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      ҚОИДАҲОИ ҲАРАКАТ ДАР РОҲ 
Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз "29" июни  соли 2017, № 323 тасдиқ 

шудааст 
 

   1. МУҚАРРАРОТИ  УМУМӢ  

  

1. Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ (минбаъд - Қоидаҳо) ба Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҳаракат дар роҳ" асос ёфта, тартиби 

ягонаи ҳаракатро дар роҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар 

менамоянд.  

2. Дар Тоҷикистон  ҳаракати воситаҳои нақлиёт аз тарафи рости 

роҳ муқаррар карда шудааст.  

3. Мафҳумҳои асосие, ки дар Қоидаҳои мазкур истифода 

мешаванд:   

- автомобил - воситаи нақлиёти механикии берелс, ки барои 

интиқоли одамон ё бор дар роҳҳо истифода мешавад ё барои дар роҳҳо 

кашола карда бурдани воситаҳои нақлиёте, ки барои интиқоли одамон 

ё бор истифода мешаванд. Ба автомобилҳо квадритсиклҳо 

(мотоаробаҳо) -  воситаҳои нақлиёти механикии чорчархаи дорои 

маҷмўи идоракунии намуди автомобилӣ ва вазни муҷаҳҳази на зиёда аз 

550 кг дошта баробар карда мешавад. Ба автомобилҳо тракторҳо ва 

мошинҳои худгард мансуб нестанд;   

- автопоезд (ҳайати нақлиётӣ) - воситаи нақлиёти механикие, ки 

бо истифода аз таҷҳизоти васлкунӣ бо як ё якчанд ядак пайваст 

шудааст; 

- автобус - автомобил бо шумораи зиёда аз ҳашт ҷойи нишаст, ба 

истиснои ҷойи нишасти ронанда, ки аз рўйи сохтор ва таҷҳизоташ 

барои интиқоли бехатару бароҳати мусофирон ва бағоҷи онҳо 

пешбинӣ шудааст; 

- автомобили сабукрав - автомобилҳое, ки вазни ниҳоии ҷоизашон 

аз 3500 кг зиёд нест ва шумораи ҷойҳои нишасти онҳо, ба истиснои 

ҷойи нишасти ронанда, аз ҳашт зиёд нест;  

- автомобили боркаш - автомобилҳое, ки барои интиқоли бор 

таъин шудаанд ва вазни ниҳоии ҷоизи онҳо аз 3500 кг зиёд аст;  

- афзалият - ҳуқуқи дар навбати аввал нисбат ба дигар 

иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ бо самти пешбинишуда ҳаракат кардан;  

- аспароба - воситаи нақлиёте, ки бо қувваи мушаки ҳайвон 

(ҳайвонҳо) ба ҳаракат оварда мешавад; 
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- бехатарии ҳаракат дар роҳ - ҳолати раванди мазкур буда, 

инъикоскунандаи дараҷаи муҳофизати иштирокчиёни он аз ҳодисаҳои 

роҳу нақлиёт ва оқибатҳои онҳо аст; 

- бозистии воситаи нақлиёт - қатъи мақсадноки ҳаракати воситаи 

нақлиёт то 5 дақиқа ё зиёдтар аз он, ҳангоми зарур будани ин амал 

барои ба воситаи нақлиёт савор кардан (фуровардани) мусофирон, 

боргирӣ (борфурорӣ); 

- бозистии маҷбурии воситаи нақлиёт - қатъи ҳаракати воситаи 

нақлиёт вобаста ба вайрониҳои техникӣ ё хатаре, ки аз бори 

интиқолшаванда, ҳолати иштирокчии ҳаракат дар роҳ ва ё монеаи дар 

роҳ пайдошуда ба вуҷуд меояд;  

- бори хатарнок - модда ва ашёе, ки ҳангоми интиқоли онҳо 

метавонанд сабаби таркиш, сўхтор гашта, ба ҳаёт ва саломатии одамон,  

муҳити зист зарар расонанд, арзишҳои моддиро хароб ё нест кунанд; 

- бурдани чашм - ҳолати физиологии ронанда дар натиҷаи 

таъсири нури равшанӣ ба чашмонаш, вақте ки ў имконияти 

объективона муайян намудани монеаҳо ё шинохтани сарҳади ҷузъҳои 

роҳро дар масофаи кўтоҳтарин надорад;  

- воситаи нақлиёт - механизме, ки барои бо роҳҳо интиқол 

намудани одамон, бор ё таҷҳизоти дар болои он васлшуда таъин 

шудааст;  

- воситаи нақлиёти механикӣ* - воситаи нақлиёте, ки тавассути 

муҳаррик ба ҳаракат дароварда мешавад. Ин истилоҳ ба тракторҳо, 

мошинҳо ва механизмҳои худгард, ҳамчунин троллейбусҳо ва 

воситаҳои нақлиёти муҳаррики барқӣ дошта, ки дорои суръати 

ҳаракати ниҳоии конструктивии беш аз 50 км/соат мебошанд, паҳн 

мегардад. 

Эзоҳ: *Ҷудокунии воситаҳои нақлиёти механикӣ ба категорияҳо - 

автомобили сабукрав, автомобили боркаш, мототсикл, автобус, 

троллейбус, трамвай - мутобиқ аст ба категорияҳои муқаррарнамудаи 

шаҳодатномаи миллии ронандагӣ; 

- воситаи нақлиёти маршрутӣ - воситаи нақлиёти истифодаи 

умум (автобус, троллейбус, трамвай ва ғайра), ки бо хатсайри 

муқарраргардидаи ҷойҳои бозистиаш ишоратшуда ҳаракат мекунад;   

- воситаи нақлиёти таъиноти оперативӣ (фаврӣ, махсус) - воситаи 

нақлиёте, ки рангубори махсус ва (ё) сигналҳои нурию овозӣ дорад; 

- воситаи нақлиёти сустҳаракат - воситаи нақлиёти механикие, ки 

бо аломати фарқкунандаи "Воситаи нақлиёти сустҳаракат" ишорат 

https://vodiy.ua/pdd/1/#1500#1500
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шудааст ва аз рўи сохти конструктивиаш ё вобаста ба шароити таъмини 

бехатарӣ ҳангоми интиқоли бор наметавонад бо суръати зиёда аз 30 

км/соат ҳаракат намояд; 

- воситаи нақлиёти релсӣ - трамвай ва платформаҳо, ки бо 

таҷҳизоти махсус бо роҳи трамвай ҳаракат мекунанд;  

- воситаи нақлиёти гаронвазн ва (ё) бузургҳаҷм - воситаи нақлиёти 

дорои чунин вазн ва (ё) андоза, ки барои ҳаракаташон дар роҳ иҷозати 

махсуси мақомоти ваколатдор зарур аст; 

- вазни (массаи) ниҳоии ҷоиз - вазни (массаи)  муҷаҳҳази воситаи 

нақлиёт бо бор, ронанда ва мусофирон, ки аз тарафи корхонаи (заводи) 

истеҳсолкунанда ҳамчун вазни (массаи) ниҳоии ҷоиз муқаррар карда 

шудааст. Вазни (массаи) ниҳоии ҷоизи автопоезд - ин ҷамъи вазни 

(массаи) ниҳоии ҷоизи ҳар як воситаи нақлиёти дар ҳайати автопоезд  

буда мебошад;  

- велосипед, веломобил (минбаъд-велосипед) - воситаи нақлиёте 

(ғайр аз аробачаҳои маъюбӣ), ки  бо воситаи қувваи мушаки одами 

(одамони) дар болои (дохили) он буда ба ҳаракат дароварда мешавад; 

  

- гузаргоҳи роҳи оҳан - ҷойи буриши роҳ бо роҳҳои оҳан дар як 

сатҳ;  

- гузаргоҳи пиёдагард - қитъаи қисми мошингарди роҳ, ки барои 

гузаштани пиёдагардон аз қисми мошингарди роҳ пешбинӣ ва бо 

аломатҳои роҳи "Гузаргоҳи пиёдагард"  ва (ё) нишонаи уфуқии роҳ 

ифода шудааст;  

- дидашавандагии нокифоя - дидашавандагии роҳ камтар аз 300 

метр бо самти ҳаракат вобаста ба шароити номусоиди боду ҳаво (борон, 

барф ва дигар боришоти атмосферӣ) ва омилҳои дигари паст шудани 

шаффофияти муҳит (чанг, дуд, туман, ғубор);  

- дидашавандагии маҳдуд - дидашавандагии роҳ аз тарафи 

ронанда бо самти ҳаракат, ки бо релефи маҳал, андозаҳои геометрии 

роҳ, растаниҳо, бино ва дигар иншоот, инчунин воситаҳои нақлиёт, 

маҳдуд шудааст; 

- дидашавандагии роҳ - масофаи ниҳоӣ бо самти ҳаракат, ки дар 

он  аз ҷойи нишасти ронанда ҷузъиёти роҳ ва воситаҳои техникии 

ташкили ҳаракат дар роҳ, ки пеш аз воситаи нақлиёт мавҷуданд, 

шинохта шуда,  ҳангоми идораи он дуруст дарк карда мешаванд;   

- иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ - шахсоне, ки аз роҳҳои 

автомобилгард ва ҷойҳои дигаре, ки барои аз як ҷой ба ҷойи дигар 
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расонидани одамон ва интиқоли борҳо тавассути воситаҳои нақлиёт 

пешбинӣ шудаанд, истифода бурда, дар раванди ҳаракат ҳамчун 

ронанда, пиёдагард, мусофир, велосипедрон, чорворон, аробакаш ва 

ғайра бевосита иштирок менамоянд; 

- интиқоли гурўҳи муташаккили кўдакон - интиқоли яквақтаи  

ҳашт ва зиёда аз он кўдакони синну соли томактабӣ ва мактабӣ бо 

роҳбалад, дар воситаи нақлиёти механикие, ки ба воситаҳои нақлиёти 

маршрутӣ мансуб нест;   

- истгоҳ - ҷойи истодани воситаҳои нақлиёт дар хатсайри ҳамлу 

нақли мунтазам, ки барои саворшавию фуровардани мусофирон ва 

интизории воситаҳои нақлиёт таҷҳизонида шудааст; 

- идора намудани воситаи нақлиёт - ҷойивазкунии  воситаи 

нақлиёт нисбат ба мавқеи аввалааш тавассути таъсир расонидан ба 

ҷузъҳои идоракунии он;  

- канори роҳ - ҷузъи роҳи бо таври конструктивӣ ё бо хатти 

нишонаи роҳи яклухти уфуқӣ ҷудокардашуда, ки ба канори берунии 

қисми мошингарди роҳ пайваст буда, бо он дар як сатҳ ҷойгир аст ва 

барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт пешбинӣ нашудааст, ба ғайр аз 

ҳолатҳои пешбининамудаи ҳамин Қоидаҳо. Канори роҳро барои 

бозистӣ ва таваққуфи воситаҳои нақлиёт, ҳаракати пиёдагардон, 

мопедҳо, велосипедҳо (ҳангоми мавҷуд набудани пиёдароҳа, 

пайроҳаҳои пиёдагардон, велосипедронон ё ҳангоми мавҷуд набудани 

имконияти бо онҳо ҳаракат кардан), аспароба (чана) истифода бурдан 

мумкин аст; 

- корҳо дар роҳ - корҳо  вобаста ба сохтмон, таҷдид, таъмир ё 

нигоҳдории роҳи автомобилгард (кўча), иншооти сунъӣ ва воситаҳои 

техникии ташкили ҳаракат дар роҳ; 

  

- кабудизор - қитъаи замине, ки ба таври сунъӣ бо алафҳои табиӣ, 

кишти гулҳо, кўчатҳо ва дигар растаниҳо обод карда шудааст; 

- қатораи муташаккили нақлиёт - гурўҳи иборат аз се ва зиёда аз 

он воситаҳои нақлиёти механикие, ки бевосита аз паси якдигар дар як 

хатти ҳаракат бо чароғҳои наздикнамои доимо фурўзон таҳти 

мушоияти воситаи нақлиёти таъиноти махсус бо  чароғаки махсуси 

шуълавари ранги кабуд ё кабуд ва сурхи фурўзон ҳаракат мекунанд;  

- мопед - воситаи нақлиёти механикие, ки тавассути муҳаррики 

ҳаҷми кориаш то 50 см мукааб ба ҳаракат дароварда мешавад ва дорои 

суръати ҳаракати ниҳоии конструктивие, ки тавсифномаи техникии он 
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на зиёда аз 40 км/соат аст, муайян карда шудааст. Ба мопедҳо 

велосипедҳо бо муҳаррики овеза, мокикҳо ва дигар воситаҳои нақлиёти 

механикӣ бо тавсифи техникии шабеҳ баробар карда мешаванд; 

- мототсикл - воситаи нақлиёти механикии дучарха бо ядаки 

паҳлуӣ ё бе он, ки ба воситаи муҳаррики ҳаҷми кориаш 50 см мукааб ва 

беш аз он ба ҳаракат дароварда мешавад. Ба мототсиклҳо воситаҳои 

нақлиёти механикии сечарха бо вазни муҷаҳҳазашон на зиёда аз 400 кг, 

ҳамчунин воситаҳои нақлиёти механикие, ки бо муҳаррики ҳаҷми 

кориаш то 50 см мукааб ҷиҳозонида шуда, дорои суръати ҳаракати 

ниҳоии конструктивие, ки тавсифномаи техникии он зиёда аз 50 

км/соат аст, муайян карда шудааст, мансубанд; 

- мусофир - шахс ба ғайр аз ронанда, ки дар дохили воситаи 

нақлиёт (дар болои он) мебошад, инчунин шахсе, ки ба воситаи нақлиёт 

ворид (савор) мешавад ё аз воситаи нақлиёт мефарояд ва дар дохили он 

қарор дорад, аммо ба идораи он алоқа надорад;    

- маҳалли аҳолинишин - ҳудуде, ки ворид шудан ба он ва берун 

шудан аз он бо аломатҳои роҳи "Аввали маҳалли аҳолинишин" ва 

"Охири маҳалли аҳолинишин" ё  бо аломатҳои роҳи "Аввали сарҳади 

маҳалли аҳолинишин" ва "Охири сарҳади маҳалли аҳолинишин" ифода 

шудааст;  

- минтақаи истиқоматӣ - ҳудуди ҳавлиҳои иморатҳо, инчунин 

қисми маҳалҳои аҳолинишин, ки ворид шудан ба онҳо ва баромадан аз 

онҳо бо аломатҳои роҳ "Минтақаи истиқоматӣ" ва "Охири минтақаи 

истиқоматӣ" ифода карда шудаанд; 

- монеа барои ҳаракат дар роҳ - объекти дар роҳи иштирокчии 

ҳаракат дар роҳ ҷойгирбуда, ки ўро маҷбур месозад суръати 

ҳаракаташро паст кунад, онро давр зада гузарад ё бозистад;  

- мошини худгард - трактори тасмачарх, мошини кишоварзӣ, 

роҳсозӣ, сохтмонӣ ва дигар мошин, ки бе андешидани чораҳои иловагӣ  

оид ба  таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ барои иштирок дар ҳаракат 

дар роҳ пешбинӣ нашудаанд. Иштироки мошинҳои худгард дар 

раванди ҳаракат дар роҳ мутобиқи талаботи ҳамин Қоидаҳо амалӣ 

мегардад;  

- микроавтобус - автобуси якошёна бо шумораи на зиёда аз ҳабдаҳ 

ҷойи нишаст, бо назардошти ҷойи ронанда;   

- манёвркунӣ (манёвр) - оғози ҳаракат, дар рафти ҳаракат 

ҷойивазкунии воситаи нақлиёт аз як хат ба хатти  дигар (минбаъд- 

https://vodiy.ua/pdd/1/#2400#2400
https://vodiy.ua/pdd/1/#3200#3200
https://vodiy.ua/pdd/1/#3200#3200
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ҷойивазкунӣ), инчунин гаштани он ба тарафи рост ё чап, тобхўрӣ, 

баромадан аз қисми мошингарди роҳ, ба қафо ҳаракат кардан;   

- масофаи боздорӣ - масофаи тайнамудаи воситаи нақлиёт 

ҳангоми бозистии таъҷилӣ аз аввали таъсиррасонӣ ба ҷузъҳои 

идоракунии маҷмўи боздорӣ (педал, дастаи боздорӣ) то ҷойи бозистии 

он; 

- пул - иншооте, ки барои ҳаракат аз болои дарё, ҷарӣ ва дигар 

монеаҳо пешбинӣ шудааст ва сарҳади он аввал ва охири равоқаҳои 

иншоот мебошанд;  

- пиёдагард - шахсе, ки дар ҳаракат дар роҳ берун аз воситаи 

нақлиёт иштирок менамояд ва ягон кореро дар роҳ анҷом намедиҳад. 

Ба пиёдагардон инчунин шахсоне, ки бо аробачаҳои маъюбии 

бемуҳаррик ҳаракат мекунанд, велосипед, мопед, мототсиклро кашола 

карда мебаранд, чана, ароба, аробачаи бачагона ё маъюбиро мекашанд 

(мебаранд), баробар карда мешаванд;  

- пайроҳаи пиёдагард - ҷузъи роҳ, ки бо таври конструктивӣ ё бо 

ёрии хатҳои нишонаи уфуқии роҳ ҷудо карда шудааст, барои ҳаракати 

пиёдагардон таъин гардида, бо аломати роҳи "Пайроҳаи пиёдагард" 

ифода шудааст; 

- пиёдароҳа - ҷузъи роҳ, ки ҳамшафати қисми мошингарди роҳ 

мебошад ё аз он бо қитъаи махсус (кабудизор) ҷудо карда шуда, барои 

ҳаракати пиёдагардон пешбинӣ гардидааст;  

- пайроҳаи велосипедгард - роҳи мутобиқгардонидашуда ё ки 

ҷузъи роҳи бо таври конструктивӣ ё бо ёрии хатти нишонаи уфуқии 

роҳ ҷудогардидаи барои ҳаракати ронандагони велосипед (минбаъд -

велосипедрон) пешбинишуда, ки бо аломати роҳи "Пайроҳаи 

велосипедгард" ифода гардидааст;  

- пешгузарӣ - ҳаракати воситаи нақлиёт бо суръати зиёдтар нисбат 

ба  суръати воситаи нақлиёти ҳамсамти дар хатти ҳамсоя 

ҳаракаткунанда; 

- пули болои роҳ - иншооти муҳандисӣ, дар болои роҳ (роҳҳои 

оҳан), ки ба роҳи дигар фуромадҳо дорад ва ҳаракатро дар сатҳҳои 

гуногун таъмин менамояд;  

- ронанда - шахсе, ки ягон намуди воситаи нақлиётро идора 

мекунад, галабоне (подабоне), ки ҳайвоноти боркаш, саворӣ ё подаро бо 

роҳ пеш мебарад. Ба ронанда таълимдиҳанда ҳангоми таълими 

рондани воситаи нақлиёт ва қабулкунандаи имтиҳони амалии идора 

кардани он баробар дониста мешаванд;  

https://vodiy.ua/pdd/1/#4300#4300
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- роҳ - қисми замин ё ин ки сатҳи иншооти сунъии ободкардашуда 

ё мувофиқагардондашудаи барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва 

пиёдагардон истифодашаванда;  

- роҳи асосӣ - роҳи бо аломатҳои "Роҳи асосӣ", "Буриш бо роҳи 

дуюмдараҷа", "Пайвастшавии роҳи дуюмдараҷа", "Шоҳроҳ" ё "Роҳ 

барои автомобилҳо" ифодакардашуда, нисбат ба роҳи буридашаванда 

(ҳамроҳшаванда) ё роҳи бо рўйпўши сахт (асфалт ва сементобетон, 

масолеҳи сангӣ ва монанди инҳо), нисбат ба роҳи хокӣ, ё ин ки ҳар 

дилхоҳ роҳ нисбат ба роҳҳои баромад аз ҳудудҳои ҳамшафат. Бевосита 

пеш аз чорроҳа дар роҳи дуюмдараҷа мавҷуд будани қитъаи роҳ бо 

рўйпўш аҳамияти онро бо роҳи буридашаванда баробар намесозад; 

 

  

- роҳ додан - талаботеро ифода менамояд, ки иштирокчии ҳаракат 

дар роҳ набояд ҳаракатро оғоз кунад, аз нав ба ҳаракат дарояд ё 

ҳаракатро идома диҳад, ҳамчунин манёвреро анҷом диҳад, агар ин амал 

тавонад дигар иштирокчиёни ҳаракатро, ки нисбат ба ў ҳаққи афзалият 

доранд, барои тағйир додани самт ё суръати ҳаракат маҷбур созад;  

- роҳбандон - ҷамъшавии воситаҳои нақлиёт дар роҳ, бинобар 

ҳаракат намудан ба суръати ниҳоят паст нисбат ба суръати барои 

минтақаи мазкури роҳ муқарраргардида;  

- сафи муташаккили пиёдагардон - гурўҳи муташаккили одамоне, 

ки дар қисми мошингарди роҳ ба як самт ҳаракат мекунанд;  

- сабқат - пеш гузаштан аз як ё якчанд воситаи нақлиёти 

ҳаракаткардаистода, ки бо баромадан ба хатте (тарафи қисми 

мошингарди роҳ), ки барои ҳаракати самти муқобил пешбинӣ шудааст 

ва баъдан ба хатти пеш ишғолнамуда (тарафи қисми мошингарди роҳ) 

баргаштан вобаста мебошад; 

- таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ - фаъолияте мебошад, ки 

барои пешгирии сабабҳои ба амал омадани ҳодисаҳои роҳу нақлиёт, 

сабук гардонидани вазнинии оқибатҳои он нигаронида шудааст;  

- тахограф - таҷҳизоти назоратие, ки насби он дар воситаи 

нақлиёти механикӣ бо мақсади чен кардан ва (ё) дар низоми худкор ба 

қайд гирифтани маълумот оид ба роҳи тайнамуда, суръати ҳаракати 

воситаи нақлиёт, дар давраи кору истироҳати ронандагони онҳо ва 

дигар маълумот пешбинӣ шудааст; 

https://vodiy.ua/pdd/1/#7000#7000
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- трамвай - воситаи нақлиёти механикие, ки дар раванди ҳаракат 

дар роҳ бо релсҳо пешбинӣ шудааст ва ба воситаи нақлиёти роҳи оҳан 

мансуб нест;  

- троллейбус - воситаи нақлиёти механикие, ки ба воситаи 

муҳаррики барқии аз манбаи шабакаи овезаи васлкунандаи берунаи 

барқӣ таъминшаванда ба кор дароварда мешавад;  

- трактори чархдор - воситаи нақлиёти механикие, ки барои иҷро 

намудани амалиёти гуногуни технологӣ бо истифода аз таҷҳизоти 

овеза, нимовеза ва мошинҳо ё олотҳои васлшаванда, инчунин барои ба 

кор даровардани мошинҳои статсионарӣ (ғайрисайёр) ё ҳаракат дар 

ҳайат бо ядак пешбинӣ шудааст; 

- танзимгар - шахсе, ки тибқи тартиби муқарраршуда ба ў 

ваколати танзими ҳаракат дар роҳ бо ёрии сигналҳои дар Қоидаҳо 

пешбинишуда дода шудааст ва онро бевосита иҷро менамояд. 

Танзимгар бояд дар либоси расмӣ бошад ва (ё) нишонаи фарқкунанда 

ва лавозимот    (болопўши махсуси ҷилобаргардонанда, ишорачўб ё 

ишоракунаки лаълишакли (дискмонанди) ранги сурхи 

ҷилобаргардонанда, ҳуштак ва монанди инҳо) дошта бошад. Ба 

танзимгарон кормандони милитсия ва бозрасии автомобилии ҳарбӣ, 

инчунин кормандони муассисаҳои давлатии нигоҳдории роҳҳои 

автомобилгард, раёсатҳои истифодабарии роҳҳои автомобилгард, 

хоҷагиҳои манзилию коммуналӣ, корхонаи давлатии ҷумҳуриявии 

махсусгардонидашудаи васлу истифодаи назди Раёсати бозрасии 

давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, навбатдори гузаргоҳи роҳи оҳан ва гузаргоҳи паромӣ 

ҳангоми иҷрои уҳдадориҳои вазифавӣ, инчунин нозирони навраси 

ҳаракат дар роҳ (шахсони гурўҳи кўдаконро роҳбаладикунанда), 

ҳангоми аз тарафи онҳо таъмини ҳаракати бехатари кўдакон ва 

мактаббачагон дар роҳҳо мансуб мебошанд; 

- таваққуф - қатъи ҳаракати воситаи нақлиёт ба муддати зиёда аз 5 

дақиқа бо сабабҳое, ки ба иҷрои талаботи ҳамин Қоидаҳо, савор 

кардани (фуровардани) мусофирон, боргирию (борфурорӣ) вобаста 

нест;  

- тарк намудани ҷойи ҳодисаи роҳу нақлиёт - амали 

иштирокчиёни ҳодисаи роҳу нақлиёт, ки ба пинҳон кардани ҳодиса ё 

вазъияти содиршавии он равона карда шуда, боиси аз ҷониби 

кормандони милитсия гузаронидани чорабиниҳои фаврӣ - ҷустуҷўӣ 



www.ansor.info 
 

 9 

оид ба муайян намудани  иштирокчиёни он ё кофтукови воситаҳои 

нақлиёт мегардад;     

- хатти ҳаракат - дилхоҳ аз хатҳои ҳаракати қадди қисми 

мошингарди роҳ, ки бо нишонаи уфуқии роҳ ифода шудааст ё 

нашудааст ва барои дар як қатор ҳаракат кардани воситаҳои нақлиёт 

паҳноии кофӣ дорад;  

- хатти тақсим - ҷузъи ба таври конструктивӣ ҷудокардашудаи 

роҳ, ки қисмҳои мошингарди ҳамсояро тақсим мекунад ва барои 

ҳаракат ё бозистодани воситаҳои нақлиёт ва пиёдагардон берун аз 

ҷойҳои махсус ҷиҳозонидашуда ва ишоратшуда пешбинӣ нашудааст;   

- хатар барои ҳаракат - тағйир ёфтани шароити ҳаракат дар роҳ ё  

ҳолати техникии воситаи нақлиёт, ки ба бехатарии иштирокчиёни 

ҳаракат дар роҳ таҳдид намуда, ронандаро барои паст кардани суръати 

ҳаракат ё бозистодан маҷбур месозад;  

- хатҳои зарбӣ - хатҳои барои баланд бардоштани диққати 

ронандагон дар қитъаҳои хатарноки роҳ пешбинишуда, ки бо тарзи 

рандакунии рўйпўши асфалту бетонии роҳ бевосита дар наздикии 

хатҳои канорӣ, инчунин бевосита дар хатҳои канорӣ ва ҷудокунанда 

иҷро карда мешаванд; 

- таҷҳизоти маҷбуран пасткунандаи суръати ҳаракати воситаҳои 

нақлиёт - таҷҳизоти роҳ, ки дар қисми мошингарди роҳҳо барои 

маҷбуран паст кардани суръати ҳаракати воситаҳои нақлиёт гузошта 

шудааст;   

- чорроҳа - ҷойи буриш, пайвастшавӣ ё ба самтҳо ҷудошавии 

роҳҳо дар як сатҳ, ки сарҳади онҳо хатти тасаввуршаванда байни оғози 

мудавваршавии канорҳои қисми мошингарди ҳар яке аз ин роҳҳо 

мебошад. Ҷойи баромад аз ҳудуди ҳамшафат чорроҳа ҳисобида 

намешавад;  

- чароғи ҷўянда -  чароғҳои дурнамое, ки дар болои воситаи 

нақлиёт   бо мақсади шабона зиёд намудани ҳудуди дидашавандагии 

роҳ ва минтақаҳои берун аз он насб шудаанд;       

- чароғҳои гашти рўзона - асбобҳои равшанидиҳандаи берунаи 

рангаш сафеди дар конструксияи воситаи нақлиёт пешбинишуда, ки 

дар қисми пеши воситаи нақлиёт насб гардидаанд ва барои беҳтар 

шудани дидашавандагии воситаи нақлиёт ҳангоми ҳаракати рўзонаи он 

хизмат менамоянд; 
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- шабона - фосилаи вақт аз охири шом то оғози субҳ; 

- шоҳроҳ - роҳе, ки бо аломати роҳи 5.1 "Шоҳроҳ" ифода шудааст 

ва барои ҳар самти ҳаракат дорои қисмҳои мошингарде, ки бо хатти 

тақсим (дар ҳолати набудани он - воситаи иҳотавии роҳ) ҷудо 

мешаванд, бе дар як сатҳ бурида гузаштани дигар роҳҳо, хатҳои роҳи 

оҳан ё трамвай, пайроҳаҳои пиёдагардон ва велосипедгардон;  

- шоҳиди ҳодисаи роҳу нақлиёт - шахси воқеӣ, ки  бевосита  

ҳодисаи роҳу нақлиётро  мушоҳида  намудааст ва дар ин бора ахбори 

дахлдор    дода метавонад; 

- қисми мошингард - ҷузъи роҳ, ки барои ҳаракати воситаҳои 

нақлиёт ва дар ҳолатҳои пешбининамудаи ҳамин Қоидаҳо барои 

ҳаракати пиёдагардон пешбинӣ шудааст;  

- эстакада - иншооти муҳандисӣ, ки барои ҳаракат намудани 

воситаҳои нақлиёт ва (ё) пиёдагардон, бардоштани як роҳ болои роҳи 

дигар дар ҷойи буриши онҳо, инчунин барои ташкил намудани роҳ дар 

баландии муайяне, ки ба дигар роҳ фуромад надорад;  

- ядак - воситаи нақлиёте, ки муҳаррик надорад ва барои ҳаракат 

дар ҳайати воситаи нақлиёти механикӣ пешбинӣ шудааст. Ба ин намуд 

воситаи нақлиёт ҳамчунин нимядакҳо ва ядакҳои чўбкашӣ мансуб 

мебошанд; 

- ҳаракат дар роҳ - маҷмўи муносибатҳое мебошад, ки дар раванди 

ҷойивазкунии одамон ва борҳо бо ёрии воситаҳои нақлиёт ё бе онҳо дар 

ҳудуди роҳҳои автомобилгард ба вуҷуд меоянд; 

- ҳамлу нақл - амали техникӣ ва технологӣ оид ба  тағйири макони 

мусофир (ё ин ки бор) бо истифода аз воситаи нақлиёт; 

- ҳодисаи роҳу нақлиёт - воқеае, ки ҳадди ақал дар он як адад 

воситаи нақлиёти дар ҳаракатбуда иштирок намуда, боиси марг ё 

осеббардории одамон ё ин ки зарар дидани воситаҳои нақлиёт, бор, 

роҳ, иншооти роҳдорӣ ва дигар иншоот ё молу мулки дигар гардидааст; 

- ҳудуди ҳамшафат - ҳудуде, ки бевосита ҳамшафати роҳ буда, 

барои ҳаракати беисти воситаҳои нақлиёт пешбинӣ нашудааст 

(ҳавлиҳо, маҳалҳои аҳолинишин, таваққуфгоҳҳои воситаҳои нақлиёт, 

нуқтаҳои  таъмини сўзишворӣ, корхонаҳо ва монанди инҳо). Ҳаракат бо 

ҳудуди ҳамшафат мутобиқи Қоидаҳои мазкур анҷом дода мешавад; 

- ҷазирачаи бехатарӣ - воситаи техникии танзими ҳаракат дар роҳ 

дар гузаргоҳи пиёдагарди рўйизаминӣ, ки ба таври конструктивӣ дар 

болои қисми мошингарди роҳ ҳамчун ҷузъи ҳимоявӣ барои 

бозистодани пиёдагардон ҳангоми гузаштани қисми мошингарди роҳ 

https://vodiy.ua/pdd/1/#7300#7300
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ҷудо карда шудааст. Қисми хатҳои тақсимкунандаи роҳ, ки аз болои он 

гузаргоҳи пиёдагард мегузарад, ба ҷазирачаи бехатарӣ мансуб 

мебошанд. 

4. Тартиби назорати иҷрои талаботи ҳамин Қоидаҳоро Вазорати 

корҳои дохилӣ муайян менамояд.   

5. Ҳар як иштирокчии ҳаракат дар роҳ, ки Қоидаҳои мазкурро 

риоя менамояд, ҳақ дорад ба иҷрои талаботи дар онҳо буда аз тарафи 

дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ умед бандад. 

6. Ба иштирокчии ҳаракат дар роҳ расонидани зарар ё ифлос 

намудани сатҳи роҳ, қисми ҳамшафати он, гирифтан, паноҳ кардан, 

вайрон кардан, худсарона гузоштани аломатҳои роҳ, чароғакҳои 

роҳнамо ва дигар воситаҳои техникии ташкили ҳаракат дар роҳ ва дар 

роҳ гузоштани ҷисмҳоеро, ки ба ҳаракат халал мерасонанд манъ аст. 

Шахсе, ки ба ҳаракат монеа меорад, вазифадор аст, ки тамоми чораҳои 

имконпазирро баҳри бартараф намудани он андешад ва агар он 

номумкин бошад, бо воситаҳои дастрас иштирокчиёни ҳаракатро оид 

ба хатар огоҳ созад ва ба милитсия хабар диҳад.  

____________________________________________________________________   

   2. ҲУҚУҚ  ВА УҲДАДОРИҲОИ УМУМИИ ИШТИРОКЧИЁНИ      

ҲАРАКАТ ДАР РОҲ 

 

7. Иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ҳуқуқ доранд:    

- ба таъмини шароити бехатар ва самараноки ҳаракат дар роҳ;  

- ба гирифтани маълумоти дақиқ аз мақомоти давлатӣ ва шахсони 

мансабдори ваколатдор оид ба шароити бехатари ҳаракат дар роҳ, 

сабабҳои ҷорӣ намудани маҳдудият ё қатъ кардани ҳаракат дар роҳҳо, 

сифати маҳсулот, кор ва хизматрасониҳо вобаста ба таъмини бехатарии 

ҳаракат дар роҳ;  

-  ба гирифтани ёрии тиббӣ ҳангоми содиршавии ҳодисаи роҳу  

нақлиёт;  

- бо тартиби муқаррарнамудаи қонун шикоят овардан ба амали 

(беамалии) мақомоти давлатӣ (шахсони мансабдори онҳо), ки танзим 

ва идораи давлатиро дар соҳаи ҳаракат дар роҳ ва таъмини бехатарии 

онро иҷро менамоянд;  

- мутобиқи тартиби муқарраршудаи қонунгузорӣ ба ҷуброни 

зараре, ки ба онҳо ва (ё) молу мулки онҳо расонида шудааст;  

- ба истифодабарии роҳҳо ва талаб намудани риояи Қоидаҳо аз 

якдигар. 
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8. Иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ уҳдадоранд:    

- талаботи сигналҳои чароғакҳои роҳнамо, аломат ва нишонаҳои 

роҳро риоя намоянд, инчунин фармоишҳои танзимгарон, ки дар 

доираи  ҳуқуқҳои ба онҳо додашуда бо сигналҳои муқарраршуда 

ҳаракат дар роҳро ба танзим медароранд, иҷро намоянд;  

- чунин амал намоянд, ки ба ҳаракат хатар ва (ё) монеа эҷод 

накунанд ва зарар нарасонанд; 

- бо дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ хушмуомила бошанд, 

инчунин  бо кўдакон, шахсоне, ки маъюбиашон аён аст ва пиронсолон 

бодиққат бошанд; 

- зараре, ки бо гуноҳи онҳо дар натиҷаи риоя накардани талаботи 

қонунгузорӣ оид ба ҳаракат дар роҳ расонида шудааст, ҷуброн 

намоянд;  

- ҳангоми роҳбаладии кўдакон тамоми чораҳои имконпазирро 

баҳри худсарона ба қисми мошингарди роҳ набаромадани онҳо (ба 

истиснои минтақаҳои истиқоматӣ ва пиёдагард) андешанд.  

  9. Иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ дигар ҳуқуқу уҳдадориҳоро дар 

соҳаи ҳаракат дар роҳ, ки ҳамин Қоидаҳо ва дигар санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ муқаррар намудаанд, доранд. 

      

          3. ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲОИ РОНАНДАГОН 

 

10. Ронанда ҳуқуқ дорад: 

а) воситаи нақлиётро бо тартиби муқаррарнамудаи ҳамин 

Қоидаҳо идора намояд; 

б) сабаби боздошти воситаи нақлиётро аз ҷониби корманди 

бозрасии давлатии автомобилӣ, дигар шахсони ваколатдори дар ҳамин 

Қоидаҳо зикршуда, инчунин насаб, ном, номи падар ва вазифаи онҳоро 

донад. Дар ин ҳолат шахсони барои санҷиши ҳуҷҷатҳои ронанда 

ҳуқуқдошта вазифадоранд бо талаби ронанда шаҳодатномаи хизматӣ 

ва варақаи хатсайри гаштзаниро (посгоҳро) пешниҳод намоянд; 

в) ба шахсони барои санҷиши ҳуҷҷатҳои ронандагӣ ҳуқуқдошта, 

ки шаҳодатномаи хизматӣ надоранд, ҳуҷҷатҳои ронандагиро пешниҳод 

нанамоянд; 

г) идораи воситаи нақлиётро ба шахси дигаре, ки бо худ 

шаҳодатномаи ронандагии ҳуқуқи идоракунии воситаи нақлиёти 

механикии категорияи мувофиқ бо талони қайди қоидавайронкунӣ ба 

он (шаҳодатномаи тракторчӣ-мошинист категорияи мувофиқ бо талон 
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ба он, иҷозатномаи муваққатӣ барои идора намудани воситаи нақлиёти 

механикӣ) (агар дигар нишондод набошад, минбаъд - шаҳодатномаи 

ронандагӣ) дорад, диҳад;    

д) воситаҳои нақлиётро аз синну соли зерин идора намояд: 

- аз 16-солагӣ - мототсиклҳо, мотороллерҳо, мотонартҳо ва дигар 

воситаҳои нақлиёти ба гурўҳи мототсиклҳо мансуббуда, аз ҷумла 

воситаҳои нақлиёте, ки тавассути муҳаррикҳои барқӣ ҳаракат мекунанд 

ва суръати конструктивиашон беш аз 40 км/соат мебошад (категорияи 

"А");  

- аз 18-солагӣ - автомобилҳо (категорияҳои "В", "ВЕ", "С"), 

тракторҳои чархдори то дараҷаи 14 Кн (1,4 тс), тракторҳои чархдори 

беш аз дараҷаи 14 Кн (1,4 тс), тракторҳои тасмачарх, мошинҳои худгард 

бо трансмиссияи механикӣ, мошинҳои худгард бо трансмиссияи 

гидростатикӣ, мошинҳои худгарди мелиоративӣ ва роҳсозию сохтмонӣ, 

аз ҷумла, мошинҳои боркунанда ва экскаваторҳо (категорияҳои 

"А","Б","В","Г","Д","Е"), ки дар роҳҳо истифода мешаванд, ба ғайр аз 

автобусҳо, троллейбусҳо ва трамвайҳо;  

- аз 21-солагӣ - автобусҳо, троллейбусҳо, трамвайҳо (категорияҳои 

"D", "Tb", "Tm"), инчунин автомобилҳо ва автобусҳои ядакдор 

(нимядакдор) (категорияҳои "CE", "DE"). 

11. Ронанда уҳдадор аст: 

а) бо талаби қонунии* кормандони милитсия дар либоси низомӣ 

ва танзимгарон дар ҳолатҳои муқарраргардида, инчунин шахсони  

мансабдоре, ки дар зербандҳои б) ва в) ҳамин банд нишон дода 

шудаанд,  воситаи нақлиётро боздорад.**  

Эзоҳ: *Талаби қонунии боздоштани воситаи нақлиёт аз ҷониби 

корманд дар либоси низомӣ сари вақт, ба ронанда фаҳмо бо роҳи 

додани сигнал бо ишорачўб ё ишоракунаки лаълишакли 

(дискмонанди) ранги сурхи ҷилобаргардонанда, ишораи даст, бо ёрии 

дастгоҳи баландгўяк ё дар воситаи нақлиёти махсус фурўзон намудани 

сигнали шуълапоши ранги сурх дода мешавад.     

**Ҳангоми боздоштани воситаи нақлиёт ронанда бояд дар ҷойи 

нишасти худ монад ва ҳар ду дасташро дар чархи рул нигоҳ дорад. 

Воситаи нақлиётро ронанда ҳуқуқ дорад танҳо ба шарти таъмини 

бехатарии ҳаракат дар роҳ ва иҷозати дахлдори корманде, ки ўро манъ 

кардааст, тарк намояд;  
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б) ба талаби қонунии кормандони мақомоти назоратии истифода 

ва ҳифзи табиат, назорати хоҷагии ҷангал ва шикор дар мавзеъ ва 

ҳолатҳои зерин: 

- дар ҳудуди мамнуъгоҳҳо, парваришгоҳҳо ва ҳудудҳои табиии 

махсус муҳофизатшаванда; 

- дар ҳудуди шикоргоҳҳо, минтақаҳои моҳидорӣ, ҷойи зисти 

ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандаҳо; 

- дар ҳудуди фонди захираи давлатии ҷангал ва замин; 

- дар ҳолатҳои мавҷуд будани маълумот оид ба истифодаи 

нақлиёти мазкур барои вайрон кардани ҳудудҳои зикргардида ва 

моҳидорию шикори ғайриқонунӣ; 

в) ҳангоми амалӣ намудани мусофирбарӣ ё боркашонӣ ба талаби 

қонунии кормандони Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи 

нақлиёт дар ҷойҳои муайяне, ки бо аломатҳои роҳ ифода шудаанд;  

г) бо талаби қонунии кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ 

тибқи тартиби муқарраршуда: 

- аз санҷиш (муоинаи тиббӣ) барои муайян намудани ҳолати 

мастӣ ва ё ҳолати дар натиҷаи истеъмоли маводи мухаддир, моддаҳои 

психотропӣ ва монанди онҳо, моддаҳои заҳрнок ё дигари 

мадҳушкунанда  гузарад;  

- дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 

воситаи нақлиётро барои азназаргузаронӣ ва муқоисаи рақамҳои 

қисмҳои асосии он бо қайдҳо дар асноди бақайдгирӣ пешниҳод 

намояд. Санҷиши ҳолати техникии воситаҳои нақлиёт бо истифода аз 

воситаҳои махсуси техникӣ  дар дидбонгоҳҳои доимии бозрасии 

давлатии автомобилӣ иҷозат дода мешавад; 

д) воситаи нақлиёти дар раванди ҳаракат иштирокдоштаро дар 

ҳолати дурусти техникӣ нигоҳ дорад, пеш аз оғози ҳаракат ҳолати 

техникии онро аз назар гузаронад, ҳамчунин шишаҳои воситаи 

нақлиёт, намуди зоҳирӣ ва чароғҳои берунии онро тоза нигоҳ дорад;  

е) ҳангоми ҳаракат дар воситаи нақлиёти механикии бо тасмаи 

бехатарӣ таҷҳизонидашуда тасмаи бехатариро бандад ва дар ҳолати аз 

ҷониби мусофирони дар курсии пеш нишаста набастани тасмаи 

бехатарӣ воситаи нақлиётро ба ҳаракат надарорад. Ҳангоми ҳаракат бо 

мототсикл, мопед - бо тоскулоҳи тасмааш басташуда бошад ва 

мусофиронро бе тоскулоҳи тасмааш басташуда интиқол надиҳад. 

