
 
 

ВАРАҚАИ МАТБУОТӢ  
 

дар бораи ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолияти Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва 
мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шашмоҳаи 

аввали соли 2016 
 
 

Таҳлили натиҷаи фаъолияти Кумита дар самти пешгирӣ ва бартарафсозии 
офатҳои табиӣ нишон медиҳад, ки зарфи шаш моҳи соли 2016 дар кишвари мо 41 
ҳолати фавқулоддаи табиӣ ба қайд гирифта шудааст. Аз ҷумла:  
 

 
Бар асари офатҳои табии ба қайдгирифташуда 10 нафар ба ҳолокат расиданд (дар 

ҳамин давраи соли гузашта 28 нафар ба асари ин гуна ҳодисаҳо ҳалок шуда буданд) ва 
андозаи зарари моддӣ 122 миллиону 130 ҳазору 300 сомниро ташкил дод.  
 

 
 

 Вилоят  Минтақа  Шаҳр   
Ҳама
гӣ  фоиз ВМК

Б 
Хатло
н 

Сугд Рашт Њисо
р 

Душа
нбе 

Заминҷунбӣ   1 - - - - - 1 2,4 
Тарма  - - - - 1 - 1 2,4 
Селҳо 1 6 4 8 4 1 24 58,5 
Чароғак, 
жола ва 
раъду барқ 

- - 2 1 - - 3 7,4 

Сангрезиш  - - 1 - -  1 2,4 
Шамоли сахт - - 6 - - 1 7 17,1 
Ярч  - - 2 2 - - 4 9,8 
Ҳамагӣ  2 6 15 11 5 2 41 100 

Теъдоди 
ҳалокшудагон 

Вилоятҳо ва минтақаҳо Ҳам 
агӣ 

ВМКБ Хатлон Суғд Раш
т 

Ҳисор Душанб
е 

 

 Шаш моҳи соли 
2016 

- 2 7 1 - - 10 

Шаш моҳи соли 
2015 

2 - 9 2 15 - 28 

Вилоят ва 
минтақаҳо 

Миқдори зарари расида дар 
нимсолаи аввали соли 2016  
(ҳазор сомонӣ) 

Миқдори зарари расида дар 
нимсолаи аввали соли 2015  
(ҳазор сомонӣ) 

ВМКБ 2063.6 278.9 
Вилояти Суғд 48331.2 150790.3 
Вилояти Хатлон 19326.9 22797.1 



 
Бар асари ҳолатҳои фавқулоддаи табиӣ дар нимсолаи аввали соли 2016 объектҳо 

зарар диданд ва миқдори зиён ба ин тартиб аст:  
• 955 хонаи истиқоматӣ (72 хона пурра); 
• заминҳои кишт 12331.33 га; 
• хоҷагии ҷангал 88 гектар; 
 

Ба хонаводаҳои зарардида аз ҳисоби буҷаи давлатӣ кӯмаки яквақтаи моддӣ дар 
ҳаҷми умумии 4 миллиону 343 ҳазору 650 сомонӣ ҷудо карда шуд.  
 

Фалокатҳои бақайдгирифташуда дар объектҳои обӣ 
 

Ба рейдҳои доимии гузаронидамешуда, мулоқотҳои маърифатӣ бо аҳолӣ аз 
ҷониби кормандони КҲ, муроҷиатҳо аз тариқи телевизион ва радио нигоҳ накарда, 
мутаассифона, дар объектҳои обӣ одамон ҳалок мешаванд.  Бар асари риоя накардани 
техникаи бехатарӣ ҳангоми оббозӣ дар давраи ҳисоботӣ дар дарёҳо ва кӯлҳо 61 нафар 
ҷони худро аз даст доданд. Аз инҳо:  
- дар синни то 17-сола – 32 нафар:   
-  дар вилояти Суғд – 7 нафар (1 зан ва 6 мард). 
- дар вилояти Хатлон – 16 нафар (11 зан ва 5 мард). 
- минтақаи Рашт – 2 нафар (1 зан ва 1 мард). 
- минтақаи Ҳисор– 3 нафар (2 зан ва 1 мард). 
- шаҳри Душанбе – 4 человек (ҳама мард). 
17 – сола ва болотар аз он: 
ВМКБ – 7 нафар (2 мард ва 5 зан); 
Вилояти Суғд – 5 нафар (4 мард ва 1 зан); 
Вилояти Хатлон–10 нафар  (7 мард ва 3 зан); 
Минтақи Рашт – 3 нафар (3 мард); 
Минтақаи Ҳисорн – 4 нафар (2 мард ва 2 зан). 
Мудофиаи гражданӣ ва омӯзиш 
Тибқи Нақшаи чорабиниҳои асосӣ дар самти мудофиаи гражданӣ, пешгирӣ ва 
бартарафсозии ҳолатҳои фавқулодда дар нимсолаи аввали соли 2016 миёни аҳолӣ 1498 
чорабинӣ гузаронида шуд.  
 

