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Дар бораи ислоцоти конститутсионк дар Ҷумцурии Тоҷикистон,
тартиби қабул намудан ва мавриди амал қарор додани
Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон
(Ахбори Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 1994, №13, мод.194)

Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон қайд мекунад, ки баъди пожн жфтани ҷанги гражданк, дар
рафти тадриҷан бартараф намудани оқибатцои он, дар натиҷаи мецнати пуршиддати халқ, ҷидду
ҷацди мақомоти цокимият ва идораи марказк ва мацаллии давлатк ва бо дастгирии Иттицоди
Давлатцои Мустақил, давлатцои дигар ва ташкилотцои байналхалқк барои ба амал овардани
дигаргуницои қатък дар цамаи соцацои цажти ҷамъият дар асоси Конститутсияи (Сарқонуни) нави
Ҷумцурии Тоҷикистон шароит фароцам оварда шуд. Цоло барои кушодани роц ба сӯи сохтмони
давлати демократк, цуқуқк, дунявк дар Тоҷикистон, таъмини пурратари кафолатцо ва цимояи цуқуқ
ва озодицои инсон, тацкими мавқеи Тоҷикистон дар арсаи байналхалқк ва обрӯю эътибори он дар
байни ацли олам тамоми имкониятцо мавҷуданд.

Муцокимаи цалқии лоицаи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон, ки
моццои апрел-июни соли 1994 баргузор шуд ва дар рафти он лоица мавриди дастгирии
хеле васеъ қарор гирифт, бо камоли итминон зарурати харҷи зудтар амалк сохтани
ислоцоти конститутсиониро собит месозад ва дар зудтарин вақт бо роци овоздиции халқк
(референдум) қабул намудани Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистонро
тақозо мекунад.
Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон инчунин қайд мекунад, ки шакли идораи
президентк, ки дар лоицаи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк
гардидааст, аз тарафи аксарияти иштирокчижни муцокимаи он маъқул дониста шуд ва ин
имконият медицад, ки барои тайжрк ва гузаронидани интихоботи Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон кор вусъат дода шавад.
Бо дар назардошти фавқ ва дар асоси Изцороти сижсии Сарвари давлат, Раиси
Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон Э. Рацмонов, ки Шӯрои Олк 28 декабри соли 1993
онро маъқул донист,
ба мақсади собитқадамона амалк намудани ислоцоти конститутсионк, таъмини идома ва
фаъолияти самарабахши цамаи шоцацо ва савияцои цокимият ва идораи давлатк дар рафти навсозии
дарпешистода, фароцам сохтани шароит барои сари вақт амал кардани меъжрцои Конститутсияи
(Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон, бацри тацкими замина барои аз буцрони иҷтимоию иқтисодк
баромадани ҷумцурк, минбаъд муътадил гардидани вазъи сижсии дохилк, ба даст овардани ризояти
ҷамъиятк,

бо саъю кушиш барои муцайж сохтани имконият ба халқ, ба шумули гурезацошацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон, ки худашон тақдири кишвари худро муайян
кунанд,
Эъломияро дар бораи истиқлолияти Ҷумцурии Тоҷикистон дастури амал қарор
дода ва мувофиқи моддацои 1, 2, 5, 99 ва 103-юми Конститутсияи (Қонуни Асосии)
Ҷумцурии Тоҷикистон.
Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон қарор мекунад:

Моддаи 1. Лоицаи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон, ки
комиссияи оид ба тацияи лоицаи Конститутсияи (Сарқонуни) нави Ҷумцурии
Тоҷикистон пешницод кардааст, бо назардошти ҷамъбасти муцокимаи халқк маъқул
дониста ва он ба овоздиции халқк (референдум) гузошта шавад.

Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон дар сурате қабулшуда цисоб
мешавад, ки ба он бештар аз нисфи интихобкунандагони Ҷумцурии Тоҷикистон, ки дар
референдум иштирок кардаанд, овоз дода бошанд.
Рӯзи овоздиции халқк (референдум) рӯзи

қабул намудани Конститутсияи

(Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон ба шумор рафта, ид эълон карда мешавад ва цар сол
цамчун Рӯзи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон таҷлил мегардад.

Моддаи 2. Мансаби Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон таъсис дода шавад. Дар як
вақт бо референдум оид ба қабул намудани Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии
Тоҷикистон интихоботи умумихалқии Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон гузаронида
шавад.
Интихоботи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон дар асоси Қонуни Ҷумцурии
Точикистон «Дар бораи интихоботи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон», ки дар ин
иҷлосия қабул гардид, гузаронида шавад.

Моддаи 3. Референдум барои қабул намудани Конститутсияи (Сарқонуни)
Ҷумцурии Тоҷикистон ва интихоботи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон 25 сентябри
соли 1994 таъин карда шавад.

Моддаи 4. Комиссияи марказии интихобот оид ба интихоботи Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон мувофиқи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи интихоботи
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон» ташкил карда шавад.
Ташкил ва гузаронидани овоздиции халқк (референдум)-ро барои қабул намудани
Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон ба зиммаи Комиссияи марказии
интихоботи оид ба интихоботи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон ва комиссияцои
интихоботии пожнк оид ба интихоботи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон гузошта
шавад.
Цамаи мақомоти давлатк ва шахсони мансабдор ба комиссияцои оид ба
гузаронидани референдум ва интихоботи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон жрии
зарурк расонанд. Цар гуна амалижтеро, ки ба татбиқи цуқуқи интихоботии шацрвандон
мамониат мерасонанд, пешгирк намоянд.

Моддаи 5. Хароҷоти вобаста бо гузаронидани референдум ва интихоботи
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон аз цисоби Буҷети ҷумцурк таъмин карда шавад.

Моддаи 6. Муқаррар карда шавад, ки то мавриди амал қарор додани
Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон цамаи мақомоти давлатии Ҷумцурии
Тоҷикистон ваколатцои худро мувофиқи Конститутсияи (Қонуни Асосии) Ҷумцурии
Тоҷикистон амалк менамоянд.

Моддаи 7. Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон аз рӯзи расман нашр
шудани он мавриди амал қарор дода мешавад. Аз худи цамон рӯз амали Конститутсияи
(Қонуни Асосии) Ҷумцурии Тоҷикистон, ки соли 1978 қабул шудааст, бо цамаи тағйирот
ва иловацои ба он дохил кардашуда қатъ мегардад.

Моддам 8. Қонунцои пештар қабулкардашудаи Ҷумцурии Тоҷикистон ва дигар
санадцои цуқуқии мақомоти цокимият ва идораи давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон дар
ҷузъе, ки ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон ихтилоф надорад, амали
худро цифз мекунанд. Цамаи қонунцо ва санадцои мазкури цуқуқк бояд ба Конститутсияи
(Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон дар давоми ду соли мавриди амал қарор гирифтани
он қабул карда шаванд.
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конститутсионк номида шудаанд, бояд баъди як соли мавриди амал қарор гирифтани он
қабул карда шаванд.

Моддаи 9. Баъди мавриди амал қарор гирифтани Конститутсияи (Сарқонуни)
Ҷумцурии Тоҷикистон депутатцои халқи Ҷумцурии Тоҷикистон цуқуқ ва ваколатцои
худро то кушода шудани иҷлосияи якуми Маҷлиси Олии Ҷумцрии Тоҷикистон цифз
мекунанд. Ин мӯцлат аз мӯцлати ваколатцои Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон даъвати
дувоздацум зижд буда наметавонад.
То кушода шудани аввалин иҷлосияи Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон Шӯрои
Олии Ҷумцурии Тоҷикистон даъвати дувоздацум, Ражсати он ва Раиси Шӯрои Олии
Ҷумцурии Тоҷикистон цамаи ваколатцоеро, ки Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии
Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, Ражсати он ва Раиси Маҷлиси Олии
Ҷумцурии Тоҷикистон медицад, иҷро мекунанд.
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон пеш аз шурӯъ намудан ба вазифа дар иҷлосияи
Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон даъвати дувоздацум савганд жд мекунад.

Моддаи 10. Шӯрои Вазирони Ҷумцурии Тоҷикистон то ташкили Цукумати нав
ваколатцои Цукуматро, ки Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк
кардааст, иҷро менамояд.

Моддаи 11. Шахсони мансабдор, ки онцоро Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон
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Тоҷикистон аз нав таъин ж интихоб мешаванд.
Баъди мавриди амал қарор гирифтани Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии
Тоҷикистон ваколати судяцои судцои Тоҷикистон то интихобот ж таъини нави онцо боқк
мемонад. Мӯцлати ин ваколатцо аз шаш моц зижд буда наметавонад.

Моддаи 12. Шӯрои депутатцои халқи Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон,
Шӯроцои депутатцои халқи вилоятцо, шацрцо, ноцияцо, шацракцо ва кишлоқцо,
кумитацои иҷроияи онцо ваколатцои худро то ташкили мақомоти нави мацаллии
цокимият мувофиқи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон ва қонунцои
мавҷуда дар ҷузъе, ки бо Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон мухолифат
надорад, иҷро намоянд.

Моддаи 13. Судцои цакамии Ҷумцурии Тоҷикистон ба судцои Иқтисодии Ҷумцурии
Тоҷикистон табдил дода мешаванд.
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интихоботи Суди конститутсионии Ҷумцурии Тоҷикистон амал мекунад.

Моддаи 15. Ин Қонун дорои эътибори Қонуни конститутсионк мебошад ва аз рӯзи
қабул шуданаш мавриди амал қарор мегирад.

Раиси Шӯрои Олии
Ҷумцурии Тоҷикистон
ш. Душанбе 20 июли соли 1994
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Э. РАЦМОНОВ

ҚОНУНИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН

Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон

Дар бораи сарватцои зеризаминк
(Ахбори Шфрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, соли 1994, № 15-16, мод.
235; Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, соли 1995, № 22, мод. 259;
соли 2008, №1 қисми 2, мод.16; №12, қисми 2, мод.1005)

Қонуни мазкур асосцои цуқуқии омфзиш, цифз ва истифодабарии
сарватцои зеризаминиро муқаррар намуда, муносибатцоро дар ин соца
танзим менамояд. (ҚҶТ аз 5.01.08 №351)
ФАСЛИ 1
ҚОИДАЦОИ УМУМИ

Моддаи 1. Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи сарватцои
зеризаминк
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи сарватцои зеризаминк
ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз Қонуни
мазкур ва дигар санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон, инчунин
санадцои цуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онцоро эътироф
кардааст, иборат мебошад. (ҚҶТ аз 5.01.08 №351)
Мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатии Вилояти Мухтори
Кфцистони Бадахшон, вилоятцо, шацру ноцияцо барои танзими муносибатцои
истифодаи сарватцои зеризаминк дар доираи ваколатцои муайянкардаи Қонуни
мазкур санадцо ба табъ мерасонанд. (ҚҶТ аз 5.01.08 №351)
Муносибатцое, ки дар иртибот бо истифода ва цифзи замин, об, олами
набототу цайвонот, цавои атмосфера цангоми истифодаи сарватцои зеризаминк ба
амал меоянд, тибқи қонунгузори марбутаи Ҷумцурии Тоҷикистон танзим
мегарданд.

Моддаи 11. Мафцумцои асоск

Дар Қонуни мазкур мафцумцои асосии зерин истифода мешаванд:
-омфзиши давлатии геологии қаъри замин – корцои геологии вобаста ба омфзиши
мониторингии цолати қаъри замин, сохтори геологии минтақацои алоцида ва цавзацо дар тамоми
қаламрави Ҷумцурии Тоҷикистон, маълум намудани дурнамои онцо оид ба мавҷуд будани
маъданцои фоиданок, сохтани харитацои геологии давлатк, ки маълумотцои асосиро оид ба
истифодабарии қаъри замин ташкил медицанд;
-қитъаи ҷудокардашудаи геологк – замима ба иҷозатнома барои омфзиши геологк - бо
нақша ва маълумотнома муайян намудани цудуди қитъаи қаъри замин, ки дар он
истифодабарандагон цуқуқи иктишофи геологиро доранд;
-ҷудо намудани замини кфцсор – замима ба иҷозатнома барои пешбурди корцои
иктишофи геологк ва истихроҷи маъданцои фоиданок, сохтмон ва ж истифодабарии иншоотцои
зеризаминк, ки ба иктишоф ва истихроҷ вобастагк надоранд, иҷозатнома барои истихроҷи
маъданцои фоиданоки ғайриминералии маъмулк бо мақсади тиҷорат ва ж сохтмони иншоотцои
зеризаминии новобаста ба истихроҷ ва иктишоф, ки истифодабарандагони қаъри замин аз рфи
нақша ва маълумоти минтақацои цудудашон муайян ба онцо цуқуқ доранд;
-истихроҷ – маҷмфи корцое, ки ба цосил намудани минералцои фоиданок аз қаъри замин,
цамчунин ба коркарди минералцои техногении моликияти давлатк, аз ҷумла ашжи минералии
ҷойцои нигоцдории муваққатк алоқаманд мебошанд; (ҚҶТ аз 31.12.08с №471)
-истихроҷи маъданцои фоиданоки маъмулк – истихроҷи маводе, ки дар қитъацои қаъри
замини дорои цуқуқи истифодаи доимк ва ж муваққатк ҷойгир аст, бе мақсади минбаъдаи бастани
ацд нисбати маъданцои фоиданоки ғайриминералк ва обцои зеризаминии истихроҷгардида;
- кон – қисми қитъаи қаъри замин, ки анбфци табиии маъданцои фоиданокро дар бар
мегирад;
- ашжи хоми минералк – қисми сарватцои истихроҷшуда (маводи кфцк, ашжи хоми кон ва
ғайра), ки маъданцои фоиданокро дар бар мегирад;
- истифодабарандагони сарватцои зеризаминк – шахсони воқек ва цуқуқк, ки мувофиқи
Қонуни мазкур иҷозати гузаронидани корцои геологк ва истихроҷи маъданцои фоиданокро
доранд;
- сарватцои зеризаминк – қисми қаъри замин, ки пожн аз қабати хок ва дар мавриди
набудани он дар таги бацрцо, кфлцо, даржцо ва дигар обанборцо то умқи дастрас, ки қабати онцо
барои гузаронидани корцои геологк ва истифодаи маъданцои фоиданок дар асоси комжбицои
илмию техникк дастрас аст;
- маъданцои фоиданоки маъмулк (ғайриминералк) – маъданцои фоиданок, ки дар шакли
табик (рег, шағал, хок ва ғайра) ва ницоят кам коркард ва тоза карда шудаанд, барои эцтижҷоти
хоҷагицои мацаллк истифода карда мешаванд;
- маҷмфи корцои истифодаи қаъри замин – корцое, ки бо омфзиши умумии давлатии
геологии қаъри замин, иктишоф ва истихроҷ, аз ҷумла корцои вобаста ба иктишоф ва истихроҷи
обцои зеризаминк, лойқацои табобатк, иктишофи қаъри замин барои партови обцои
истифодашуда, инчунин корцое, ки ба сохтмон ва истифодаи иншоотцои зеризаминии новобаста
ба истихроҷ алоқаманд мебошанд;