Таълимгирандаи рондани воситаи нақлиёти механикӣ низ бояд тасмаи 

бехатариро баста бошад; 
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 ж) иҷозати набастани тасмаи бехатарӣ дода мешавад танҳо барои:

 - шахсони таълимдиҳандаи рондани воситаи нақлиёти механикӣ - 

агар воситаи нақлиётро  таълимгирандаи ронандагӣ идора намояд; 

- ронандагон ва мусофирони воситаҳои нақлиёти таъиноти махсус; 

- мусофироне, ки дар нишастгоҳи курсии қафои воситаи нақлиёт 

мебошанд; 

з) амалҳоеро, ки диққати ўро аз идораи воситаи нақлиёт дур 

менамояд, иҷро накунад; 

и) шароитҳои бехатари интиқоли мусофиронро таъмин намояд; 

к) ба роҳ баромадан ё аз он фуромадан, убури хат ва минтақаи 

тақсимро дар ҷойҳои бо ин мақсад муайяншуда (ҷойҳое, ки бо 

аломатҳо, нишонаҳои роҳ, иншооти муҳофизатӣ ва ба самтҳо 

равонакунанда таҷҳизонида шудааст ва монанди ин) анҷом диҳад; 

л) дар ҳолатҳои зарурӣ чораҳоро оид ба паст намудани суръати 

ҳаракат то бозистии воситаи нақлиёт, ки шароити бехатарро барои 

пиёдагардон (аз он ҷумла, кўдакон, маъюбон ва  пиронсолон, ки дар роҳ 

ҳузур доранд) таъмин менамояд, андешад. Дар гузаргоҳҳои пиёдагарди  

танзимнашаванда ва гузаргоҳҳои пиёдагарди танзимшаванда ҳангоми 

дар як вақт барои ронандаҳо ва пиёдагардон якхела будани ишораи 

танзимгар ё чароғаки роҳнамо ба пиёдагардон роҳ диҳад;  

м) танҳо дар ҳамон ҳолатҳо ҷойи худро метавонад тарк намояд ё 

воситаи нақлиётро  монда равад, агар чораҳоро оид ба беихтиёрона 

ҳаракат накардани воситаи нақлиёт андешида бошад; 

н) барои озод намудани қисми мошингарди роҳ аз воситаҳои 

нақлиёте, ки дар натиҷаи ҳодисаи роҳу нақлиёт зарар дидаанд, воситаи 

нақлиётро пешниҳод намояд, инчунин бо воситаи нақлиёте, ки таҳти 

идораи ў мебошад, шахсони зеринро бурда расонад*:   

- кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратиро 

барои рафтан ба маҳалли фалокати табиӣ, ҳамчунин кормандони 

мақомотеро, ки амалиёти бетаъхири оперативию тафтишотии 

мувофиқи қонунгузории ҷорӣ пешбинишударо анҷом медиҳанд; 

 - кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқро барои иҷрои вазифаҳои 

бетаъхири хизматӣ вобаста ба думболагирӣ намудани шахсони 

гумонбаршуда дар содир намудани ҷиноят, дар ҳолати аз тарафи 

кормандони мазкур андешидани чораҳои муносиб оид ба таъмини 

бехатарии ронанда ва мусофирони воситаи нақлиёт;  
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 - бо талаби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва муассисаҳои 

тандурустӣ шахсонеро, ки ба ёрии таъҷилии тиббӣ муҳтоҷ мебошанд, 

ба наздиктарин муассисаи тандурустӣ;  

 - кормандони соҳаи тандурустиро барои рафтан ба макони 

ҷойгиршавии беморе, ки ҳаёташ зери хатар аст. 

Эзоҳ: *Талаботи мазкур ба воситаҳои нақлиёти мансуб ба 

намояндагони дипломатӣ, муассисаҳои консулӣ, созмонҳои 

байналмилалӣ ва шаҳрвандони давлатҳои хориҷӣ, ки тибқи санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон аз 

ҳуқуқи дахлнопазирии (масунияти) дипломатӣ истифода мебаранд, 

инчунин шахсоне, ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳуқуқи дахлнопазирӣ доранд, дахл надорад. 

Шахсоне, ки воситаи нақлиётро истифода бурдаанд, уҳдадоранд 

ба ронанда маълумотномаи намунаи муқарраршуда диҳанд ё дар 

роҳхат (бо нишон додани давомнокии рафту омад, масофаи тайшуда, 

насаб, ном ва номи падар, вазифа, рақами шаҳодатномаи хизматӣ, 

номи мақомоти худ) қайд гузоранд ва кормандони тиб талони намунаи 

муқарраршуда диҳанд. Бо талаби қонунии соҳибони воситаҳои нақлиёт 

мақомоти амалиёти бетаъхири оперативию тафтишотиро 

анҷомдиҳанда бо тартиби муқарраршуда зиён, хароҷот ё ин ки зарари 

вобаста бо додани воситаи нақлиёт ба ихтиёри кормандони ин мақомот 

расондашударо ба онҳо мутобиқи қонунгузорӣ ҷуброн менамояд; 

о) таълими рондани воситаи нақлиёти механикиро бо таври 

инфиродӣ танҳо дар майдонҳо ё автодромҳое, ки барои ҳаракат дар роҳ 

пўшида мебошанд, ҳангоми бо худ доштани ҳуҷҷати ронандагии 

мувофиқ ва собиқаи кории на камтар аз 3 сол амалӣ намояд;   

п) ҳуҷҷатҳои зеринро бо худ дошта бошад ва бо талаби қонунии 

корманди бозрасии давлатии автомобилӣ барои санҷиш пешниҳод 

намояд: 

- шаҳодатномаи ронандагӣ дар бораи ҳуқуқи идораи воситаи 

нақлиёти категорияи мувофиқ ва талони қайди қоидавайронкунӣ ба он 

ё иҷозатномаи муваққатӣ бо талони қайди қоидавайронкунӣ ба 

шаҳодатномаи ронандагӣ ё иҷозатномаи муваққатӣ бо ҳуҷҷати  

тасдиқкунандаи шахсият;  

- шаҳодатномаи бақайдгирии (шиносномаи техникии, талони 

техникии) воситаи нақлиёти механикӣ, ядак (ядакҳо) ба он, талони  

муоинаи ҳатмии давлатии техникӣ ва иҷозати истифода бо шишаҳои 

сиёҳу хира барои ҳаракат дар роҳ*. 
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Эзоҳ: *Талони муоинаи ҳатмии давлатии техникӣ аз дарун дар 

кунҷи поёни тарафи рости шишаи пешорўи автомашина ва варақаи 

иҷозат барои истифодаи воситаҳои нақлиёт бо шишаҳои сиёҳу хира 

бошад, дар паҳлуи чапи он часпонида мешавад; 

- ҳуҷҷате, ки ҳангоми набудани соҳиби воситаи нақлиёт ҳуқуқи 

соҳибӣ, истифода ё ихтиёрдории воситаи нақлиёти мазкур ва ядакро 

(дар ҳолати мавҷуд будани ядак) тасдиқ мекунад;    

 - дар ҳолатҳои муқарраргардида роҳхат, иҷозатнома барои амалӣ 

намудани фаъолият, варақаи назоратӣ, ҳуҷҷатҳои бори 

интиқолшаванда ва дар мавриди интиқоли борҳои калонҳаҷм, 

гаронвазн ва хатарнок ҳуҷҷатҳое, ки мувофиқи қоидаҳои интиқоли ин 

борҳо пешбинӣ шудаанд;  

 - ҳуҷҷат дар бораи суғуртаи ҳатмии масъулияти шаҳрвандии 

соҳибони воситаҳои нақлиёт;  

р) ронандагони воситаҳои нақлиёти механикӣ дар ҳолатҳои 

муқарраргардида иҷозатнома оид ба амалӣ намудани фаъолияти 

мусофирбарӣ ё боркашонӣ дошта бошанд ва ба кормандони Хадамоти 

давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт барои санҷиш варақаи 

назоратӣ, роҳхат ва ҳуҷҷатҳои бори интиқолшавандаро пешниҳод 

намоянд;   

с) ронандаи воситаи нақлиёти механикие, ки бо тахограф 

таҷҳизонида шудааст, вазифадор аст бо талаби қонунии кормандони 

бозрасии давлатии автомобилӣ ва Хадамоти давлатии назорат ва 

танзим дар соҳаи нақлиёт ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод намояд: 

- варақаҳои бақайдгирӣ (тахограммаҳо) - ҳангоми тахографи 

аналогӣ;  

- варақаи ронанда, варақаҳои чопшуда аз тахограф, варақаҳои 

бақайдгирӣ (тахограммаҳо) ва иҷозати дахолат ба тахограф - ҳангоми 

тахографи рақамӣ;   

- шаҳодатномаи санҷиши тахограф; 

т) дар ҳолатҳои муқарраргардида аз санҷиши Қоидаҳо ва (ё) 

малакаи ронандагӣ, ҳамчунин муоинаи тиббӣ барои тасдиқи 

қобилияти идоракунии воситаҳои нақлиёт гузарад; 

у) ронандае, ки иштирокчии ҳодисаи роҳу нақлиёт мебошад, 

уҳдадор аст:  

- воситаи нақлиётро фавран боздорад (аз ҷояш наҷунбонад), 

сигнали нурии садамавиро фурўзон намуда, аломати бозистии 

садамавиро мутобиқи талаботи боби 8 ҳамин Қоидаҳо гузорад, ҷойи 
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предметҳои ба ҳодиса дахлдорро тағйир надиҳад, дар ҷойи ҳодиса, 

вобаста ба имконият берун аз қисми мошингарди роҳ, истад;  

- ҳангоми дар натиҷаи ҳодисаи роҳу нақлиёт фавтидан ё осеб 

бардоштани одамон барои расонидани ёрии аввали тиббӣ ба осебдида 

(осебдидагон) чораҳои имконпазир андешида, ёрии таъҷилии тиббиро 

даъват намояд,  агар ин ғайриимкон бошад, чораҳоро барои ба 

муассисаи тиббии наздиктарин расонидани осебдида (осебдидагон) бо 

воситаҳои нақлиёти роҳгузари ҳамсамт (дар ҳолати набудани ин гуна 

воситаи нақлиёт), бо истифодаи воситаи нақлиёти дар ҳодиса 

иштирокдошта, андешад;  

- ронандае, ки шахси осебдида (осебдидагонро) ба муассисаи 

тиббӣ  мерасонад, вазифадор аст ба ин муассиса насаб, ном ва номи 

падар ва рақами бақайдгирии давлатии воситаи нақлиётро бо 

пешниҳод намудани шаҳодатномаи ронандагӣ ё ҳуҷҷати 

тасдиқкунандаи шахсият ва шаҳодатномаи бақайдгирии воситаи 

нақлиёт (шиносномаи воситаи нақлиёт) хабар диҳад ва ба ҷойи  

ҳодисаи роҳу нақлиёт баргардад;  

- ҳангоми ғайриимкон гаштани ҳаракати дигар воситаҳои нақлиёт, 

пешакӣ дар ҳузури шоҳидон ҳолати қарордоштаи воситаҳои нақлиётро 

нисбат ба якдигар ва иншооти инфрасохтории роҳ, изҳо ва ашёи ба 

ҳодиса дахлдошта, аз ҷумла тавассути воситаҳои расмгирӣ ё видеоӣ 

қайд намуда, барои нигоҳ доштани онҳо ва ташкили аз як тарафи ҷойи 

ҳодиса гузаштани дигар воситаҳои нақлиёт ҳамаи чораҳои 

имконпазирро андешад;  

- насаб, ном, номи падар ва суроғаи шоҳидони ҳодисаи роҳу 

нақлиётро навишта, дар бораи ҳодисаи рўйдода ба милитсия хабар 

диҳад ва омадани кормандони милитсия (БДА) -ро интизор шавад; 

- агар дар натиҷаи ҳодисаи роҳу нақлиёт танҳо зарари моддӣ 

расонида шуда бошад, ронандаи ба он алоқаманд, вазифадор аст, ки 

қисми мошингарди роҳро озод намояд, агар ба ҳаракати дигар 

воситаҳои нақлиёт монеа эҷод шуда бошад, пеш аз он ҳолати 

қарордоштаи воситаҳои нақлиётро нисбат ба якдигар ва иншооти 

инфрасохтори роҳ, изҳо ва ашёи ба ҳодиса дахлдошта, осебҳои 

воситаҳои нақлиёт, аз ҷумла тавассути воситаҳои расмгирӣ ё видеоӣ 

қайд намуда, ба посгоҳи наздиктарини бозрасии давлатии автомобилӣ 

ё мақомоти милитсия барои ба расмият даровардани ҳодиса ҳозир 

шавад; 

- агар ҳолати расонидани зарар бо сабаби харобшавии молу мулк 
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дар натиҷаи ҳодисаи роҳу нақлиёт ё хусусият ва номгўйи осебҳои 

намоёни воситаҳои нақлиёт байни иштирокчиёни ҳодисаи роҳу 

нақлиёт нофаҳмиҳоро ба миён оварад, ронандаи ба он алоқаманд 

вазифадор аст  насаб, ном, номи падар ва суроғаи шоҳидонро навишта, 

дар бораи ҳодисаи рўйдода ба милитсия хабар диҳад ва омадани 

кормандони милитсия (БДА)-ро интизор шавад;  

- бе иҷозати корманди бозрасии давлатии автомобилӣ тахографро 

накушояд.  

12. Ба ронанда манъ карда мешавад:  

а) ҳангоми боздоштани воситаи нақлиёт, онро бе иҷозати 

корманди бозрасии давлатии автомобилӣ, ки ўро боздошт кардааст, 

тарк намояд;  

б) идора намудани воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ (мастӣ аз 

шароб, маводи нашъаовар ва монанди инҳо), таҳти таъсири доруҳое, ки 

таассур ва диққатро суст мекунад, дар ҳолати беморӣ ё хастагӣ, ки ба  

бехатарии ҳаракат таҳдид намояд; 

в) истеъмол намудани машруботи спиртдор, маводи нашъаовар, 

психотропӣ ва дигар маводи мадҳушкунанда, баъд аз содир шудани 

ҳодисаи роҳу нақлиёт, ки иштирокчии он мебошад, ҳамчунин баъд аз 

он, ки воситаи нақлиёт бо талаби корманди бозрасии давлатии 

автомобилӣ боздошта мешавад, то гузаронидани ташхис барои муайян 

намудани ҳолати мастӣ ё то қабул намудани қарор оид ба озод 

намудани ў аз чунин ташхис;  

 г) иштирок намудан дар раванди ҳаракат бо воситаи нақлиёти 

ифлос, ки дидашавандагиро барои ронанда маҳдуд месозад;   

д) ҳангоми ҳаракати воситаи нақлиёт истифода бурдан аз 

телефонҳои мобилие, ки бо асбобҳои техникии имконияти бе ёрии даст 

бурдани  гуфтугуйро доранд, таҷҳизонида нашудаанд (ба истиснои 

ронандагони воситаҳои нақлиёти оперативӣ ҳангоми иҷрои вазифаҳои 

хизматии таъҷилӣ), инчунин истифода бурдани таҷҳизоти экрандори 

намоишдиҳанда дар қисми пеши дохили (салони) воситаи нақлиёт;  

е) идора намудани  воситаи нақлиёти гаронвазн ва (ё) бузургҳаҷм 

бе иҷозати махсус, ки бо тартиби муқарраршуда дода мешавад ё бо 

вайронкунии шароити ҳаракат, ки дар иҷозатномаи махсус нишон дода 

шудааст, инчунин иваз намудани хатсайри муқарраршуда;   

ж) ҳаракат кардан бо воситаи нақлиёти тасмачарх ё бо чархҳои 

оҳанини дандонадор (ба истиснои саллачархҳои дандонадор) дар 

роҳҳои истифодаи умум, ки сатҳи мукаммалшуда доранд; 
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з) супоридани идораи воситаи нақлиёт ба шахсоне, ки дар ҳолати 

мастӣ, таҳти таъсири доруҳои сусткунандаи таассур ва диққат, беморӣ ё 

хастагӣ қарор доранд, ҳамчунин ба шахсоне, ки ҳамроҳи худ барои 

идораи воситаи нақлиёти ҳамин категория шаҳодатномаи ронандагӣ ва 

талони қайди қоидавайронкунӣ ба онро ё дар мавриди мувофиқи 

тартиби муайяншуда гирифта шудани онҳо, иҷозатномаи муваққатӣ 

(ба истиснои ҳолатҳои мутобиқи ҳамин Қоидаҳо таълим додани 

рондани воситаи нақлиёт) надоранд;  

и) бурида гузаштани гурўҳҳои муташаккили пиёдагардон ё 

воситаҳои нақлиёт ва ҷой гирифтан  дар байни онҳо;  

  к) иштирок кардан дар ҳаракати муштарак дар шаҳрҳо ва дигар 

маҳалҳои аҳолинишин, ки ба ҳаракат дар роҳ халал мерасонанд ё ба 

бехатарии ҳаракат таҳдид менамоянд;  

л) идора намудани воситаи нақлиёт бе риояи реҷаи корӣ ва 

истироҳат, ки мақомоти дахлдори давлатӣ ва ҳангоми иҷро намудани  

интиқоли байналмилалӣ, мутобиқи шартномаҳои байналмилалии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шудааст;  

 м) ба суҳбат бо мусофирон ҳамроҳ шудан, истеъмол намудани 

хўрок ва нўшокӣ, кашидани маҳсулоти тамоку (нос, сигор ва монанди 

инҳо) ҳангоми идораи воситаи нақлиёти маршрутӣ.  

  

4. ИСТИФОДАИ СИГНАЛҲОИ МАХСУС 

 

 13. Ронандагони воситаҳои нақлиёти бо чароғи фурўзони 

шуълавари ранги кабуд ҳангоми иҷрои супориши таъҷилии хизматӣ 

метавонанд талаботи боби 7 (ба ғайр аз ишораҳои танзимгар) ва бобҳои 

9-19 ҳамин Қоидаҳо ва замимаҳои 2 ва 3 ба Қоидаҳои мазкурро ба 

шарти таъмини бехатарии ҳаракат сарфи назар намоянд. Барои ноил 

шудан ба афзалият дар назди дигар иштирокчиёни ҳаракат 

ронандагони чунин воситаҳои нақлиёт бояд чароғи шуълавари ранги 

кабудро фурўзон намоянд ва сигнали овозии махсусро ба кор дароранд. 

Аз афзалият онҳо танҳо баъди ҳосил намудани боварӣ аз он, ки ба онҳо 

роҳ дода мешавад, истифода бурда метавонанд.  Аз чунин ҳуқуқ 

ронандагони воситаҳои нақлиёте, ки таҳти мушоияти воситаҳои 

нақлиёти аз берун нақши махсуси рангадошта бо чароғҳои шуълавари 

рангҳои кабуду сурх ва сигнали овозии махсуси дар ҳолатҳои 

муқаррарнамудаи ҳамин банд ба кор даровардашуда истифода 
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менамоянд. Дар воситаҳои нақлиёти мушоиятшаванда бояд чароғҳои 

наздикбин фурўзон бошанд.  

14. Дар воситаҳои нақлиёти бозрасии давлатии автомобилии 

Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бозрасии ҳарбии 

автомобилӣ илова ба чароғи шуълавари ранги кабуд метавонад чароғи 

шуълавари ранги  сурх ба кор дароварда шавад.   

15. Ҳангоми наздик омадани воситаи нақлиёти бо чароғи  

шуълавари ранги кабуд ва сигнали овозии махсуси ба кор 

даровардашуда ронандагон вазифадоранд барои таъмин ҳаракати 

бемамониат ба чунин воситаи нақлиёт роҳ диҳанд.  

16. Ҳангоми наздик шудани воситаи нақлиёти аз берун нақши 

махсуси рангадошта бо чароғҳои шуълавари рангҳои кабуду сурх ва 

сигнали овозии махсуси бакордаровардашуда ронандагон 

вазифадоранд барои таъмини гузашти бемамониати воситаи нақлиёти 

мазкур, инчунин воситаи нақлиёти (воситаҳои нақлиёти) таҳти 

мушоияти он қарордошта роҳ диҳанд.  

17. Сабқат намудани воситаи нақлиёти аз берун нақши махсуси 

рангадошта, бо чароғи шуълавари ранги кабуд ва сигнали овозии 

махсуси бакордаровардашуда, манъ аст. 

18. Сабқат намудани воситаи нақлиёти аз берун нақши махсуси 

рангадошта бо чароғҳои шуълавари рангҳои кабуду сурх ва сигнали 

овозии махсуси бакордаровардашуда, инчунин воситаи нақлиёти 

(воситаҳои нақлиёти) таҳти мушоияти он қарордошта манъ аст. 

19. Ҳангоми наздикшавӣ ба воситаи нақлиёти бозистодаи аз берун 

нақши махсуси рангадошта бо чароғи шуълавари фурўзони ранги 

кабуд ронанда бояд суръати ҳаракатро паст намояд, то ин ки дар ҳолати 

зарурӣ имконияти фавран бозистоданро дошта бошад. 

20. Чароғи шуълавари ранги зард ё норинҷӣ дар воситаҳои 

нақлиёт  дар ҳолатҳои зерин бояд фурўзон бошад: 

- иҷрои корҳои сохтмон, таъмир ё нигоҳдории роҳ, боркунии 

воситаҳои нақлиёти  зарардида, вайроншуда ва аз як ҷой ба ҷойи дигар 

интиқолшаванда; 

- интиқоли борҳои бузургҳаҷм, тарканда, зуддаргиранда, маводи 

радиоактивӣ ва маводи  заҳрноки дараҷаи баланди хатарнокӣ дошта;   

- мушоияти воситаҳои нақлиёте, ки ба интиқоли борҳои 

бузургҳаҷм, гаронвазн ва хатарнок машғуланд; 

 - мушоияти гурўҳи муташаккили велосипедронон ҳангоми 

гузаронидани чорабиниҳои машқӣ дар роҳҳои автомобилгарди 
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истифодаи умум. 

21. Чароғи шуълавари фурўзони ранги зард ё норинҷӣ ба 

ҳаракати афзалиятнок ҳуқуқ намедиҳад ва танҳо барои аз хатар огоҳ 

намудани дигар иштирокчиёни ҳаракат пешбинӣ шудааст. 

22. Ронандагони воситаҳои нақлиёти бо чароғҳои шуълавари 

фурўзони ранги зард ё норинҷӣ ҳангоми иҷрои корҳои сохтмон, 

таъмир ё нигоҳдории роҳ, боркунии воситаҳои нақлиёти  зарардида, 

вайроншуда ва аз як ҷой ба ҷойи дигар интиқолшаванда метавонанд 

талаботи аломатҳои роҳ (ба ғайр аз аломатҳои 2.2, 2.4 - 2.6, 3.11 - 3.14, 

3.17.2, 3.20) ва нишонаҳои роҳ, инчунин бандҳои 110 - 116  ва 187 ҳамин 

Қоидаҳоро ба шарти таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ сарфи назар 

намоянд.  

23. Ронандагони воситаҳои нақлиёт ҳангоми интиқоли борҳои 

бузургҳаҷм, инчунин ҳангоми анҷом додани мушоияти воситаҳои 

нақлиёти борҳои бузургҳаҷм ва (ё) гаронвазнро интиқолдиҳанда бо 

чароғи шуълавари фурўзони ранги зард ё норинҷӣ метавонанд 

талаботи нишонаҳои роҳро ба шарти таъмини бехатарии ҳаракат дар 

роҳ сарфи назар намоянд.  

24. Ронандагони воситаҳои нақлиёти корхонаи воҳиди давлатии 

"Почтаи тоҷик" ва воситаҳои нақлиёте, ки маблағи пулӣ ва (ё) борҳои 

қиматнокро интиқол медиҳанд, метавонанд чароғи шуълавари сафеди 

моҳтобранг ва сигнали махсуси овозиро танҳо ҳангоми ҳуҷум намудан 

ба чунин воситаҳои нақлиёт ба кор дароранд.   

25. Ронандагони воситаҳои нақлиёти истифодаи умум ҳангоми ба 

миён омадани ҳолатҳои ғайричашмдошт (вайрон кардани тартибот, 

содир шудани ҷиноят ва ғайра) метавонанд чароғи махсуси сафеди 

моҳтобрангро ба кор дароранд (ҳангоми мавҷуд будани он).  

26. Чароғи шуълавари сафеди моҳтобранг ба ҳаракати 

афзалиятнок ҳуқуқ намедиҳад ва барои ҷалб намудани диққати 

кормандони милитсия ва дигар шахсон хизмат мекунад. 

 

5. УҲДАДОРИҲОИ ПИЁДАГАРДОН 

 

27. Пиёдагард уҳдадор аст:  

 - бо пайроҳа, роҳи пиёдагард ё велосипедгард ва ҳангоми мавҷуд 

набудани онҳо бо қисми ҳамшафати роҳ ҳаракат намояд; 

- ҳангоми набудани ҷузъҳои номбурдаи роҳ ё ғайриимкон будани 

ҳаракати пиёдагардон бо онҳо ҳаракати пиёдагард бо канори қисми 

http://pddmaster.ru/documents/pdd/prilozhenie-1-dorozhnye-znaki-2-znaki-prioriteta-tekst-pdd#2.2
http://pddmaster.ru/documents/pdd/prilozhenie-1-dorozhnye-znaki-2-znaki-prioriteta-tekst-pdd#2.4
http://pddmaster.ru/documents/pdd/prilozhenie-1-dorozhnye-znaki-2-znaki-prioriteta-tekst-pdd#2.6
http://pddmaster.ru/documents/pdd/prilozhenie-1-dorozhnye-znaki-3-zapreshhayushhie-znaki-tekst-pdd#3.11
http://pddmaster.ru/documents/pdd/prilozhenie-1-dorozhnye-znaki-3-zapreshhayushhie-znaki-tekst-pdd#3.14
http://pddmaster.ru/documents/pdd/prilozhenie-1-dorozhnye-znaki-3-zapreshhayushhie-znaki-tekst-pdd#3.17.2
http://pddmaster.ru/documents/pdd/prilozhenie-1-dorozhnye-znaki-3-zapreshhayushhie-znaki-tekst-pdd#3.20
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мошингарди роҳ муқобили ҳаракати воситаҳои нақлиёт иҷозат дода 

мешавад;  

- қисми мошингарди роҳро аз гузаргоҳи зеризаминӣ ва 

болоизаминии пиёдагардӣ ва ҳангоми мавҷуд набудани онҳо, баъд аз 

боварӣ ҳосил намудан, ки баромадан ба қисми мошингарди роҳ 

бехатар аст - бо гузаргоҳи рўйизаминӣ (ҳангоми мавҷуд набудани 

гузаргоҳи рўйизаминӣ - дар чорроҳа бо хатҳои пайроҳаҳо ё канорҳои 

роҳ) гузарад;  

- ҳангоми дар ҳудуди дидашавандагии пиёдагард мавҷуд набудани 

гузаргоҳҳои пиёдагарди зеризаминӣ, болоизаминӣ, рўйизаминӣ ва 

чорроҳа қисми мошингарди роҳро бо троекторияи кўтоҳтарин дар 

қитъае, ки хатти тақсим ва иҳота надораду ҳар ду тарафаш хуб дида 

мешавад, пас аз боварӣ ҳосил намудан, ки баромадан ба роҳ бехатар аст 

ва бо амалҳои худ пиёдагард ба ҳаракати воситаҳои нақлиёт халал 

намерасонад,  гузарад;  

- ҳангоми шабона ҳаракат кардан бо канори қисми мошингарди 

роҳ ё убури он берун аз гузаргоҳҳои пиёдагард ва чорроҳа ба пиёдагард 

тавсия дода мешавад, ки худро бо ҷузъ (ҷузъҳои) нурбаргардонанда аён 

намояд; 

- дар истгоҳҳои трамвай, ки майдончаҳои саворшавӣ надоранд, ба 

пиёдагардон иҷозат дода мешавад, ки ба қисми мошингарди роҳ танҳо 

аз тарафи дарҳо баъд аз бозистодани трамвай бароянд. Баъд аз трамвай 

фаромадан бетаъхир қисми мошингарди роҳро тарк намоянд.   

28. Пиёдагардоне, ки предметҳои бузургро интиқол медиҳанд ё 

мебаранд, инчунин шахсоне, ки дар аробачаҳои маъюбии бемуҳаррик 

ҳаракат мекунанд, мототсикл, велосипед ё мопедро мебаранд, чана ё 

ароба ва ғайраро кашола менамоянд,  агар ҳаракати онҳо бо пайроҳаҳо, 

роҳҳои пиёдагарду велосипедгард ё канори роҳ барои дигар 

иштирокчиёни ҳаракат монеа оварад, метавонанд бо канори қисми 

мошингарди роҳ дар як қатор ҳаракат намоянд. 

29. Дар вақти торикӣ ва (ё) дар шароити дидашавандагии нокифоя 

ҳангоми ҳаракат пиёдагардоне, ки бо канори роҳ ё канори қисми 

мошингарди он велосипед, мопед, мототсиклро бе ядаки паҳлуӣ бо 

чароғакҳои фурўзони андозавӣ, чароғҳои ишоравӣ ё 

нурбаргардонандаҳо (тасмаҳои нурбаргардонанда) ишорат шудаанд, 

мебаранд, бояд бо самти ҳаракати воситаҳои нақлиёт ҳаракат намоянд. 

30. Дар ҷойҳое, ки ҳаракат танзим карда мешавад, пиёдагардон 

бояд  сигналҳои танзимгар ё чароғи роҳнаморо ба роҳбарӣ гиранд. Дар 
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чунин ҷойҳо пиёдагардоне, ки убури як самти қисми мошингарди 

роҳро тамом накардаанд, бояд дар ҷазирачаи бехатарӣ ё хатҳои 

тақсимкунандаи анбўҳи нақлиётии самтҳои муқобилро ҷудокунанда, 

дар сурати набудани онҳо дар мобайни қисми мошингард ҷой гиранд 

ва ҳаракатро метавонанд танҳо ҳамон вақт идома диҳанд, ки он бо 

сигналҳои мувофиқи ҷароғи роҳнамо ё танзимгар иҷозат дода шавад ва 

ба бехатарии ҳаракати минбаъда боварӣ ҳосил намоянд.  

31. Дар гузаргоҳҳои пиёдагарди танзимнашаванда пиёдагардон 

метавонанд ба қисми мошингард (роҳи трамвай) баъд аз баҳодиҳии 

масофа то воситаҳои нақлиёти наздикшаванда, суръати онҳо ва боварӣ 

ҳосил намудан, ки аз роҳ гузаштан барои онҳо бехатар аст, бароянд.  

32. Ҳангоми наздикшавии воситаи нақлиёт бо чароғҳои 

шуълавари ранги сурх ва (ё) кабуди фурўзон ва (ё) сигнали махсуси 

овозӣ, пиёдагардон бояд аз гузаштани қисми мошингард худдорӣ 

намоянд ва пиёдагардоне, ки дар қисми мошингард қарор доранд, бояд  

бетаъхир онро бо риояи чораҳои бехатарӣ озод намоянд. 

33. Ҳаракати гурўҳи муташаккили пиёдагардон бо қисми 

мошингарди роҳ танҳо бо тарафи рости самти ҳаракати воситаҳои 

нақлиёт ва на зиёдтар аз чор нафар дар як қатор иҷозат дода мешавад. 

Рўзона аз тарафи чапи пеш ва ақиби гурўҳ роҳбаладон бояд бо 

байрақчаҳои сурх, дар вақти торикӣ ва (ё) дар шароити 

дидашавандагии маҳдуд роҳбаладон бо фонусҳои фурўзон: аз пеш - 

ранги сафед ва аз ақиб - ранги сурх ҳаракат намоянд. 

34. Бурдани гурўҳҳои кўдакон танҳо бо пайроҳа, роҳи пиёдагард ва 

велосипедгард ва дар сурати мавҷуд набудани онҳо - бо канори роҳ ба 

самти муқобили ҳаракати воситаҳои наклиёт ва танҳо рўзона иҷозат 

дода мешавад. Дар ин ҳолат ҳаракати онҳо дар сафи на зиёда аз ду 

нафар кўдакон бо роҳбаладии калонсолон аз ҳисоби як 

роҳбаладикунанда ба бист нафар кўдак ба роҳ монда мешавад.   

35. Интизор шудани воситаи нақлиёти маршрутӣ ва такси, танҳо 

дар майдончаҳои нисбат ба қисми мошингард баландтар сохташуда ва 

ҳангоми мавҷуд набудани онҳо - дар пиёдароҳа ё канори роҳ иҷозат 

дода мешавад. Дар истгоҳҳои воситаҳои нақлиёти маршрутие, ки бо 

майдончаҳои махсуси баландтар сохташуда таҷҳизонида нашудаанд, 

баромадан ба қисми мошингарди роҳ барои саворшавӣ танҳо баъди 

бозистодани воситаи нақлиёт иҷозат дода мешавад. Баъди аз воситаи 

нақлиёт фаромадан бояд қисми мошингарди роҳ бетаъхир тарк карда 

шавад.   



www.ansor.info 
 

 25 

 36. Ҳангоми ҳаракат тавассути қисми мошингард ба ҷойи истгоҳи 

воситаи нақлиёти маршрутӣ (хатсайрӣ) ё баръакс аз он пиёдагардон 

бояд талаботи бандҳои 30 - 32 Қоидаҳоро ба роҳбарӣ гиранд. 

 

  

37. Ба пиёдагардон манъ карда мешавад: 

 а) таъхир намудан ва бозистодан дар қисми мошингарди роҳ, аз 

ҷумла дар хатти ҷудокунандаи уфуқии анбўҳи воситаҳои нақлиёти 

самтҳои муқобил ва ҳамсамтро ҷудокунанда, ба шарте ки агар ин амал 

барои таъмини бехатарии ҳаракат вобаста набошад, ба истиснои  

бозистодан дар ҷазирачаҳои бехатарӣ;  

б) гузаштан аз қисми мошингарди роҳ берун аз гузаргоҳҳои 

пиёдагарди зеризаминӣ, болоизаминӣ, рўйизаминӣ дар қитъаҳои 

роҳи: 

- дорои минтақа ва хатти тақсим; 

- бо шумораи умумии 6 ва зиёда аз он хатти ҳаракат; 

- иншооти иҳотакунандаи роҳ гузошташуда; 

в) ба набудани воситаҳои нақлиёти наздикшудаистода боварӣ 

ҳосил накарда, аз паноҳи воситаи нақлиёти бозистода ё дигар монеае, 

ки доираи назарро маҳдуд месозад, ба қисми мошингарди роҳ 

баромадан; 

г) истифода бурдан аз телефони мобилӣ ё дигар асбобҳо ҳангоми 

гузаштани қисми мошингарди роҳи танзимнашуда.  

  

 6. УҲДАДОРИҲОИ  МУСОФИРОН 

   

38. Мусофирон уҳдадоранд: 

- ҳангоми сафар бо воситаи нақлиёте, ки бо тасмаҳои бехатарӣ 

таҷҳизонида шудааст, тасмаҳоро банданд (ба истиснои ҳолатҳои дар 

зербанди ж) банди 11 нишондодашуда) ва ҳангоми сафар бо мототсикл 

ва мопед тоскулоҳ пўшида, тасмаашро гузаронанд;  

- савор шудан ба воситаи нақлиёт ва аз он фуромаданро танҳо 

баъд аз пурра бозистодани воситаи  нақлиёт, аз тарафи пиёдароҳа ё 

канори роҳ  анҷом диҳанд.  Агар аз тарафи пиёдароҳа ё канори роҳ ба 

воситаи нақлиёт савор шудан ё аз он фаромадан ғайриимкон бошад, он 

гоҳ ин амалро аз тарафи қисми мошингард ба шарте анҷом додан 

мумкин аст, ки он бехатар бошад ва ба дигар иштирокчиёни ҳаракат 

монеа эҷод нанамояд; 
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- чораҳои бехатарии дар сохтори воситаи нақлиёт ва қоидаҳои 

интиқоли мусофирон дар воситаҳои нақлиёти намуди дахлдори 

мусофиркаш пешбинишударо риоя намоянд.  

39. Ба мусофирон манъ аст:  

- диққати ронандаро аз идораи воситаи нақлиёт ҳангоми ҳаракат 

ба сўйи дигар ҷалб кардан ва (ё) ба ронанда дар идораи воситаи 

нақлиёт  халал расонидан; 

 - ҳангоми сафар дар автомобили боркаши платформаи 

деворадор рост истодан, ҳамчунин нишастан дар болои девораҳо ё 

болои бори баландтар аз девораҳо;  

-  монеъ шудан ба пўшидашавии дарҳои воситаи нақлиёт ва 

ҳангоми ҳаракат сар, даст ё пойҳои худро аз тирезаҳои он берун 

баровардан ва   кушодани дарҳои воситаи нақлиёт;   

-  дар дохили воситаи нақлиёт партофтани партовҳо ва дигар ашё, 

инчунин бо дигар амалҳо ифлос намудани дохили он;  

- ҳангоми фуромадан аз воситаи нақлиёт роҳро аз тарафи қисми 

пеши  воситаи нақлиёт гузаштан.   

7. ТАНЗИМИ ҲАРАКАТ ДАР РОҲ 

     

40. Танзими ҳаракат дар роҳ бо ёрии аломатҳои роҳ, нишонаҳои 

роҳ, 

таҷҳизоти роҳ, чароғакҳои роҳнамо, хамчунин танзимгарон амалӣ 

карда 

мешавад.  

 41. Аломатҳои роҳ нисбати нишонаҳои роҳ бартарӣ доранд ва 

метавонанд доимӣ, муваққатӣ ва бо иттилооти  тағйирёбанда бошанд. 

42. Аломатҳои роҳи муваққатӣ дар дастгоҳҳои ҷойивазшаванда ва 

таҷҳизоти роҳ ё дар лавҳаҳои тагранги зард насб карда мешаванд ва 

нисбат ба аломатҳои роҳи доимӣ бартарӣ доранд.  

43. Аломатҳои роҳ бояд чунин ҷойгир карда шаванд, ки ба 

иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ чи рўзона ва чи шабона 

дидашавандагии хуб дошта бошанд. Дар ин маврид аломатҳои роҳ 

қисман ё пурра бо ягон монеа аз иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ набояд 

пўшонда шуда бошанд. 

44. Аломатҳои роҳ дар масофаи на кам аз 100 метр бо самти 

ҳаракат бояд намоён бошанд  ва аз сатҳи қисми мошингарди роҳ на 

баландтар аз 6 метр ҷойгир карда шаванд. 
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45. Аломатҳои роҳ қад-қади роҳ дар тарафи мувофиқ ба самти 

ҳаракат гузошта мешаванд. Барои хуб дарк намудани аломатҳои роҳ 

онҳо метавонанд дар болои қисми мошингарди роҳ гузошта шаванд. 

Агар роҳ зиёда аз як хат барои ҳаракат бо як самт дошта бошад, 

аломати қад - қади роҳ мувофиқ ба самти ҳаракат гузошташуда 

такроран дар хатти тақсим, дар болои қисми мошингарди роҳ ё дар 

тарафи муқобили роҳ (ҳангоме ки барои ҳаракат дар самти муқобил на 

зиёда аз ду хатти ҳаракат мавҷуд аст) гузошта мешавад. 

46. Аломатҳои роҳ чунин ҷойгир карда мешаванд, ки иттилооти 

додашавандаи онҳоро тавонанд танҳо ҳамон иштирокчиёни ҳаракат 

қабул намоянд, ки он барои онҳо таъин гардидааст. 

 47. Сигналҳои танзимгар нисбат ба сигналҳои чароғаки роҳнамо ва 

талаботи аломатҳои роҳ афзалият дошта, барои иҷро ҳатмӣ мебошанд. 

 48. Сигналҳои чароғаки роҳнамо, ба ғайр аз сигнали зарди 

чашмакзананда, нисбат ба аломатҳои роҳи афзалият, бартарӣ доранд. 

  

49. Ронандагон ва пиёдагардон бояд талаботи иловагии 

танзимгарро, ҳатто агар онҳо ба талаботи аломатҳо ва нишонаҳои роҳ 

мухолифат намоянд, иҷро кунанд.  

50. Аломатҳои роҳ (замимаи №2) ба чунин гурўҳҳо ҷудо 

мешаванд: а) аломатҳои огоҳкунанда - ронандагонро аз наздик расидан 

ба қитъаи хатарноки роҳ ва хусусияти хатар огоҳ месозанд. Ҳангоми 

ҳаракат дар минтақаи мазкур бояд барои бехатар гузаштан аз он чораҳо 

андешида шаванд;  

б) аломатҳои афзалият - бо навбат аз чорроҳаҳо, ҷойҳои буриши 

қисмҳои мошингард ё қитъаҳои танги роҳ гузаштанро муқаррар 

мекунанд; 

в) аломатҳои манъкунанда - маҳдудиятҳои муайяни ҳаракатро 

ҷорӣ ё бекор месозанд;  

 г) аломатҳои дастурдиҳанда - самти ҳатмии ҳаракатро нишон 

медиҳанд ё ҳаракати баъзе категорияҳои иштирокчиёни ҳаракатро дар 

қисми мошингарди роҳ ё қитъаҳои алоҳидаи он иҷозат медиҳанд, 

ҳамчунин баъзе маҳдудиятҳоро ҷорӣ ё бекор месозанд;  

 д) аломатҳои иттилоотию ишоратӣ - низоми муайяни ҳаракатро 

ҷорӣ ё бекор мекунанд, ҳамчунин ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ 

оид ба ҷойгиршавии маҳалҳои аҳолинишин, иншооти гуногун ва 

ҳудудҳое, ки дар онҳо қоидаҳои махсус  амал мекунанд, иттилоот 

медиҳанд;  
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 е) аломатҳои хизматрасонӣ - оид ба ҷойгиршавии иншооти  

дахлдор маълумот медиҳанд;  

 ж) аломатҳои иттилооти иловагӣ (лавҳачаҳо)  - амали 

аломатҳоеро, ки якҷоя бо онҳо истифода шудаанд, дақиқ ё маҳдуд 

мекунанд ва ё дорои дигар маълумот барои иштирокчиёни ҳаракат дар 

роҳ мебошанд.  

51. Нишонаҳои роҳ (замимаи №3) ба нишонаҳои уфуқӣ ва амудӣ  

тақсим шуда, дар алоҳидагӣ ё якҷоя бо аломатҳои роҳ истифода бурда 

мешаванд ва  талаботи онҳоро таъкид ё дақиқ менамоянд. 

52. Нишонаи уфуқӣ низом ва тартиби муайяни ҳаракатро 

муқаррар менамояд. Он дар қисми мошингард ё дар болои девораи  

ҳошияи роҳ дар шакли хат, тирҳо, навиштаҷот, рамз ва ғайра, тавассути 

рангҳо ва дигар ашё мутобиқ ба намуди рангҳои дар боби 1 замимаи 

№3 ба ҳамин Қоидаҳо нишондодашуда кашида мешавад.  

 53. Нишонаи амудӣ дар шакли омезиши хатҳои сафеду сиёҳ дар 

иншооти роҳ ва ҷузъҳои таҷҳизоти роҳ ҳамчун воситаи самтгирии 

босиравӣ  хизмат мекунад.  

 54. Нишонаҳои роҳ бояд ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ҳам 

рўзона, ҳам шабона дар масофаи таъминкунандаи бехатарии ҳаракат 

дидашавандагии хуб дошта бошанд. Дар минтақаҳои роҳ, ки барои ба 

иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ намоёнии нишонаи роҳ (барф, ифлосӣ 

ва ғайра) мушкилӣ доранд ё нишонаи роҳро барқарор кардан 

ғайриимкон аст, мутобиқ ба мазмун аломатҳои роҳ гузошта мешаванд. 

55. Таҷҳизоти роҳ ҳамчун воситаи ёрирасони танзими ҳаракат дар 

роҳ  истифода мешавад. Ба он мансуб аст: 

 - иҳотаҳо ва таҷҳизоти  сигналии  нурӣ дар ҷойҳои сохтмон, 

таҷдид ва таъмири роҳҳо; 

 - кундаҳои нурии доирашакли огоҳкунанда, ки дар хатҳои тақсим 

ё ҷазирачаҳои бехатарӣ гузошта мешаванд; 

 - сутунчаҳои самтдиҳанда, барои таъмини дидашавандагии 

тарафи берунии канори роҳ ва монеаҳои хатарнок дар шароити 

дидашавандагии маҳдуд  пешбинӣ шудааст. Онҳо бо нишонаҳои амудӣ 

ишорат карда шуда, бояд бо нурбаргардонандаҳои: аз тарафи рост - 

ранги сурх, аз тарафи чап - ранги сафед ҷиҳозонида шаванд;  

 - оинаҳои барҷаста барои васеъ намудани сатҳи дидашавандагии 

ронандагони воситаҳои нақлиёти аз чорроҳа ё дигар ҷойҳои хатарноки 

дидашавандагии маҳдуддошта гузаранда; 
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 - иҳотаҳои роҳ дар пулҳо, роҳҳои болои ҳам, эстакадаҳо, 

хоктеппаҳо ва дигар қитъаҳои хатарноки роҳ; 

 - иҳотаҳо барои пиёдагардон дар ҷойҳои барои гузаштан аз қисми 

мошингарди хатарнок; 

 - васлакҳои нишонавии роҳ барои беҳтар намудани самтгирии 

босиравии ронандагон дар қисми мошингард;  

- таҷҳизоти маҷбуран паст намудани суръати ҳаракати воситаҳои 

нақлиёт;   

- хатҳои зарбӣ барои баланд бардоштани диққати иштирокчиёни 

ҳаракат дар қитъаҳои хатарноки роҳ. 

