям шудаанд, тибқи тартиби муќарраргардидаи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон фурўшад:
- дар сохтмони иншооти муњофизатии аҳолї, инчунин љиҳати қонеъ
гардонидани эҳтиёљоти манзилию маишии хизматчёни ҳарбї, коргарон ва
хизматчиёни Кумита, қисмҳои ҳарбї ва дигар сохтории он њамчун фармоишгар
баромад намояд:
- тибқи тартиби муқарраргардида мутахасисони давлатҳои хориљї ва
кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақилро љиҳати иштирок дар
гузаронидани экспертизаи давлатии ҳудуд, иншоот ва истеҳсолоти махсуси
хатарнок љалб намояд:
- дар мувофиқа бо Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон, раисони Вилояти
Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятҳо, шањри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо дар
бораи ба корҳои наљотдиҳї ва дигар корҳои таъхирнопазири рафъи оқибатҳои
ҳолатҳои фавқулоддае, ки дар минтақаҳои Љумҳурии Тољикистон ва берун аз
ҳудуди он ба миён омадаанд, оид ба љалби воситањои зарурӣ қарорҳо қабул
намояд.
Қарорҳои Кумита дар соњаи мудофиаи гражданї, ҳифзи аҳолї, иқтисодиёт
ва ҳудуд аз њолатњои фавќулоддаи дорои хусусияти табиї ва техногенї љињати
иљро барои тамоми вазорату идораҳо, мақомоти иљроияи мањаллии ҳокимияти
давлатї, корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳо новобаста аз шакли
моликият ва тобеъияташон ва аҳолии Љумҳурии Тољикистон ҳатмӣ мебошанд.
Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва
дигар ташкилотҳо, новобаста аз шакли моликият ва тобеияташон, шахсони
мансабдор ва аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ҳалли масъалаҳои
мудофиаи гражданї вазифадоранд бо Кумита, ситодњои њолатњои фавќулодда
ва мудофиаи граждании вилоятњо ва шањру ноњияњо ҳамкорӣ намоянд.
7. Кумита дар доираи фаъолияти худ, ба истиснои њолатњое, ки бо
фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон ва ќарорњои Њукумати
Љумњурии Тољикистон муайян намудаанд, њуќук надорад, ки вазифањои
назоратї, инчунин вазифањои идораи амволи давлатиро анҷом диҳад.
Мањдудияти дар сархати 1 ҳамин банд пешбинигардида нисбат ба
ваколатњои Раиси Кумита дар идораи амволи ба Кумита бо њуќуќи идоракунии
оперативї вобасташуда, ҳалли масъалањои кадрӣ ва ташкилии фаъолияти
Кумита татбиќ намегардад.
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Њангоми танзими њуќуќии фаъолият Кумита њуќук надорад функсия ва
ваколатњоеро муќаррар намояд, ки ќонунњои конститутсионї, ќонунњо,
санадњои Президенти Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии
Тољикистон барои маќомоти марказии њокимияти давлатї, маќомоти иљроияи
мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии мањалї пешбинї
нанамудаанд, инчунин њуќуќ надорад нисбат ба татбиќи њуќук ва озодиҳои
шањрвандон, њуќуќи ташкилотњои ѓайридавлатии тиљоратї ва ѓайритиљоратї
мањдудудият муќарар намояд, ба истиснои њолатњое, ки имконпазирии муайян
намудани чунин мањдудиятњо мутобиќи санадњои маќомоти марказии
ваколатдори њокимияти иљроия мустаќиман дар Коститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон, ќонунњои конститутсионї, ќонунњо, санадњои
Президенти Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон. ки
тибќи асосњо ва љињати иљрои Коститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон, ќонунњои конститутсионї ва ќонунњо ќабул гардидаанд, пешбинї
шудаанд.
III. Ташкили фаъолият
8. Кумита муассисаи ҳарбї буда, ба он тамоми ҳуқуқҳо, меъёрҳои ҳифзи
иљтимої ва ҳуқуқие, ки барои хизматчиёни ҳарбии Љумҳурии Тољикистон ва
аъзои оилаи онҳо Њукумати Љумњурии Тољиистон қабул намудааст, татбиқ
мегардад.
Кумитаро Раис роњбарї менамояд, ки ўро Њукумати Љумҳурии Тољикистон
ба вазифа таъин ва аз вазифа озод мекунад.
Раис барои иљрои вазифаҳои ба зиммаи Кумита гузошташуда ва татбиќи
сиёсати давлатї дар доираи фаъолияти Кумита шахсан масъул мебошад.
Раис муовинон дорад, ки аз љониби Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон бо
пешнињоди Раиси Кумита ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд.
Шумораи муовинони Раисро Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян
менамояд.