- коркарди аввалияи ашжи хоми минералк – коркарди маъданцои фоиданоки
истихроҷшуда аз рфи нақшацои технологк, ки ҷаражни пайдарпайи ғанисозк ва тағйири аввалияи
маъданцои фоиданоки истихроҷшударо муайян менамояд;
- коркарди ашжи хоми минералк – корцое, ки ба воситаи онцо аз ашжи хоми минералк
маъданцои фоиданок цосил карда мешаванд;
- маъданцои фоиданок – маводи минералии табик, ки дар қаъри замин ба шакли санг,
моеъ ва газ (аз ҷумла, обцои зеризаминк ва лойқацои табобатк) мавҷуданд ва барои истецсоли
неъматцои моддк муносиб мебошанд;
- каммаъданшавк – паст шудани сифати маъданцои фоиданок цангоми истихроҷ;
- истифодабарандагони доимии сарватцои зеризаминк – шахсони воқек ва цуқуқк, ки
цуқуқи бемфцлати истифодаи сарватцои зеризаминиро доранд;
- истифодабарандагони муваққатии сарватцои зеризаминк – шахсони воқек ва цуқуқк, ки
мфцлати мацдуди истифодаи сарватцои зеризаминиро доранд;
- корцои иктишофии геологк – корцое, ки ба ҷустуҷфи макони ҷойгиршавии маъданцои
фоиданок ва арзжбии онцо алоқаманд мебошанд;
- сохтмон ва истифодаи иншоотцои зеризаминк, ки ба корцои иктишофии геологк ва
истихроҷи маъданцои фоиданок вобастагк надоранд – корцои сохтмон ва истифодаи иншоотцои
зеризаминии таъиноти умумихоҷагк, ки барои нигоц доштани боқимондацои маводи
радиоактивк, мацсулоти зараровар ва оби партов ацамият доранд;
- қитъаи қаъри замин– қисми ба нақша гирифташудаи қаъри замин, ки дар қаламрави
мацдуд барои истифодабарандагон ҷудо карда мешавад;
- пардохти цаққи истифодаи сарватцои зеризаминк – пардохти якбора ба молики захираи
сарватцои зеризаминк (ба давлат) барои додани цуқуқи азхудкунии онцо;
- ҷудо намудани маблағ барои истифодаи сарватцои зеризаминк –
маблағгузории ҷорк ба молики захираи сарватцои зеризаминк (ба давлат) барои
пфшонидани хароҷотцои истифодабарии сарватцои зеризаминк. (ҚҶТ аз 5.01.08
№351)

Моддаи 2. Моликият ба сарватцои зеризаминии Ҷумцурии Тоҷикистон
Сарватцои зеризаминии Ҷумцурии Тоҷикистон пурра моликияти давлати
буда, ба моликони зерин дода мешавад:
ба мақомоти муайяни давлатк бо роци ба онцо додани цуқуқи молики;
ба истифодабарандагони сарватцои зеризаминк бо роци интиқоли цуқуқи
истифодаи бемӯцлат ж тацқими цуқуқи истифодаи мӯцлатноки сарватцои
зеризаминк.

Дар Ҷумцурии Тоҷикистон сарватцои зеризаминк моликияти хусуск шуда
наметавонад. Хариду фурӯш, тӯцфакунк, ба гарав мондани қитъацои манбаи
сарватцои зеризаминк ж ивазкунии худсаронаи онцо манъ аст.
Аъмоле, ки рӯирост ж пинцонк боиси вайроншавии цуқуқи моликияти
давлат ба сарватцои зеризаминк мегардад, манъ аст.

Моддаи 3. Фонди давлатии сарватцои зеризаминк
Тамоми сарватцои зеризаминк дар цудуди давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон
фонди давлатии сарватцои зеризаминк мебошанд, Ба он цам қисми
истифодашаванда ва цам истифоданашавандаи сарватцои зеризаминк мансуб аст.
Фонди давлатии сарватцои зеризаминиро ба манфиати тамоми ацолии
Ҷумцурии Тоҷикистон Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ихтижрдорк ва идора
мекунад.

Моддаи 4. Салоцияти Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи
танзими муносибатцо оид ба истифодаи сарватцои зеризаминк (хориҷ
карда шуд бо ҚҶТ аз 5.01.08 №351)

Моддаи 5. Салоцияти Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи
танзими муносибатцо оид ба истифодаи сарватцои зеризаминк
Дар соцаи танзими муносибатцо оид ба истифодаи сарватцои зеризаминк
масъалацои зерин дар ихтижри Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон мебошанд:
1) тацияю татбиқи барномацои давлатии истифода, барқарорсози вусъати
минбаъда ва сифатан бецтар намудани базаи ашжи хоми минералии ҷумцурк;
2) муқаррар намудани тартиби истифодаю цифзи сарватцои зеризаминк,
тацияи стандартцои (меъжру қоидацои) мувофиқ;
3) ихтижрдорк ва идора кардани фонди давлатии сарватцои зеризаминк, аз
ҷумла якҷоя бо мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатии Вилояти
Мухтори Кфцистони Бадахшон, вилоятцо шацру ноцияхо ихтижрдорк ва идора
кардани фонди маъданцои фоиданоки маъмулк;
4) муайян намудани номгӯк маъданцои фоиданоки маъмулк, инчунин
номгӯк маводи коллексионк ва маъданцои фоиданок, ки барои заршуии косибк
иҷозат дода шудааст;
5) додани иҷозатнома барои истифодаи сарватцои зеризаминк ва коркарди
ашжи хоми минералк;

6) муқаррар намудани циссаву андозаи истихроҷ, коркард ва фурӯши ашжи
хоми минералии дорок ацамияти давлатк барои корхонацо;
7) муқаррар намудани тартиби ҷалбкунии маблаuцои хориҷк, додани
литсензия ва консессияцо ба шахсони цуқуқии хориҷк ва шацрвандон барои
ҷустуҷӯ, инкишоф, истихроҷ ва коркарди ашьжи хоми минерали инчунин
истифодаи сарватцои зеризаминк ба мақсадцои дигар ва назорат ба риояи он;
8) таъсиси системаи ягонаи фонди давлатии ахбори геологи дар бораи
сарватцои зеризаминк, истифодабарии ахбори аз цисоби маблаuи давлатк
бадастомада;
9) назорати давлатии истифодаи самараноку цифзи сарватцои зеризаминк,
инчунин муқаррар намудани тартиби татбиқи он;
10) тартиб додани баланси давлатии захирацои маъданцои фоиданок,
бацисобгирии давлатии қитъацои сарватцои зеризаминие, ки барои истихроҷи
маъданцои фоиданок ва сохтмони иншоотцои зеризаминии ба истихроҷи
маъданцои фоиданок дахлнадошта истифода мешавад, бақайдгирии давлатии
корцои омӯзиши геологи ва истифодабарии сарватцои зеризаминк аз ҷониби
корхонаю ташкилотцо сарфи назар аз шакли моликияташон;
11) экспертизаи давлатии ахбор оид ба маъданцои фоиданоки кашфшуда,
хусусиятцои дигари сарватцои зеризаминие, ки қимати онцоро муайян мекунанд;
12) ҷорк намудани мацдудияти истифодабарии сарватцои зеризаминк дар
қитъацои ҷудогона ба мақсади таъмин намудани амнияти миллк ва цифзи муцити
зист;
13) муайян кардани сижсати давлатк амали намудани цамкории
байналмилалк дар соцаи истифода ва муцофизати сарватцои зеризаминк; (ҚҶТ
аз 5.01.08 №351)
14) тасдиқ намудани меъжрцои пардохт барои истифодаи сарватцои
зерзаминк;
15) қатъи цуқуқи истифодаи сарватцои зеризамини дар сурати вайронкунии
талаботи ин Қонун;
16) мутобиқати корцои тадқиқоти илмк ва таҷрибавию конструкторие, ки ба
истифодаи сарватцои зеризаминк алоқаманданд;
17) цимояи цуқуқи истифодабарандагони сарватцои зеризаминк ва
манфиати шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон;
18) цалли бацсцо дар бобати истифодаи сарватцои зеризаминк дар байни
Вилояти Мухтори Кфцистони Бадахшон, вилоятцо, шацру ноцияцои тобеи
Ҷумцурии Тоҷикистон; (ҚҶТ аз 5.01.08 №351)
19) экспертизаи давлатии лоицацои истифодабарии сарватцои зеризаминие,
ки дар асоси шартномацои мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон

басташуда ба истифодабарандагони хориҷии сарватцои зеризаминк дода
мешаванд;
20) танзими масъалацои дигари истифодаи сарватцои зеризаминие, ки
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муайян намудааст. (ҚҶТ аз 5.01.08
№351)
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ваколатцои ҷудогонаро барои танзими
муносибатцои оид ба истифодаи сарватцои зеризаминк ба мақомоти цокимияти
давлатии ВАБК, вилоятцо, шацру ноцияцо ва мақомоти давлатии ҷумцурк дода
метавонад.

Моддаи 6. Салоцияти мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти
давлатии Вилояти Мухтори Кфцистони Бадахшон, вилоятцо, шацрцо ва
ноцияцои тобеи ҷумцурк ва вилояти дар соцаи танзими муносибати
истифодаи сарватцои зеризаминк. (ҚҶТ аз 5.01.08 №351)

Дар соцаи танзими муносибатцо оид ба истифодаи сарватцои зеризаминк
масъалацои зайл дар ихтижри мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти
давлатии Вилояти Мухтори Кфцистони Бадахшон, вилоятцо, шацру ноцияцои
тобеи ҷумцурк мебошанд: (ҚҶТ аз 5.01.08 №351)
1) танзими муносибатцо дар бобати истифода ва цифзи сарватцои
зеризаминк дар доираи ваколатцои муқарраркардаи Қонуни мазкур;
2) ба амал баровардани ваколатцо дар доираи салоцияти якҷоя бо Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба ихтижрдорк кардани фонди давлатии маъданцои
маъмулии фоиданок;
3) иштирок дар тация ва татбиқи барномацои давлатии омӯзиши геологии
сарватцои зеризаминк, инкишофу азхудкунии базаи ашжи хоми минералии
Ҷумцурии Тоҷикистон;
4) тация ва татбиқи барномацои минтақавии инкишоф ва истифодабарии
базаи ашжи хоми минералк. (ҚҶТ аз 5.01.08 №351)
Ғайр аз ин корцои зерин дар ихтижри ба мақомоти иҷроияи
мацаллиицокимияти давлатк шацру ноцияцои тобеи ҷумцурк ва инчунин тобеи
вилоятк мебошад: (ҚҶТ аз 5.01.08 №351)
1) ба истифодабарандагони сарватцои зеризаминк додани иҷозат барои
истифодаи замин ва қитъацои ҷудошудаи замин тибқи қонунгузорк оид ба
замини Ҷумцурии Тоҷикистон;
2) ҷудо карда додани қитъацои замини курсор барои истихроҷи концои
маъданцои фоиданоки маъмулк;

3) назорат ба истифодаи оқилонаи сарватцои зеризаминк цангоми
истихроҷи маъданцои фоиданоки маъмулк, инчунин цангоми сохтмон ва
истифодабарии иншоотцои зеризаминк, ки бо истихроҷи маъданцои фоиданок
вобаста нестанд;
4) қатъ гардидани цуқуқи истифодаи сарватцои зеризаминк дар цудуди
салоцияти худ дар сурати вайронкунии талаботи ин Қонун;
5) ҷорк кардани мацдудиятцо дар истифодаи қитъацои сарватцои
зеризаминк дар цудуди мацалцои ацолинишин, минтақацои наздишацрк,
объектцои саноат, нақлижт ва алоқа дар цолатцое, ки агар чунин истифодабарк, ба
цажту саломатии ацолк хавфро ба вуҷуд оварда, ба объектцои хоҷагк ва ж муцити
зисти табик зарар расонад.

ФАСЛИ II
ИСТИФОДАИ САРВАТЦОИ ЗЕРИЗАМИНB

Моддаи 7. Намудцои истифодаи сарватцои зеризаминк
Сарватцои зеризаминк барои мақсадцои зайл мавриди истифода қарор
мегиранд:
1) омӯзиши геологи;
2) истихроҷи маъданцои фоиданок, аз ҷумла истифодаи партови корхонацои
истихроҷи маъдан ва коркарди он:
3) сохтмон ва истифодаи иншоотцои зеризаминие, ки ба истихроҷи
маъданцои фоиданок алоқаманд нестанд, аз ҷумла иншоотцо барои дар зери
замин нигоц, доштани нафт, газ ва дигар моддаю масолец, инчунин барои
гуронидани моддацои зарарнок, партови саноат ва обцои ганда;
4) ташкили объектцои бахусус цифзшавандаи геологи, ки дорок ацамиятк
илмк, фарцангк, эстетики, санитарию табобатк ва uайра мебошанд
(омӯзишгоццои илмию таълимк, мамнуъгоццои геологи, ждгоризцои табик, uорцо
ва дигар холигицои зеризаминк).
5) ҷамъ кардани маводи минералоги, палеонтологи ва маводи дигари
коллексионии геологи.