56. Чароғакҳои роҳнамо ба воситаҳои техникии ташкили ҳаракат 

дар роҳ тааллуқ дошта, барои танзими гузариши бонавбати воситаҳои 

нақлиёт ва пиёдагардон, инчунин барои ифода намудани қитъаҳои 

хатарноки роҳ истифода бурда мешаванд. Чароғакҳои роҳнамо ба 

нақлиётӣ ва пиёдагардӣ тақсим мешаванд. 

 57. Якҷоя бо чароғакҳои роҳнамо метавонанд таҷҳизотҳои иловагӣ: 

экранҳо, ҷузъҳои маълумотдиҳанда, лавҳачаҳои иттилоотӣ ва 

ифодакунанда, лавҳаҳои рақамӣ, тугмачаи фурўзон намудани ишораи 

иҷозатдиҳанда барои пиёдагардон (лавҳаи даъвати пиёдагардон) 

истифода шаванд.  

58. Дар чароғакҳои роҳнамо сигналҳои нурии рангҳои сабз, зард, 

сурх ва сафеди моҳтобӣ истифода мешаванд, ки онҳо метавонанд амудӣ 

ё уфуқӣ ҷойгир бошанд. 

59. Вобаста аз таъинот сигналҳои чароғаки роҳнамо метавонанд 

мудаввар, ба шакли тирча (тирчаҳо), суроби пиёдагард ё велосипед ва 

Х-шакл бошанд. 

60. Чароғакҳои роҳнамои сигналҳояшон мудаввар метавонанд як ё 

ду ҷузъи иловагӣ бо ишораҳои намуди тирчаи (тирчаҳои) сабзе дошта 

бошанд, ки бо сигнали доирашакли сабз дар як сатҳ ҷойгиранд.  

61. Сигналҳои мудаввари чароғаки роҳнамо маънои зеринро 

доранд:  

- сигнали сабз ба ҳаракат иҷозат медиҳад;  

- сигнали сабзи чашмакзананда ба ҳаракат иҷозат медиҳад ва 

иттило медиҳад, ки вақти амали он ба охир расида истодааст ва ба зудӣ 

сигнали манъкунанда фурўзон мешавад (барои огоҳ сохтани 

ронандагон оид ба вақти боқимонда то анҷом фурўзонии сигнали сабз, 

лавҳаҳои рақамӣ истифода шуда метавонанд);  

- сигнали зард ҳаракатро манъ мекунад, ба истиснои ҳолатҳои дар 
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банди 79 ҳамин Қоидаҳо пешбинишуда ва аз ивазшавии дар 

пешистодаи сигналҳо огоҳ менамояд;      

- сигнали зарди чашмакзананда ба ҳаракат иҷозат медиҳад ва аз 

мавҷудияти чорроҳаи танзимнашаванда ё гузаргоҳи пиёдагард 

хабардор намуда, аз хатар огоҳ месозад;  

- сигнали сурх, аз ҷумла чашмакзананда, ҳаракатро манъ мекунад;  

- якҷоя фурўзоншавии сигналҳои сурх ва зард ҳаракатро манъ 

мекунад ва аз фурўзоншавии дарпешистодаи сигнали сабз иттилоъ 

медиҳанд. 

 62. Сигналҳои чароғаки роҳнамо, ки шакли тирчаҳои рангашон 

сурх, зард ва сабзро доранд, ҳаммаънои сигналҳои мудаввари ҳамранги 

онҳо мебошанд, аммо амали онҳо танҳо ба самте (самтҳое), ки тирчаҳо 

нишон медиҳанд, паҳн мегардад. Дар ин маврид тирчаи гардиш ба 

дасти чапро иҷозатдиҳанда тобхўриро низ иҷозат медиҳад, агар ин бо 

аломатҳои роҳи дахлдор манъ карда нашуда бошад. Чунин маъноро 

тирчаи сабзи дар ҷузъи иловагӣ буда низ дорад. Сигнали хомўши ҷузъи 

иловагӣ ё сигнали нурии ранги сурх бо тарҳи фурўзони он маънои манъ 

кардани ҳаракатро дар самтҳои танзимкунандаи ин қитъа дорад.   

63. Агар дар сигнали асосии ранги сабзи чароғаки роҳнамо тирчаи 

(тирчаҳои) тарҳи сиёҳ ҷойгир карда шуда бошанд, он ронандагонро аз 

мавҷудияти ҷузъи иловагии чароғи роҳнамо огоҳ месозад ва нисбат ба 

сигнали ҷузъи иловагӣ самтҳои дигари иҷозатдодашудаи ҳаракатро 

нишон медиҳад.  

64. Агар сигнали чароғаки роҳнамо дар намуди суроби пиёдагард 

(велосипед) иҷро гардида бошад, он гоҳ амали он танҳо ба пиёдагардон 

(велосипедронон) паҳн мегардад. Дар ин маврид сигнали сабз 

ҳаракатро иҷозат дода, сигнали  сурх ҳаракати пиёдагардон 

(велосипедронон) - ро манъ менамояд.  

65. Барои танзими ҳаракати велосипедронон, инчунин метавонад 

чароғаки роҳнамо бо сигналҳои мудаввари андозаи хурд, ки бо 

лавҳачаи росткунҷаи ранги сафеди андозааш 200х200 мм бо тасвири 

велосипеди ранги сиёҳ пурра гардидааст, истифода шавад. 

66. Барои хабардор кардани пиёдагардони нобино оид ба 

доштани имконияти гузаштан аз қисми мошингард сигналҳои нурии 

чароғаки роҳнамо метавонанд бо сигналҳои овозӣ пурра карда шаванд.  

67. Барои танзими харакати воситаҳои нақлиёт бо хатҳои қисми 

мошингард, аз ҷумла бо хатҳое, ки самти ҳаракат бо онҳо ба самти 

муқобил тағйир ёфта метавонад, чароғакҳои роҳнамои ақибгардӣ 
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(реверсивӣ) бо сигнали сурхи Х-шакл ва сигнали сабз ба шакли тире, ки 

ба поён нигаронида шудааст, истифода бурда мешаванд. Ин сигналҳо 

ҳаракатро бо хатте, ки онҳо дар болои он қарор доранд, мутобиқан 

манъ мекунанд ё иҷозат медиҳанд. 

68. Ба сигналҳои асосии чароғаки роҳнамои ақибгард сигнали зард 

ба шакли тире аз рўйи диагонал поён ба дасти рост ё чап кардашударо 

илова кардан мумкин аст, ки фурўзон шудани он оид ба ивазшавии 

дарпешистодаи сигнал ва зарурати ҷойивазкуниро ба хатте, ки тирча ба 

он ишорат мекунад, хабар медиҳад. 

69. Дар вақти хомўш будани сигналҳои чароғакии роҳнамои 

ақибгардӣ, ки дар болои хатти аз ҳар ду тараф бо нишонаи 1.9, 

ифодашуда ҷойгир аст, воридшавӣ ба ин хат манъ аст. 

70. Барои танзими ҳаракати трамвайҳо, ҳамчунин дигар воситаҳои 

нақлиёти хатсайрдор, ки бо хатти ҳаракати барои онҳо ҷудошуда 

ҳаракат мекунанд, мумкин аст, чароғакҳои роҳнамои якранга бо чор 

сигналҳои мудаввари рангашон сафеди моҳтобранг дар намуди ҳарфи 

"Т" ҷойгиршуда истифода бурда шаванд. Ҳаракат танҳо ҳангоми дар як 

вақт фурўзон будани сигнали поёнӣ ва як ё якчанд сигналҳои болоӣ 

иҷозат дода мешавад, ки аз онҳо тарафи чапаш ҳаракатро ба дасти чап, 

миёнааш - мустақиман ва росташ - ба дасти рост иҷозат медиҳад. Агар 

танҳо се сигнали болоӣ фурўзон бошад, ҳаракат манъ аст. 

71. Сигнали мудаввари чашмакзанандаи сафеди моҳтобӣ, ки дар 

болои роҳи оҳан ҷойгир аст, ҳаракати воситаҳои нақлиётро аз гузаргоҳ 

иҷозат медиҳад. Дар вақти хомўш будани сигналҳои чашмакзанандаи 

сафеди моҳтобӣ ва сурх, ҳангоми дар доираи дидашавандагӣ набудани 

поезди (локомотиви, дрезинаи) ба гузаргоҳ наздикшудаистода ҳаракат 

иҷозат дода мешавад. 

 72. Дар гузаргоҳҳои роҳи оҳан дар як вақт бо ишораи 

манъкунандаи чароғи роҳнамо метавонад ишораи овозӣ низ истифода 

шавад, ки он иштирокчиёни ҳаракат дар роҳро оид ба манъ будани 

ҳаракат аз гузаргоҳи роҳи оҳан иловагӣ огоҳ месозад.  

73. Дар ҳолате, ки талаботи ишораҳои чароғаки роҳнамо ба 

талаботи аломатҳои афзалияти роҳ мухолифат мекунанд, ронандагон 

бояд ишораҳои чароғаки роҳнаморо ба роҳбарӣ гиранд. 

74. Сигналҳои танзимгар ҳолати  тани ў ва ишораҳои дастҳояш, аз 

ҷумла бо истифода аз чўбдасти махсус ё гирдаи нургардон мебошад, ки 

маъниҳои зеринро доранд: 

а) дастҳо ба ҷонибҳо дароз карда шудаанд, ба поён сар дода 
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шудаанд ё дасти рости қаткардашуда дар қафаси сина: 

- аз паҳлуҳои чап ва рост - ҳаракати трамвай мустақиман, 

воситаҳои нақлиёти берелс - мустақиман ва ба дасти рост иҷозат дода 

мешавад,  ба пиёдагардон гузаштани қисми мошингард аз пушт ва 

тарафи пеши қафаси синаи танзимгар иҷозат дода мешавад;  

- аз тарафи қафаси сина ва пушт ҳаракати ҳамаи воситаҳои 

нақлиёт ва пиёдагардон манъ аст;  

б) дасти рост ба пеш дароз карда шудааст:  

- аз тарафи паҳлуи чап - ҳаракати трамвай ба дасти  чап, 

воситаҳои нақлиёти берелс - ба ҳамаи самтҳо иҷозат дода мешавад, ба 

пиёдагардон гузаштани қисми мошингард аз пушти танзимгар иҷозат 

дода мешавад; 

- аз тарафи қафаси сина - ҳаракати ҳамаи воситаҳои нақлиёт танҳо 

ба дасти рост иҷозат дода мешавад;  

- аз тарафи паҳлуи рост ва пушт - ҳаракати ҳамаи воситаҳои 

нақлиёт манъ аст, ба пиёдагардон гузаштани қисми мошингард аз 

пушти танзимгар иҷозат дода мешавад;  

в) яке аз дастҳо ба боло бардошта шудааст: ҳаракати ҳамаи 

воситаҳои нақлиёт ва пиёдагардон ба ҳамаи самтҳо, ба ғайр аз ҳолатҳои 

дар банди 79 ҳамин Қоидаҳо пешбинишуда, манъ аст. 

75. Танзимгар метавонад бо ишоратҳои дастҳои худ сигналҳоеро, 

ки дар банди 74 ҳамин Қоидаҳо нишон дода нашудаанд ва ба 

иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ фаҳмо мебошанд, иҷро намояд. Барои 

беҳтар дида шудани сигналҳо танзимгар метавонад аз чўбдасти махсус ё 

гирдаи нурбаргардони сигнали ранги сурхдошта истифода намояд.  

76. Талаботи танзимгар оид ба бозистии воситаи нақлиёт 

тавассути додани сигнал бо чўбдасти махсус ё ишорати даст ифода 

карда мешавад, инчунин бо ёрии дастгоҳи овозбаландкунак. Барои 

иловатан ҷалб намудани таваҷҷуҳи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ 

танзимгар метавонад бо ҳуштак сигнал диҳад. Ронанда бояд дар ҷойи ба 

ў нишондодаи танзимгар бозистад.  

77. Иҷрои сигналҳои танзимгар барои иштирокчиёни ҳаракат дар 

роҳ ҳатмист, ҳатто агар онҳо ба талаботи сигналҳои чароғаки роҳнамо 

ва дигар воситаҳои техникии ташкили ҳаракат дар роҳ мутобиқат ҳам 

накунанд. 

78. Ҳангоми сигнали манъкунандаи чароғаки роҳнамо (ба ғайр аз 

сигнали чароғаки роҳнамои ақибгардӣ) ё танзимгар ронандагон бояд 

дар пеши хатти бозистӣ (хатти нишонаи уфуқии роҳ 1.12) бозистанд ва 
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агар он мавҷуд набошад:  

 - дар чорроҳа - ба пиёдагардон монеъ нашуда, пеш аз қисми 

мошингарди буридагузаранда (бо дарназардошти банди 160 Қоидаҳо);  

 - пеш аз гузаргоҳи роҳи оҳан - мутобиқи банди 185 Қоидаҳо;  

- дар дигар ҷойҳо - пеш аз чароғаки роҳнамо ё танзимгар ҳангоми 

ба дигар воситаҳои нақлиёт ва пиёдагардоне, ки ҳаракати онҳо иҷозат 

дода шудааст, монеъ нашуда. 

79. Ҳангоми боло бардошта шудани дасти танзимгар ё фурўзон 

шудани сигнали зарди чароғаки роҳнамо: 

- ба ронандагоне, ки дар ҷойҳои муайянкардаи банди 78 ҳамин 

Қоидаҳо бе тормоздиҳии таъҷилан бозистода наметавонанд, идома 

додани ҳаракат иҷозат дода мешавад;  

 - пиёдагардоне, ки дар қисми мошингарди роҳ қарор доранд, бояд 

тибқи талаботи банди 30 Қоидаҳо амал намоянд.  

 

8. ИСТИФОДАБАРИИ СИГНАЛИ НУРИИ САДАМАВӢ  

ВА АЛОМАТИ БОЗИСТИИ САДАМАВӢ 

 

80. Сигнали нурии садамавӣ дар ҳолатҳои зерин бояд фурўзон 

карда шавад: 

- рух додани ҳодисаи роҳу нақлиёт; 

- бозистии маҷбурӣ дар ҷойҳое, ки бозистӣ манъ аст;  

- бурдани чашми ронанда аз нури чароғҳо; 

- кашола карда бурдани воситаи нақлиёт дар воситаи нақлиёти 

механикии кашолашаванда;  

- таваққуф, бозистодани воситаи нақлиёт шабона дар минтақаҳои 

норавшани роҳ (ба истиснои минтақаҳои истиқоматӣ) ва (ё) дар 

шароити дидашавандагии нокифоя, ҳангоми вайрон будани чароғҳои 

андозавӣ ё бозистӣ; 

- ҳаракат дар воситаи нақлиёт бо вайрониҳои техникие, ки  

мувофиқи талаботи ҳамин Қоидаҳо ҳаракати он бо чунин вайрониҳо 

манъ карда нашудааст; 

- савор кардани (фуровардани) гурўҳи кўдакон ба автобусҳои  

онҳоро интиқолдиҳанда - дар автобусҳо ва дигар воситаҳои нақлиёте, 

ки барои интиқоли кўдакон пешбинӣ шудаанд; 

- барои огоҳсозии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба хатари 

дар  ҳаракат мавҷуда. 
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81. Ронанда вазифадор аст, ки сигнали нурии садамавиро дар 

дигар ҳолатҳо низ барои огоҳкунии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид 

ба хатаре, ки метавонад воситаи нақлиёт эҷод намояд, фурўзон кунад.  

82. Фурўзон намудани сигнали нурии садамавӣ ҳангоми ба қафо 

ҳаракат кардани воситаи нақлиёт тавсия дода мешавад.    

83. Ҳангоми бозистодани воситаи нақлиёт ва фурўзон намудани  

сигнали нурии садамавӣ, ҳамчунин дар сурати вайрон будан ё мавҷуд 

набудани он, бояд аломати бозистии садамавӣ фавран гузошта шавад 

(шабона илова ба аломати бозистии садамавӣ мумкин аст фонуси 

чашмакзанандаи ранги сурх гузошта шавад):  

- ҳангоми содиршавии ҳодисаи роҳу нақлиёт;  

- ҳангоми бозистии маҷбурии воситаи нақлиёт дар қисми 

мошингарди роҳ ва дар ҷойҳое, ки бозистӣ манъ аст, ба истиснои 

ҳолатҳои қатъи ҳаракати воситаҳои нақлиёт бо сабаби ҷамъшавии 

дигар воситаҳои нақлиёти бозистода дар қисми мошингарди роҳ 

(минбаъд -роҳбандон);  

- дар ҷое, ки вобаста ба шароити дидашавандагӣ, воситаи нақлиёт 

сари вақт ба назари ронандагони дигар намерасад;  

- ҳангоми таваққуф ва бозистии воситаи нақлиёт шабона дар 

минтақаҳои норавшани роҳ (ба истиснои минтақаҳои истиқоматӣ) ва 

(ё) дар шароити дидашавандагии нокифоя дар ҳолати вайрон будани 

чароғҳои андозавӣ ё таваққуфӣ. 

84. Аломати бозистии садамавӣ ва фонуси чашмакзанандаи ранги 

сурх дар масофае гузошта мешаванд, ки дар ҳолати мушаххаси вазъи 

роҳу нақлиёт сари вақт аз хатар огоҳ кардани дигар ронандагонро 

таъмин намоянд, вале дар масофаи на кам аз 15 метр аз воситаи 

нақлиёт дар маҳалаҳои аҳолинишин ва на кам аз 40 метр - берун аз 

маҳалҳои аҳолинишин.  

85. Дар сурати мавҷуд набудан ва ё вайрон будани сигнали нурии 

садамавӣ дар воситаи нақлиёти кашолашаванда дар қисми ақиби он аз 

чап бояд аломати бозистии садамавӣ насб карда шавад.  

 

9. ОҒОЗИ ҲАРАКАТ, МАНЁВРКУНӢ 

 

86. Пеш аз оғози ҳаракат, ҷойивазкунӣ, гардиш, тобхўрӣ ва 

бозистӣ ронанда вазифадор аст ба воситаи чароғҳои нурии  ишоратии 

гардиши самти дахлдор ва агар онҳо мавҷуд набошанд ё вайрон бошанд 

ва ё  сигнали нурии садамавӣ фурўзон бошад - ба воситаи даст баъд аз 
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боварӣ ҳосил намудан, ки ҳаракатҳои ў бехатар аст ва барои ҳаракат дар 

роҳ  монеа эҷод намекунанд, сигнал диҳад. Дар ин ҳолат: 

- сигнали гардиш ба дасти чап (тобхўрӣ) - мувофиқат мекунад ба 

як тараф дароз карда шудани дасти чап ва ё дасти рости ба як тараф 

дарозкардашуда ва аз оринҷ таҳти кунҷи рост ба боло қаткардашуда; 

- сигнали гардиш ба дасти рост - мувофиқат мекунад ба як тараф 

дароз карда шудани дасти рост ва ё дасти чапи ба як тараф 

дарозкардашуда ва аз оринҷ таҳти кунҷи рост ба боло қаткардашуда; 

- сигнали боздорӣ - бо боло бардоштани дасти чап ё рост дода   

мешавад. Сигнали мазкур ҳамчунин ҳангоми боздорӣ бе мақсади иҷро 

намудани манёвр истифода мешавад. 

87. Сигнали гардиш ба воситаи чароғакҳои ишораткунандаи 

гардиш ё даст сари вақт ва пеш аз оғози иҷрои ин манёвр анҷом дода 

шуда, фавран баъд аз иҷро қатъ карда мешавад (сигнали бо даст 

додашуда метавонад бевосита пеш аз иҷрои манёвр қатъ гардад). Дар 

ин ҳолат сигнал набояд дигар иштирокчиёни ҳаракатро ба иштибоҳ 

андозад. 

  

88. Додани сигнал ба ронанда афзалият намедиҳад ва аз 

андешидани тадбирҳои эҳтиётӣ низ ўро озод намесозад.  

89. Ҳангоми аз ҳудуди ҳамшафат ба роҳ баромадан ронанда бояд 

ба воситаҳои нақлиёт ва пиёдагардоне, ки бо он ҳаракат мекунанд ва 

ҳангоми аз он берун шудан - ба пиёдагардон ва велосипедрононе, ки  

роҳи ҳаракати онҳоро ў бурида мегузарад, роҳ диҳад.  

90. Ҳангоми ҷойивазкунӣ, баромадан ба роҳҳои трамвай, 

фуромадан   аз онҳо ронанда бояд ба воситаҳои нақлиёти ҳамсамт, ки 

бе тағйири самти ҳаракаташон равонаанд, роҳ диҳад.  

91. Ҳангоми дар як вақт ҷойивазкунии воситаҳои нақлиёте, ки ба 

як самт ҳаракат мекунанд, ронанда бояд ба воситаи нақлиёти аз тарафи 

рост ҷойгиршуда  роҳ диҳад. Ҳамин қоидаро ронандаи воситаи 

нақлиёте, ки  аз хатҳои трамвай мефарояд, бояд ба роҳбарӣ гирад. 

92. Ҷойивазкунии воситаҳои нақлиёт дар чорроҳа манъ аст, ба 

истиснои чорроҳаҳое, ки дар онҳо ҳаракати давродавр ташкил карда 

шудааст.  

 93. Дар роҳҳои ду ва зиёда ба як самт хатти ҳаракат дошта ва бо 

нишони уфуқии роҳ ишоратшуда, ҳангоми банд будани ин хатҳо 

баробар бо воситаҳои нақлиёти ҳаракаткардаистода, ҷойивазкунӣ ба 
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хатти ҳаракати ҳамсоя танҳо барои гардиш ба тарафи чап ё рост, 

тобхўрӣ, бозистодан ва ё аз бари монеа гузаштан иҷозат дода мешавад.  

 94. Агар дар роҳе, ки ду ва зиёда хатти ҳаракат ба як самт дорад, 

вобаста ба монеа дар яке аз онҳо роҳбандон ба вуҷуд омадааст, 

ронандаи ҳар як воситаи нақлиёти дар хатти ҳаракати ҳамсоя 

ҳаракаткунанда бояд ба яке аз воситаҳои нақлиёти дар роҳбандон 

бозистода барои ҷойивазкунии ба хатте, ки ў ҳаракат дорад, имконият 

диҳанд.  

95. Пеш аз тобхўрӣ, гардиш ба дасти чап ё рост ронанда 

вазифадор аст ба ҳаракати дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ 

монеагӣ ва хатар эҷод накунад, хатти дахлдорро дар канори қисми 

мошингарди роҳ, ки барои ҳаракат ба самти додашуда пешбинӣ 

шудааст, ишғол намояд, ба истиснои ҳолатҳое, ки гардиш ҳангоми 

воридшавӣ ба чорроҳа ва баромадан аз он дар ҷойҳое анҷом дода 

мешавад, ки ҳаракати давродавр ташкил карда шудааст, инчунин дар 

ҷойҳое, ки самти ҳаракат бо қисми мошингарди роҳ (чорроҳа) бо 

аломатҳо ва (ё) нишонаҳои уфуқии роҳ муайян карда шудаанд.  

96. Ҳангоми мавҷуд будани роҳҳои трамвайии ҳамсамт, ки бо 

қисми мошингард аз тарафи чап дар як сатҳ ҷойгир мебошанд, гардиш 

ба дасти чап ё тобхўрӣ бояд аз ҳамин хатҳо анҷом дода шавад, агар бо 

аломатҳои роҳи 5.8.1- "Самти ҳаракат бо хатҳо", 5.8.2 - "Самти ҳаракат 

бо хат" ва ё  нишонаи уфуқии роҳи 1.18 тартиби дигари ҳаракат 

пешбинӣ нашуда бошад. Дар ин ҳолат набояд ба трамвай халал 

расонида шавад.  

97. Гардиш ба дасти чап ё рост бояд тавре анҷом дода шавад, ки 

ҳангоми аз буриши қисмҳои мошингарди роҳ баромадан воситаи 

нақлиёт дар хатти самти муқобили ҳаракат ҷойгир нашавад:   

- ҳангоми ба дасти чап гаштан воситаи нақлиёт бояд ҳаддалимкон 

наздик ба маркази чорроҳа ҳаракат намояд, агар бо аломатҳои роҳ 

(нишони уфуқии роҳ) тартиби дигари ҳаракат пешбинӣ нашуда бошад, 

дар ин маврид воситаи нақлиёти самти муқобил, ки гардиши ба дасти 

чапро иҷро мекунад, бояд аз тарафи рост ҷойгир бошад;  

- ҳангоми ба тарафи рост гаштан воситаи нақлиёт бояд 

ҳаддалимкон наздиктар ба канори рости қисми мошингарди роҳ 

ҳаракат намояд, агар бо аломатҳои роҳ (нишони уфуқии роҳ) тартиби 

дигари ҳаракат пешбинӣ нашуда бошад. 

98. Агар воситаи нақлиёт аз рўйи андозаҳои худ ва ё дигар сабабҳо 

тобхурӣ, гардиш ба дасти чап ё ростро бо риояи талаботи бандҳои 95 - 
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97 ва 109 ҳамин Қоидаҳо анҷом дода натавонад, метавонад ин талаботро 

дар ҳолати эҷод накардани монеа ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар 

роҳ сарфи назар намояд.  

99. Ҳангоми гардиш ба дасти чап ё тобхўрӣ берун аз чорроҳа 

ронандаи воситаи нақлиёти берелс вазифадор аст, ки ба воситаҳои 

нақлиёти аз самти муқобил омадаистода ва трамвайи ҳамсамт роҳ 

диҳад.  

100. Агар берун аз чорроҳа барои тобхўрӣ паҳногии қисми 

мошингарди роҳ аз канори охирони хатти чап кифоят накунад, иҷозат 

дода мешавад, ки аз канори рости хатти охирини қисми мошингарди 

роҳ ё аз қисми ҳамшафати дасти рости бо самти ҳаракат анҷом дода 

шавад. Дар ин ҳолат ронанда бояд ба воситаҳои нақлиёти ҳамсамт ва 

самти муқобил роҳ диҳад.  

101. Дар ҳолате, ки траекторияҳои ҳаракати воситаҳои нақлиёт 

ҳамдигарро мебуранд ва тартиби бо навбат гузаштан дар ҳамин 

Қоидаҳо муайян карда нашудааст, бояд ронандае роҳ диҳад, ки ба ў аз 

тарафи рост воситаи нақлиёт наздик мешавад.  

102. Ҳангоми мавҷуд будани хатти суръатпасткунӣ ронандае, ки 

мақсади гардишро дорад, бояд сари вақт ба ин хат гузашта, танҳо дар 

он суръатро паст кунад.  

103. Ҳангоми дар ҷойи даромад ба роҳ мавҷуд будани хатти 

суръатафзоӣ, ронанда бояд бо он хат ҳаракат намуда, баъди ба 

воситаҳои нақлиёти дар роҳи мазкур ҳаракаткунанда роҳ додан 

ҷойивазкуниро ба  хатти ҳамсоя иҷро намояд.    

104. Тобхўрӣ манъ аст: 

- дар гузаргоҳи пиёдагард ва наздиктар аз он дар масофаи 15 метр 

аз ҳар ду тараф, ба истиснои ҳолати тобхўрии иҷозатдодашуда дар 

чорроҳа;  

- дар нақбҳо; 

- дар болои пулҳо, роҳҳои болои ҳам сохташуда, эстакадаҳо ва дар 

зери онҳо; 

 - дар гузаргоҳҳои роҳи оҳан;  

- дар ҷойҳое, ки дидашавандагии роҳ ҳатто ба як самт камтар аз      

100 метр аст;  

- дар ҷойҳое, ки истгоҳҳои воситаҳои нақлиёти маршрутӣ ҷойгир 

шудаанд.  

105. Ҳаракати воситаи нақлиёт ба ақиб ба шарте иҷозат дода 

мешавад, ки агар ин манёвр бехатар бошад ва ба дигар иштирокчиёни 
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ҳаракат халал нарасонад. Дар вақти зарурат ронанда бояд аз кумаки 

шахсони дигар истифода барад.    

106. Ҳаракат ба ақиб дар чорроҳаҳо ва ҷойҳое, ки мувофиқи банди 

104 ҳамин Қоидаҳо тобхўрӣ манъ аст, иҷозат дода намешавад.  

  

10. ҶОЙГИРШАВИИ ВОСИТАҲОИ НАҚЛИЁТ ДАР ҚИСМИ 

МОШИНГАРДИ РОҲ 

 

 107. Шумораи хатҳои ҳаракат барои воситаҳои нақлиёти берелс бо 

нишонаи уфуқии роҳ ва (ё) аломатҳои роҳи 5.8.1 - "Самти ҳаракат бо 

хатҳо", 5.8.2 -  "Самти ҳаракат бо хат", 5.8.7, 5.8.8 - "Самтҳои ҳаракат бо 

хатҳо" ва агар онҳо мавҷуд набошанд, аз ҷониби худи ронандагон бо 

назардошти бари қисми мошингарди роҳ, андозаҳои воситаҳои 

нақлиёт ва фосилаи паҳлуии зарурӣ байни онҳо муайян карда 

мешавад. Дар ин ҳолат тарафи барои ҳаракати самти муқобил 

пешбинишуда дар роҳҳои ҳаракати дутарафаи хатти тақсимнадошта 

нисфи паҳноии қисми мошингарди аз тарафи чап ҷойгиршуда 

ҳисобида мешавад, бе назардошти баъзе ҷойҳои васеътаршудаи қисми 

мошингард (хатҳои ивазшавии суръат, хатҳои иловагӣ ба кўтал, 

воридшавӣ ба ҷойҳои истгоҳи воситаҳои нақлиёти маршрутӣ).  

108. Дар роҳҳои ҳаракати дутарафа, ки дорои чор ё зиёда аз он 

хатти ҳаракат мебошанд, баромадан барои сабқат ё гузаштан аз бари 

монеа ба хатте, ки барои ҳаракати муқобил пешбинӣ шудааст, манъ аст. 

Дар чунин роҳҳо гардиш ба чап ё тобхўриро дар чорроҳа ва дигар 

ҷойҳо, ки Қоидаҳо, аломатҳо ва (ё) нишонаҳои роҳ манъ накардааст, 

иҷро кардан мумкин аст. 

109. Дар роҳҳои ҳаракати дутарафае, ки се хатти ҳаракати бо 

нишонаи роҳ ишорашуда (ба истиснои нишонаи 1.9) доранд ва аз онҳо 

хатти миёна барои ҳаракат ба ҳар ду самт истифода мешавад, 

баромадан ба хатти номбурда танҳо барои сабқат, гузаштан аз бари 

монеа, гардиш ба  чап ё тобхўрӣ иҷозат дода мешавад. Баромадан ба 

хатти канории  чап, ки барои ҳаракати самти муқобил пешбинӣ 

шудааст, манъ аст.  

110. Ҳангоми ҳаракат ҷойивазкунӣ ба дигар хатти ҳаракат танҳо 

пеш аз сабқат, пешгузарӣ, гузаштан аз бари монеа, гардиш ба чап ё 

рост, тобхўрӣ, ё ин ки бозистӣ мумкин аст. Дар ин ҳолат:  

- ҳангоми мавҷуд будани се ва зиёда аз он хатҳои ҳаракат дар 

самти мазкур, ишғол намудани хатти канории чап танҳо дар ҳолате, ки 
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дигар хатҳои ҳаракат банд бошанд, ё ин ки барои пешгузарӣ, гузаштан 

аз бари монеа, гардиш ба чап ё тобхўрӣ, инчунин барои бозистӣ ва 

таваққуф дар тарафи чапи роҳи ҳаракаташ яксамта, дар ҳолати дар 

сархати 3 банди 136 ҳамин Қоидаҳо нишон додашуда, иҷозат дода 

мешавад; 

- воситаҳои нақлиёти боркаши вазни пурраи ниҳоии ҷоизашон 

зиёда аз 3,5 тонна, тракторҳои чархдор ва мошинҳои худгард 

ҷойивазкуниро ба дигар хатҳои ҳаракат метавонанд чаптар аз хатти 

дуюм танҳо барои гузаштан аз бари монеа, гардиш ба рост ё тобхўрӣ, 

инчунин барои бозистӣ ё таваққуф дар тарафи чапи роҳи ҳаракаташ 

яксамта, дар ҳолати дар сархати 3 банди 136 ҳамин Қоидаҳо нишон 

додашуда, иҷозат дода мешавад; 

  

- ҳангоми мавҷуд будани се ва зиёда аз он хатти ҳаракат дар самти 

мазкур, ҷойивазкунӣ бо баромадан ба хатти канори рост бо мақсади 

пешгузарӣ манъ аст; 

- дар маҳалҳои аҳолинишин воситаҳои нақлиёти маршрутӣ бояд 

бо хатте, ки барои онҳо ҷудо карда шудааст ва дар ҳолати мавҷуд 

набудани он - бо хатти ҳаракати канори рост ҳаракат намоянд. 

Ҷойивазкунӣ ба дигар хатҳои ҳаракат, танҳо барои гузаштан аз бари 

монеа, гардиш ба чап ё тобхўрӣ иҷозат дода мешавад. Ба воситаҳои 

нақлиёти маршрутӣ пешгузарии воситаҳои нақлиёте, ки дар хатти 

ҳаракати канори рост, бо суръати камтар аз 40 км/соат ҳаракат 

менамоянд, бо хатти дуюм ҳаракат аз канори рост иҷозат дода мешавад; 

- дар ҳолати ба вуҷуд омадани роҳбандон, ки он ба ҳаракати 

воситаҳои нақлиёти таъиноти махсус монеа пеш меорад, ронандагон 

бояд "долони бехатар"-ро таъмин намоянд, ки дар он танҳо ҳаракати 

чунин воситаҳои нақлиёт иҷозат дода мешавад. Бо ин мақсад воситаҳои 

нақлиёте, ки дар хатти ҳаракати канори чап ҷойгиранд, бояд дар 

канори  рости  ин хат ҷойгир шаванд.  

111. Воситаҳои нақлиёте, ки суръати ҳаракаташон набояд аз 40 

км/соат зиёд бошад, ё бо сабабҳои техникӣ нисбат ба суръати зикршуда 

тезтар ҳаракат карда наметавонанд, бояд бо хатти канори рост ҳаракат 

намоянд, ба ғайр аз ҳолатҳои сабқат, пешгузарӣ, гузаштан аз бари 

монеа ва ё ҷойивазкунӣ пеш аз гардиш ё тобхўрӣ. 

 112. Агар ҳаракати велосипедронҳо, савораҳо ва аспаробаҳо дар 

роҳҳои автомобилгард бо аломатҳои роҳ манъ шуда бошад, 

ронандагони воситаҳои нақлиёт бояд онҳоро ҳаддалимкон наздиктар ба 
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канори рости қисми мошингарди роҳ (нишони уфуқии роҳи 1.2, ки 

канори қисми мошингардро ифода мекунад) ронанд. 

113. Берун аз маҳалҳои аҳолинишин, ҳамчунин дар маҳалҳои 

аҳолинишин дар роҳҳое, ки бо аломатҳои 5.1 "Шоҳроҳ" ё 5.3 "Роҳ барои 

автомобилҳо"  ишорат  шудаанд ё дар ҷойҳое, ки ҳаракат бо суръати 

зиёда аз 80 км/соат иҷозат дода шудааст, ронандагони воситаҳои 

нақлиёт бояд онҳоро ҳаддалимкон наздиктар ба канори рости қисми 

мошингард ронанд. Ишғол намудани хатҳои ҳаракати қисми чап, 

ҳангоми озод будани хатҳои ҳаракати қисми  рост, манъ аст. Дар 

маҳалҳои аҳолинишин бо назардошти талаботи банди мазкур ва 

бандҳои 111, 187, 251, 255, 259 ва 260 Қоидаҳо ронандагони воситаҳои 

нақлиёт метавонанд хатти ҳаракати барояшон аз ҳама мувофиқро 

истифода намоянд.  

114. Ҳаракат бо хатҳои трамвайгарди ҳамсамт, ки аз тарафи дасти 

чап дар як сатҳ бо қисми мошингард ҷойгиранд, ҳангоми банд будани 

ҳамаи хатҳои самти мазкур, инчунин ҳангоми аз бари монеа гузаштан, 

гардиш ба дасти чап ё тобхўрӣ бо назардошти бандҳои 95 ва 96 Қоидаҳо 

иҷозат дода мешавад. Дар ин ҳолат набояд ба трамвай халал расонида 

шавад. Ба хатҳои трамвайгарди самти муқобил баромадан манъ аст. 

Агар пеш аз чорроҳа аломатҳои роҳи 5.8.1 "Самти ҳаракат бо хатҳо" ё 

5.8.2 "Самти ҳаракат бо хат" гузошта шуда бошанд, ҳаракат тавассути 

чорроҳа бо роҳҳои трамвайгард манъ аст. 

115. Дар роҳҳое, ки қисми мошингарди онҳо ба хатҳои ҳаракат бо 

нишонаҳои уфуқии роҳ тақсим шудаанд, ҳаракати воситаҳои нақлиёт 

бояд қатъиян бо ин хатҳо анҷом дода шавад. Зер кардани хатти 

фосиладори нишонаи уфуқии роҳ танҳо ҳангоми манёвркунӣ иҷозат 

дода мешавад.  

116. Дар вақти гардиш ба роҳи дорои ҳаракати ақибгардӣ 

(реверсивӣ) ронанда бояд воситаи нақлиётро тавре ронад, ки ҳангоми 

баромадан аз буриши қисмҳои мошингард воситаи нақлиёт хатти 

канории тарафи ростро ишғол намояд. Ҷойивазкунӣ, танҳо баъди 

боварӣ ҳосил намудани ронанда аз он, ки ҳаракат дар самти додашуда 

бо дигар хатҳо мумкин аст, иҷозат дода мешавад.  

117. Ҳаракати воситаҳои нақлиёт бо хатҳои тақсим ва канори роҳ, 

пайроҳаҳо ва роҳҳои пиёдагард (ба истиснои ҳолатҳои дар бандҳои 136, 

251, 255, 259 ва 260 Қоидаҳо пешбинишуда), инчунин ҳаракати 

воситаҳои нақлиёти механикӣ (ба ғайр аз мопед) бо хатҳои барои 

велосипедронон пешбинишуда манъ аст. Ҳаракати воситаҳои нақлиёти 
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механикӣ бо роҳҳои велосипедгард ва велосипеду пиёдагард манъ аст. 

Ҳаракати мошинҳои хадамоти истифодабарии роҳ ва коммуналӣ, 

ҳамчунин бо роҳҳои кўтоҳтарини наздикшавии воситаҳои нақлиёт ба 

марказҳои савдою дигар корхонаҳо ва иншооти бевосита дар канори 

роҳҳо, пайроҳаҳо ё роҳҳои пиёдагард ҷойгиршуда бор мерасонанд, дар 

сурати мавҷуд набудани дигар имкониятҳои наздикшавӣ мумкин аст. 

Дар ин ҳолат бояд бехатарии ҳаракат таъмин карда шавад.  

 118. Ронанда уҳдадор аст нисбат ба воситаи нақлиёти дар пеш  

ҳаракаткунанда чунин масофаеро нигоҳ дорад, ки имконияти 

пешгирии ба ҳам бархўрданро дар ҳолатҳои боздорӣ ё бозистии 

фаврии он дошта бошад, ҳамчунин фосилаи паҳлуии заруриро бо 

воситаҳои нақлиёти дар хатҳои ҳамсоя бозистода ё ҳаракаткунанда, ки 

бехатарии ҳаракатро таъмин карда метавонад, риоя кунад.  

 119. Берун аз маҳалҳои аҳолинишин дар роҳҳои дорои ҳаракати 

дутарафа, ки ду хатти ҳаракат доранд, ронандаи воситаи нақлиёте, ки 

барои он маҳдудияти суръат муқаррар шудааст, ҳамчунин ронандаи 

воситаи нақлиёти (ҳайати воситаҳои нақлиёти) дарозиаш зиёда аз 10 

метр бояд байни воситаи нақлиёти худ ва воситаи нақлиёти дар пеш 

ҳаракаткунанда чунин масофаеро нигоҳ дорад, ки  воситаҳои нақлиёти 

ўро сабқаткунанда тавонанд бемамониат дар хатти ҳаракати пештар 

ишғолкардаашон ҷой гиранд. Ин талабот ҳангоми ҳаракат дар 

минтақаҳое, ки сабқат манъ аст, инчунин ҳангоми шиддатнок будани 

ҳаракат ва дар ҳайати қатораи муташаккили нақлиёт амал наменамояд. 

120. Дар роҳҳои дорои ҳаракати дутарафа, ҳангоми мавҷуд 

набудани хатти тақсим, ҷазирачаҳои бехатарӣ, сутунҳо ва ҷузъҳои 

иншооти роҳ (пояҳои пулҳо, пулҳои болои роҳ ва монанди инҳо), ки 

дар байни қисми мошингард ҷойгиранд, ронанда бояд аз тарафи рост 

гузарад, ба шарте ки аломатҳо ва нишонаҳои роҳ дигар тарзи ҳаракатро  

пешбинӣ накунанд.  

 

11. САБҚАТ, ПЕШГУЗАРӢ, РАФТУ ОМАДИ МУҚОБИЛ 

 

121. Пеш аз оғоз намудани сабқат ронанда уҳдадор аст боварӣ 

ҳосил намояд, ки хатти ҳаракате, ки ў мақсади ба он баромаданро 

дорад, дар масофаи барои сабқат кофӣ озод аст ва дар рафти сабқат ў 

барои ҳаракат дар роҳ хатар эҷод намекунад ва ба дигар иштирокчиёни 

ҳаракат дар роҳ халал намерасонад.  

122. Ба ронанда иҷро намудани сабқат манъ аст, дар ҳолатҳои агар: 
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- воситаи нақлиёти дар пеш ҳаракаткардаистода сабқатро иҷро 

карда истодааст ё аз монеа гузашта истодааст; 

- воситаи нақлиёти бо хатти ў дар пеш ҳаракаткардаистода 

сигнали гардиш ба дасти чапро додааст; 

- воситаи нақлиёти аз ақиби ў ҳаракаткунанда сабқатро оғоз 

кардааст; 

 - баъди анҷоми сабқат ў наметавонад бе эҷод намудани хатар 

барои ҳаракат ва халал расонидан ба воситаи нақлиёте, ки аз он сабқат 

кардааст, ба хатти пештар ишғолкардаи худ баргардад. 

123. Гузаштан аз бари воситаи нақлиёте, ки ронандаи он сигнали 

гардиш ба дасти чапро додааст ва ба иҷрои ин манёвр шурўъ кардааст, 

аз тарафи рост анҷом дода мешавад. 

124. Ронандаи воситаи нақлиёти сабқатшаванда вазифадор аст 

вобаста ба вазъи роҳу нақлиёт наздиктар ба канори рости қисми 

мошингарди роҳ ҳаракат намуда,  бо зиёд кардани суръат ё дигар 

амалҳо ба сабқат монеъ нашавад.   

125. Сабқат манъ аст:  

- дар минтақаи амали аломатҳои роҳи 3.20 - "Сабқат манъ аст", 

3.22- "Сабқат барои автомобилҳои боркаш манъ аст", дар гардиши 

роҳҳое, ки бо аломатҳои роҳи 1.11.1, 1.11.2 - "Гардиши хатарнок", 1.12.1, 

1.12.2 - "Гардишҳои хатарнок", дар кўталҳо, ки бо аломатҳои роҳи 1.14 - 

"Кўтали фароз" ишорат карда шудаанд, ҳамчунин ҳангоми мавҷуд 

будани нишонаи роҳи 1.1 дар анҷоми кўталҳо ва дигар минтақаҳои роҳ, 

ки дидашавандагии маҳдуд доранд;  

- дар чорроҳаҳои танзимшаванда, инчунин дар чорроҳаҳои 

танзимнашаванда ҳангоми ҳаракат бо роҳе, ки асосӣ нест;   

- дар гузаргоҳҳои пиёдагард ва 50 метр наздиктар аз онҳо ба ҳар ду 

тараф;  

- дар гузаргоҳҳои роҳи оҳан ва 100 метр наздиктар пеш аз онҳо;  

- воситаи нақлиётеро, ки сабқат карда истодааст ё аз паҳлуи 

монеае гузашта истодааст;  

 - дар пулҳо, роҳҳои болои ҳам, эстакадаҳо ва дар зери онҳо, 

ҳамчунин дар нақбҳо; 

 - ҳангоми дидашавандагии нокифояи роҳ; 

- дар охири кўтал, дар гардишҳои хатарнок ва дар дигар 

минтақаҳои дидашавандагиашон маҳдуд. 

