ҚОНУНИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДАР БОРАИ ФАЪОЛИЯТИ ОБУҲАВОШИНОСӢ
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 2002, №11, мод. 741; соли 2006, №3, мод. 167;
соли 2007, №7, мод. 441; Қонуни ҶТ аз 26.12.11с., №786)
Қонуни мазкур асосцои цуқуқии фаъолиятро дар соцаи обуцавошиноск муқаррар намуда, ба
таъмин намудани талаботи давлат, шахсони цуқуқию воқек ба маълумоти обуцавошиноск, инчунин
иттилоот дар бораи вазъи муцити зист равона гардидааст.
Боби 1. Муқаррароти умумк
Моддаи 1. Мафцумцои асоск
Дар Қонуни мазкур мафцумцои асосии зерин истифода бурда мешаванд:
фаъолияти обуцавошиноск - раванди мушоцидаи вазъи муцити зист, ҷамъоварк, коркард,
тацдил, нигоцдорк, пешницод, баамалбарории маълумот ва пешгӯии тағйиржбии вазъи муцити зист,
инчунин корцои таъсиррасонии фаъолона ба раванди обуцавошиноск ва дигар равандцои геофизикк;
мониторинги муцити табиии зист – мушоцидаи дарозмӯцлат ба вазъи муцити зист,
цодисацои табиии дар он баамалоянда, инчунин бацодацк ва пешгӯии вазъи он;
нуқтаи статсионарии мушоцидавц ба вазъи муцити зист, (мннбаъд нуқтаи статсионарии
мушоидавк) - маҷмӯе, ки қитъаи замин ж як қисми акваторияи (қитьаи бацр, дарж ва ғайра) дар он
асбобу анҷом ва таҷцизотцои барои муайян кардани хусусияти муцити зист пешбинишударо дар бар
мегирад;
нуқтаи сайжри мушоцидавк ба вазъи муцити зист (минбаъд - нуқтаи сайжри мушоцидавк)
- маҷмӯе, ки аз платформаи (дастгоци парвозкунанда ж дигар воситацои царакат) дар он асбобу анҷоми
барои муайян кардани хусусияти муцити зист насбшуда иборат аст;
шабакаи мушоцидавк - маҷмӯи нуқтацои мушоцидавии статсионарк ва сайжр, аз ҷумла ҷойцои
навбатдорк, стансияцо, лабораторияцо, марказцо, идорацои обуцавошиноск, расадхонацо барои
мушоцида ба равандцои физикк ва кимижвии дар муцити зист ба амалоянда ва муайян намудани
хусусиятцои цавошиноск, иқлимк, аэрологк, обшиноск, яхшиноск гелиогеофизикию цавошиносии
кишоварзии пешбинишуда, инчунин барои муайян кардани дараҷаи ифлосшавии цавои атмосфера,
хок ва иншооти обк;
шабакаи давлатии мушоцидавк шабакаи мушоцидавии мақомоти махсуси
ваколатдоркарашуда дар соцаи обуцавошиноск ва соцацои ба он наздик;
иттилоот дар бораи вазъи муцити зист - маълумоте, ки дар натаҷаи мониторинги муцити
зист ба даст оварда мешавад;
иттилооти таъҷилк - иттилооти таъҷилан интиқол додашаванда оид ба цодисацои хатарноки
табик, тағйироти ногацонии амалк ва пешбинишавандаи обу цаво ва ифлосшавии муцити зист, ки ба
цажту саломатии ацолк ва муцити зист зарар расонда метавонанд;
таъсиррасонии фаъолона - таъсиррасонк ба равандцои цавопшноск ва дигар равандцои
геофизикк бо мақсади ба танзим даровардани онцо ва кам кардани зарари эцтимолк аз ин равандцо ба
ацолк ва иқтисодижт;
ташкилотцои махсусгардондашудаи таъсиррасоиии фаъолона ба равандцои цавошиноск
- шахсони цуқуқие, ки растаницои кишоварзиро аз жола цимоя карда, боришот, парокандашавии
туман ва тармафароиро ба танзим медароранд;
стансияцои дурдаст – стансияцое, ки аз мацалцои ацолинишини шацру децот дар масофаи дур
ва шароити мураккаби физикию ҷугрофк воқеъ гардида, бо онцо алоқаи мунтазами нақлижтк вуҷуд
надорад.
Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти обуцавошиноск
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти обуцавошиноск ба Конститутсияи
(Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз Қонуни мазкур, дигар қонунцои Ҷумцурии
Тоҷикистон ва санадцои цуқуқии байналмилалие, ки аз тарафи Тоҷикистон эътироф шудаанд, иборат
мебошад.
Боби 2. Танзим ва идораи давлатии фаъолияти обуцавошиноск

Моддаи 3. Самтцои асосии танзим ва идораи давлатии фаъолияти обуцавошиноск
Самтцои асосии танзими давлатии фаъолияти обуцавошиноск аз инцо иборатанд:
- ташаккул додан ва таъмин намудани кори шабакаи давлатии мушоцидавк;
- таъмин намудани мақомоти цокимияти давлатк, Қуввацои мусаллаци Ҷумцурии Тоҷикистон,
инчунин ацолк бо иттилоот дар бораи вазъи воқек ва пешбинишавандаи муцити зист, аз ҷумла ахбори
таъҷилк;
- муайян кардани талабот ба маводи иттилоотк;
- муайян кардани номгӯи корцои дорои ацамияти ҷумцуриявк дар соцаи обуцавошиноск,
ташкил ва таъмини иҷрои онцо;
- ташаккул додани захирацои иттилооти давлатк дар соцаи обуцавошиноск, таъсис додан ва ба
роц мондани кори фонди ягонаи давлатии маълумот дар бораи муцити табиии зист;
- ташкил ва гузаронидани корцо оид ба таъсиррасонии фаъолона ба равандцои цавошиноск ва
дигар равандцои геофизикк, инчунин назорати давлатк ба гузаронидани ин корцо дар тамоми
қаламрави Ҷумцурии Тоҷикистон;
- таъмин намудани муцофизати шабакаи мушоцидавии давлатк;
- иштирок дар цамкории байналмилалии Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи обуцавошиноск;
- додани иҷозатномаи (литсензия) фаъолият дар соцаи обуцавошиноск мутобиқи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон.
Моддаи 4. Идораи давлатии фаъолияти обуцавошиноск
Идораи давлатии фаъолияти обуцавошиносиро мақомоти ваколатдори Ҳукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон амалк мегардонад.
Моддаи 5. Салоцияти Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба фаъолияти
обуцавошиноск
Салоцияти Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба фаъолияти обуцавошиноск аз инцо
иборатанд:
- таъмини гузаронидани сижсати ягонаи давлатк;
- қабули санадцои меъжрии цуқуқк, ки шарту тартиби амалк гардонидани фаъолияти
обуцавошиносиро муайян менамоянд;
- ба амал баровардани сижсати тарифк ва кредитию молиявк;
- тасдиқи сохтори мақомоти ваколатдоршудаи идораи давлатк оид ба фаъолияти
обуцавошиноск;
- муайян кардани тартибу шартцои гузаронидани мониторинги муцити зист;
- цифз ва муайян кардани меъжрцои бехатарк цангоми тацқиқи цолати муцити зист, инчунин
дар раванди иҷрои он дар шароити махсус;
- муқаррар намудани тартиби ҷуброни зарар (зарари воқек, фоидаи аздастдода) ва зарари
расида дар раванди фаъолияти обуцавошиноск;
- ташкили цамкории байналмилалк дар фаъолияти обуцавошиноск ва иштирок дар шабакаи
байналмилалии обуцавошиноск;
- цалли дигар масъалацои фаъолияти обуцавошиноск мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон.