Минтақаи Рашт 30309.0 323.4 
Минтақаи Ҳисор 22037.1 128.5 

Шаҳри Душанбе 62.5 - 
Ҳамагӣ: 122 миллиону 130 ҳазору 300 

сомонӣ 
174 миллиону 318 ҳазору 200 
сомонӣ 

 Дар ҷумҳурӣ 

            Номи чорабиниҳо Гузаронид
а шуд 

1 Омӯзиши маҷмуъӣ оид ба мудофиаи гражданӣ 7 

2 Омӯзишҳои фармондеҳӣ – Ситоди 
мудофиаи гражданӣ 

40 

3 Омӯзишҳои токтикии мудофиаи гражданӣ 28 

4 Омӯзишҳои ситодӣ оид ба мудофиаи 45 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Корҳои садамавӣ-наҷотдиҳӣ  
 

Яке аз самтҳои нисбатан муҳими фаъолияти Кумита ташкил ва баргузории 
корҳои садамавӣ-наҷотбахшӣ мебошад. Зарфи шаш моҳи аввали соли 2016 
наҷотдиҳандагони Кумита дар бартарафсозии оқибатҳои ҳолатҳои фавқулоддаи табиӣ 
ва техногенӣ ширкат намуданд, ҳамчунин корҳои садамавӣ-наҷотдиҳии зеринро иҷро 
намуданд:  
 

гражданӣ 

5 Рӯзи мудофиаи гражданӣ дар муассисаҳои 
миёнаи таҳсилоти умумӣ 

1378 

ҲАМАГӢ: 1498 

№ Номгӯи чорабиниҳо  
Теъдоди корҳои 
наҷотбахшӣ зарфи 6 
моҳи соли 2016  

Теъдоди корҳои 
наҷотбахшӣ зарфи 6 
моҳи соли 2015  

1 Боз кардани дарҳои металӣ   49  40  
2 Буридани дарахтоне, ки хатар 

доштанд  
17  12  

3 Бартараф кардани оқибатҳои 
тасодуфҳои (садамаҳои) 
нақлиётӣ   

13  10  

4 Роҳандозии корҳои техникӣ 32  31  
5 Бартарафсозии оқибатҳои 

сӯхторҳо  
2 4  

6 Гузаронидани корҳои ҷустуҷӯӣ-
наҷотбахшии рӯиобӣ ва зериобӣ  

67  54  

7 Бартарафсозии оқибатҳои 
тармафароӣ  

1  7  

8 Бартарафсозии оқибатҳои ярч  1  1  
9 Бартарафсозии оқибатҳои селҳо  16  12  
1
0 

Кашидани обҳо аз таҳхонаҳо  15  8  

1
1 

Кушодани дарҳои лифт  1   

   
 Наҷот: 

- ҳангоми гузаронидани корҳои 
рӯиобӣ ва зериобӣ  
- ҳангоми кушодани дарҳои оҳанӣ 
- ҳангоми садамаҳои нақлиётӣ 
- дар лифт мондагон 

44 нафар                          
20                                       
10                                          
7                                            
3                                             
4 

42 нафар 
15 
 7  
5  
- 
15  



 
Ҳамкориҳои байналмилалӣ 
Бо мақсади ба ҳам овардани кӯшишҳо дар пешгирӣ ва бартарафсозии оқибатҳои 

ҳолатҳои фавқулодда Ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста ҳамкориҳои ҳамаҷонибаро бо 
кишварҳои зидахл ва ташкилотҳо рушд медиҳад ва таҳким мебахшад. Ба дарназардошти 
муҳим будани ҳамкориҳо дар ин самт Тоҷикистон ба татбиқи ташаббусҳое, ки ба васеъ 
намудани майдони ҳуқуқӣ ва таҳкими робитаҳои мавҷудаи байнидавлатӣ равона 
шудаанд, фаъолона мусоидат мекунад.  

Бо ин мақсад намояндагони КҲФ дар шахси роҳбарият ва дигар кормандон дар 
давраи ҳисоботӣ дар як қатор конфронсҳо, вохӯриҳо, тренингҳо ва семинарҳо ширкат 
намуданд. Аз ҷумла:  

-12-уми майи соли 2016 дар шаҳри Бишкек 22-умин иҷлоссияи Ассамблеяи 
Байналмилалии созмони мудофиаи гражданӣ (АБСМГ) баргузор шуд, ки дар кори он 
Раиси КҲФ Р.Назарзода ширкат намуд. Дар доираи ширкати худ Сарвари КҲФ як қатор 
мулоқотҳои дуҷониба, аз ҷумла бо Дабири кулли Созмони байналмилалии мудофиаи 
гражданӣ (СБМГ) гузаронд.   

