
ЁДДОШТИ ТАФОҲУМ 
БАЙНИ АГЕНТИИ АМНИЯТИ ЯДРОӢ ВА РАДИАТСИОНИИ 

АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОҶИКИСТОН ВА ХАДАМОТИ 
ГУМРУКИ НАЗДИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Агентии амнияти ядроӣ ва радиатсионии Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон (минбаъд - Агентӣ) дар шахсияти директори Агентӣ Мисаидзода 
И. аз як тараф ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(минбаъд – Хадамоти гумрук) дар шахсияти сардори Хадамот Каримзода 
Х.А. аз тарафи дигар бо мақсади иҷрои банди 2 и) Нақшаи миллии амали 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба иҷрои Қатъномаи 1540 ША СММ, ки бо 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 54 аз 9 феврали соли 2016 тасдиқ 
шудааст ва самаранок татбиқ намудани Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон № 410 аз 24 июли соли 2020 «Дар бораи ҷорӣ намудани низоми 
«Равзанаи ягонаи барасмиятдарории амалиёти содиротӣ, воридотӣ ва 
транзитӣ»» Ёддошти тафоҳум (минбаъд - Ёддошт) – ро ба имзо расониданд.  

1. Асос ва мақсади бастани Ёддошт 

Дар саросари ҷаҳон якчанд ҳодисаҳое рух додаанд, ки ҳангоми ба таври 
номувофиқ истифода бурдани манбаъҳои афканишоти ионофар, интиқол, 
нигоҳдорӣ ва муомилот бо онҳо, ба мушкилоти ҷиддӣ вобаста ба саломатӣ ва 
бехатарӣ оварда расонидаанд. Дар натиҷаи чанде аз ин ҳодисаҳо, як қатор 
мутахассисони касбӣ ва нафароне аз аҳолӣ шуоъхўрии барзиёд гирифтаанд. 
Ҳолатҳое ҷой доранд, ки шуоъхўрӣ одамонро ба марг оварда расонидааст. 
Шахсоне, ки гирифтори шуоъхўрӣ гаштаанду, таъсири кўтоҳмуддати ҷиддии 
шуоъхўриро аз сар гузаронидаанд, хавфи дар оянда ба бемории саратон 
дучор шуданро доранд. 

Барои паст намудани хавфи рух додани чунин ҳодисаҳо зарур аст, ки 
назорати қатъии воридот мавҷуд бошад. Бо ин мақсад, назорат тавре ба роҳ 
монда шавад, ки ҳуқуқи воридоти манбаъҳои афканишоти ионофар ба 
ҷумҳурӣ танҳо ба шахсони ваколатдор ва барои фаъолиятҳои расман 
иҷозатдодашуда, дода шавад. Инчунин, матлуб аст, ки гузаргоҳҳои гумрукӣ 
дорои порталҳои (детекторҳои) бақайдгирандаи радиатсия бошанд ва 
шахсоне, ки маводи радиоактивиро ба таври қочоқ ба ҳудуди ҷумҳурӣ 
интиқол медиҳанд, маводҳои озуқавории ифлосшуда ва дигар маводҳо пеш аз 
ба аҳолӣ дастрас шудан, ошкор карда шаванд. 



Ҳадаф аз бастани Ёддошт аз он иборат аст, ки нақшҳо ва масъулияти 
Агентӣ ва Хадамоти гумрук дар мавриди воридот ва содироти манбаъҳои 
афканишоти ионофар мушаххас муайян ва тартиби амалҳои кории дақиқ 
муқаррар карда шаванд, ки иҷрои онҳо аз тарафи ҷонибҳо заруранд. 

2. Самтҳои фарогир 

Дар Ёддошти мазкур "манбаъҳои афканишоти ионофар" аз инҳо 
иборатанд: 

а) ҳамаи моддаҳои радиоактивӣ (аз ҷумла маводҳои ҳастаӣ); ва  

б) ҳамаи дастгоҳҳое, ки қобилияти ҳосилкунии афканишоти ионофарро 
ҳангоми пайвастшавӣ ба барқ доранд (дастгоҳҳои ренгенӣ, суръатфизоҳо ва 
ғайраҳо); 

 ба истиснои онҳое, ки тибқи қонунгузории ҷорӣ аз назорат озод карда 
шудаанд.  

 Рӯйхати мувофиқашудаи рамзи номгӯи молҳои фаъолияти иқтисодии 
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон (НМФИХ ҶТ) барои манбаъҳои афканишоти 
ионофар дар Замимаи 1 оварда шудааст.  

