ҚАРОРИ
МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ
МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Оиди қабул намудани Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон
«Дар бораи партовцои истецсолк ва истеъмолк» ва
мавриди амал қарор додани он
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 2002, №4, қ- 1, мод. 289)
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи партовцои истецсолк ва истеъмолк» қабул карда
шавад.
2. Қонуни мазкур пас аз интишори расмиаш мавриди амал қарор дода шавад.
3. Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон қарорцои худро ба Қонуни мазкур мутобиқ, гардонад.

Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси
Олии Ҷумцурии Тоҷикистон
ш. Душанбе
13 марти соли 2002
№563

С. ХАЙРУЛЛОЕВ

ҚАРОРИ
МАҶЛИСИ МИЛЛИИ
МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Оиди Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон
«Дар бораи партовцои истецсолк ва истеъмолк»
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 2002, №4, қисми 1, мод. 288)
Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистонро «Дар
бораи партовцои истецсолк ва истеъмолк» барраск намуда, қарор мекунад:
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи партовцои истецсолк ва истеъмолк» ҷонибдорк карда
шавад.

Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси
Олии Ҷумцурии Тоҷикистон
ш. Душанбе
23 апрели соли 2002
№ 270

М. УБАЙДУЛЛОЕВ

ҚОНУНИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи партовцои истехсолк ва истеъмолк
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 2002, №4, қ-1, мод. 287; соли 2005, №7,
мод. 409; Қонуни ҶТ аз 28.06.11с., №736)
Қонуни мазкур муносибатцоеро, ки дар рафти цосилшавк, ҷамъоварк, нигоцдорк, истифодабарк,
кашондан, безараргардонк ва гуронидан, инчунин дар идоракунк ва назорати давлатк дар соцаи
муомилот бо партовцо ба мижн меоянд, танзим менамояд ва ба пешгирии таъсири манфии партовцои

истецсолк ва истеъмолк ба муцити атроф, саломатии инсон цангоми муомилот бо партовцо ва истифода
бурдани онцо барои эцтижҷоти хоҷагию истецсолк ба сифати манбаи иловагии ашжи хом мусоидат
менамояд.
БОБИ 1. ҚОИДАҲОИ УМУМК
Моддаи 1. Мафцумцои асоск
Дар Қонуни мазкур мафцумцои асосии зерин истифода мешаванд:
- партовцо - моддацои гуногун, масолец ва ҷисмцое, ки дар рафти цажт ва фаъолияти инсон ба
вуҷуд омада, дар ҷои пайдо ж зоциршудаашон қобили истифода бурдан нестанд ва моликашон онцоро
нобуд карданианд ж худ цатман бо роци истифодабарк ж барцамдицк аз онцо халос шуданиянд;
- партовцои истеъмолк- мацсулот, масолец, моддацое, ки дар натиҷаи истеъмолкунк хусусиятцои
истеъмолии худро пурра ж қисман гум кардаанд;
- ашжи хоми дуюмдараҷа- партовцои истецсолк ва истеъмолие, ки барои истифодаи дубора ҷамъ
(муцайж) ва тайжр карда шудаанд;
- партовцои рӯзғор – партовцои истеъмолие, ки дар мацалцои ацолинишин дар натиҷаи
фаъолияти цажтии ацолк пайдо шудаанд;