Моддаи 8. Барои истифода додани сарватцои зеризаминк
Њуқуқи истифодаи сарватцои зеризаминк мувофиқи Қонуни
Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадицк ба баъзе намудцои
фаъолият» амалк карда мешавад. (ҚҶТ аз 5.01.08 №351)

Мувофиқи литсензияе, ки барои истихроҷи маъданцои фоиданок, сохтмон
ва истифодабарии иншоотцои зеризаминии новобаста ба истихроҷи маъданцои
фоиданок, ташкили объектцои геологии ба таври махсус цифзшаванда цуқуқ
медицад, ба истифодабарандагон қитъаи замини кӯцсор ҷудо карда мешавад.
Замини кӯцсор инчунин барои омӯзиши геологии сарватцои зеризаминк ва
цамзамон истихроҷ намудан ж истихроҷи минбаъдаи бевоситаи маъданцои
фоиданок дода мешавад, аз рӯи шарту шароити озмун, қарордод ж имтижз
(консессия), инчунин дар асоси гуфтушунидцои мустақими байни довталабони
истифодаи сарватцои зеризаминк ва социби сарватцои зеризаминк.
Қитъаи замини кӯцсор бо тартиби муқарраркардаи Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон дода ва қайд карда шуда, барои истихроҷи маъданцои фоиданоки
маъмулк танцо аз ҷониби мақоми назорати истихроҷи маъдан ба қайд гирифта
мешавад
Соцацои сарватцои зеризамини барои омӯзиши геологи ба тариқи қитъаи
ҷудокардашудаи геологи дода мешаванд.
Истифодабарандаи сарватцои зеризаминк, ки қисми замини кӯцсорро ж
геологи социб шудааст, мувофиқи литсензияи гирифтааш дар цудуди он ба
истифодаи сарватцои зеризаминк цуқуқи комил дорад. Цама гуна корцои
истифодаи сарватцои зеризаминк дар цудуди замини кӯцсор ж геологи танцо бо
ризояти истифодабарандае, ки замини кӯцсор ж геологи ба ӯ дода шудааст, ба ҷо
оварда мешаванд.
Шахсони цуқуқк ва воқек, ки аз цисоби худ корцои геологиро маблаu
таъин мекунанд, дар сурати риояи талаботи ин Қонун барои истифодабарии кор
цуқуқи истиснок доранд. Ин цуқуқ дар сурате аз байн меравад, ки дар давоми ду
соли баъди тасдиқ гардидани захирацои маводи маъданк кони кашф кардашуда
истифода нашуда бошад. (ҚҶТ аз 31.12.08с №471)

Моддаи 9. Мацдудияти истифодаи сарватцои зеризаминк
Њукумати Ҷумцурии Тоҷикистон истифодаи қитъацои алоцидаи
қаъри заминро бо мақсади таъмини амнияти миллк ва цифзи муцити зист
метавонад мацдуд ва ж қатъ намояд. (ҚҶТ аз 5.01.08 №351)
Истифодаи сарватцои зеризаминк дар цудуди мацалцои ацолинишин,
минтақацои наздишацрк, объектцои саноатк, нақлижт ва алоқа дар сурати тацдид
кардани хавф ба цажт ва сицатии мардум ж хавфи зижн додани объектцои хоҷагк ва
муцити табии зист қисман ж пурра манъ карда мешавад.
Сарватцои зеризаминии цудуди ба таври махсус цифзшаванда мувофиқи
мақомашон мавриди истифода қарор мегиранд.

Моддаи 10. Истифодабарандагони сарватцои зеризаминк

Корхонацои давлатк, кооперативк, муассисацои ҷамъиятк, ташкилоту
муассисацо, субъектцок фаъолияти социбкорк сарфи назар аз шакли
моликияташон ва шацрвандон, аз ҷумла шахсони цуқуқк ва шацрвандони
давлатцои дигар истифодабарандаи сарватцои зеризаминк буда метавонанд, агар
асноди қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон тартиби дигарро пешбинк накарда
бошад.
Њуқуқи истифодаи сарватцои зеризаминиро барои омфзиш ва истихроҷи ашжи
хоми радиоактивк, анборкунии партовцои онцо танцо шахсони цуқуқие доранд, ки дар
Ҷумцурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудаанд ва бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни
Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадицк ба баъзе намудцои фаъолият»
иҷозатнома доранд. (ҚҶТ аз 31.12.08с №471).

Моддаи 11. Мӯцлатцои истифодаи сарватцои зеризаминк
Сарватцои зеризаминк барои истифода ба мӯцлати муайян ж бе мацдудияти
мӯцлат дода мешаванд.
Бе мацдудияти мӯцлат қитъацои сарватцои зеризаминк барои сохтмону
истифодаи иншоотцои зеризаминии новобаста ба истихроҷи маъданцои
фоиданок ва бунжди объектцои махсус цифзшаванда ва дигар мақсадцо дода
мешаванд.
Мӯцлати истифодаи сарватцои зеризаминк тибқи литсензияцо муқаррар
шуда, бо ташаббуси истифодабарандагон дароз карда мешавад.
Мӯцлати истифодаи сарватцои зеризаминк аз рӯзи гирифтани цуқуқи
истифодаи он цисоб карда мешавад.

Моддаи 12. Тартиби додани литсензия барои истифодаи сарватцои
зеризаминк
Тартиби додани литсензияро барои цуқуқи истифодаи сарватцои
зеризаминк Низомномаи тасдиқ кардаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон
муқаррар менамояд.
Литсензияи истифодаи сарватцои зеризаминк бояд имконияти баробарро
ба цамаи шахсони цуқуқк ва шацрвандон барои гирифтани литсензияцо,
кафолатцои заруриро барои истифодаи қитъацои сарватцои зеризаминк ва
цимояи цуқуқк онцо таъмин намояд.

Моддаи 13. Талабцои зиддимонополк
Амалижти мақомоти цокимияти иҷроия ва идоракунк, инчунин цама гуна
субъектцои хоҷагк (истифодабарандагони сарватцои зеризаминк) дар мавридцое
манъ ж нодуруст цисобида мешавад, ки агар;

1) бар хилофи шартцои конкурс ж музояда иштироки шахсони цуқуқи ва
воқеие, ки мувофиқи ин қонун мақсади социби цуқуқи истифодаи сарватцои
зеризаминк шудан доранд, мацдуд карда шавад;
2) аз додани иҷозатномацо ба uолибони конкурсцо ва музоядацо саркашк
кунанд;
3) истифодабарандагони сарватцои зеризаминк, ки сохторцои
таъсисдодаашон бо субъектцои хоҷагии дар соцаи истифодаи сарватцои
зеризаминк мавқеи бартаринокдошта рақобат мекунанд, мавриди поймол
намудани цуқуқ қарор гиранд;
4) истифодабарандагони сарватцои зеризаминк цангоми социб шудан ба
объектцои нақлижту инфраструктура мавриди поймол намудани цуқуқ қарор
гиранд.

Моддаи 14. Додани манбаи сарватцои зеризаминк барои истихроҷи
концои маъданцои фоиданоки маъмулк
Тартиби додани манбаи сарватцои зеризаминиро барои кушодани концои
маъданцои фоиданоки маъмулк, тартиби аз тарафи шахсони цуқуқк ва воқек
истифода бурдани сарватцои зеризаминк дар цудуди қитъацои замине, ки барои
истихроҷи маъданцои фоиданоки маъмулк, инчунин бо мақсадцои новобаста аз
истихроҷи маъданцои фоиданок дода мешаванд, ба мақомоти иҷроияи
мацаллии цокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кфцистони Бадахшон,
вилоятцо, шацрцо ва ноцияцои тобеи ҷумцурк бо мувофиқати Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон муқаррар мекунанд. (ҚҶТ аз 5.01.08 №351)
Агар имконияти цамчун манбаи ашжи хоми алтернативк истифода бурдани
партови концои маъдан ва корхонацои дигар мавҷуд бошад, манбаъцои сарватцои
зеризаминк барои истихроҷи маъданцои фоидаи маъмулк бо мақсади истецсоли
маводи бинокорк дода намешаванд.

Моддаи 15. Истихроҷи маъданцои фоиданоки маъмулк аз тарафи
социбони қитъацои замин
Социбони қитъацои замин цуқуқ доранд бо майли худ дар цудуди
қитъаашон, бидуни таркишгарк мувофиқи Қонуни мазкур истихроҷи маъданцои
фоиданоки маъмулиро ба роц, монанд ва дар ҷумцурии то 5 метр барои
эцтижҷоташон иншоотцои зеризаминк созанд.

Моддаи 16. Истихроҷи маъданцои фоиданок бо усули заршӯк ва ба
тариқи ихтижрк

Дар концо ва манбаъцои металлцои асил ва дигар маъданцои фоиданок ж
қитъацои онцо мувофиқи рӯйхати тасдиқнамудаи Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон ба шацрвандони алоцида ж гурӯци шахсоне, ки дар ширкатцо (артелцо)
муттацид гардидаанд, барои истихроҷи ашжи хоми минерали бо усули заршӯи ва
ба тариқи ихтижрк бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумцурии
Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадицк ба баъзе намудцои фаъолият
иҷозат дода мешавад. Манбаъцои сарватцои зеризаминк барои истифодаашон
мувофиқи моддацои 8 ва 12-уми Қонуни мазкур дода мешаванд. (ҚҶТ аз 5.01.08
№351)
Маъданцои фоиданок бо усули заршӯк ва ба тариқи ихтижрк аз ҷониби
шацрвандони алоцида ж гурӯци шахсон мувофиқи иҷозатномаи корхонацои
истихроҷи маъдан дар цудуди замини кӯцсори онцо аз рӯи шартнома бо онцо дар
сурати цатман ба ин корхонацо супоридани ашжи хоми минералии
истихроҷкардаашон истецсол карда мешаванд. Корцои истихроҷи маъдани
фоиданокро дар цудуди қитъацои кӯцсор бо усули заршӯк ва ба тариқи ихтижрк
корхонацои истихроҷкунандаи маъдан назорат мекунанд.
Истифодабарандагони манбаъцои сарватцои зеризаминк металлцои
қиматбацои истихроҷшударо бояд ба корхонацои соцаи дахлдори ноция ж ба
нуқтацои қабули махсус таъсисжфта супоранд. Онцо цуқуқи ба шахсони цуқуқии
сеюм ва шацрвандон фурӯхтани мацсулоти истецсолкардаашонро надоранд.
Маъданцои фоиданоки дигари истихроҷшударо мувофиқи литсензия
мефурӯшанд.

Моддаи 17. Истихроҷ ва цифзи оби ширини зеризаминк
Оби ширини зеризаминк бидуни ҷудо кардани замин бо риояи Кодекси оби
Ҷумцурии Тоҷикистон ва дигар қоидацои муқаррарнамудаи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон истихроҷ карда мешавад.
Цифзи оби ширини зеризаминк аз истифодаи оқилонаи он ва андешидани
тадбирцои дахлдор барои кам ва олуда нашудани ин об иборат аст. Корхонаю
ташкилотцое, ки аз зери замин оби ширин мекашанд, бояд аз каму зиждшавии
оби обгирцо ва атрофу акнофи он огоцу бохабар бошанд. Чоццои мушоцидавк бо
маслицати ташкилотцои гидрогеологии мацал канда мешаванд.
Агар сифату миқдори оби обгирцо таuйир жбад, корхонаю ташкилотцое, ки
ин обгирцо дар ихтижрашон мебошанд, бояд ба мақомоти назораткунандаи цифзи
оби ширин аз ин хусус зуд хабар дицанд.

Моддаи 18. Истихроҷи таҷрибавию саноатии маъданцои фоиданок
Маъданцои фоиданок ж қисми онцо бидуни ҷудо кардани қитъаи замини
кӯцсор барои таҷрибаи саноатк истихроҷ карда мешаванд.

Цуқуқ барои коркарди таҷрибавию саноати дар мавридцои истиснои дода
мешавад. Иҷозатнома барои он аз тарафи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон баъди
экспертиза шудани лоицаи корцо ба тартибе, ки ин Қoнун муқаррар кардааст,
дода мешавад. Иҷозатнома барои он бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни
Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадицк ба баъзе намудцои
фаъолият» дода мешавад. (ҚҶТ аз 5.01.08 №351)
Ашжи хоми минералии истихроҷшуда ва мацсулоти коркарди он бояд аз
рӯи литсензия фурӯхта, сипас аз онцо маблаuи муқарраршуда ситонида шавад.

Моддаи 19. Ошкор шудани маъданцои фоиданок цангоми истифодаи
қаъри замин (ҚҶТ аз 5.01.08 №351)
Истифодабарандагони сарватцои зеризаминк зимни кушодани концо дар
сурати ошкор гардидани захирацои сангцои пурарзишу нимаарзиш, ороишк,
кристаллцои оптики, пьезоэлектрк, сангцои музейбоб ва коллексионк ва дигар
маъданцои фоиданок, ки арзиши илмию амалк доранд, бояд корцоро қатъ
намуда, аз ошкор гардидани маъданцои фоиданок ба фонди давлатии ахбори
геологи оид ба сарватцои зеризаминк хабар дицанд.
Кори ин қитъа баъди гирифтани иҷозати фонди давлатии ахбори геологи
оид ба сарватцои зеризаминк давом дода мешавад.

Моддаи 20. Асосцои қатъ гардидани цуқуқи истифодаи сарватцои
зеризаминк
Цуқуқи истифодаи манбаъцои сарватцои зеризаминк дар сурате қатъ
мегардад, ки;
1) Мӯцлати эътибори литсензия ба охир расад;
2) социби литсензия аз цуқуқи истифодаи манбаъцои сарватцои зеризаминк
даст кашад;
3) шарти муцими дар литсензия зикргардида пеш ояд, ки ба татбиқи
минбаъдаи цуқуқиаш монеъ мешавад.
Цуқуқи истифодаи манбаъцои сарватцои зеризаминиро мақоми
литсензиядицанда дар мавридцои зайл пеш аз мӯцлат қатъ намуда, боздошта ва ж
мацдуд карда метавонад:
1) ба цает ва саломатии одамоне, ки дар минтақаи истифодаи сарватцои
зеризаминк кор ж зиндагк мекунанд, хатари бевосита тацдид кунад;
2) истифодабарандаи сарватцои зеризаминк шартцои литсензияро вайрон
карда бошад;

3) истифодабарандаи сарватцои зеризаминк қоидацои муқарраршудаи
истифодабарии манбаъцои зеризаминиро мунтазам вайрон намояд;
4) вазъияти фавқулодда ба вуҷуд ояд (офатцои табик, ҷанг ва uайра);
5) истифодабарандаи сарватцои зеризаминк дар мӯцлати муқарраркардаи
литсензия бо сабабцои ба ӯ вобаста корцои истифодаи манбаъцои зеризаминиро
дар цаҷми пешбинишуда иҷро накарда бошад;
6) корхона ж субъекти дигари фаъолияти хоҷагие, ки манбаъцои сарватцои
зеризаминиро барои истифода гирифта буд, барцамхурад.
Агар истифодабарандаи манбаъцои сарватцои зеризаминк бо қарори
барцамдицк, боздорк ва мацдудкунии цуқуқи истифодабарии сарватцои
зеризаминк розк набошад, метавонад ба таври маъмурк ж тавассути додгоц
шикоят намояд.

