
Њукумати Љумњурии Тољикистон 

 

ЌАРОР  
  

Дар бораи сохтор ва тартиби фаъолияти Системаи  ягонаи давлатии 
Љумњурии Тољикистон оид ба пешгирӣ ва  рафъи ҳолатҳои 

фавқулодда 

   

 Дар асоси моддаи 6 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи  
њифзи ањолї ва њудуд аз њолатњои фавќулоддаи дорои хусусияти табиї ва 
техногенї» ва бо маќсади такмили  Системаи  ягонаи давлатии 
Љумњурии Тољикистон оид ба пешгирӣ ва  рафъи ҳолатҳои фавқулодда,  
Њукумати Љумњурии Тољикистон   ќ а р о р мекунад: 

1. Низомнома дар бораи сохтор ва тартиби фаъолияти Системаи  

ягонаи давлатии Љумњурии Тољикистон оид ба пешгирӣ ва  рафъи 
ҳолатҳои фавқулодда тасдиќ карда шавад. 

2. Вазорату идорањо, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, 
маќомоти худидоракунанда дар мўњлати 6-моњ низомномањои 
зерсистемањои њудудї ва функсионалии Системаи  ягонаи давлатии 
Љумњурии Тољикистон оид ба пешгирӣ ва  рафъи ҳолатҳои фавқулоддаро 
тасдиќ намуда, ба Комиссияи давлатии Њукумати Љумњурии Тољикистон 
оид ба њолатњои фавќулодда  пешнињодот манзур намояд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз «__»_____соли 
2014 №____ тасдиќ шудааст 

 
 

Низомнома дар бораи сохтор ва тартиби фаъолияти 
Системаи ягонаи давлатии Љумњурии Тољикистон оид ба пешгирї ва 

рафъи ҳолатҳои фавқулодда 
 

1.Муќаррароти умумї. 
1. Низомномаи  мазкур сохтор, тартиби ташкил ва фаъолияти 

Системаи ягонаи давлатии Љумњурии Тољикистон оид ба 
пешгирї ва рафъи ҳолатҳои фавқулоддаро муайян месозад, ки 
дар оянда Системаи ягона меноманд. 

2. Системаи ягона барои пешгирии њолатњои фавќулодда, ва 
инчунин,  дар њолати ба амал омадани онњо – барои ташкили 
корњо љињати рафъи оќибатњои онњо, таъмини бехатарии ањолї 
ва паст кардани зарар ба иќтисодиёт, таъин гардидааст. 

3. Системаи ягона мақомоти идоракунӣ, қувваю воситаҳои 

вазорату идорањо, мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимияти 

давлатӣ, мақомоти худидоракунӣ ва ташкилотҳоро, ки дар 

салоњияти онҳо ҳалли масъалањо дар соҳаи ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуд 
аз ҳолатҳои фавқулодда дохил мешавад, муттаҳид сохта, 

фаъолияти худро бо мақсади иҷрои вазифаҳое, ки дар асоси 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи  ањолї ва њудуд 

аз њолатњои  фавқулоддаи дорои хусусияти табиӣ ва техногенӣ» 

пешбинї гардидаанд, амалӣ менамояд. 
 

2.Сохтори Системаи ягона ва тартиби фаъолияти он 
4. Системаи ягона аз зерсистемаҳои маќомотї, идоравї 

функсионалӣ ва ҳудудї иборат буда, дар сатҳи ҷумҳуриявӣ, 
вилоятї, ноњиявї, шањрї, љамоатї ва иншоотї  амал менамояд. 

5. Зерсистемањои функционалии Системаи ягона аз љониби 
вазорату идорањо ва ташкилотњои ваколатдор барои ташкил 
намудани корњо дар соњаи  ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуд аз ҳолатҳои 
фавқулодда дар доираи фаъолияти ин маќомот ва ташкилотњои 
ваколатдор, ки зерсистемањои функсионалии Системаи ягона 
доранд, тибќи замима ташкил карда мешаванд. 

Сохтор, њайати ќувва ва воситањои зерсистемањои 
функсионалї, инчунин, тартиби фаъолияти онњо аз рўи 
низомномаи онњо, ки аз љониби роњбарони вазорату идорањо 
дар мувофиќа бо Кумитаи њолатњои фавќулодда ва мудофиаи 
граждании назди Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ 
мешаванд, муайян карда мешаванд. 



6. Зерсистемањои њудудии Системаи ягона дар воњидњои маъмурию 
њудудї барои пешгирї ва рафъи њолатњои фавќулодда таъсис 
дода шуда, мутобиќ ба таќсимоти маъмурию њудудии онњо аз 
звеноњо иборат мебошанд. 

7. Сохтор, њайати ќувва ва воситањои зерсистемањои њудудї, 
инчунин тартиби фаъолияти онњо, тибќи низомномањои онњо, ки 
аз љониби маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоятњо, 
шањрњо ва ноњияњои Љумњурии Тољикистон бо тартиби 
муќарраргардида тасдиќ мегарданд, муайян карда мешаванд. 

Дар њар як сатњи Системаи ягона маќомоти њамоњангсоз, 
маќомоти идоракунии доимамалкунанда, маќомоти идоракунии 
њамарўза, ќувва ва воситањо, захирањои манбаъњои молиявї ва 
моддї, системаи алоќа, огоњсозї ва таъминоти иттилоотонї 
таъсис дода мешаванд. 

8. Маќомоти њамоњангсози Системаи ягона мебошанд: 
- дар сатњи љумњуриявї – Комиссияи давлатии Њукумати 
Љумњурии Тољикистон оид ба њолатњои фавќулодда, комиссияњо 
оид ба њолатњои фавќулоддаи ташкилоти ваколатдор, ки 
зерсистемањои функционалии Системаи ягона доранд; 
- дар сатњи минтаќавї ва њудудї (дар њудуди вилоятњо, шањрњо 
ва ноњияњо) – комиссия оид ба њолатњои фавќулоддаи маќомоти 
иљроияи њокимияти давлатии  вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо); 
- дар сатњи мањаллї – (дар њудуди љамоатњо) - комиссия оид ба  
њолатњои фавќулоддаи маќомоти худидоракунии мањаллї; 
- дар сатњи иншоот - комиссия оид ба њолатњои фавќулоддаи 
ташкилот. 

9. Таъсисдињї, азнавташкилдињї ва барњамдињии комиссияњои 
њолатњои фавќулодда, муайянсозии ваколатњои онњо, тасдиќ 
намудани роњбарон ва њайати мушаххаси он мутаносибан аз 
љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон, вазорату идорањо, 
маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоятњо, шањрњо ва 
ноњияњо, маќомоти худидоракунии мањаллї ва ташкилотњо 
амалї карда мешаванд. 

10. Ваколатњои комиссияњо оид ба њолатњои фавќулодда, инчунин, 
тартиби ќабули ќарорњо дар низомномањои онњо ё дар ќарорњо 
дар бораи таъсисдињии онњо муайян карда мешаванд. 