Моддаи 6. Салоцияти мақомоти цокимияти иҷроия дар махалцо оид ба фаъолияти
обуцавошиноск
Салоцияти мақомоти цокимияги иҷроия дар мацалцо оид ба фаъолияти обуцавошиноск аз
инцо иборатанд:
- тасдиқи самтцои барномацои мацаллии соцаи фаъолияти обуцавошиноск;
- тасдиқи сметаи маблағтузорк ба барномацои мацаллк, аз ҷумла ба фаъолияти истецсолию
хоҷагк ва инкишофи инфрасохтори иҷтимок, ки барои иҷрои ин барномацои мақомоти худудии
мақоми махсуси ваколатдори давлатк дар соцаи фаъолияти обуцавошиноск ҷалб карда шуданд;
- назорат ба фаъолияти шахсони цуқуқк ва воқек, ки ба фаъолияти обуцавошиноск дар цудуди
тобеи онцо машғуланд;
- бо тартиби муқаррарк додани қитьацои замин ва объектцои об барои ташкили шабакацои
мушоцидакунии (нуқтацои алоцидаи статсионарии мушоцидакунк) цолати муцити зист;
- цалли дигар масъалацо мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон.
Моддаи 7. Салоцияти мақомоти махсуси ваколатдори давлатк оид ба фаъолияти

обуцавошнноск
Салоцияти мақомоти махсуси ваколатдори давлатк оид ба фаъолияти обуцавошиноск аз инцо
иборатанд:
- гузаронидани сижсати ягонаи давлатк, тация ва ба амал татбиқ намудани барномацои давлатк,
кору чорабиницо оид ба фаъолияти обуцавошиноск;
- тайжр намудани лоицаи санадцои меъжрию цуқуқк, тация ва қабули методикаи муайян
намудани тартиби мушоцидаи цолати муцити зист;
- ба роц мондани фаъолият ва инкишофи соцаи обуцавошиносии Ҷумцурии Тоҷикистон;
- мутобиқ сохтани фаъолияти субъектцои соцаи обуцавошиноск, ки ба мақомоти давлатии
обуцавошиносии Ҷумцурии Тоҷикистон дохил намешаванд;
- ташкил ва таъмини системаи давлатии мушоцидавк, ҷамъоварк, коркард, тацлил,
мацфуздорк, пешницод ва ба амал баровардани маълумотцо дар бораи цолати муцити табиии зист;
- таъмини истифодабарандагон бо маълумоти воқек ва пешгӯк дар бораи цолати муцити
табиии зист, аз ҷумла маълумоти таъҷилк дар ин хусус;
- додани пешгӯицои расмк, дигар маводи иттилоотк оид ба арзжбии цолати муцити зист;
- ташкил ва гузаронидани тацқиқоти илмк оид ба бацодицк ва пешгӯии цолати муцити зист;
- цалли дигар масъалацо мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон.
Боби 3. Фаъолияти обуцавошиноск. Обьектцо ва субъектцои фаъолияти обуцавошиноск
Моддаи 8. Принсипцои фаъолияти обуцавошиноск
Фаъолияти обуцавошиноск бо риоя намудани принсипцои зерин ба амал бароварда мешаванд:
- мушоцидаи цаматарафа ва бефосила ба вазъи муцити зист;
- ягонагк ва муқоисашавандагии усулцои мушоцидакунк ба вазъи муцити зист, инчунин
усулцои ҷамъкунк, коркард, нигоцдорк ва пацн намудани иттилооте, ки дар натаҷаи мушоцидакунк ба
даст оварда шудааст;
- бехатарии гузаронидани корцо оиди таъсири фаъолона ба равандцои цавошиноск ва дигар
равандцо;
- якҷоя кардани тартиби дохилидавлатк ва байналмилалии мониторинги муцити зист;
- самаранокии истифодаи иттилоот дар бораи вазъи воқек ва пешбинишавандаи муцити зист;
- мутобиқати фаъолияти мақомоти обуцавошиноск бо вазифацои цифзи саломатии ацолк,
цифзи муцити зист ва таъмини амнияти экологк;
- пурра, дуруст ва сари вақт дастрас будани иттилоот дар бораи цолати воқеию
пешбинишавандаи муцити зист ва самарабахш истифода бурдани он.