- партовцои хатарнок - партовцое, ки дар таркиби худ моддацои дорок хусусиятцои хатаровар (ба
монанди зацрнокк, сирояткунанда, таркишк, хатари сухторк, қобилияти баланди реаксиониро) доранд
ва дар миқдору шаклцое мавҷуданд, ки цар кадоми он чк мустақилона ва чк дар тамос бо моддацои
дигар барои саломатии инсон ва муцити атроф хатари бевосита ж имконпазир доранд;
- муомилот бо партовцо - тамоми шаклцои фаъолият, ки ба цосилшавк ҷамъоварк, нигоцдорк,
кашондан, истифодабарк, безараргардонк, гуронидани партовцо вобаста аст; (ҚҶТ аз 28.06.11с.,№736)
- мақомоти ваколатдор дар соцаи муомилот бо партовцо - мақомоти махсусе, ки аз ҷониби
Ҳукумати Ҷмцурии Тоҷикистон дар соцаи муомилот бо парговцо ваколатдор гашгааст;
- нигоцдории партовцо – нигоц доштани партовцо дар захирагоццои махсус таҷцизонидашуда то
лацзаи аз он ҷо барои гуронидан, безарар гардондан ж ба истифода баровардани онцо;
- гуронидани партовцо - ҷудогузории партовцо, ки дар муцити атроф пацн гаштани моддацои
ифлоскунандаро пешгирк намуда, ба истифодаи минбаъдаи ин партовцо роц намедицад;
- истифодаи партовцо- истифодаи партовцо барои истецсоли мацсулот ва иҷрои корцо
(хизматрасонк) ж цосил намудани неру (энергия);
- безараргардонии партовцо - коркард (аз ҷумла сӯзондан)-и партовцо дар дастгоццои махсус, ки
таъсири хатарнокии онцоро ба муцити атроф ва инсон кам мекунад;
- технологияи кампартов - ҷаражни истецсоли мацсулот, ки дар рафти он цангоми истецсоли як
воциди мацсулот назар ба истифодаи усулцои мавҷудаи анъанавии истецсолии цамин мацсулот миқдори
ками партов цосил мешавад;
- меьжрцои муомилот бо партовцо- мацдудияти миқдори ва сифатк вобаста ба цосилшавк,
ҷамъкунк, нигоцдорк, истифодабарк, кашондан ва гуронидани партовцо бо назардошти таъсири онцо ба
муцити атроф;
- меъжри ҷойгиркунонии партовцо - миқдори интицоии партовцо, ки ҷойгир карданаш бо
назардошти вазъи экологии минтақа дар муцлати муқарраршуда ба шахсони воқек ва цуқуқк иҷозат
дода шудааст;
- мавзеи ҷойгиркунонии партовцо – машқгоццо, партовгоцои иҷозатшуда, анборцои махсус,
хоктудацои ҷинсцои кӯцк ва дигар мавзеъцои таҷцизонидашудаи махсус барои нигоцдорк ва гуронидани
партовцо;
- аз сарцадгузаронк – цар гуна ҷойивазкунк (бо нақлижт гузарондан)-и партовцо аз мацалле, ки дар
цудуди давлати дигар мебошад;
- шиносномаи партовцои хатарнок – цуҷҷате, ки аз хусусияти сифатк ва миқдории партовцо бо
нишондоди шаклу дараҷаи хатарнокии онцо шацодат медицад;
- мониторинги мавзеи гуркунк — назорати дарозмӯцлат ба цолати мавзеи гуркунии партовцо,
ифлосшавии муцити атроф дар цудуди чунин мавзеъцо ва муцити зист дар натаҷак цодисацои табиии
дар он баамалоянда, инчунин бацодицк ва пешгуии ифлосшавии муцити зист аз цолатцои воқеии чунин
мавзеъцо.
- партовцои бесоциб - партовцое, ки социб надоранд ж ин ки социби онцо номаълум аст;
- коркарди партовцо - фаъолияте, ки ба истифодаи партовцо ба сифати захирацои дуюмдараҷа
вобастагй дорад;

