
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

ҚАРОР 

Оид ба тасдиқи Низомномаи хадамоти мудофиаи гражданӣ 

Мутобиқи моддаи 15 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи 
мудофиаи гражданӣ" ва бо мақсади таъмини омодагии доимӣ ҷиҳати 
иҷрои вазифаҳои мудофиаи гражданӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қарор мекунад: 

1. Низомномаи хадамоти мудофиаи гражданӣ тасдиқ карда шавад 
(замима мегардад). 

2. Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори 
Кўҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, 
роҳбарони вазорату идораҳо ва ташкилоту муассисаҳо фаъолияти 
хадамоти мудофиаи гражданиро дар ҳудуди худ тибқи Низомномаи 
мазкур ба роҳ монанд. 

Раиси  

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон                   Э. Раҳмонов 

аз 3 июни соли 2006 № 229  

ш. Душанбе 

 

Бо қарори Ҳукумати  

Ҷумҳурии Тоҷикистон  

аз 3 июни соли 2006 № 229  

тасдиқ шудааст 

Низомномаи Хадамоти мудофиаи гражданӣ 

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010 № 191) 

Фасли I. Муқаррароти умумӣ 

1. Хадамоти мудофиаи гражданӣ (минбаъд - хадамот) дар асоси 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мудофиаи гражданӣ" бо 
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қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2002 № 192 
"Дар бораи тадбирҳои татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар 
бораи мудофиаи гражданӣ" барои гузаронидани чорабиниҳои 
муҳандисию техникӣ, тиббӣ ва дигар чорабиниҳои махсуси мудофиаи 
гражданӣ ва барои ин омода намудани қувваю воситаҳо, инчунин 
барои таъмини омодагии ҷузъу томҳо, таъсис дода мешаванд. 

Хадамот вазифаҳои худро дар тамоми марҳилаҳои фаъолияти 
мудофиаи гражданӣ, дар замони осоишта ва дар давраи ҷанг, дар 
ҳолатҳои таҳдиди ҳуҷуми душман, гузаронидани чорабиниҳои 
наҷотдихию корҳои дигари таъхирнопазир дар манотиқи зарардида, 
иҷро менамояд. 

2. Роҳбарии умумии хадамоти мудофиаи граждании Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз ҷониби Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори 
мудофиаи граждании ҷумҳурӣ иҷро карда мешавад. 

Роҳбарии бевоситаи хадамоти мудофиаи гражданӣ дар вазоратҳо 
ташкилотҳо ва идораҳо аз тарафи вазирон, роҳбарони идораҳою, 
ташкилотҳо, ки дар айни замон сардорони мудофиаи граждании ин 
вазорату идораҳо ва ташкилот мебошанд, дар заминаи онҳо ин 
хадамот ташкил карда шудааст, сурат мегирад. Масъулияти омодагии 
хадамоти мудофиаи гражданӣ ба зиммаи роҳбарони вазорату идораҳо 
ва ташкилотҳои зикрёфта вогузошта мешавад. 

Фасли II. Вазифаҳои асосии хадамоти мудофиаи гражданӣ 

1. Хадамоти хабардоркунӣ ва алоқа - дар Вазири алоқаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистонва сохторҳои тобеи он таъсис дода мешавад. Сардори 
хадамоти хабардоркунӣ ва алоқа - Вазири нақлиёт ва коммуникатсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010 № 
191). 

Хадамот дар якҷоягӣ бо Кумитаи телевизион ва радиои назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти идораи мудофиаи 
гражданиро бо алоқа дар замони осоишта ва давраи ҷанг, ташкил 
намудан ва зери назорат гирифтани истифодабарии техникии 
хизматрасонии ғайрисайёрии воситаҳои алоқаи ситодҳои ҳолатҳои 
фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ, инчунин таъмини омодагии 
доимии воситаҳои алоқа, ташкил намудани таъминоти техникии қабул 
ва интиқоли бонги хабардоркунӣ аз рўи дастури ситодҳои мудофиаи 
граждании дахлдорро таъмин менамояд. 

2. Хадамоти тиббӣ - дар Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва сохторҳои тобеи он таъсис дода мешавад. 
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Сардори хадамоти тиббӣ - Вазири тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мебошад. 