126. Пешгузарии воситаҳои нақлиёт ҳангоми гузаштан аз 

гузаргоҳҳои пиёдагардон бо назардошти талаботи банди 172 Қоидаҳо 
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анҷом дода мешавад. 

127. Дар ҳолати агар берун аз маҳалҳои аҳолинишин сабқат ё 

пешгузарии воситаи нақлиёти сустҳаракат, воситаи нақлиёти борҳои 

калонҳаҷмро интиқолдиҳанда ё воситаи нақлиёти бо суръати на зиёда 

аз 30 км/соат ҳаракаткунанда мушкил бошад, ронандаи ин гуна воситаи 

нақлиёт бояд ҳаддалимкон тарафи ростро ишғол намояд ва дар ҳолати 

зарурат бозистад, то ки ба воситаҳои нақлиёти аз пасаш ҳаракаткунанда 

роҳ диҳад.  

128. Агар дар рафту омади муқобили воситаҳои нақлиёт мушкилӣ   

шуда бошад, он гоҳ ронандае, ки дар самти ҳаракати ў монеа барои 

ҳаракат дар роҳ мавҷуд аст, вазифадор аст роҳ диҳад.  

   129. Дар нишебӣ ва кўталҳои бо аломатҳои роҳи 1.13 - "Нишебии 

тез", 1.14 - "Кўтали фароз" ифодашуда, ҳангоми мавҷуд будани монеа 

барои ҳаракат дар роҳ ронандаи воситаи нақлиёте, ки ба нишебӣ 

ҳаракат мекунад, вазифадор аст роҳ диҳад.  

 

12. СУРЪАТИ ҲАРАКАТИ ВОСИТАҲОИ НАҚЛИЁТ 

 

130. Ҳангоми интихоби суръати ҳаракат ронанда бояд маҳдудияти 

ҳаракатро, ки дар бандҳои 132 ва 133 ҳамин Қоидаҳо муқаррар шудааст 

ва   талаботи воситаҳои техникии ташкили ҳаракат дар роҳ, инчунин   

шиддатнокии ҳаракат, дидашавандагии роҳ,  хусусият ва ҳолати 

воситаи нақлиёт ва бори интиқолдиҳандаи он, шароити роҳ, боду ҳаво 

ва дигар омилҳои пасткунандаи шаффофии ҳаворо, ки ба 

дидавшавандагии роҳ бо самти ҳаракат таъсир мерасонад,  ба эътибор 

гирад. Дар ин ҳолат: 

- шабона ва (ё) ҳангоми дидашавандагии нокифояи роҳ суръати 

ҳаракат бояд ба ронанда имконият диҳад, ки ў воситаи нақлиётро дар 

ҳудуди дидашавандагии роҳ бо самти ҳаракат боздошта тавонад; 

- ҳангоми ба вуҷуд омадани монеа ё хатар барои ҳаракат, ки 

ронанда имконияти дидани онро дорад, ў вазифадор аст фавран 

чораҳоро барои паст кардани суръат то пурра боздоштани воситаи 

нақлиёт андешад.  

131. Суръати ҳаракат бояд ба ронанда имкони назорати доимиро 

аз болои ҳаракати воситаи нақлиёт барои иҷрои талаботи Қоидаҳо 

таъмин намояд.  

132. Дар маҳалҳои аҳолинишин ҳаракати воситаҳои нақлиёт бо 

суръати на зиёда аз 60 км/соат ва дар минтақаҳои истиқоматию ҳудуди 
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ҳавлиҳо на зиёда аз 20 км/соат иҷозат дода мешавад.  

133. Берун аз маҳалҳои аҳолинишин ба воситаҳои нақлиёт чунин 

суръати ҳаракат иҷозат дода мешавад:  

- ба автомобилҳои сабукрав ва автомобилҳои боркаши вазни 

ниҳоии ҷоизашон на зиёдтар аз 3,5 т дар шоҳроҳҳо - на зиёда аз 110 

км/соат,        дар дигар роҳҳо - на зиёда аз 90 км/соат;  

- ба автобусҳо ва мототсиклҳо дар ҳамаи роҳҳо - на зиёда аз 90 

км/соат;  

- ба автобусҳо, автомобилҳои сабукрав ва боркаш ҳангоми 

ҳаракати онҳо бо ядак,  автомобилҳои боркаши вазни ниҳоии ҷоизашон 

зиёда аз  3,5 т дар шоҳроҳҳои автомобилгард - на зиёда аз 90 км/соат, 

дар дигар роҳҳо - на зиёда аз 70 км/соат;     

- ба воситаҳои нақлиёте, ки ба интиқоли муташаккили гурўҳи 

кўдакон машғуланд - на зиёда аз 60 км/соат;  

- ба воситаҳои нақлиёти механикие, ки аз тарафи ронандагони 

собиқаи ронандагиашон камтар аз 2 сол идора мешаванд, ҳамчунин 

ҳангоми таълими рондани воситаи нақлиёти механикӣ, ҳангоме ки 

воситаи нақлиётро таълимгиранда идора менамояд, дар ҳамаи роҳҳо - 

на зиёдтар аз 70 км/соат;  

 - ба автомобилҳои боркаше, ки дар бордонашон (кузовашон) 

одамонро интиқол медиҳанд - на зиёда аз 60 км/соат; 

- ба воситаҳои нақлиёте, ки дигар воситаи нақлиёти механикиро 

кашола карда мебарад - на зиёда аз 50 км/соат;    

- ба воситаҳои нақлиёте, ки ба кашонидани борҳои хатарнок, 

гаронвазн ва (ё) калонҳаҷм машғуланд - на зиёда аз он суръати ҳаракате, 

ки ҳангоми мувофиқа намудани шароити интиқол муқаррар шудааст.  

 134. Бо назардошти шароити роҳ ва таъмини бехатарии ҳаракат 

дар роҳ меъёри суръати ҳаракати дар  бандҳои 132 ва 133 ҳамин 

Қоидаҳо иҷозатдодашуда мумкин аст тағйир дода шаванд (паст ё зиёд) 

бо истифода аз аломати роҳи 3.24 - "Маҳдудияти суръати ниҳоӣ".  

Амали аломати роҳи 3.24 - "Маҳдудияти суръати ниҳоӣ" ба воситаҳои 

нақлиёте, ки дар сархатҳои 4 - 8 банди 133 ҳамин Қоидаҳо нишон дода 

шудаанд, дахл надорад, агар бузургии суръати дар аломати роҳи 

зикргардида нишондодашуда аз маҳдудияти суръати ниҳоии дар 

ҳолатҳои мазкур муқарраргашта зиёд бошад.  

135. Ба ронанда манъ аст:  

- зиёд намудани суръати ҳаракат аз суръати ниҳоии дар 

тавсифномаи техникии воситаи нақлиёт муайяншуда; 
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 - зиёд намудани суръати ҳаракат аз меъёри муқаррарнамудаи 

аломати роҳи 3.24 - "Маҳдудияти суръати ниҳоӣ", бандҳои 132 ва 133 

ҳамин Қоидаҳо; 

- зиёд намудани суръати дар аломати фарқкунандаи "Маҳдудияти 

суръат" муайяннамудаи дар воситаи нақлиёт насбшуда;  

- бе зарурат бо суръати ниҳоят паст ҳаракат карда, ба дигар 

воситаҳои нақлиёт халал расонидан; 

- оҷилан  боздоштани воситаи нақлиёт, агар ин барои пешгирии 

ҳодисаи роҳу нақлиёт талаб карда нашавад.  

 

13. БОЗИСТӢ ВА ТАВАҚҚУФ 

 

136. Бозистӣ ва таваққуфи воситаҳои нақлиёт иҷозат дода 

мешавад: 

- дар ҷойҳои махсуси ҷудокардашудае, ки бо аломатҳои роҳи 5.15-

"Таваққуфгоҳ" (5.14 - "Таваққуфгоҳи таксиҳои сабукрав", 6.11-"Ҷойи 

истироҳат") ишорат карда шудаанд;   

-  дар  канори рости роҳ бо самти ҳаракат ва ҳангоми мавҷуд 

набудан ё ғайриимкон будани бозистӣ дар он - бо таври мувозӣ ба он 

дар канори қисми мошингарди роҳ, ба истиснои ҷойҳое, ки тавассути 

аломатҳои роҳ ё нишонаҳои роҳ тарзи дигари ҷойгиршавии воситаҳои 

нақлиёт иҷозат дода шудааст (берун аз маҳалҳои аҳолинишин, танҳо 

бозистии воситаҳои нақлиёт иҷозат дода мешавад); 

- дар  канори чапи роҳи бо ҳаракати яктарафа ва ҳангоми мавҷуд 

набудани он ё ғайриимкон будани бозистӣ дар он - бо таври мувозӣ ба 

он  дар канори чапи қисми мошингарди роҳ, ба истиснои ҷойҳое, ки 

тавассути аломатҳои роҳ ё нишонаҳои роҳ тарзи дигари ҷойгиршавии 

воситаҳои нақлиёт иҷозат дода шудаанд, ҳангоми дар он ҷой мавҷуд 

будани пиёдароҳаи бевосита дар ҳамшафати қисми мошингарди роҳ 

ҷойгирбуда ва дар маҳалҳои аҳолинишин - ҳамчунин дар роҳҳои барои 

ҳар самт як хатти ҳаракатдошта, ки дар байнашон хатҳои трамвайгард 

надоранд (берун аз маҳалҳои аҳолинишин танҳо бозистии воситаҳои 

нақлиёт иҷозат дода мешавад);  

- ба автомобилҳои боркаш, ки вазни ниҳоии ҷоизашон зиёда аз 3,5 

т мебошад, дар тарафи чапи роҳҳои ҳаракати яктарафа танҳо бозистӣ 

бо мақсади боркунӣ ё борфурорӣ иҷозат дода мешавад. 

137. Гузоштани воситаҳои нақлиёт  дар як қатор ба таври мувозӣ 

ба канори қисми мошингард иҷозат дода мешавад, агар бо аломатҳои 
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роҳ ё нишонаҳои роҳ тарзи дигари гузоштани воситаҳои нақлиёт 

нишон дода нашуда бошад. Воситаҳои нақлиёти дучархаро, ки ядаки 

паҳлуӣ надоранд, дар ду қатор гузоштан мумкин аст.  

138. Таваққуф дар канори пиёдароҳаи ҳамшафати қисми 

мошингард танҳо барои автомобилҳои сабукрав, мототсиклҳо, мопедҳо 

ва велосипедҳо, дар ҷойҳое, ки бо аломати роҳи 5.15 - "Таваққуфгоҳ 

(ҷойи таваққуф)" ва яке аз лавҳачаҳои "Тарзи гузоштани воситаи 

нақлиёт дар ҷойҳои таваққуф" ишорат шудаанд, иҷозат дода мешавад.  

139. Таваққуф бо мақсади истироҳати тўлонӣ, шабгузаронӣ ва 

монанди инҳо танҳо дар майдончаҳои бо ин мақсад пешбинишуда ва 

ҳангоми мавҷуд набудани онҳо - берун аз роҳҳо иҷозат дода мешавад.  

 140. Воситаҳои нақлиёт дар таваққуфгоҳ бояд бо риояи талаботи 

аломатҳо ва нишонаҳои уфуқии роҳ ва дар ҳолати мавҷуд набудани 

онҳо бо шартҳои самаранок истифодабарии ҷойҳои таваққуфгоҳ ва 

эҷод накардани монеа барои баромадани дигар воситаҳои нақлиёти 

дар он ҷойгирбуда ва ҳаракати минбаъдаи онҳо гузошта шаванд. 

 141. Бозистӣ ба муддати зиёда аз 5 дақиқа ва таваққуф, аз ҷумла 

дар ҷойҳои махсус барои истироҳат ҷудошуда, бояд дар ҳолати хомўш 

будани муҳаррики воситаи нақлиёт анҷом дода шавад.   

 142. Ҳангоми боздории маҷбурии воситаи нақлиёт дар қисми 

мошингарди роҳ ва дар ҷойҳое, ки бозистӣ манъ аст, ронанда бояд 

тамоми чораҳои имконпазирро барои берун аз қисми мошингарди роҳ 

баровардани он андешад. 

  143. Нуқсонҳои техникии баамаломадаи воситаи нақлиёт вобаста 

ба имконият ҳатман берун аз қисми мошингарди роҳ бартараф карда 

шаванд. Дар ҳолати бартараф намудани вайрониҳои техникӣ дар қисми 

мошингарди роҳ бояд талаботи бандҳои 80 - 83 Қоидаҳо риоя карда 

шаванд. Ба шахсони ин гуна амалҳоро иҷрокунанда тавсия дода 

мешавад, ки либосҳои бинишашон баланди ҷузъҳои нурбаргардон 

дошта бошанд.   

144. Воситаҳои нақлиётро, ба истиснои велосипед, мопед, 

мототсикли бе ядаки паҳлуӣ ба қисми мошингарди роҳ тела карда 

бурдан манъ аст (ба ғайр аз ҳолатҳои берун кардани онҳо аз қисми 

мошингарди роҳ).  

 

145. Бозистӣ манъ аст:  

 - мутобиқан дар минтақаи амали аломатҳои роҳи 3.27- "Бозистӣ 

манъ аст" ва (ё) хатҳои нишонаҳои уфуқии роҳи 1.4; 
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 - дар ҷойҳое, ки масофаи байни хатти яклухти нишонаи уфуқии 

роҳ (ба ғайр аз ифодакунандаи канори қисми мошингарди роҳ) ва 

воситаи нақлиёти бозистода камтар аз 3 метр бошад;  

- дар гузаргоҳҳои пиёдагард ва 15 метр наздиктар аз онҳо дар роҳ 

бо ҳар ду тараф;  

- дар буриши қисмҳои мошингард ва 5 метр наздиктар аз канори 

қисми мошингарди буридашаванда, ба истиснои тарафи муқобили 

гузариши паҳлуии буришҳои сетарафа (чорроҳаҳо), ки нишонаи хатти 

яклухт ё хатти тақсим доранд;   

- дар нуқтаҳои истгоҳи воситаҳои нақлиёти маршрутӣ ва 15 метр 

наздиктар аз онҳо, ба ғайри ҳолатҳои саворкунӣ (фуровардани) 

мусофирон, агар ин ба ҳаракати воситаҳои нақлиёти маршрутӣ монеа 

эҷод нанамояд;                                                  

 - дар гузаргоҳҳои роҳи оҳан ва 50 метр наздиктар аз онҳо ба ҳар ду 

тараф; 

- дар пулҳо, роҳҳои болои ҳам сохташуда, эстакадаҳо ва дар зери 

онҳо, ба ғайр аз ҷойҳои махсуси барои таваққуф таҷҳизонидашуда;  

- дар нақбҳо, ба ғайр аз ҷойҳои махсуси ҷудогардида; 

- дар хатҳои суръатафзоӣ ва боздорӣ, фуромадгоҳҳои ҷудошавии  

нақлиёт дар сатҳҳои гуногун ва воридшавӣ ба онҳо; 

 - дар гардишҳои роҳ, ки бо аломатҳои роҳи 1.11.1 - 1.11.2 - 

"Гардиши хатарнок", 1.12.1-1.12.2- "Гардишҳои хатарнок" ишора карда 

шудаанд, дигар ҷойҳои дидашавандагиашон маҳдуд ва дар ҷойҳое, ки 

дидашавандагии роҳ ақаллан ба як самти ҳаракат камтар аз 100 метр 

аст;  

 - дар қисми мошингарди роҳи ду хатти ҳаракат дошта, рў ба рўйи  

воситаи нақлиёти дар тарафи муқобили роҳ истода; 

 - дар тарафи чапи роҳ, ба истиснои ҳолатҳои дар сархати 3 банди 

136 ҳамин Қоидаҳо нишондодашуда; 

  - дар хатҳои трамвай ва дар наздикии бевоситаи онҳо, агар ин 

барои ҳаракати трамвайҳо монеа эҷод намояд;  

 - дар ҷойҳое, ки воситаи нақлиёт аз дигар ронандагон сигналҳои 

чароғаки роҳнамо, аломатҳои роҳ ё дигар воситаҳои техникии ташкили 

ҳаракат дар роҳро паноҳ месозад;  

 - дар пиёдараҳаҳо, ба ғайр аз ҷойҳои махсус  ҷудокардашуда, ки бо 

аломатҳои роҳи 5.15 - "Таваққуфгоҳ" (5.14 - "Таваққуфгоҳи таксиҳои 

сабукрав") ишорат карда шудаанд.  
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Эзоҳ: Бозистии воситаҳои нақлиёти раёсатҳои истифодабарии 

роҳҳои автомобилгард ва хоҷагиҳои манзилию коммуналӣ ва 

автомашинаҳое, ки дар бари бордон (кузов)-ашон хатти сафеди моил 

доранд, ҳамчунин дигар воситаҳои нақлиёте, ки ба муассисаҳои савдо ва 

дигар ташкилотҳои бевосита дар наздикии пиёдароҳаҳо ҷойгирбуда 

хизмат мерасонанд, дар муддати иҷрои кор ё боркунӣ (фуровардани) 

бори воситаи нақлиёт, дар сурати таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ, 

иҷозат дода мешавад; 

- дар кабудизор ва дигар қитъаҳои кабудизоркардашуда, инчунин 

дар канори кабудизоре, ки дар байни роҳ ҷойгир шудааст; 

- дар боло ва канори хатти тақсим;  

- дар даромадгоҳҳо ба ҳавлиҳо аз тарафи минтақаи истиқоматии 

ҳамшафат;   

- 10 метр наздиктар аз дарҳои хизматии мағозаҳо, ки тавассути 

онҳо корҳои боркунӣ ва борфурорӣ иҷро карда мешаванд, дарвозаҳои 

басташуда, аз ҷумла дарвозаҳои мошинсаройҳо (гаражҳо); 

- дар ҷойҳое, ки воситаи нақлиёти бозистода барои ҳаракат, кори 

воситаҳои нақлиёти таъиноти махсус ва воситаҳои нақлиёти хадамоти 

истифодабарии роҳҳо ва коммуналӣ монеа эҷод менамояд (даромад ба 

ҳавлиҳо ва баромад аз онҳо, гузаргоҳҳои тоқҳо, ҷойҳои тангии 

гузаргоҳҳо, ҷойҳои ҷойгиршавии қуттиҳо барои ҷамъоварии партовҳои 

маишӣ ва ғайра).       

146. Аз тарафи ронандагон фурўзон намудани сигнали нурии 

садамавӣ, ҳангоми бозистодани мақсаднок ё таваққуф дар ҷойҳое, ки ин 

амал манъ карда шудааст, ўро аз ҷавобарӣ барои риоя накардани 

талаботи банди 147 Қоидаҳои мазкур озод намекунад.   

 147. Таваққуф манъ аст: 

 - дар ҷойҳое, ки бозистӣ манъ аст; 

- мутобиқан дар минтақаҳои амали аломатҳои роҳи 3.28 - 

"Таваққуф манъ аст", 3.29 - "Таваққуф дар рўзҳои тоқи моҳ манъ аст ", 

3.30 -"Таваққуф дар рўзҳои ҷуфти моҳ манъ аст" ва (ё) хатҳои 

нишонаҳои уфуқии роҳи 1.10; 

- берун аз маҳалҳои аҳолинишин дар қисми мошингарди роҳ ва 

канори роҳ. 

148. Дарҳои воситаи нақлиётро кушодан (пўшидан) ё онҳоро 

кушода мондан манъ аст, агар ин амал ба ҳаракати дигар 

иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ монеа эҷод намояд.  
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149. Ронанда метавонад ҷойи худро тарк намояд ё воситаи 

нақлиётро монда равад, агар чораҳои зарурие андешида бошад, ки 

ҳаракати беихтиёри воситаи нақлиёт ё истифодабарии онро дар 

набудани ў истисно намояд. 

150.  Ҳангоми ба ҳаракати дигар воситаҳои нақлиёт ва (ё) 

пиёдагардон монеа шудан, дар сурати набудани ронандаи воситаи 

нақлиёт, инчунин ҳангоми халалдор кардани ҳаракат дар роҳ дар 

натиҷаи риоя накардани қоидаҳои бозистӣ ё таваққуфи воситаҳои 

нақлиёт дар ҳолати ҳозир набудани ронанда дар ҷойи ҳуқуқвайронкунӣ 

тибқи тартиби муқаррарнамудаи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон чунин воситаи нақлиёт бо роҳи кашола ё бор кардан ба 

истгоҳи махсуси нигоҳдошти муваққатии маъмурӣ интиқол дода 

мешавад. 

 

14. ГУЗАШТАН АЗ ЧОРРОҲАҲО 

 

151. Ҳангоми гардиш ба дасти чап ё рост ронанда вазифадор аст ба 

пиёдагардоне, ки қисми мошингарди роҳи ба он воридшавандаро (бо 

гузаргоҳи пиёдагард, дар ҳолати мавҷуд набудани он бо хатти 

пиёдароҳа  ё канори роҳ) мегузаранд (мебуранд), ҳамчунин ба 

велосипедронон ва саворагоне, ки ин қисми мошингардро бо пайроҳаи 

велосипедронӣ ё саворагон убур мекунанд, роҳ диҳад. 

 152. Ба чорроҳа ё буриши қисмҳои мошингард баромадан манъ 

аст, агар роҳбандон ба вуҷуд омада бошад, ки ронандаро барои бозистӣ 

маҷбур намуда, ба ҳаракати воситаҳои нақлиёти аз бар ҳаракаткунанда  

монеа шавад.  

153. Чорроҳае, ки дар он навбати ҳаракат бо сигналҳои чароғаки 

роҳнамо ё танзимгар муайян мегардад, чорроҳаи танзимшаванда ба 

ҳисоб мераванд. Дар чунин чорроҳаҳо аломатҳои роҳи афзалият амал 

намекунанд. 

154. Ҳангоми фурўзон будани ишораи зарди чашмакзанандаи 

чароғакҳои роҳнамои корношоям ё набудани танзимгар, чорроҳа 

танзимнашаванда ҳисобида мешавад ва ронандагон уҳдадоранд, ки 

мувофиқи қоидаҳои гузаштан аз чорроҳаҳои танзимнашаванда ва 

аломатҳои афзалияти дар чорроҳа насбшуда амал намоянд.  

155. Чароғакҳои роҳнамо корношоям ҳисобида мешаванд, агар  

сигналҳои ҳамаи чароғакҳои роҳнамои ҳамин самт якбора фурўзон 

набошанд ё сигналҳои чароғакҳои роҳнамо ба ҳамдигар мухолифат 
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намоянд.  

 156. Ҳангоми гардиш ба дасти чап ё тобхўрӣ дар сигнали 

фурўзони ранги сабзи чароғаки роҳнамо ронандаи воситаи нақлиёт, ба 

ғайр аз трамвай, вазифадор аст ба воситаҳои нақлиёте, ки аз самти 

муқобил мустақиман ё ба дасти рост ҳаракат мекунанд ва трамвайҳои 

ҳамсамт роҳ диҳад. Ронандагони трамвайҳо низ бояд дар байни худ 

ҳамин қоидаро ба роҳбарӣ гиранд.  

157. Ҳангоми ҳаракат ба самти тирчаи ҷузъи иловагӣ, ки дар як 

вақт бо сигнали зард ё сурхи чароғи роҳнамо фурўзон мебошад, 

ронанда вазифадор аст ба воситаҳои нақлиёте, ки аз дигар самтҳо 

ҳаракат карда истодаанд, роҳ диҳад.  

 158. Ҳангоми фурўзон будани тирчаи ҷузъи иловагии чароғи 

роҳнамо (дар як вақт бо сигнали манъкунанда) ронандаи дар канори 

қисми хатти ҳаракат дар роҳ қарордошта бояд ҳаракатро ба самти 

нишондоди тирча идома диҳад, агар бозистии ў ба ҳаракати дигар 

воситаҳои нақлиёти аз пасаш бо ҳамон хат ҳаракаткунанда монеа ба 

амал орад, дар сурате, ки дигар тартиби ҳаракат бо аломатҳои роҳи 

"Самти ҳаракат бо самтҳо", "Самти ҳаракат бо самт" ё мутобиқи 

нишонаҳои роҳи амудӣ муқаррар нагардида бошад.  

159. Агар сигналҳои чароғаки роҳнамо ё танзимгар дар як вақт 

ҳаракати трамвай ва дигар воситаҳои нақлиётро иҷозат диҳанд, он гоҳ 

трамвай, сарфи назар аз самти ҳаракаташ, афзалият дорад. Ҳангоми 

ҳаракат бо самти тирчаи ҷузъи иловагии дар як вақт бо сигналҳои зард 

ё сурхи чароғаки роҳнамо фурўзоншуда ронандаи трамвай бояд ба 

воситаҳои нақлиёти аз дигар самтҳо ҳаракаткунанда роҳ диҳад.  

160. Ронандае, ки ҳангоми фурўзон будани сигнали 

иҷозатдиҳандаи чароғаки роҳнамо ба чорроҳа дохил шудааст, бояд 

новобаста аз сигнали чароғаки роҳнамо дар баромади чорроҳа ба самти 

ниятшуда ҳаракат намояд, дар ин ҳолат ў вазифадор аст ба воситаҳои 

нақлиёти самти муқобил мустақиман ё ба дасти рост ҳаракаткунанда 

роҳ диҳад. Агар дар чорроҳа пеш аз чароғакҳои роҳнамои дар самти 

ҳаракати ронанда ҷойгиршуда аломати роҳи "Хатти бозистӣ" (нишонаи 

роҳи уфуқӣ 1.12)  мавҷуд бошад, ронанда уҳдадор аст мувофиқи 

сигналҳои ҳар як чароғаки роҳнамо амал намояд.  

161. Ҳангоми фурўзон шудани сигнали иҷозатдиҳандаи чароғаки 

роҳнамо ронанда уҳдадор аст ба воситаҳои нақлиёте, ки гузаштан аз 

чорроҳаро ба охир расонида истодаанд ва пиёдагардоне, ки аз қисми 

мошингарди роҳ гузаштанро ба охир нарасонидаанд, роҳ диҳад.  



www.ansor.info 
 

 51 

162. Дар чорроҳаи роҳҳои аҳамияташон гуногун ронандаи воситаи 

нақлиёте, ки бо роҳи дуюмдараҷа ҳаракат дорад, бояд ба воситаҳои 

нақлиёте, ки ба ў бо роҳи асосӣ наздик шуда истодаанд, сарфи назар аз 

самти ҳаракати минбаъдаашон роҳ диҳад. Дар чунин чорроҳаҳо 

трамвай новобаста аз самти ҳаракаташ дар назди воситаҳои нақлиёти 

берелси ҳамсамт ё ба самти муқобил бо роҳи аҳамияташон баробар 

ҳаракаткунанда афзалият дорад. 

163. Дар ҳолате, ки агар пеш аз чорроҳаи ҳаракати давродавр 

аломати роҳи 4.3 "Ҳаракати давродавр" дар якҷоягӣ бо аломати роҳи 2.4 

"Роҳ диҳед" ё 2.5 "Ҳаракат бидуни бозистӣ манъ аст" гузошта шуда 

бошад, ронандаи воситаи нақлиёти дар чорроҳа қарордошта дар назди 

воситаҳои нақлиёти ба чунин чорроҳа баромадаистода афзалият дорад. 

164. Дар ҳолате, ки самти ҳаракати роҳи асосӣ дар чорроҳа тағйир 

меёбад, ронандагони воситаҳои нақлиёти бо роҳи асосӣ ҳаракаткунанда 

бояд байни худ қоидаҳои гузаштан аз чорроҳаҳои роҳҳои аҳамияташон 

баробарро ба роҳбарӣ гиранд. Ронандагони бо роҳҳои дуюмдараҷа 

ҳаракаткунанда низ бояд ҳамин қоидаҳоро ба роҳбарӣ гиранд.  

165. Дар чорроҳаи роҳҳои аҳамияташон баробар ронандаи 

воситаи нақлиёт, ба ғайр аз трамвай, вазифадор аст ба воситаҳои 

нақлиёте, ки аз дасти рост наздик шуда истодаанд, роҳ диҳад. 

Ронандагони трамвайҳо низ байни худ бояд ҳамин қоидаҳоро ба 

роҳбарӣ гиранд. Дар чунин чорроҳаҳо ронандаи трамвай, новобаста аз 

самти ҳаракаташ, нисбат ба дигар воситаҳои нақлиёт (ба ғайр аз 

трамвайҳо) афзалият дорад.  

166. Ҳангоми гардиш ба чап ё тобхўрӣ ронандаи воситаи нақлиёт 

уҳдадор аст ба воситаҳои нақлиёте, ки бо роҳи аҳамияташ баробар аз 

самти муқобил - мустақиман ё ба дасти рост ҳаракат доранд ва 

трамвайи ҳамсамт роҳ диҳад. Ронандагони трамвай низ дар байни худ 

бояд ҳамин қоидаҳоро ба роҳбарӣ гиранд. Ҳангоми дар як вақт ҳуқуқи 

баробар барои ҳаракат доштан ронандагони трамвайҳо новобаста аз 

самти ҳаракаташон нисбат ба дигар воситаҳои нақлиёт (ба ғайр аз 

трамвайҳо) афзалият доранд.  

167. Агар ронанда мавҷудияти фаршро дар роҳ (шабона, лой, 

барф ва монанди инҳо) муайян карда натавонад ва аломатҳои роҳи 

афзалият дар самти ҳаракат набошад, ў бояд ҳисоб намояд, ки дар роҳи 

дуюмдараҷа мебошад.      
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15. ГУЗАРГОҲҲОИ  ПИЁДАГАРДОН  ВА  ҶОЙҲОИ  ИСТГОҲҲОИ 

ВОСИТАҲОИ  НАҚЛИЁТИ  МАРШРУТӢ 

 

168. Гузаргоҳи пиёдагард бо аломатҳои роҳи 5.16.1, 5.16.2- 

"Гузаргоҳи пиёдагард" ва (ё) нишонаҳои уфуқии роҳ (1.14.1-1.14.3)  

ишорат карда мешавад. Дар гузаргоҳи пиёдагард метавонад ба таври 

иловагӣ дигар воситаҳои техникии ташкили ҳаракат дар роҳ гузошта 

шаванд. Ҳангоми мавҷуд набудани нишонаи уфуқии роҳ (1.14.1-1.14.3) 

васеии гузаргоҳи пиёдагард бо масофаи байни аломатҳои роҳи  5.16.1, 

5.16.2- "Гузаргоҳи пиёдагард" муайян карда мешавад.  

169. Гузаргоҳи пиёдагард, ки дар он ҳаракати пиёдагардон аз 

қисми мошингарди роҳ тавассути чароғаки роҳнамо ё танзимгар 

танзим мегардад, гузаргоҳи пиёдагарди танзимшаванда номида 

мешавад.  

170. Дар гузаргоҳҳои пиёдагарди танзимшаванда ҳангоми сигнали 

иҷозатдиҳанда додани танзимгар ё фурўзон шудани сигнали 

иҷозатдиҳандаи чароғаки роҳнамо ронанда бояд имкон диҳад, ки 

пиёдагардон гузаштани қисми мошингард, хатҳои трамвайгарди самти 

додашударо ба охир расонанд.  

171. Ҳангоми наздик шудан ба гузаргоҳи пиёдагарди 

танзимнашаванда ронанда бояд бо суръате ҳаракат намояд, ки 

имконияти ба пиёдагардони аз роҳ гузаранда ё ба хатти самти ҳаракат 

(хатҳои трамвайгард) барои гузаштан баромадаанд, роҳ доданро дошта 

бошад.  

172. Агар пеш аз гузаргоҳи пиёдагарди танзимнашаванда воситаи 

нақлиёт бозистад ё суръати ҳаракаташро паст намояд, он гоҳ 

ронандагони дигар воситаҳои нақлиёт, ки бо ҳамон самт ҳаракат 

доранд, ҳамчунин вазифадоранд, ки бозистанд ё суръати ҳаракатро паст 

намоянд. Ҳаракатро метавонанд бо назардошти талаботи банди 171 

Қоидаҳо идома диҳанд. 

173. Ба ронанда дохил шудан ба гузаргоҳи пиёдагард манъ аст, 

агар роҳбандон ба вуҷуд омада бошад ва ронандаро маҷбур созад, ки 

дар гузаргоҳи пиёдагард бозистад. 

174. Дар ҳамаи ҳолатҳо, аз ҷумла берун аз гузаргоҳҳои пиёдагард 

ронанда вазифадор аст ба пиёдагардони нобино, ки бо асои сафед, ё ин 

ки асои рўйпўшаш бинишро баландкунанда, аз ҷумла бо ҷузъи 

(ҷузъҳои) нурбаргардонанда ишора медиҳанд, роҳ диҳад. Ронанда бояд 

барои суръати ҳаракатро паст намудан ё бозистӣ омода бошад, то ки  
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эҳтимолияти зер кардани чунин иштирокчиёни ҳаракат дар роҳро, 

ҳамчунин кўдакон ва маъюбону пиронсолонеро, ки нишонаҳои 

маълуми маъюбӣ ва пиронсолӣ доранд, истисно намояд. 

175. Ронанда бояд ба пиёдагардоне, ки ба сўйи воситаи нақлиёти 

маршрутии дар ҷойи истгоҳи воситаи нақлиёти маршрутӣ қарордошта 

ё аз он (аз тарафи дарҳо) ҳаракат карда истодаанд, роҳ диҳад, агар савор 

шудан ва фуромадан аз қисми мошингарди роҳ ё аз майдончаи 

саворшавии дар қисми мошингард ҷойгиршуда анҷом дода шавад.  

176. Бо наздикшавӣ ба воситаи нақлиёти бозистодаи сигнали 

нурии садамавиаш фурўзон, ки нишонаи аломати "Интиқоли кўдакон" 

дорад, ронанда бояд суръатро паст намояд, ҳангоми зарурат бозистад 

ва ба кўдакон роҳ диҳад. 

177. Аз трамвайи ҳаракаткардаистодае, ки сигнали нурии 

садамавии (чароғаки нишондиҳандаи гардиш ба дасти рости) он 

фурўзон аст, дар минтақаи ҷойи истгоҳи трамвай, ки бо аломати роҳи 

5.13 - "Истгоҳи  трамвай" ва (ё) нишонаи уфуқии роҳи 1.17 ишорат 

карда  шудааст, пеш гузаштан манъ аст.  

 

   16. АФЗАЛИЯТИ  ВОСИТАҲОИ  НАҚЛИЁТИ  МАРШРУТӢ  

 

178. Берун аз чорроҳаҳо дар ҷойҳое, ки хатҳои трамвайгард қисми 

мошингарди роҳро бурида мегузаранд, трамвай нисбат ба дигар 

воситаҳои нақлиёт афзалият дорад, ба ғайр аз ҳолатҳои баромадан аз 

ҷойҳои ист ва таъмири трамвайҳо ва ҷойҳое, ки дар онҳо навбати 

ҳаракат тавассути аломатҳои роҳи афзалият, сигналҳои чароғи роҳнамо 

ё танзимгар муайян карда мешаванд.  

179. Дар роҳҳое, ки хатти ҳаракат барои воситаҳои нақлиёти 

маршрутӣ доранд ва бо аломатҳои роҳи 5.9 -"Хатти ҳаракат барои 

воситаҳои нақлиёти маршрутӣ", 5.10.1 - "Роҳ бо хатти ҳаракат барои 

воситаҳои нақлиёти маршрутӣ" ишорат шудаанд, ҳаракат кардан, 

бозистӣ ва таваққуфи дигар воситаҳои нақлиёт дар ин хат манъ аст.  

180. Агар хатти ҳаракати бо аломати 5.9 - "Хатти ҳаракат барои 

воситаҳои нақлиёти маршрутӣ" ишорат карда шуда, аз қисми 

боқимондаи мошингарди роҳ бо хатти нишонаи амудии фосиладор 

ҷудо карда шуда бошад, он гоҳ барои гардиш ронанда вазифадор аст, ба 

он ҷой иваз намояд. Ҳамчунин дар чунин ҷойҳо дохил шудан ба ин хат 

ҳангоми воридшавӣ ба роҳ ва барои савор кардани (фуровардани) 

мусофирон дар канори рости қисми мошингард, агар ин ба воситаҳои 
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нақлиёти маршрутӣ монеа эҷод накунад, иҷозат дода мешавад.  

181. Дар маҳалҳои аҳолинишин ронандагон бояд ба троллейбусҳо 

ва автобусҳое, ки аз ҷойҳои ишоратшудаи истгоҳҳо ба ҳаракат оғоз 

мекунанд, роҳ диҳанд. Ронандагони троллейбусҳо ва автобусҳо, танҳо 

баъди боварӣ ҳосил кардан, ки ба онҳо роҳ дода истодаанд, ба ҳаракат 

оғоз карда метавонанд.   
 

17. ГУЗАРГОҲҲОИ  РОҲИ  ОҲАН 

  

182. Ронандагони воситаҳои нақлиёт роҳҳои оҳанро танҳо аз 

гузаргоҳи роҳи оҳан, баъд аз роҳ додан ба поезд (локомотив, дрезина), 

метавонанд гузаранд.  

183. Ҳангоми наздик шудан ба гузаргоҳи роҳи оҳан ронанда 

вазифадор аст, ҷиҳати набудани нақлиёти роҳи оҳани 

наздикшудаистода (локомотив, дрезина) боварӣ ҳосил намояд ва 

талаботи аломатҳои роҳ, чароғакҳои роҳнамо, нишонаҳои роҳ, ҳолати 

ғавчўб ва дастурҳои навбатдори гузаргоҳро ба роҳбарӣ гирад.   

184. Баромадан ба гузаргоҳи роҳи оҳан ва иҷрои амалҳои зерин 

манъ аст: 

- ҳангоми баста будан ё вақти басташавии ғавчўб (сарфи назар аз 

ишораи чароғаки роҳнамо);  

- ҳангоми фурўзон будани ишораи манъкунандаи чароғаки 

роҳнамо, сарфи назар аз ҳолат ва мавҷудияти ғавчўб;     

   - ҳангоми ишораи манъкунандаи навбатдори гузаргоҳ 

(тарафи сина ё пушти навбатдор ба ронанда нигаронида шуда, 

чўбдасти махсус, фонус ё байрақчаи сурх дар болои сараш бардошта 

шудааст, ё ин ки дастҳояш ба ду тараф дароз карда шудаанд);  

- агар пас аз гузаргоҳ роҳбандон ба вуҷуд омада бошад, ки 

ронандаро маҷбур созад дар  гузаргоҳ бозистад;  

- агар ба гузаргоҳ дар масофаи дидашавандагӣ поезд  (локомотив, 

дрезина) наздик шуда истода бошад;  

- гузаштан аз паҳлуи воситаҳои нақлиёти пеш гузаргоҳи роҳи оҳан 

бозистода бо баромадан ба хатти ҳаракати самти муқобил;  

- худсарона ғавчўбро кушодан; 

 - аз гузаргоҳ интиқол додани мошину механизмҳои кишоварзӣ, 

роҳсозӣ, сохтмонӣ ва дигар мошину механизмҳо, ба ҳолате ки ҳангоми 

интиқол онҳо метавонанд барои ҳаракат дар роҳ монеа шаванд, ба 



www.ansor.info 
 

 55 

фарши роҳ, роҳи оҳан, таҷҳизотҳои гузаргоҳи роҳи оҳан, воситаҳои 

техникии ташкили ҳаракат дар роҳ зарар расонанд; 

- ҳаракат намудани мошинҳои сустҳаракат, ки суръати 

ҳаракаташон  камтар аз 8 км/соат аст, ҳамчунин тракторҳои 

молакунанда, бе иҷозати хадамоти дахлдори роҳи оҳани Тоҷикистон;  

 - ҳаракат аз гузаргоҳи роҳи оҳан дар минтақаҳои 

барқикунонидашуда, воситаҳои нақлиёте, ки андозаи баландиашон бо 

бор ё бе бор зиёда аз 4 метр аз сатҳи роҳ аст, бе мувофиқа бо хадамоти 

дахлдори роҳи оҳани Тоҷикистон. 

185. Дар ҳолатҳое, ки ҳаракат аз гузаргоҳи роҳи оҳан манъ карда 

шудааст, ронанда бояд дар пеши аломати роҳи 2.5 - "Ҳаракат бидуни 

бозистӣ манъ аст" ё "Хатти бозистӣ" (хатти нишонаи уфуқии роҳ 1.12), 

ҳангоми мавҷуд набудани онҳо, пеш аз чароғаки роҳнамо, ҳангоми 

набудани чароғаки роҳнамо - на наздиктар аз  5 метр то ғавчўб, дар 

ҳолати мавҷуд набудани ғавчўб дар пеши аломати роҳи 1.3.1 - "Роҳи 

оҳани якхатта" ё  1.3.2 - "Роҳи оҳани бисёрхатта", ҳангоми мавҷуд 

набудани воситаҳои техникии ташкили ҳаракат дар роҳ - на наздиктар 

аз 10 метр то хатти оҳани наздиктарин бозистад.  

186. Ҳангоми бозистии маҷбурӣ дар гузаргоҳ ронанда бояд фавран 

одамонро фарорад ва барои озод кардани гузаргоҳ чораҷўйӣ намояд. 

Ҳамзамон ронанда бояд: 

- вобаста ба имконият ду нафарро қад-қади роҳи оҳан ба ду тараф 

ба масофаи 1000 метр (агар як нафар бошад, он гоҳ ўро ба тарафе, ки 

дидашавандагии роҳ бадтар аст) фиристонад ва пеш аз фиристодан ба 

онҳо қоидаҳои додани сигнали бозистиро ба мошинисти поезди 

наздикшудаистода фаҳмонад; 

- дар назди воситаи нақлиёт монад ва сигналҳои бонги хатари 

умумиро диҳад; 

- ҳангоми пайдо шудани поезд ба муқобили ў сигнали  бозистӣ 

дода, давад. 

  

Эзоҳ: Сигнали бозистӣ бо ҳаракати давродаври даст (рўзона бо 

порчаи матои рангаш равшан ё ягон чизи хуб дидашаванда, шабона - 

бо машъал ё фонус) иҷро мегардад. Сигнали бонги хатари умумӣ аз 

силсилаи як сигнали овозии дароз ва се кўтоҳ иборат аст.   

 

18. ҲАРАКАТ  БО  ШОҲРОҲҲО 
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187. Шоҳроҳ бо аломати роҳи 5.1 - "Шоҳроҳ" ифода карда 

мешавад. 

Дар шоҳроҳҳо манъ аст:  

- ҳаракати пиёдагардон, аспароба, саворагон, ҳайвоноти хонагӣ, 

подабонон, ҳаракат бо велосипедҳо, мопедҳо, тракторҳо, мошинҳои 

худгард ва дигар воситаҳои нақлиёт, ки мутобиқи тавсифномаи техникӣ 

ё ҳолаташон суръати камтар аз 40 км/соат доранд; 

- бозистии воситаҳои нақлиёт берун аз майдончаҳои барои 

таваққуф, ки бо аломатҳои 5.15 - "Таваққуфгоҳ (ҷойи таваққуф)" ё 6.11 - 

"Ҷойи истироҳат" ифода гардидаанд;           

- тобхўрӣ ва даромадан ба фосилаҳои хатҳои тақсим, ба истиснои 

ҷойҳои бо аломатҳои роҳи 5.11.1 - "Ҷой барои тобхўрӣ", 5.11.2 - 

"Минтақа барои тобхўрӣ";  

- ҳаракат ба ақиб;  

- таълими рондани воситаҳои нақлиёти механикӣ; 

- кашола карда бурдани воситаҳои нақлиёти механикӣ (ҳангоми 

тахлияи он зарур аст, ки дар фуромадгоҳи наздиктарини шоҳроҳ он 

тарк карда шавад); 

 - ҳаракати воситаҳои нақлиёте, ки вазни ниҳоии ҷоизашон аз 3,5 

тонна зиёд аст, дуртар аз хатти дуюм. 

188. Ҳангоми бозистии маҷбурӣ дар қисми мошингард ронанда 

бояд воситаи нақлиётро мутобиқи талаботи боби 8 ҳамин Қоидаҳо 

ишорат  намояд ва ҷиҳати ба хатти барои ин пешбинишуда (росттар аз 

хатте, ки канори қисми мошингардро ифода мекунад) баровардани он 

тадбирҳо андешад.  