- нест кардани партовцо - фаъолият о ид ба гӯркунк, безарар кардан ва ж несту нобуд сохтани
партовцо. (ҚҶТ аз 28.06.11с.,№736)
Моддаи 2. Қонунгузори дар бораи партовцои истецсоли ва истеъмолк
1.Қонунгузорк дар бораи партовцои истецсоли ва истеъмолк ба Конститутсияи (Сарқонуни)
Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии
Тоҷикистон ва санадцои цуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумцурии Тоҷикистон иборат
мебошад.
2. Муомилот бо партовцои радиоактивк ва ба иншоотцои обк партофтани моддацои зарарнокро
қонунгузории махсус танзим мекунад.
Моддаи 3. Доираи амали Қонуни мазкур
Қонуни мазкур ба цамаи шахсони воқеи ва цуқуқк новобаста аз шакли моликияташон, ки фаъолияти
худро дар соцаи муомилот бо партовцо дар цудуди Ҷумцурии Тоҷикистон амалк мегардонанд, тааллуқ дорад.
(ҚҶТ аз 28.06.11с.,№736)
Моддаи 4.Принсипцои асосии сижсати давлати дар соцаи муомилот бо партовцо
Принсипцои асосии сижсати давлати дар соцаи муомилот бо партовцо инцо мебошанд:
- бартарии цифзи муцити атроф бо мақсади муцофизати цажт ва саломатии инсон;
- вобаcтагии илман асоснокшудаи манфиатцои иқтисодию экологии ҷамъият;
-таъсис додану татбиқ намудани равандцои технологияцои кампартов;
- коркарди комплексии захирацои моддию ашжи хом дар асоси силсилаи технологияцои сарбаста;
- истифодаи механизмцои цавасмандгардонии иқтисодк, барои ба гардиши хоҷагию истецсоли
ҷалб намудани партовцо;
- риояи талаботи қонунгузории санитарк ва цифзи табиат, ногузирии таъини ҷавобгарк барои
вайрон намудани он;
- назорати давлати ба риоя намудани қоидацои муқарраршудаи санитарк, меъжрцои гигиенк ва
бехатарии экологи цангоми муомилот бо партовцо;
- банақшагирии чорабиницо оид ба нигоцдории бехатарии партовцо ва маблағгузории онцо;
- озодона дастрас будани ахборот дар соцаи муомилот бо партовцо барои шахсоне, ки
манфиаташон цангоми чунин фаъолият зарар дида метавонад;
- қабул кардани қарорцое, ки манфиати ацолиро бо назардошти цифзи манфиатцои миллк ифода
менамояд ва иштирок намудан дар цамкории байналмилалк дар соцаи муомилот бо партовцо.
Моддаи 41. Партовцо цамчун объекти цуқуқи моликият
1. Партовцо объекти цуқуқи моликият мебошанд. Ҳуқуқи моликият ба партовцо метавонад бо
тартиби пешбининамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон аз як шахе ба шахеи дигар гузарад.
2. Истецсолкунандаи партовцо цуқуқи моликият ба партовцоро аз лацзаи цосилшавии онцо ва то ба
шахеи дигар гузаштани ин цуқуқ ж ин, ки то коркард ж пурра несту нобуд сохтани партовцо бо тартиби
пешбининамудаи Қонуни мазкур ба даст меорад.
3. Дар цолати хусусигардонии корхонацои давлатк, ки дар натиҷаи фаъолияти онцо цаҷми
муайяни партовцо цосил шудааст, цуқуқи моликият ба партовцо ва ӯцдадорицои ҷуброн кардани то во
ни зарари аз партов ба саломатии инсон, молу мулки шахсони воқек ва цуқуқк ва муцити зист расида ба
социбони нав мегузаранд.
Моддаи 42. Партовцои бесоциб
1. Тартиби муомилот бо партовцои бесоцибро мақомоти иҷропяи мацаллии цокимияти давлатк
муайян мекунад, ба шарте ки дар қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон тартиби дигаре пешбинкнашуда бошад.
2. Мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк барои ошкор намудан ва ба цисоб гирифтани
партовцои бесоциб, истифодаи маҷмӯии ин гуна партовцо, риояи шартцои муомилот бо онцо ва
пешгирии таъсири манфии онцо ба муцити зист ва саломатии инсон. масъул мебошанд.
3. Истифодабарандагони қитъацои замине, ки дар он қитъацо партовцо ошкор карда шудаанд ва
ин партовцо ба онцо тааллуқ надоранд, вазифадоранд оид ба ин цолат мақомоти кҷроияи мацаллим
цокимияти давлатии дахлдорро хабардор намоянд.
4. Мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк вазифадоранд барои пайдо кардани
социбмулки партовцои бесоциб, муайян кардани дараҷаи хавфнокии онцо, ташкили бацисобгирии