Моддаи 21. Тартиби пеш аз мӯцлат қатъ намудани цуқуқи истифодаи
сарватцои зеризаминк
Дар цолатцои пешбининамудаи бандцои 1 ва 4-уми қисми дуюми моддаи 20уми Қонуни мазкур истифодаи сарватцои зеризаминк пас аз қарори мақоми
босалоцият оид ба манъ кардани истифодаи сарватцои зеризаминк ва ба таври
хаттк огоц кардани истифодабаранда қатъ мегардад.
Дар цолатцои муқарраркардаи бандцои 2, 3 ва 5-уми қисми дуюми моддаи
20-уми Қонуни мазкур қарор дар бораи қатъи цуқуқи истифодабарии сарватцои
зеризаминк мумкин аст пас аз се моци ба таври хаттк дар бораи вайронкорицо ва
наандешидани тадбирцои ислоцкунандаи онцо огоц намудани истифодабарандаи
сарватцои зеризаминк қабул карда шавад.
Цуқуқи истифодабарии сарватцои зеризаминк дар сурати бекор кардан ж
бозпас гирифтани литсензия қатъ мегардад.
Агар цуқуқи истифодабарии сарватцои зеризаминк пеш аз мӯцлат бекор
карда шавад, корхона бо тартиби муқарраркардаи моддаи 27-уми қонуни мазкур
барцам дода ж муваққатан хобонда мешавад. Хароҷоти барцамдицк ва хобондани
корхонаро истифодабарандаи сарватцои зеризаминк мепардозад, агар
истифодабарии сарватцои зеризаминк бо сабабцои дар бандцои 1 (агар корхона
гуннацкор бошад), 2, 3 қисми дуюми моддаи 26-уми Қонуни мазкур зикргардида ж
бо ташаббуси истифодабарандаи сарватцои зеризаминк қатъ шуда бошад.
Хароҷоти хобондан ва барцамдиции корхонаи истифодабарандаи сарватцои
зеризаминиро давлат ба ӯцда мегирад, агар истифодабарии сарватцои
зеризаминк бо сабабцои дар бандк 1 (дар сурати гуннацкор набудани корхона) ва
банди 4 қисми дуюми моддаи 20-уми қонуни мазкур зикргардида қатъ шуда
бошад.

Агар вазъияту шароити боздоштан ж мацдуд сохтани цуқуқи истифодабарии
сарватцои зеризаминк ислоц, карда шавад, цуқуқи мазкур пурра барқарор хоцад
шуд. Дар сурати набудани гуноци истифодабарандаи сарватцои зеризаминк
мӯцлати боздоштани цуқуқи ӯ ба мӯцлати эътибори литсензия дохил намешавад.

Моддаи 22. Цуқуқу вазифацои асосии истифодабарандаи сарватцои
зеризаминк
Истифодабарандаи сарватцои зеризаминк цуқуқ дорад:
1) қитъаи манбаъцои сарватцои зеризаминии ба ихтижри ӯ додаро бахри
шаклцои мӯцталифи фаъолияти социбкорк ж фаъолияти дигар, ки ба мақсадцои
дар литсензия зикршуда мувофиқ аст, истифода барад;
2) шакли ин фаъолиятро, ки ба асноди қонунгузорию меъжрк мухолиф нест,
мустақилона интихоб намояд;
3) натиҷаи фаъолияти худро, аз ҷумла ашжи хоми минералии
истихроҷнамудаашро мувофиқи литсензия ва қонунгузорк истифода барад;
4) партови корхонаи истихроҷи маъдани худ ва истецсолоти коркарди бо он
алоқамандро, агар шартцои дигар дар литсензия зикр нажфта бошанд, истифода
барад:
5) сохтмонро дар майдони маъданцои фоиданок дар цудуди қитъаи замини
кӯцсори ба ӯ додашуда мацдуд намояд;
6) бе иҷозати иловагк аз цисоби маблаuи худ омӯзиши геологии сарватцои
зеризаминиро дар цудуди замини кӯцсори ҷудокардашуда доир намояд;
7) дар сурати пайдо шудани вазъияте, ки аз цолатцои дигари мавриди
литсензиягири фарқ дорад, ба мақомоти литсензиядицанда барои таuйир додани
шартцои он муроҷиат намояд;
8) фаъолияти дигар шахсони цуқуқию воқеиро дар истифодаи замин ва
сарватцои зеризаминк дар цудуди замини дар ихтижрашон буда мацдуд намояд,
агар дар литсензия мувофиқи қонунгузорк тартиби дигар пешбинк нашуда
бошад.
Истифодабарандаи сарватцои зеризаминк нисбат ба довталабони дигар дар
масъалаи дароз кардани мӯцлати амали литсензия бартарк дорад.
Ӯцдадорицои истифодабарандаи сарватцои зеризаминк аз инцо иборат аст:
1) риоя намудани талаботи қонунгузорк, инчунин стандартцои (меъжру
қоидацои) бо тартиби муайян тасдиқшудаи технологияи доир намудани корцои
марбут ба истифодабарии сарватцои зеризаминк;
2) риоя кардани талаботи лоицацои техники ва нақшаи тараққижти корцои
оид ба маъдан;

3) зимни истифодаи сарватцои зеризаминк ба роц, мондани цуҷҷатнигории
геологи, маркшейдерк ва uайра, инчунин таъмини нигоцдории онцо;
4) таъмини назорати идоравк цангоми истифодабарии сарватцои
зеризаминк;
5) ба фонди давлатии ахбори геологи дар бораи сарватцои зеризамини
додани ахбору маълумотк геологи;
6) ба фонди давлатии ахбори геологи дар бораи сарватцои зеризаминк,
мақомоти назорати истихроҷи маъдан ва омори давлатк додани маълумотцо доир
ба маъданцои фоиданоки инкишофшуда, истихроҷшаванда ва дар қаър
нопадидшаванда, таркиби онцо ва ба мақсади бидуни истихроҷи маъданцои
фоиданок истифодабарии сарватцои зеризаминк;
7) бехатар иҷро кардани корцои истифодаи сарватцои зеризаминк;
8) риоя намудани стандартцои (меъжру қоидацои) бо тартиби муайян
тасдиқшудае, ки шароити цифзи манбаъцои сарватцои зеризаминк, цавои
атмосфера, замин, ҷангал, об, инчунин биноцо ва иншоотцоро аз таъсири бади
корцои истифодаи сарватцои зеризаминк танзим мекунад;
9) ба цолати қобили истифодаи минбаъда овардани қитъацои замин ва дигар
объектцои табиие, ки цангоми истифодаи сарватцои зеризаминк хароб шудаанд;
10) цифзи концо ва чоццои иқтишофии кофташуда, ки минбаъд барои
мавриди истифода қарор додани онцо ж ба мақсади дигари хоҷагк лозим шуда
метавонанд, барцам додани концо ва чоццои кофташуда, ки минбаъд қобили
истифода намебошанд;
11) иҷро кардани шартцои литсензия, цангоми истифодаи сарватцои
зеризаминк сари вақт ва дуруст пардохтани маблаuцо.

ФАСЛИ III
ИСТИФОДАИ САМАРАНОК ВА ЦИФЗИ САРВАТЦОИ ЗЕРИЗАМИНB

Моддаи 23. Талабцои асоск дар мавриди истифодаи самаранок ва цифзи
сарватцои зеризаминк
Талабцои асоск дар мавриди истифодаи самаранок ва цифзи сарватцои
зеризаминк аз инцо иборатанд;
1) риояи тартиби муқарраркардаи қонунгузорк дар бобати ба истифода
додани манбаъцои сарватцои зеризаминк ва роц, надодан ба истифодаи
худсаронаи манбаъцои сарватцои зеризаминк;

2) омӯзиши пурра ва хушсифати геологи, истифодаи оқилонаи комплекск
ва цифзи сарватцои зеризаминк;
3) ба роц мондани омӯзиши пешакии геологии сарватцои зеризаминк, аз
ҷумла дар рафти кандани концо, ки зухуроти пурраи бацои цаққонии захираи
маъданцои фоиданокро таъмин менамояд ж хусусиятцои қитъацои сарватцои
зеризаминие, ки ба мақсадцои новобаста бо истихроҷи маъданцои фоиданок дода
шудаанд;
4) экспертизаи давлатк ва муцосибаи давлатии захираи маъданцои
фоиданок, инчунин қитъацои сарватцои зеризаминие, ки барои мақсадцои
новобаста ба истихроҷ истифода бурда мешаванд;
5) истихроҷи пурраи захираи маъданцои фоиданоки асоск ва цамроци онцо
ҷойгирифта ва унсурцои туфайлк;
6) цисобу китоби пурраи маъданцои фоиданоки истецсолшуда ва захираи
маъданцои асоск, маъданцои цамроци онцо ҷойгирифта ва унсурони фоиданоки
туфайлк;
7) цифзи концои маъданцои фоиданок аз обзеркунк, сӯхтор ва дигар
омилцое, ки сифати маъданцои фоиданок ва қимати саноатии концоро паст карда,
шароити истихроҷи онцоро мушкил мегардонад;
8) пешгирк намудани манбаъцои зеризаминк ва муцити зист аз олудашавк
цангоми корцои истифодаи сарватцои зеризаминк, махсусан дар вақти дар зери
замин захира кардани нафт, газ ва дигар моддацои масолец, гӯр кардани моддацои
зарарнок ва партови истецсолот ва оби ганда;
9) риояи тартиби муайяншудаи хобонидан ва барцамдиции корхонацои
истихроҷи маъданцои фоиданок ва иншоотцои зеризаминии ба истихроҷи маъдан
алоқаманд набуда;
10) пешгирк намуданк сохтмони худсарона дар масоцати концои маъданцои
фоиданок ва риояи тартиби муқарраршудаи истифодаи ин масоцатцо ба
мақсадцои дигар;
11) пешгирии гуншавии партовцои саноатию рӯзuор дар ҷойцои ҷамъшавии
об ва захираи обцои зеризаминк, ки барои нӯшидан ж саноат истифода мешаванд.
Дар сурати вайрон гардидани талаботи моддаи мазкур цуқуқи истифодаи
манбаъцои сарватцои зеризамини аз ҷониби мақомоти махсуси салоциятдори
давлатк мувофиқи қонунгузорк мацдуд намуда, боздошта ж қатъ карда мешавад.

Моддаи 24. Талаботи асосии бехатарии корцои истифодаи сарватцои
зеризаминк
Ба сохтмон ва истифодаи корхонацои истихроҷи маъданцои фоиданок,
иншоотцои зеризаминии таъиноти гуногун, омӯзиши геологии сарватцои

зеризаминк дар сурате иҷозат дода мешавад, ки бехатарии цажт ва сицатии
кормандони корхонацои мазкур ва ацолии сокини минтақаи истифодаи сарватцои
зеризаминк таъмин карда шавад.
Мақомоти цокимияти иҷроия (цукуматцо) ва идора, истифодабарандагони
сарватцои зеризаминк, мақомоти назорати давлатии истихроҷи маъдан дар
доираи салоцияти худ ӯцдадоранд иҷрои талаботи қонунцо, инчунин стандартцои
(меъжру қоидацои) ба тартиби муайян тасдиқшударо оид ба бехатарии корцои
истифодаи сарватцои зеризаминк таъмин намоянд.
Масъулияти бевоситаи таъмини бехатарии шароити кори истифодаи,
сарватцои зеризаминк ба зиммаи роцбарони корхонацо, сарфи назар аз он ки ин
корхонацо мувофиқи литсензия ж аз рӯи шартномацо кор мекунанд, гузошта
мешавад.
Талаботи асосии таъмини бехатарии корцои истифодаи сарватцои
зеризаминк аз инцо иборатанд:
1) ба корцои ин соца роц, додани танцо шахсони дорои тайжрию тахассуси
махсус;
2) бо сару либоси махсус ва воситацои бехатарии коллективию инфиродк
таъмин намуданк шахсоне, ки ба корцои маъдан ва пармакунк машuуланд;
3) истифодаи мошинцо, таҷцизот ва маводе, ки ба талаботи қоидацои
бехатарк ва меъжрцои санитарк мувофиқанд;
4) истифодаи дурусти маводи тарканда, воситацои таркиш, цисобу китоб,
нигацдорк ва царчи дурусти онцо;
5) анҷом додани маҷмӯи мушоцидацои геологи, маркшейдерк ва
мушоцидацои дигаре, ки барои таъмини сикли технологии корцо ва пешгӯии
вазъияти хавфнок лозиманд;
6) назорати доимии цолати цавои концо, мавҷудияти оксиген, чангу газцои
тарканда ва зараровар;
7) тацияю доир намуданк чорабиницои таъмини бехатарии коргарони
машuули корцои истифодабарии сарватцои зеризаминк ва бехатарии ацолии
маскуни минтақаи таъсири зарарноки корцои истифодаи сарватцои зеризаминк
дар низоми муқаррарк ва цангоми ба амал омадани вазъияти хавфнок.
Роцбарони корхонацои машuули корцои истифодабарии сарватцои
зеризаминк ва шахсони мансабдори масъули соцаи мазкур цангоми бевосита
тацдид кардани хавф ба цает ва саломатии коргарони ин корхонацо ӯцдадоранд
фавран корцоро боздоранд ва ацолиро ба ҷойцои безарар кӯчонанд.
Цангоми ба вуҷуд омадани хавфи бевосита ба цажт ва саломатии ацолии
маскуни минтақаи корцои истифодабарии сарватцои зеризаминк роцбарони
корхонацои дахлдор бояд мақомоти идораи давлатк ва маъмурияти мацаллиро
огоц созанд.

Моддан 25. Хадамоти наҷотдихин кухи ва зиддифавворапи
Бо мақсади таъмини бехатарии гузаронидани корцо вобаста ба истифодабарии
сарватцои зеризаминк бехатарии экологк бехатарии хaжт ва саломатии кормандон цангоми
истицроҷи концои маъданцои фоиданок, инчунин цангоми корцо дар иншиоти зеризамини
таъиноит гуногундошта омӯзиши геологии сарватцои зеризаминк дар корцо, муассисоцо,
дигар ташкилотцоновобаста аз шакли моликият хадамоти наҷотдици кӯцк ва
зиддифавворавии харбикунонидашуда ж идоравк ж дигар қисмцо ва сохторцои
махсусгардонидашуда, ки ин вазифацоро иҷро менамоянд, таъсис дода мешаванд.
Истифодабарандагони сарватцои зеризаминк, ки хадамоти идоравии наҷотдиции
кӯцк ва зиддифавворави надоранд метавонанд дар асоси шартнома аз хизматрасонии
қисмцо ва сохторхои царбикунонидашудаи наҷотдиции кӯхк ва зиддифавворавк ж ин ки
дигар сохторцои махсусгардонидашуда, ки ин вазифацоро иҷро менамоянд дар мувофиқа
бо мақомоти ваколатдори давлатии соцаи назорати давлатии бехатарии корцо дар саноат
ва соцаи кӯцкорк истифода баранд.
Дар назди Кумитаи цолатцои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Цукуматм
Ҷумцурии Тоҷикистон кисмцо ва сохторцои царбикунонидашудаи наҷотдиции куцӯ таъсис
дода мешаванд, ки Низомномаи онцо аз ҷониби Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ
карда мешавад.
Ба истифодабарандагони сарватцои зеризамини, ки хадамоти наҷотдиции кӯцк ва
зиддифавворави надоранд ж оид ба хизматрасони бо ин гуна хадамот шартнома надоранд
амалигардонии корцои истифодабарии сарватцои зеризаминк мань аст. (ҚҶТ аз 29.12.10с
№663)

Моддаи 26. Шартцои сохтмон дар майдонцои дорои маъданцои
фоиданок
Лоицакашк ва сохтмони мацалцои ацолинишин, комплексцои саноат ва
дигар объектцои хоҷагк танцо дар сурате иҷозат дода мешавад, ки оиди дар қаъри
қитъацои барои сохтмон муқарраршуда мавҷуд набудани маъданцои фоиданок
маълумот ба дастомада бошад.
Сохтмон дар майдонцои дорои маъданцои фоиданок, ҷойгиркунии
иншоотцои зеризаминк дар цудуди концои маъданцои фоиданок бо ризояти
фонди давлатии ахбори геологи дар бораи сарватцои зеризаминк ва иҷозати
мақомоти назорати истихроҷи маъдан роц дода мешавад, ба шарте ки имконияти
истихроҷи маъданцои фоиданок боқи монад ж ба мақсадцои иқтисоди мувофиқ,
будани сохтмон исбот шуда бошад.