Хадамоти тиббӣ ҷиҳати дар амал татбиқ намудани чорабиниҳои 
тиббии мудофиаи гражданӣ, ташкил ва амалӣ намудани чорабиниҳои 
табобатӣэвакуатсионӣ, санитарию беҳдоштӣ ва зидди эпидемиявӣ, ки 
аз нигоҳ доштани саломатии аҳолӣ, ҳайати шахсии қисмҳои ҳарбӣ ва 
қисмҳои мудофиаи гражданӣ иборат буда, инчунин аз расонидани 
ёрии саривақтии тиббӣ ба зарардидагон, бо мақсади табобати онҳо ва 
баргардонидани онҳо ба фаъолияти меҳнатӣ кам намудани микдори 
маъюбону фавтидагон ва пешгирӣ намудани пайдоиш ва паҳншавии 
бемориҳои сирояткунанда равона шудааст. 

3. Хадамоти ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ - дар ҷузъу том ва мақомоти 
идоракунандаи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис 
дода мешавад. 

Сардори хадамоти ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ - Вазири корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Хадамот ҷиҳати нигоҳдории тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирии амалҳои 
террористӣ дар шаҳрҳо ва дигар нуқтаҳои аҳолинишин, дар 
иншоотҳои иқтисодӣ мавзеъҳои зарардида, роҳҳо ва барои ташкил 
намудани хадамоти комендантӣ муқаррар карда шудааст. 

4. Хадамоти оташнишонӣ - дар Сарраёсати давлатии оташнишонии 
Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоту қисмҳои 
он таъсис дода мешавад. 

Сардори хадамот - Сардори Сарраёсати хадамоти давлатии 
оташнишонии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мебошад. 

Вазифаҳои асосии хадамот аз гузаронидани назорат оид ба иҷрои 
саривақтии чорабиниҳои техникӣ, ташкилӣ ва пешгирии сўхтор, ки бо 
баланд бардоштани устувории зиддисўхтории шаҳру дигар нуқтаҳои 
аҳолинишин, иншоотҳои иқтисодӣ, пешгирӣ ва хомўшкунии сўхтор дар 
вақти гузаронидани корҳои наҷотдиҳӣ ва дигар корҳои таъхирнопазир 
дар манбаъҳои зарардида, дар ноҳияҳои аз офатҳои табиӣ зарардида, 
инчунин дар натиҷаи рух додани садамаҳо ва фалокатҳои калон 
иборат мебошад. 

5. Хадамоти нақлиёт ва роҳ - дар Вазорати нақлиёт ва коммуникатсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои тобеи он таъсис дода мешавад 
(қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010 № 191). 
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Сардори хадамоти нақлиёт ва роҳ - Вазири нақлиёти ва 
коммуникатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад (қарори Ҳукумати ҶТ 
аз 30.03.2010 № 191). 

Хадамот дар якҷоягӣ бо мақомоти нақлиёти роҳи оҳан ва нақлиёти 
ҳавоӣ таъмини ҳамлу нақли масолеҳ барои сохтмони иншоотҳои 
мухофизатӣ, ҷобаҷокунӣ ва эвакуатсияи аҳолӣ, бурдан ва овардани 
одамон аз басти корӣ, ба ҷойи бехавф баровардани молҳои қиматбаҳо, 
таҷҳизоти нодир, хўрока ва дигар ашё, ба минтақаҳои зарардида 
расонидани қувва ва воситаҳо ҳангоми иҷрои корҳои наҷотдиҳию 
таъхирнопазир, инчунин аз минтақаҳо баровардани аҳолии 
зарардидаро таъмин менамояд. 

6. Хадамоти коммуналӣ - техникӣ - дар Корхонаи воҳиди давлатии 
"Хоҷагии манзилию комуналӣ" таъсис дода мешавад. 

Сардори хадамоти коммуналӣ - техникӣ - Директори генералии 
Корхонаи вохиди давлатии "Хоҷагии манзилию коммуналӣ" мебошад. 

Ҷиҳати ҳифзи аҳолӣ ва иншоотҳои иқтисодӣ чорабиниҳо оид ба 
устуворгардонии кори шабакаҳои хоҷагии комуналии шаҳриро ташкил 
дода, мегузаронад, инчунин барои бартараф намудани садамаҳои 
шабакаҳои хоҷагии коммуналӣ, рафъи моддаҳои заҳрнок ва нест 
кардани микробҳои сирояткунанда дар манотики зарардида, 
иншоотҳои гуногун, техника ва воситаҳои нақлиёт тадбирҳои зарурӣ 
меандешад. 

7. Хадамоти муҳандисӣ - дар Агентии сохтмон ва меъмории назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода мешавад (қарори 
Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010 № 191). 