11. Комиссияњо оид ба њолатњои фавќулоддаи вазоратњо ва 
идорањо, маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоятњо, 
шањрњо ва ноњияњо, маќомоти худидоракунии мањаллї ва 
ташкилотњо мутаносибан бо роњбарони маќомоти мазкур ва 
ташкилотњо  ё муовинони онњо роњбарї карда мешаванд. 

12. Дар асоси механизми мављудаи њамоњангсозии фаъолияти 
ташкилоту идорањои Љумњурии Тољикистон Њукумати 
Љумњурии Тољикистон Платформаи миллии Љумњурии 



Тољикистонро оид ба паст кардани хавфи офатњои табиї ташкил 
медињад, ки маќоми машваратї дар назди Комиссияи давлатии 
Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба њолатњои фавќулодда 
мебошад. 

13. Вазифањои асосии комиссияњо оид ба њолатњои фавќулодда 
тибќи салоњияташон инњо мебошанд: 
а) тањияи пешнињодот оид ба татбиќи сиёсати давлатї дар соњаи 
пешгирї ва рафъи њолатњои фавќулодда; 
б) њамоњангсозии фаъолияти маќомоти идоракунї ва ќуввањои 
Системаи ягона; 
в) таъмини мутобиќатии амалиёти вазорату идорањо, маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатии вилоятњо, шањрњо ва 
ноњияњо, маќомоти худидоракунии мањаллї ва ташкилотњо 
њангоми њалли вазифањо дар соњаи пешгирї ва рафъи њолатњои 
фавќулодда, инчунин, барќарорсозї ва сохтмони хонањои 
истиќоматї, иншоотњои хољагии манзилию коммуналї, соњаи 
иљтимої, инфрасохтори истењсолї ва муњандисї, ки бар асари 
офатњои табиї вайрон шудаанд ё зарар дидаанд; 
г) баррасї намудани масъалањо дар бораи љалб намудани ќувва 
ва воситањои мудофиаи гражданї ба ташкил ва гузаронидани 
чорабинињо оид ба пешгирї ва рафъи њолатњои фавќулодда бо 
тартиби муќарраргардидаи ќонунгузорї; 
д) дигар вазифањо. 

14. Маќомоти идоракунии доимамалкунандаи Системаи ягона инњо 
мебошанд: 

Дар сатњи љумњуриявї – Кумитаи њолатњои фавќулодда ва 
мудофиаи граждании назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
сохторњои вазорату идорањо ва ташкилоти ваколатдор, ки 
зерсистемањои функционалии Системаи ягона доранд, барои 
њалли вазифањо дар соњаи њифзи ањолї ва њудуд аз њолатњои 
фавќулодда ва ё мудофиаи гражданї; 

Дар сатњи минтаќавї – маќомоти њудудии Кумитаи њолатњои 
фавќулодда ва мудофиаи граждании назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон  - маќоми ваколатдор барои њалли вазифањо дар 
соњаи њифзи ањолї ва њудуд аз њолатњои фавќулодда ва ё 
мудофиаи граждании вилоятњо; 

   Дар сатњи њудудї– маќомоти њудудии њолатњои фавќулодда 
ва мудофиаи граждании назди Њукумати Љумњурии Тољикистон  
- маќоми ваколатдор барои њалли вазифањо дар соњаи њифзи 
ањолї ва њудуд аз њолатњои фавќулодда ва ё мудофиаи 
граждании шањрњо ва ноњияњо; 

Дар сатњи мањаллї – маќомоти махсус ваколатдор барои 
њалли вазифањо дар соњаи њифзи ањолї ва њудуд аз њолатњои 
фавќулодда ё мудофиаи гражданї дар назди маќомоти 



худидоракунї; 
Дар сатњи иншоот воњидњои сохтории ташкилотњое, ки дар 

њалли масъалањои соњаи њифзи ањолї ва њудуд аз њолатњои 
фавќулодда ваколатдоранд. 

Маќомоти идоракунии доимамалкунандаи Системаи ягона 
тибќи тартиби муќарраргардидаи ќонунгузорї ва дигар 
санадњои меъёрии њуќуќї таъсис дода шуда, фаъолияти худро 
амалї менамоянд. 

Салоњият ва ваколатњои Маќомоти идоракунии 
доимамалкунандаи Системаи ягона бо низомномањои дахлдор 
дар бораи онњо ё оинномањои маќомоти идоракуни мазкур 
муайян карда мешаванд. 

Барои амалї намудани дастгирии экспертї дар соњаи њифзи 
ањолї ва њудуд аз њолатњои фавќулодда, таъмини бехатарии 
фаъолияти зист, бехатарии одамон дар иншоотњои обї дар 
назди Маќомоти идоракунии доимамалкунандаи Системаи 
ягона  метавонад шурои экспертї таъсис дода шавад. 

15.  Маќомоти идоракунии њаррўзаи Системаи ягона инњо 
мебошанд: 

   Дар сатњи љумњуриявї – маркази идоракунии њолатњои 
фавќулодда ва мудофиаи граждании Кумитаи њолатњои 
фавќулодда ва мудофиаи граждании назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, (марказњои иттилоотї, хадамоти навбатдорию 
диспетчерї)-и вазорату идорањо ва ташкилотњои ваколатдор, ки 
зерсистемањои функсионалии Системаи ягона доранд; 

   Дар сатњи минтаќавї – марказњои идоракунии маќоми 
ваколатдор барои њалли вазифањо дар соњаи њифзи ањолї ва 
њудуд аз њолатњои фавќулодда ва ё мудофиаи граждании 
вилоятњо, марказњои иттилоотї, хадамотњои навбатдорию 
деспетчерии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоятњо ва 
маќомоти њудудии вазорату идорањо; 

Дар сатњи њудудї – марказњои идоракунии маќоми 
ваколатдор барои њалли вазифањо дар соњаи њифзи ањолї ва 
њудуд аз њолатњои фавќулодда ва ё мудофиаи граждании шањрњо 
ва ноњияњо, марказњои иттилоотї, хадамотњои навбатдорию 
деспетчерии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањрњо ва 
ноњияњо ва маќомоти њудудии вазорату идорањо; 

Дар сатњи мањаллї – хадамоти навбатдорию диспетчерии 
ягонаи маќомоти худидоракунї; 

Дар сатњи иншоот - хадамоти навбатдорию диспетчерии 
ташкилот (иншоот). 

Маќомоти идоракунии њаррўзаи Системаи ягона тибќи 
тартиби муќарраргардидаи ќонунгузорї ва дигар санадњои 
меъёрии њуќуќї таъсис дода шуда, фаъолияти худро амалї 



менамоянд. 
Салоњият ва ваколатњои Маќомоти идоракунии њаррўзаи 

Системаи ягона бо низомномањои дахлдор дар бораи онњо ё 
оинномањои маќомоти идоракуни мазкур муайян карда 
мешаванд. 

16. Љойгиркунии маќомоти идоракунии Системаи ягона вобаста аз 
шароит дар нуќтањои  идоракунии статсионарї ё сайёр, ки бо 
воситањои техникии идоракунї, воситањои алоќа, хабардорсозї 
ва таъминоти зист муљањњаз гардидаанд ва дар њолати 
омодабоши доимї барои истифода ќарор доранд, амалї карда 
мешавад. 