Моддаи 27. Барцам додан ва хобондани корхонацои истихроҷи
маъданцои фоиданок ва иншоотцои зеризаминие, ки ба истихроҷи
маъданцои фоиданок марбут нестанд
Корхонацои истихроҷи маъданцои фоиданок ва иншоотцои зеризаминие, ки
ба истихроҷи маъданцои фоиданок марбут нестанд, баъди ба охир расидани
мӯцлати эътибори литсензия ж пеш аз мӯцлат қатъ шудани истифодаи сарватцои
зеризаминк барцам дода ж хобонда мешаванд.
То ба охир расидани ҷаражни барцамдицк ж хобондани корхона ва иншоотцо
истифодабарандаи сарватцои зеризаминк аз рӯи қонуни мазкур масъулият ба
душ дорад.
Дар сурати тамоман ж қисман барцам додан ж хобондани корхона ж иншооти
зеризаминк кону чоццои кофташуда бояд ба цолате оварда шаванд, ки бехатарии
цажту саломатии ацолк, цифзи муцити зисти табик, биноцо ва иншоотцоро таъмин
кунад, дар сурати хобондани корхона бошад, кони маъданцои фоиданок ва чоццои
кофташударо дар тамоми мӯцлати хобондани кор эцтижт намояд.
Цангоми барцам додан ва хобондани корхонаи истихроҷи маъданцои
фоиданок ж як қисми он, инчунин иншоотцои зеризаминие, ки ба истихроҷи
маъданцои фоиданок алоқаманд нестанд, цуҷҷатцои геологи, маркшейдерк ва
асноди дигар дар лацзаи ба анҷом расидани корцо тартиб дода, бо тартиби
муқарраршуда барои цифз ва фонди давлатии ахбори геологи дар бораи
сарватцои зеризаминк супорида мешаванд. Барцам додан ва хобондани корхонаи
истихроҷи маъданцои фоиданок ж иншоотцои зеризаминие, ки ба истихроҷи
маъданцои фоиданок алоқаманд нестанд, пас аз имзои ақти барцамхурк ва
хобонидан аз тарафи мақомоти литсензия дода ва мақоми давлатии назорати
истихроҷи маъдан эътибор пайдо мекунад.

Моддаи 28. Ахбори геологи дар бораи сарватцои зеризаминк
Ахбор дар бораи сохти геологии манбаъцои сарватцои зеризаминк,
маъданцои фоиданок, миқдору сифат ва шароити истихроҷи онцо ва дигар
хусусиятцои манбаъцои зеризаминие, ки дар цисоботи геологи, харитацо ва
маводи дигар мавҷуд аст, моли фармоишгарест, ки барои корцои ба даст
овардани ин ахбор маблаu ҷудо кардааст, агар дар литсензияи истифодаи
сарватцои зеризаминк шарти дигаре пешбинк нашуда бошад.
Цуқуқи моликият ба ахбори геологи ва маълумоти дигар оид ба сарватцои
зеризаминк бо тартиби муқарраркардаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
мисли дигар объектцок моликият цифз карда мешавад.
Иҷрокунанда дар сурати халалдор нашудани манфиати тиҷоратии
фармоишгар, ки дар шартнома зикр жфтааст, цуқуқ дорад ахбори дар натиҷаи
корцои истифодаи манбаъцои зеризаминк ба дастовардаашро ба мақсадцои
фаъолияти илмк ва таълимк истифода барад.

Ахбори геологи ва дигар ахборе, ки аз цисоби маблаuи давлатк ба даст
омадааст, бо шакли муайяншуда ба фонди давлатии ахбори геологи барои цифзу
танзим дода мешавад.
Тартиб ва шартцои истифодабарик ахбори зикршударо Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон муайян мекунад.
Ташкилоту корхонацо ва шацрвандоне, ки ахбори геологи ва дигар намудцои
ахборро оид ба сарватцои зеризаминк аз цисоби маблаuи худ даст меоранд, ин
ахбор ж маълумотро дар бораи он ба фонди давлатии ахбори геологи месупоранд
ва шартцои истифодаи онро дар асоси қонунгузории ҷорк муайян менамоянд.
Шахсони мансабдор ӯцдадоранд, ки цангоми ҷамъ овардан, нигоц доштан ва
интиқол намудан, ж истифодаи дигари ахбор махфияти онро таъмин намоянд.

Моддаи 29. Бацисобгирии давлатк ва бақайдгирии давлатк
Корцои омӯзиши геологии сарватцои зеризаминк, қитъацои манбаъцои он,
ки барои истихроҷи маъданцои фоиданок ж ба мақсадцои вобаста ба истихроҷ
дода щудаанд, бояд аз тарафи давлат ба цисоб ва ба қайд гирифта шаванд.
Бацисобгирк ва бақайдгирии давлатк мувофиқи системаи ягона ва тартиби
муқарраркардаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон сурат мегирад.

Моддаи 30. Экспертиза ва тасдиқи давлатии захираи маъданцои
фоиданок
Захираи маъданцои фоиданоки концои кашфшуда бояд аз ҷониби
комиссияи давлатк оид ба захираи маъданцои фоиданоки Ҷумцурии Тоҷикистон
мавриди экспертизаи давлатк, барраск ва тасдиқ қарор гирад. Номгӯи маъданцои
фоиданок ва миқжси камтарини концое, ки Комиссия мазкур бояд барраск
намояд, аз тарафи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.
Манбаъцои сарватцои зеризаминк барои истифода ба мақсади истихроҷи
маъданцои фоиданок танцо пас аз экспертизаи давлатии захир онцо иҷозат дода
мешаванд.
Хулоса дар бораи экспертизаи давлатии захираи маъданцои фоиданок асоси
бақайдгирии давлатии захираи кашфшудаи маъданцои фоиданок мебошад.
Захираи маъданцои фоиданокро дар цамаи мархилацои омӯзиши геологии
кон экспертизаи давлатк кардан мумкин аст, ба шарте ки маводи геологии ба
экспертиза пешницодшуда барои арзжбии холисонаи сифату миқдори захираи
маъданцои фоиданок, ацамияти он барои хоҷагии халқ, шароити техники,
гидрогеологи, экологии истихроҷи маъдан ва шартцои дигари истихроҷи он
имкон дицад.

Ахбор оид ба қитъацои манбаъцои сарватцои зеризаминие, ки барои
сохтмон ва истифодаи иншоотцои зеризаминк мувофиқ буда, бо кандани концои
маъданцои фоиданок вобаста нестанд, низ бояд мавриди экспертизаи давлатк
қарор гирад. Чунин қитъацоро барои истифодабарк танцо пас аз экспертизаи
давлатии ахбори геологи додан мумкин аст.
Истифодабарандагони сарватцои зеризаминк дар сурати ба истифода
додани манбаъцои сарватцои зеризаминк цамзамон барои омӯзиши геологи ва
истихроҷи маъданцои фоиданок метавонанд аз рӯи литсензия маъданро то
экспертизаи давлатии захираи маъданцои фоиданок истихроҷ намуда, баъди ин
маводеро, ки натичацои марцалаи босуръат кандани концои маъданцои
фоиданокро дар бар мегиранд, пешницод кунанд.
Захираи маъданцои фоиданок ва ахбори геологи оид ба қитъацои барои
истифодабари пешбинишударо фақат мақоми ваколатдори Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон экспертизаи давлатк мекунад.

Моддаи 31. Кадастри давлатии концо ва зуцуроти маъданцои фоиданок
Концо ва зухуроти маъданцои фоиданок бо мақсади тацияи барномацои
давлатк ва минтақавии омӯзиши геологии манбаъцои сарватцо зеризаминк,
истифодаи комплексии концои маъданцои фоиданок, ҷойгиронии оқилонаи
корхонацои истихроҷи он, инчунин бо дигар мақсадцои хоҷагии халқ мавриди
кадастри давлатк қарор мегиранд.
Кадастри давлатии концо ва зухуроти маъданцои фоиданок бояд
маълумотро дар бораи цар кон, сифату миқдори маъданцои асоск ва маъданцои
фоиданоки цамроци онцо ҷойгир, унсурони ин маъданцо шароити техники,
гидрогеологи, экологии истихроҷи маъдан ва дигар шароити истифодаи кон ва
ацамияти геологию иқтисодии он, инчуни маълумотро оиди цар як зухуроти
маъданцои фоиданок дарбар гирад.

Моддаи 32. Баланси давлатии захираи маъданцои фоиданок ва аз цисоб
баровардани захирацои баланск
Бо мақсади ба цисобгирии вазъи базаи ашжи хоми минералк баланси
давлатии захираи маъданцои фоиданок ҷорк карда мешавад. Баланс давлатк бояд
дар бораи миқдор, сифат, дараҷаи омӯзиши захираи цар як намуди маъдани
фоиданоки концои дорои ацамияти саноатк, ҷойгиршавии захирацо, дараҷаи
азхудкунии саноатк, истихроҷу талафот ва аз захираи маъданцои фоиданоки
кашфшуда таъмин будани саноат маълумот, дошта бошад.
Маъданцои фоиданоки истихроҷгардида ва цамчунин захираи маъданцои
фоиданок, ки дигар ацамияти саноатк надоранд ва дар рафти истихроҷи маъдан
гум шудаанд ва минбаъд зимни корцои иқтишофи геологи е худ конкушои

ацамияташон тасдиқ нагардид, бояд мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи
санадцои меъжрии Ҷумцурии Тоҷикистон аз цисоб бароварда шаванд.
Захираи дар баланс будаи маъданцои фоиданок, ки ацамияти саноатии
худро гум кардааст ва дар рафти истихроҷ, гум шудааст ж худ минбаьд зимни
корцои иктишофи геологи ж конкушои ацамияташ тасдиқ нагардидааст, бо
мувофиқаи мақомоти назорати истихроҷи маъдан аз цисоби корхонаи истихроҷи
маъдан бароварда мешавад.

Моддаи 33. Ҷорк намудани кадастри давлатии концо ва зуцуроти
маъданцои фоиданок ва баланси давлатии захирацои маъданцои фоиданок
Кадастри давлатии концо ва зуцуроти маъданцои фоиданок ва баланси
давлатии захираи маъданцои фоиданок дар асоси ахбори геологи, ки ташкилоту
корхонацои машuули омӯзиши геологии манбаъцои зеризаминк мувофиқи
Қонуни мазкур ба фонди давлатии ахбори геологи дар бораи сарватцои
зеризаминк мефиристанд, инчунин дар асоси цисоботи давлатии корхонаю
ташкилотцои кашфкунандаи концои маъданцои фоиданок ва истихроҷи онцо, ки
бо тартиби муқарраркардаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ба цамин фонд
пешницод менамоянд, тартиб дода, ҷорк карда мешаванд.

Моддаи 34. Цифзи қитъацои сарватцои зеризаминии дорои ацамияти
махсуси илмию фарцангк
Цар як фаъолияте, ки цифозати падидацои нодири геологи, унсурцои
минералоги, объектцок палеонтологи ва қитъацои дигари сарватцои зеризаминии
дорои ацамияти махсуси илмию фарцангк, мамнуъгоц ва ждгорицои геологиро
халалдор мекунад, манъ карда мешавад.
Истифодабарандагон дар сурати ошкор намудани унсурцои геологкменералогк, шицобпора, объектцок палеонтологи, археологи ва объектцои дигари
дорои ацамияти илмию фарцангк цангоми истифодабарии сарватцои зеризаминк
бояд кори қитъацои дахлдорро боздошта, дар ин бора ба мақоми идораи фонди
давлатии сарватцои зеризаминк хабар дицанд.

Моддаи 35. Нахусткашшофони концои маъданцои фоиданок
Шахсоне нахусткашшофи концои маъданцои фоиданок дониста мешаванд,
ки кони маъданцои фоиданоки қаблан номаълум ва хосиятцои дигари сарватцои
зеризаминии дорои қимати саноатию илмк ж захирацои иловагии маъданцои
фоиданок, инчунин хосияти қаблан номаълуми сарватцои зеризаминк ва намуди
нави ашжи хоми минералиро дар кони қаблан маълуме, ки ацамияти саноатии
конро афзун мекунад, кашф кардаанд.

Нахусткашшофони кони маъдани фоиданок ва хосиятцои дигари
пурқимати сарватцои зеризаминк ба гирифтани мукофот цуқуқ доранд.
цуқуқи нахусткашшофон ва тартиби ба онцо додани мукофоти пулиро
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муайян мекунад.