 
-18-уми майи соли 2016 Раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи 

граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-лейтенант Рустам Назарзода 
дар доираи ширкаташ дар кори IX-умин салони байналмилалии воситаҳои таъминоти 
бехатарии “Амнияти маҷмуъӣ-2016”, ки дар шаҳри Маскав баргузор шуда буд, бо 
вазири ҳолатҳои фавқулоддаи Русия Владимир Пучков мулоқот кард.  

 
Дар ҷараёни ин вохӯрӣ масъалаҳои ҳамкориҳои дуҷониба дар самти пешгирӣ ва 

бартарафсозии ҳолатҳои фавқулодда, аз ҷумла масъалаҳои омодасозӣ ва бозомӯзии 
мутахассисон дар базаи Академияи ҳифзи граждании ВҲФ Федератсияи Русия, 
таъминоти техникӣ ва сохтани Маркази идорӣ дар ҳолатҳои буҳронӣ мавриди баррасӣ 
қарор гирифтанд.  Ҷонибҳо дар бораи қабули нақшаи амалҳои якҷоя дар солҳои 2017-
2018, аз ҷумла татбиқи тарҳҳои рушди КҲФ ба мувофақа расиданд.   

 
- 12 - 14 июли соли 2016 бо мақсади татбиқи тавсияҳои иҷрои “Барномаи Сендай 

оид ба коҳиши хатари офатҳои табиӣ дар солҳои 2015-2030” дар шаҳри Душанбе 

 

 Ҳалокшудагон: 
- ҳангоми гузаронидани корҳои 
рӯиобӣ ва зериобӣ                               
- ҳангоми садамаҳои нақлиётӣ 
- корхои сохтмонию техники 
-омадани сел  

65 нафар 
44 нафар  
13 нафар 
5  нафар                                                       
3 нафар 

45 нафар 
25 нафар 
6 нафар (тарма) 
1 нафар (дари оњанї) 
11 нафар (садамаи 
наќлиёт) 
2 нафар (корхои 
сохтмонию техники) 
 
 

 Интиқоли аҳолӣ ба ҷойҳои 
бехатар  

 Беш аз 1500 нафар 



аввалин ҷаласаи Платформаи минтақавии Осиёи Марказӣ ва Қафқози Ҷанубӣ оид ба 
коҳиши хатари офатҳои табиӣ доир гардид. Дар ҷараёни ҷаласа диққати асосӣ ба 
ҳамкориҳои минтақавӣ дар самти коҳиши хатар аз офатҳои табиӣ равона карда шуд. 
Нақшаҳо оид ба омодагӣ ба Конфронси осиёгии вазоратӣ ва Платформаи панҷуми 
ҷаҳонӣ оид ба коҳиши хатари офатҳои табиӣ, ки қарор аст дар Ҳинд ва Мексика 
баргузор шавад, баррасӣ шуданд. 

Дар ин конфронсҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи баланд Эъломияи Душанбе 
ва натиҷаи корҳои минтақаро муаррифӣ хоҳад кард. 

Бо мақсади рушди минбаъда ва таҳкими робитаҳои дуҷониба оид ба таъмин ва 
бењбудсозии базаи моддӣ-техникии воҳидҳои сохтории Кумита, омодасозӣ ва 
бозомӯзонидани наҷотдиҳандагон, ҳамчунин коҳиши хатар аз офатҳои табиӣ, Роњбари 
КҲФ дар давраи ҳисоботӣ 43 вохӯриҳо бо сафирон, роҳбарони созмонҳои 
байналмилалии муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор кард.  

 
Сиёсати кадрӣ 
 
Дар КҲФ ба омодасозӣ ва такмили ихтисоси кормандон аз роҳҳои ташкили 

семинарҳо ва тренингҳои гуногун, ҳамчунин курсҳои омӯзишӣ таваҷҷуҳи хоса карда 
мешавад. Дар давраи ҳисоботӣ кормандони Кумита дар конфронсҳо, семинарҳо, 
курсҳои омӯзишии байналмилалӣ ширкат карда, дар базаи Академияи ҳифзи 
граждании Вазорати ҳолаҳои фавқулоддаи ФР  2 нафар ва Институти фармондеҳӣ-
инженерии Вазорати ҳолатҳои фавқулоддаи Ҷумҳурии Белорус  11 нафар хонда 
истодаанд.  

Ҳамчунин, бо мақсади ҷобаҷогузорӣ ва пурракунии воҳидҳои Кумита бо кадрҳои 
баландихтисос дар КҲФ аз моҳи феврали соли ҷорӣ Комиссияи марказии аттестатсионӣ 
амал мекунад, ки зарфи ин шаш моҳи ҳисоботӣ 18 ҷаласа доир кардааст, ки он зиёда аз 
300 арзиањои шањрвандонро баррасї намудааст. Инчунин, дар давраи њисоботї 10 
нафар хатмкунандагони коллељи њарбии Тољикистон ба кор ќабул шуд ва бори аввал 
бо тариќи озмун 11 нафар довталабон барои хондан аз тарафи Кумита ба Академияи 
ВКД фиристода шуданд. 

 


