
ЅОНУНИ ЇУМІУРИИ ТОЇИКИСТОН 

Дар бораи маърифати экологии аіолњ 

Ѕонуни мазкур принсипіои іуѕуѕњ, ташкилњ, молиявњ ва 

иѕтисодии сиёсати давлатиро дар соіаи маърифати экологии 

аіолњ ба танзим медарорад. 

БОБИ 1. МУЅАРРАРОТИ УМУМЊ 

Моддаи 1. Мафіуміои асосњ 

Дар Ѕонуни мазкур мафіуміои асосии зерин истифода 

мешаванд: 

- сиёсати давлатњ дар соіаи маърифати экологии аіолњ - 

фаъолияти маѕомоти ваколатдори давлатњ, ки ба таъмини 

шароит барои амалњ намудани омўзиши экологии аіолњ ва 

іамоіангсозии фаъолияти маѕомоти давлатњ, їамъиятњ ва 

шахсони воѕењ їиіати ташаккулёбии фаріанги умумњ ва 

тахассусии экологии шахс ва їомеа равона шудаанд; 

- маърифати экологњ - раванди таълим, ки маѕсади он аз 

маърифати экологњ баіравар кардан, дар рўіи маърифати 

экологњ таълиму тарбия додан, пойдор гардонидани фаріанги 

экологњ, дуруст ва оѕилона муайян кардани тамоили 

донишандўзњ, нишон додани ѕобилият ва ташаккули рафтори 

дурусти шахсони алоіида ва аіолњ оид ба іифз ва истифодаи 

табиат иборат мебошад; 

- фаріанги экологњ - ѕисми таркибии фаріанги умумибашарњ 

ва миллиест, ки маїмўи муносибатіои иїтимоњ, арзишіои 

ахлоѕњ, меъёр ва усуліои таъсири мутаѕобилаи їамъиятро бо 

муіити зист дар бар мегирад ва меросан барои ташаккулёбии 

дониш ва маърифати экологњ дар шуур ва ахлоѕи їамъиятии 

одамон дар тўли іаёт ва фаъолияти насліо, ки ба іаёти солим, 

болоравии маънавиёти їамъият, рушди устувори иїтимоию 

иѕтисодњ, бехатарии экологии кишвар ва іар фарди алоіида 

мусоидат менамояд; 

- дониши экологњ - бахши маърифати їамъиятиест, ки ба 

истифодаи бошууронаи табиат ва таъмини муіити зисти 

бехатар барои инсон равона шудааст; 



- дониши экологии іадди аѕал - іаїми камтарини донишіои 

зарурњ барои іар як узви їомеа, ки маѕсад аз он истеісоли 

бехавф ва каммасраф, сарфаи захираіои табињ ва энергия, 

барѕарорсозии хоїагидорњ ва дигар фаъолиятіо, инчунин 

муіити зист ва ташаккули муносибати эітиёткорона ба он 

мебошад. 

Моддаи 2. Принсипіои асосии сиёсати давлатњ оид ба 

маърифати экологии аіолњ 

Принсипіои асосии сиёсати давлатњ дар соіаи маърифати 

экологии аіолњ иніоянд: 

- кафолати давлатии таъмини омўзиши іадди аѕали донишіои 

зарурии экологњ барои шаірванд; 

- іатмњ будани омўзиши фаніои маърифати экологњ дар іамаи 

зинаіои системаи таълимњ; 

- ворид намудани масъалаіои маърифати экологњ дар іамаи 

барномаіои давлатии маѕсаднок ва соіавњ; 

- маѕсаднокии маърифати экологњ дар іаллњ масъалаіои іифзи 

муіити зист; 

- амалњ намудани сиёсати давлатњ дар бахши маърифати 

экологњ; 

- ошкорбаёнњ дар масъалаіои їорњ намудани сиёсати давлатњ 

дар бахши маърифати экологњ; 

- иштироки ташкилотіои їамъиятњ ва шаірвандон дар 

амалисозии сиёсати давлатњ дар бахши маърифати экологњ. 

Моддаи 3. Маѕсаду вазифаіои Ѕонуни мазкур 

1. Маѕсади Ѕонуни мазкур аз иніо иборат мебошад: 

- фаро гирифтани шаірвандон ва аіди їомеа бо донишіои 

умумии экологњ; 

- мусоидат намудан ба ташаккули тарбия ва фаріанги экологњ, 

созгории таъсири мутаѕобилаи инсон, аіли їомеа ва муіити 

зист, ташаккули шахси іаматарафа инкишофёфта. 