партовцои бесоциб чора андешанд ва нисбат ба муомилот бо онцо мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон қарор қабул намоянд.
5. Мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк социбмулки партовцое мебошанд, ки дар
цудуди онцо ҷойгиранд, социб надоранд ж ин ки социби онцо муайян карда нашудааст.
6. Мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк комиссияцои доимоамалкунандаро оид ба
масъалацои ошкор кардан ва ба цисоб гирифтани партовцои бесоциб таъсис медицанд.
7. Тартиби ошкор кардан ва ба цисоб гирифтани партовцои бесоцибро Ҳукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон муайян менамояд. (ҚҶТ аз 28.06.11с.,№736)

БОБИ 2. ВАКОЛАТҲОИ МАҚОМОТИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТИ ДАР СОҲАИ МУОМИЛОТ
БО ПАРТОВХО
Моддаи 5. Салоцияти Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи муомилот бо партовхо
Ба салоцияти Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи муомилот бо партовцо мансубанд:
- ташкилу татбиқи сижсати давлатк дар сохди муомилот бо партовцо;
- муқаррар кардани принсипцои умумии ташкил ва гузаронидани назорати давлати дар соцаи
муомилот бо партовцо;
- муайян намудани мақомоти ваколатдори давлатк дар соцаи муомилот бо партовцо;
- тация, тасдиқ ва татбиқи барномацои мақсаднок ва илмию техники дар соцаи муомилот бо
партовцо;
- қабул ва тасдиқ намудани санадцои меъжрии цуқуқие, ки дар қаламрави Ҷумцурии Тоҷккистон
муносибатцои цуқуқиро дар сохди муомилот бо партовцо танзим мекунанд ва назорати иҷрои онцоро
ба роц мемоь анд. (ҚҶТ аз 28.06.11с.,№736)
Моддаи 51. Ваколати мақомоти ваколатдори давлати дар соцаи муомилот бо партовцо
Мақомоти ваколатдори давлатк дар сохди муомилот бо партовцо чунин ваколатцо доранд:
- назорати давлатк дар соцаи муомилот бо партовцо, аз ҷумла оид ба риояи меъжрцои бехатарии
экологи;
- ташкил ва гузаронидани назорату санҷишцо дар соцаи муомилот б о партовцо;
- ташкил ва гузаронидани экспертизам давлатии экологи дар соцаи муомилот бо партовцо;
- додани иҷозат, муайян кардани меьжри цосилшави ва ҷойгиронии партовцо;
- тацкя, тасдиқ ва татбиқи қоидаю меъжрцои давлатк, ки муомилоти бехатари экологии
партовцоро танзим менамоянд ва талаботи бехатарии партовцоро барои муцити зист ва инсон
муқаррар мекунанд;
- дар сатци ҷумцуриявк ба амал баровардани тадбирцои рафъи оқибатцои фалокату садамацое,
ки ба муомилот бо партовцо вобастаанд;
- ба мақомоти дахлдор ирсол намудани таклифу пешницодцо оид ба махдуд ж қатъ намудани
фаъслияти субъектцои хоҷагидор, мовобаста ба шакли моликияташон, ба шарте ки дар фаъолияти
онх.о вайронкунии қонунгузори дар соцаи муомилот бо партовцо ҷой дошта бошад;
- ташкпли бацисобгирии давлатк ва цисоботдицй доир ба муомилот бо партовцо;
- таъмини ацолк бо иттилоот дар соцаи муомилот бо партовцо;
- ташкил ва пешбурди кадастр и партовцо;
- ба роц мондани цамкории байналмилалк;
- амалк намудани ваколатцои дигаре, ки санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон
муқаррар намудаанд. (ҚҶТ аз 28.06.11с.,№736)
Моддаи 6. Ваколатцои мақомоти мацаллии цокимияти давлати дар соцаи муомилот бо партовцо
1. Ба ваколати мақомоти мацаллии цокимияти давлатк дохил мешаванд:
- дар цудудцои худ амалй гардонидани сижсати давлатй дар сохди муомилот бо партовцо;
- ба амал баровардани тадбирхои рафъи оқибати фалокату садамацое, ки ба муомилот бо
партовцо вобастаанд;
- нест кардани партовцо аз цисоби маблаги социбмулк бо ҷуброни товони зараре, ки ба муцити
зист расидааст;
- цавасмандгардонии иқтисодй ва иҷтимок барои истифодаи пурраи партовцо аз тарафи
шахсони воқек ва цуқуқи;
- таъмини ацолк бо иттилоот дар бораи муомилот бо партовцо;