 
 

3.Ќувва ва воситањои Системаи ягона 
17. Ба ќувва ва воситањои Системаи ягона ќувва ва воситањои 

махсус тайёр карда шудаи вазорату идорањо, маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти  давлатї, маќомоти худидоракунии 
мањаллї, ташкилотњо ва иттињодияњои љамъиятї мансуб 
мебошанд, ки барои пешгирї ва рафъи њолатњои фавќулодда 
таъин ва људо (љалб) карда мешаванд.  
  Њайати ќувва ва воситањо, вазифањои зерсистемањои 
Системаи ягона аз тарафи Комиссияи Давлатии Њукумати 
Љумњурии Тољикистон оид ба њолатњои фавќулодда тасдиќ 
карда мешавад. 

   Ќувва ва воситањои мудофиаи гражданї барои ташкил ва 
гузаронидани чорабинињои пешгирї ва рафъи њолатњои 
фавќулоддаи љумњуриявї ва минтаќавї бо тартиби 
муќарраргардидаи муайяншудаи низомномаи мазкур љалб карда 
мешаванд. 

18. Ба ќувва ва воситањои њар як сатњи Системаи ягона ќувва ва 
воситањои омодабоши доимї, ки барои эътинои фаврї ба 
њолатњои фавќулодда ва гузаронидани корњо оид ба рафъи онњо 
таъин гардидаанд дохил мешаванд (дар оянда – ќуввањои 
омодабоши доимї). 

   Асоси ќуввањои омодабоши доимиро хадамоти садамавию 
наљотдињї, сохторњои садамавию наљотдињї, дигар хадамот ва 
сохторњое, ки бо техникаи махсус, таљњизот, лавозимот, асбоб, 
мавод муљањњаз гардонида шудаанд, бо дарназардошти таъмини 
гузаронидани корњои садамавию наљотдињї ва дигар корњои 
таъхирнопазир  дар минтаќаи њолатњои фавќулодда дар муддати 
на камтар аз 3 (се) шабонарўз ташкил карда мешавад.  

   Фењристи ќуввањои омодабоши доимии сатњи 
љумњуриявидоштаро бо пешниҳоди Кумитаи ҳолатҳои 

фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии 



Тоҷикистон дар мувофиқа бо вазорату идорањо, мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоятњо, шањру 
ноњияњо ва ташкилотҳо Комиссияи Давлатии Њукумати 
Љумњурии Тољикистон оид ба њолатњои фавќулодда тасдиќ 
менамояд.  

   Сохтор, ҳайат ва  қувваҳои  зерисистемаҳои функсионалӣ, 
ҳамчунин тартиби фаъолият  аз  тарафи  роҳбарони  вазорату 

идорањои љумҳуриявӣ, ки онњоро таъсис медињанд, дар  
мувофиқа бо  Кумитаи  ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи 

граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии  Тоҷикистон тасдиқ  карда  
мешавад. 

19. Њамоњангсозии фаъолияти хадамоти садамавию наљотдињї, 
сохторњои садамавию наљотдињї, иттињодияњои љамъиятї, ки 
дар гузаронидани корњои садамавию наљотдињї иштирок 
менамоянд ва дар тамоми њудуд ё зиёдтар аз он амал менамоянд, 
инчунин, тамоми намудњои муњофизат аз сухтор, тибќи тартиби 
муќарраргардида аз љониби Кумитаи њолатњои фавќулодда ва 
мудофиаи граждании назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
амалї карда мешавад. 

Њамоњангсозии фаъолияти хадамоти садамавию наљотдињї, 
сохторњои садамавию наљотдињї дар њудуди вилоятњо, ноњияњо 
ва шањрњо тибќи тартиби муќарраргардида аз љониби маќомоти 
њудудии дахлдори Кумитаи њолатњои фавќулодда ва мудофиаи 
граждании назди Њукумати Љумњурии Тољикистон амалї карда 
мешавад. 

Њамоњангсозии фаъолияти хадамоти садамавию наљотдињї, 
сохторњои садамавию наљотдињї дар њудуди маќомоти 
худидоракунї тибќи тартиби муќарраргардида аз љониби 
маќомоти махсус ваколатдор дар соњаи њифзи ањолї ва њудуд аз 
њолатњои фавќулодда назди маќомоти худидоракунї амалї 
карда мешавад. 

20. Ҷалб намудани хадамоти садамавию наҷотдиҳї ва сохторњои 

садамавию наҷотдиҳї ба рафъи ҳолатҳои фавқулодда дар чунин 
асос амалї карда мешаванд: 

 мутобиќ бо нақшањои њифзи ањолї, иќтисодиёт ва њудуд дар 
ҳолатњои фавқулодда дар иншоотҳову ҳудудҳои 
хизматрасонишаванда аз љониби хадамотњо ва сохторњои 
номбаршуда; 

 мутобиќ бо наќшањои њамкории байнињамдигарї њангоми 
рафъи ҳолатҳои фавқулодда дар дигар ҳудудҳо  ва иншоотҳо; 



 бо қарори вазорату идорањо, маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатии вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо, маќомоти 
худидоракунанда, ташкилотҳо ва иттињодияњои ҷамъиятї,ки 
роњбарии фаъолияти хадамотњо ва сохторњои номбаршударо 
амалї менамоянд. 

Ҷалб кардани хадамоти  садамавию наҷотдиҳии касбӣ ва  

сохторњои садамавию наҷотдиҳї ба рафъи ҳолатњои фавқулодда 
берун аз миқёси Љумњурии Тољикистон бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон тибќи меъёрњои њуќуќи байналмилалї 
дар асоси шартномањои байналмилалии Љумњурии Тољикистон 
амалї карда мешаванд. 

Сохторњои садамавию наҷотдиҳии љамъиятї тибќи тартиби 
муќарраргардидаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар 
рафъи ҳолати фавқулодда метавонанд иштирок намоянд ва 
тањти роњбарии маќомоти идоракунии дахлдор амал менамоянд. 

21. Қувваю воситаҳои махсус тайёркардашудаи Ќувваҳои 
Муссалањи Љумњурии Тољикистон, дигар қўшунҳо, сохторњо ва 
маќомоти  њарбї, ки вазифањоро дар соњаи мудофиа иљро 
менамоянд, барои рафъи ҳолатњои  фавқулодда бо тартиби аз 
љониби Президенти Љумњурии Тољикистон муайяншуда, љалб 
карда мешаванд.  

Қувва ва воситаҳои маќомоти Вазорати  корҳои дохилии 
Љумњурии  Тољикистон, аз љумла, маќомоти њудудї, њангоми 
рафъи њолатњои фавќулодда мутобиќ бо вазифаҳо, ки ба онњо 
тибќи қонунњо ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқии  Љумњурии  
Тољикистон вогузор гардидаанд, истифода карда мешаванд.  