ФАСЛИ IV
ТАНЗИМB ДАВЛАТИИ МУНОСИБАТЦО ОИД БА ИСТИФОДАИ
САРВАТЦОИ ЗЕРИЗАМИНB

Моддаи 36. Вазифацои танзими давлатии муносибатцои истифодаи
манбаъцои сарватцои зеризаминк
Ба манфиати наслцои имрӯзу фардои халқи Ҷумцурии Тоҷикистон васеъ
кардани базаи ашжи хоми минералк, истифодаю цифзи оқилонаи сарватцои
зеризаминк вазифаи асосии танзими давлатии муносибатцо оид ба истифодаи
манбаъцои зеризаминк мебошад.
Муносибатцо оид ба истифодаи сарватцои зеризаминк тавассути идоракунк,
литсензиядицк, бацисобгирк ва назорат аз тарафи давлат танзим карда мешавад.
Вазифацои танзими давлатк аз инцо иборат аст:
1) муайянкунии цаҷми истихроҷи намудцои асосии маъданцои фоиданок
барои мархилаи ҷорк ва оянда умуман дар Ҷумцурии Тоҷикистон ва манотиқи
ҷудогонаи он;
2) тараққк додани базаи ашжи хоми минералк ва тайжр кардани захираи
қитъацои манбаи сарватцои зеризаминие, ки барои сохтмони иншоотцои
зеризаминии новобаста бо истихроҷи маъданцои фоиданок истифода мешаванд;
3) муқаррар кардани цадду андозаи фиристодани ашжи хоми минералии
истихроҷшаванда;
4) ҷорк намудани пардохтцои вобаста ба истифодаи сарватцои зеризаминк
ва нархцои танзимшавандаи намудцои алоцидаи ашжи хоми минералк;
5) муайян кардани стандартцок (меъжру қоидацок) соцаи омӯзиши геологи,
истифода ва цифзи сарватцои зеризаминк, бехатарии корцои истифодаи
сарватцои зеризаминк.

Моддаи 37. Идораи давлатии истифода ва цифзи сарватцои зеризаминк
Идораи давлатиро дар соцаи истифода ва цифзи сарватцои зеризаминк
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, кумитацои иҷроияи Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон, ба мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатии Вилояти

Мухтори Кфцистони Бадахшон, вилоятцо, шацру ноцияцои тобеи ҷумцурк
тавассути мақомоти давлатк (фонди ахбори геологи дар бораи сарватцои
зеризаминк, умури назорати истихроҷи маъдан ва uайра) ба ҷо меоранд. (ҚҶТ аз
5.01.08 №351)
Идора ва ихтижрдорк кардани фонди давлатии сарватцои зеризаминиро
низомномаи дахлдори тасдиқнамудаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян
мекунад.

Моддаи 38. Назорати давлатк ба истифодаи оқилона ва цифзи
сарватцои зеризаминк
Таъмини риояи қоидаи муқарраркардаи қонунгузорк дар бобати
истифодаи сарватцои зеризаминк аз тарафи тамоми истифодабарандагони
сарватцои зеризаминк, стандартцои (меъжру қоидацои) бо тартиби муайян
муқарраркардаи соцаи омӯзиши геологи, истифода ва цифзи сарватцои
зеризаминк, қоидацои ҷорк намудани цисобу китоб ва цисоботи давлатк вазифаи
назорати давлатк ба истифодаи оқилона ва цифзи сарватцои зеризаминк
мебошанд.
Назорати давлатиро ба истифодаи оқилона ва цифзи сарватцои зеризаминк
мақомоти давлатии назорати геологи, мақомоти давлатии назорати истихроҷи
маъдан якҷоя бо мақомоти цифзи табиат ва мақомоти дигари давлатк ба ҷо
меоранд.
Ваколати мақомоти давлатии назорати геологиро низомномаи
тасдиқкардаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян менамояд.

Моддаи 39. Назорати давлатии истифодаи бехатари сарватцои
зеризаминк ва цифзи онцо
Аз тарафи тамоми истифодабарандагони сарватцои зеризамини, риоя
кардани қонунгузорк, стандартцои (меъжру қоидацои) муқарраршудаи иҷрои
бехатари корцо, пешгирк ва бартараф кардани оқибати зараровари онцо ба ацолк,
муцити зист, биноцо ва иншоотцо, инчунин цифзи сарватцои зеризаминк вазифаи
назорати давлатии истифодаи хатари бехатарии сарватцои заризаминк ва цифзи
онцо ба шумор мераванд.
Назорати давлатии истифодаи бехатари сарватцои зеризаминк ва цифзи
онцо ба зиммаи мақомоти давлатии назорати истихроҷи маъдан гузошта
мешавад. Ин мақомот фаъолияти худро якҷоя бо мақомоти давлатии назорати
геологи, цифзи табиат ва мақомоти дигари манфиатдор амалк мегардонанд.
Салоцияти мақомоти давлатии назорати истихроҷи маъдан, цуқуқ, вазифацо
ва тартиби кори онцоро низомномаи тасдиқнамудаи Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон муайян мекунад.

Моддаи 40. Назорати идоравк ба истифода ва цифзи сарватцои
зеризаминк
Истифодабарандагони сарватцои зеризаминк, инчунин иттицодияцои онцо,
сарфи назар аз шакли моликият, ӯцдадоранд ба риояи тартиби муқарраршудаи
истифодаи сарватцои зеризаминк ва цифзи он назорати идоравк ташкил
намоянд.
Назорати идоравиро хадамоти маркшейдерк, геологи ва хадамоти дигари
корхонацо ва иттицодияцои онцо ж ташкилотцои махсус дар асоси шартнома
амалк мегардонанд.
Низомномацои намунавии хадамоти маркшейдерк ва геологиро мақоми
давлатии ваколатдори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад.
Бидуни хушсифат ва сари вақт таъмин намудани корцои геологи ва
маркшейдерии истихроҷи маъдан, инчунин бидуни бацисобгирии вазъ ва
камузиждшавии захираи маъданцои фоиданок истифода бурдани сарватцои
зеризаминк манъ аст.

Моддаи 41. Лоицакашии корхонацои истихроҷи маъданцои фоиданок
ва коркарди ашжи хоми минералк, инчунин иншоотцои зеризаминии
новобаста ба омӯзиши сарватцои зеризаминк ва истихроҷи маъданцои
фоиданок
Лоицаи корхонацои истихроҷи маъдан, инчунин иншоотцои зеризаминк
новобаста ба омӯзиши сарватцои зеризаминк ва истихроҷи маъданцои
фоиданокро ташкилотцои махсуси лоицакашк дар асоси захираи тасдиқшудаи
маъданцои фоиданок бо назардошти таъмини бехатарии экологи ва тараққижти
комплексии минтақа мекашанд.
Ҷойцои сохтмони корхонацои истихроҷ ва коркарди маъданцои фоиданок,
инчунин иншоотцои зеризаминии новобаста ба омӯзишу истихроҷи маъданцои
фоиданокро комиссияцои махсус ташкилшуда муайян карда, бо мақомоти
худидораи мацаллк, мақомоти назорати давлатии истихроҷи маъдан ва мақомоти
дигари манфиатдор мутобиқ менамоянд.
Дар рафти лоицакашии корхонацои истихроҷи маъданцои фоиданок ва
коркарди ашжи хоми минералк, инчунин иншоотцои зеризаминии новобаста ба
мақсадцои омӯзиши сарватцои зеризаминк ва истихроҷи маъданцои фоиданок
ташкилоти лоицасоз ӯцдадор аст, ки маълумотро дар бораи хусусиятцои таъсири
объекти лоицавк ба муцити зист интишор намояд.
Лоицацои сохтмон, васеъкунк ва навсозии корхонацои истихроҷи маъдан ва
иншоотцои зеризаминк то амалк шуданашон бо тартиби муқаррарнамудаи

Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон бояд экспертизаи комплексии давлатк, аз ҷумла
экспертизаи экологи шаванд.
Меъжрцои лоицакашии технологии корхонацои истихроҷи маъданцои
фоиданок ва коркарди ашжи хоми минералк, инчунин иншоотцои зеризаминии
новобаста аз мақсадцои омӯзиши сарватцои зеризамини ва истихроҷи маъданцои
фоиданок истифодашаванда бояд бо мақомоти давлатии назорати истихроҷи
маъдан дар доираи салоцияти он мувофиқат карда шаванд.
Ташкилотцое, ки лоицаи корхонацо ва технология, мацсулот ва таҷцизоти
марбут ба истифодабарии сарватцои зеризаминиро мекашанд, инчунин
ташкилотцое, ки чунин лоицацоро мавриди экспертиза қарор медицанд, бояд
иҷозатномаи бо тартиби муқарраркардаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон
додашударо дошта бошанд.

Моддаи 42. Талабцои истихроҷи маъданцои фоиданок, коркарди ашжи
хоми минералк ва истифодаи сарватцои зеризаминк ба мақсадцои дигар
Истихроҷи маъданцои фоиданок ва ба мақсадцои дигар истифода бурдани
сарватцои зеризаминк мувофиқи қонунгузории амалкунанда лоицацои
тасдиқшуда, нақшацои вусъати корцои истихроҷи маъдан, лоиацо ва схемацои
истихроҷи нафт, газ, обцои зеризаминк, қоидацои истифодаи техника, қоидацои
цифзи сарватцои зеризаминк, қоидацои санитарк, меъжрцои экологи ва uайра
амалк гардонда мешавад.
Қоидацои истифодаи техника, қоидацои цифзи сарватцои зеризаминиро
мақомоти давлатии махсус ваколатдоршуда тасдиқ менамоянд.
Цангоми истихроҷи маъданцои фоиданок, коркарди ашжи хоми минералк ва
ба мақсадцои дигар истифода бурдани сарватцои зеризамини бояд корцои зерин
ба ҷо оварда шаванд:
1) роц надодан ба талафоти аз меъжр зижд ва каммаъданшави тарошидани
танаву қабати концои маъдан, интихобан истихроҷ кардани маъдан, ки аз ин
қимати захираи ашжи хоми минералии дар концо боқимонда паст мешавад,
инчунин захираи маъданцои фоиданок беасос талаф межбад;
2) дар рафти корцои истихроҷи маъдан роц, надодан ба вайроншавии
концои фаъол ва концои цамшафати онцо, инчунин цифз намуд захираи
маъданцои фоиданоке, ки дар қаъри замин муваққатан нигоц дошта мешаванд ва
концои маъдане, ки барои истифодаи минбаъда лозиманд;
3) бацисобгирк ва цисоботдиции давлатии камузиждшавии захираи
маъданцои фоиданок, талаф ва камтаркибшавии маъданцои фоиданок ба инобат
гирифтани азхудкунии комплекск ва истифодаи ашжи хоми минералк, инчунин
миқжси коркардшудаи кони сарватцои зеризамини;

4) бозиқтишофи кони маъданцои фоиданок ва иҷрои дигар корцои геологи,
корцои маркшейдерк, инчунин тартиб додану цифз кардани цуҷҷатцои геологию
маркшейдерк;
5) бацисобгирк ва назорати сифату миқдори тақсими ҷузъижти фоиданоки
ашжи хоми минералии мавриди коркард, мацсулоти ницок партови маъдан;
6) бехатар анҷом додани корцое, ки бо истифодаи қаър вобастаанд;
7) ҷорк намудани назорати доимии цолати объектцои гуронидани (дар
анбор ҷой додани) моддацои зараровар ва цолати муцити табии зист, инчунин
андешидани тадбирцои самарабахши муцофизат ва вақт огоц намудани ацолк
цангоми сар задани фалокат;
8) роц, надодан ба ҷойгиронии моддацои зараровар ва партовцои захрдор
дар цудуди концои маъданцои фоиданок, дар болои захираи маъданцо, иншоотцо
ва объектцои воқеи манбаъцои зеризаминк;
9) роц, надодан ба гуронидани партовцои басо хавфнок ва радиоактивии
корхонацои давлатцо ва шацрвандони хориҷк дар қитъацои кӯцию замини ҷудо
кардашуда.

ФАСЛИ V
ПАРДОХТИ ЦАҚҚИ ИСТИФОДАИ САРВАТЦОИ ЗЕРИЗАМИНB

Моддаи 43. Системаи пардохти цаққи истифодаи сарватцои зеризаминк
Истифодаи сарватцои зеризаминк пулакк мебошад.
Системаи пардохти цаққи истифодаи сарватцои зеризаминк аз инцо иборат
аст:
— пардохт барои цуқуқи истифодаи сарватцои зеризаминк;
— маблаuҷудокунк барои васеъ кардани базаи ашжи хоми минералк;
— пардохти цаққи иҷозатнома. (ҚҶТ аз 5.01.08 №351)
Ғайр аз ин, истифодабарандагони сарватцои зеризаминк боҷу андоз ва
намудцои дигари пардохт, ки Қонун пешбинк намудааст, аз ҷумла цаққи
истифодаи замин ва ахбори геологи месупоранд. Онцо дар сурати каммаъдан
шудани манбаъцои зеризаминк мувофиқи моддаи 48-уми Қонуни мазкур
тахфифи пардохтро гирифта метавонанд.

Моддаи 44. Пардохт барои цуқуқи истифодаи сарватцои зеризаминк

Пардохт барои цуқуқи истифодаи сарватцои зеризаминк цангоми ҷустуҷӯк,
иктишофу омӯзиши концои маъданцои фоиданок, цангоми истихроҷ ва
мақсадцои дигари истифодаи сарватцои зеризаминк аз тамоми
истифодабарандагони сарватцок зеризаминк, аз ҷумла цангоми ба истифодаи
манбаъцои зеризаминк ҷалб гардидани маблаuгузорони хориҷи, ситонда
мешавад мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон амалк карда
мешавад. Андоза ва тартиби ба буҷети Ҷумцурии Тоҷикистон, вилоятцо, шацру
ноцияцо ворид гардидани пардохтро шартномаю литсензияцо, аз ҷумла
консессияцо дар бораи истифодаи сарватцои зеризаминк, инчунин цуҷатцои
таъсиск барои барпо кардани ҷамъиятцои цархелаи сацоми, ассотсиатсияцо ва
корхонацои муштарак, аз ҷумла якҷоя бо ширкату корхонацои хориҷк, муайян
мекунанд. (ҚҶТ аз 5.01.08 №351)
Њангоми пешницод намудани қитъаи замин барои истифодаи концои
канданицои фоиданок, истифодабаранда хароҷоти давлатк ва ж шахси
цуқуқии дигарро, ки барои ҷустуҷф, арзжбк ва иктишоф масраф шудааст,
пардохт менамояд. Хароҷот бо тартиби муқаррарнамудаи Қоидацои ҷуброни
хароҷоти ҷустуҷф, арзжбк ва иктишофи канданицои фоиданок, ки Њукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ кардааст, пардохта мешавад. (ҚҶТ аз 31.12.08с
№471).