- дар мувофиқа бо мақомоти дахлдори манфиатдор муқаррар намудани тартиби муомилот бо
партовцо дар цудуди мацалцои ацолинишин ва мацалцои дигар;
- ташкили ҷамъоварй ва нест кардани партовцои рӯзгор, аз ҷумла ҷамъоварии ҷӯдогонаи
партовцо;
- тасдиқи қоидацои муомилот бо партовцои рӯзгор;
- тасдиқи барномацои мацаллии муомилот бо партовхо ва назорати иҷрои онцо;
- ошкор кардан ва барцам додани партовгоци тасдиқнагардида;
- андешидани тадбирцо оид ба ошкор кардан ва ба цисоб гирифтани партовцои бесоциб, пайдо
кардани социбмулки партовцои бесоциби ошкоркардашуда, муайян намудани дараҷаи хатарнокии
онцо;
- ба ақолй фацмондани меъжрцои қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба масъалацои
муомилот бо партовцо;
муцайж намудани шароити зарурй барои цавасманд гардонидани ацолй ба ҷамъоварии партовцо цамчун
ашжи хоми дуюмдараҷа.
2. Ваколати мақомоти худидоракунии шацрак ва децот дар соцаи муомилот бо партовцо тибқи
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти худидоракунии шацрак ва децот» амалк карда
мешавад. (ҚҶТ аз 28.06.11с.,№736)
БОБИ 3. ТАЛАБОТ ҲАНГОМИ МУОМИЛОТ БО ПАРТОВҲО
Моддаи 7. Талабот цаигоми лоицакашк, сохтмон ва азнавсозии корхонацо, иншоотцо ва
объектцои дигар
Ҳангоми лоицакашк, сохтмон ва азнавсозии корцонацо, иншоот ва объектцои дигар, шахсони
воқеи ва цуқуқи вазифадоранд:
- стандарт, меъжр ва дигар қоидацои муқаррарнамудаи сифатии муцити атрофро, ки дар соцаи
муомилот бо партовцо муайян шудаанд, риоя намоянд;
- мувофиқа намудани лоицаи цучҷатцои меъжри цосилшави ва ҷойгиронии партовцо бо
мақомоти ваколатдори давлати; (ҚҶТ аз 28.06.11с.,№736)
- гирифтани хулосаи мусбии экспертизаи давлатии экологи, санитарию эпидемиологи оид ба
лоицацои тайжркардашуда ва дигар хуҷҷатцое, ки фаъолияти онцоро вобаста ба муомилот бо партовцо
муайян мекунад.
Моддаи 8. Додани иҷозатнома (литсензия) барои фаъолият дар соцаи муомилот бо
партовцои хатарнок
Додани иљозатнома (литсензия) барои фаъолият оид ба муомилот бо партовњои хатарнок
мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият»
амалї карда мешавад.
Моддаи 9. Талабот оиди истифодаи истецсолотк фаъолияткунанда
1.Шахсони воқеи ва цуқуқи дар рафти иcтифодабарии истецсолоти фаъолияткунанда
вазифадоранд:
- стандарт, меъжр ва муқаррароти дигареро, ки оиди сифати муцити табиат дар соцаи муомилот
бо партовцо муайян шудааст, риоя намоянд;
- барои муомилот бо партовцо иҷозатнома дошта бошанд;
- технологияи кампартовро ҷорк намоянд;
- партовцои цосилшударо ба рӯйхат гирифта, ба мақомоти омор ва мақомоти ваколатдор дар
соцаи муомилот бо партовцо маълумоти сацец пешницод кунанд;
- назорати истецсолиро дар соцаи муомилот бо партовцо амалк гардонанд;
- ба мақомоти ваколатдор дар соцаи муомилот бо партовцо ахбороти заруриро дицанд;
- коидацои пешгирии вазъи садамавиро риоя кунанд;
- цангоми рӯй додани садамацои оқибати манфии экологидошта ж ба мижн омадани цолатцое, ки
ба чунин садамацо меоваранд, фавран дар ин бора ба мақомоти ваколатдор дар соцаи муомилот бо
партовцо, инчунин ба мақомоти худидораи мацаллк ва ацолк хабар дицанд;
- цангоми аз сарцад гузаронидани партовцо Қонуни мазкур, дигар санадцои меъжрии цуқуқи,
инчунин қоидацои байналмилалии аз сарцад гузаронидани партовцои хатарнокро, ки Ҷумцурии
Тоҷикистон эътироф кардааст, ба роцбарк гиранд.