4. Тайёрї, омузиши кормандони Системаи ягона ва омодагии хадамот 
ва сохторњои садамавию наљотдињї 

22.  Тайёр намудан ва ба омўзиш љалб кардани кормандони 
вазорату идорањо, мақомоти иљроияи мањаллии ҳокимияти 
давлатии вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо, маќомоти 
худидоракунии мањаллї ва ташкилотњое, ки махсус 
ваколатдоранд вазифањоро оид ба пешгирї ва рафъи оќибатњои 
њолатњои фавќулодда иљро намоянд ва ба њайати маќомоти 
идоракунии Системаи ягона шомиланд дар доираи Системаи 
ягонаи тайёрї бо тартиби муќарраргардидаи Њукумати 
Љумњурии   Тољикистон ташкил карда мешаванд.  

Роҳбарии методї, њамоњангсозї ва назорат аз рўи тайёрии 

аҳолӣ дар соњаи ҳифзи аҳолӣ аз њолатњои фавќулодда ва дигар 
чорабинињоро марбут ба мудофиаи гражданї дар давраи 



осоишта Кумитаи њолатњои фавќулодда ва мудофиаи граждании 
назди Њукумати  Љумњурии Тољикистонро амалї менамояд. 

23. Омодабошии хадамоти садамавию наҷотдиҳї ва  сохторњои 

садамавию наҷотдиҳї ба эътино дар њолатњои фавќулодда ва 
гузаронидани корњои рафъи онњо дар рафти аттестатсия ва 
машќњо, инчунин, дар рафти санљишњо, ки дар њудуди 
салоњиятҳои Кумитаи њолатњои фавќулодда ва мудофиаи 
граждании назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва сохторњои 
њудудии он, маќомоти назорати давлатї, инчунин, вазорату 
идорањо, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии 
вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо, маќомоти худидоракунї ва 
ташкилотњо, ки хадамотњо ва сохторњои номбаршударо ташкил 
менамоянд, санљида мешаванд.  

Тайёрї ва бозомузии њайати шахсї ва кормандони хадамот ва 
сохторњои садамавию наҷотдиҳї дар Маркази тайёр намудани 
наљотдињандагони  Кумитаи њолатњои фавќулодда ва мудофиаи 
граждании назди Њукумати Љумњурии Тољикистон тибќи 
тартиби муќарраргардида гузаронида мешавад. 

 
5.Таъминоти иттилоотонии Системаи ягона 

24. Идоракунии Системаи ягона бо истифода аз системањои алоќа 
ва хабардорсозї, ки шабакаи муттањидшудаи ташкилотию 
техникї, ќувва, воситањои алоќа ва хабардорсозї, шабакањои 
пахш, каналњои шабакањои алоќаи истифодаи умумї ва 
идоравї, ки расонидани маълумот ва бонгњои огоњсозиро то 
маќомоти идоракунї, ќуввањои Системаи ягона ва ањолї таъмин 
менамоянд, амалї карда мешавад. 

Истифодабарии афзалиятноки ҳамагуна шабакањо ва 
воситањои алоқа, боздоштан ё маҳдудкунии шабакањои мазкур 
дар ваќти њолатњои фавќулодда тибќи тартиби 
муќарраргардидаи Њукумати Љумњурии Тољикистон амалї 
карда мешавад. 

25. Таъмини иттилоотонї дар Системаи ягона бо истифода аз 
Системаи  автоматикунонидашудаи иттилоотию идоракунї 
амалї карда мешавад, ки маљмуи системањои техникї, воситањои 
алоќа ва хабардорсозї, автоматизатсия ва воситањои 
иттилоотониро дарбар мегирад ва мубодилаи маълумотҳо, 

тайёрӣ, ҷамъоварї, нигоҳдорӣ, коркард, таҳлил ва расонидани 
маълумотро таъмин менамояд. 

Ба сифати раќами даъвати таъљилии пешгирї ва эътино ба 
њолатњои фавќулодда ва баромади ройгон ба он дар шабакањои 
телефонии нуќтањои ањолинишин раќами кўтоњи фаврии алоќаи 
«111»- и Кумитаи њолатњои фавќулодда ва мудофиаи граждании 



назди Њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар карда 
мешавад. 

Љамъоварї ва мубодилаи маълумотњо дар соњаи њифзи ањолї 
ва њудуд аз њолатњои фавќулодда аз љониби вазорату идорањо, 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии вилоятњо, 
шањрњо ва ноњияњои Љумњурии Тољикистон, маќомоти 
худидоракунї ва ташкилотњо тибќи тартиби муќарраргардидаи 
Кумитаи њолатњои фавќулодда ва мудофиаи граждании назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон амалї карда мешавад.  

Муњлатњо ва шаклњои пешнињоди маълумотњои мазкур аз 
љониби  Кумитаи њолатњои фавќулодда ва мудофиаи граждании 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар мувофиќа бо 
вазорату идорањо, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатии вилоятњо, шањрњо ва ноњияњои Љумњурии Тољикистон, 
маќомоти худидоракунї муќаррар карда мешавад.  

Табодули маълумотњо бо давлатњои хориљї тибќи 
шартномањои байналмилалї амалї карда мешаванд. 

6.Чорабинињо оид ба пешгирї ва рафъи њолатњои фавќулодда 
26. Барои рафъи њолатњои фавќулодда чунин манбаъњо ташкил ва 

истифода мешаванд: 

- фонди захиравии Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба 
пешгирї ва рафъи њолатњои фавќулодда ва оќибатњои офатњои 
табиї; 

- захирањои воситањои моддӣ барои таъмини корҳои 
таъхирнопазир оиди рафъи оқибатҳои  њолатњои фавќулодда, ки 

дар таркиби захираҳои моддии давлатї мебошанд. 

-  захирањои воситањои молиявию моддии вазорату 
идорањо; 

-  захирањои воситањои молиявию моддии маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатии вилоятњо, шањрњо ва 
ноњияњои Љумњурии Тољикистон, маќомоти худидоракунї ва 
ташкилотњо.  

Тартиби ташкил, истифодабарӣ ва пуркунии захираҳои 
воситањои молиявию моддї тибќи қонунгузории Љумњурии 
Тољикистон, ќарорњои вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо, санадњои 
меъёрию њуќуќии маќомоти худидоракунї ва ташкилотњо 
муайян карда мешавад. 

Номгўӣ ва ҳаҷми  манбаъњои захираҳои моддї барои рафъи 
њолатњои фавќулодда, инчунин назорат  љињати ташкил, нигоњдорї, 
истифодабарї ва пуркунии  манъбањои  номбурда аз тарафи 



маќомоти иљроияи њокимияти давлатї, ки ин манъбањоро ташкил  
мекунанд, муќаррар карда мешаванд. Роњбарии методрокумитаи 
њолатњои фавќулодда ва мудофиаи граждании назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон амалї менамояд. 