Агентӣ аз ҷониби худ талаботи  қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи бехатарии радиатсионӣ» аз 3 декабри соли 2003, №42; «Дар бораи 
иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» аз 17 майи соли 2004, №37; 
Низомнома дар бораи хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои 
фаъолият (дар таҳрири нав) аз 3 апрели соли 2007, № 172 ва қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тартиби ташкили низоми 
давлатии баҳисобгирӣ ва назорати маводҳои ядроию манбаъҳои афканишоти 
иондоркунанда» аз 4 октябри соли 2013, №449, Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи нақшаи миллии амали Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба иҷрои Қатъномаи 1540 ША СММ» аз 9 феврали соли 
2016, №54 ва  Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷорӣ 
намудани низоми «Равзанаи ягонаи барасмиятдарории амалиёти содиротӣ, 
воридотӣ ва транзитӣ» аз 24 июли соли 2020, №410 ва дигар санаду 
меъёрҳое, ки барои ба танзим даровардани соҳаи бехатарии радиатсионӣ 
равона карда шудаанд, амалӣ менамояд.  

Хадамоти гумрук қонунгузории гумрукӣ ва дигар санадҳои 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки назорати онҳо ба зиммаи мақомоти 
гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шудааст амалӣ менамояд ва барои 
назорати воридот ва содирот тариқи сарҳади гумрукӣ тибқи қонунгузорӣ 
масъул мебошад. 



3. Муқаррароти умумӣ 

Хадамоти гумрук воридоти манбаи афканишоти ионофар ё НМФИХ ҶТ, 
ки дар замимаи 1-и Ёддошти мазкур оварда шудааст, ба ҳудуди ҷумҳурӣ дар 
он маврид иҷозат медиҳад, ки шахси воридкунандаи он дорои иҷозатномаи 
Агентӣ бошад. Дар ҳолати пешниҳод нашудани иҷозатномаи расмӣ, 
Хадамоти гумрук нисбати чунин интиқол ба Агентӣ маълумот ирсол 
менамояд. 

Хадамоти гумрук содироти манбаи афканишоти ионофар ё НМФИХ ҶТ, 
ки дар замимаи 1-и Ёддошти мазкур оварда шудааст, аз ҳудуди ҷумҳурӣ дар 
он маврид иҷозат медиҳад, ки шахси содироткунандаи он дорои иҷозатномаи 
Агентӣ бошад. 

Зимни ба миён омадани ҳолатҳои аз доираи Ёддошти мазкур 
берунмонда, ягон тараф бидуни машварат бо ҷониби дигар ҳеҷ чорае (амале) 
нахоҳад андешид. 

4. Пешниҳоди маълумот ба мақоми танзимгар 

Сарфи назар аз муқаррароти банди 3, Хадамоти гумрук ўҳдадор 
мешавад, ки фавран Агентиро муфассал дар бораи ҳамаи манбаъҳои 
афканишоти ионофар, аз ҷумла номи шахси воридкунанда ва реквизитҳои 
воридкунанда, инчунин санаи воридот, огоҳ созад. Шакли мувофиқашудаи 
ҳуҷҷати расмӣ, ки барои ин мақсад истифода мешавад, дар Замимаи 2 оварда 
шудааст. 

5. Пешниҳоди маълумот ба Хадамоти гумрук 

 Агентӣ ўҳдадор мешавад, ки Хадамоти гумрукро дар бораи тағйирот ба 
қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, инчунин қарорҳои қабулкардаи 
мақомот, ки ба воридот, нигоҳдорӣ ё интиқоли манбаъҳои афканишоти 
ионофар марбутанд, фавран огоҳ намояд. 

 Агентӣ инчунин, рӯйхати муассисаҳое, ки дорои иҷозатномаи 
бисёркаратаи воридоти манбаъҳои афканишоти ионофар мебошанд, ҳар як 
семоҳа ба Хадамоти гумрук пешниҳод менамояд. 

6. Омўзонидани кормандони мақомоти гумрук 

 Агентӣ ба кормандони Хадамоти гумрук, ки аз ҷониби роҳбарият 
пешбарӣ мешаванд, барои омӯзонидани асосҳои бехатарии радиатсионӣ 
мусоидат менамояд ва дастгирии иловагиро ба онҳо таъмин менамояд. 
Ҳангоми хоҳиш, Хадамоти гумрук метавонад барои ин мақсад аз хидмати 
коршиноси Агентӣ истифода барад. 