2. Истифодаи истецсолоте, ки дар он нобудсозии партовцои зарарноки цосилшуда тавассути
усулцои безарари экологи ғайриимкон аст, манъ мебошад.
Моддаи 10. Талабот ба ҷойгиркунонии партовцо
1.Интихоби мавзеи сохтмони иншоот барои ҷойгиркунонк ва безараргардонии партовцо дар асоси
тадқиқоти махсус (заминшиноск, обшиноск ва ғайра) дар мувофиқа бо мақомоти ваколатдор дар соцаи
муомилот бо партовцо, дар цолати гирифтани хулосаи мусбии экспертизаи давлатии экологи, мақомоти
санитарию эпидемиологи ва қарори мақомоти цокимияти мацаллк (дар мавриди зарурк қарор бо
назардошти афкори умум қабул карда мешавад) муайян карда мешавад.
2. Гурондани партовцо дар цудуди шацрцо ва дигар мацалцои ацолинишин, минтақацои бешабоғ,
истироцатгоццо, ҷойцои табобатию бецдоштк ва дамгирк, дар цудуди цавзцо, чашмацои зеризаминк, ки
барои корцои хоҷагию нушидан истифода бурда мешаванд, инчунин дар мавзеъцои концои канданицои
фоиданок ва ҷойцои маъданковк (дар мавриди тацдидрасонк ба бехатарии корцои маъданковк ва
харобии концо) манъ аст.
3. Ҷойгиркунонии партовцо дар асоси иҷозатномацои мақомоти ваколатдор дар соцаи муомилот
бо партовцо, инчунин бо мувофиқаи мақомоте, ки назорати давлатии санитарию эпидемиологиро
амалк мегардонанд, имконпазир аст.
4. Ҷойгиркунонии партовцо мутобиқи қоидацое, ки дар санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии
Тоҷикистон муайян шудааст, амалк мегардад.
5. Мавзеъе, ки дар он партовцо гуронида шудаанд, ба рӯйхати (реестри) давлатии мавзеъцои
гуронидани партовцо дохил карда мешавад. Тартиби бурдани рӯйхати (реестри) давлатии мавзеъцои
гуронидани партовцо аз тарафи мақомоти ваколатдор дар соцаи муомилот бо партовцо муайян карда
мешавад.
6. Дар мавриди гуронидани партовцо гузарондани мониторинга мавзеи гуркунк цатмист.
Мониторинги мавзеи гуркунк аз тарафи молики объекти ҷойгиршавии партовцо мутобиқи тартибе, ки
бо мақомоти ваколатдор дар соцаи муомилот бо партовцо ба мувофиқа оварда шудааст, амалк мегардад.
7. Моликони мавзеъцои ҷойгиршавии партовцо пас аз истифодаи ин мавзеъцо (ж қитъацо)
вазифадоранд корцои барқароркунии қитъацои вайроншудаи заминро иҷро намоянд.
Моддаи 11. Талабот ба тозакунии мацалцои ацолинишин аз партовцои истеъмолк ва рӯзғор
1. Ҳудуди мацалцои ацолинишин боад мунтазам аз партовцои сахту моеъи истемолк тоза карда
шавад.
2. Ташкили оқилонаи ҷамъоварии партовцо, ки ҷамъоварии алоцидаи қисмцои
истифодашавандаи онцо (партовцои хӯрокворк, металлцои сижц ва ранга, маснуоти бофандагк, коғаз ва
ғайра), нигоцдории муваққатк, бурдан ва безараркунии мунтазами партовцои истеъмолк, инчунин тоза
намудани цудуди мацалцои ацолинишинро пешбинк мекунад, аз тарафи мақомоти цокимияти мацаллк
амалк карда мешавад ва бояд ба талаботи қоидацои санитарк, гигиенк ва меъжрцои экологи мутобиқ
бошад.
3. Риояи меъжру қоидацои нигоцдории цудуди мацалцои ацолинишинро мақомоти цокимияти
мацаллк ва мақомоте, ки назорати давлатии санитарию эпидемиологи ва цифзи табиатро амалк
мегардонанд, назорат мекунанд.
Моддаи 12. Талабот цангоми муомилот бо партовцои хатарнок
1. Шахсони воқеи ва цуқуқк, ки дар натиҷаи фаъолияташон партовцои хатарнок цосил мешаванд,
вазифадоранд цангоми муомилот ба онцо цифзи боэътимоди муцити атроф ва ацолиро аз таъсири
зараровар таъмин намоянд.
2. Тамоми партовцои хатарнок аз рӯи таъсири зарарнокиашон ба инсон ва муцити атроф ба
дараҷацо тақсим карда мешаванд.
3. Дараҷаи хатарнокии партовро истецсолкунандаи он мувофиқи хуҷҷатцои меъжрие, ки мақомоти
ваколатдор дар соцаи муомилот бо партовцо, назорати санитарию эпидемиологи, кӯцк ва техники дар
доираи салоцияташон тасдиқ намудаанд, муаяйн мекунад.
4. Партовцои хатарнокро танцо дар иншоотцои барои ин мақсад махсус таҷцизонидашуда дар
асоси иҷозатномае, ки бо тартиби муқарраргардида дода шудаанд, ҷойгир кардан мумкин аст.
5. Шахсони воқеи ва цуқуқк, ки бо партовцои хатарнок муомилот доранд, вазифадоранд партовцои
хатарнокро бо тартиби муқаррарнамудаи мақомоти омори давлатк ва мақомоти ваколатдор дар соцаи
муомилот бо партовцо ба қайд гиранд.