27. Гузаронидани чорабиниҳо оиди пешгирї ва рафъи њолатњои 
фавќулодда дар доираи Системаи ягонаи давлатии пешгирї ва 
рафъи ҳолатҳои фавқулодда ва дар асоси Нақшаи њифзи ањолї, 
иќтисодиёт ва њудуди Љумњурии Тољикистон дар њолатњои 
фавќулоддаи дорои хусусияти табиї ва техногенї, наќшаи 
њамкории байнињамдигарии вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо, 
инчунин, наќшаи амалиёти вазорату идорањо, маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатии вилоятњо, шањрњо ва ноњияњои 
Љумњурии Тољикистон, маќомоти худидоракунї ва ташкилотњо 
амалї карда мешаванд. 

Нақшаи њифзи ањолї, иќтисодиёт ва њудуди Љумњурии 
Тољикистон дар њолатњои фавќулоддаи дорои хусусияти табиї ва 
техногенї аз љониби Раиси Комиссияи Давлатии Њукумати 
Љумњурии Тољикистон оид ба њолатњои фавќулодда тасдиќ карда 
мешавад. 

Наќшањои дахлдори дар боло зикргардида аз тарафи раисони 
комиссияњои дахлдор оид ба њолатњои фавќулодда тасдиќ карда 
мешаванд. 

Роњбарии ташкилию методии банаќшагирии амалиёт дар 
доираи Системаи ягонаро Кумитаи њолатњои фавќулодда ва 
мудофиаи граждании назди Њукумати Љумњурии Тољикистон амалї 
менамояд. 

 
7.Рељањои фаъолияти Системаи ягона 

28. Фаъолияти Системаи ягона дар банаќшагирї, омодагї ва амалї 
намудани чорабинињо оид ба њифзи ањолї ва њудуд аз њолатњои 
фавќулодда хулосабарорї мешаванд. Вобаста аз вазъият се 
рељаи фаъолияти системаи ягонаро људо фарќ менамоянд: 

 Рељаи фаъолияти рузмарра – фаъолияти системаи ягона њангоми 
вазъияти муътадили истењсолию саноатї, радиатсионї, кимиёвї, 
биологї, сейсмикї ва гидрометеорологї, мављуд набудани 
эпидемияњо, эпизоотияњо, эпифитотияњо; 

 рељаи омодагии баланд – фаъолияти системаи ягона њангоми бад 
шудани вазъияти истењсолию саноатї, радиатсионї, кимиёвї, 
биологї, сейсмикї ва гидрометеорологї, ќабул намудани пешгуї 
дар бораи эњтимолияти ба амал омадани њолатњои фавќулодда; 

 рељаи њолатњои фавќулодда – фаъолияти системаи ягона њангоми 
ба амал омадан ва рафъи њолатњои фавќулодда. 

29. Бо Ќарорњои роњбарони вазорату идорањо, маќомоти иљроияи 



мањаллии њокимияти давлатии вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо, 
маќомоти худидоракунии мањаллї ва ташкилотњое, ки дар 
њудуди онњо метавонад њолатњои фавќулодда ба амал ояд ё ба 
амал омадааст, ё ин ки ба ваколати онњо рафъи њолатњои 
фавќулодда мансуб дониста шудааст, барои маќомоти 
идоракунї ва ќуввањои дахлдори Системаи ягона метавонад яке 
аз рељањои фаъолияти мазкур муќаррар карда шавад: 

а) рељаи омодагии баланд – њангоми тањдиди хатари њолатњои 
фавќулодда; 

б) рељаи њолатњои фавќулодда – њангоми ба амал омадан ва 
рафъи њолатњои фавќулодда. 

30. Бо ќарорњои роњбарони вазорату идорањо, маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатии вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо, 
маќомоти худидоракунии мањаллї ва ташкилотњо дар бораи 
љорї намудани рељаи омодагии баланд ё рељаи њолатњои 
фавќулодда барои маќомоти идоракунї ва ќуввањои дахлдори 
Системаи ягона муайян карда мешавад: 

а) шароите, ки барои љорї намудани рељаи омодагии баланд ё 
рељаи њолатњои фавќулодда, асос шудаанд; 

б) марзи њудуде, ки дар он метавонад њолати фавќулодда ба 
амал ояд, ё марзи минтаќаи њолати фавќулодда; 

в) ќувва ва воситањое, ки ба гузаронидани чорабинињо оид ба 
пешгирї ва рафъи њолатњои фавќулодда љалб карда мешаванд; 

г) номгуи чорањо оид ба таъмини њифзи ањолї ва њудуд аз 
њолатњои фавќулодда ё ташкили корњо оид ба рафъи он; 

д) ашхоси вазифадор, ки барои амалї намудани чорабинињо 
оид ба пешгирии њолатњои фавќулодда, ё роњбарии корњо оид ба 
рафъи њолатњои фавќулодда, масъуланд. 

Роњбарони вазорату идорањо, маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатии вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо, маќомоти 
худидоракунии мањаллї ва ташкилотњо бояд ањолиро тавассути 
воситањои ахбори омма ё дигар каналњои алоќа дар бораи љорї 
намудани рељаи дахлдори фаъолияти маќомоти идоракунї ва 
ќуввањои Системаи ягона, инчунин чорањо оид ба таъмини 
амнияти ањолї дар њудудњои аниќ хабардор намоянд. 

31. Њангоми бартараф намудани шароитњое, ки барои љорї 
намудани  рељаи омодагии баланд ё рељаи њолатњои фавќулодда 
дар њудудњои дахлдор асос шудаанд, роњбарони вазорату 
идорањо, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии 
вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо, маќомоти худидоракунанда ва 
ташкилотњо рељањо муќарраршудаи фаъолияти маќомоти 
идоракунї ва ќуввањои Системаи ягонаро ќатъ менамоянд. 

32. Њангоми тањдиди ё ба амал омадани њолатњои фавќулоддаи 
дорои хусусияти минтаќавї (њудудї) ва љумњуриявї рељаи 



фаъолияти маќомоти идоракунї ва ќуввањои зерсистемањои 
дахлдори Системаи ягона метавонанд бо ќарорњои Комиссияи 
давлатии Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба њолатњои 
фавќулодда муќаррар карда шаванд. 

33. Чорабинињои асосие, ки аз љониби маќомоти идоракунї ва 
ќуввањои Системаи ягона гузаронида мешаванд, инњо мебошанд: 

а) дар рељаи фаъолияти рўзмарра: 
-  омузиши ҳолати муҳити атроф ва пешгӯии ҳолатњои 

фавқулодда; 

- љамъоварї, коркард ва мубодилаи иттилоот тибќи тартиби 
муќарраргардида дар соњаи њифзи ањолї ва њудуд аз њолатњои 
фавќулодда ва таъмини бехатарии оташнишонї; 

-  коркард ва татбиќи барномањои маќсаднок ва илмию техникї 
ва чорањо оид ба пешгирии њолатњои фавќулодда ва таъмини 
бехатарии оташнишонї; 

- банаќшагирии амалиёти маќомоти идоракунї ва ќуввањои 
Системаи ягона, ташкили тайёрї ва таъмини фаъолияти онњо; 

-    тайёрии ањолї ба амалиёт дар њолатњои фавќулодда; 

- ташвиќи дониш дар соњаи њифзи ањолї ва њудуд аз њолатњои 
фавќулодда ва таъмини бехатарии оташнишонї; 