2. Вазифаіои Ѕонуни мазкур чунинанд: 



- таъмин ва іимояи іуѕуѕи шаірвандон оид ба ривоїу равнаѕи 

донишіои экологњ; 

- таъмини кафолати іуѕуѕњ, иїтимоиву иѕтисодњ, ташкилњ, 

психологњ ва дигар кафолатіо барои ташаккул ва инкишофи 

таълим, тарбия ва фаріанги экологии аіолњ; 

- таъмини механизміои иїрои вазифаіо дар сохторіои 

мавїудаи системаи иттилоот ва таълим. 

Моддаи 4. Ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон дар бораи 

маърифати экологии аіолњ 

Ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистрн дар бораи маърифати 

экологии аіолњ ба Конститутсияи (Сарѕонуни) Їуміурии 

Тоїикистон асос ёфта, аз Ѕонуни мазкур, дигар санадіои 

меъёрии іуѕуѕии Їуміурии Тоїикистон ва санадіои іуѕуѕии 

байналмилалие, ки Тоїикистон оніоро эътироф намудааст, 

иборат мебошад. 

Моддаи 5. Маърифати экологњ ва фазои иттилоотњ 

Фазои маърифати экологњ ва иттилоотии давлатњ системаи 

воситаіои ахбори омма, иншооти гуногуни соіаіои фаъолияти 

инсон (истеісолот ва хизматрасонњ), фаріанг ва фарољат, 

туризм ва варзиш, маїмааіои табињ (мамнўъгоііо, ёдгориіои 

табињ, бољіои миллњ), инчунин маїмааіои таърихњ - меъморњ, 

мавзеъіои шаірњ ва деіотиро дар бар мегирад, ки дар якїоягњ 

бо шабакаи муассисаіои таълимњ ба фароіам овардани 

шароити мувофиѕ барои ташаккули фаріанги экологии 

їамъияту шахс равона шудаанд. 

Моддаи 6. Доираи татбиѕи Ѕонуни мазкур 

Ѕонуни мазкур тамоми сохторіои давлатњ, ташкилотіои 

їамъиятњ, муассисаіои таълимњ ва истеісолњ, воситаіои ахбори 

омма, истифодабарандагони табиат, аіли їомеа ва 

шаірвандонро фаро мегирад. 

БОБИ 2. СИСТЕМАИ МАЪРИФАТИ ЭКОЛОГИИ АІОЛЊ 

Моддаи 7. Системаи маърифати экологии аіолњ 

Системаи маърифати экологњ ѕисми таркибии системаи ягонаи 

таісилоти Їуміурии Тоїикистон мебошад. Он маїмўи меъёріои 



бо іам алоѕаманди давлатии таісилот, барномаіои таълимии 

зинаю самтіои гуногун буда, іамгироии омўзиш ва фаъолияти 

муассисаіои таълимњ, маѕомоти идораи маорифро таъмин 

менамояд. 

Моддаи 8. Сохтори системаи маърифати экологии аіолњ 

1. Маърифати экологии аіолњ зинаіои зерин дорад: 

- маърифат ва тарбияи экологии томактабњ (маърифати экологњ 

дар оила ва муассисаіои томактабњ); 

- маърифати экологњ дар таісилоти умумњ; 

- маърифати экологњ дар таісилоти ибтидоии касбњ; 

- маърифати экологњ дар таісилоти миёнаи касбњ; 

- маърифати экологњ дар таісилоти олии касбњ; 

- маърифати экологњ дар таісилоти олии касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимњ; 

- маърифати экологњ дар таісилоти махсус ва иловагњ; 

- маърифати экологии табаѕаіои васеи аіолњ, аз он їумла дар 

Ѕувваіои Мусаллаі. 

2. Таълими фаніои марбути экологияи іамаи зинаіои таісили 

системаи маориф бо риояи меъёріои давлатии таісилот ба роі 

монда мешавад. 

Моддаи 9. Барномаіои давлатии маърифати экологии аіолњ 

1. Асоси ташкилии сиёсати давлатњ дар соіаи маърифати 

экологњ барномаи комплексии давлатии маърифати экологии 

аіолњ мебошад. 

2. Маърифати экологњ дар Їуміурии Тоїикистон мувофиѕи 

барномаіои давлатњ татбиѕ мегардад. Барномаіо аз їониби 

маѕомоти ваколатдори идораи давлатњ бо їалби ташкилотіои 

їамъиятњ таіия карда мешаванд. Салоіияти ташкилотіои 

їамъиятиро ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон муѕаррар 

менамояд. Барномаіо мутобиѕи талаботи меъёріои давлатњ 

таіия мешаванд. 