Моддаи 13. Талабот ба кашондани партовцои хатарнок
1. Партовцои хатарнокро танцо дар мавриди мавҷуд будани шиносномаи партовцои хатарнок ва бо
воситацои нақлижти махсус таҷцизонидашуда кашондан мумкин аст.
2. Тартиби кашондани партовцо дар намудцои мушаххаси нақлижт (автомобили, роци оцан, обк),
талабот ба иҷрои корцои боркунк ва борфурорк, қоидацои дигари зарурк оид ба таъмини бехатарии
экологи, бо стандартцо ж меъжру қоидацое, ки аз тарафи мақомоти давлатии назорат ба бехатарии
нақлижт тасдиқ шудаанд ва бо мақомоти ваколатдор дар соцаи муомилот бо партовцо мувофиқа
шудаанд, муқаррар карда мешавад.
3. Ҷавобгарии цуқуқк барои бехатарии муомилот бо партовцо аз лацзаи ба воситаи нақлижт бор
кардани партовцо ва аз тарафи ташкилот ж шахси воқеи, ки кашондани партовцоро иҷро мекунанд,
қабул намудан, то лацзаи дар ҷойцои муқарраршуда аз нақлижт фаровардани онцо ба души муассисаи
нақлижтие мебошад, ки ба он нақлижти додашуда тааллуқ дорад.
Моддаи 14. Аз сарцад гузаронидани партовцо
1. Бо мақсади гурондан ва бехатар гардонидани партовцо, ворид намудани онцо ба қаламрави
ҷумцурк манъ аст.
2. Аз сарцад гузаронидани цар гуна партовцо барои истифодабарии дуюмбораи онцо ба сифати
ашжи хом танцо бо иҷозати мақомоти ваколатдор дар соцаи муомилот бо партовцо, инчунин дигар
мақомоти ваколатдори давлатк амалк мегардад.
3. Тартиби танзими давлатии аз сарцадгузаронк ва гузаронидани транзитии партовцоро Ҳукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар мекунад.
4. Назорати воридот ва содироти партовцои хатарнокро мақомоти ваколатдори цокимияти
иҷроияи давлатк, ки мутасаддии назорати сарцадк," гумрукк, экологи, санитари ва карантинк
мебошанд, мутобиқи санадцои меъжрию цуқуқк ва шартномацои байналмилалие, ки Ҷумцурии
Тоҷикистон эътироф намудааст, таъмин менамоянд.
БОБИ 4. НАЗОРАТ БА МУОМИЛОТ БО ПАРТОВҲО
Моддаи 15. Назорати давлатк ба муомилот бо партовцо
1. Назорати давлатиро ба муомилот бо партовцо мақомоти ваколатдор дар соцаи муомилот бо
партовцо, инчунин мақомоти цокимияти иҷроия дар мацал амалк мегардонанд.
2. Ба назорати давлатии муомилот бо партовцо дохил мешаванд:
- назорат ба риояи талаботи қонунгузорк цангоми муомилот бо партовцо, ошкор намудани
вайронкунии ин талабот аз тарафи шахсони воқеи ва цуқуқк ва андешидани чорацо оиди бартараф
кардани онцо;
- назорат ба шахсони воқеи ва цуқуқк оид ба риоя намудани талаботи соцаи муомилот бо
партовцо, аз ҷумла шартномаю созишномацои байналмиллалие, ки назорати аз сарцадгузаронии
партовцои хатарноки ба сифати ашжи хом истифодашавандаро пешбинк намудаанд;
- назорат ба иҷрои чорабиницо оид ба цифзи табиат, гигиена, зидди элидемияцо, қоидацои
санитарию цифзи табиат, меъжрцои гигиенк ва экологи цангоми муомилот бо партовцо;
- назорат ба риояи қоидацои бехатарии сухтор цангоми муомилот бо партовцо;
- назорати риояи тартиби бацисобгирии ибтидоии партовцо. (ҚҶТ аз 28.06.11с.,№736)
- ҷамъоварк, коркард ва тацлили маълумот оид ба муомилот бо партовцо, бацодиции таъсири онцо
ба муцити атроф;
- назорат ба сацеции ахбороту цисоботе, ки шахсони воқек ва цуқуқк оид ба партовцо пешницод
мекунанд;
- тацлили истецсолоти фаъолияткунанда, ошкор намудани имконияту васоити пасткунии андозаю
дараҷаи хатарнокии партовцои цосилшуда, назорат ба харҷи пурратар истифода бурдани партовцо дар
истецсолот ба сифати ашжи хом;
- назорати риояи дастрас будани ахборот оил ба муомилот бо партовцо ба ацолк;
- ба ҷавобгарии цуқуқк кашидани шахсони воқеию цуқуқии гунацкор тибқи тартиботи
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон;
- қабул намудани қарорцо дар бораи мацдудкунк, боздоштан ва қатъкунии фаъолият дар соцаи
муомилот бо партовцо, ки барои муцити атроф ва инсон хатари эцтимолк доранд.
3. Нисбати қарори мақомоте, ки назорати давлатиро ба муомилот бо партовцо амалк месозад, бо
тартибе, ки қонунгузории амалкунанда муқаррар намудааст, шикоят кардан мумкин аст.