7. Кушодани бастаҳо ва контейнерҳо 

Хадамоти гумрук бо мақсади таъмини саломатӣ ва амнияти 
кормандони худ ўҳдадор мешавад, ки кормандонаш ягон баста ё 
контейнереро, ки дорои нишони дар сатҳи байналмилалӣ эътирофшудаи 
огоҳии радиатсионӣ мебошад, намекушояд ва танҳо ба воситаи асбобҳои 
кашфи радиатсия чен ва муайян мекунад. Инчунин, ягон баста ё контейнере, 
ки дар он аз ҷониби кормандони Хадамоти гумрук гумони мавҷудияти 
манбаи радиоактивӣ ба миён меояд, бидуни ҳузури корманди Агентӣ, бо 
мақсади риоя намудани қоидаҳои бехатарии радиатсионӣ, намекушояд. 

8. Порталҳо (детекторҳо) барои бақайдгирии радиатсия 

 Агентӣ ва Хадамоти гумрук ба мувофиқа расиданд, ки онҳо бо дигар 
вазорату идораҳои дахлдор зарурати насб ва кор фармудани таҷҳизоти 
порталиро барои муайян кардани маводҳои радиоактивӣ дар нуқтаҳои ворид 
ба кишварро, баррасӣ менамоянд.  

9. Маълумот барои тамос 

Шуъбаи иҷозатномадиҳӣ, санҷиш ва эътино ба садамаҳои ХБРЯ-и 
Агентии амнияти ядроӣ ва радиатсионии АМИТ. Тел: 227 83 83 

Раёсати ташкили назорати гумрукии Хадамоти гумруки назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тел: 221 34 87 ва 221 56 98. 

Ин Ёддошти тафоҳум аз рӯзи аз тарафи ҳарду ҷониб ба имзо расидан, 
эътибор пайдо мекунад. 

 

 
               Директори                                                               Сардори 
      Агентии амнияти ядроӣ                                Хадамоти гумруки назди 

     ва радиатсионии АМИТ                        Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
__________Мирсаидзода И.                            _____________Каримзода Х.А. 

 

«___»___________ соли 2020                            «__»______________ соли 2020 
 

  



 
Замимаи 1. 

ба Ёддошти тафоҳум байни Агентии 
амнияти ядроӣ ва радиатсионии АМИТ 
ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 

Рамзи НМ 
ФИХ ҶТ 

Номгӯи мавқеъҳо 

2612 
 

Маъданҳо ва консентратҳои уранӣ ё торигӣ 

2844 Унсурҳои кимиёвии радиоактив ва изотопҳои радиоактив 
(ҳамчунин, унсурҳои кимиёвӣ ва изотопҳои тақсимшаванда ё аз 
нав ҳосилшудаҳо) ва пайвастагиҳои онҳо; омехтаҳо ва 
боқимондаҳои дорои ин маҳсулот 

2844  10 Урани табиӣ ва пайвастагиҳои он; хўлаҳо, дисперсияҳо (аз ҷумла, 
металлокирамика (филизу сафол), маҳсулот ва омехтаҳои сафолӣ, дорои 
урани табиӣ ё пайвастагиҳои урани табиӣ 

2844  20 Уран, бо урани-235 ва пайвастагиҳои он бойшуда; плутоний ва 
пайвастагиҳои он; хулаҳо, дисперсияҳо (ҳамчунин, металлокирамика 
(филизу сафол), маҳсулот ва омехтаҳои сафолӣ, дорои уран, бо урани-235, 
плутоний ё пайвастагиҳои ин маҳсулот бойшуда 

2844  30 Уран, бо урани-235 якҷояшуда ва пайвастагиҳои он; торий ва 
пайвастагиҳои он; хулаҳо, дисперсияҳо (аз ҷумла, металлокирамика 
(филизу сафол), маҳсулот ва омехтаҳои сафолӣ, дорои уран, бо урани-235 
якҷояшуда , торий ё пайвастагиҳои ин маҳсулот 

2844  40 Унсурҳои радиоактив, изотопҳо ва пайвастагиҳо, ғайр аз дар зермавқеъҳои 
2844 10, 2844 20 ё 2844 30 номбаршудаҳо; хӯлаҳо, дисперсияҳо (ҳамчунин, 
металлокирамика (филизу сафол), маҳсулот ва омехтаҳои сафолӣ, дорои ин 
унсурҳо, изотопҳо ё пайвастагиҳо; боқимондаҳои радиоактив 

2844  50 Коркардшуда (шуоъхуришуда) унсурҳои гармиҷудокунанда (твэлҳо) 
реактори ядроӣ 