Моддаи 45. Шаклцои пардохт барои цуқуқи истифодаи сарватцои
зеризаминк
Пардохт барои истифодаи сарватцои зеризаминк дар шаклхои зерини
муқарраркардаи литсензия ситонида мешавад:
1) музди пулакк;
2) як қисми ашжи хоми минералии истихроҷшуда ж дигар мацсулоте, ки
истифодабарандаи сарватцои зеризаминк истецсол мекунад, ба истиснои маводи
радиоактивк, металлцои асил, алмос ва дигар маводу мацсулоте, ки мувофиқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон комилан ба салоцияти Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон дохил мешаванд;
3) иҷрои кор ж хизматрасонк, ба истиснои хизмати дорои хусусият царби ва
ахборе, ки сирри давлатк ж тиҷоратии корхона мебошад;
4) ба цисоб гирифтани маблаuе, ки ба буҷети ҷумцурк ва буҷетцо Вилояти
Мухтори Кфцистони Бадахшон, вилоятцо, ноцияцо, шацрцо чун циссаи фонди
ибтидоии корхона сохташавандаи истихроҷи маъдан ирсол мегардад. (ҚҶТ аз
5.01.08 №351)
Андозаи пардохт барои цуқуқи истихроҷ бо назардошти намудцои маъдани
фоиданок, миқдору сифати захираи он, шароити табиию географк, иқтисодк ва
шароити техникии ҷустуҷӯ ва иктишоф, бацрабардории кон, дараҷаи тацдиди
хавфу хатар муайян карда мешавад. Тартиби каму беш пардохтани андозро
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян мекунад.

Моддаи 46. Маблаuҷудокунк барои васеъ кардани базаи ашжи хом
минералк
Пул барои васеъ кардани базаи ашжи хоми минерали аз тарафи
истифодабарандагони сарватцои зеризамини, ки бо истихроҷи цамаи намудцои
маводи маъдани машuуланд, мувофиқи моддаи 15 –уми ин Қонун ҷудо карда
мешавад. Ин пул ба буҷети ҷумцури дар шакли пардохти ҷуброни ҷузъии
хароҷоти корцои омӯзиши геологии дохил мешавад ва барои бо пул таъминкунии
корцои омӯзиши геологии сарватцои зеризамини ва арзжбк намудани захирацои
маъданцои фоиданок истифода мегардад.
Маблағцои пардохтнамудаи истифодабарандагон, ки корцои
иктишофи геологиро мувофиқи лоицаи аз ҷониби мақоми ваколатдор
тасдиқшуда (мувофиқашуда) маблағгузорк намудаанд, ба цаҷми
маблағгузории воқек баъд аз тасдиқ намудани захирацои канданицои
фоиданок аз ҷониби Комиссияи давлатии захирацо ва тасдиқи воқеияти
кашфи кон аз тарафи мақоми ваколатдор аз цисоби кам кардани маблағи
пардохтцои истифодабарандагони қаъри замин (роялти ва бонуси
истихроҷк), ки Кодекси андози Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк намудааст,
ҷуброн карда мешавад.(ҚҶТ аз 31.12.08с №471).
Андозаи маблақҷудокуниро барои васеъ кардани базаи ашжи хоми
минералк, тартиби ситондан ва тақсиму истифодаи онро Њукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон муқаррар менамояд.

Моддаи 47. Пардохти цаққи иҷозатномадицк
Њаққи иҷозатномадицк бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни
Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи дигар пардохтцои цатмк ба буҷет» ва
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадицк ба баъзе
намудцои фаъолият» пардохт карда мешавад. (ҚҶТ аз 5.01.08 №351).

Моддаи 48. Кам кардани пули пардохт барои каммаъдан шудани
манбаъцои сарватцои зеризаминк
Барои каммаъдан гаштани манбаъцои сарватцои зеризаминк аз шахсони
зерин барои цуқуқи истифодаи сарватцои зеризаминк камтар пули пардохт
ситонида мешавад:
1) аз истифодабарандаи сарватцои зеризаминие, ки бо вуҷуди кам будани
даромади иқтисодии кон шартцои истифодаи оқилонаи захирацои кашфшударо
риоя намуда, бо сабабцои объективк маъданцои фоиданоки камеб истецсол
мекунад;
2) аз истифодабарандаи сарватцои зеризаминие, ки аз захираи боқимондаи
пастсифат, ба истиснои цолатцое, ки сифати захираи маъданцои фоиданок дар

натиҷаи интихобан истихроҷ, намудани маводи кон паст мегардад, маъданцои
фоиданок истихроҷ, менамояд.
Қарори кам кардани пули пардохтро барои каммаъдан шудани манбаъцои
сарватцои зеризаминк мақоми давлатие қабул мекунад, ки барои цуқуқк
истифодаи сарватцои зеризаминк литсензия медицад.

ФАСЛИ VI
ҶАВОБГАРB БАРОИ ВАЙРОН КАРДАНИ ҚОНУНГУЗОРB ДАР БОРАИ
САРВАТЦОИ ЗЕРИЗАМИНB

Моддаи 49. Чавобгарк барои вайрон кардани Қонун дар бораи
сарватцои зеризаминк
Шахсиятцои цуқуқк ва шацрвандоне, ки барои аъмоли зайл гунацкоранд:
1) риоя накардани тартиботи муқарраркардаи цамин Қонуни истифодаи
сарватцои зеризаминк;
2) худсарона истифода бурдани сарватцои зеризаминк;
3) риоя накардани талаботи стандартцои (меъжру қоидацои) бо тартиби
муайян тасдиқшудаи истифодаи бехатари сарватцои зеризаминк, цифзи онцо ва
муцити табиии зист, аз ҷумла хилофкорицое, ки манбаъцои зеризаминиро олуда
сохта, кони маъданцои фоиданокро uайриқобили истифода мегардонанд;
4) риоя накардани цуқуқк моликият ба ахбори геологи ва ахбори дигар ва ж
цуқуқк цифзи махфияти он;
5) сохтмони худсарона дар масоцати концои маъданцои фоиданок;
6) эцтижт накардани биноцо, иншоотцо ва инчунин цудуди махсус
цифзшаванда ва объектцои муцити табиии зист цангоми истифодаи сарватцои
зеризаминк;
7) нобуд кардан ж зарар расондан ба чоццои мушоцидавию режимии обцои
зеризаминк, инчунин аломатцои маркшейдерк ва геологи;
8) мудом риоя накардани тартиби пардохти пули истифодаи сарватцои
зеризаминк;
9) иҷро накардани талабцои барои ацолк бехавф гардонидани кону чоццое,
ки барцам дода, ж худ хобонида мешаванд, инчунин талабцои эцтижт кардани
манбаъцои маъданцои фоиданок, кону чоццо дар давраи хобондани онцо;
10) қобили истифодаи минбаъда накардани қитъацои замин ва дигар
объектцои табиие, ки дар натиҷаи истифодаи сарватцои зеризаминк зижн
дидаанд;

11) иҷро накардани фармонцои мақомоти назоратк, мувофиқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷинои, маъмурк ва
ҷавобгарии дигар кашида мешаванд.
Қонунгузорк метавонад барои аъмоли дигари зидди Қонуни сарватцои
зеризаминк низ ҷавобгарк муқаррар намояд.

Моддаи 50. Њал намудани бацсцо
Бацсцо оид ба истифодабарии сарватцои зеризаминк бо тартиби
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон цал карда
мешаванд. (ҚҶТ аз 5.01.08 №351)

Моддаи 51. Додани товони зижн
Товони зижне ки дар натиҷаи фаъолияти корхонаю муассиса ва ташкилотцо,
шацрвандон, мақомоти цокимият ва идорацо ба истифодабарандаи сарватцои
зеризаминк расидааст, аз цисоби маблаuи худашон ва буҷетцои дахлдор ҷуброн
мешавад.
Агар қитъаи манбаъцои зеризаминк мавриди истифода қарор нагирифта
бошад, товони зижн ба буҷети Ҷумцурии Тоҷикистон, буҷетцои ноцияю шацрцо бо
роци циссагузорк ирсол мегардад.
Бо ризояти тарафцои манфиатдор ҷуброни пулии зижнро метавон бо корцои
барқарорсозии хусусиятцои табиии харобгардидаи манбаъцои сарватцои
зеризаминк иваз кард.
Истифодаи худсаронаи сарватцои зеризаминк ва сохтмони худсарона дар
замини дорои манбаи маъданцои фоиданок бидуни ҷуброни хароҷоти истифодаи
uайри қонунии сарватцои зеризамини қатъ мегардад.

ФАСЛИ VII
ШАРТНОМАЦОИ БАЙНАЛХАЛҚИ

Моддаи 52. Шартномацои байналхалқк
Агар дар шартномаи байналхалқии Ҷумцурии Тоҷикистон назар ба
қоидацои муқарраркардаи Қонуни мазкур қойдацои дигар муайян шуда бошанд,
қоидацои шартномаи байналхалқк татбиқ карда мешаванд.

Раиси Шӯрои Олии
Ҷумцурии Тоҷикистон

Э.

РАЦМОНОВ

шацри Душанбе, 20 июли соли 1994,
№ 983

ҚАРОРИ ШӮРОИ ОЛИИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар хусуси мавриди татбиқ қарор доданк Қонуни Ҷумцурии
Тоҷикистон
«Дар бораи сарватцои зеризаминк»

(Ахбори Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 1004, №15-16, мод.
236)

Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи сарватцои зеризаминк» аз
лацзаи нашр шуданаш мавриди татбиқ қарор дода шавад.
2. Шӯрои Вазирони Ҷумцурии Тоҷикистон:
қарорцои Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистонро ба цамин Қонун мутобиқ
намояд;
дар хусуси ба Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи сарватцои
зеризаминк» мутобиқ гардонидани санадцои қонунгузории ҷорк бо тартиби
муқарраршуда таклифцо тайжр намояд;
аз ҷониби вазорату идорацои Ҷумцурии Тоҷикистон барраск ва бекор карда
шудани санадцои меъжрк ва дигар санадцояшонро, ки хилофи Қонуни мазкур
мебошанд, таъмин кунад.

Раиси Шӯрои Олии
Ҷумцурии Тоҷикистон

Э.

РАЦМОНОВ

шацри Душанбе, 20 июли соли 1994,

№ 984

ҚОНУНИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН

Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон

Дар бораи таъмини нафақаи хизматчижни царбк
(Ахбори Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 1994, № 23-24, мод. 462; Ахбори Маҷлиси
Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 1996, № 4, мод. 62; соли 1 998, № 10, мод.119; соли 2002, № 4
қ-1, мод.161; соли 2003, № 4, мод.142,
соли 2008, №6, мод.452; соли 2009, №3, мод.92)

Боби 1.
ҚОИДАЦОИ УМУМК

Моддаи 1. Шахсоне, ки амали Қонуни мазкур нисбати онцо татбиқ мегардад
Шарту меъжрцо ва тартиби таъмини нафақа, ки дар Қонуни мазкур пешбинк шудаанд,
нисбати инцо татбиқ мегардад:
а) сокинони Ҷумцурии Тоҷикистон:
шахсоне, ки хамчун афсар ва прапоршик ж аз рӯи қарордод ба сифати сарбоз, сержант ва
старшина дар Қуввацои Мусаллаци Ҷумцурии Тоҷикистон, дар кӯшуни cарцаддк ва дохилк,
кӯшуни мудофиаи гражданк, мақомоти амният ва дигар воцидцои царбии Ҷумцурии Тоҷикистон,
ки мувофиқи қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон ташкил шудаанд, хизмати царбиро адо кардаанд ва
оилацои онцо;

шахсони цайати афсарк, прапоршикцо, мичманцо ва хизматчижни царбии зиждамӯцлат, ки
дар Қуввацои Мусаллац, кӯшун ва мақомоти Вазоратцои амният ва корцои дохилк ва кӯшуни
роциоцанк, дигар воцидцои царбии собиқ Иттицоди ҶШС хизмати царбиро ба ҷо овардаанд ва
ацли оилаи ин ашхос;
шахсони цайати қаторк ва фармондецк, ки дар мақомоти корцои дохилк, муассиса ва
мақомоти системаи иҷрои ҷазои ҷиноятк хизмат кардаанд, шахсони дорои рутбаи махсуси
мақомоти гумрук, ҷузъу томцои Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон, воцидцои цифзи цуқуқи Агентии назорати давлатии молиявк ва
мубориза бо коррупсияи Ҷумцурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумцурии Тоҷикистон,
Кумитаи цолатцои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон, судяцо, коркунони прокурорию тафтишотии мақомоти прокуратураи
Ҷумцурии Тоҷикистон, собиқ Иттицоди Ҷумцурицои Шӯравии Сотсиалистк ва ацли оилаи
онцо; (ҚҶТ аз 26.03.09с, №499).
шахсони дар моддаи 4-уми ин Қонун нишондодашуда ва ацли оилаи онцо — ба шарте ки
дар ацдномацо (созишномацо) оиди таъмини иҷтимок, ки Ҷумцурии Тоҷикистон ва ж собиқ
Иттицоди ҶШС бо он давлатцо бастааст, ба роц мондани таъмини нафақаи онцо тибқи
қонунгузории давлате, ки дар қаламрави он номбаршудагон зиндагк мекунанд, пешбинк шуда
бошад; (ҚҶТ аз 26.03.09с, №499).
б) шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон, ки ба сифати афсар, прапоршик ва мичман ж аз рӯи
қарордод ба сифати сарбоз, матрос, сержант ва старшина дар Қуввацои Мусаллац, кӯшунцои
cарцадк, дохилк ва воцидцои алоқаи цукуматк, кӯшуни мудофиаи гражданк, мақомоти амният ва
кашфи хориҷк, дигар воцидцои царбии Ҷумцурии Тоҷикистон ва собиқ Иттицоди ҶШС, ки
мувофиқи қонун ташкил шудаанд, хизмати царбиро ба ҷо овардаанд ва ацли оилаи ин ашхос, ки
маскуни давлатцои собиқ ҷумцурицои ИҶШС буда ва ин давлатцои иштирокчии Иттицоди
Давлатцои Мустақил намебошанд, агар дар қонунгузорицои давлатцои мазкур таъмини нафақаи
ашхоси номбурда дар асоси барои шахсони хизмати царбиро баҷооварда ва ацли оилаи онцо
пешбинк нашуда бошад.
Таъмини нафақаи шахсони цайати кироя, кормандони техникк ва хизматрасони Қуввацои
Мусаллац, қӯшун ва мақомоти дар қисми якуми цамин модда номбаршуда дар асоси шароиту
тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини нафақаи
шацрвандон дар Ҷумцурии Тоҷикистон» амалк мегардад.