Моддаи 9. Объектцои фаъолияти обуцавошиноск
Ба объектцои фаъолияти обуцавошиноск иқлим, шароити цавошиноск ва обшиноск, тағйири
муцити зист дар натиҷаи таъсири омилцои табик ва антропогенк, дохил мешаванд.
Моддаи 10. Субьектцои фаъолияти обуцавошиноск
Субъекцои фаъолияти обуцавошиноск инцо мебошанд:
- мақомоти махсуси ваколатдори давлатк дар соцаи обуцавошиноск ва ташкилотцои
минтақавии он;
- ташкилотцои шабакаи мушоцидакунк;
- дигар шахсони цуқуқк ва воқеие, ки фаъолияти обуцавошиносиро дар асоси иҷозатнома
(литсензия) ба амал мебароранд.
Моддаи 101 . Ҳуқуқ ва ӯцдадорицои кормандони мақомоти обуцавошиноск
Кормандони мақомоти обуцавошиноск цуқуқцои зерин доранд:
- пӯшидани либоси махсус ва доштани нишони фарқкунанда;
- гирифта гаштан, нигоц доштан ва истифодаи яроқи ғайринизомк (тапончоцои
мушакпарронк ва кори шикорк) цангоми иҷрои вазифацои хизматк;
- цуқуқцои дигаре, ки санадцои меъжрии цуқуқк муқаррар кардаанд.
Кормандони мақомоти обуцавошиноск ӯцдадорицои зерин доранд:
- риоя намудани интизоми хизматк;
- таъмини хифзи моликияти давлатк;
- балнд бардоштани сатци касбк ва тахассуск;
-ӯцдадорицои дигаре, ки санадцои меъжрии цуқуқк муайян кардаанд. (Қ ҶТ аз 26.12.11с.,
№786)

Боби 4. Асосцо ва тартиби анҷом додани фаъолияти обуцавошиноск
Моддаи 11. Иҷозатномадиции фаъолияти обуцавошиноск
Иҷозатномадиции фаъолият дар соцаи обуцавошиноск ва соцацои ба он алоқаманд, аз
ҷумла иҷрои корцои фаъолона таъсир расонидан ба цодисоту равандцои обуцавошиноск ва
геофизикк, тибқи Ќонуни Љумцурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадицк ба баъзе намудцои
фаъолият» амалк карда мешавад.
Моддаи 12. Намудцои мушоцидаи вазъи муцити зист
Мушоцидаи вазъи муцити зист ба навъцои зерин тақсим мешавад:
- цавошиносии назди заминк;
- обшиноск;
- яхшиноск;
- цавошиносии кишоварзк;
- актинометрк ва тавозуни гармк;
- аэрологк;
- цавошиносии радиолокатсионк;
- озонсанчк;
- дараҷаи ифлосшавии атмосфера, обцо, хок, замин, қабати барф, олами наботот.
Мушоцида ба вазъи муцити зист нисбати дигар ҷузъижти муцити зист, инчунин дар шароити
махсус ва ба мақсадцои мудофиа низ сурат гирифта метавонад.
Моддаи 13. Фаъолияти мақомоти обуцавошииосии Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи
цавошнноск
Фаъолияти мақомоти обуцавошиноск дар соцаи цавошиноск ба муайян кардани вазъият ва
инкишофи цодисацои цавошиноск, равандаои техногенк, физикк, кимижвк ва дигар равандцо дар
атмосфера цангоми таъсири мутақобила бо дигар объектцои муцити зист нигаронида шудааст.