189. Талаботи боби мазкур ҳамчунин ба роҳҳое, ки бо аломати 

роҳи 5.3 - "Роҳ барои автомобилҳо" ифода карда шудаанд, низ ҷорӣ 

мегарданд. 

190. Ронандагони дар шоҳроҳ ё роҳи барои автомобилҳо 

ҳаракаткунанда нисбат ба дигар ронандагоне, ки нияти ба ин роҳ ворид 

шуданро доранд, афзалият доранд.    

191. Дар шоҳроҳҳо ё роҳҳо барои автомобилҳо пиёдагардон қисми 

мошингарди роҳро танҳо ба воситаи гузаргоҳҳои пиёдагарди 

зеризаминӣ ё болоизаминӣ метавонанд гузаранд.  

 

19. ҲАРАКАТ ДАР МИНТАҚАҲОИ ИСТИҚОМАТӢ ВА 

ПИЁДАГАРДӢ, ДАР ҲУДУДИ ҲАМШАФАТ 

 



www.ansor.info 
 

 57 

192. Ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар минтақаҳои истиқоматӣ ва 

пиёдагардӣ, ҳудуди ҳамшафат бо назардошти талаботи ҳамин боб 

иҷозат дода мешавад, ба шарте ки ронандагон тамоми чораҳоро баҳри 

таъмини бехатарии пиёдагардон, велосипедронон, дигар 

иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ андешанд.  

193. Дар минтақаи пиёдагардӣ ҳаракати танҳо воситаҳои нақлиёти 

корхонаи воҳиди давлатии "Почтаи тоҷик", раёсатҳои истифодабарии 

роҳҳои автомобилгард, хоҷагиҳои манзилию коммуналӣ, корхонаи 

давлатии ҷумҳуриявии махсусгардонидашудаи васлу истифодаи назди 

Раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ, автомашинаҳое, ки дар бари 

бордон (кузов)-ашон хатти сафеди моил доранд, ҳамчунин дигар 

воситаҳои нақлиёте, ки ба муассисаҳои савдо ва дигар ташкилотҳои 

(шаҳрвандони дар минтақаи мазкур истиқоматкунанда) дар минтақаи 

пиёдагардӣ ҷойгирбуда хизмат мерасонанд, воситаҳои нақлиёте, ки 

соҳибонашон дар минтақаи мазкур истиқомат мекунанд, ҳангоми 

мавҷуд набудани имкониятҳои дигари наздикшавӣ иҷозат дода 

мешавад.   

194. Дар минтақаҳои истиқоматӣ ва пиёдагардӣ, дар ҳудуди 

ҳамшафат ҳаракати пиёдагардон ҳам бо пайраҳаҳои пиёдагард ва ҳам 

бо қисми мошингард иҷозат дода мешавад. Дар ин минтақаҳо 

пиёдагардон афзалият доранд, аммо онҳо набояд беасос ҳаракати 

воситаҳои нақлиётро халалдор созанд.  

195. Дар минтақаҳои истиқоматӣ ва пиёдагардӣ, дар ҳудуди 

ҳамшафат ба ронандагони воситаҳои нақлиёти механикӣ манъ аст: 

- ҳаракат бо суръати зиёда аз 20 км/соат; 

- ҳаракати транзитӣ;   

- таълими рондани воситаи нақлиёти механикӣ; 

- таваққуфи воситаи нақлиёт бо вайронии ба ронанда 

маълумбудаи воситаҳои садодиҳандаи зидди дуздида бурдан, ки 

худсарона садоҳои беист медиҳанд; 

- таваққуфи автомобилҳои боркаш бо вазни ниҳоии ҷоизи зиёда 

аз 3,5 т, автобусҳо, тракторҳои чархдор ва мошинҳои худгард берун аз 

ҷойҳои махсуси ҷудокардашудаи бо аломати роҳи 5.15 - "Таваққуфгоҳ",  

агар ин ба иҷрои кор вобастагӣ надошта бошад; 

- таваққуф бо муҳаррики коркардаистода.  

 196. Ҳангоми баромадан аз минтақаҳои истиқоматӣ ва 

пиёдагардӣ, ҳудуди ҳамшафат ронандагон бояд ба воситаҳои нақлиёте, 

ки бо роҳ ҳаракат карда истодаанд, инчунин пиёдагардон, 
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велосипедронон ва саворагоне, ки роҳи онҳоро бурида мегузаранд, роҳ 

диҳанд.  

 

20. ИСТИФОДАБАРИИ ТАҶҲИЗОТИ НУРИИ БЕРУНӢ   

ВА СИГНАЛҲОИ ОВОЗӢ 

 

197. Шабона ва (ё) дар шароити дидашавандагии нокифоя, 

новобаста аз равшанӣ дар роҳ, ҳамчунин дар нақбҳо дар воситаи 

нақлиёти ҳаракаткардаистода таҷҳизоти нурии зерин бояд фурўзон 

бошанд:  

- дар ҳамаи воситаҳои нақлиёти механикӣ ва мопедҳо - чароғҳои 

дурнамо ё наздикнамо; 

- дар велосипедҳо - чароғҳо ё фонусҳо, дар аспаробаҳо фонусҳо - 

(агар мавҷуд бошанд);  

- чароғҳои андозавӣ - дар ядакҳо, ҳамчунин дар воситаи нақлиёти 

механикии кашолашаванда ҳангоми мавҷуд набудан ё носоз будани 

сигналҳои нурии садамавӣ дар он. 

198. Нури дурнамо бояд ба нури наздикнамо иваз карда шавад:  

- дар маҳалҳои аҳолинишин, агар роҳ равшан карда шуда бошад; 

- ҳангоми аз ҳамгузарии рў ба рў дар масофаи на камтар аз 300 

метр то воситаи нақлиёт ва дар масофаи аз он ҳам зиёдтар, агар 

ронандаи воситаи нақлиёти аз самти муқобил омадаистода нури 

чароғи худро такрор ба такрор иваз намуда, зарурати онро нишон 

диҳад;  

- агар равшании нури дурнамои чароғи воситаи нақлиёт воситаи 

нақлиёти ҳаракаткунандаи ҳамсамтро равшан намояд ё ронандаи он бо 

истифода аз фурўзон намудани воситаҳои сигнали нурии садамавӣ 

зарурати иваз кардани онро нишон диҳад;  

- дар ҳамаи дигар мавридҳо барои рафъи эҳтимолияти бурдани 

чашми ронандагони воситаҳои нақлиёти чи самти муқобил, чи 

ҳамсамт. Ҳангоми бурдани чашм ронанда бояд сигнали чароғи нурии 

садамавиро ба кор андозад ва хатти ҳаракати худро тағйир надода, 

суръатро паст намояд ва бозистад.  

199. Шабона ҳангоми бозистӣ ва таваққуф дар қитъаҳои 

равшаннашудаи роҳ ва (ё) дар шароити дидашавандагии нокифоя (ба 

ғайр аз минтақаҳои истиқоматӣ) бояд дар воситаи нақлиёт чароғакҳои 

андозавӣ ё таваққуфӣ фурўзон бошанд.  

200. Чароғҳои зиддитуманӣ дар воситаи нақлиёт метавонад аз 
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тарафи ронанда истифода бурда шаванд:  

- шабона ва (ё) ҳангоми дидашавандагии нокифояи роҳ якҷоя бо 

чароғҳои нури наздикнамо ё  дурнамо; 

- ба ивази чароғи нури наздикнамо дар шароитҳои 

пешбининамудаи бандҳои 201 ва 202 ҳамин Қоидаҳо.  

 201. Ҳангоми ҳаракати рўзона бо мақсади маълум кардани 

воситаи нақлиёти ҳаракаткунанда бояд чароғи нури наздикнамо ё 

чароғҳои гашти  рўзона (ҳангоми мавҷуд будан)  фурўзон бошанд:  

- дар мототсикл ва мопед;  

- ҳангоми ҳаракат дар қатораи нақлиётӣ;  

- дар воситаҳои нақлиёти маршрутие, ки бо хатти махсус 

ҷудокардашуда, ба муқобили самти ҳаракат равона мебошанд;  

- ҳангоми интиқоли муташаккилонаи гурўҳи кўдакон;  

- ҳангоми интиқоли борҳои хатарнок, ҳаракати воситаҳои 

нақлиёти гаронвазн ва бузургҳаҷм;  

- ҳангоми кашола кардан (дар воситаи нақлиёти кашолакунанда); 

- дар вақти таълими рондани воситаи нақлиёти механикӣ дар роҳ; 

- дар воситаҳои нақлиёти механикӣ ҳангоми ташкил намудани 

ҳаракати онҳо муваққатан ба муқобили самти ҳаракат.  

202. Дар ҳолати бад шудани дидашавандагии воситаи нақлиёт дар 

роҳ барои ишорат намудани он ҳангоми ҳаракат рўзона метавонанд 

чароғҳои нури наздикнамо ё чароғакҳои андозавӣ (ҳангоми мавҷуд 

будан)  фурўзон карда шаванд. 

203. Истифодаи чароғи нурафкан ва чароғи ҷўянда танҳо берун аз 

маҳалҳои аҳолинишин ҳангоми мавҷуд набудани воситаҳои нақлиёти 

самти муқобил иҷозат дода мешавад. Дар маҳалҳои аҳолинишин чунин 

чароғҳоро танҳо ронандагони воситаҳои нақлиёти таъиноти оперативӣ 

ҳангоми иҷрои супориши хизматӣ истифода бурда метавонанд.  

204. Чароғҳои зиддитумании ақиб дар воситаҳои нақлиёт  

метавонанд танҳо дар шароити дидашавандагии нокифоя истифода 

шаванд.  

205. Аломати фарқкунандаи "Автопоезд" бояд ҳангоми ҳаракати 

автопоезд ва шабона дар минтақаҳои равшан карданашудаи роҳ ва (ё)  

ҳангоми дидашавандагии нокифояи он, ғайр аз ин дар муддати  

бозистӣ ё таваққуф  фурўзон бошанд. 

206. Чароғаки шуълапоши ранги норинҷӣ бояд  ба кор дароварда 

шавад дар:  
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- воситаи нақлиёт, мошини худгард ҳангоми иҷрои корҳои 

таъмирӣ ва дигар корҳо дар роҳ; 

- воситаи нақлиёти борҳои хатарнокро интиқолдиҳанда, воситаи 

нақлиёти гаронвазн ва (ё) бузургҳаҷм;  

- воситаи нақлиёти механикии мушоияткунанда ҳангоми 

интиқоли  борҳои гаронвазн ва (ё) бузургҳаҷм;  

- воситаи нақлиёти механикии махсус барои интиқоли воситаҳои 

нақлиёти зарардида ва носоз пешбинишуда ҳангоми боркунии онҳо, 

интиқолдиҳӣ ва фуроварданашон; 

- воситаи нақлиёти механикие, ки махсус мутобиқи талаботи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии техникӣ барои расонидани гурўҳи кўдакон 

ба муассисаҳои таълимӣ пешбинӣ шудааст, ҳангоми саворкунӣ ва 

фуровардани мусофирон; 

- мошини худгард ҳангоми ҳаракати он бо роҳ. 

207. Сигналҳои овозӣ метавонанд истифода шаванд танҳо:   

- барои огоҳ сохтани дигар ронандагон аз нияти сабқат намудан 

берун аз маҳалҳои аҳолинишин;  

- барои роҳ надодан ба содиршавии ҳодисаи роҳу нақлиёт. 

208. Барои огоҳ намудан аз сабқаткунӣ ба ҷойи сигнали овозӣ (ё 

якҷоя бо он) сигнали нурӣ метавонад дода шавад, ки он рўзона - аз 

такроран ба муддати кўтоҳ фурўзон ва хомўш кардани нури чароғ ва 

шабона - бо такрор иваз кардани чароғи нури наздикнамо ба дурнамо 

иборат мебошад.  

  

21. КАШОЛА КАРДА БУРДАНИ ВОСИТАҲОИ НАҚЛИЁТИ 

МЕХАНИКӢ 

 

209. Кашола карда бурдани воситаи нақлиёт ба ёрии пайваст 

кардани таноби чандир ё сахт, ё ин ки ба таври қисман ба нақлиёти 

кашанда бор кардани он анҷом дода мешавад.  

210. Кашола карда бурдани воситаи нақлиёт бо ёрии таноб бояд 

танҳо ҳангоми дар паси рули воситаи нақлиёти кашолашаванда будани 

ронанда анҷом дода шавад, ба ғайр аз ҳолатҳое, ки сохтори таноби сахт 

ҳаракати воситаи нақлиёти кашолашавандаро бо траекторияи воситаи 

нақлиёти кашолакунанда  таъмин мекунад.  

211. Ҳангоми бо ёрии таноб кашола карда бурдани автобус, 

троллейбус, трамвай, автомашинаи боркаш, трактори чархдор, 

мошинаи худгард интиқоли одамон дар онҳо манъ аст. 
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 212. Ҳангоми кашола карда бурдан бо таври қисман боркунӣ дар 

воситаи нақлиёти кашолашаванда, инчунин дар бордони (кузови) 

воситаи нақлиёти кашолакунанда будани одамон манъ аст. 

213. Ҳангоми кашола карда бурдан бо истифода аз таноби чандир 

масофаи байни воситаҳои нақлиёти кашолакунанда ва кашолашаванда 

бояд дар ҳадди 4-6 метр ва ҳангоми бо таноби сахт - на зиёда аз 4 метр 

бошад. Барои ишорат намудани таноби пайвасткунандаи чандири 

воситаҳои огоҳкунанда мутобиқи талаботи банди 286 ҳамин Қоидаҳо 

истифода бурда мешавад. 

 214. Ҳангоми кашола карда бурдан:  

- бо истифода аз таноби чандир бояд дар воситаи нақлиёти 

кашолашаванда маҷмўи боздории корӣ ва идоракунӣ дар ҳолати 

дурусти техникӣ бошанд; 

- бо истифода аз таноби сахт дар воситаи нақлиёти 

кашолашаванда маҷмўи идоракунӣ бояд дар ҳолати дуруст қарор 

дошта бошад, ба истиснои ҳолатҳое, ки сохтори таноби сахт ҳаракати 

воситаи нақлиёти кашолашавандаро бо траекторияи ҳаракати воситаи 

нақлиёти кашолакунанда таъмин мекунад ва ҳангоми зиёд будани 

вазни воситаи нақлиёти кашолашаванда аз нисфи вазни воситаи 

нақлиёти кашолакунанда, ҳамчунин бояд маҷмўи боздории кории 

воситаи нақлиёти кашолашаванда  дар ҳолати дурусти техникӣ қарор 

дошта бошад;   

- ба таври қисман бор карда бурдан носозии техникӣ дар маҷмўи 

боздории корӣ ва маҷмўи идоракунӣ воситаи нақлиёти кашолашаванда  

иҷозат дода мешавад.  

215.  Кашола карда бурдан манъ аст:  

- бар хилофи талаботи бандҳои 210 - 214 ҳамин Қоидаҳо ва дигар 

талаботе, ки нисбати кашола карда бурдани воситаҳои нақлиёти 

механикӣ  дар ҳамин Қоидаҳо муқаррар гардидааст, анҷом дода 

мешавад; 

- дар вақти яхбандӣ бо ёрии таноби чандир; 

- тавассути мототсиклҳое, ки ядаки паҳлуӣ надоранд, ҳамчунин ин 

гуна мототсиклҳоро, ба истиснои ҳолатҳои кашола карда бурдани 

ядакҳои махсуси барои мототсиклҳо пешбинишуда;  

- ду ва зиёда аз он  воситаҳои нақлиётро, ба истиснои  бо ёрии 

таноби сахт кашола карда бурдани ядакмошин (тягач) бо нимядакаш; 

-  бо автопоездҳо; 

- бо таноби чандир воситаҳои нақлиёти механикиеро, ки кори 
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маҷмўи боздории корӣ ва (ё) идоракуниаш ба кори муҳаррик вобастагӣ 

дорад, ки он хомўш карда шудааст. 
 

22. РОНДАНИ ТАЪЛИМӢ 

 

216. Таълими ибтидоии рондани воситаҳои нақлиёт бояд дар 

майдончаҳои пўшида ё автодромҳо анҷом дода шавад.  

217. Таълими рондани воситаи нақлиёт дар роҳҳо танҳо ҳамроҳи 

шахси таълимдиҳанда ва ҳангоме, ки таълимгиранда малакаи ибтидоии 

ронандагиро дорад, иҷозат дода мешавад. Таълимгиранда вазифадор 

аст  талаботи Қоидаҳоро донад ва иҷро намояд.  

218. Таълимдиҳанда бояд бо худ ҳуҷҷати ҳуқуқи таълимдиҳии  

рондани воситаи нақлиёти ҳамин категория, ҳамчунин шаҳодатномаи 

ронандагии ҳуқуқи ронандагии воситаи нақлиёти категорияи 

дахлдорро  дошта бошад.  

219. Таълимгирандаи рондани автомобил бояд аз 17-сола хурдтар 

набошад, дар мототсикл - на камтар аз 15-сола. Таълимгирандагон бояд 

бо худ ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият дошта бошанд.   

220. Воситаи нақлиёти механикие, ки дар он рондан таълим дода 

мешавад, бояд мувофиқи талаботи бандҳои 278 ва 279 ҳамин Қоидаҳо  

муҷаҳҳаз шуда бошад.  

   221. Номгўи роҳҳое, ки дар онҳо таълими рондани воситаҳои 

нақлиёт иҷозат дода мешавад, мутобиқан аз тарафи сардори Раёсати 

бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, сардорони шуъбаҳои бозрасии давлатии автомобилии 

раёсатҳои Вазорати корҳои дохилӣ дар Вилояти Мухтори Кўҳистони 

Бадахшон, вилоятҳо, минтақа ва ноҳияи Рашт тасдиқ карда мешавад. 

222. Ба таълими рондани воситаи нақлиёт шахсе роҳ дода 

мешавад, ки: 

-  таҳсилоти на пасттар аз миёнаи умумӣ дорад;  

- ҳамчун қоида камаш се сол собиқаи рондани воситаи нақлиёти 

ҳамин категорияро дошта бошад; 

- дар давоми панҷ соли охир бо гуноҳи ў ҳодисаи роҳу нақлиётии 

оқибаташ вазнин ба қайд гиифта ва (ё) аз ҳуқуқи идора намудани 

воситаи нақлиёт маҳрум нашуда бошад; 

- аз курсҳои таълимдиҳии  рондани воситаи нақлиёт гузашта 

бошад ва ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи таълимдиҳии рондани 

воситаи нақлиёти категорияи дахлдорро дошта бошад. 
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23. ИНТИҚОЛИ ОДАМОН 

 

223. Интиқоли одамон дар бордони (кузови) автомобили боркаш 

бояд аз тарафи ронандагоне, ки шаҳодатномаи ронандагӣ барои 

идораи воситаҳои нақлиёти категорияи "С" (ҳангоми интиқоли зиёда аз 

8 нафар, бо дарназардошти мусофирони дар кабина нишаста - 

категорияҳои "С" ва "Д") ва зиёда аз 3 сол собиқаи кории барои рондани 

воситаҳои нақлиёти ҳамин категорияро доранд, анҷом дода мешавад.  

Эзоҳ: Роҳ додани ронандагони ҳарбӣ ба интиқоли одамон дар 

автомобилҳои боркаш тибқи тартиби муқарраргардида анҷом дода 

мешавад.  

224. Интиқоли одамон дар бордони (кузови) автомобили боркаш 

ба шарте иҷозат дода мешавад, ки агар он мутобиқи банди 276 ҳамин 

Қоидаҳо  таҷҳизонида шуда бошад, дар ин ҳолат интиқоли кўдакон 

иҷозат дода намешавад. 

225. Ҳангоми интиқоли мусофирон бояд вазни воқеии воситаи 

нақлиёт аз вазни ниҳоии ҷоизи умумии иҷозатдодашудае, ки аз тарафи 

корхонаи истеҳсолкунанда муқаррар карда шудааст, зиёд набошад.  

226. Пеш аз сафар ронандаи автомобили боркаш вазифадор аст, ба 

мусофирон тартиби саворшавӣ (ҷойгиршавӣ ва фуромадан) дар (аз) 

бордон (кузов), ҳамчунин қоидаҳои рафторро ҳангоми ҳаракат 

фаҳмонад.  Ба ҳаракат танҳо баъд аз боварӣ ҳосил намудан, ки шароити 

бехатари интиқоли мусофирон таъмин карда шудааст, оғоз кардан 

мумкин аст. 

227. Шумораи одамони интиқолшаванда дар кузови автомобили 

боркаш, ҳамчунин дар дохили автобусҳое, ки дар хатҳои сайри 

байнишаҳрӣ, кўҳӣ, сайёҳӣ ё экскурсионӣ ба интиқоли мусофирон 

машғуланд ва  ҳангоми интиқоли муташаккили гурўҳи кўдакон набояд 

аз миқдори ҷойҳои барои нишаст таҷҳизонидашуда зиёд бошад.  

228. Сафар кардан дар бордони (кузови) автомобили боркаши 

платформаи бортдор ё дар бордон (кузов) - фургон, ки барои интиқоли 

одамон таҷҳизонида нашудааст, танҳо ба шахсоне иҷозат дода мешавад, 

ки барои гирифтани бор мераванд ё онро роҳбаладӣ мекунанд (на 

зиёда аз 8 нафар, бо дарназардошти мусофирони дар кабина нишаста, 

ба шарте ки онҳо бо ҷойи нишасти аз сатҳи борт пасттарбуда таъмин 

шуда бошанд.  
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229. Интиқоли кўдакон дар ҳолате, ки бехатарии онҳо бо 

дарназардошти хусусиятҳои сохтори воситаи нақлиёт таъмин мегардад, 

роҳ дода мешавад.    

230. Интиқоли кўдакони то 12-сола дар воситаҳои нақлиёти бо 

тасмаи бехатарӣ таҷҳизонидашуда бо истифодаи воситаҳои махсуси 

нигоҳдорандаи кўдакона, ки бо вазн ва қадди кўдак мувофиқат 

менамояд ё дигар воситаҳое, ки имконияти бастани кўдакро бо ёрии 

тасмаи бехатарии дар сохтори воситаи нақлиёт пешбинишуда 

медиҳанд, бояд амалӣ гардад ва дар курсии пеши автомашинаи 

сабукрав бошад, танҳо бо истифодаи воситаҳои нигоҳдорандаи 

кўдакона. 

231. Интиқоли кўдакони то 12-сола бе истифодаи воситаҳои 

махсуси нигоҳдорандаи кўдакона дар ҳоле, ки агар қадди кўдак аз 150 

сантиметр зиёд бошад, инчунин дар автомобилҳои такси иҷозат дода 

мешавад. 

232. Мусофири болиғ дар курсии қафои воситаи нақлиёти 

сабукрав, ҳангоми истифодаи тасмаи бехатарӣ, метавонад як кўдаки то 

12-соларо дар сари зонуи худ нигоҳ дорад.  

233. Интиқоли муташаккили гурўҳи кўдакон бояд дар автобус ё 

автомобили боркаши дорои бордон (кузов) - фургони барои интиқоли 

мусофирон пешбинишуда, ки дорои аломатҳои фарқкунандаи 

"Интиқоли кўдакон" мебошанд, мувофиқи ҷойҳои нишаст амалӣ карда 

шавад ва  ҳамроҳи онҳо барои 20 кўдак як роҳбалади болиғ бошад.   

234. Ронанда бояд савор кардан ва фуровардани мусофиронро  

баъди бозистии пурраи воситаи нақлиёт анҷом диҳад ва ҳаракатро 

бошад, танҳо баъди пўшидани дарҳо оғоз намуда, то бозистии пурраи 

воситаи нақлиёт онҳоро накушояд. Дар ин маврид ронандаи воситаи 

нақлиёти маршрутӣ барои савор кардан ё фуровардани мусофирон 

бояд танҳо дар ҷойҳои ишоратшудаи истгоҳҳо бозистад.     

235. Интиқоли одамон манъ аст:  

- бо вайрон кардани талаботи дар бандҳои 223 - 234 ҳамин 

Қоидаҳо зикршуда ва дигар талаботи дар ҳамин Қоидаҳо нисбати 

интиқоли одамон муқарраргардида;  

- берун аз кабинаи автомобил (ба ғайр аз ҳолатҳои интиқоли 

одамон дар бордони (кузови) автомобили боркаши платформаи 

бортдор ё дар бордон (кузов-фургон), тракторҳо, дигар мошинҳои 

худгард, дар ядаки боркаш, ядаксаро, бордони мототсикли боркаш ва 
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берун аз ҷойҳои мувофиқи сохтори мототсикл, ки барои нишаст 

пешбинӣ шудааст;  

- зиёда аз миқдори мувофиқи тавсифномаи техникии воситаи 

нақлиёт пешбинишуда;  

- дар воситаи нақлиёти механикии таълимӣ, ки аз тарафи шахси 

таълимгирандаи рондани воситаи нақлиёти механикӣ идора карда 

мешавад, ба ғайр аз ҳолатҳои машғулиятҳои амалӣ, қабули имтиҳони 

амалии касбӣ барои ҳуқуқи ронандагии воситаи нақлиёти механикӣ ва 

гузаронидани санҷишҳои назоратии муассисаҳои таълимӣ;  

-  кўдакони то 12-сола, дар курсии қафои мототсикл ва мопед;  

- кўдакон дар сари зонуи ронанда; 

- кўдакон дар сари зонуи мусофири дар курсии пеши автомобили 

сабкурав буда;  

- кўдакон дар бордони (кузови) автомобили  боркаши 

платформаи бортдор ва дар бордон (кузов)-фургон. 

 

24. ИНТИҚОЛИ БОРҲО 

 

236. Интиқоли бор (ба ғайр аз бори дастӣ ва бағоҷ) дар воситаҳои 

нақлиёте, ки мувофиқи таъинот барои кашонидани борҳо пешбинӣ 

шудаанд, анҷом дода мешавад.  

237. Вазни бори интиқолшаванда ва тақсимоти он ба меҳварҳои 

воситаи нақлиёт набояд аз андозаи барои воситаи нақлиёти мазкур 

муқарраркардаи корхонаи истеҳсолкунанда зиёд бошад. 

238. Пеш аз оғози ҳаракат ва дар рафти ҳаракат ронанда 

вазифадор аст ҳангоми мавҷудияти имконияти объективӣ ҷойгиршавӣ, 

маҳкам будан ва ҳолати борро барои пешгирии беҷошавӣ ва афтодан 

назорат намояд. Агар ҷойгиршавӣ, маҳкамкунӣ ва ҳолати бор ба 

бехатарии ҳаракат дар роҳ таҳдид намояд, ронанда бояд барои 

бартараф намудани хатари бавуҷудомада чора андешад ё ҳаракати 

минбаъдаро қатъ намояд.   

239. Интиқоли бор манъ аст, агар он:    

- ба бехатарии ҳаракат дар роҳ таҳдид пеш оварад; 

- доираи дидашавандагии роҳро барои ронанда маҳдуд созад; 

- идораи воситаи нақлиётро мушкил гардонида, устувории онро 

халалдор созад;  

- таҷҳизоти нурии берунӣ ва нурбаргардонҳо, аломатҳои 

бақайдгирӣ ва фарқкунандаро пинҳон созад, ҳамчунин барои дарк 
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намудани сигналҳои бо даст додашаванда монеа гардад, ҳангоми 

вайрон будани (мавҷуд набудани) ишоракунакҳои нурии гардиш;  

- садо барорад, чанг кунад, роҳ ва муҳити атрофро ифлос намояд; 

 - дар болои кабинаи автомобили боркаш ҷойгир бошад. 

 240. Боре, ки аз пеш ва қафои андозаҳои воситаи нақлиёт зиёда аз           

1 метр ё аз паҳлу зиёда аз 0,4 метр аз канори беруни чароғҳои андозавӣ 

мебарояд, бояд бо аломатҳои фарқкунандаи "Бори бузургҳаҷм", шабона 

ва дар шароити дидашавандагии нокифоя бошад, ба ғайр аз ин, аз пеш 

бо фонус ё нурбаргардони ранги сафед, аз қафо бо фонус ё 

нурбаргардони ранги сурх ишорат карда шавад.  

241. Интиқоли борҳои гаронвазн (вазни воситаи нақлиёт бо бор - 

40 тонна) ва хатарнок, ҳаракати воситаи нақлиёте, ки нишондиҳандаҳои 

андозавиаш бо бор ё бе он бо паҳнои 2,5 метр (2,6 метр - барои 

рефрижераторҳо  ва бордонҳои (кузовҳои) изотермӣ), бо баландии 4 

метр аз сатҳи қисми мошингард, бо дарозии (устувор) 12 метр, 20 метр                    

(бо назардошти як ядак), ё ин ки ҳаракати воситаи нақлиёт бо бори 

дарозтар аз нуқтаи андозаи қафо зиёда аз 2 метр, инчунин ҳаракати 

автопоезд бо ду ва зиёда ядакҳо тибқи қоидаҳои муқаррарнамудаи 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад. 

242. Интиқоли байналмилалии автомобилӣ тибқи талабот ба 

воситаҳои нақлиёт ва қоидаҳои интиқол, ки бо созишномаҳои  

байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидаанд,  анҷом 

дода мешавад. 

243. Интиқоли бағоҷ дар болои автобусҳо ва автомобилҳои  

сабукрав тибқи қоидаҳои муқаррарнамудаи мақомоти ваколатдори 

давлатӣ анҷом дода мешавад. 

244. Интиқоли борҳои хавфнок мувофиқи қоидаҳои аз тарафи 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраргардида анҷом  дода 

мешавад.   

   

      25. ҲАРАКАТ ДАР РОҲҲОИ КЎҲӢ ВА ДАР НИШЕБИҲОИ ТЕЗ 

 

245. Дар роҳҳои кўҳӣ ва нишебиҳои тез, дар ҷойҳое, ки гузариши  

муқобил мушкил аст, ронандаи воситаи нақлиёти ба нишебӣ 

ҳаракаткунанда бояд ба воситаҳои нақлиёти ба боло ҳаракаткунанда 

роҳ диҳад.  
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246. Дар роҳҳои кўҳӣ, нишебиҳои тез ронандаи автомашинаи 

боркаш, ки вазни ниҳоии ҷоизаш зиёда аз 3,5 тонна мебошад, трактор  

ва автобус бояд: 

а) аз воситаҳои махсуси боздории кўҳӣ истифода барад, агар онҳо 

дар воситаи нақлиёт аз тарафи корхонаи истеҳсолкунанда насб шуда 

бошанд;  

б) аз воситаҳои зидди ғелиш ҳангоми бозистӣ ва таваққуф дар 

кўталҳо ва нишебиҳо истифода барад. 

247. Дар роҳҳои кўҳӣ манъ аст: 

 а) ҳаракат кардан бо муҳаррики хомўш кардашуда ва соишбанд ё 

ноқилқуттии пайвастнагардида;  

 б) кашола карда бурдани воситаи нақлиёт бо таноби чандир; 

 в) ҳар гуна кашола карда бурдани воситаҳои нақлиёт дар вақти 

яхбандӣ.  

  

26. ҲАРАКАТИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ  

  

248. Иштироки воситаҳои нақлиёти автомобилӣ дар ҳаракати 

байналмилалӣ, тибқи Конвенсия дар бораи ҳаракат дар роҳ (Вена,                   

8 ноябри 1968) ва созишномаҳои дутарафаи байнидавлатӣ сурат 

мегирад.  

249. Ронандаи воситаи нақлиёти механикии ба Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз дигар давлатҳо воридшаванда, ҳамчунин ронанда - 

шаҳрванди Тоҷикистон, ки ба хориҷа мебарояд, бояд ҳуҷҷат ва ашёи 

зеринро дошта бошад:   

 а) асноди бақайдгирии воситаи нақлиёт ва шаҳодатномаи 

ронандагии ҷавобгўй ба Конвенсия дар бораи ҳаракат дар роҳ (Вена,              

8 ноябри соли 1968); 

б) рақами бақайдгирии воситаи нақлиёт, ки ҳарфҳои он ба 

алифбои  лотинӣ мувофиқ аст, инчунин аломати фарқкунандаи 

давлате, ки воситаи нақлиёт дар он ба қайд гирифта шудааст. 

Эзоҳ: Ҳангоми ба талаботи Конвенсия дар бораи ҳаракат дар роҳ 

(Вена, 8 ноябри соли 1968) ҷавобгўй набудани шаҳодатномаи 

ронандагии ронандаи воситаи нақлиёти механикии ба Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз дигар давлатҳо воридшаванда, ў бояд матни тарҷумаи 

тасдиқкардашудаи ҳуҷҷати ронандагиро (талони қайди 

қоидавайронкуниро агар он пешбинӣ шуда бошад) бо забони давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дошта бошад. 
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250. Воситаи нақлиёте, ки дар ҳаракати байналмилалӣ дар марзи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз ду моҳ қарор дорад, бояд муваққатан 

дар бозрасии давлатии автомобилӣ ба қайд гирифта шавад, ба ғайр аз 

воситаҳои нақлиёти ба шаҳрвандони ҳориҷӣ ё шахсони бешаҳрванд 

тааллуқдошта, ки дар Тоҷикистон мувофиқи роҳхатҳо ё дигар ҳуҷҷатҳо 

дар истироҳат ё табобат қарор доранд, дар муҳлати муайяннамудаи 

Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
 

27. ҲАРАКАТ ДАР ВЕЛОСИПЕДҲО ВА МОПЕДҲО 

 

251. Ҳаракат дар велосипед бояд бо пайроҳаи велосипедгард, дар 

ҳолати мавҷуд набудани он - бо канори роҳ, пиёдароҳа ё пайроҳаи 

пиёдагард, бе эҷод намудани монеа барои ҳаракати пиёдагардон анҷом 

дода шавад. Ҳангоми мавҷуд набудани ҷузъҳои номбурдаи роҳ ё 

ғайриимкон будани ҳаракат бо онҳо ҳаракати велосипедҳо бо қисми 

мошингарди роҳ дар як қатор на дуртар аз 1 метр аз канори рости он 

иҷозат дода мешавад. Дар ин ҳолат:  

- дуртар аз 1 метр аз канори рости қисми мошингарди роҳ 

баромадан, танҳо барои гузаштан аз монеа ва дар ҳолатҳои 

иҷозатдодашуда барои гардиш ба дасти чап ё тобхўрӣ иҷозат дода 

мешавад;  

- қатораи велосипедронҳо ҳангоми ҳаракати бо қисми 

мошингарди роҳ бояд ба гурўҳҳои на зиёда аз 10 велосипедрон тақсим 

карда шаванд. Масофаи байни гурўҳҳо бояд на камтар аз 100 метрро 

ташкил диҳад;    

- ҳангоми дар қисми мошингарди роҳ мавҷуд будани хатти 

нишонаи уфуқии роҳи 1.2, ки канори онро ифода мекунад, ин хат бояд 

аз тарафи  чапи велосипедрон ҷойгир бошад.  

252. Ҳангоми шабона ва (ё) дар шароити дидашавандагии 

нокифоя бо роҳ ҳаракат кардан, дар велосипед ё мопед бояд фурўзон 

бошанд: аз  пеш - чароғи (фонуси) нурафкани ранги сафед, аз қафо - 

фонуси нурафкани ранги сурх.   

253. Берун аз чорроҳаҳо дар буришҳои танзимнашавандаи 

пайроҳаи велосипедгард бо роҳ велосипедрон вазифадор аст ба 

воситаҳои нақлиёте, ки бо ин роҳ ҳаракат доранд, роҳ диҳад.   

254. Ҳангоми буриши қисми мошингарди роҳ бо гузаргоҳи 

пиёдагард велосипедрон бояд велосипедро дар бари худ барад ва 
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талаботи ҳамин Қоидаҳоро, ки барои пиёдагардон пешбинӣ шудааст, 

ба роҳбарӣ гирад.   

255. Ҳаракат дар мопед бояд бо канори роҳ ё қисми мошингарди 

роҳ на дуртар аз 1 метр аз канори рости қисми мошингарди роҳ анҷом 

дода шавад. Дар ин ҳолат дуртар аз 1метр аз канори рости қисми 

мошингарди роҳ баромадан танҳо барои гузаштан аз монеа ва дар 

ҳолатҳои иҷозатдодашуда барои гардиш ба дасти чап ё тобхўрӣ иҷозат 

дода мешавад. 

256. Ба велосипедрон ва ронандаи мопед манъ аст:   

- истифода бурдани велосипедҳо ва мопедҳое, ки вайрониҳои 

техникӣ доранд, ҳамчунин бар хилофи талаботи санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии техникӣ таҷҳизонида шудаанд;   

- ҳангоми ҳаракат дар ихтиёр надоштани рул, ҳато бо як даст ва (ё) 

нигоҳ надоштани пойҳо дар педал (поймонак);   

- ба дасти чап гаштан ё тобхўрӣ дар роҳе, ки хатти трамвай дорад 

ва дар роҳе, ки зиёда аз як хатти ҳаракат ба самти додашуда дорад;  

- ҳаракат намудан бо роҳ дар шароити  барфборӣ ва (ё) яхбандӣ; 

  

- аз  бордони дигар воситаи нақлиёт дошта ҳаракат намудан;  

- ҳаракат намудан дар роҳ бо тоскулоҳи тасмааш бастанашуда 

(барои ронандаҳои мопедҳо);  

- интиқоли мусофирон, ба ғайр аз ҳолатҳои  интиқоли кўдакони 

то 7-сола дар нишастгоҳи махсус ҷиҳозонидашудаи велосипед, ё 

ҳангоме ки дар сохтори мопед интиқоли мусофирон пешбинӣ шудааст;   

- интиқоли боре, ки зиёда аз 0,5 метр бо дарозӣ ё бар аз андозаи 

воситаи нақлиёт берун аст, ҳамчунин боре, ки барои идораи ҳамин 

воситаи нақлиёт халал мерасонад; 

- рондан бо пиёдароҳаҳо, пайроҳаҳои велосипедгард ва пиёдагард, 

пайроҳаҳои саворагардон (барои ронандагони мопедҳо); 

- кашола карда бурдани велосипед ва бо велосипед кашола карда 

бурдан, ғайр аз ядаки истеҳсоли саноатӣ ба велосипед.    

257. Ба шахсони хурдтар аз чордаҳсола идора намудани велосипед 

дар роҳҳо (ба истиснои минтақаҳои пиёдагардӣ, истиқоматӣ, 

пиёдароҳаҳо, пайраҳаҳои велосипедгард ва пиёдагард) бе роҳбаладии 

шахси болиғ ва шахси хурдтар аз шонздаҳсола идора намудани мопед 

дар роҳҳо (ба истиснои   минтақаҳои пиёдагардӣ ва истиқоматӣ) манъ 

аст. 
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28. ҲАРАКАТИ АСПУ АРОБАҲО, САВОРАҲО   

ВА РОНДАНИ ҲАЙВОНОТ 

 

258. Ронандагони аспу аробаҳо, савораҳо ва ронандагони чорво  

бояд шахсони на хурдтар аз чордаҳсола  бошанд.  

259. Аспу ароба (чана),  ҳайвонҳои саворӣ ва боркашӣ бояд танҳо 

дар як қатор бо қадри имкон наздиктар ба тарафи рост ҳаракат 

намоянд. Ҳаракат бо канори роҳ дар ҳолате иҷозат дода мешавад, ки ба 

ҳаракати пиёдагардон халал расонида нашавад. 

260. Қатораҳои аспу аробаҳо (чана), ҳайвонҳои саворӣ ва боркашӣ 

ҳангоми ҳаракат бо қисми мошингарди роҳ бояд ба гурўҳҳои иборат аз 

10 ҳайвоноти саворию боркашӣ ва бо 5 аспу аробаҳо (чанаҳо) тақсим 

карда шаванд. Барои осон гардонидани сабқат масофаи байни гурўҳҳо 

бояд 80-100 метрро ташкил намояд. 

261. Ронандаи аспу ароба (чана) ҳангоми баромадан ба роҳ аз 

ҳудуди ҳамшафат ё аз роҳи дуюмдараҷа дар ҷойҳои 

дидашавандагиашон маҳдуд бояд ҳайвонро аз лаҷомаш гирифта барад.  

262. Ҳангоми ҳаракат дар роҳ шабона ва (ё) дар шароити 

дидашавандагии нокифоя дар аспароба аз пеш бояд фонуси нурафкани 

ранги сафед ва аз тарафи чапи ақиб фонуси нурафкани ранги сурх 

даргиронда шуда бошад. 

263. Интиқоли мусофирон дар аспаробаҳо танҳо дар ҳолатҳое, 

иҷозат дода мешавад, ки ҷойгиршавии онҳоро берун аз андозаҳои 

ароба истисно намояд.  

264. Ҳайвонҳоро бо роҳ, чун қоида, бояд рўзона ҳай карда баранд. 

Ронандаҳо бояд чорворо ҳадди имкон бо канори рости роҳ равона 

намоянд. 

265. Ҳангоми ҳай карда гузаронидани ҳайвонҳо аз гузаргоҳҳои 

роҳи оҳан, гала (пода) бояд ба гурўҳҳо бо чунин шуморае ҷудо карда 

шаванд, ки бо назардошти шумораи галабонҳо (подабонҳо) бехатар ҳай 

карда гузаронидани ҳар як гурўҳ таъмин карда шавад. 

266. Ба ронандагони аспу аробаҳо (чанаҳо), ҳайвонҳои боркашию 

саворӣ ва чорво манъ аст:  

- ҳайвонҳоро дар роҳ бе назорат мондан; 

- ҳай карда гузаронидани ҳайвонҳо аз роҳҳои оҳан ва берун аз 

ҷойҳои махсус ҷудогардидаи роҳ, инчунин шабона ва дар шароити 

дидашавандагии нокифоя (ба ғайр аз роҳҳои подагузаронӣ дар самтҳои 

гуногун); 
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- рондани ҳайвонҳо тавассути роҳҳои бо асфалт ва (ё) 

сементобетон рўйпўшгардида, ҳангоми мавҷуд будани дигар роҳҳо; 

- чаронидани ҳайвонҳо дар ҳудуди қитъаи замин, ки дар он роҳ ва 

тамоми иншооти он ҷойгир шудааст.  

267. Дар вақти ҳаракат кардан бо аспу ароба ва саворагардӣ бо 

қисми мошингарди роҳе, ки роҳи трамвай ва зиёда аз як хатти ҳаракат 

ба самти додашуда дорад, гардиш ба дасти чап ва тобхўрӣ манъ аст. 

 

29. МУҚАРРАРОТИ  АСОСӢ  ОИД  БА  ИҶОЗАТДИҲИИ  

ВОСИТАҲОИ  НАҚЛИЁТ БАРОИ  ИШТИРОК  ДАР  ҲАРАКАТ   

ДАР  РОҲ,  ҲОЛАТИ ТЕХНИКӢ ВА ТАҶҲИЗОТИ ОНҲО 

 

268. Воситаҳои нақлиёти механикӣ ва ядакҳо бояд сарфи назар аз 

ҳолати техникиашон дар давоми панҷ шабонарўз аз лаҳзаи убури 

сарҳад дар мақомоти гумрук ва дар муҳлати амали аломати 

бақайдирии "Транзит" ё даҳ шабонарўз аз лаҳзаи харидорӣ, 

барасмиятдарории гумрукӣ, аз ҳисоб хориҷ кардани воситаи нақлиёт ё 

ба вуҷуд омадани ҳолатҳои дигар, ки боиси тағйир додани маълумоти 

бақайдгирӣ мегарданд (ба истиснои воситаҳои нақлиёти барои фурўш 

пешбинишудаи шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, ки 

фаъолияти савдои воситаҳои нақлиётро анҷом медиҳанд), дар воҳидҳои 

бақайдгирию имтиҳонотии бозрасии давлатии автомобилӣ ба қайд 

гирифта шаванд.  

269. Соҳибони воситаҳои нақлиёт ё намояндагони онҳо 

вазифадоранд дар мавриди боварӣ намудани воситаи нақлиёт ба шахси 

дигар, ки боиси тағйир ёфтани маълумоти бақайдгирӣ оид ба маҳалли 

нигоҳдории воситаи нақлиёт мегардад, ваколатномаро дар давоми даҳ 

шабонарўз дар воҳидҳои бозрасии давлатии автомобилии маҳалли 

нигоҳдории воситаи нақлиёт аз қайд гузаронанд. 

