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Н О М Г ӮИ
масъалаҳои назоратие, ки тибқи онҳо санҷиши фаъолияти субъектҳои
хоҷагидорӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист гузаронида мешавад.
Номгӯи мазкур дар асоси моддаи 13 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон» таҳия шуда, номгӯи масъалаҳои назоратиеро, ки тибқи онҳо
санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист
гузаронида мешавад, муайян менамояд.
1. Аз тарафи ҳамаи вазоратҳо ва идораҳо, ташкилотҳои давлатӣ, хусусӣ ва
ҷамъиятӣ, нақлиётҳои обӣ ва дигар намуди воситаҳои нақлиётӣ, новобаста
аз шакли мансубияти идоравӣ, шахсони воқеъӣ, ҳуқуқӣ ва хориҷӣ риоя
кардани талаботҳои қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи
ҳифзи муҳити зист, стандарт дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва истифодаи
оқилонаи сарватҳои табиӣ, иҷроиши қарорҳо ва супоришҳои Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ,
қарорҳо, фармонҳо, меъёрҳо ва нишондодҳои мақомоти салоҳиятдори
ҳифзи муҳити зисти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои истифодаи
сарватҳои табиӣ ва ҳифзи муҳити зист.
2. Аз тарафи вазорату идораҳо иҷро кардани ӯҳдадориҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки аз Конвенсияҳои байналмилалӣ ва созишномаҳо дар бахши
истифодаи оқилонаи сарватҳои табиӣ ва ҳифзи муҳити зист бармеоянд.
3. Мавҷудияти иҷозат ва меъёри ҳадди ақали партовҳои моддаҳои
ифлоскунанда ба ҳавои атмосфера, дар об, пармакунии чоҳҳои обгирӣ,
барои ҳосилшавӣ ва ҷойгиронии партовҳо, аз ҷумла партовҳои хатарнок ва
дигар моддаҳои ба муҳити экологӣ таъсиррасонанда, риояи шарту
талаботҳои иҷозатномаҳо.
4. Таҳия ва иҷрои чорабиниҳо ҷиҳати муваффақ шудан ба меъёрҳои
муқарраршуда оид ба муҳити зист ва барқароркунии сарватҳои табиӣ.

5. Риояи меъёрҳои ҳадди ҷоизи партовҳои моддаҳои ифлоскунанда ба
муҳити зист аз манъбаҳои доимӣ ва ҳаракаткунанда, мавҷудият ва ҳолати
дидбонгоҳҳои назорати ҳолати ҳавои атмосферӣ, ҳамчунин шартҳо ва
тартиби партофтани ин моддаҳо таввассути оби ҷорӣ ва дигар барандагон,
инчунин партовҳо.
6. Иҷроиши вазифаҳо оид ба ҳифзи муҳити зист, истифодаи оқилонаи
сарватҳои табиӣ, барқароркунӣ ва омӯзиши захираҳои табиие, ки дар
Барномаи иқтисодӣ ва тарақиёти иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин дар нақшаҳои
вазорату идораҳо, ташкилот ва муассисаҳо пешбинӣ шудаанд.
7. Истифода ва ҳифзи замин, сари вақт ва бо сифат иҷро кардани маҷмӯъи
чорабини зарурӣ оид ба пешгирӣ ва бартараф кардани ифлосшавӣ
тавассути партовҳои исттеъмолӣ ва истеҳсолӣ, обҳои ҷорӣ , ботлоқшавӣ,
ҳамчунин вайрон кардани замин ҳангоми истифодаи сарватҳои замин,
иҷрои корҳои сохтмонӣ, геологӣ, кофтуковӣ ва корҳои ба инҳо монанд.
8. Сари ва бо сифат иҷро кардани комплекси чорабиниҳои зарурӣ оид ба
ҳифзи замин аз таназзулёбии обӣ ва бодӣ, нигоҳдории ҳолати оптималии
иншооти зидди таназзулёбӣ, хатти ҳимоявии ҷангал ва дигар объектҳои
ҳифзкунандаи замин, пешгирии биёбоншавӣ, шӯршавӣ, ботлоқшавии
замин ва равандҳои ба ин монанди зиёновар, ки боиси кам шудани
ҳосилнокӣ, таназзулёби, камшавӣ, нобудшавӣ ва расонидани зарар ба
муҳити зист ва саломатии аҳолӣ мегардад.