9. Воњидњои сохтории Кумитаро раёсатњо, ќисмњои низомї, ситодњои
њолатњои фавќулодда ва мудофиаи гражданї ва дигар ташкилотњо вобаста ба
самти фаъолият ташкил менамоянд. Дар раёсатҳо шўъбаҳо амал мекунанд.
Дар штати Кумита ва сохторҳои таркибии он хизматчиёни ҳарбї, коргарон
ва хизматчиён шомиланд. Ба хизматчиёни ҳарбӣ (ѓайр аз хизматчиёни ҳарбии
хизмати ҳатмї) шаҳодатномаҳои шахсии хизматчии ҳарбӣ дода шуда, мутобиқи
қонунҳои Љумҳурии Тољикистон барои нигоҳдорї ва бо худ гирифта гаштани
яроқи оташфишонии табелӣ иҷозат дода мешавад.
Дар дастгоҳи марказии Кумита ба кор қабул ва аз кор озод намудани
коргарон ва хизматчиёнро Раиси Кумит анҷом медиҳад.
Фаъолияти меҳнатии коргарон ва хизматчиён дар дастгоҳи марказї ва
воњидњои сохтории Кумита тибқи қонунгузории Љумҳурии Тољикистон танзим
карда мешавад.
Бо мақсади татбиқи ҳуқуқҳо ҷиҳати амалї гардонидани фаъолияти
хољагидорї, беҳбудии ҳифзи иљтимоии хизматчиёни ҳарбї, коргарон ва
хизматчиён Кумита ҳуқуқ дорад хољагиҳои ёрирасон дошта бошад.
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Бо хизматчиёни ҳарбї пуррагардонии Кумита мутобиқи Қонуни Љумҳурии
Тољикистон «Дар бораи ўҳдадориҳои умумии ҳарбї ва хизмати ҳарбї» сурат
мегирад.
10. Раиси Кумита:
- вазифањоро байни муовинони худ таќсим менамояд;
- низомномаи воњидњои сохтории Кумитаро тасдиќ менамояд;
- кормандони Кумитаро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд;
- тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи хизмати давлатї
масъалањои гузаштани хизмати давлатиро дар Кумита њал менамояд;
- сохтор ва љадвали штатии Кумитаро дар доираи фонди музди мењнат ва
шумораи кормандон, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар намудааст
ва сметаи харољоти нигањдошти Кумитаро дар доираи маблаѓгузорї, ки барои
давраи дахлдор дар буљети љумњуриявї пешбинї гардидааст тасдиќ мекунад;
- наќшаи солонаи кор ва нишондињандањои фаъолияти Кумита ва
сохторњои таркибии онро тасдиќ менамояд;
- ба Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон оид ба таъсиси буљети
љумњурї дар ќисми таъмини молиявии фаъолияти Кумита пешнињод манзур
менамояд;
- ба Њукумати Љумњурии Тољикистон лоињаи санадњои меъёрии њуќуќиро
пешнињод менамояд;
- ба Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба таъсис, азнавташкилдињї ва
барњам додани сохторњои алоњидаи Кумита пешнињод манзур менамояд;
- тибќи тартиби муќараргардида, ба вазифа таъин ва аз вазифа озод
намудани роњбарони воњидњои сохтории Кумитаро ба анљом мерасонад; бо
роњбарони зикргардида шартномањои мењнатї таҳия мебандад, таѓйир медињад
ва ё барњам медињад;
- тибқи тартиби муқарраргардида дар бораи бо мукофотҳои давлатии
Љумҳурии Тољикистон сарфароз гардонидани хизматчиёни ҳарбї, кормандон ва
хизматчиёни Кумита пешниҳод манзур менамояд;
- дар асос ва талаботи Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон,
ќонунњои конститутсионї ва ќонунњои Љумњурии Тољикистон, санадњои
Президенти Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон
фармонњо оид ба масъалањои ба Кумита вобастагардида ва масъалањои
ташкили фаъолияти њамарўза тасдиќ менамояд.
11. Кумита аз ҳисоби маблаѓњое, ки буљети давлатї Љумњурии Тољикистон
пешбинї гардидаанд, маблаѓгузорї карда мешавад.
12. Низомнома, Сохтори дастгоҳи марказї, шумораи штатї, Нақшаи
идоракунї, Номгўи ташкилотњои системаи Кумита аз ҷониби Ҳукумати
Љумҳурии Тољикистон тасдиқ карда мешаванд.
Кумита шахси ҳуқуқї буда, дорои мўњр бо сабти Нишони давлатии
Љумҳурии Тољикистон ва номи худ, дигар мўњрњо, штампњо ва бланкањои
намунаи муќарраргардида ва ҳисобномаҳо мебошад, ки мувофиќи талаботи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон кушода шудаанд ва аз суратњисоби ягонаи
хољагидории Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон маблаѓгузорї мегардад.
13. Суроғаи ҳуқуқии Кумита – 734013, шаҳри Душанбе, кўчаи Лоҳўтӣ, 26.
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