Моддаи 10. Маблаљгузории системаи маърифати экологии аіолњ 

Масъалаіои татбиѕ, маблаљгузорњ ва сертификатсияи 

барномаіои комплексњ, маѕсаднок, соіавњ ва маіаллии 

Їуміурии Тоїикистон бо тартиби муайянкардаи Іукумати 

Їуміурии Тоїикистон іал карда мешаванд. Иїрои барномаіои 

давлатии маърифати экологии аіолњ бо тартиби 

муѕаррарнамудаи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон 

маблаљгузорњ карда мешавад. 

БОБИ 3. ИДОРАИ СИСТЕМАИ МАЪРИФАТИ ЭКОЛОГИИ АІОЛЊ 

Моддаи 11. Салоіияти Іукумати Їуміурии Тоїикистон дар 

соіаи маърифати экологии аіолњ 

Салоіияти Іукумати Їуміурии Тоїикистон дар соіаи 

маърифати экологии аіолњ аз иніо иборат аст: 

- муайян кардани самтіои асосии сиёсати давлатњ дар ин соіа 

ва фароіам овардани шароит барои амалњ намудани оніо, 

ташкили системаи маърифати экологњ дар сатіи їуміурњ; 

- таіия ва амалњ намудани барномаіои комплексии давлатии 

маърифати экологњ ва дигар барномаіои маѕсаднок ва соіавњ, 

ки масъалаіои маърифати экологиро дар бар мегиранд; 

- иштирок дар таіияи барномаіои байналмилалии таълимии 

экологњ; 

- муѕаррар намудани тартиби сертификатсияи фаъолияти 

муассисаіои таълимњ ва ташкилотіо оид ба масъалаіои 

ташкили маърифати экологњ ва баѕайдгирии давлатии оніо; 

- муѕаррар намудани тартиби санїиши малакаи касбњ-экологии 

хизматчиёни давлатњ ва мутахассисоне, ки фаъолияташон ба 

расонидани таъсири зарарнок ба муіити зист ва саломатии 

инсон вобастагњ дорад, инчунин ходимони соіаіои маориф, 

іифзи саломатњ, илм ва фаріанг; 

- тайёр намудани мутахассисони эколог, кадріои илмию 

педагогњ ва хизматчиёни давлатњ барои соіаи маърифати 

экологњ ва баланд бардоштани савияи дониши оніо; 

- таъмини системаи маърифати экологњ бо маводи илмию 

методњ ва иттилоотњ. 



Моддаи 12. Салоіияти маѕомоти маіаллии іокимияти давлатњ 

ва худидоракунии шаірак ва деіот 

Ба салоіияти маѕомоти маіаллии іокимияти давлатњ ва 

худидоракунии шаірак ва деіот дар соіаи маърифати экологии 

аіолњ иніо дохил мешаванд: 

- ташкил ва таъмини системаи маърифати экологњ дар сатіи 

маіал; 

- таъсиси комиссияи байниидоравии минтаѕавњ дар бахши 

маърифати экологњ; 

- иштирок дар таіия ва амалњ намудани барномаіои давлатњ 

дар соіаи маърифати экологњ; 

- таіия ва амалњ намудани барномаіои маіаллњ дар соіаи 

маърифати экологњ; 

- таъмин намудани муассисаю ташкилотіо ва маѕомоти 

идоракуние, ки ба фаъолият дар соіаи маърифати экологњ 

машљуланд, бо маводи иттилоотњ ва илмию методњ; 

- санїиши малакаи касбњ-экологии хизматчиёни давлатии 

маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ, ки ба 

масъалаіои маърифати экологњ машљуланд; 

- ташкили системаи тайёркунњ ва такмили ихтисоси кадріои 

педагогњ ва идоракунњ дар системаи маърифати экологњ, 

мутахассисони эколог, кормандони воситаіои ахбори омма, 

фаріанг, роібарон ва шахсони мансабдори маѕомоти маіаллии 

іокимияти давлатњ, ташкилотіо, мутахассисон ва шаірвандоне, 

ки фаъолияташон ба муіити зист ва саломатии инсон таъсири 

зарарнок мерасонад; 

- назорат ва таъмини иїрои ѕонунгузорњ дар соіаи маърифати 

экологњ. 

Моддаи 13. Иштироки ташкилотіои їамъиятњ ва шаірвандон 

дар маърифати экологњ 

1. Дар соіаи маърифати экологии аіолњ ташкилотіои їамъиятњ 

ва шаірвандон чунин іуѕуѕіо доранд: 

- омода намудани пешниіодіо їиіати такмил ва амалњ сохтани 

сиёсати давлатњ дар соіаи маърифати экологњ; 



- ширкат дар озмуніо барои таіияи лоиіаіо оид ба маърифати 

экологњ; 

- ширкат дар омода намудани барномаіои іамкориіои 

байналмилалњ дар соіаи маърифати экологњ. 