Сардори хадамоти муҳандисӣ - Раиси Кумитаи давлатии сохтмон ва 
меъмории Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Хадамот ҷиҳати ташкил намудан ва зери назорат гирифани фондҳои 
захиравии иншоотҳои муҳофизатӣ дар замони осоишта ва давраи ҷанг, 
таҳия ва дар амал татбиқ намудани нақшаҳои сохтмони босуръати 
фондҳои нокифояи захиравии иншоотҳои муҳофизатӣ дар замони 
осоишта ва давраи ҷанг, ташкил ва омода намудани қисмҳои дахлдори 
хадамот барои гузаронидани корҳои наҷотдиҳӣ ва дигар корҳои 
таъхирнопазир, инчунин таъминоти муҳандисии нерўҳои мудофиаи 
гражданӣ дар маҳали ҷойгиршавӣ, ҳангоми ҳаракат ба сўйи маҳалҳои 
зарардида ва иншоотҳои корӣ иборат мебошад. Дар замони осоишта 
қувваи хадамот барои гузаронидан ва таъмини корҳои муҳандисӣ бар 

vfp://rgn=35364/
vfp://rgn=35364/


зидди сўхтори ҷангалҳо, бартараф намудани оқибатҳои офатҳои 
табиӣ, садамаҳо ва фалокатҳои калон равона шуда метавонанд. 

8. Хадамоти коркарди санитарии одамон ва безараргардонии сару 
либос - дар Хадамоти назорати давлатии санитарию эпидемиологии 
Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва идораҳои тобеи он 
таъсис дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010 № 191). 

Сардори хадамоти коркарди санитарии одамон ва безараргардонии 
сару либос - Сардухтури стансияи санитарию эпидемиологии Вазорати 
тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Вазифаҳои асосии хадамот аз ташкил ва гузаронидани коркарди 
санитарии шахсоне, ки аз маркази маҳали зарардида баромаданд 
безараргардонии сару либос ва воситаҳои ҳимояи инфиродии 
муҳофизатӣ иборат мебошад. 

9. Хадамоти савдо ва озуқа - дар Вазорати рушди иқтисод ва савдои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 
30.03.2010 № 191). 

Сардори хадамоти савдо ва озуқа - Вазири иқтисод ва савдои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Хадамот дар якҷоягӣ бо Иттифоқи ҷумҳуриявии ҷамъиятҳои 
истеъмолкунандагои "Тоҷикматлубот", ҷиҳати таҳия ва амалӣ сохтани 
чорабиниҳо оид ба ҳифзи захираи озуқа ва молҳои ниёзи мардум, 
ташкил намудани захираҳои моддӣ дар паногоҳ ва нуқтаҳои 
идоракунӣ, мардуми эвакуатсияшуда ва ҳайати шахсии ҷузъу томҳо 
шахсони дар маҳалҳои зарардида ва шахсони зарардидаи дар 
отрядҳои ёрии аввали тиббӣ бударо бо маводи озуқа таъмин намудан 
ва барои таъмини нуқтаҳои махсуси коркарди санитарӣ ва отрядҳои 
ёрии аввали тиббӣ бо пойафзол ва сару либос фаъолият мекунад. 

10. Хадамоти таъмин бо маводи сўзишворӣ ва равғанҳои молиданӣдар 
Ҷамъияти саҳҳомии шакли кушодаи "Нафтрасон" таъсис дода мешавад. 

Сардори хадамоти таъмин бо маводи сўзишворӣ ва равғанҳои 
молиданӣ - Раиси Ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи "Нафтрасон" 
мебошад. 

Хадамот дар якҷоягӣ бо Корхонаи воҳиди давлатии "Тоҷикгаз", барои 
таъмин намудани нақлиёт ва дигар техникаю механизмҳо бо 
сўзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ, ки барои гузаронидани 
чорабиниҳои мудофиаи гражданӣ сафарбар шудаанд, фаъолият 
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менамояд ва барои амалӣ намудани ин мақсад нуқтаҳои доимӣ ва 
сайёри таъмини сўзишвориро истифода мебаранд. 

11. Хадамоти ҳифзи ҳайвонот ва наботот - дар Вазорати кишоварзии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои тобеи он таъсис дода мешавад. 