- роњбарї намудан оид ба ташкил, љойгиркунї, нигоњдорї ва 
пуррагардонии захирањои манбаъњои моддї барои рафъи 
њолатњои фавќулодда; 

- дар доираи ваколатњои худ амалї намудани экспертизаи 
давлатї, назорат дар соњаи њифзи ањолї ва њудуд аз њолатњои 
фавќулодда ва таъмини бехатарии оташнишонї; 

- дар доираи ваколатњои худ амалї намудани намудњои зарурии 
суѓуртакунонї; 

-  гузаронидани чорабинињо оид ба тайёрї ба эвакуатсияи ањолї, 
манбаъњои моддї ва фарњангї дар минтаќањои бехатар, 
љойгиркунонї ва баргардонидани онњо мутаносибан ба љойњои 
зисти доимї ё ин, ки нигоњдории онњо, инчунин, таъминоти 
зисти ањолї дар њолатњои фавќулодда; 

-  бурдани њисоботдињии оморї дар бораи њолатњои фавќулодда, 
иштирок дар тафтишоти сабабњои садамањо ва фалокатњо, 
инчунин, коркарди чорањо оид ба бартараф намудани сабабњои 
чунин садамањо ва фалокатњо; 



б) дар рељаи омодагии баланд: 

-  тањким назорат аз рўи њолати муњити атроф, пешгўии ба амал 
омадани њолатњои фавќулодда ва оќибати онњо; 

-  љорї намудани навбатдории шабонарузии роњбарон ва 
ашхоси вазифадори маќомоти идоракунї ва ќуввањои Системаи 
ягона дар нуќтаи идоракунии статсионарї; 

-   љамъоварии беист, коркард ва додан ба маќомоти идоракунї 
ва ќуввањои Системаи ягона  дар бораи њолатњои фавќулоддаи 
пешгўишаванда, иттилоотонии ањолї дар бораи тарзњо ва 
усулњои њифз аз онњо; 

-  ќабул намудани чорањои фаврї оид ба пешгирии ба амал 
омадан ва афзоиши тараќќии њолатњои фавќулодда, паст 
кардани андозаи хисорот ва талафот дар њолати ба амал 
омадани онњо, инчунин баланд бардоштани устуворї ва 
бехатарии фаъолияти ташкилотњо дар њолатњои фавќулодда; 

-  аниќ намудани наќшањои амалиёт (њамкорї) оид ба пешгирї ва  
рафъи њолатњои фавќулодда ва дигар њуљљатњо; 
- њангоми зарурат омода намудани ќувва ва воситањои Системаи 
ягона ба эътинонамої дар њолатњои фавќулодда, таъсис 
намудани гуруњњои оперативї ва ташкил намудании баромади 
онњо ба минтаќањои амалиёти пешбинишаванда; 
- њангоми зарурат пуррагардонии манбаъњои захирањои моддї, 
ки барои рафъи њолатњои фавќулодда ташкил карда шудаанд; 
- њангоми зарурат гузаронидани чорабинињои эвакуатсионї; 

в) дар рељаи њолати фавќулодда: 
- назорати беист аз рўи ҳолати муҳити атроф, пешгӯии 
инкишофи ҳолатњои фавқулоддаи ба амал омада ва оқибатҳои 

онҳо; 

- огоҳонидани роҳбарони вазорату идорањо, мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо, мақомоти 

худидоракунии маҳаллӣ ва ташкилотҳо, инчунин, аҳолї дар 

бораи  ҳолатҳои фавқулоддаи баамаломада;  

-  гузаронидани чорабиниҳо оид ба ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуд аз 

ҳолатњои фавқулодда; 

- ташкили корњо оид ба рафъи њолатњои фавќулодда ва таъмини 
њамаљонибаи амалиёти ќувва ва воситањои Системаи ягона, 
нигоњдории тартиботи љамъиятї дар рафти гузаронидани онњо, 
инчунин, њангоми зарурат тибќи тартиби муќарраргардида љалб 



намудани ташкилотњотњо ва ањолї ба рафъи  ҳолатҳои 

фавқулоддаи баамаломада; 

- ҷамъоварии беист, тањлил ва табодули ахборот оид ба вазъият 
дар минтақаи ҳолати фавқулодда ва дар рафти гузаронидани 

корҳо оид ба рафъи он; 

- ташкил ва нигоњдории њамкории беисти вазорату идорањо, 
маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоятњо, шањрњо ва 
ноњияњои Љумњурии Тољикистон, маќомоти худидоракунии 
мањаллї ва ташкилотњо оид ба масъалањои рафъи њолатњои 
фавќулодда ва рафъи оќибатњои онњо; 

- гузаронидани чорабинињо оид ба таъмини зисти ањолї дар 
њолатњои фавќулодда. 

34.    Ҳангоми ҷорӣ намудани вазъияти фавќулодда дар њолатњои 
тибќи банди «а» моддаи 3 Ќонуни конститутсионии Сарқонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи низоми њуќуќии вазъияти 
фавқулодда» пешбинигардида, барои мақомоти идоракунї ва 

қувваҳои зерсистемањои дахлдори Системаи ягона реҷаи 
омодагии баланд муќарраргардида, њангоми љорї намудани 
рељаи вазъияти фавќулодда дар њолатњои моддаи мазкур 
пешбинигардида, - рељаи њолати фавќулодда муќаррар 
мегардад. 

Дар реҷаи вазъияти фавқулодда мақомоти идоракунӣ ва 

қувваҳои Системаи ягона бо дарназардошти реҷаи махсуси 

њуќуќии фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти 

худидоракунии маҳаллӣ ва ташкилотҳо амал менамоянд. 
 

 
8.Тартиби рафъи њолатњои фавќулодда ва роњбарии корњо 

барои он 
35. Рафъи ҳолатҳои фавқулоддаи: 

- дорои хусусияти маҳдуд аз ҷониби қувва ва воситаҳои 
ташкилотҳо амалї карда мешавад; 

- дорои хусусияти маҳаллӣ аз ҷониби қувва ва воситаҳои 

мақомоти худидоракунии маҳаллӣ амалї карда мешавад; 

- дорои хусусияти њудудї ва минтаќавї аз ҷониби қувва ва 
воситаҳои мақомоти худидоракунии мањаллї, маќомоти 

иҷроияи мањаллии ҳокимияти давлатии вилоятњо, шањрњо ва 
ноњияњои Љумњурии Тољикистон, ки дар минтаќаи њолатњои 
фавќулодда љойгир шудаанд, амалї карда мешаванд. 
- дорои хусусияти минтаќавї ва љумњуриявї аз ҷониби қувва ва 

воситаҳои маќомоти иҷроияи мањаллии ҳокимияти давлатии 



вилоятњо, шањрњо ва ноњияњои Љумњурии Тољикистон, ки дар 
минтаќаи њолатњои фавќулодда љойгир шудаанд, амалї карда 
мешаванд. 