9. Риояи талаботҳо оид ба ҳифзи обҳои зеризаминӣ ва рӯизаминӣ, аз ҷумла
обҳои маъданӣ, ҳифзи замин, ҷангал ва дигар объектҳои муҳити зист аз
таъсири зараровари партовҳои саноати коркарди кӯҳӣ, истеъмолӣ,
истеҳсолӣ ва партовҳои ба ин монанд, ҳолати партовгоҳҳо, полигонҳо ва
ҷойҳои нигоҳдорию ғарамшавии партовҳо.
10. Ҳангоми вайрон кардани қабати биологии замин, ҷиҳати барқароркунӣ,
гузаронидани корҳои Рекултиватсия, нигоҳдорӣ ва истифодаи қабати
ҳосилнокии хок.
11. Риояи меъёр ва қоидаҳо барои истифодабарӣ ва ҳифзи канданиҳои
фоиданоки маъмули умум. Роҳ надодан барои корҳои кофтуковӣ, кор аз
рӯи таҳияи корҳо канданиҳои фоиданоки маъмули умум, сохтмони
саноатӣ, ифлоскунии заминҳои ҳудудҳои махсус муҳофизатшаванда, бо
партовҳои маишӣ.
12. Риояи қоидаҳои муқарраршуда оид ба истифодабарӣ, нигоҳдорӣ ва
кашонидани пеститсидҳо, нуриҳои маъданӣ ва дигар моддаҳои химиявӣ,
талабот оид ба безараргардонӣ, гӯронидани пеститсидҳои мӯҳлати
истифодаашон гузашта ва барои истифода иҷозат доданашуда, ҳамчунин
зарфҳои нигоҳдории онҳо.

13. Риояи талаботҳо оид ба ҷамъоварӣ, кашонидан, ҷойгиронӣ,
безараркунӣ ва истифодаи партовҳои сахти маишӣ, саноатӣ, заҳрнок.
14. Иҷроиши талаботи ҳифзи муҳити зист ҳангоми ҷудо кардани қитъаи
замин, мавҷудияти хулосаи экспертизаи давлатии экологӣ барои тамоми
намуди фаъолиятҳои хоҷагидорӣ. Роҳ надодан барои чаронидани чорво,
худсарона ишғол намудани замин, шудгори заминҳо, оташгиронӣ ва дигар
амалҳо дар заминҳои ҳудудҳои махсус муҳофизатшаванда.
15. Риояи талаботҳо оид ба ҳифз ва истифодаи оқилонаи об, замин, ҳавои
атмосфера, ҷангал ва дигар сарватҳои табиӣ, ҷойгиронӣ, лоиҳакашӣ,
сохтмон, реконструксия ва ба истифодадиҳӣ, ҳамчунин корҳои пармакунӣ,
кабелгузаронӣ, қубургузаронӣ ва дигар намуди коммуникатсия, назорати
хатҳо ва минтақаҳои муҳофизати манъбаҳои обӣ, гирифтани растаниҳои
обӣ ва амсоли онҳо, ки ба ҳолати муҳити зист таъсир мерасонад.
16. Истифодаи ҳавои атмосфера барои эҳтиёҷоти истеҳсолӣ дар ҳолате, ки
он ба тайирёбии ҳолати атмосфера, муҳити зист, ҳамчунин риояи қоида ва
меъёрҳои истифодабарии об, обҷудокунӣ ва ҷойҳои барои истифодаи об
муқарраркардашуда, таъсир мерасонад.
17. Риояи талаботҳо оид ба таҷҳизонидани иншоотҳои обтақсимкунӣ дар
обанборҳои моҳипарварӣ, бо воситаҳои муҳофизаткунанда, ҳамчунин
ҳолати техникӣ ва риояи тартиби истифодабарии таҷҳизот барои гузаргоҳи
моҳӣ (мигратсия).