Бо мақсади ба даст овардани маълумотцои цавошиноск дар баландицои дараҷаи стандартк ва
махсуси атмосфера мушоцидаи аэрологк гузаронида мешавад.
Барои омӯхтани таъсири шароитцои цавошиноск ба инкишофи зироатцои кишоварзк ва
парвариши цосил назорати цавошиносии кишоварзк анҷом дода мешавад.
Вазифацои асосии фаъолияти обуцавошиноск дар соцаи цавошиноск аз инцо иборатанд:
- таъмин намудани ташкилотцои пешгӯи бо маълумотцои зарурк барои тартиб додани
пешгӯии цамаи талаботи обуцавошиноск ва огоц намудан аз шароитцои номусоиди дарназардошта;
- огоц кардани мақомоти давлатк, шахсони цуқуқк ва воқек аз цодисацои хавфнок ва табиии
атмосфера ж равандцои иқлимк, дигар тағйиротцои цавошиносии муцити зист;
- ҷамбасти маълумотцои боэътимод дар бораи низоми цавошиноск ва радиатсионк дар цудуди
Ҷумцурии Тоҷикистон.
Моддаи 14. Фаъолияти мақомоти обуцавошиноск дар соцаи обшиноск
Фаъолияти мақомоти обуцавошиноск дар соцаи обшиноск ба мақсади ҷамъоварии маълумот
дар бораи цолати даржцо, кулцо, обанборцо, каналцо, дигар объектцои об ва умуман дар бораи захираи
оби рӯи заминк, ки ба мақсадцои зерин зарур аст, анҷом дода мешавад:
- қонеъ гардонидани талаботи ацолк ва хоҷагии халқ ба маълумотцои оид ба тағйиржбии
низомцои обшиносии объектцои об ва цодисацои хавфноки обшиноск;
- омӯхтани қонуниятцои фазоию муваққатии низоми обшиноск, бурдани цисоботи давлатии
обцо, кадастри об, цисоби захирацои об ва тавозуни оби цавзацо ва цудудцои обк, бацодицк ба таъсири
фаъолияти хоҷагк ба низоми объектцои об ва захирацои об.
Моддаи 15. Мушоцида ва назорати мақомоти обуцавошиноск ба сатци ифлосшавии
муцити зист
Мақомоти обуцавошиноск ба сатци ифлосшавии атмосфера, обцои рӯизаминк, хок, замин,
олами наботот ва қабатцои барф бо мақсади муайян намудани сарбории антропогении ин объектцои
муцити зист аз цисоби партовцои моддацои ифлоскунанда ва аз сарцад воридшавии онцо назорат ва
мушоцида мекунад, инчунин ба ифлосшавии радиоактивии атмосфера, об, хок, замин ва тацшинцои
зери замин мушоцида ва назорат мебарад.
Номгӯи моддацои ифлоскунандаро, ки онцо мавриди мушоцида ва назорат қарор мегиранд,
Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян менамояд.

Моддаи 16. Фаъолияти обуцавошиноск дар шароити махсус
Фаъолияти обуцавошиноск дар шароити махсус (офатцои табик, фалокатцо, садамацо ва дигар
вазъиятцои фавқулодда, барцам додани оқибатцои онцо) қисми таркибии амали системаи давлатии
пешгирк ва барцамдиции оқибатцои вазъияти фавқулоддаи табик ва техногенк мебошад.
Ҳангоми офатцои табик, фалокатцо ж садамацо, ки боиси ифлосшавии муцити зист гардидаанд
ж боиси он шуда метавонанд, мушоцидацои иловагк ба тағйироти муцити зист гузаронида мешавад.
Моддаи 17. Моинторинги цолати муцити табиии зист
Аз ҷониби мақомоти обуцавошиноск ба амал барвардани мушоцидацо, ки моддацои 12-16
цамин Қонун пешбинк кардааст, аслан мониториги цолати муцити зист мебошад.