Ҳангоми нарасидани ќувва ва воситањои номбаршуда тибќи 
тартиби муќарраргардида  ќувва ва воситањои вазорату 

идорањо, ҷалб карда мешаванд. 
36. Роњбарии ќувва ва воситањои барои рафъи њолатњои фавќулодда 

љалб карда шуда, ва ташкили њамкории байнињамдигарии 
онњоро роњбарони корњо оид ба рафъи њолатњои фавќулодда 
амалї менамоянд. 

Роҳбарони хадамоти садамавию наҷотдиҳӣ ва сохторњои 

садамавию наҷотдиҳӣ, ки ба минтақаи ҳолати фавқулодда 
аввалин шуда ҳозир шудаанд, салоҳияти роҳбарони корњо оид 

ба рафъи ҳолати фавқулоддаро ќабул менамоянд. 

То омада расидани роњбарони корњо оид ба рафъи њолатњои 
фавќулодда, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муайян 
намудааст ва бо ќарорњои вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо, 
наќшањои пешгирї ва рафъи њолатњои фавќулодда ё маќомоти 
њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунї, роњбарони 
ташкилотњои таъингардида, ки ба салоњияти онњо рафъи 
њолатњои фавќулодда дохил шудааст, онро иљро менамоянд. 

Роҳбарони корҳо оид ба рафъи ҳолати фавқулодда дар 

мувофиқа бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятњо, 
шањрњо ва ноњияњои Љумњурии Тољикистон, мақомоти 

худидоракунии маҳаллӣ ва ташкилотҳо дар ҳудуди онњо, ки 
ҳолати фавқулодда ба амал омадааст, марзҳои минтақаҳои 
ҳолати фавқулодда, тартиб ва хусусиятњои амалиётро оид ба 
мањдудсозии он муќаррар менамоянд, инчунин, қарор оид ба 

гузаронидани корҳои садамавию наҷотдиҳӣ ва дигар корҳои 

таъхирнопазирро қабул менамоянд.  

Қарори роҳбарони корҳо оид ба рафъи ҳолатњои фавқулодда 
барои ҳама шањрвандон ва ташкилотҳо, ки дар минтақаи ҳолати 
фавқулодда љойгиранд, њатмї мебошанд, агар њолатњои дигар бо 

қонунгузорї пешбинӣ нашуда бошад. 

37.      Дар ҳолати будани зарурати зиёд роҳбарони корҳо оид ба 
рафъи ҳолати фавқулодда ҳуқуқи мустақилона оид ба 

масъалаҳои минбаъда қарор қабул намуданро дорад: 

- гузаронидани чорабиниҳои эвакуатсионӣ; 



- ќатъ намудани фаъолияти мақомотҳое, ки дар минтақаи ҳолати 

фавқулодда ҷойгир мебошанд; 

- гузаронидани корҳои садамавию наҷотдиҳӣ дар иншоотҳо ва 
ҳудудҳои ташкилотҳое, ки дар минтақаи ҳолати фавқулодда 

ҷойгир шудаанд; 

- маҳдудияти иҷозат додани шахрвандон ба минтақаи ҳолати 

фавқулодда; 

- бо тартиби муқарраршуда аз брон озод  кардан манбаи 
захираҳои моддии ташкилотҳо, ки дар минтақаи ҳолати 

фавқулодда ҷойгир  шудаанд, ба ғайр аз манбаъњои моддии 

захираҳои давлатии моддӣ; 

- бо тартиби муќарраргардида истифодабарии воситаҳои алоқа 

ва огоҳонидан, воситаҳои нақлиётӣ ва дигар молу мулки 

ташкилотҳо, ки дар минтақаи ҳолати фавқулодда ҷойгир 
шудаанд; 

- ба гузаронидани корњо оид ба рафъи њолатњои фавќулодда 
љалб намудани сохторњои садамавию наљотдињии ѓайриштатї ва 
љамъиятї, инчунин, наљотдињандагоне, ки ба њайати сохторњои 
номбаршуда, дохил нашудаанд, њангоми дар онњо мављудияти 
њуљљатњои тасдиќкунандаи аттестатсия барои гузаронидани 
корњои садамавию наљотдињї; 

- љалб намудани ањолї барои гузаронидани корњои 
таъхирнопазир, инчунин, шањрвандони алоњида, ки 
наљотдињанда намебошанд, барои гузаронидани корњои 
садамавию наљотдињї дар асоси ихтиёрї; 

- ќабул намудани дигар чорањои зарурї, к и бо рушди њолатњои 

фавќулодда ва рафти корњо оид ба рафъи онњо вобастаанд. 

Роњбарони корњо оид ба рафъи њолатњои фавќулодда беист 
дар бораи ќарорњои ќабулшуда дар њолати зарурияти кофї 
маќомоти дахлдори њокимияти давлатї, маќомоти 
худидоракунї ва ташкилотњоро хабардор менамоянд. 

38. Тартиби ташкил ва амалї намудани корњо оид ба 
профилактикаи сухторњо ва бевосита ба хомуш кардани онњо, 
инчунин гузаронидани корњои садамавию наљотдињї, ки ба 
хадамоти сухторхомушкунї вогузор гардидаст, ќонунгузорї ва 
дигар санадњои меъёрии њуќуќї дар соњаи бехатарии 
оташнишонї, аз љумла регламентњои техникї муайян карда 
мешавад. 



Хомуш кардани сухторњо дар љангалњо тибќи ќонунгузории  
Љумњурии Тољикистон амалї карда мешавад. 

9.Таъминоти молиявии Системаи ягона 

39.      Таъминоти молиявии фаъолияти Системаи ягона ва 
чорабинињо оид ба пешгирї ва рафъи њолатњои фавќулодда аз 
њисоби  буљетњои дахлдор ва моликон (истифодабарандагон)-и 
амвол тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амалї карда 
мешавад. 

Ташкилотњои тамоми намуди шаклњои моликият дар рафъи 
њолатњои фавќулодда аз њисоби воситањои худї иштирок 
менамоянд. 

Маблағгузории барномаҳои мақсаднок оид ба њифзи аҳолӣ ва 
ҳудуд аз ҳолати фавқулодда ва таъмини фаъолияти устувори 
ташкилотњо тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва 
ќарорњои вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо амалї карда мешавад. 
ба роҳ монда мешавад. 

Људо намудани воситањо барои маблаѓгузории чорабиниҳо 
оид ба рафъи ҳолати фавқулодда ва рафъи оќибатњои офатњои 
табиї бо тартиби муќарраргардидаи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон амалї карда мешавад. 

Бо маќсади рафъи фаврии оќибатњои њолатњои фавќулодда 
Кумитаи њолатњои фавќулодда ва мудофиаи граждании назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон метавонад бо тартиби 
муќарраргардида захирањои маќсадноки молиявиро оид ба 
пешгирї ва рафъи оќибатњои њолатњои фавќулодда истифода 
намояд. 

40. Системаи ягона дар асоси ќонунгузории љорї фонди захиравии 
махсус аз њисоби пархдохти пулии корхонаву ташкилотњо, 
новобаста аз шакли моликияташон дар андозаи 2 % аз маблаѓи 
умумии гузаронидашудаи фонди рушди истењсолот, илм ва 
техника таъсис медињад. 