18. Ҳолати самаранокии кори таҷҳизоти обу газтозакунанда ва иншоотҳои
канализатсионӣ, риояи қоидаҳои истифодабарии он, таҷҳизот ва
аппаратура барои тоза кардани моддаҳои ифлоскунанда дар муассиса,
ташкилот ва корхонаҳо, ҳамчунин воситаҳои нақлиётӣ новобаста аз
мансубият ва шаҳрвандӣ.
19. Иҷроиши вазифаҳои нақшавӣ оид ба сохтмон ва ба истифодадиҳии
таҷҳизот ва аппаратура барои тоза кардани партовҳои моддаҳои
ифлоскунанда ба муҳити зист ва истифодаи мақсадноки маблағҳои ба ин
мақсад ҷудокардашуда.
20. Риояи меъёрҳо ва қоидаҳои экологии истифодабарии сарватҳо барои
эҳтиёҷоти истеҳсолӣ, хангоми ба истифода додани объектҳои саноатӣ,
маишӣ, хоҷагии қишлоқ ва дигарҳо.
21.Риояи меъёрҳои муқарраркардашуда барои бурдани корҳо вобаста ба
тариқи сунъӣ тағйир додани ҳолати атмосферӣ ба мақсадҳои истифода дар
хоҷагии халқ.
22. Риояи талаботҳои экологӣ ҳангоми истифодабарии системаи хоҷагиҳои
об ва обанборҳо, ҳамчунин кӯлҳо ва дигар манбаъҳои обие, ки ҳамчун
обанборҳо истифода карда мешавад.

23. Иҷрои чорабиниҳо оид ба афзунгардонии сарватҳои табиӣ ва ҳифзи
макони зист, шароити инкишофёбӣ ва роҳи муҳоҷироти ҳайвонот,
ҳамчунин муҳити инкишофёбии растанӣ.
24. Риояи меъёр ва қоидахои шикори моҳӣ ва дигар ҳайвонотҳои обӣ ва
истифодаи растаниҳо, ошкор намудани ҳолатҳои ғайриқонунии шикори
моҳӣ, шикори ғайриқонунӣ ва дигар ҳолатҳои истифодабарии олами
ҳайвонот.
25. Риояи талаботҳо ва қоидаҳои экологӣ дар минтақаҳои таризм ва
рекреатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. (Туризми байналхалқӣ моҳидории
ҳаваскорӣ ва литсензионӣ, шикор ва муассисаҳои ба шикор алоқаманд).
26. Риояи тартиби вобаста кардан ва ба истифода додани ҳавзҳои
моҳипарварӣ ба муассисаҳои моҳипарвар, хоҷагиҳои шикори моҳӣ ва
дигар муассисаҳои маҳсулоти моҳитайёркунанда .
27. Аз тарафи муассисаҳо, ташкилотҳо ва хоҷагиҳо таҳия ва иҷро кардани
чорабиниҳо оид ба ҳифз, афзунгардонӣ ва акклимитизатсияи ҳайвонҳо ва
растаниҳо.
28. Риояи тартиби ҷудокунӣ ва вобастакунии шикоргоҳҳо ба хоҷагиҳои
шикор, меъёр, мӯҳлат ва тақсимоти меъёр (квота) барои намудҳои
ҳайвонҳои шикоршавандае, ки барои шикори онҳо иҷозатнома, чиптаҳо
гирифта мешаванд, дигар талаботҳо оид ба ҳифз ва истифодаи олами
ҳайвонот.
29. Иҷрои чорабиниҳо оид ба таъмини истифодаи оқилона ва
барқароркунии олами наботот, аз ҷумла ҷангал, ҳифзи олами ҳайвонот, бо
тартиби муқараргардида ташкили кори хоҷагӣ дар ҷангал аз тарафи
муассисаю ташкилотҳои хоҷагии ҷангалу шикор ва дигар муассисаҳое, ки
ҷангал ба онҳо вобаста карда
шудааст, ҳамчунин дигар
ҷангалисфодабарандагон. Роҳ надодан ба буриши ғайриқонунии дарахтон
ва буттаҳо, ҷамъоварии меваҳои ҷангал, замбурӯғ, тухмиҳо, гулҳо ва дигар
намудҳои олами растанӣ.