2845 Изотопҳо, ғайр аз изотопҳои мавқеи молии 2844; пайвастагиҳои 
ғайриорганикӣ ё органикии ин изотопҳои бо таркиби кимиёвии 
муайян ё номуайян 

8401 Реакторҳои ҳастаӣ; қисми ҳароратҷудокунанда (твэлҳо), 
шуоъназананда, барои реакторҳои ҳастаӣ; таҷҳизот ва дастгоҳҳо 
барои тақсимкунии изотопҳо 

8401  10 Реакторҳои ҳастаӣ 

8401  20 Таҷҳизот ва дастгоҳҳо барои тақсимкунии изотопҳо, қисмҳои онҳо 



 

  

8401  30 Қисми ҳарорат ҷудокунанда (твэлҳо), шуоъназананда 

8410  40 Қисмҳои реакторҳои ҳастаӣ  
 

9022 Асбобҳое, ки ба истифодабарии шуоъҳои рентгенӣ, алфа-, бета- 
ва ё гамма-шуоъҳои барои тиб, ҷарроҳӣ, дандонпизишкӣ ва ё 
байторӣ таъйиншуда ва ё таъйиннашуда асос ёфтаанд, 
ҳамчунин, асбобҳои рентгенографикӣ ва ё радиотерапевтикӣ, 
найчаҳои рентгенӣ ва дигар генераторҳои шуоъҳои рентгенӣ, 
генераторҳои ҷараёни баланд, сипарҳо ва тугмачаҳои идоракунӣ, 
экранҳо, мизҳо, курсиҳо ва маснуоти монанд барои ташхис ва ё 
табобат  

9022 1 Асбобҳои ба истифодабарии шуоъҳои рентгенӣ асос ёфта, барои 
истифодабарии тиббӣ, ҷарроҳӣ, дандонпизишкӣ ва ё байторӣ таъйиншуда 
ва ё таъйиннашуда, инчунин, асбобҳои рентгенографикӣ ва ё 
радиотерапевтикӣ  

9022 12 Томографҳои компютерӣ  

9022 13 Барои истифодабарӣ дар дандонпизишкӣ, дигарҳо  

9022 14 Барои истифодабарии тиббӣ, ҷарроҳӣ ва ё байторӣ, дигарҳо  

9022 19 Барои дигар истифодабариҳо  

9022 2 Асбобҳое, ки ба истифодабарии шуоъҳои рентгенӣ, алфа-, бета- ва ё гамма-
шуоъҳои барои тиб, ҷарроҳӣ, дандонпизишкӣ ва ё байторӣ таъйиншуда ва ё 
таъйиннашуда асос ёфтаанд, инчунин, асбобҳои рентгенографикӣ ва ё 
радиотерапевтикӣ  

9022 21  Асбобҳо барои истифодабарии тиббӣ, ҷарроҳӣ, дандонпизишкӣ ва ё 
байторӣ  

9022 29 Барои дигар истифодабариҳо  

9022 30 Найчаҳои рентгенӣ  

9022 90 Дигарҳо, инчунин, қисмҳо ва лавозимот  



Замимаи 2 

ба Ёддошти тафоҳум байни Агентии 
амнияти ядроӣ ва радиатсионии 
АМИТ ва Хадамоти гумруки назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

ВОРИДОТИ МАНБАЪИ РАДИАТСИОНӢ 

 

Огоҳонии Агентии амнияти ядроӣ ва радиатсионии АМИТ 
Аз ҷониби борқабулкунанда хонапурӣ карда мешавад 

Нусхаи асли дар Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон нигоҳ дошта мешавад. Нусха – 
дар борқабулкунанда 

Минтақаи гумрукӣ  

Санаи воридшавӣ  

Рамзи НМФИХ ҶТ  

Рақами иҷозатномаи Агентии амнияти 
ядроӣ ва радиатсионии АМИТ барои 
воридот 

 

Шахси воридкунанда  

Суроға  

Рақами телефон  

Номи ширкат (ё ному насаб) –и 
борқабулкунанда 

 

Суроға  

Рақами телефон   

Навъи манбаъи афканишоти ионофар        Радиоактивӣ            дигар  

 

МАВОДИ РАДИОАКТИВӢ 

РАДИОНУКЛИД(ҳо) 

(мисол, 60Co, 192Ir, 235U ва ғайра) 

 

ФАЪОЛНОКӢ 

(одатан дар беккерел, МБк, ГБк, ТБк ва 
ғайраҳо) 

 

НАМУДИ ФИЗИКӢ  

СОҲАИ ИСТИФОДАБАРӢ  



 