Сардори хадамоти ҳифзи ҳайвонот ва наботот - Вазири кишоварзии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Хадамот ҷиҳати таъмини фаъолияти устувори истеҳсолоти кишоварзӣ 
дар давраи ҷанг бо гузаронидани чорабиниҳо оид ба ҳифзи ҳайвонот, 
наботот, манбаъҳои оби нўшокӣ, хўроки чорво дар хоҷагиҳои 
кишоварзӣ ва дигар иншооти он амал мекунад. Дар давраи ҷанг 
коркарди ветеринарӣ ва табобати чорвои зарардида, безарар 
гардонидани заминҳои кишт, чарогоҳҳо ва махсулоти чорводорӣ ва 
растанипарвариро анҷом медиҳад. 

12. Хадамоти таъминоти моддӣ - техникӣ - дар Ҷамъияти саҳҳомии 
шакли кушодаи "Тоҷиктаъминот" таъсис дода мешавад. 

Сардори хадамоти таъминоти моддӣ - техникӣ - Раиси Ҷамъияти 
саҳҳомии шакли кушодаи "Тоҷиктаъминот" мебошад. 

Вазифаи асосии хадамот аз маблағгузорӣ, таъминот бо воситаҳои 
моддӣ- техникӣ ва масолеҳи сохтмонӣ, ки барои гузаронидани 
чорабиниҳо оид ба ҳифзи аҳолӣ ва иншоотҳои иқтисодӣ заруранд, бо 
моддаҳои безараргардонӣ, инчунин ҷузъу томҳоро бо лавозимоти корӣ 
ва сару либосҳои махсус таъмин менамояд. 

13. Хадамоти таъмирию - техникӣ - дар Корхонаи воҳиди давлатии 
"Мадад" таъсис дода мешавад. 

Сардори хадамоти таъмирию - техникӣ - Раиси Корхонаи воҳиди 
давлатии "Мадад" мебошад. 

Хадамот техникае, ки барои ниёзи мудофиаи гражданӣ пешбинӣ 
шудааст, доимо дар ҳолати дуруст ва омодагӣ нигоҳ дошта барои 
ташкили таъмири техникае, ки дар вақти гузаронидани чорабиниҳои 
мудофиаи гражданӣ аз кор баромадаанд, бурда расонидани техникаи 
аз кор баромада ба нуқтаҳои ҷамъоварии техникаи харобгашта ва 
корхонаҳои таъмири техника, таъмини корхонаҳои таъмири техникӣ ва 
ҷузъу томҳои хадамот бо қисмҳои эҳтиётӣ мусоидат менамояд. 

14. Хадамоти энергетикӣ - дар Ширкати саҳомию холдингии кушодаи 
"Барқи Тоҷик" таъсис дода мешавад. 



Сардори хадамоти энергетикӣ - Раиси Ширкати саҳомию холдингии 
кушодаи "Барки Тоҷик" мебошад. 

Хадамот устувории кори шабакаҳои энергетикиро дар давраи ҷанг 
таъмин менамояд ва ҷиҳати бартараф намудани садамаҳо дар 
шабакаҳои барқӣ ва хати интиқоли барқ, кори манбаъҳои автономии 
барқӣ ва фаъолияти ҷузъу томҳоро ҳангоми гузаронидани корҳои 
наҷотдиҳӣ дар минтақаҳои зарардида таъмин намуда, дар таҳия ва 
амалӣ намудани чорабиниҳо оид ба пинҳонкунии равшании иншооти 
иқтисодии шаҳрҳо ва дигар нуқтаҳои аҳолинишин иштирок мекунад. 

15. Хадамоти муҳофизат аз селҳо ва корҳои соҳилмустаҳкамкунӣдар 
Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис 
дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010 № 191) 

Сардори хадамоти муҳофизат аз селҳо ва корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ 
- Вазири мелиоратсия ва хоҷагии оби Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Хадамот чорабиниҳои мудофиаи гражданиро оид ба муҳофизат аз 
селҳо ва корҳои соҳилмустаҳкамкуниро мегузаронад. Ба зиммаи ў 
ташкил ва иҷрои корҳои таъмирию барқароркунӣ дар минтақаи рух 
додани ҳолатҳои фавқулодда, гузаронидани корҳои 
соҳилмустаҳкамкунӣ дар минтақаҳои асосии дарёҳо, кўлҳо ва 
обанборҳо, иҷрои корҷо ҷиҳати нигоҳ доштан ва ба дигар сў ҷорӣ 
намудан ва дар як ҷо ҷамъ намудани обҳои ҷоришаванда ва ҷараёнҳои 
селӣ, мустаҳкам намудани иншоотҳои муҳофизатӣ, обнигаҳдорӣ, 
гидротехникӣ ва сарбандҳо иборат мебошад. 
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