30. Аз тарафи вазорату идораҳо, муассисаю ташкилотҳо ва хоҷагиҳо дуруст
бурдани ҳисоби истифодаи сарватҳои табиӣ ва партофтани моддаҳои
ифлоскунанда ба муҳити зист.
31. Риояи тартиби муқарраркардашуда барои бурдани ҳисоби давлатии
ҳайвонҳои ваҳшӣ ва истифодаи онҳо, бурдани кадастри давлатии олами
ҳайвонот. Бурдани мониторинги табиати ваҳшӣ ва саҳеҳии маълумотҳои
ба даст омада.
32. Иҷрои чорабиниҳо оид ба пешгирии партовҳои садамавии
ифлоскунандаи муҳити зист ва бартараф кардани оқибатҳои он.
33. Риояи меъёрҳои экологӣ ҳангоми ҷорӣ кардани техника ва технологияи
нав, азнавсозии муассисаҳо, корхонаҳо, маводҳо ва ашёҳо, аз ҷумла

маводҳои химиявӣ ва вайронкунандаи қабати озон, дигар фаъолияте, ки ба
муҳити зист таъсири зараровар мерасонад.
34. Истифодаи оқилона ва афзунгардонии растаниҳои техникӣ, доруворӣ ва
дигар намуди олами наботот.
35. Риояи тартиб ва меъёрҳо ҳангоми воридот, содирот ва истифодаи
маводҳои такроранистифодашаванда.
36. Риояи талаботҳо ҳангоми гузаронидани тафтиши (аудити) экологӣ
ҷиҳати муқаррар намудани дурустии ҳисоби пардохт барои ифлоскунии
муҳити зист ва пешбурди фаъолият дар бахши ҳифзи муҳити зист .
37. Риояи талабот ҳангоми пешниҳоди ҳисоботҳои оморӣ дар бахши
муҳити зист.
38. Иҷрои талаботҳои қонунҳои соҳаи ҳифзи муҳити зист ва ҳуҷҷатҳои
меъёрӣ, ҳангоми пардохт намудани маблағҳо барои ифлоскунии муҳити
зист (пардохти ҳатмӣ) ва истифодаи сарватҳои табиӣ, ҳамчунин пардохти
маблағи ҷарима ва зарари муқарракардашуда.
39. Риояи талаботҳои қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» ва қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3-апрели соли 2007, №172 «Оид ба тасдиқи
Низомнома дар бораи хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои
фаъолият».
40. Риояи мӯҳлати иҷрои супоришҳои иҷроишашон ҳатмӣ, ки дар натиҷаи
санҷиши қаблӣ пешниҳод шуданд, ҳамчунин иҷрои натиҷаи протоколҳо ва
корҳо барои қонунвайронкунӣ дар соҳаи истифода ва ҳифзи муҳити зист.
41. Риояи истифодабарии оқилона ва ҳифзи захираҳои табиӣ дар ҳудуди
заминҳои хоҷагиҳои ҷангали ҷумҳурӣ.
42. Риояи режими нигоҳдории мамнӯъгоҳҳо ва парваришгоҳҳои давлатӣ,
паркҳои табиӣ ва миллӣ ва дигар ҳудудҳои табиии махсус
муҳофизатшаванда, ки ба сохтори Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил нестанд, аз тарафи онҳо иҷро
кардани чорабиниҳои барқароркунӣ ва санитарӣ, дошта гирифтан ва
парондани ҳайвонҳо ба мақсадҳои илмӣ, селексионӣ ва бо мақсади
батанзимдарории шумораи онҳо, ҳамчунин ҷамъоварии маводҳои
коллексионӣ.
43. Назорати ҳолати сабзиш ва нигоҳубини навниҳолҳои шинонидашуда
дар ҳудуди хоҷагиҳо, корхона, муассиса ва ҳудудҳои маъмурии шаҳру
ноҳияҳои ҷумҳурӣ.