Моддаи 18. Нуқтацои шабакацои мушоцидакунк ва цифзи онцо
Воциди ибтидоии истецсолии системаи миллии обуцавошиноск ва шабакаи байналмилалии
обуцавошиноск, ки дар бораи цолати муцити зист бевосита маълумот гирифта, онро кор карда, ба
марказцои обуцавошиноск пешницод менамояд, нуқтаи шабакаи мушоцидакунк мебошад.
Вайрон кардан ж ба ҷои дигар кучонидани нуқтацои шабакацои мушоцидакунк, инчунин
кушодани объектцои нав ж бастани объектцои амалкунанда, ки ба шабакаи давлатии мушоцидакунк
дохил мешаванд, танцо бо иҷозати мақомоти махсуси ваколатдори давлатк дар соцаи фаъолияти
обуцавошиноск бо мувофиқаи мақомоти мацаллии цокимияти иҷроия сурат мегирад.
Бо мақсади ба даст овардани маълумоти боэътимод дар бораи гузариши равандцои табик дар
ҷойцои гузаронидани мушоцидаи цолати муцити зист дар атрофи нуқтацои шабакацои мушоцидакунк,
минтақацои муцофизатк ҷорк намуда, дар онцо фаъолияти хоҷагк ва дигар фаъолият мацдуд карда
мешавад.
Тартиби муқарар кардани минтақацои муцофизатк ва номгӯи мацдудиятцои фаъолияти хоҷагк
ва дигар фаъолиятро дар онхо Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян менамояд.
Барои ҷойгаркунии шабакацои мушоцидакунк ҷудо кардани қитъацои замин ва акваторияи обк
мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон сурат мегирад
Социбони заминцо, заминистифодабарандагон ва дигар истифодабарандагони табиат, ки дар
қитъацои замини онцо нуқтацои шабакацои мушоцидакунк ҷойгир шудаанд, ӯцдадоранд барои ба ин
нуқтацо омада анҷом додани корцои мушоцидавк, интихоби намунацо, таъмиру барқарорсозк ва дигар
корцо имконият фароцам оваранд.
Моддаи 19. Маблағгузорк ба фаъолияти обуцавошиноск
Таъминоти молиявии фаъолияти давлатии обуцавошиноск аз цисоби маблағцои зерин сурат
мегирад:
- буҷети давлатк;
- фондцои мақсадноки цифзи табиат;
- манбацои дигари манънакардаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон.
Фаъолияти обуцавошиноск мумкин аст дар асоси шартнома аз рӯи фармоишцои шахсони
цуқуқк ва воқеък бидуни расондани зарар ба иҷрои цаҷми корцое, ки аз цисоби буҷет маблағгузорк
мегардад, низ иҷро карда шавад.
Корцо дар соцаи обуцавошиноск цангоми барцам додани оқибатцои вазъияти фавқулода аз
цисоби буҷети давлатк ва дигар манбацои манънакардаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
маблағгузорк карда мешаванд.
Боби 5. Иттилоот дар бораи вазъи муцити зист
Моддаи 20. Категорияцои дастрасшавии иттилоот дар бораи вазъи муцити зист ва маводи
иттилоот
Иттилоот дар бораи вазъи муцити зист ва маводи иттилоотк ошкоро ва ба цама дастрас
мебошад, ба истиснои иттилоот, ки мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба категорияи
дастрасшавии мацдуд мансуб дониста шудааст.
Иттилооти таъиноти умумк ба гурӯци захирацои ҷумцуриявии иттилоот дар соцаи
обуцавошиноск мансуб дониста мешавад.
Моддаи 21. Фонди ягонаи давлатии маълумот дар бораи вазъи муцити зист
Фонди ягонаи давлатии маълумот дар бораи вазъи муцити зист, дар асоси ҷамъкунк, коркард,
бацисобгирк, нигоцдорк ва пацн намудани иттилоотк барасмиятдаровардашуда дар бораи вазъи

муцити зист ташаккул межбад.