270. Дар воситаҳои нақлиёти механикӣ (ба ғайр аз трамвай ва 

троллейбус) ва ядакҳо бояд дар ҷойҳои таъиншуда аломатҳои 

бақайдгирии давлатии намунаи муқарраршуда насб карда шаванд ва 

дар автомобилҳою автобусҳо, ба ғайр аз ин дар ҳолатҳои 

муқарраргардида  дар кунҷи поёнии тарафи рости шишаи пешорўйи 

автомашина аз дарун варақаи назоратӣ насб карда мешавад. Дар ин 

ҳолат:  

- рақамҳо ва ҳарфҳои аломатҳои бақайдгирӣ бояд дар девори 

қисми ақиб ва бари кузови автомобилҳои боркаш, ядакҳо (ба ғайр аз 
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ядакҳои автомобилҳои сабукрав ва мототсиклҳо) ва автобусҳо (ба ғайр 

аз микроавтобусҳо) такрор шаванд. Баландии рақамҳо бояд на камтар 

аз 300 мм, бари онҳо на камтар аз 120 мм, ғафсии хатча - 30 мм, андозаи 

ҳарфҳо - 2/3 андозаи рақамҳо бошад. Рақамҳо ва ҳарфҳо дар тагранги 

равшан бо ранги сиёҳ ва дар тагранги сиёҳ бо ранги сафед навишта 

мешаванд; 

- дар трамвайҳо ва троллейбусҳо рақамҳои бақайдгирие, ки аз 

тарафи идораҳои дахлдор дода мешаванд, сабт мегарданд.  

271. Ҳолати техникӣ ва таҷҳизоти воситаҳои нақлиёте, ки дар 

ҳаракат дар роҳ иштирок мекунанд, бояд ба талаботи меъёрҳои 

муқарраргардидае, ки ба бехатарии ҳаракат дар роҳ ва ҳифзи муҳити 

зист, инчунин қоидаҳои техникии истифодабарӣ, дастурамалҳои 

корхонаҳои истеҳсолкунанда ва дигар санадҳои меъёрии техникӣ 

тааллуқ доранд, ҷавобгўй бошанд. 

272. Иштироки воситаи нақлиёт дар ҳаракат дар роҳ дар ҳолатҳои 

зерин манъ аст: 

- агар тибқи тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифта нашуда бошад; 

- агар сохтор (конструксия)  ва ҳолати техникии он ба талаботи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии техникӣ ҷавобгўй набошад;  

- ҳангоми сохтан ё ҷиҳозонида шудани онҳо бо вайрон кардани 

талаботи стандартҳо, қоидаҳо ва санадҳои ба бехатарии ҳаракат дар роҳ 

дахлдошта; 

- ҳангоми бо чароғҳои махсуси шуълапош ва (ё) сигнали махсуси 

овоздиҳанда ҷиҳозонидани воситаҳои нақлиёт, ё ин ки дар сатҳи 

берунии воситаҳои нақлиёт мавҷуд будани нақшҳои махсуси ранга, 

навиштаҷотҳо ва ишоратҳо, бар хилофи талаботи меъёрҳои 

муқарраршуда; 

- ҳангоми дар ҷойҳои таъиншуда насб нашудани рақамҳои 

бақайдгирии давлатӣ ё чаппа васл шудани онҳо;  

- дар сурати мавҷуд набудан, ифлос ё бо ашёи дигар пўшонида 

шудани рақами бақайдгирии давлатӣ, ки дақиқ намудани рамзи онро 

аз масофаи 40 метр имконият надиҳад;  

- ҳангоми рақамҳои бордон (кузов) ва (ё) шасси ё аломатҳои 

бақайдгирӣ пинҳон, нобуд, сохтакорӣ ва (ё) тағйир дода шудаанд;  

- дар ҳолати ба талаботи стандарти дахлдор ҷавобгўй набудани 

рақами бақайдгирии давлатӣ ё ба воситаи нақлиёти мазкур мансуб 

набудани он; 
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- бо маҷмўи идоракунии дар тарафи рост ҷойгиршуда; 

- агар аз муоинаи ҳатмии давлатии техникӣ, ки тартиби 

гузаронидани онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кардааст, 

нагузашта бошад.   

Эзоҳ: Баъд аз бақайдгирӣ дар бозрасии давлатии автомобилӣ ё 

дигар мақомоте, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян 

карда шудааст, истифодабарии воситаҳои нақлиёт бе гузаштан аз 

муоинаи ҳатмии давлатии техникӣ дар давоми 7 шабонарўз иҷозат 

дода мешавад;  

- ҳангоми надоштани ҳуҷҷат дар бораи суғуртаи ҳатмии 

масъулияти шаҳрвандии соҳибони воситаҳои нақлиёт барои 

расонидани зарар ба ҳаёт ва саломатии шаҳрвандон ё зарари моддии 

дар раванди истифодабарии воситаҳои нақлиёт ва дигар мошинҳои 

худгард ва механизмҳо расонидашуда; 

- бо шишаҳои ойинагӣ;  

- бо пардаҳои паҳлуӣ ва яклухти ақиб, ки дар сохтори онҳо аз 

тарафи корхонаи истеҳсолкунанда пешбинӣ нашудаанд, ба истиснои 

пардачаҳо дар шишаҳои паҳлуии автобусҳо, микроавтобусҳо (ба ғайр аз 

шишаҳои паҳлуии ҷойи нишасти ронанда), чиғпарда (жалюзи), 

пардачаҳо ва пардаҳои шаффоф дар шишаҳои ақиби автомобилҳои 

сабукрав дар сурати аз ҳар ду тараф мавҷуд будани оинаи манзараи 

ақибнамоии берунӣ; 

-  бо шишаҳои сиёҳу хира, ки дараҷаи нургузарониашон ба 

меъёрҳои муқарраршудаи стандартҳои давлатӣ (ГОСТ) дар ҳудуди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон амалкунанда мутобиқат намекунад*.  

Эзоҳ: *Талаботи мазкур ба воситаҳои нақлиёте, ки ба онҳо иҷозати 

махсуси мақомоти ваколатдори давлатӣ дода шудааст ва воситаҳои 

нақлиёти хизматии шахсони мансабдоре, ки рўйхати онҳо аз ҷониби 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад, паҳн 

намегардад. Додани иҷозати махсуси мақомоти ваколатдори давлатӣ 

тибқи тартиби тасдиқнамудаи вазири корҳои дохилӣ амалӣ карда 

мешавад;  

- бо навиштаҷоти (тасвирҳои) аз берун дидашаванда, ба ғайр аз 

аломатҳои фарқкунандаи воситаҳои нақлиёти дар банди 283 ҳамин боб  

пешбинишуда, талони муоинаи техникӣ, варақаи назоратӣ, 

иҷозатномаи махсус барои идора намудани воситаҳои нақлиёт бо 

шишаҳои сиёҳу хира, рекламаҳо ва маълумот дар бораи мансубияти 

воситаи нақлиёт ба ташкилоти дахлдор (соҳибкори ифиродӣ), ки тибқи 
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тартиби муқарраршуда часпонида шудаанд; 

- бо радиостансия, радиотелефон ё дигар воситаҳои 

радиоэлектронии таъиноти ба онҳо монанд (ғайр аз радиоприёмник, 

магнитофон, телевизорҳо ва ё воситаҳои радиоэлектронӣ, ки дар 

воситаҳои нақлиёти хизматии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ насб шудаанд), ки 

бе иҷозати мақомоти ваколатдор ҷиҳозонида шудааст; 

- агар бо воситаи махсусе, ки дар вақти ҳаракат имконияти 

рўйпуш кардани аломатҳои қайди давлатиро медиҳад, ҷиҳозонида 

шуда бошад.  

273. Иштироки троллейбус ва трамвайҳо дар ҳаракат дар роҳ 

ҳангоми мавҷуд будани як ва зиёда аз он вайрониҳои техникие, ки дар 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии техникии танзимкунандаи ҳолати техникии 

чунин воситаҳои нақлиёт нишон дода шудааст, манъ аст.     

274. Ҳангоми вайрон будани маҷмўи кори боздорӣ, маҷмўи 

идоракунӣ, таҷҳизоти васлкунӣ (дар ҳайати автопоезд), фурўзон набудани 

(мавҷуд набудани) чароғҳо ва чароғакҳои андозавии ақиб  шабона ё дар 

шароити дидашавандагии нокифоя (чароғҳои фурўзон карданашуда 

чароғҳое ба ҳисоб мераванд, ки дар онҳо на нури дурнамо ва на нури 

наздикнамо фурўзон аст (кор намекунад), кор накардани шишатозакунаки 

тарафи ронанда дар вақти боридани борон ё барф ҳаракати воситаи 

нақлиёт манъ аст.  

275. Ҳангоми дар ҷараёни ҳаракат пайдо шудани дигар вайрониҳои 

техникие, ки бо онҳо истифодаи воситаҳои нақлиёт тибқи замимаи №1 ба 

Қоидаҳо манъ карда шудааст, ронанда бояд онҳоро бартараф созад ва агар 

ин  ғайриимкон бошад, ў метавонад то таваққуфгоҳ ё ҷойи таъмир бо 

риояи тадбирҳои  эҳтиётӣ ҳаракат намояд. 

276. Автомобили боркаши платформаи бортдоре, ки барои 

интиқоли одамон истифода мегардад, бояд бо камони бехатарӣ мутобиқи 

талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии техникӣ ва аломати фарқкунанда 

мутобиқи сархати 21 банди 283 боби мазкур таҷҳизонида шуда бошад. 

Робитаи дуҷонибаи овозӣ ё нурӣ бо кабинаи ронанда дошта бошад ва бо 

воситаҳои зидди ғелиш нишастгоҳҳои баландиаш на камтар аз 0,3 - 0,5 

метр аз сатҳи фарш ва на камтар аз 0,3 метр аз канори болоии борт 

муҷаҳҳаз бошад. Баландии бортҳои платформаи автомобили боркашонӣ 

бояд аз сатҳи фарш на камтар аз 0,8 метр ва масофаи байни курсиҳо бояд 

на камтар аз 0,6 метр бошад. Курсиҳое, ки бо дарозии борти ақиб ё паҳлуӣ 

ҷойгиранд, бояд такягоҳи мустаҳкам дошта бошанд.  
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277. Дар автобусҳое, ки барои интиқоли мусофирон дар ҳаракати 

байналмилалӣ истифода мешаванд, курсиҳои нишаст бояд бо тасмаҳои 

бехатарӣ ҷиҳозонида шуда бошанд. 

278. Воситаи нақлиёти механикӣ, ки барои таълими рондан  

истифода мешавад, бояд  бо педали ҳаракатовари иловагии соишбандӣ 

(ба ғайр аз воситаҳои нақлиёти соишбандии худидорашаванда дошта) 

ва боздорӣ, оинаи манзараи ақибнамои барои таълимдиҳанда ва 

аломати фарқкунандаи "Воситаи нақлиёти таълимӣ" мутобиқи сархати 

чоруми банди 283 таҷҳизонида шуда бошад. 

279. Троллейбус ва трамвай, ки барои таълими идоракунӣ 

истифода мешавад, бояд бо кабинаҳои махсус бо курсӣ ва оинаҳои 

манзараи ақибнамои барои таълимдиҳанда ҳаракатоварҳои боздорӣ 

таҷҳизонида шавад, ҳамчунин аз пеш ва ақиб бо аломати фарқкунандаи 

"Воситаи нақлиёти таълимӣ" ишорат карда шавад. 

280.  Воситаи нақлиёте, ки  ба сифати таксии сабукрав истифода 

мешавад, бояд бо таксометр, дар кузоваш (сатҳҳои паҳлуии кузов) 

нақши нурии рангаи таксии сабукрав ва (ё) ва дар болои кузов чароғаки 

ишораткунандаи таксии сабукрав  дошта бошад. 

281. Велосипед бояд воситаи боздорӣ, рул ва сигнали овозии 

бенуқсон дошта бошад, аз пеш бо нурбаргардонҳо ва  фонус ё чароғи  

(барои ҳаракати шабона ва дар шароити дидашавандагии нокифоя) 

ранги сафед, аз қафо - нурбаргардони ё чароғи ранги сурх ва аз ҳар ду 

паҳлу бо нурбаргардони ранги норинҷӣ ё сурх муҷаҳҳаз бошад.  

282. Аспароба бояд воситаи таваққуфии боздорӣ ва танбаҳои 

зидди  ғелишро, ки дар сохтори он пешбинӣ шудаанд, дошта бошад, аз 

пеш - бо ду нурбаргардон ва чароғи нурбаргардонҳои ранги сафед 

(барои ҳаракати шабона ва дар шароити дидашавандагии нокифоя), аз 

қафо - бо ду нурбаргардонҳо ва чароғи ранги сурх муҷаҳҳаз бошад.  

283. Дар воситаҳои нақлиёт бояд аломатҳои фарқкунанда  насб 

карда шаванд (замимаи №4): 

- "Автопоезд" - дар шакли се фонуси шуодиҳандаи ранги норинҷӣ 

бо таври уфуқӣ дар болои кабина бо фосилаҳои байни онҳо аз 150 то 

300 мм ҷойгир шудаанд - дар автомобилҳои боркаш ва тракторҳои 

чархдор (дараҷаи 1.4 т ва аз он зиёд) бо ядак, инчунин дар автобусҳо ва 

троллейбусҳои пайваста;  

- "Аломати бозистии садамавӣ" - худ ифодакунандаи секунҷаи 

баробартараф, ки аз зеҳи пластикии нурбаргардонандаи ранги сурх, ки 

дар дохилаш флуоресенти ранги сурх дароварда шудааст, иборат  



www.ansor.info 
 

 76 

мебошад - дар ҳолатҳои Қоидаҳои мазкур пешбинишуда; 

- "Дандона" - дар шакли секунҷаи баробартарафи ранги сафеди 

қуллааш боло бо ҳошияи ранги сурх, ки дар он бо ранги сиёҳ ҳарфи "Д" 

навишта (тарафҳои секунҷа на камтар аз 200 мм, паҳнои ҳошия 1/10 

ҳиссаи тарафи он) шудааст, - дар ақиби воситаҳои нақлиёти механикӣ, 

ки шинаҳои дандонадор доранд; 

- "Воситаи нақлиёти таълимӣ" - дар шакли секунҷаи 

баробартарафи ранги сафеди қуллааш боло бо ҳошияи сурхранге, ки 

дар он ҳарфи "Т" бо ранги сиёҳ навишта шудааст (тарафҳои секунҷа на 

камтар аз 200 мм, паҳнои ҳошия 1/10 ҳисссаи тарафи он) - аз пеш ва 

ақиби воситаҳои нақлиёти механикие, ки барои таълими мошинронӣ 

истифода мешаванд (насби дутарафаи аломат дар болои автомобили 

сабукрав иҷозат дода мешавад);  

- "Маҳдудияти суръат" - дар шакли тасвири хурдкардашудаи 

рангаи аломати роҳи "Маҳдудияти суръати ниҳоӣ" бо нишондоди 

суръати иҷозатдодашуда (қутри аломат на камтар аз 160 мм, паҳнои 

ҳошия 1/10 ҳиссаи қутр) - дар  тарафи чапи ақиби кузови воситаҳои 

нақлиёти механикие, ки аз тарафи ронандагони собиқаи 

ронандагиашон камтар аз 2 сол идора мешаванд, воситаҳои нақлиёти 

механикие, ки интиқоли одамон ва гурўҳи муташаккили кўдаконро 

анҷом медиҳанд, ба интиқоли борҳои хатарнок гаронвазн ва (ё), 

бузургҳаҷм машғуланд, ҳамчунин дар ҳолатҳое, ки суръати ниҳоии 

воситаҳои нақлиёт мувофиқи тавсифномаи техникӣ аз суръати дар 

банди 133 ҳамин Қоидаҳо камтар аст;  

 - "Интиқоли кўдакон" - дар шакли квадрати зардранги бо ҳошияи 

рангаш сурх (паҳнои ҳошия - 1/10 ҳиссаи тарафҳо), бо тасвири 

сиёҳранги аломати роҳи "Кўдакон" (тарафи квадрати аломати 

фарқкунанда, аз пеши воситаи нақлиёт ҷойгиршуда бояд  на камтар аз 

250 мм бошад, аз қафо - 400 мм);  

- "Маъюб аз шунавоӣ" - дар шакли доираи зардранги қутраш 160 

мм, ки дар дохили он се доирачаҳои қутрашон 40 мм, ки дар кунҷҳои 

секунҷаи баробартарафи тасаввуршавандаи қуллааш ба поён кашида 

шудаанд, - аз пеш ва ақиби воситаҳои нақлиёти механикии аз ҷониби 

ронандагоне, ки маъюбӣ аз рўйи шунавоӣ доранд, идора карда 

мешаванд; 

- "Воситаи нақлиёти сустҳаракат" - дар шакли секунҷаи 

баробартараф бо қабати болоии аксдиҳандаи ранги сурх ва бо ҳошияи 

нурбаргардонандаи ранги зард ё сурх (дарозии тарафҳои секунҷа аз 350 
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то 365 мм, паҳноии ҳошия аз 45 то 48 мм) - дар ақиби воситаи нақлиёти 

механикие, ки суръати ниҳоиаш аз тарафи корхонаи истеҳсолкунанда 

на зиёдтар аз 30 км/соат муқаррар шудааст; 

- "Бори бузургҳаҷм" - дар шакли лавҳачаи андозааш 400 х 400 мм, 

ки дар он ба таври диагоналӣ хатҳои сурху сафед бо сатҳи 

нурбаргардони пайи ҳам ивазшаванда бо паҳнои 50 мм кашида 

шудаанд;  

- "Воситаҳои нақлиёти дароз" - дар шакли росткунҷаи ранги зарди 

андозааш на камтар аз 1200 х 200 мм бо ҳошияи ранги сурх (паҳнои 40 

мм), ки сатҳи нурбаргардон дорад, - аз ақиби воситаҳои нақлиёте, ки 

дарозиашон бо бор ё бе бор аз 20 метр зиёд аст ва автопоездҳо бо ду ва ё 

зиёда аз он ядак доранд. Ҳангоми ғайриимкон будани насби аломат бо 

чунин андоза иҷозат дода мешавад, ки ду аломатҳои якхелаи андозаи 

камтар аз 600 х 200 мм мутаносиб ба меҳвари воситаи нақлиёт насб 

карда шавад; 

- "Бори хатарнок":  

- ҳангоми интиқоли байналмилалии борҳои хатарнок - дар шакли 

росткунҷаи андозааш 400х300 мм, ки рўйпўши нурбаргардонандаи 

ранги норинҷӣ бо ҳошияи ранги сиёҳи паҳноиаш на зиёдтар аз 15 мм 

дорад -  аз пеш ва ақиби воситаҳои нақлиёт, дар тарафҳои паҳлуии 

зарфҳои бузурги фулузӣ (систернаҳо), инчунин дар ҳолатҳои 

муайянгардида - дар тарафҳои паҳлуии воситаҳои нақлиёт ва 

контейнерҳо; 

- ҳангоми интиқоли дигар борҳои хатарнок - дар шакли 

росткунҷаи  андозааш 690 х 300 мм, ки қисми рости он ба андозаи 400 х 

300 мм бо ранги норинҷӣ ва қисми чап - бо ранги сафед рангкардашуда 

бо ҳошияи сиёҳи паҳноиаш 15 мм - аз пеш ва ақиби воситаҳои нақлиёт. 

Дар аломати тафриқа ишораҳое, ки бори хатарнокро тавсиф мекунанд, 

тасвир карда мешаванд;  

- "Аломати хатарнокӣ" - ромби тарафҳояш 250 мм, ки тасвираш 

бояд ба дараҷаи маводи хатарнок мутобиқат кунад (мувофиқи 

Қоидаҳои интиқоли борҳои хатарнок тавассути нақлиёти автомобилӣ 

муқаррар карда мешавад);   

- "Қатора" - дар шакли квадрати ранги зард бо ҳошияи ранги сурх,                      

(тарафҳои квадрат - на камтар аз 300 мм, паҳноии ҳошия - 1/10 ҳиссаи 

тарафҳо), ки дар дохилаш ҳарфи "Қ" бо ранги сиёҳ, навишта шудааст - 

аз пеш ва ақиби воситаи нақлиёти дар ҳайати қатора ҳаракаткунанда. 

Ҳангоми ҳаракат дар ҳайати қатораи муташаккили нақлиёт аломати 
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фарқкунандаи мазкур танҳо аз пеш ва ақиби воситаи нақлиёте, ки дар 

охири қатораи мазкур ҳаракат менамоянд ва ба воситаи нақлиёти 

таъиноти махсус (фаврӣ) мансуб нестанд, насб карда мешавад;   

- "Аломати фарқкунандаи воситаи нақлиёти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон"- 

аз ду ҳарфи калони алифбои лотинии "TJ" иборат аст. Баландии ҳарфҳо 

бояд на кам аз 80 мм-ро ташкил диҳанд ва бо хатчаҳои паҳноиашон на 

кам аз 10 мм ифода шаванд. Ҳарфҳо бо ранги сиёҳ дар тагранги сафед, 

ки шакли эллипсро дорад ва тири асосиаш уфуқӣ мебошад, навишта 

мешаванд. Дарозии тирҳои эллипс на кам аз 175 мм ва 115 мм-ро 

ташкил медиҳанд. Дар мототсиклҳо ва ядакҳои онҳо дарозии тирҳои 

эллипс бояд на кам аз 176 мм ва 115 мм-ро ташкил диҳанд - аз тарафи 

рости ақиби кузови воситаҳои нақлиёти механикии дар ҳаракати 

байналмилалӣ иштироккунанда; 

- "Маъюб" - дар шакли квадрати ранги зард бо тарафи 150 мм ва 

бо тасвири рамзи аломати сиёҳранги "Маъюб" - аз пеш ва ақиби 

воситаҳои нақлиёти механикӣ, ки аз тарафи ронандагони маъюби 

гурўҳҳои I ва II идора мешаванд, чунин маъюбонро ё кўдакони 

маъюбро мекашонанд;  

- "Воситаи нақлиёти гаронвазн" - аз росткунҷаи дорои андозаҳои 

тарафҳо (1130 - 2300) x l40 мм, ки дар он таҳти кунҷи 45 дараҷа хатҳои 

сурхи тобишхўранда ва зарди нурбаргардонандаи паси ҳам 

ивазшаванда бо паҳноии 100 мм кашида шуда, иборат мебошад. 

Инчунин ду ё чор аломати дарозиашон баробар, ки дарозии 

умумиашон ба дарозии нишондодашуда баробар аст, метавонанд 

истифода шаванд; 

- "Такси" - квадратҳои рангҳои мухолиф (тарафаш на камтар аз 20 

мм), ки бо таври шоҳмот дар ду қатор ҷой гирифта шудааст. Аломат 

дар болои воситаи нақлиёт насб карда ё дар сатҳҳои паҳлуи он кашида  

мешавад. Дар ин ҳолат бояд на камтар аз панҷ квадрат кашида шавад; 

- "Духтур" - дар шакли квадрати ранги кабуд (тарафаш 140 мм) бо 

доираи сафеди дар дохили он мавҷуда (қутраш 125 мм), ки дар он 

нишонаи Салиби Сурх кашида шудааст - аз пеш ва ақиби 

автомобилҳое, ки аз тарафи ронандагон - духтурон идора мешаванд. 

Воситаи нақлиёте, ки дар он аломати фарқкунандаи "Духтур" насб 

шудааст, бояд бо дору ва дигар лавозимот, ки номгўяшон аз тарафи 

Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тасдиқ шудааст, муҷаҳҳаз бошанд;  
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- "Аломати ишораткунандаи воситаи нақлиёт" - лентаи махсус  аз 

плёнкаи нурбаргардон бо хатчаҳои ранги сурх ва сафеди таҳти кунҷи 

450   моили такроршаванда, инчунин дар шакли росткунҷаи андозааш на 

камтар аз 400 х 100 мм ва сатҳи плёнкаи нурбаргардондошта - дар паси 

воситаи нақлиёт мутобиқи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

техникӣ насб карда мешавад;  

- "Интиқоли одамон" - дар шакли росткунҷаи ранги зарди 

андозааш на камтар аз 800 х 200 мм бо ҳошияи ранги сурх (паҳнои 40 

мм), ки сатҳи нурбаргардон дорад, - аз пеш ва ақиби автомобили 

боркаши платформаи бортдоре, ки барои интиқоли одамон истифода 

мегардад.  

284. Бо хоҳиши ронанда дар воситаҳои нақлиёт метавонад аломати 

фарқкунандаи зерин насб карда шавад: "Ронанда зан" - дар шакли 

квадрати ранги зард бо ҳошияи ранги кабуд (паҳноии ҳошия -1/10 

ҳиссаи тарафҳо) бо тасвири мехчагули сурх (тарафи квадрат 150 мм) - аз 

пеш ва ақиби воситаҳои нақлиёти механикие, ки аз тарафи ронандагон 

- занҳо идора мешаванд. 

285. Насби тасмаҳои (хатҳои) нурбаргардонандаи ранги сурх аз 

қафо ва ранги сафед аз пеши воситаҳои нақлиёт мутобиқи талаботи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии техникӣ иҷозат дода мешавад. 

 286. Воситаҳои огоҳкунанда барои ишорат намудани бандҳои 

пайвасткунакҳои чандирӣ ҳангоми кашола карда бурдани воситаҳои 

нақлиёти механикӣ бояд дар шакли байрақчаҳо ё лавҳачаҳои 

андозаашон 200 х 200 мм, ки дар онҳо ба таври диагоналӣ хатҳои сурху 

сафеди пайи ҳам ивазшавандаи сатҳи нурбаргардондошта бо паҳнои 50 

мм кашида шудаанд, тайёр карда шаванд. Дар бандҳои 

пайвасткунандаи чандирӣ бояд на камтар аз ду воситаҳои огоҳкунандаи 

мазкур гузошта шуда бошанд.  

287. Сохти таноби сахти кашолакунанда бояд ба талаботи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии техникӣ мутобиқ бошад.  

288. Чароғҳои махсуси шуълапоши ранги зард ё норинҷӣ (зарди 

сурхтоб) дар воситаҳои нақлиёти зерин насб карда мешаванд:  

- интиқолдиҳандаи борҳои бузургҳаҷм, тарканда, зуддаргиранда, 

маводи радиоактивӣ ва маводи заҳрноки дараҷаи баланди хатарнокӣ 

дошта;  

- иҷрокунандаи корҳои сохтмону таъмир ё нигоҳдории роҳҳо, 

боркунии воситаҳои нақлиёти зарардида, вайрон ва аз ҷойе ба ҷойе 

гузаронидани воситаҳои нақлиёт;  
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- иҷрокунандаи мушоияти воситаҳои нақлиёте, ки борҳои 

бузургҳаҷм, гаронвазн ва хатарнокро интиқол медиҳанд. 

289. Чароғҳои махсуси ранги сафеди моҳтобранг ва сигнали 

махсуси овоздиҳандаро мумкин аст дар воситаҳои нақлиёти корхонаи 

воҳиди давлатии "Почтаи тоҷик", ки дар паҳлуи бордонашон хатти 

сафеди моил, ки тагранги кабуд дорад ва дар воситаҳои нақлиёте, ки 

пули фурўш ва (ё) борҳои қиматнокро мекашонанд ва мутобиқи 

стандартҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қабати болоиашон 

нақши махсуси ранга кашида шудааст, ба ғайр аз воситаҳои нақлиёти 

хизматҳои фаврӣ, насб карда шаванд. 

290. Додани иҷозати ҷиҳозонидани воситаҳои нақлиёт  бо 

чароғҳои махсуси шуълапош ва (ё)  сигналҳои махсуси овоздиҳанда 

мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи Вазорати корҳои дохилии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад. 

291. Воситаҳои нақлиёте, ки мувофиқи стандарти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қабати болоиашон нақши махсуси ранга 

надоранд, метавонанд дар ҳолатҳои муқарраргардида бо сигнали 

махсуси овоздиҳанда ва як адад чароғаки махсуси шуълапоши ранги 

кабуди баландиаш на зиёдтар аз 230 мм ва қутри қисми поёнии танааш 

на зиёдтар аз 200 мм ҷиҳозонида шаванд. 

292. Чароғҳои махсуси ҳамаи рангҳо дар болои воситаи нақлиёт 

насб  карда мешаванд. Тарзи пайваст бояд устувории онро дар ҳама 

реҷаҳои   ҳаракати воситаи нақлиёт таъмин намояд. Дар ин ҳолат бояд 

биниши шуълаи чароғ дар кунҷи 3600 дар сатҳи уфуқӣ таъмин шавад. 

Барои воситаҳои нақлиёти бозрасии давлатии автомобили Вазорати 

корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бозрасии ҳарбии 

автомобилӣ, ки ба мушоияти қатораҳои воситаҳои нақлиёт ва 

воситаҳои нақлиёти боркаш машғуланд, кам кардани кунҷи биниши 

чароғаки шуълапош то 1800  ба шарти дидашавандагии он аз тарафи 

қисмати пеши воситаи нақлиёт иҷозат дода мешавад.  

293. Маълумот дар бораи ҷиҳозонидани воситаҳои нақлиёт бо 

чароғакҳои шуълапоши рангҳои сурх ва (ё) кабуд ва сигналҳои овозии 

махсус бояд дар ҳуҷҷатҳои бақайдгирии воситаи нақлиёт қайд карда 

шавад. 

 

  30. ВАЗИФАҲОИ ШАХСОНИ МАНСАБДОР ВА ДИГАР ШАХСОН   

ОИД БА ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ ҲАРАКАТ ДАР РОҲ 
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294. Ба шахсони мансабдор ва дигар шахсони корхонаҳои 

нақлиётӣ ва дигар корхонаҳо, ки барои ҳолати техникӣ ва 

истифодабарии воситаҳои нақлиёт масъуланд, рухсат додан ба 

воситаҳои нақлиёт барои иштирок дар ҳаракат дар роҳ ва иҷозат додан 

ба ронандагон барои идоракунии воситаҳои нақлиёт бо вайрон 

намудани талаботи муқаррарнамудаи Қоидаҳои мазкур ва дигар 

санадҳои қонунгузорӣ манъ аст.  

295. Ҳамчунин манъ карда мешавад: 

- ба хатсайр рухсат додани воситаҳои нақлиёт бо мавҷуд будани 

вайрониҳое, ки дар замимаи №1 ба Қоидаҳо нишон дода шудаанд ё бе 

иҷозати дахлдор аз нав таҷҳизонида шудаанд, ё бо тартиби 

муқарраршуда ба қайд гирифта нашудаанд, ё аз муоинаи ҳатмии 

давлатии техникӣ ё санҷиши техникии пеш аз сафар нагузаштаанд;  

- ба идоракунии воситаҳои нақлиёт роҳ додани ронандагоне, ки 

дар ҳолати мастӣ (аз шароб, нашъа ё маводи дигар), таҳти таъсири 

доруҳое, ки таассур ва диққатро заиф мекунанд, дар ҳолати беморӣ ё 

хастагие, ки ба бехатарии ҳаракат таҳдид мекунад, қарор доранд, санад 

оид ба суғуртаи ҳатмии масъулияти шаҳрвандии соҳибони воситаҳои 

нақлиёт надоранд, ё шахсоне, ки ҳуқуқи идораи воситаи нақлиёти 

ҳамин категорияро надоранд;  

- барои ҳаракат дар роҳҳои асфалт ва (ё) сементобетон 

рўйпўшгардида равон кардани тракторҳо ва дигар мошинҳои худгарди 

тасмачарх.  

296. Шахсони мансабдор ва дигар шахсоне, ки барои ҳолати роҳҳо, 

гузаргоҳҳои роҳи оҳан ва дигар иншооти роҳ масъул мебошанд, 

вазифадоранд:  

- роҳҳо, гузаргоҳҳои роҳи оҳан ва дигар иншооти роҳро мувофиқи 

талаботи стандартҳо, меъёрҳо ва қоидаҳо дар ҳолати барои ҳаракат 

бехатар нигоҳ доранд;   

- иштирокчиёни ҳаракат дар роҳро оид ба маҳдудиятҳо ва 

тағйироти дар ташкили ҳаракат дар роҳҳо ҷорикардашуда бо ёрии 

воситаҳои техникии мувофиқ, лавҳаҳои иттилоотӣ ва воситаҳои ахбори 

омма хабардор намоянд;      

- оид ба сари вақт бартараф намудани монеаҳо барои ҳаракат дар 

роҳ чораҷўйӣ намоянд, ҳаракатро дар минтақаҳои алоҳидаи роҳ, вақте 

ки истифодабарии он ба бехатарии ҳаракат дар роҳ таҳдид мекунад, бо 

пешакӣ огоҳ намудани бозрасии давлатии автомобилӣ (ба истиснои 

воқеаҳое, ки дар ҳолатҳои фавқулодда ба вуҷуд меоянд) манъ ё маҳдуд 
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намоянд; 

- қитъаҳои хатарноки роҳ ва ҷойҳоеро, ки ҳодисаҳои  роҳу нақлиёт 

зиёд содир мешаванд, муайян намуда, дар чунин ҷойҳо оид ба 

беҳдошти шароит ва ташкили ҳаракати бехатар чорабиниҳои дахлдор 

анҷом диҳанд;  

- зарари бо сабаби нигоҳдории ғайриқаноатбахши роҳҳои 

автомобилгард, кўчаҳо ва гузаргоҳҳои роҳи оҳан расонидашударо 

тибқи тартиби муқарраршуда ҷуброн намоянд.   

 297. Шахсони мансабдор ва дигар шахсони масъул барои иҷрои 

кор дар роҳҳо, инчунин шахсони воқеии дар роҳҳо корро анҷомдиҳанда 

вазифадоранд бехатарии ҳаракатро дар ҷойҳое, ки корро анҷом 

медиҳанд, таъмин намоянд. Ин ҷойҳо, ҳамчунин мошинҳои роҳдории 

ғайрикорӣ (корнакунанда), масолеҳи сохтмонӣ, конструксия ва 

монанди инҳо, ки наметавонанд берун аз ҳудуди роҳ гирифта шаванд, 

бояд бо аломатҳои дахлдори роҳ, воситаҳои самтдиҳанда ва 

иҳотакунанда, шабона ва дар шароити дидашавандагии нокифоя 

иловагӣ бо чароғҳои шуълапоши рангашон сурх ё зард ишорат карда 

шаванд. Бо ба анҷом расонидани кор дар роҳ бояд ҳаракати бехатари 

воситаҳои нақлиёт ва пиёдагардон  таъмин карда шавад. 

298. Соҳибони роҳҳо, кўчаҳо ва гузаргоҳҳои роҳи оҳан, шахсони 

мансабдори ташкилотҳои (муассисаҳои) нигоҳдории роҳҳои 

автомобилгард, хоҷагиҳои манзилию коммуналӣ, корхонаи давлатии 

ҷумҳуриявии махсусгардонидашудаи васлу истифодаи назди Раёсати 

бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилӣ, ҳангоми бо 

сабаби нигоҳдории ғайриқаноатбахши роҳҳои автомобилгард, кўчаҳо 

ва гузаргоҳҳои роҳи оҳан, воситаҳои техникии ташкили ҳаракат дар 

роҳҳо рух додани ҳодисаи роҳу нақлиёт тибқи қонунгузорӣ ба 

ҷавобгарӣ кашида мешаванд. 

 299. Шахсони мансабдор ва дигар шахсони дахлдор дар ҳолатҳои 

пешбининамудаи қонунгузории амалкунанда тибқи тартиби 

муқарраршуда бо мақомоти ваколатдор мувофиқа менамоянд:  

- лоиҳаҳои сохтмон, таҷдид ва таъмири роҳҳо, иншооти роҳ; 

- лоиҳаҳои ташкили ҳаракат дар шаҳрҳо ва дар роҳҳои 

автомобилгард, таҷҳизонидани роҳҳо бо воситаҳои техникии ташкили 

ҳаракат дар роҳ;  

- бевосита дар наздикии роҳ гузоштани дўконҳо, шиору овезаҳо, 

лавҳаҳои рекламавӣ, шинонидани дарахту гулҳо ва монанди инҳо, ки 

дидашавандагиро маҳдуд ё ҳаракати пиёдагардонро мушкил 
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мегардонанд;  

- кушодани хатҳои сайри воситаҳои нақлиёти истифодаи умум ва 

ҷойгиркунии нуқтаҳои истгоҳи онҳо;  

- гузаронидани чорабиниҳои оммавии варзишӣ ва дигар 

чорабиниҳоро дар роҳҳо;  

- ворид намудани тағйирот дар сохтори (конструксияи) воситаҳои 

нақлиёт, ки ба бехатарии ҳаракат дар роҳ таъсир мерасонанд;  

- интиқоли борҳои гаронвазн, хатарнок ва бузургҳаҷм; 

- ҳаракати автопоездҳо бо дарозии умумии зиёда аз 20 метр ё бо 

ду ва зиёда аз он ядакҳо;  

- барномаҳои омодасозии мутахассисон оид ба бехатарии ҳаракат 

дар роҳ, таълимдиҳандагони таълими мошинронӣ ва ронандагон;  

- хатсайрҳо ва номгўйи роҳҳое, ки гузаронидани таълими рондани 

воситаи нақлиёт дар онҳо мумкин аст;  

- дар роҳ ва ҳамшафати он анҷом додани ҳама гуна корҳое, ки ба 

ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва пиёдагардон халал мерасонанд;                                                                                                                         

- дигар масъалаҳои таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ, ки 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешбинӣ намудаанд. 

300. Шахсоне, ки талаботи Қоидаҳоро вайрон кардаанд, мутобиқи 

қонунгузории амалкунанда ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Замимаи №1 

 ба Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ  
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 НОМГЎЙИ ВАЙРОНИҲО  ВА  ШАРОИТҲОЕ,  КИ   

  БО МАВҶУД БУДАНИ ОНҲО  ИСТИФОДАБАРИИ   

ВОСИТАҲОИ  НАҚЛИЁТ  МАНЪ  АСТ 

 

Ҳамин Номгўй вайрониҳои автомобилҳо, автобусҳо, автопоездҳо, 

ядакҳо, мототсиклҳо, мопедҳо, тракторҳо, дигар мошинҳои худгард ва 

шароитҳоеро муқаррар менамояд, ки ҳангоми мавҷуд буданашон, 

истифодабарии онҳо манъ карда мешавад.  

 

1. МАҶМЎИ  БОЗДОРӢ  

 

1. Меъёри самаранокии боздории фаъолияти маҷмўи боздории 

корӣ ба талаботи Стандарти 1087-2009 мутобиқат намекунад.  

2. Ҳавоногузарии ҳаракатовари боздории гидравликӣ вайрон 

шудааст (чакиши моеи боздорӣ мавҷуд аст).   

3. Вайронии ҳавоногузарии ҳаракатоварҳои боздории пневматикӣ 

ва пневмогидравликӣ боиси паст шудани фишори ҳаво ҳангоми хомўш 

будани муҳаррик ба миқдори зиёда аз 0,05 МПа (0,5 кгс/см) дар муддати 

15 дақиқаи баъди пурра ба кор андохтани онҳо мегардад. Ихроҷи ҳавои 

фишурдашуда аз камераҳои боздории чархҳо.  

4. Манометри ҳаракатоварҳои боздории пневматикӣ ё 

пневмогидравликӣ кор намекунад.  

5. Маҷмўи боздории таваққуфӣ беҳаракатиро таъмин карда 

наметавонад: 

- воситаҳои нақлиётро бо вазни пурра  - дар нишебии на зиёда аз 

16 фоиз; 

- автомобилҳои сабукрав ва автобусҳоро дар ҳолати муҷаҳҳаз - дар 

нишебии на зиёда аз 23 фоиз;  

- автомобилҳои боркаш ва автопоездҳоро дар ҳолати муҷаҳҳаз - 

дар нишебии на зиёда аз 31 фоиз.  

 

2. МАҶМЎИ  ИДОРАКУНӢ  

   

6. Ҷамъи фосилаи меҳварӣ дар идораи рул аз андозаҳои зерин 

зиёд аст: 
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Навъи воситаи нақлиёт Ҷамъи фосилаи меҳварӣ 

на зиёда аз (дараҷа) 

автомобилҳои сабукрав ва дар заминаи 

онҳо автомобилҳои боркаш ва 

автобусҳои сохташуда 

10 

автобусҳо 20 

автомобилҳои боркаш 25 

                         

7. Ҷойивазкунии қисм ва ҷузъҳо, ки дар сохтори маҷмўи 

идоракунӣ пешбинӣ нашудааст, ҷой доранд. Пайвастҳои печдор ба 

андозаи зарурӣ тоб дода ё ба тарзи муқарраршуда мустаҳкам карда 

нашудаанд. Воситаи мустаҳкамкунии ҳолати колонкаҳои рул 

корношоям мебошанд. 

8. Тақвиятдиҳандаи маҷмўи идоракунӣ ё демпфери идоракунӣ 

(барои мототсиклҳо), ки дар сохтори онҳо пешбинӣ шудааст, вайрон 

аст ё мавҷуд нест.  

  

3. ОЛОТИ НУРИИ БЕРУНӢ  

 

9. Шумора, навъ, ранг, ҷойгиршавӣ ва низоми кори олоти нурии 

берунӣ ба талаботи сохтори воситаи нақлиёт мутобиқат намекунанд.  

Эзоҳ: Дар воситаҳои нақлиёте, ки аз истеҳсолот гирифта шудаанд, 

насб кардани олоти нурӣ аз воситаҳои нақлиёти тамға ва навъи дигар 

иҷозат дода мешавад.  

10. Танзими чароғҳо ба талаботи СТ ҶТ 1087-2009  мутобиқ нест.  

11. Олоти нурии берунӣ ва нурбаргардонҳо бо тартиби 

муқарраршуда кор намекунанд ё ифлос мебошанд.  

12. Дар олоти нурӣ шуълапошҳо мавҷуд нестанд ё ин ки 

шуълапошҳо ва чароғҳое истифода мешаванд, ки бо навъи чунин 

олотҳои нурӣ мувофиқ нестанд.  

13. Насби чароғакҳои шуълапош, тарзи маҳкамкунии онҳо ва 

биниши сигнали нурӣ ба талаботи муқарраргардида мутобиқат 

намекунанд.  

14. Дар воситаи нақлиёт насб шудаанд: 

- аз пеш - олоти нурӣ бо дилхоҳ ранги шуълаҳо, ба ғайр аз рангҳои 

сафед, зард ё норинҷӣ ва асбобҳои нурбаргардонии дилхоҳ ранг, ба 

ғайр аз ранги сафед;  
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- аз қафо - чароғҳои ҳаракат ба ақиб ва рўшноии рақамҳои 

бақайдгирии давлатӣ бо шуълаҳои дилхоҳ ранг, ба ғайр аз ранги сафед 

ва дигар олотҳои нурӣ бо шуълаҳои дилхоҳ ранг,  ба ғайр аз рангҳои 

сурх, зард ё норинҷӣ, ҳамчунин асбобҳои нурбаргардонандаи дилхоҳ 

ранг, ба ғайр аз ранги сурх. 

Эзоҳ: Муқаррароти банди мазкур ба аломатҳои бақайдгирии 

давлатӣ, махсус ва фарқкунанда, ки дар воситаҳои нақлиёт гузошта 

шудаанд, паҳн намегардад.  

 

4. ШИШАТОЗАКУНАКҲО  ВА  ВОСИТАҲОИ  ШЎЯНДАИ   

ШИШАИ ПЕШОРЎЙ  
  

15.  Шишатозакунакҳо бо тартиби муқарраршуда кор намекунанд.  

16. Воситаҳои шўяндаи шишаи пешорўй, ки дар сохтори воситаи 

нақлиёт пешбинӣ шудааст, кор намекунанд.  

 

 

 

5. ЧАРХҲО  ВА  ШИНАҲО  
  

17. Андозаи баландии боқимондаи нақши дандонаҳои шинаҳо 

ташкил медиҳанд, на зиёда аз: 

- барои автомобилҳои сабукрав - 1,6 мм; 

- барои автомобилҳои боркаш - 1 мм; 

- барои автобусҳо - 2 мм; 

- барои мототсиклҳо ва мопедҳо - 0,8 мм.   

Эзоҳ: Барои ядакҳо меъёрҳои боқӣ мондани андозаи баландии 

нақши дандонаҳои шинаҳо баробар ба меъёрҳои воситаҳои нақлиёт - 

тягачҳо муқаррар карда мешаванд.  