41. Барориши манбаъњои моддї аз захирањои моддии давлатї, ки 
барои таъмини корњои таъхирнопазир њангоми рафъи 
оќибатњои њолатњои фавќулодда, таъин гардидаанд, мутобиќи 
ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи захирањои моддии 
давлатї» ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї амалї карда 
мешавад. 

42.      Ёрии башардустонаи байналмиллалӣ ба давлатҳое, ки  дар 
ҳудудашон ҳолатҳои фавқулодда рух додаст, дар асоси 

шартномаҳои  байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби 

муқаррраргардидаи  Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон расонида 
мешавад. 



43.  Таќсимоти ёрии башардўстона дар Љумњурии Тољикистон бо 
тартиби муқаррраргардидаи  Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
амалї карда мешавад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Замима  

ба Низомнома  дар бораи 
Системаи  ягонаи  давлатии 
Љумњурии Тољикистон оид ба 
пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои  
фавқулодда 

 

Номгуи зерсистемањои функсионалии Системаи ягонаи 
давлатии Љумњурии Тољикистон оид ба пешгирї ва рафъи 

њолатњои фавќулодда, ки дар вазорату идорањо ташкил 
карда мешаванд 

 

                              Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 

фавќулодда «Муҳофизати тартиботи ҷамъиятӣ дар њолатњои 
фавќулодда» 

Зерсистемаи љумњуриявии  пешгирї ва рафъи њолатњои 
фавќулодда «Огоҳкунӣ ва хомӯшкунии сӯхтор» (СРХДО); 

 

Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 

фавќулодда «Њифзи радиатсионї, кимиёвї ва биологии 
Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон»; 

Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 
фавќулодда «Њифзи муњандисии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон»; 
 

Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 

фавќулодда «Њифзи њайвонот ва набототи кишоварзї дар 
ҳолатњои фавқулодда»; 

                  Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољикистон 

     Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 
фавќулодда «Савдо ва хўрока дар њолатњои фавќулодда» 

 
Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии  

ањолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 

фавќулодда «Њифзи тиббию биологии ањолї дар ҳолатњои 
фавқулодда»; 



Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 
фавќулодда «Њифзи иљтимоии ањолї дар ҳолатњои фавқулодда»; 

Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 
фавќулодда «Шабакаи дидбонї ва назорати лабораторї аз руи 

њолати эпидемиологӣ»; 
  Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 

фавќулодда «Маркази тибби фалокатњо».    
 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 

фавќулодда «Омодагии ањолї ба њолатњои фавќулодда»; 
Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 

фавќулодда «Таъминоти илмї-тадќиќотии Системаи ягона»; 

Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 

фавќулодда «Эвакуатсия ва муњољирати экологии ањолї». 

Вазорати энергетика ва захирањои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 

фавќулодда «Чорабинињои зидди обхезињо ва бехатарии 
иншоотњои гидротехникї дар њолатњои фавќулодда»; 

Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 
фавќулодда «Таъминоти энергетикї дар њолатњои фавќулодда». 

 

Вазорати саноат ва технологияњои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 

фавќулодда «Таъминоти саноатї дар њолатњои фавќулодда»; 

Вазорати наќлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 

фавќулодда «Таъминоти наќлиётї барои рафъи ҳолатҳои 
фавқулодда»; 

Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 
фавќулодда «Таъминоти наќлиётї барои эвакуатсияи ањолї 
њангоми ҳолатҳои фавқулодда; 

Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 
фавќулодда «Таъминоти корњои љустуљўї ва садамавию 
наљотдињии парвоз дар Љумњурии Тољикистон» 

Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 
фавќулодда «Таъминоти корњои љустуљўї ва садамавию 
наљотдињї дар наќлиёти Роњи Оњани Тољикистон» 

 
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон 



Зерсистемаи љумњуриявии  пешгирї ва рафъи њолатњои 
фавќулодда «Таъминоти молиявї дар њолатњои фавќулодда» 

 

Кумитаи ЊФ ва МГ-и назди Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 

фавќулодда «Мониторинг, назорати лабораторӣ ва пешгӯии 
ҳолатҳои фавқулодда»; 

  Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 
фавќулодда «Назорати иншоотњои хатарноки радиатсионї ва 
кимиёвии ЉТ». 

Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 
фавќулодда «Ташкил ва њамоњангсозии фаъолияти хадамоти 
љустуљуї ва садамавию наљотдињї дар њолатњои фавќулодда»; 

Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 
фавќулодда «Њамоњангсозии фаъолият оид ба љустуљу ва  
наљотдињии одамон дар оби ЉТ».  

 

Кумитаи њифзи муњити зисти назди Њукумати  Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 

фавќулодда «Дидбонї ва назорат аз рўи њолати муњити зист ва 
иншоотњо (ноњияњо)-и эњтимолан хатарнок»; 

Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 
фавќулодда «Дидбонї, бањодињї ва пешгуии њодисањои 
хатарноки гидрометеорологї ва олудагии муњити зист» (МД 
Обу њавошиносї). 

 

Кумитаи сохтмон ва меъмории назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
  Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 

фавќулодда «Њифзи муњандисї дар њолатњои фавќулодда»; 
Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 

фавќулодда «Барқароркунии иншоотҳои махсус  дар минтақаҳои 
ҳолатҳои фавқулодда». 

 

Агентии захирањои моддии давлатии назди Њукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 

фавќулодда «Захирањои давлатии моддї барои пешгирї ва 
рафъи њолатњои фавќулодда». 

Агентии хољагии љангали назди Њукумати  Ҷумҳурии 
Тољикистон 



Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 
фавќулодда «Њифзи љангал аз сухтор ва  зараррасонњои он». 

Агентии бењдошти замин ва обёрии назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон 

Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 
фавќулодда «Њифз аз селњо ва корњои соњилмустањкамкунї».  

 

Хадамоти алоќаи назди Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои 

фавќулодда «Хабардоркунї, алоќа ва технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї»; 

Академияи илмњои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои фавќулодда 

«Дидбонї, пешгўии сейсмикї дар њолатњои фавќулодда»; 

Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои фавќулодда 
«Амнияти радиатсионї ва радиоэкология 

Хадамоти назорати техникї дар саноат ва соњаи кўњкорї 
Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои фавќулодда 

«Назорат ва экспертизаи техникї»  
 

Тољиксуѓурта 
Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои фавќулодда 

«Таъминоти суѓуртавї дар њолатњои фавќулодда» 
 

Саридораи геологияи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои фавќулодда 

«Шабакаи ягонаи мушоњида аз руи равандњои хавфноки геологї 
дар њолатњои фавќулодда».  

 
КВД «Хољагии манзилию коммуналї» 

Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои фавќулодда 
«Таъминоти коммуналию техникї  дар минтақаҳои ҳолатҳои 

фавқулодда»; 
 

ЉСШК Нафтрасон» 
Зерсистемаи љумњуриявии пешгирї ва рафъи њолатњои фавќулодда 

«Таъминот бо маводи сузишворї дар њолатњои фавќулодда» 
 