Моддаи 16. Назорати истецсолк ба муомилот бо партовцо
1. Ташкилотцое, ки фаъолияти хоҷагию истецсолияшон бо партовцо вобаста аст бо мақсади
тафтиш намудани иҷрои талаботи экологи, санитарк ва талаботи дигари муомилот бо партовцо
назорати истецсолиро ба муомилот бо партовцо амалк менамоянд.
2. Тартиби ташкили назорати истецсолии муомилот бо партовцо бо низомномацо доир ба
назорати муомилот бо партовцо, ки корхонаю ташкилотцо дар асоси Қонуни мазкур ва санадцои
меъжрии цуқуқк ва цуҷҷатцои дигари меъжрие, ки ба муомилот бо партовцо дахлдоранд, тация ва тасдиқ
шудаанд ва бо мақомоти ваколатдор дар соцаи муомилот бо партовцо мувофиқа шудаанд, танзим карда
мешавад.
Моддаи 17. Назорати ҷамъятии муомилот бо партовцо
Назорати ҷамъиятии муомилот бо партовцо аз ҷониби иттицодияцои ҷамъиятк мувофиқи
оинномацояшон ва шацрвандон дар мацалли истиқоматашон бо тартибе, ки санадцои меъжрии цуқуқии
Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк намудаанд, амалк гардида, аз тарафи цамаи шахсони воқеи ва цуқуқк
иҷро шудани талаботи Қонуни мазкурро дарбар мегирад.
БОБИ 5. БАМЕЪЖРДАРОРК ВА БАҲИСОБГИРИИ ДАВЛАТК ҲАНГОМИ МУОМИЛОТ БО
ПАРТОВҲО
Моддаи 18. Бамеъжрдарории муомилот бо партовцо
1. Шахсони воқек ва цуқуқк мувофиқи тартибе, ки аз тарафи мақомоти ваколатдор дар соцаи
муомилот бо партовцо тасдиқ гардидааст, таъсири имконпазири партовцоро ба муцити атроф ва инсон
риоя мекунанд.
2. Меъжрцои муомилот бо партовцоро мақомоти цокимияти иҷроия, ки вазифацои цифзи табиат,
назорати санитарию эпидемиологи, кӯцк ва техникиро ба ҷо меоранд, дар доираи салоцияташон ва бо
тартиби муқарраркардаи санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ менамоянд.
3. Партовцое, ки объекта хариду фурӯш ж содироту воридот мебошанд, бояд бо тартиби
муқарраркардаи санадцои меъжрию цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон сертификатонида шаванд.
Моддаи 19. Бацисобгирк ва цисоботдиции давлатк дар соцаи муомилот бо партовцо
1. Ҳисоботдиции давлатк дар соцаи муомилот бо партовцо тартиби ягона дорад.
2. Шахсони воқек ва цуқуқк бо тартиби муқарраршуда бацисобгирии ибтидоии партовцои
цосилшуда, истифодашуда, ба шахсони дигар дода ж фурӯхташуда, инчунин ҷойгиршударо ба иҷро
мерасонанд ва пуррагию сацеции ахбороти пешницодшавандаро таъмин сохта, дар шаклу мӯцлати аз
тарафи мақомоти омори давлатк ва мақомоти ваколатдор дар соцаи муомилот бо партовцо
муқарраргардида цисобот пешницод мекунанд.
3. Тартиби бацисобгирии ибтидоиро дар соцаи муомилот бо партовцо мақомоти ваколатдор дар
соцаи муомилот бо партовцо, тартиби бацисобгирии расмии омориро бошад мақоми давлатии омор дар
мувофиқа бо мақомоти ваколатдор дар соцаи муомилот бо партовцо, муқаррар мекунанд.
4. Шахсони воқеи ва цуқуқк нигоцдории маълумотцои бацисобгириро дар соцаи муомилот бо
партовцо дар давоми мӯцлате, ки мақомоти ваколатдор дар соцаи муомилот бо партовцо муқаррар
намудааст, таъмин менамоянд.
Моддаи 20. Кадастри давлатии партовцо
1. Кадастри давлатии партовцо ташкил карда мешавад, ки он маҷмӯи мураттаби маълумотро оид
ба бацисобгирии партовцо дар бар мегирад.
2. Кадастри давлатии партовцо аз тарафи мақомоти ваколатдор дар соцаи муомилот бо партовцо
тавассути методологияи ягона дар асоси таснифоти давлатии ахборотцои техникию иқтисодк ва
иҷтимок бурда мешавад.
3.Тартиби гузарондани кадастри давлатии партовцоро Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар
мекунад.
БОБИ 6. ТАНЗИМИ ИҚТИСОДК ВА ҲУҚУҚК ДАР СОҲАИ МУОМИЛОТ БО ПАРТОВҲО
Моддаи 21. Танзими иқтисодк дар соцаи муомилот бо партовцо
1. Барои ҷойгиркунонии партовцо бо назардошти цаҷми ҷойгирии онцо, таснифи хатарнокк ва
меъжрцои ҷойгиркунонк маблағ ситонида мешавад.

Маблағи аз пардохти ҷойгиркунонии партовцо бадастомада ба буҷети дахлдор равона мегардад.
2. Механизм ва тадбирцои цавасмандкунии иқтисодк ва пардохтцои имтижзнокро дар соцаи
муомилот бо партовцо, тартиби гирифтан, муайянсозии цаҷм ва тақсимоти пардохтцои бадастомадаро
аз ҷойгиркунии партовцо Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар мекунад.
Моддаи 22. Ҷавобгарк барои риоя накардани Қонуни мазкур
Шахсони воқек ва цуқуқк барои риоя накардани Қонуни мазкур бо тартиби муқаррарнамудаи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида мешаванд. (ҚҶТ аз 28.06.11с.,№736)
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