2. Ташкилотіои їамъиятњ ва шаірвандон фаъолияти 

маърифати экологиро дар асоси сертификати давлатие амалњ 

менамоянд, ки тартиби гирифтани онро ѕонунгузории Їуміурии 

Тоїикистон муайян кардааст. 

3. Ташкилотіо ва шаірвандоне, ки ба фаъолияти маърифати 

экологњ машљуланд, іуѕуѕи ба маѕомоти дахлдор дархост 

пешниіод намудан ва гирифтани маълумоти даѕиѕи экологиро 

доранд. 

4. Іар як шаірванд іуѕуѕи гирифтани дониши экологиро дорад. 

5. Падару модар ва шахсони ба оніо баробар кардашуда 

вазифадоранд, ки кўдаконро дар рўіияи муносибати љамхорона 

ва масъулиятшиносњ нисбат ба муіити зист тарбия намоянд. 

Моддаи 14. Іамоіангсозии фаъолияти байниидоравњ оид ба 

маърифати экологии аіолњ 

1. Барои таіияи пешниіодіо оид ба масъалаіои маърифати 

экологњ ва іамоіангсозии фаъолият байни маѕомоти иїроияи 

іокимияти давлатњ ва ташкилотіои манфиатдор дар соіаи 

маърифати экологњ комиссияіои байниидоравњ таъсис дода 

мешаванд. 

2. Комиссияи байниидоравии давлатиро Іукумати Їуміурии 

Тоїикистон таъсис медиіад. 

3. Комиссияи байниидоравии минтаѕавиро маѕомоти маіаллии 

іокимияти давлатњ таъсис медиіанд. 

4. Ба іайати комиссияи байниидоравии давлатњ намояндагони 

вазорату идораіои мутасаддии соіаіои маориф, илм, фаріанг 

ва варзиш, иѕтисод, молия, тандурустњ ва назорати санитарию 

эпидемиологњ, меінат, мудофиа, іолатіои фавѕулодда, коріои 

хориїњ, іифзи муіити зист ва воситаіои ахбори омма шомил 

карда мешаванд. 



5. Ба іайати комиссияи байниидоравии маіаллњ намояндагони 

маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ шомил карда 

мешаванд. 

Моддаи 15. Іамкории байналмилалњ дар соіаи маърифати 

экологии аіолњ 

Іамкории байналмилалњ дар соіаи маърифати экологии аіолњ 

дар асоси ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон ва санадіои 

іуѕуѕии байналмилалие, ки Тоїикистон оніоро эътиррф 

кардааст, амалњ карда мешавад. 

БОБИ 4. МУЅАРРАРОТИ ХОТИМАВЊ 

Моддаи 16. Їавобгарњ барои риоя накардани Ѕонуни мазкур 

Шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ барои риоя накардани Ѕонуни мазкур 

мутобиѕи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон ба їавобгарњ 

кашида мешаванд. 

Моддаи 17. Тартиби мавриди амал ѕарор додани Ѕонуни мазкур 

Ѕонуни мазкур пас аз интишори расмњ мавриди амал ѕарор 

дода шавад. 

Президенти  

Їуміурии Тоїикистон Эмомалњ Раімон 

ш.Душанбе  

29 декабри соли 2010 № 673 

ЅАРОРИ МАЇЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАЇЛИСИ ОЛИИ 

ЇУМІУРИИ ТОЇИКИСТОН 

Оид ба ѕабул намудани Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон "Дар 

бораи маърифати экологии аіолњ" 

Маїлиси намояндагони Маїлиси Олии Їуміурии Тоїикистон 

ѕарор мекунад: 

Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон "Дар бораи маърифати экологии 

аіолњ" ѕабул карда шавад. 

Раиси  



Маїлиси намояндагони Маїлиси Олии  

Їуміурии Тоїикистон                        Ш. Зуіуров 

ш. Душанбе, 3 ноябри соли 2010 № 213 

ЅАРОРИ МАЇЛИСИ МИЛЛИИ МАЇЛИСИ ОЛИИ ЇУМІУРИИ 

ТОЇИКИСТОН 

Оид ба Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон "Дар бораи маърифати 

экологии аіолњ" 

Маїлиси миллии Маїлиси Олии Їуміурии Тоїикистон Ѕонуни 

Їуміурии Тоїикистонро "Дар бораи маърифати экологии аіолњ" 

баррасњ намуда, ѕарор мекунад: 

Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон "Дар бораи маърифати экологии 

аіолњ" їонибдорњ карда шавад. 

Раиси  

Маїлиси миллии Маїлиси Олии  

Їуміурии Тоїикистон                         М.Убайдуллоев 

ш. Душанбе, 16 декабри соли 2010 № 107 

 