18. Шинаҳо нуқсонҳои берунӣ доранд (сўрохӣ, ҷойҳои 

буридашуда, даридашуда), ки ҳошияро (кордро) луч кардааст, 

ҳамчунин қолиб ба қабатҳо ҷудо шудааст, дандонаҳо ва барҳои  шина аз 

ҳам ҷудо шудаанд. 

19. Мурват (гайка)-и маҳкамкунӣ мавҷуд нест ё диск ва 

чанбаракҳои чарх тарқиш доранд. Вайроншавии намоёни шакл ва 

андозаи сурохҳои маҳкамкунӣ мавҷуд аст.   

20. Шинаҳо аз рўйи андоза ва борбардории иҷозатдодашуда бо 

навъи воситаи нақлиёт мутобиқ нестанд.  

21. Дар як меҳвари воситаҳои нақлиёт шинаҳои андоза, сохтори 
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гуногун (радиалӣ, диагоналӣ, камерадор, бекамера), навъҳои бо 

нақшҳои гуногуни дандонаҳои шина, сармобардор ва ба хунукӣ тобовар 

набуда, нав ва барқароршуда, нав ва бо нақши дандонаҳои пастшуда. 

Дар воситаи нақлиёт мондани шинаҳои дандонадор ва бедандона. 

 

6. МУҲАРРИК 
  

22. Миқдори моддаҳои заҳрнок дар газҳои ихроҷшуда  ва 

дуднокии онҳо аз бузургиҳои меъёрҳои муқаррарнамуда зиёд аст.  

23. Садои берунӣ аз меъёри муқарраршуда баланд аст. 

24. Ҳавоногузар будани маҷмўи таъмини сўзишворӣ вайрон 

шудааст.  

25. Маҷмўи ихроҷи газҳои коркардшуда вайрон аст.  

26. Ҳавоногузар будани маҷмўи шамолдиҳии равғандон вайрон 

аст.  

27. Муҳлати санҷиши техникии зарфҳои газнигоҳдорӣ гузаштааст.   
 

7. ҚИСМҲОИ  ДИГАРИ  СОХТОР 

  

28. Шумора, ҷойгиршавӣ ва дараҷаи оинаҳои манзараи 

ақибнамоӣ ба меъёрҳои техникӣ муқарраргардида мувофиқ нест ва 

шишаҳои пешбининамудаи сохтории воситаҳои нақлиёт мавҷуд 

нестанд.  

29. Сигнали овоз кор намекунад. 

30. Ашёи иловагӣ шинонда шудаанд ё рўйпўшҳое истифода 

шудаанд, ки доираи бинишро аз ҷойи нишасти ронанда маҳдуд 

месозанд.  

Эзоҳ: Дар қисми болоии шишаи пешорўйи автомобилҳо ва 

автобусҳо на зиёда аз 200мм аз қисми болоии шиша часпонидани 

маводҳои ранга мумкин аст.  

31. Воситаҳои нақлиёте, ки дар бордон (сатҳҳои паҳлуии бордон) 

нақши рангаи нурии таксии сабукрав ва (ё) дар болои кузов чароғи 

фарқкунандаи таксии сабукрав дорад, дар ҳолати надоштани чунин 

ронандаи воситаи нақлиёт иҷозатномаи бо тартиби муқарраргардида 

додашуда оид ба амалӣ намудани фаъолияти кашонидани мусофирон 

ва бағоҷ бо таксии сабукрав.  

32. Қулфи дарҳои бордон ё кабина, ғалақаҳои бортҳои 

платформаи боркашонӣ, ғалақаҳои гарданаҳои систернаҳо ва пўкаи 
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бакҳои сўзишворӣ, механизми танзимкунии ҳолати курсии ронанда, 

сигнали талаби боздорӣ дар автобус, олоти равшанкунии дохили 

автобус, баромадгоҳҳои садамавӣ ва таҷҳизоти бакордаровардани онҳо, 

ҳаракатоварҳои дарҳо, суръатсанҷ, тахограф, таҷҳизоти зидди дуздӣ, 

таҷҳизоти гармкунӣ ва шамолдиҳии шишаҳо, ки дар сохтори воситаи 

нақлиёт пешбинӣ шудаанд, кор намекунанд.  

33. Воситаи муҳофизатии ақиб, ки дар сохтори воситаи нақлиёт 

пешбинӣ шудааст, фартукҳои зидди лой ва пошхўрӣ мавҷуд нестанд.  

34. Таҷҳизоти қўшкунии кашанда ва қўшкунандаи такявии тягач 

ва ҳалқаи ядак вайрон аст, ҳамчунин симтанобҳои (занҷирҳои) 

эҳтиётие, ки дар сохтори онҳо пешбинӣ шудааст, мавҷуд нестанд ё 

вайрон мебошанд. Дар қисмҳои пайвастшавии рамаи мототсикл бо 

рамаи ядаки паҳлуӣ фосилаи меҳварӣ ҷой доранд.  

35. Вуҷуд надоранд:  

- дар автобус, автомобилҳои сабукрав ва боркаш, тракторҳои 

чархдор сандуқчаи тиббӣ бо маводи доруворӣ ва маводи мавриди 

истифодаи тиббӣ, ки номгўяшон аз тарафи Вазорати тандурустӣ ва 

ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад, 

оташхомўшкунак, аломати бозистии садамавӣ;  

- дар автомобилҳои боркаш бо вазни ниҳоии ҷоизи зиёда аз 3,5 т 

ва автобусҳои бо вазни ниҳоии ҷоизи зиёда аз 5 т тамбаҳои зидди ғелиш 

(на камтар аз ду адад);  

- дар мототсикл бо ядаки паҳлуӣ - сандуқчаи тиббӣ, аломати 

бозистии садамавӣ.  

36. Тасмаҳои бехатарӣ ва тагсариҳои курсиҳо мавҷуд нестанд, агар 

шинондани онҳо дар сохтори воситаи нақлиёт пешбинӣ шуда бошад.  

37. Тасмаҳои бехатарӣ корношоям ё дар тасмаҳо даридагиҳои аён 

ҷой доранд.  

38. Дорандаи чархи эҳтиётӣ, ғарғара (лебёдка) ва механизми боло 

ва поёнкунандаи чархи эҳтиётӣ кор намекунанд. Таҷҳизоти 

дандонадори ғарғара барабанро бо банди насбкунанда мустаҳкам 

намекунад.  

39. Дар нимядак таҷҳизоти қўшкунандаи такявӣ, мустаҳкамкунаки 

ҳолати интиқолии такяҳо, механизми боло ва поёнкунандаи такяҳо  

мавҷуд нест ё кор намекунад.    

40. Ҳавоногузар будани зичкунандаҳо ва пайвастҳои муҳаррик, 

дастгоҳи интиқоли ҳаракат, редукторҳои паҳлуӣ, тири ақиб, соишбанд, 

батареяи аккумуляторӣ, маҷмўи хунуккунанда  ва 
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конденсатсиякунонии ҳаво ва таҷҳизоти иловагии гидравликии дар 

воситаи нақлиёт шинондашуда вайрон шудааст. 

41. Бузургиҳои техникие, ки дар сатҳи берунии балонҳои газии 

автобусҳо ва автобусҳои бо маҷмўи таъмини газӣ муҷаҳҳазшуда нишон 

дода шудаанд, ба маълумоти шаҳодатномаи бақайдгирӣ мувофиқат 

намекунанд, санаи санҷиши охирон ва навбатии балонҳо мавҷуд нест.    

42. Дар мототсиклҳо камонҳои бехатарии дар сохтори он 

пешбинишуда мавҷуд нест.  

43. Дар мототсиклҳо ва мопедҳо поймонакҳо ва дастакҳои 

кўндаланг барои мусофирон дар зин  мавҷуд нестанд.  

 44. Дар воситаи нақлиёт мавҷуд будани нуқсонҳои аёни техникӣ ва 

(ё) мутобиқат накардани ранги он ба маълумоти бақайдгирӣ. 

 45. Дар сохтори воситаи нақлиёт бе иҷозати бозрасии давлатии 

автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё дигар 

мақомоте, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, 

тағйирот ворид карда шудааст.   
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              Замимаи №2 

  ба Қоидаҳои ҳаракат дар 

роҳ  

 

 

 АЛОМАТҲОИ  РОҲ  

 

 1. АЛОМАТҲОИ ОГОҲКУНАНДА  

 

1.1 "Гузаргоҳи роҳи оҳан бо ғавчўб".  

1.2 "Гузаргоҳи роҳи оҳан бе ғавчўб".  

1.3.1 "Роҳи оҳани якхатта", 1.3.2. "Роҳи оҳани бисёрхатта".  

Гузаргоҳи роҳи оҳани бо ғавчўб таҷҳизонида нашуда ишорат карда 

мешавад: 1.3.1 - якхатта, 1.3.2 – духатта ва зиёда аз он.  

1.4.1 - 1.4.6 "Наздикшавӣ ба гузаргоҳи роҳи оҳан". Огоҳии иловагӣ 

оид ба наздикшавӣ ба гузаргоҳи роҳи оҳан берун аз маҳаллаҳои 

аҳолинишин.  

Аломатҳои 1.4.1-1.4.3 дар тарафи рост ва аломатҳои 1.4.4 - 1.4.6 дар 

тарафи чапи роҳ гузошта мешаванд.  

1.5 "Бурида гузаштани хатти трамвай".  

1.6 "Якдигарро бурида гузаштани роҳҳои аҳамияташон баробар".  

Наздикшавӣ ба ҷойи бурида гузаштани роҳҳои аҳамияташон 

баробар, ки   талаботи банди 165 ҳамин Қоидаҳо амал мекунад. 

1.7 "Ҷойи бурида гузаштани ҳаракати давродавр".  

1.8 "Танзим бо чароғаки роҳнамо". Чорроҳа, гузаргоҳи пиёдагард ё 

қитъаи роҳе, ки дар он ҳаракат бо чароғаки роҳнамо танзим мегардад.  

1.9 "Пули миёнҷудо". Пули  миёнҷудо ё гузаргоҳи паром.  
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1.10 "Баромад ба соҳил". Баромадан ба маҳалли назди соҳил ё ба 

соҳил.   

1.11.1, 1.11.2 "Гардиши хатарнок". Гардиши роҳ бо радиуси хурд ё 

дидашавандагии маҳдуд: 1.11.1 - ба дасти рост, 1.11.2 - ба дасти чап.  

1.12.1, 1.12.2 "Гардишҳои хатарнок". Қитъаи роҳ бо гардишҳои 

хатарнок: 1.12.1 - бо гардиши якум ба дасти рост, 1.12.2 - бо гардиши 

якум ба дасти чап.  

1.13 "Нишебии тез". 

1.14 "Кўтали фароз". 

Нишебӣ ё кўтал, ки дар онҳо талаботи махсуси Қоидаҳои ҳаракат 

дар роҳ оид ба тартиби ҳаракат дар нишебиҳои тез ва кўталҳои фароз  

амал мекунад.   

Аломатҳои 1.13, 1.14 метавонанд бе лавҳачаи 7.1.1 бевосита пеш аз 

оғози нишебӣ ё кўтал гузошта шаванд, агар онҳо паси ҳам такрор 

шаванд.  

1.15 "Роҳи лағжонак". Қитъаи роҳе, ки қисми мошингарди он 

лағжонакии баланд дорад.  

1.16 "Роҳи ноҳамвор". Қитъаи роҳе, ки дар қисми мошингарди он 

ноҳамвориҳо (ноҳамвории мавҷмонанд, барҷастагиҳо, ҷойҳои чўкида, 

пайвастагиҳои моилнабуда бо пулҳо ва монанди инҳо) доранд. 

1.17 "Регпарто". Қитъаи роҳе, ки дар он имкони аз зери чархи 

воситаҳои нақлиёт паридани сангреза, шағал ва монанди инҳо мавҷуд 

аст. 

1.18.1-1.18.3 "Тангшавии роҳ". 1.18.1 - тангшавӣ аз ҳарду тараф,  

1.18.2- тангшавӣ аз тарафи рост, 1.18.3 - тангшавӣ аз тарафи чап.  

1.19 "Ҳаракати дутарафа". Аввали қитъаи роҳ (қисми мошингард), 

бо ҳаракати муқобил.  

1.20 "Гузаргоҳи пиёдагард". Гузаргоҳи пиёдагарде, ки бо 

аломатҳои 5.16.1, 5.16.2 ва (ё) нишонаи 1.14.1 - 1.14.2 ишорат шудааст.  

1.21 "Кўдакон". Қитъаи роҳи наздик ба муассисаи кўдакона 

(мактаб, лагери солимгардонӣ ва монанди инҳо), ки дар қисми 

мошингарди он пайдо шудани кўдакон имкон дорад.  

1.22 "Буриш бо  пайроҳаи велосипедгард".  

1.23 "Корҳои роҳсозӣ".  

1.24 "Рондани чорво".  

1.25 "Ҳайвоноти ваҳшӣ".  

1.26 "Афтиши сангҳо". Қитъаи роҳе, ки дар он фурўравӣ, ярч, 

афтиши сангҳо имкон дорад.  
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1.27 "Шамоли паҳлуӣ".  

1.28 "Тайёраҳои пастпарвоз".  

1.29 "Нақб". Нақбе, ки дар он равшании сунъӣ мавҷуд нест ё  

нақбе, ки дидашавандагӣ дар даромадгоҳи он  маҳдуд аст.  

1.30 "Хатарҳои дигар". Қитъаи роҳе, ки дар он хатарҳои бо дигар 

аломатҳои огоҳкунанда пешбининашуда мавҷуданд.  

1.31.1, 1.31.2 "Самти гардиш". Самти ҳаракат дар каҷии радиусаш 

хурди роҳ бо дидашавандагии маҳдуд. Самти гузаштан аз паҳлуи 

қитъаи роҳи таъмиршаванда.  

1.31.3  "Самти гардиш". Самти ҳаракат дар чорроҳаи "Т"- шакл ё 

ҷойи ҷудошавии роҳҳо. Самти гузаштан аз паҳлуҳои қитъаи роҳи 

таъмиршаванда.  

1.32 "Роҳбандон". Минтақаи роҳ, ки дар он роҳбандон ба амал 

омадааст.  

1.33 "Канори роҳи хатарнок". Минтақаи роҳ, ки дар он ба канори 

роҳ фуромадан хатарнок аст.  

1.34 "Ноҳамвории сунъӣ". Минтақаи роҳ бо ноҳамвории 

(ноҳамвориҳои) сунъӣ барои маҷбуран паст намудани суръат.  

1.35 - "Минтақаи хатарноки садамавӣ". Аз наздикшавӣ ба қитъаи 

роҳ, ки дар он зуд - зуд ҳодисаҳои роҳу нақлиёт ба амал меоянд, огоҳ 

месозад. Аломат мумкин аст бо яке аз ин лаҳвачаҳо 7.27.1 - 7.27.4, ки 

намуди хатарро нишон медиҳанд, гузошта шавад.  

Аломатҳои огоҳкунандаи 1.1, 1.2, 1.5-1.30, 1.32 - 1.34 берун аз 

маҳаллаҳои аҳолинишин дар масофаи 150 - 300 метр ва дар маҳаллаҳои 

аҳолинишин - дар масофаи 50-100 метр то оғози қитъаи хатарнок 

гузошта мешаванд. Ҳангоми зарурат аломатҳоро дар масофаи дигар 

низ гузоштан мумкин аст, дар ин ҳолат масофа дар лавҳачаи 7.1.1 

нишон дода мешавад. 

Аломатҳои 1.13 ва 1.14 бе лавҳачаи 7.1.1 бевосита пеш аз аввали 

нишебӣ ё баландӣ, агар нишебиҳо ва баландиҳо пайи ҳам такрор 

шаванд, гузошта мешаванд. 

Аломати 1.23 ҳангоми иҷрои корҳои кўтоҳмуддат дар қисми 

мошингард мумкин аст (бе лавҳачаи 7.1.1) дар масофаи 10-15 метр то 

ҷойи иҷрои корҳо гузошта шавад. 

Аломатҳои 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.21, 1.23 ва 1.34 берун аз маҳаллаҳои 

аҳолинишин такрор мешаванд. Аломати дуюми онҳо дар масофаи на 

камтар аз 50 метр то оғози қитъаи хатарнок гузошта мешавад. 
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Аломатҳои 1.21 ва 1.23 дар маҳалҳои аҳолинишин бевосита пеш аз 

оғозшавии минтақаи хатарнок такрор мешаванд.  

Аломатҳои 1.3.1 ва 1.3.2 бевосита пеш аз гузаргоҳи роҳи оҳан 

гузошта мешаванд. 

Аломати 1.32 ба сифати муваққатӣ ё дар аломатҳои тасвирашон 

ивазшаванда, пеш аз чорроҳае, ки аз он ҷой аз паҳлуи минтақаи роҳи 

роҳбандоншуда гузаштан имконият дорад, истифода мешавад. 

 

2. АЛОМАТҲОИ  АФЗАЛИЯТ  

 

2.1 "Роҳи асосӣ". Роҳе, ки ҳангоми ҳаракат бо он ҳуқуқи 

афзалиятноки гузаштан аз чорроҳаҳои танзимнашаванда дода шудааст.  

2.2 "Охири роҳи асосӣ".  

2.3.1 "Буриш бо роҳи дуюмдараҷа". 

2.3.2 - 2.3.7 "Пайвастшавии роҳи дуюмдараҷа". Пайвастшавӣ аз 

рост - 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6, пайвастшавӣ  аз чап- 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7. 

2.4 "Роҳ диҳед". Ронанда бояд ба воситаҳои нақлиёте, ки бо роҳи 

буридашаванда ва ҳангоми мавҷуд будани лавҳачаи 7.13 - бо роҳи асосӣ,    

ҳаракат мекунанд, роҳ диҳад.  

2.5 "Ҳаракат бидуни бозистӣ манъ аст". Ҳаракат бидуни бозистӣ 

пеш аз хатти бозистӣ ва агар он мавҷуд набошад, - пеш аз канори қисми 

мошингарди буридашаванда, манъ аст. Ронанда бояд ба воситаҳои 

нақлиёте, ки бо роҳи буридашаванда ва ҳангоми мавҷуд будани 

лавҳачаи 7.13 - бо роҳи асосӣ ҳаракат мекунанд, роҳ диҳад.  

Аломати 2.5-ро пеш аз гузаргоҳи роҳи оҳан ё посгоҳи карантин 

гузоштан мумкин аст. Дар чунин ҳолатҳо ронанда бояд пеш аз хатти 

бозистӣ ва агар он мавҷуд набошад - пеш аз аломат бозистад.  

2.6 "Афзалияти ҳаракати муқобил". Даромадан ба қитъаи танги 

роҳ, агар ин амал ҳаракати муқобилро мушкил гардонад, манъ аст. 

Ронанда бояд ба воситаҳои нақлиёти муқобил, ки дар қитъаи танги роҳ 

ё дар даромадгоҳи муқобили он қарор доранд, роҳ диҳад.  

2.7 "Афзалият нисбат ба ҳаракати муқобил". Қитъаи танги роҳ, ки 

ҳангоми ҳаракат бо он ронанда нисбат ба воситаҳои нақлиёти муқобил  

афзалият дорад.   

Аломати 2.1 бевосита пеш аз чорроҳа, аз ҷумла бо лавҳачаи 7.13 - 

пеш аз чорроҳаи нақши мураккабдошта ё дар он роҳи асосӣ самташро 

тағйир медиҳад, гузошта мешавад. Дар ин ҳолат берун аз маҳаллаҳои 

аҳолинишин пеш аз чорроҳае, ки дар он роҳи асосӣ самташро тағйир 
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медиҳад, аломати роҳи 2.1 такрор мешавад: аломати якуми 2.1 бо 

лавҳачаҳои 7.1.1 ва 7.13 дар масофаи 100 то 150 метр то чорроҳа, 

аломати дуюми 2.1 бо лавҳачаи 7.13 - бевосита пеш аз чорроҳа гузошта 

мешавад.  

 Аломати 2.1, ки бо аломати 5.22.1 ё 5.22.2 гузошта шудааст 

ҳангоми гузаштани ҳамаи чорроҳаҳои маҳалли аҳолинишини дар 

ҳамин роҳ ҷойгирбуда афзалият медиҳад. 

 Дар чорроҳаҳои танзимшаванда гузошта шудани аломатҳои 2.1, 

2.4, 2.5  бо навбат гузаштани чорроҳаҳо ва қисмҳои мошингарди 

алоҳидаи роҳро муайян намекунанд, ронандагонро аз он ки чорроҳаҳо 

ишорат шуда мебошанд, хабардор менамоянд.   

Аломатҳои 2.3.1 - 2.3.7 берун аз маҳалли аҳолинишин барои 

ишорати роҳе, ки дар он ҳангоми гузаштан аз чорроҳа афзалият дода 

мешаванд, дар масофаи  аз 150 то 300 метр то чорроҳа гузошта 

мешаванд.  

 Аломати 2.4  бевосита пеш аз чорроҳаҳо ва ҳангоми мавҷуд 

будани хатти суръатафзоӣ - пеш аз саршавии ин хат гузошта мешавад. 

Пеш аз чорроҳае, ки дар он роҳи асосӣ самти худро иваз менамояд, 

аломати 2.4 бо лавҳачаи 7.13 гузошта мешавад.    

Берун аз маҳаллаҳои аҳолинишин дар роҳҳои фаршашон 

мукаммалгардонидашуда, аломати 2.4 бо лавҳачаи 7.1.1 ё 7.1.2 дар 

масофаи аз 150 то 300 метр то чорроҳа гузошта мешавад. Дар 

маҳаллаҳои аҳолинишин мумкин аст, аломати 2.4 бо лавҳачаи 7.1.1 ё 

7.1.2 дар масофаи аз 50 то 100 метр то чорроҳа гузошта шавад. 

 

3. АЛОМАТҲОИ  МАНЪКУНАНДА 

 

3.1 "Даромадан манъ аст". Даромадани ҳама воситаҳои нақлиёт ба 

самти додашуда манъ аст.  

3.2 "Ҳаракат манъ аст". Ҳаракати тамоми воситаҳои нақлиёт манъ 

аст.  

3.3 "Ҳаракати воситаҳои нақлиёти механикӣ манъ аст".  

3.4 "Ҳаракати автомобилҳои боркаш манъ аст". Ҳаракати 

автомобилҳои боркаш ва ҳайатҳои воситаҳои нақлиёт бо вазни ниҳоии 

ҷоизи зиёда аз 3,5 т (агар дар аломат вазн нишон дода нашуда бошад) ё 

бо вазни ниҳоии ҷоизи зиёдтар аз вазне, ки дар аломат нишон дода 

шудааст, ҳамчунин тракторҳо ва мошинҳои худгард манъ аст.  
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Аломати 3.4 ҳаракати автомобилҳои боркашеро, ки дар бари 

кузовашон хатти сафеди моил доранд ё барои интиқоли одамон 

пешбинӣ шудаанд, манъ намекунад.  

3.5 "Ҳаракати мототсиклҳо манъ аст".  

3.6 "Ҳаракати тракторҳо манъ аст". Ҳаракати тракторҳо ва 

мошинҳои худгард манъ карда мешавад.  

3.7 "Ҳаракат бо ядак манъ аст". Ҳаракати автомобилҳои боркаш ва 

тракторҳо бо ҳар кадом навъи ядакҳо, ҳамчунин кашида бурдани 

воситаҳои нақлиёти механикӣ манъ карда мешавад.  

3.8 "Ҳаракати аспу аробаҳо манъ аст". Ҳаракати аспу аробаҳо 

(чанаҳо), ҳайвоноти саворӣ ва боркашӣ, ҳамчунин рондани чорво манъ 

карда мешавад.  

3.9 "Ҳаракат бо велосипедҳо манъ аст". Ҳаракати велосипедҳо ва 

мопедҳо манъ карда мешавад. 

3.10. "Ҳаракати пиёдагардон манъ аст".  

3.11. "Маҳдудияти вазн". Ҳаракати воситаҳои нақлиёт, аз ҷумла 

ҳайати воситаҳои нақлиёте, ки вазни умумии воқеии онҳо аз 

нишондоди аломат зиёд аст, манъ карда мешавад.  

3.12 "Маҳдудияти вазни ба меҳвари воситаи нақлиёт меомада". 

Ҳаракати воситаҳои нақлиёте, ки дар онҳо вазни воқеии ба ягон 

меҳвари меомада аз нишондоди аломат зиёд аст, манъ карда мешавад.  

3.13 "Маҳдудияти баландӣ". Ҳаракати воситаҳои нақлиёте, ки 

баландии андозавии онҳо (бо бор ё бе бор) аз нишондоди аломат зиёд 

аст, манъ карда мешавад.  

3.14 "Маҳдудияти бар". Ҳаракати воситаҳои нақлиёте, ки бари 

андозавии онҳо (бо бор ё бе бор) аз нишондоди аломат зиёд аст, манъ 

карда мешавад.  

3.15 "Маҳдудияти дарозӣ". Ҳаракати воситаҳои нақлиёте (ҳайатҳои 

воситаҳои нақлиёт), ки дарозии андозавии онҳо (бо бор ё бе бор) аз 

нишондоди  аломат зиёд аст, манъ карда мешавад.  

3.16 "Маҳдудияти фосилаи ҳадди ақал". Ҳаракати воситаҳои 

нақлиёт бо фосилаи байни онҳо, ки аз нишондоди  аломат кам аст, 

манъ карда мешавад.  

3.17.1 "Гумрук". Дар назди гумрук (нуқтаи назорат) бе бозистӣ 

гузаштан манъ аст.  

3.17.2 "Хатар". Бо сабаби ҳодисаи роҳу нақлиёт, садама, сўхтор ё 

хатари дигар ҳаракати ҳамаи воситаҳои нақлиёт бе истисно манъ аст.  

3.17.3 "Назорат". Гузаштан аз пункти назоратӣ бе бозистӣ  манъ 
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аст. 

3.18.1 "Гардиш ба рост манъ аст".  

3.18.2 "Гардиш ба  чап манъ аст".  

3.19 "Тобхўрӣ манъ аст". Тоб хўрдан манъ аст, дар ин ҳолат гардиш 

ба тарафи чап иҷозат дода мешавад.  

3.20 "Сабқат манъ аст". Сабқати тамоми воситаҳои нақлиёт,  ғайр 

аз воситаҳои нақлиёти сустҳаракат, аспу аробаҳо, мопедҳо ва 

мототсиклҳои дучархаи бе фойтун, манъ аст. 

3.21 "Охири минтақаи манъи сабқат".  

3.22 "Cабқат барои автомобилҳои боркаш манъ аст". Сабқат барои  

автомобилҳои боркаше, ки вазни ниҳоии ҷоизашон зиёда аз 3,5 т аст 

манъ аст.  

3.23 "Охири минтақаи манъи сабқат барои автомобилҳои 

боркаш".  

3.24 "Маҳдудияти суръати ниҳоӣ". Ҳаракат бо суръате, ки аз 

суръати (км/соат) дар аломат нишондодашуда зиёд мебошад, манъ аст.  

3.25 "Охири минтақаи маҳдудияти суръати ниҳоӣ".  

3.26 "Додани сигнали овозӣ манъ аст". Истифодабарии сигналҳои 

овозӣ, ғайр аз ҳолатҳое, ки сигнал барои пешгирии ҳодисаи роҳу 

нақлиёт дода мешавад, манъ аст.  

3.27 "Бозистӣ манъ аст". Бозистӣ ва таваққуфи воситаҳои нақлиёт 

манъ аст.  

3.28 "Таваққуф манъ аст". Таваққуфи воситаҳои нақлиёт манъ аст.  

3.29 "Таваққуф дар рўзҳои тоқи моҳ манъ аст".  

3.30 "Таваққуф дар рўзҳои ҷуфти моҳ манъ аст". Ҳангоми дар як 

вақт дар тарафҳои муқобили қисми мошингард истифодабарии 

аломатҳои 3.29 ва 3.30 таваққуф дар ҳарду тарафи қисми мошингард  

иҷозат дода мешавад аз соати 19 то 21 (вақти ҷойивазкунонӣ). 

3.31 "Охири минтақаи ҳамаи маҳдудиятҳо". Ифодаи охири 

минтақаи амали яквақтаи якчанд аломатҳо аз қабили: 3.16, 3.20, 3.22, 

3.24, 3.26 - 3.30.  

3.32 "Ҳаракати воситаҳои нақлиёт бо борҳои хатарнок манъ аст". 

Ҳаракати воситаҳои нақлиёте, ки бо аломатҳои фарқкунандаи "Бори 

хатарнок" таҷҳизонида шудаанд, манъ аст.  

3.33 "Ҳаракати воситаҳои нақлиёт бо борҳои тарканда ва 

зудоташгиранда манъ аст". Ҳаракати воситаҳои нақлиёте, ки ба 

интиқоли моддаҳо ва маҳсулотҳои тарканда, инчунин дигар борҳои 

хатарноке, ки бояд ҳамчун зудоташгиранда тамғагузорӣ шаванд,  ғайр 
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аз ҳолатҳои бо тартиби муқаррарнамудаи қоидаҳои махсуси интиқол 

ба миқдори маҳдуд интиқол намудани моддаҳо ва маҳсулотҳои 

хатарноки мазкур, манъ аст.     

3.34 "Ҳаракати автобусҳо манъ аст". Ҳаракати автобусҳо ва 

микроавтобусҳо, ки ба интиқоли мусофирон машғуланд, манъ аст.    

3.35 "Охири минтақаи манъи ҳаракати автобусҳо".  

Аломатҳои 3.2 - 3.9, 3.32, 3.33 ва 3.34 ҳаракати намудҳои дахлдори 

воситаҳои нақлиётро ба ҳар ду самт манъ мекунанд.  

Амали аломатҳо дахл надорад:  

3.1-3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27 - ба воситаҳои нақлиёти маршрутӣ;  

3.2, 3.3, 3.5 - 3.8 - ба воситаҳои нақлиёти корхонаи воҳиди давлатии 

"Почтаи тоҷик", ки дар бари кузовашон хатти сафеди моил ба тагранги 

кабуд доранд, раёсатҳои истифодабарии роҳҳои автомобилгард, 

хоҷагиҳои манзилию коммуналӣ, корхонаи давлатии ҷумҳуриявии 

махсусгардонидашудаи васлу истифодаи назди Раёсати бозрасии 

давлатии автомобилӣ ва воситаҳои нақлиёте, ки хизматрасонии 

корхонаҳои дар минтақаи ифодашуда ҷойгирбударо анҷом медиҳанд, 

ҳамчунин ба шаҳрвандони дар минтақаи ифодашуда кор ё зиндагӣ 

мекунанд мансубанд  ё хизмат мерасонанд, ҳангоми набудани дигар 

роҳҳои  воридшавӣ. Чунин воситаҳои нақлиёт бояд аз чорроҳаи 

наздиктарин ба минтақаи ифодашуда дохил шаванд ва аз он берун 

бароянд;  

3.28 - 3.30 ба воситаҳои нақлиёти корхонаи воҳиди давлатии 

"Почтаи тоҷик", ки дар бари кузовашон хатти сафеди моил ба тагранги 

кабуд доранд, корхонаи давлатии ҷумҳуриявии махсусгардонидашудаи 

васлу истифодаи назди Раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ, 

инчунин ба таксие, ки таксометраш ба кор андохта шудааст; 

3.2, 3.3, 3.28 - 3.30 ба воситаҳои нақлиёте, ки аз тарафи маъюбони 

гурўҳҳои I ва II идора карда мешаванд, чунин маъюбон ё кўдакони 

маъюбро интиқол медиҳанд, агар дар чунин воситаҳои нақлиёт 

аломати фарқкунандаи  "Маъюб" насб шуда бошад.  

Амали аломатҳои 3.18.1, 3.18.2  дар буриши қисмҳои мошингарде, 

ки пеш аз онҳо аломат гузошта шудааст, паҳн мегардад. 

Минтақаи амали аломатҳои 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26–3.30 - аз ҷойи 

гузошташудаи аломат то чорроҳаи наздиктарини баъди он ва дар 

маҳаллаҳои аҳолинишин, ҳангоми мавҷуд набудани чорроҳа - то охири 

маҳалли аҳолинишин. Амали аломатҳои мазкур дар ҷойҳои баромад аз 

ҳудуди ҳамшафати роҳ ва дар ҷойҳои буриш (пайвастшавӣ) бо роҳҳои 

https://auto.mail.ru/info/pdd/25_3/#3.18.1.#3.18.1.
https://auto.mail.ru/info/pdd/25_3/#3.18.2.#3.18.2.
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саҳроӣ, ҷангалӣ ва дигар роҳҳои дуюмдараҷае, ки пеш аз онҳо 

аломатҳои дахлдор гузошта нашудаанд, қатъ намегардад.  

Аломати 3.24, ки пеш аз маҳалли аҳолинишини бо аломати 5.22.1 

ё 5.22.2 ифодашуда гузошта шудааст, то ҳамин аломат амал мекунад.    

Минтақаи амали аломатҳо метавонанд маҳдуд карда шавад:  

- барои аломатҳои 3.16 ва 3.26 бо истифодаи лавҳачаи 7.2.1;  

- барои аломатҳои 3.20, 3.22, 3.24 мутобиқан бо гузоштани 

аломатҳои 3.21, 3.23, 3.25 ё истифодаи лавҳачаи 7.2.1 дар охири 

минтақаи амали онҳо. Минтақаи амали аломати 3.24 мумкин аст кам 

карда шавад бо гузоштани аломати 3.24, ки суръати дигари ниҳоии 

ҳаракатро муайян мекунад;  

- барои аломатҳои 3.27 - 3.30 бо гузоштани аломатҳои такрории 

3.27-3.30 бо лавҳачаи 7.2.3 ё истифодаи лавҳачаи 7.2.2. дар охири 

минтақаи амали онҳо. Аломати 3.27 метавонад якҷоя бо нишонаи 1.4, 

аломати 3.28  бошад, бо нишонаи 1.10 истифода гардад, Дар ин ҳолат 

минтақаи амали аломатҳо бо дарозии хатти нишонаи роҳ,  муайян 

карда мешавад.  

Амали аломатҳои 3.10, 3.27 - 3.30 танҳо ба ҳамон тарафи роҳ, ки дар 

он аломатҳо гузошта шудаанд, дахл доранд. 

 

       4. АЛОМАТҲОИ  ДАСТУРДИҲАНДА 

 

4.1.1. "Ҳаракат ба пеш". 

4.1.2. "Ҳаракат ба тарафи рост". 

4.1.3. "Ҳаракат ба тарафи чап". 

4.1.4. "Ҳаракат ба пеш ё ба тарафи рост". 

4.1.5. "Ҳаракат ба пеш ё ба тарафи чап". 

4.1.6. "Ҳаракат ба тарафи рост ё  чап".  

Аломатҳои 4.1.1–4.1.6 ҳаракатро танҳо ба самти нишондодаи 

ақрабакҳо, иҷозат медиҳанд. Аломатҳое, ки гардишро ба тарафи чап 

иҷозат медиҳанд, тоб хўрданро низ аз канори чапи роҳ иҷозат 

медиҳанд.  

Аломатҳои 4.1.1 – 4.1.6 метавонанд бо шакли маҷмўи ақрабакҳое, 

ки ба самтҳои иҷозатдодашудаи ҳаракат дар буришгоҳи муайян 

мутобиқанд, гузошта шаванд.  

4.2.1. "Гузаштани монеа аз тарафи рост".  

4.2.2. "Гузаштани монеа аз тарафи чап". Гузаштан аз монеа танҳо 

ба тарафи дар ақрабак нишондодашуда иҷозат дода мешавад.  
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4.2.3. "Гузаштани монеа аз тарафи рост ё чап". Гузаштан аз ҳар ду 

паҳлуи монеа иҷозат дода мешавад.  

4.3. "Ҳаракати давродавр". Ҳаракат ба самте, ки ақрабакҳо нишон 

медиҳанд, иҷозат дода мешавад.  

4.4. "Ҳаракати автомобилҳои сабукрав". Ҳаракат танҳо барои 

автомобилҳои сабукрав, автобусҳо, воситаҳои нақлиёти маршрутӣ, 

автомобилҳои боркаше, ки вазни ниҳоии ҷоизи онҳо аз 3,5 тонна зиёд 

нест  ва мототсиклҳо иҷозат дода мешавад.  

4.5.1 "Пайроҳаи велосипедгард". Танҳо ҳаракат дар велосипедҳо 

иҷозат дода мешавад ва дар ҳолати мавҷуд набудани пиёдароҳа ё 

пайроҳаи пиёдагард - ҳаракати пиёдагардон, дар ин ҳолат пиёдагардон 

набояд барои ҳаракати велосипедронон монеа эҷод кунанд. Дар аломат 

иловатан мумкин аст суроби пиёдагард кашида шавад. 

4.5.2 "Охири пайроҳаи велосипедгард". Охири аломати 4.5.1. Дар 

аломат иловатан мумкин аст суроби  пиёдагард кашида шавад. 

4.6.1 "Пайроҳаи пиёдагард". Танҳо ҳаракати пиёдагардон иҷозат 

дода мешавад, дар ҳолати набудани пайроҳаи велосипедгард - ва дар 

велосипед, дар ин ҳолат велосипедронон набояд ба ҳаракати 

пиёдагардон монеа эҷод кунанд. Дар аломат мумкин аст иловатан 

суроби велосипед кашида шавад.  

4.6.2 "Охири пайроҳаи пиёдагард". Охири аломати 4.6.1. Дар 

аломат иловатан мумкин аст суроби  велосипед кашида шавад. 

4.7. "Маҳдудияти суръати ҳадди ақал". Ҳаракат танҳо бо суръати 

нишондодашуда ё аз он зиёдтар (км/соат)  вале на зиёдтар аз суръати 

дар бандҳои 106 ва 107 Қоидаҳо нишондодашуда иҷозат дода мешавад.  

4.8. "Охири минтақаи маҳдудияти суръати ҳадди ақал". Охири 

минтақаи  амали аломати 4.7. 

4.9.1 "Самти ҳаракати воситаҳои нақлиёт бо борҳои хатарнок". 

Ҳаракати воситаҳои нақлиёт, ки бо аломати фарқкунандаи "Бори 

хатарнок" ҷиҳозонида шудаанд, танҳо ба чап иҷозат дода мешавад. 

4.9.2 "Самти ҳаракати воситаҳои нақлиёт бо борҳои хатарнок". 

Ҳаракати воситаҳои нақлиёт, ки бо аломати фарқкунандаи "Бори 

хатарнок" ҷиҳозонида шудаанд, танҳо мустақиман, иҷозат дода 

мешавад. 

4.9.3 "Самти ҳаракати воситаҳои нақлиёт бо борҳои хатарнок". 

Ҳаракати воситаҳои нақлиёт, ки бо аломати фарқкунандаи "Бори 

хатарнок" ҷиҳозонида шудаанд, танҳо ба рост, иҷозат дода мешавад. 

Амали аломатҳои 4.1.1 - 4.1.6, ки пеш аз чорроҳа  гузошта шудааст, 
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ба тамоми ҳудуди чорроҳа дахл дорад, агар аломатҳои 4.1.1 - 4.1.6 ё 5.8.1, 

5.8.2,  ки дар он гузошта шудаанд,  дигар супориш (дастур) надиҳанд. 

Амали аломатҳои 4.1.1 - 4.1.6 ба воситаҳои нақлиёти маршрутӣ, ки бо 

хатсайри муқарраршуда ҳаракат мекунанд,  дахл надорад.  

Амали аломати 4.1.1, ки баъд аз чорроҳа гузошта шудааст, то 

чорроҳаи навбатии ифодашуда, эътибор дорад. Минтақаи амали 

аломати мазкур мумкин аст бо истифодаи лавҳачаи 7.2.1 кам карда 

шавад.  

 Аломатҳои 4.2.1 ва 4.2.2 метавонанд гурўҳи (на кам аз се аломат) 

барои ифода намудани хатти тамоил доштани траекторияи ҳаракати 

воситаҳои нақлиётро, аз монеа барои ҳаракат дар роҳ, истифода 

шаванд. 

Амали аломатҳои 4.4, 4.7, ки бо лавҳачаи 7.14 гузошта шуда ва дар 

болои хатти ҳаракат ҷойгир карда шудаанд, танҳо ба ҳамин хатти 

ҳаракат дахл доранд. Ҳангоми мавҷуд набудани лавҳачаи 7.14 амали 

аломатҳои мазкур ба ҳамаи хатҳои қисми мошингарди роҳи ҳамин 

самт паҳн мегардад. Амали аломатҳои 4.4, 4.7, ки тасвири онҳо дар 

сатҳи аломатҳои 5.8.1, 5.8.2, 5.8.7, 5.8.8 кашида шудааст, ба хатҳои 

ҳаракати мувофиқ паҳн мегардад.  

 Амали аломатҳои 4.9.1 - 4.9.3 ба чорроҳаи наздиктарин паҳн 

мегардад.  

 
 

5. АЛОМАТҲОИ  ИТТИЛООТИЮ ИШОРАТӢ  

 

5.1."Шоҳроҳ".  

5.2. "Охири шоҳроҳ".  

Аломатҳои 5.1 ва 5.2 оид ба аввал ва охири роҳе, ки дар он 

талаботи махсуси муқарраркардаи Қоидаҳо оид ба тартиби ҳаракат дар 

шоҳроҳҳо амал мекунанд. 

 5.3. "Роҳ барои автомобилҳо". Роҳе, ки танҳо барои ҳаракати 

автомобилҳо, автобусҳо ва мототсиклҳо пешбинӣ шудааст.  

5.4. "Охири роҳ барои автомобилҳо". Амали аломати роҳи 5.3 –ро 

бекор мекунад. 

5.5. "Роҳи ҳаракати яктарафа". Роҳ ё қисми мошингарде, ки дар он 

ҳаракати воситаҳои нақлиёт бо тамоми паҳноиаш ба як самт анҷом 

дода мешавад.  

5.6. "Охири роҳи ҳаракати яктарафа". Амали аломати роҳи 5.3 –ро 
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бекор мекунад. 

5.7.1 - 5.7.2. "Баромад ба роҳи ҳаракати яктарафа". Баромад ба роҳ 

ё қисми мошингарде, ки дар он ҳаракати воситаҳои нақлиёт танҳо ба 

самти дар аломат нишондодашуда иҷозат дода мешавад.  

5.8.1. "Самти ҳаракат бо хатҳо". Шумораи хатҳо ва самтҳои 

иҷозатдодашудаи ҳаракат дар ҳар кадоми онҳо.  

5.8.2."Самти ҳаракат бо хат". Самтҳои (самти) иҷозатдодашудаи 

ҳаракат бо хат.  

Дар аломатҳои  5.8.1 ва 5.8.2  мумкин аст маълумот дар бораи 

маҳдудиятҳои ҳаракат дар роҳ дар чорроҳа (кашидани тасвирҳои 

аломатҳои манъкунанда ё дастурдиҳанда) инъикос карда шавад. 

Аломатҳои 5.8.1 ва 5.8.2, ки гардишро ба тарафи чап аз хатти охирини 

чап иҷозат медиҳанд, тоб хўрданро низ аз ин хат иҷозат медиҳанд. 

Шакли тирчаҳо мумкин аст вобаста ба шакли чорроҳаи мушаххас 

тағйир дода шаванд. Амали аломатҳои 5.8.1 ва 5.8.2, ки пеш аз чорроҳа 

гузошта шудаанд, ба тамоми чорроҳа дахл дорад,  агар дигар аломатҳои 

5.8.1, 5.8.2 ё 4.1.1 - 4.1.6, ки дар чорроҳа гузошта шудаанд, дастурҳои 

дигар надиҳанд. Амали аломатҳои 5.8.1 ва 5.8.2 ба воситаҳои нақлиёти 

маршрутӣ дахл надоранд. 

5.8.3  - "Аввали хат".  

5.8.3 - Аввали хатти иловагӣ дар кўтал ё хатти боздорӣ. Агар дар 

аломате, ки пеш аз хатти иловагӣ гузошта шудааст, тасвири аломати 4.4 

ё 4.7  кашида шуда бошад, он гоҳ ронандаи воситаи нақлиёте, ки бо 

назардошти талаботи аломатҳои мазкур бо хатти асосӣ ҳаракатро 

идома дода наметавонад, бояд ба хатти иловагии ҳаракат, ҷой иваз 

кунад.  

 5.8.4 - "Аввали хат". Аввали қитъаи хатти миёнаи роҳҳои сехатта, 

ки барои ҳаракат ба самти додашуда, пешбинӣ шудааст ё аввали хатти 

боздорӣ барои гардиш ба чап, ё ин ки тобхўрӣ. Агар дар аломати 5.8.4  

аломате тасвир шуда бошад, ки ҳаракати ягон намуди воситаи 

нақлиётро манъ намояд, он гоҳ  ҳаракати ин гуна  воситаҳои нақлиёт бо 

хатти мазкур манъ аст. 