Таркиб ва сохтори маълумоти барасмиятдаровардашуда дар бораи вазъи муцити зист, инчунин
тартиби ташаккул додан ва ихтижрдорк кардани фонди ягонаи давлатии маълумотро дар бораи вазъи
муцити зист Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян мекунад.
Моддаи 22. Тартиби пешницод кардани иттилоот дар бораи вазъи муцити зист аз тарафи
шахсони цуқуқк ва воқек
Пешницод кардани иттилоот дар бораи вазъи муцити зист, аз тарафи шахсони цуқуқк ва воқек
ба мақомоти махсуси ваколатдори давлатк дар соцаи обуцавошиноск бо тартиби муқаррарнамудаи
Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон амалк гардонида мешавад.
Моддаи 23. Шартцои ба истифодабарандагон (истеъмолкунандагон) пешницод намудани
итталоот ва
маводи иттилоотк дар бораи вазъи муцити зист
Иттилоот ва маводи иттилоотк дар бораи вазъи муцити зист ба истифодабарандагон бепул,
инчунин дар асоси шартномацо мувофиқи қонунгузории Ҷумцрии Тоҷикистон пешницод карда
мешавад.
Иттилоотк таъиноти умумк ба истифодабарандагон дар шакли матнцо ба тарзи хаттк,
таблитсацо ва ҷадвалцо ба воситаи алоқаи почта, тавассути воситацои ахбори умум ва алоқаи
электронк мувофиқи тартиби иттилоотк доимк ж аз рӯи дархости истифодабарандагон расонида
мешавад.
Иттилооти махсус дар бораи вазъи муцити зист ба истифодабарандагон дар асоси шартнома
расонида мешавад.
Мақомоти махсус ваколатдори давлатк дар соцаи обуцавошиноск вазифадораст, ки ба
истифодабарандагон ба таркиби иттилооти пешницодшуда оид ба вазъи муцити зист, дар бораи
шаклцои расонидани ин иттилоот ба ташкилотцое, ки ба истифодабарандагон хизмати ахборотк
мерасонанд, маълумот дицад.
Тартиби пешницод намудани иттилоот дар бораи вазъи муцити зист аз тарафи шахсони цуқуқк
ва воқек давлатцои хориҷк бо шартномацои байналмилалии Ҷумцурии Тоҷикистон ва дигар санадцои
меъжрию цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд.
Боби 6. Муқаррароти хотимавк
Моддаи 24. Назорати давлатк ба амалк гаштани фаъолияти обуцавошиноск
Вазифаи назорати давлатк ба амалк гаштани фаъолияти обуцавошиноск аз ҷониби цамаи
иштирокдорони он новобаста ба шаклцои моликият ва тобеъият иҷро намудани талаботи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти обуцавошиноск мебошад.
Ба амалк гаштани фаъолияти обуцавошиноск мақомоти махсуси ваколатдори давлатк дар
соцаи фаъолияти обуцавошиноск ва мақомоти цудудии он бо тартиби муқарраркардаи Ҳукумати
Ҷумцурии Тоҷикисгон назорати давлатк мебаранд.
Моддаи 25. Ҳалли бацсцо байни иштирокдорони фаъолияти обуцавошиноск
Бацсцои байни истецсолкунандагон ва истифодабарандагони маълумот дар бораи цолати
муцити зист бо тартиби суди барраск мешаванд.
Моддаи 26. Ҷавобгарк барои вайрон кардани Қонуни мазкур
Шахсони цуқуқк ва воқек, ки талаботи Қонуни мазкурро вайрон мекунанд, тибқи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида мешаванд.
Моддаи 27. Тартиби мавриди амал қарор додани Конуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмиаш мавриди амал қарор дода шавад.
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