5.8.5 -  "Охири хат". Охири хатти иловагӣ дар кўтал ё хатти 

суръатафзоӣ.  

5.8.6 - "Охири хат".  Охири хатти барои ҳаракат ба самти додашуда 

пешбинӣ шудааст.  

5.8.7 - 5.8.8 - "Самти ҳаракат бо хатҳо". Агар дар аломати 5.8.7 

тасвири аломатҳои манъкунанда ё дастурдиҳандаи ягон намуди воситаи 
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нақлиёт кашида шуда бошад, он гоҳ маҳдудиятҳои зикршуда, шароит ё 

тартиби ҳаракат ба хатти дахлдор ҷорӣ карда мешавад. 

Қисми аломатҳои 5.8.7, 5.8.8, ки шумораи хатҳоро барои ҳаракати 

самти муқобил нишон медиҳанд, метавонанд дар намуди аломатҳои 

алоҳида иҷро карда шуда  дар масофаи хурд аз якдигар гузошта 

шаванд.  

Аломати 5.8.7 мутобиқан бо шумораи тирчаҳо метавонад дар 

роҳҳои дорои чор ва зиёда аз он хатҳо истифода шавад.  

5.8.9 - "Шумораи хатҳо". Шумораи хатҳои ҳаракат ва тартиби 

ҳаракат бо хатҳоро нишон медиҳад. Ронанда вазифадор аст, ки талаботи 

аломатҳои дар тирҳо кашидашударо иҷро намояд.  

5.9 - "Хатти ҳаракат барои воситаҳои нақлиёти маршрутӣ". Хатте, 

ки танҳо барои ҳаракати воситаҳои нақлиёти маршрутии бо анбўҳи 

умумии воситаҳои нақлиёт ҳамсафар пешбинӣ шудааст.  

Амали аломат ба хатте дахл дорад, ки аломати мазкур дар болои 

он ҷойгир аст. Амали аломате, ки аз тарафи рости роҳ гузошта шудааст, 

ба хатти канори тарафи рост дахл дорад.  

5.10.1 - "Роҳ бо хатти ҳаракат барои воситаҳои нақлиёти 

маршрутӣ". Роҳе, ки ҳаракати воситаҳои нақлиёти маршрутӣ бо он 

мувофиқи хатти махсуси ҷудокардашуда ба муқобили анбўҳи асосии 

воситаҳои нақлиёт анҷом дода мешавад.  

5.10.2, 5.10.3 - "Баромад ба роҳи дорои хатти ҳаракат барои 

воситаҳои нақлиёти маршрутӣ".  

5.10.4 - "Охири роҳи дорои хатти ҳаракат барои воситаҳои 

нақлиёти маршрутӣ".  

5.11.1 - "Ҷой барои тобхўрӣ". Гардиш ба дасти чап манъ аст.  

5.11.2 - "Минтақа барои тобхурӣ". Дарозии минтақа барои 

тобхурӣ. Гардиш ба дасти чап манъ аст.  

5.12 - "Истгоҳи автобус ва (ё) троллейбус".  

5.13 - "Истгоҳи трамвай".  

5.14 - "Таваққуфгоҳи таксиҳои сабукрав". Аломат минтақаро дар 

қисми мошингарди роҳ ё майдони махсусро , ки танҳо барои 

таваққуфгоҳи таксиҳои сабукрав пешбинӣ шудааст, ифода мекунад. 

5.15 -  "Таваққуфгоҳ (ҷойи таваққуф)". Аломат майдони махсус, 

минтақаро дар қисми мошингарди роҳ ё дар роҳи пиёдагард ифода 

мекунад, ки барои таваққуфи воситаҳои нақлиёт ҷудо карда шудааст. 

Барои аниқ намудани самти ҳаракат, масофа то майдони махсус ва 

шароитҳои иҷозат додашудаи таваққуф дар он бо аломати 5.15, 
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метавонанд лавҳачаҳо истифода шаванд.  

5.16.1, 5.16.2 - "Гузаргоҳи пиёдагард". Аломатҳо минтақаро барои 

гузаштани пиёдагардон аз қисми мошингарди роҳ ифода мекунанд.  

5.16.1 - "Гузаргоҳи пиёдагард". Ҳангоми дар гузаргоҳ мавҷуд 

набудани нишонаи 1.14.1 ё 1.14.2 аломати 5.16.1 дар тарафи рости аз роҳ 

дар ҳудуди наздиктарини гузаргоҳ нисбати воситаҳои нақлиёти 

наздикшаванда гузошта мешавад. 

5.16.2 - "Гузаргоҳи пиёдагард". Ҳангоми дар гузаргоҳ мавҷуд 

набудани нишонаи 1.14.1 ё 1.14.2 аломати 5.16.2 дар тарафи чап аз роҳ 

дар ҳудуди дуртарини гузаргоҳ нисбати воситаҳои нақлиёти 

наздикшаванда гузошта мешавад. 

5.17.1, 5.17.2 - "Гузаргоҳи пиёдагарди зеризаминӣ". Ҷойеро нишон 

медиҳад, ки пиёдагардон метавонанд бехавф аз роҳ бо ёрии гузаргоҳи 

пиёдагардии зеризаминӣ гузаранд. 

5.17.3, 5.17.4. "Гузаргоҳи пиёдагарди рўйизаминӣ". Ҷойеро нишон 

медиҳад, ки пиёдагардон метавонанд бехавф аз роҳ бо ёрии гузаргоҳи 

пиёдагардии рўйизаминӣ гузаранд. 

5.18 - "Суръати тавсияшаванда". Суръате, ки бо он дар қитъаи 

додашудаи роҳ ҳаракат кардан тавсия мешавад. Минтақаи амали 

аломат то чорроҳаи наздиктарин мебошад  ва ҳангоми якҷоя истифода 

кардани аломати 5.18 бо аломати огоҳкунанда амали он бо дарозии 

қитъаи хатарнок муайян карда мешавад.  

5.19.1 - 5.19.3 - "Бунбаст". Роҳи сарбастаеро нишон медиҳад, ки 

ҳаракати гузаро ғайриимкон аст, вале ҳаракатро ба самти бунбаст манъ 

намекунад.  

5.20.1- "Ишораи пешакии самтҳо". 5.20.2 - "Ишораи пешакии 

самт". Самти ҳаракат ба сўйи маҳалҳои аҳолинишин ё дигар иншоотро 

нишон медиҳад. Дар аломатҳо мумкин аст, рамзҳои шоҳроҳ, майдони 

ҳавоӣ, тасвирҳои аломатҳои 5.29.1,  5.29.2, инчунин дигар рамзҳо ва 

аломатҳои аз хусусиятҳои ҳаракат дар роҳ хабардоркунанда нишон 

дода шаванд. Дар қисми поёни аломати 5.20.1 масофа аз ҷойҳои 

гузоштани он то чорроҳа ё аввали хатти боздорӣ нишон дода мешавад.  

Аломати 5.20.1 ҳамчунин барои нишон додани роҳи нақшаи 

хатсайри гузаштан аз паҳлуи қитъаҳои роҳе, ки дар онҳо яке аз 

аломатҳои манъкунандаи 3.4, 3.6, 3.11, 312, 313 - 3.15 гузошта шудааст, 

истифода мегардад. Дар ин ҳолат дар аломат бояд нақшаи хатсайри 

гузаштан аз  бари монеа ва тасвири аломати манъкунандаи дахлдор 

кашида шавад.  
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5.20.3 - "Нақшаи ҳаракат". Хатти сайр, ҳангоми дар чорроҳа манъ 

будани баъзе манёврҳо ё самтҳои иҷозатдодашудаи ҳаракат дар 

чорроҳаи мураккаб.  

5.21.1, 5.21.2 - "Ишораи  самтҳо". Самти (самтҳои) ҳаракат ба сўйи 

маҳалҳои аҳолинишин ё дигар иншоотро нишон медиҳад. Дар 

аломатҳо мумкин аст, масофа то иншооти дар онҳо зикршуда (км), 

рамзҳои шоҳроҳ, майдони ҳавоӣ, тасвирҳои аломатҳои 5.29.1,  5.29.2, 

инчунин дигар рамзҳо ва аломатҳои аз хусусиятҳои ҳаракат дар роҳ 

хабардоркунанда, нишон дода шаванд. 

5.22.1, 5.22.2 - "Аввали маҳалли аҳолинишин". Ном ва саршавии 

маҳалли аҳолинишине, ки дар он талаботи махсуси муқарраркардаи 

Қоидаҳо оид ба тартиби ҳаракат дар маҳаллҳои аҳолинишин, амал 

мекунад.  

5.23.1, 5.23.2 - "Охири маҳалли аҳолинишин". Ҷойи роҳ, ки аз он 

талаботи махсуси муқарраркардаи Қоидаҳо оид ба тартиби ҳаракат дар 

маҳалҳои аҳолинишин, қувваи худро гум мекунад. 

5.24. "Аввали сарҳади маҳалли аҳолинишин". Ном ва саршавии 

маҳалли аҳолинишине, ки дар он талаботи муқарраркардаи ҳамин 

Қоидаҳо оид ба  ҳаракат дар маҳалҳои аҳолинишин, амал  намекунад.  

5.25 - "Охири сарҳади маҳалли аҳолинишин". Охири сарҳади 

маҳалли аҳолинишине, ки бо аломати 5.24 ифода шудааст.  

5.26 - "Номи иншоот". Номи дигар иншоот, ки  ба маҳалли 

аҳолинишин мансуб нест (дарё, кўл, ағба, кўчаҳо, ҷойҳои тамошобоб 

монанди инҳо). 

5.27 - "Ишораи масофаҳо". Масофа (км) то маҳалҳои аҳолинишин, 

ки дар хатсайр ҷойгиранд.  

5.28 - "Аломати километрӣ". Масофа (км) то саршавӣ ё анҷоми 

роҳ. 

5.29.1- "Рақами хатсайр". Рақаме, ки ба роҳ (хатсайр) дода шудааст. 

5.29.2, "Рақами хатсайр". Рақам ва самти роҳ (хатсайр). 

5.30.1 - 5.30.3 - "Самти ҳаракат барои автомобилҳои боркаш". 

Самти ҳаракати тавсияшаванда барои автомобилҳои боркаш, 

тракторҳо ва мошинҳои худгард, агар дар чорроҳа ҳаракати онҳо ба яке 

аз самтҳо манъ бошад.  

5.31 - "Нақшаи аз бари монеа гузаштан". Хатсайри гузаштан аз 

бари қитъаи роҳи муваққатан барои ҳаракат басташуда.  

5.32.1 - 5.32.3 - "Самти аз бари монеа гузаштан". Самти гузаштан аз 

бари қитъаи роҳи муваққатан барои ҳаракат басташуда.  



www.ansor.info 
 

 105 

5.33 - "Хатти бозистӣ". Ҷойи бозистии воситаҳои нақлиёт ҳангоми 

сигнали манъкунандаи танзимгар, чароғаки раҳнамо. 

5.34.1, 5.34.2 - "Ишорати пешакӣ ба дигар қисми мошингард 

гузаштан". Самти гузаштан аз бари қитъаи қисми мошингард барои 

ҳаракат басташуда дар роҳе, ки хатти тақсим ё самти ҳаракат барои 

баргаштан ба тарафи рости қисми мошингард дорад.  

5.35 - "Ҳаракати ақибгардӣ" (реверсивӣ). Саршавии қитъаи роҳе, 

ки дар он дар як ё якчанд хатҳои самти ҳаракат метавонад ба самти 

муқобил тағйир ёбад.  

5.36 - "Охири ҳаракати ақибгардӣ". Саршавии қитъаи роҳе, ки бо 

аломати 5.35 ифода шудааст. 

5.37 - "Баромад ба роҳи дорои ҳаракати ақибгардӣ". Баромад ба 

қитъаи роҳе, ки дар он дар як ё якчанд хатҳои самти ҳаракат метавонад 

ба самти муқобил тағйир ёбад.  

5.38 - "Минтақаи истиқоматӣ". Оғози ҳудуде, ки дар он талаботи 

махсуси муқарраркардаи ҳамин Қоидаҳо оид ба тартиби ҳаракат дар 

минтақаи истиқоматӣ, амал мекунад.  

5.39 "Охири минтақаи истиқоматӣ". Охири ҳудуде, ки дар он 

талаботи махсуси муқарраркардаи ҳамин Қоидаҳо оид ба тартиби 

ҳаракат дар минтақаи истиқоматӣ, амал мекунад.  

5.40 - "Ноҳамвории сунъӣ". Сарҳади ноҳамвориҳои сунъиро 

ишорат мекунад. Аломат дар сарҳади наздиктарини ноҳамвории сунъӣ 

нисбат ба воситаҳои нақлиёти наздикшаванда гузошта мешавад.  

5.41 - "Минтақа бо таваққуфгоҳи маҳдуд". Ҷойе, ки аз он ҳудуди 

(қитъаи роҳи) таваққуфгоҳи маҳдуд дошта, оғоз мешавад. 

5.42 - "Охири минтақа бо таваққуфгоҳи маҳдуд". 

5.43 - "Минтақаи таваққуфгоҳи танзимшаванда".  Ҷойе, ки аз 

он ҳудуде (қитъаи роҳе) оғоз мешавад, ки таваққуф иҷозат дода шудааст 

ва тавассути лавҳачаҳо ё нишонаҳои роҳ танзим  карда мешавад.   

5.44 - "Охири минтақаи таваққуфгоҳи танзимшаванда".  

5.45 - "Минтақа бо суръати ниҳоии маҳдудшуда". Ҷойе, ки аз он 

ҳудуде (қитъаи роҳе) оғоз мешавад, ки суръати ниҳоии ҳаракат маҳдуд 

карда шудааст.   

5.46 - "Охири минтақа бо суръати нихоии маҳдудшуда". 

5.47 - "Минтақаи пиёдагардӣ". Ҷойе, ки аз он ҳудуде (қитъаи роҳе), 

оғоз мешавад, ки танҳо барои ҳаракати пиёдагардон иҷозат дода 

шудааст.    

5.48 - "Охири минтақаи пиёдагардӣ".  



www.ansor.info 
 

 106 

5.49 - "Маҳдудияти умумии суръати ниҳоӣ".  

5.50 - "Хатти бозистии садамавӣ". Хатти бозистии садамавӣ дар 

нишебии тез. 

5.51.1 - "Роҳи пулакӣ". Аломат ронандагонро хабардор месозад, ки 

барои рафту омад маблағ рўёнида мешавад. 

5.51.2 - "Охири роҳи пулакӣ". 

5.52.1, 5.52.2 - "Баромадгоҳи садамавӣ". Дар нақб ҷойеро, ки 

баромадгоҳи садамавӣ ҷойгир аст, нишон медиҳад.  

5.53.1, 5.53.2 - Самти ҳаракат ба баромадгоҳи садамавӣ". Самти 

ҳаракатро ба баромадгоҳи садамавӣ ва масофаро то он нишон медиҳад.  

Дар аломатҳои 5.20.1, 5.20.2, 5.21.1 ва 5.21.2, ки берун аз маҳалли 

аҳолинишин гузошта шудаанд, тагранги сабз ё кабуд маънои онро 

дорад, ки ҳаракат ба маҳалли аҳолинишин ё иншооти нишондодашуда 

мутобиқан бо шоҳроҳ ё дигар роҳ анҷом дода мешавад.  

Дар аломатҳои 5.20.1, 5.20.2, 5.21.1 ва 5.21.2, ки дар маҳалли 

аҳолинишин гузошта шудаанд, тагранги сабз ва кабуд маънои онро 

дорад, ки ҳаракат ба маҳалли аҳолинишин ё иншооти нишондодашуда 

баъди баромадан аз маҳалли аҳолинишини мазкур мутобиқан бо 

шоҳроҳ ё дигар роҳ анҷом дода мешавад. Тагранги сафед нишон 

медиҳад, ки иншооти нишондодашуда дар ҳамин маҳалли аҳолинишин 

ҷойгир аст.  

  

6. АЛОМАТҲОИ  ХИЗМАТРАСОНӢ 

 

6.1 - "Нуқтаи ёрии аввалияи тиббӣ".  

6.2 - "Беморхона".  

6.3.1 - 6.3.3 - "Нуқтаи  таъмини сўзишворӣ". 

6.3.1 - "Нуқтаи таъмини сўзишворӣ". Аломат нуқтаи  таъмини 

сўзишвории бензинӣ ва дизелиро ифода менамояд. 

6.3.2 - "Нуқтаи  таъмини сўзишворӣ". Аломат нуқтаи таъмини 

сўзишвории газиро ифода менамояд. 

6.3.3 - "Нуқтаи  таъмини сўзишворӣ". Аломат нуқтаи таъмини 

сўзишвории бензинӣ, дизелӣ ва газиро ифода мекунад. 

6.4 - "Хизматрасонии техникии автомобилҳо".  

6.5 - "Ҷойи шустани мошинҳо".  

6.6 - "Телефон".  

6.7 - "Ҷойи хўрокхўрӣ".  

6.8 - "Оби нўшокӣ".  



www.ansor.info 
 

 107 

6.9 - "Меҳмонхона ё мотел".  

6.10 - "Кемпинг".  

6.11 - "Ҷойи истироҳат".  

6.12 - "Посгоҳи БДА". 

6.13 - "Милитсия".   

6.14 - "Нуқтаи назорати интиқолҳои автомобилии 

байналмиллалӣ". 

6.15 - "Ҳавз  ё пляж". 

6.16 -  "Ҳоҷатхона". 

6.17 -  "Оташхомўшкунак". Ҷойи ҷойгиршавии 

оташхомўшкунакро нишон медиҳад. 

 

    7. АЛОМАТҲОИ  ИЛОВАГИИ ИТТИЛООТӢ (ЛАВҲАЧАҲО) 

 

7.1.1 - 7.1.4 - "Масофа то иншоот".  

 7.1.1 - "Масофа то иншоот". Масофаро аз аломат то саршавии 

қитъаи хатарнок, ё то ҷойе, ки аз он маҳдудияти дахлдор амал мекунад, 

ё  то иншооти (ҷойи) муайян, ки дар рафти ҳаракат пеш меоянд, нишон 

медиҳад. 

7.1.2 - "Масофа то иншоот". Масофаро аз аломати 2.4 то чорроҳа, 

дар сурате ки бевосита пеш аз чорроҳа аломати 2.5 гузошта шуда 

бошад, нишон медиҳад.  

7.1.3, 7.1.4 - "Масофа то иншоот". Масофаро то иншооти  дуртар аз 

роҳ қарордошта, нишон медиҳад. 

7.2.1- 7.2.6 - "Минтақаи амал".  

Лавҳачаҳо:  

7.2.1 - Дарозии қитъаи хатарноки роҳро, ки бо аломатҳои 

огоҳкунанда ишорат шудааст ё минтақаи амали аломатҳои 

манъкунанда, дастурдиҳанда ё ин ки иттилоотию ишоратиро нишон 

медиҳанд.  

7.2.2 - Минтақаи амали аломатҳои манъкунандаи 3.27 - 3.30, агар 

он то чорроҳаи наздиктарин паҳн нагардад, ҳамчунин паҳноии 

минтақаи гузаргоҳи пиёдагардро, ки бо аломатҳои 5.16.1 ва 5.16.2 

ишорат шудаанд, нишон медиҳад. 

 7.2.3 - Охири амали аломатҳои 3.27 - 3.30-ро нишон медиҳанд. 

 7.2.4 - Ба ронандагон дар минтақаи амали аломатҳои 3.27 - 3.30 

буданашон маълумот медиҳад.  

7.2.5, 7.2.6 - Самт ва минтақаи амали аломатҳои 3.27 - 3.30-ро 
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ҳангоми манъ будани бозистӣ ё таваққуф ба дарозии як тарафи майдон, 

пеши бино ва монанди инҳо нишон медиҳанд.  

7.3.1 - 7.3.3 - "Самтҳои амал". Самтҳои амали аломатҳоеро, ки пеш 

аз чорроҳа гузошта шудаанд ё самти ҳаракатро ба иншооти 

ишорашудае, ки бевосита дар назди роҳ воқеъ мебошанд, нишон 

медиҳанд.  

7.4.1 - 7.4.8 - "Намуди воситаи нақлиёт". Намуди воситаи 

нақлиётро, ки амали аломат ба он дахл дорад, нишон медиҳанд.  

Лавҳачаи 7.4.1 амали аломатро ба автомобилҳои боркаш, аз ҷумла 

бо ядак низ, ки вазни ниҳоии ҷоизи онҳо аз 3,5 тонна зиёд аст, лавҳачаи 

7.4.3 - ба автомобилҳои сабукрав, ҳамчунин автомобилҳои боркаше, ки 

вазни ниҳоии ҷоизи онҳо то 3,5 т аст ва лавҳачаи 7.4.8 - ба воситаҳои 

нақлиёте, ки бо аломатҳои фарқкунандаи "Бори хатарнок" муҷаҳҳазанд, 

паҳн менамояд. 

7.5.1 - "Рўзҳои шанбе, якшанбе ва ид".  

7.5.2 -  "Рўзҳои корӣ". 

7.5.3 - "Рўзҳои ҳафта".  

7.5.4 - "Вақти амал".  

Лавҳачаҳо нишон медиҳанд: 

 7.5.1 - 7.5.3 - рўзҳои ҳафтаро, ки дар давоми онҳо аломат амал 

мекунад. 

7.5.4 - вақти шабонарўзро нишон медиҳад, ки дар давоми он 

аломат амал мекунад.  

7.5.5 - 7.5.7 - рўзҳои ҳафта ва вақти шабонарўзро  нишон медиҳанд, 

ки дар давоми онҳо аломат амал мекунад.  

7.6.1 - 7.6.9 - "Тарзи гузоштани воситаи нақлиёт дар таваққуфгоҳ". 

7.6.1 - нишон медиҳад, ки ҳамаи воситаҳои нақлиёт бояд дар 

таваққуфгоҳ мувозӣ ба канори қисми мошингард гузошта шаванд.  

7.6.2 - 7.6.9 - тарзи гузоштани автомобилҳои сабукрав ва 

мототсиклҳоро дар таваққуфгоҳи назди пиёдароҳа, нишон медиҳанд.  

 7.7 - "Таваққуф бо муҳаррики хомўшкардашуда". Лавҳача нишон 

медиҳад, ки дар таваққуфгоҳи бо аломати 5.15 ишоратшуда, таваққуфи 

воситаҳои нақлиёт танҳо бо муҳаррики хомўшкардашуда иҷозат дода 

мешавад.  

7.8 - "Хизматрасонии пулакӣ". Нишон медиҳад, ки 

хизматрасониҳо фақат бо пули нақд анҷом дода мешаванд.  

7.9 - "Маҳдудияти муддати таваққуф". Муддати ниҳоии қарор 

доштани воситаи нақлиётро дар таваққуфгоҳи бо аломати 5.15 
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ишоратшуда нишон медиҳад.  

7.10 - "Ҷой барои муоинаи автомобилҳо". Нишон медиҳад, ки дар 

майдончаи бо аломати 5.15 ё 6.11 ишоратшуда эстакада ё чоҳ барои 

муоина мавҷуд аст.   

7.11 - "Маҳдудияти вазни ниҳоии ҷоиз". Нишон медиҳад, ки амали 

аломат танҳо ба воситаҳои нақлиёти вазни ниҳоии ҷоизашон аз вазни 

дар лавҳача зикршуда зиёд дахл дорад.  

 7.12 - "Канори хатарноки роҳ". Огоҳ месозад, ки баромадан ба 

канори роҳ бо сабаби дар он бурдани корҳои таъмирӣ хатарнок аст. 

Якҷоя бо аломати 1.23 истифода мегардад.  

7.13 - "Самти роҳи асосӣ". Самти роҳи асосиро дар чорроҳа нишон 

медиҳад.  

7.14 - "Хатти ҳаракат". Хатти ҳаракат ё хатти ҳаракати 

велосипедрононеро нишон медиҳад, ки амали аломат ё чароғи роҳнамо 

ба он дахл дорад.  

7.15 - "Пиёдагардони - маъюб аз биноӣ". Нишон медиҳад, ки аз 

гузаргоҳи пиёдагардон зуд-зуд маъюбон аз биноӣ мегузаранд. Якҷоя бо 

аломатҳои 1.20, 5.16.1, 5.16.2 ва чароғҳои роҳнамо истифода мегардад.  

7.16 - "Роҳи тар". Лавҳача нишон медиҳад, ки талаботи аломат 

танҳо дар вақти намнок будани қисми мошингарди роҳ амал мекунад.  

7.17 - "Маъюбон". Нишон медиҳад, ки амали аломати 5.15 танҳо ба 

мотоколяскаҳо ва автомобилҳое, ки дар онҳо аломати фарқкунандаи 

"Маъюб" насб карда шудааст, паҳн мегардад. 

7.18 - "Ба ғайр аз маъюбон". Нишон медиҳад, ки амали аломатҳо 

ба мотоколяскаҳо ва автомобилҳое, ки дар онҳо аломати фарқкунандаи  

"Инвалид" насб карда шудааст, паҳн намегардад. 

7.19 - "Дараҷаи бори хатарнок". Рақами дараҷаи (дараҷаҳои) 

борҳои хатарнокро мутобиқ ба талаботи стандартҳои давлатӣ, нишон 

медиҳад.  7.20.1, 7.20.2 - "Намуди тележкаи воситаи нақлиёт". 

Якҷоя бо аломати 3.12 истифода мешаванд. Шумораи меҳварҳои 

наздиккардашудаи воситаи нақлиётро нишон медиҳад, ки барои ҳар 

яки онҳо вазни дар аломат нишондодашуда ҳадди ниҳоии ҷоиз 

мебошад.   

  7 .21.1-7.21.3 - "Намуди воситаи нақлиёти хатсайрдор". Якҷоя бо 

аломати 5.15  истифода шуда, ҷойи таваққуфи воситаҳои нақлиётро дар 

назди стансияи метро, истгоҳи автобус (троллейбус) ё трамвай нишон 

медиҳад, ки дар онҳо  имконияти ба дигар воситаи нақлиёти хатсайрдор 

нишастан мавҷуд аст.  
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 7.22.1 - 7.22.3 - "Монеа". Якҷоя бо аломатҳои 4.2.1, 4.2.3 истифода 

шуда, монеа ва самти аз он гузаштанро нишон медиҳад. 

 7.23 - "Шумораи гардишҳои хатарнок". Якҷоя бо аломатҳои 1.12.1 ва 

1.12.2 истифода шуда, оид ба шумораи гардишҳои хатарноке, ки пайи 

ҳам меоянд иттилоъ медиҳад.  

 7.24 - "Эвакуатор кор карда истодааст". Нишон медиҳад, ки дар 

минтақаи амали аломатҳои 3.27 - 3.30 боздошти воситаҳои нақлиёт 

анҷом дода мешавад.  

7.25 - "Кашидани нишонаҳои роҳ". Лавҳача бо аломати 1.23 

гузошташуда, иттилоъ медиҳад, ки дар роҳ корҳои нишонагузорӣ 

рафта истодаанд. 

 7.26 - "Ёрии таъҷилӣ. Аз мавҷуд будани алоқаи таъҷилӣ дар роҳ 

хабар медиҳад.  

 7.27.1-7.27.4. "Намуди хатар". Бо аломати 1.35 гузошта мешавад ва 

оид ба содиршавии намуди эҳтимолии ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ 

маълумот медиҳад.  

7.28 - "Қайди аксӣ-видеоӣ". Бо аломатҳои 1.1, 1.2, 1.8, 1.20, 3.1 - 3.7, 

3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.20, 3.22, 3.24, 3.27 - 3.30, 5.9, 5.38, 5.41 ва 5.45, инчунин 

бо чароғакҳои роҳнамо истифода мешавад. Нишон медиҳад, ки дар 

минтақаи амали аломати роҳ ё ин ки дар қитъаи мазкури роҳ мумкин 

ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ дар реҷаи автоматӣ тавассути воситаҳои 

махсуси техникие, ки қобилияти гирифтани навори аксӣ - синамоӣ ва 

видеоӣ ё воситаҳои  аксӣ - синамоӣ ва видеоро доранд, сабт гардад. 

Лавҳачаҳо бевосита дар зери аломатҳое, ки ҳамроҳи онҳо истифода 

мегарданд, ҷойгир мешаванд. Лавҳачаҳои 7.2.2 - 7.2.4, 7.13 ҳангоми 

ҷойгир будани аломатҳо дар болои қисми мошингард, канори роҳ ё 

пайраҳа дар паҳлуи аломат ҷойгир карда мешаванд. Дар ҳолатҳое, ки 

маънои аломатҳои муваққатии роҳ (дар пояҳои аз ҷое ба ҷое 

гузарондашаванда) ва аломатҳои доимӣ ба якдигар мухолифат 

мекунанд, ронандагон бояд аломатҳои муваққатиро ба роҳбарӣ гиранд. 
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            Замимаи №3 
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    ба Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ  
    

 
 

   НИШОНАҲОИ РОҲ ВА ТАВСИФИ ОНҲО  

 

1. НИШОНАИ  РОҲИ  УФУҚӢ  

 

Нишонаи уфуқӣ метавонад доимӣ ва муваққатӣ бошад. 

Нишонаи доимӣ - ранги сафед дорад, ғайр аз хатҳои 1.4, 1.10 ва 1.17, ки 

ранги зард доранд ва нишонаи муваққатӣ ранги норинҷӣ дорад. 

  

 
1.1 - анбўҳҳои нақлиёти самтҳои муқобилро ҷудо менамояд ва 

ҳудуди хатҳои ҳаракатро дар қитъаҳои хатарноки роҳ ифода мекунад; 

сарҳади қисми мошингардро, ки ба онҳо ворид шудан манъ аст, 

ифода мекунад; сарҳади ҷойҳои таваққуфи воситаҳои нақлиётро, 

ифода мекунад;  

 

 
1.2.1 (хатти яклухт) - канори қисми мошингардро ифода 

менамояд; 

 

 
1.2.2 (хатти номуттасил, ки дар он дарозии хатчаҳо аз фосилаи 

байни онҳо 2 маротиба кўтоҳ аст) - канори қисми мошингардро дар 

роҳҳои ду хатти ҳаракат дошта ифода мекунад; 

 

 
1.3 - анбўҳҳои нақлиёти самтҳои муқобилро дар роҳҳое, ки чор 

ва зиёда аз он хатти ҳаракат доранд, ҷудо мекунад; 
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1.4 - ҷойҳоеро ифода менамояд, ки дар он ҷой бозистӣ манъ аст. 

Мустақилона ё якҷоя бо аломати 3.27 истифода мегардад ва дар 

канори қисми мошингарди роҳ ё дар болои ҳошия кашида мешавад; 

  

 
1.5 - анбўҳҳои нақлиёти самтҳои муқобилро дар роҳҳое, ки ду ё се 

хатти ҳаракат доранд, ҷудо мекунад; ҳудуди хатҳои ҳаракатро ҳангоми 

мавҷуд будани ду ва зиёда аз он хатҳое, ки барои ҳаракат ба як самт 

пешбинӣ шудаанд, ифода мекунад;  

 

 
1.6 - (хатти наздикшавӣ - хатти номуттасил, ки дар он дарозии 

хатчаҳо нисбат ба фосилаи байни онҳо 3 баробар зиёд аст) - аз 

наздикшавӣ ба нишонаи 1.1 ё 1.11, ки анбўҳҳои нақлиёти самтҳои 

муқобил ё ҳамсафарро ҷудо мекунад, огоҳ месозад;  

 

 
1.7 - (хатти номуттасил бо хатчаҳои кўтоҳ ва фосилаҳои ба онҳо 

баробар) -  хатҳои ҳаракатро дар ҳудуди чорроҳа ифода мекунад; барои 

нишонагузорӣ кардани минтақаи таваққуф истифода мешавад; 

 

 
1.8 - (хатти паҳни номуттасил) - ҳудуди байни хатти суръатафзоӣ ё 

боздорӣ ва хатти асосии қисми мошингард (дар чорроҳаҳо, ҷойҳои 

буриши роҳҳо дар сатҳҳои гуногун, дар ҳудуди истгоҳҳои автобусҳо ва 

монанди инҳо)-ро ифода мекунад;  

 

 
1.9 - ҳудуди хатти ҳаракатеро, ки дар он танзими ақибгардӣ 

(реверсивӣ) иҷро мешавад, ифода мекунад; анбўҳҳои нақлиёти самтҳои 
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муқобилро (ҳангоми хомўш будани чароғакҳои роҳнамои ақибгардӣ) 

дар роҳҳое, ки танзими ҳаракати ақибгардӣ иҷро мешавад, ҷудо 

мекунад; 

 

 
1.10 - ҷойҳоеро, ки таваққуф манъ аст, ифода мекунад. 

Мустақилона ё якҷоя бо аломати 3.28 истифода мегардад ва дар канори 

қисми мошингард ё дар болои ҳошия кашида мешавад;  

 

 
 

1.11 - анбўҳҳои нақлиёти самтҳои муқобил ё ҳамсафарро дар 

қитъаҳои роҳ, ки ҷойивазкунӣ танҳо аз як хатти ҳаракат иҷозат дода 

мешавад, ҷудо мекунад;  ҷойҳоеро, ки барои тобхўрӣ, баромадан ва 

даромадан аз майдончаҳои таваққуф ва ба монанди инҳо таъиншударо 

ифода мекунад,  ки дар ин ҷойҳо ҳаракат танҳо ба як тараф иҷозат дода 

шудааст;  

 

 
1.12 - (хатти бозистӣ) -  ҷойеро нишон медиҳад, ки ронанда бояд 

ҳангоми мавҷуд будани аломати 2.5 ё ҳангоми сигнали манъкунандаи 

чароғаки роҳнамо (танзимгар) бозистад;  

 

 
1.13 - ҷойеро нишон медиҳад, ки ронанда бояд дар мавриди 

зарурат бозистад ва ба воситаҳои нақлиёти бо роҳи буридашаванда 

ҳаракаткунанда, роҳ диҳад;  

 

 
1.14.1 ("хатрахҳои сиёҳу сафед") - гузаргоҳи пиёдагардро ифода 

мекунад; 
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1.14.2 - "хатрахҳои сиёҳу сафед бо нишонаи тирҳо" - гузаргоҳи 

пиёдагардро ифода мекунад; тирҳои нишона самти ҳаракати 

пиёдагардонро нишон медиҳанд;  

  

 
1.15. - ҷойеро ифода мекунад, ки пайроҳаи велосипедгард қисми 

мошингардро бурида мегузарад;  

 

 

 
1.16.1 - ҷазирачаҳои самтдиҳандаро дар ҷойҳои ҷудошавӣ ё 

якшавии анбўҳҳои нақлиёт, ифода мекунад;  

 

 
1.16.2 - ҷазирачаҳои самтдиҳандаро дар ҷойҳои ҷудошавӣ ё 

якшавии анбўҳҳои нақлиёт, ифода мекунад;  

 

                          

 
1.16.3 - ҷазирачаҳои самтдиҳандаро дар ҷойҳои аз ҳам ҷудошавӣ ё 

якшавии анбўҳҳои нақлиёт, ифода мекунад;  

 

 
1.17 - истгоҳҳои воситаҳои нақлиёти маршрутӣ ва таваққуфгоҳҳои 

таксиро ифода мекунад;  

 

 
1.18 - самтҳои иҷозатдодашудаи ҳаракатро дар чорроҳа аз рўйи 

хатҳои ҳаракат нишон медиҳад. Мустақилона ё якҷоя бо аломатҳои 
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5.8.1, 5.8.2 истифода мегардад; нишона бо тасвири бунбаст барои нишон 

додани он, ки гардиш ба қисми мошингарди наздиктарин манъ аст, 

кашида мешавад; нишонае, ки гардишро ба тарафи чап аз хатти чапи 

канорӣ иҷозат медиҳад, тобхўриро низ иҷозат медиҳад; 

 

 
1.19 - аз наздик шудан ба тангшавии қисми мошингард (қитъаҳое, 

ки миқдори хатҳои ҳаракат ба самти додашуда кам мешавад) ё ба 

нишонаҳои 1.1 ё 1.11, ки анбўҳи нақлиёти самтҳои муқобилро аз ҳам 

ҷудо мекунад, огоҳ месозад. Дар мавриди аввал нишонаи 1.19 метавонад 

якҷоя бо аломатҳои 1.18.1 - 1.18.3, истифода гардад;  

 

 
 

1.20 - аз наздикшавӣ бо нишонаи 1.13, огоҳ мекунад;  

 

 
1.21  - (навиштаҷоти  "Стоп") - дар вақти якҷоя бо аломати 2.5 

истифода шудан аз наздикшавӣ ба нишонаи 1.12, огоҳ мекунад;  

 

 
1.22  - рақами роҳро (хатсайрро) нишон медиҳад;  

 

 
1.23.1 - хатти махсусро барои воситаҳои нақлиёти маршрутӣ, 

ифода мекунад;  

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/1.20_Russian_road_marking.svg
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1.23.2 - пайроҳаи пиёдагард ё тарафи пиёдагарди пайроҳаи 

велосипеду пиёдагардиро ифода мекунад;  

 

 
1.23.3 - пайроҳаи велосипедгард, тарафи велосипедии велосипеду 

пиёдагардиро ё хатро барои велосипедронон ифода мекунад; 

 
1.24.1 - 1.24.3 -  аломати роҳи мувофиқро такрор мекунад ва якҷоя 

бо онҳо истифода мешавад. 

1.24.4 - барои такрор намудани аломати иловагии иттилоотии 

лавҳачаи 7.28 "Қайди аксӣ-видеоӣ" истифода мешавад ва дар ҳамон 

буриши кўндаланги роҳ, ки аломати 7.28 гузошта шудааст, кашида 

мешавад. Дар роҳҳои бисёрхатта нишонаи 1.24.4 дар ҳар як хат кашида 

мешавад, ғайр аз ҳолатҳое, ки қайдкунӣ дар хатти ҷудошуда иҷро 

мегардад. Метавонад мустақилона истифода шавад, дар ин ҳолат 

нишонаи 1.24.4 берун аз маҳалли аҳолинишин на кам аз 300 м ва дар 

маҳалли аҳолинишин на кам аз 100 метр то саршавии қитъаи роҳ, ки 

дар он қайдкунӣ метавонад иҷро гардад, кашида мешавад ва минбаъд 

баъд аз ҳар як 500 м дар тамоми тўли роҳ. Ҳангоми мавҷуд будани ҷойи 

пайвастшавӣ ё буриш нишонаи 1.24.4-ро баъд аз ҳар як чорроҳа такрор 

менамоянд. 
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1.25 - ҷойҳои ноҳамвории сунъиро дар қисми мошингард, ифода 

мекунад. 

Хатҳои 1.1, 1.2.1 ва 1.3 -ро бурида гузаштан манъ аст.  

Хатти 1.2.1-ро, ки канори роҳро ифода намуда, аз тарафи рости 

ронанда ҷойгир аст, барои бозистии воситаи нақлиёт дар канори роҳ 

бурида гузаштан иҷозат дода мешавад.  

Хатҳои 1.2.2, 1.5 - 1.8-ро аз дилхоҳ тараф бурида гузаштани 

мумкин аст.  

Хатти 1.9-ро, ҳангоми мавҷуд набудани чароғаки роҳнамои 

ақибгардӣ (реверсивӣ) ё ҳангоми хомўш будани онҳо, агар хатти мазкур 

аз тарафи рости ронанда ҷойгир бошад, бурида гузаштан мумкин аст; 

ҳангоми фурўзон будани чароғаки роҳнамои ақибгардӣ - буридани он 

аз дилхоҳ тараф мумкин аст, агар он хатҳоеро ҷудо намояд, ки ҳаракат 

дар онҳо ба як самт иҷозат дода шудааст. Ҳангоми хомўш шудани 

чароғакҳои роҳнамои ақибгардӣ ронанда бояд фавран дар тарафи 

рости берун аз хати нишонаи 1.9 ҷойивазкуни намояд.  

Хатти 1.9 - ро, ки анбўҳҳои нақлиёти самтҳои муқобилро ҷудо 

мекунад, ҳангоми хомўш будани чароғакҳои роҳнамои ақибгардӣ, 

бурида гузаштан манъ аст.  

Хатти 1.11-ро аз тарафи фосиладор, ҳамчунин аз тарафи яклухтии 

он бурида гузаштан мумкин аст, аммо танҳо баъди анҷоми сабқат ё 

гузаштан аз бар.  

Дар ҳолатҳое, ки аҳамияти аломатҳои роҳ, аз ҷумла муваққатӣ 

(дар пояи ҷойивазкунанда) ва хатҳои нишонаҳои уфуқӣ ба якдигар 

мухолифат мекунанд ва ё нишона на он қадар фарқкунанда аст, 

ронандагон бояд аломатҳои роҳро ба роҳбарӣ гиранд. Дар ҳолатҳое, ки 

хатҳои нишонаи муваққатӣ ва хатҳои нишонаи доимӣ ба якдигар 

мухолифат мекунанд, ронандагон бояд хатҳои нишонаи муваққатиро ба 

роҳбарӣ гиранд. 

 

2. НИШОНАИ РОҲИ АМУДӢ 
 

Нишонаи амуди дар шакли омезиши хатҳои сиёҳу сафед дар 

иншооти роҳ ва ҷузъҳои таҷҳизоти роҳ габаритҳои онҳоро нишон 

медиҳад ва ҳамчун воситаи хабардории босиравӣ хизмат мекунад.  

 

https://auto.mail.ru/info/pdd/26_1/#1.2.2.#1.2.2.
https://auto.mail.ru/info/pdd/26_1/#1.5.#1.5.
https://auto.mail.ru/info/pdd/26_1/#1.8.#1.8.
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 2.1.1 - ҷузъҳои иншооти роҳ (пояҳои пулҳо, пулҳои болои роҳ, 

қисмҳои паҳлуии иҳотаҳо ва монанди инҳо)-ро дар вақте, ки ин ҷузъҳо 

барои воситаҳои нақлиёти ҳаракаткардаистода хатар дошта бошанд, 

ишорат мекунад;  

 

 
2.1.2 - ҷузъҳои иншооти роҳ (пояҳои пулҳо, пулҳои болои роҳ, 

қисмҳои паҳлўии иҳотаҳо ва монанди инҳо)-ро дар вақте, ки ин ҷузъҳо 

барои воситаҳои нақлиёти ҳаракаткардаистода хатар дошта бошанд, 

ишорат мекунад;  

 

 
 

2.1.3 - ҷузъҳои иншооти роҳ (пояҳои пулҳо, пулҳои болои роҳ, 

қисмҳои паҳлўии иҳотаҳо ва монанди инҳо)-ро дар вақте, ки ин ҷузъҳо 

барои воситаҳои нақлиёти ҳаракаткардаистода хатар дошта бошанд, 

ишорат мекунад;  

 
2.2 - канори поёнии сохти равоқии нақбҳо, пулҳо ва пулҳои болои 

роҳро, ишорат мекунад;  

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/2.1.1_Russian_road_marking.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/2.1.2_Russian_road_marking.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/2.1.3_Russian_road_marking.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/2.3_Russian_road_marking.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/2.2_Russian_road_marking.svg
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2.3 - сутунҳои гирдеро, ки дар хатҳои тақсим ё ҷазираҳои бехатарӣ 

гузошта шудаанд, ишорат мекунад;  

 

 
2.4 - сутунчаҳои самтдиҳанда, сутунчаҳои сари роҳ, такягоҳҳои 

иҳотаҳо ва монанди инҳоро ишорат мекунад;  
 

 
2.5 - сатҳҳои паҳлуии иҳотаҳои роҳро дар гардишгоҳҳои 

радиусашон хурд, нишебиҳои тез ва дигар қитъаҳои хатарнок ишорат 

мекунад;  

 
2.6. - сатҳҳои паҳлуии иҳотаҳои роҳро дар дигар қитъаҳо ифода 

мекунад;  

 
2.7. - ҳошияҳоро дар қитъаҳои хатарнок ва ҷазирачаҳои 

бехатариеро, ки аз сатҳи роҳ баландтаранд, ишорат мекунад.  

   

    

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/2.4_Russian_road_marking.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/2.5_Russian_road_marking.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/2.6_Russian_road_marking.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/2.7_Russian_road_marking.svg
http://pddua.com/34/2.5/
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