Моддаи 2. Дар асосцои муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
таъмини нафақаи шацрвандон дар Ҷумцурии Тоҷикистон» таъин кардани нафақа ба
ашхосе, ки хизмати царбиро ба ҷо овардаанд, дар мақомоти корцои дохилк, муассиса ва
мақомоти системаи иҷрои ҷазои ҷиноятк хизмат кардаанд ва ацли оилаи онцо
Таъмини нафақаи ашхосе, ки аз рӯи даъват ба сифати аскар, сержант ва старшина (пештар
хизмати цақиқии мӯцлатдори царбк) дар Қуввацои Мусаллац ва воцидцои царбии дар банди «а»-и
қисми якуми моддаи 1-уми цамин Қонун зикршуда хизмати царбиро ба ҷо овардаанд ва ацли
оилаи онцо мувофиқи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини нафақаи шацрвандон
дар Ҷумцурии Тоҷикистон» ба амал бароварда мешавад.
Бо хоциши шахсони дар қисми якуми моддаи 1-уми цамин Қонун нишондодашуда ва ацли
оилаи онцо, ки дар Ҷумцурии Тоҷикистон зиндагк мекунанд, тибқи шароит ва меъжрцои
муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини нафақаи шацрвандон дар
Ҷумцурии Тоҷикистон» мумкин аст, ки нафақа таъин карда шавад.
Дар асосцои муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини нафақаи
шацрвандон дар Ҷумцурии Тоҷикистон» цамчунин ба собиқ хизматчижни царбк ва шахсони дар

қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун номбаршуда, ки мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи
қонунгузорк аз рутбацои царбк ва махсус мацрум карда шудаанд ва ацли оилаи онцо дар сурати
мувофиқи Қонуни мазкур ба таъмини нафақа цуқуқ доштанашон нафақа таъин карда мешавад.

Моддаи 3. Шахсоне, ки дар таъмини нафақа ба шахсони цамчун афсар ж аз рӯи
қарордод хизмати царбиро баҷооварда баробар карда шудаанд ва ацли оилаи онцо
Ба шахсоне, ки дар давраи Ҷанги Бузурги Ватанк дар отряд ва воцидцои партизании шуравк
дар мансабцои фармондеции ба мансабцои аз ҷониби афсарон ишғолшаванда мувофиқбуда
хизмат кардаанд ва ацли оилаи онцо дар асосцое, ки цамин Қонун барои шахсони ба сифати афсар
хизмати царбиро баҷооварда ва ацли оилаи онцо пешбинк намудааст, нафақа таъин карда
мешавад.
Ба шахсоне, ки дар хизмати царбии зижда аз мӯцлат (собиқ хизматчижни царбии
зиждамӯцлат) мондаанд, занцое, ки ба таври ихтижрк дар мансабцои сарбоз, матрос, сержант ва
старшина (собиқ хизматчижни царбк - занон) хизмати царбиро ба ҷо овардаанд, ва ацли оилаи
онцо дар асосцое, ки цамин Қонун барои шахсони аз рӯи қарордод ба сифати сарбоз, матрос,
сержант ва старшина хизмати царбиро адокарда ва ацли оилаи онцо пешбинк намудааст, нафақа
таъин карда мешавад.

Моддаи 4. Таъмини нафақаи ашхосе, ки хизмати царбиро, хизмат дар мақомоти
корцои дохилк муассиса ва мақомоти системаи иҷрои ҷазои ҷиноятк дар дигар давлатцо ба
ҷо овардаанд ва ацли оилаи онцо
Таъмини нафақаи шахсоне, ки дар қаламрави Ҷумцурии Тоҷикистон истиқомат карда, ба
сифати афсар, прапоршик, мичман, хизматчии царбии зиждамӯцлат, ж дар асоси қарордод ба
цайси сарбоз, матрос, сержант ва старшина дар Қуввацои Мусаллац, (артиш, кӯшун), мақомоти
бехатарк ва дигар воцидцои царбии дар асоси қонунгузорк ташкилшуда хизмати царбиро адо
кардаанд, шахсони цайати қаторк ва фармондецк, ки дар мақомоти корцои дохилк муассиса ва
мақомоти системаи иҷрои ҷазои ҷиноятк хизмат кардаанд, шахсоне, ки рутбацои махсус дошта,
дар мақомоти гумрук, ҷузъу томцои Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон, воцидцои цифзи цуқуқи Агентии назорати давлатии молиявк ва
мубориза бо коррупсияи Ҷумцурии Тоҷикистон хизмат кардаанд, инчунин судяцо ва
кормандони прокурорию тафтишотии мақомоти прокуратураи дигар давлатцо, ки бо онцо
Ҷумцурии Тоҷикистон ж собиқ ИҶШС дар бораи таъминоти иҷтимок ацднома (созишнома)
бастаанд, инчунин ацли оилацои шахсони мазкур мувофиқи тартиби пешбининамудаи ин
ацдномацо (созишномацо) ба амал бароварда мешавад. (ҚҶТ аз 26.03.09с, №499).

Моддаи 5. Намудцои нафақа
Шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун зикршуда барои нафақацои зайл цуқуқ
пайдо мекунанд:
а) барои собиқаи хизмат, агар онцо собиқа дар хизмати царбк ва (ж) собиқа дар
хизмати мақомоти корцои дохилк, муассиса ва мақомоти системаи иҷрои ҷазои ҷиноятк,
гумрук, ҷузъу томцои Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон, воцидцои цифзи цуқуқи Агентии назорати давлатии молиявк ва мубориза бо
коррупсияи Ҷумцурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумцурии Тоҷикистон, Кумитаи
цолатцои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, дар

вазифаи судя ва дар мақомоти прокуратура, ки Қонуни мазкур пешбинк кардааст, дошта
бошанд; (ҚҶТ аз 26.03.09с, №499).
б) барои маъюбк, агар онцо дар шароите, ки Қонуни мазкур пешбинк кардааст, маъюб шуда
бошанд.
Цангоми цалокат ж вафоти ашхоси дар қисми якуми моддаи 1 Қонуни мазкур зикршуда
оилаи онцо дар сурати мавҷуд будани шароити дар Қонуни мазкур пешбинишуда ба гирифтани
нафақа ба сабаби мацрум шудан аз саробон цуқуқ пайдо мекунанд. (ҚҶТ аз 26.03.09с, №499).
Оилаи нафақахӯрони вафоткарда аз зумраи ашхоси дар қисми якуми моддаи 1 цамин
Қонун зикршуда дар асосцои умумк бо оилаи ашхосе, ки дар давраи адои хизмат вафот кардаанд,
бо гирифтани нафақа ба сабаби мацрум шудан аз саробон цуқуқ пайдо мекунанд. (ҚҶТ аз
26.03.09с, №499).

Моддаи 6. Татбиқи цуқуқ барои таъмини нафақа
Ба шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун зикршуда, ки барои таъмини нафақа
цуқуқ доранд, баъди ҷавоб шудан аз хизмат нафақа таъин карда ва дода мешавад. Ба ин шахсон
нафақа ба сабаби маъюбк ва бинобар бе саробон мондан ба оилацои онцо, сарфи назар аз
давомнокии хизмат, таъин карда мешавад.

Моддаи 7. Цуқуқи интихоби нафақа
Ба шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун зикршуда ва ацли оилаи онцо, ки дар
як вақт ба нафақацои гуногуни давлатк цуқуқ доранд, бо интихоби онцо як нафақа таъин карда
мешавад.

Моддаи 8. Таъмини нафақаи ашхосе, ки ба таъсири радиатсионк ги-рифтор шудаанд
ва ацли оилаи онцо
Ба шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун зикршуда, ки цангоми таркондан ва
озмудани яроқи хастак (ядрок) ж дар натиҷаи садама дар объектцои хастаии таъиноти гражданк ва
низомк, цамчунин цангоми бартараф кардани оқибатцои ин садамацо ба таъсири радиатсионк
гирифтор шудаанд ва ацли оилаи онцо шартцои иловагии имтижзноки таъин кардани нафақа дода
шуда, мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи цимояи иҷтимоии шацрвандон
ба таъсири радиатсионк гирифторшуда ба нафақа, жрдампулк ва ҷубронпулии онцо иловапулк
дода мешавад.

Моддаи 9. Додани жрдампулк
Нафақа ба шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун номбаршуда, нафақахӯрон маъюбон аз зумраи ин шахсон, ки аз хизмат ҷавоб дода шудаанд ва ба аъзои оилацои
нафақахӯрони вафоткарда жрдампулк аз рӯи тартиб ва андозаи муайянкардаи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон дода мешавад.

Моддаи 10. Маблағцо барои пардохти нафақа

Нафақа ба шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун номбаршуда ва ацли оилаи
онцо аз цисоби маблағцои буҷети ҷумцуриявии Ҷумцурии Тоҷикистон дода мешавад.

Моддаи 11. Мақомоте, ки таъмини нафақаро амалк менамоянд.
Таъмини нафақаи шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун номбаршуда ва ацли
оилаи онцо вобаста ба ҷои охирони хизмати онцо аз тарафи идорацои зерин ба амал бароварда
мешавад: (ҚҶТ аз 26.03.09с, №499)
а) Вазорати мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон - нисбати хизматчижни царбии аз Қуввацои
Мусаллаци Ҷумцурии Тоҷикистон, дигар сохторцои царбии Ҷумцурии Тоҷикистон
ҷавобдодашуда, ки мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ташкил шудаанд (ба ғайр аз
сохторцои дар бандцои «б», «г», ва «д»-и цамин модда номбаршуда), шахсони дар қисми якуми
моддаи 3-юми цамин Қонун зикршуда, инчунин оилацои онцо;
б) Вазорати корцои дохилии Ҷумцурии Тоҷикистон - нисбати хизматчижни царбии аз
кӯшунцои дохилк рухсатшуда, шахсони цайати қаторк ва фармондеции аз мақомоти корцои
дохилии Ҷумцурии Тоҷикистон ҷавоб додашуда, инчунин ацли оилаи онцо;
в) Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумцурии Тоҷикистон - нисбати хизматчижни
низомии аз мақомоти амният ва сохторцои царбии тацти тобеъияти идоравии ин вазорат
ҷавобшуда, инчунин ацли оилаи онцо; (ҚҶТ аз 26.03.09с, №499).
г) Хадамоти гумруки назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон - нисбати шахсоне, ки рутбаи
махсус дошта, аз мақомоти гумрук ҷавоб шудаанд, инчунин ацли оилаи онцо; (ҚҶТ аз 26.03.09с,
№499).
д) Вазорати адлияи Ҷумцурии Тоҷикистон - нисбати хизматчижни царбк ва кормандони
цайати қаторк ва фармондецие, ки аз муассиса ва мақомоти системаи иҷрои ҷазои ҷиноятии
Вазорати адлияи Ҷумцурии Тоҷикистон озод карда шудаанд, Шӯрои адлияи Ҷумцурии
Тоҷикистон нисбати судяцо, ки аз мақомоти суд озод карда шудаанд ва Прокуратураи генералии
Ҷумцурии Тоҷикистон нисбати кормандони прокурорию тафтишотк, ки аз мақомоти
прокуратура озод карда шудаанд, инчунин оилаи онцо;
е) аз тарафи Агентии назорати давлатии молиявк ва мубориза бо коррупсияи
Ҷумцурии Тоҷикистон- нисбати шахсоне, ки рутбаи махсус дошта, аз мақомоти Агентк
ҷавоб шудаанд, инчунин ацли оилаи онцо; (ҚҶТ аз 26.03.09с, №499).
ж) Агентии назорати маводи нашъадори назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон - нисбати
шахсоне, ки рутбаи махсус дошта, аз мақомоти Агенти ҷавоб шудаанд, инчунин ацли оилаи онцо;
з) аз тарафи Гвардияи миллии Ҷумцурии Тоҷикистон – нисбати шахсоне, ки рутбаи
махсус дошта, аз мақомоти Гвардияи миллии Ҷумцурии Тоҷикистон ҷавоб шудаанд,
инчунин ацли оилаи онцо;
и) аз тарафи Кумитаи цолатцои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон – нисбати шахсоне, ки рутбаи махсус дошта, аз Кумитаи цолатцои
фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ҷавоб
шудаанд, инчунин ацли оилаи онцо. (ҚҶТ аз 26.03.09с, №499).
Таъмини нафақаи категорияцои дахлдори хизматчижни царбии аз хизмат ҷавобшуда,
шахсони цайати қаторк ва фармондеции мақомоти корцои дохилк, муассиса ва мақомоти
системаи иҷрои ҷазои ҷиноятк, мақомоти гумрук, ҷузъу томцои Агентии назорати маводи
нашъадори назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, воцидцои цифзи цуқуқи Агентии
назорати давлатии молиявк ва мубориза бо коррупсияи Ҷумцурии Тоҷикистон, Гвардияи

миллии Ҷумцурии Тоҷикистон, Кумитаи цолатцои фавқулодда ва мудофиаи граждании
назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, мақомоти суд, мақомоти прокуратураи собиқ
Иттицоди ҶШС, дигар давлатцо ва оилацои онцо, ки дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун
нишон дода шудаанд, мувофиқи мансубияти идоравии номбаршудагони цамин модда амалк
мегардад. (ҚҶТ аз 26.03.09с, №499).

Моддаи 12. Жрии иҷтимок ба нафақахӯрон
Мақомоти цокимияти давлатк ва идории Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон, вилоятцо,
шацру ноцияцо дар доираи ваколатцои ба онцо додашуда цақ, доранд, ки аз цисоби буҷетцои
дахлдори вилояти мухтор, вилоят, шацр ва ноция ба нафақацои мувофиқи цамин Қонун
таъиншаванда иловапулицо, ба нафақахӯрон аз ҷумлаи шахсони дар банди «а»-и қисми якуми
моддаи 1 цамин Қонун зикр шуда ва ба ацли оилаи онцо намудцои иловагии таъминоти моддк ва
имтижзот муқаррар намоянд.

Боби 2.
НАФАҚА БАРОИ СОБИҚАИ ХИЗМАТК

Моддаи 13. Шартцое, ки цуқуқи нафақаро аз рӯи собиқаи хизмат муайян мекунанд
Барои аз рӯи собиқаи хизмат ба нафақа баромадан инцо цуқуқ доранд;
а) шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун зикршуда, ки то рӯзи аз хизмат ҷавоб
шуданашон дар хизмати царбк ва (ж) дар мақомоти корцои дохилк, муассиса ва мақомоти
системаи иҷрои ҷазои ҷиноятк, гумрук, ҷузъу томцои Агентии назорати маводи нашъадори назди
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, воцидцои цифзи цуқуқи Агентии назорати давлатии
молиявк ва мубориза бо коррупсияи Ҷумцурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумцурии
Тоҷикистон, Кумитаи цолатцои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон дар вазифаи судя ва мақомоти прокуратура 20 сол ва зижда аз он собиқаи
хизмат дошта бошанд; (ҚҶТ аз 26.03.09с, №499).
б) шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун зикршуда, ки баъди ба синну соли
ницоии хизмат расидан, вобаста ба амволи саломатк ж вобаста ба гузаронидани тадбирцои
ташкиливу штатк аз хизмат ҷавоб шудаанду 25 соли тақвимк ва зижда аз он собиқаи умумии
хизмат доранд ва на камтар аз 12 солу шаш мохи онро хизмати царбк ва (ж) хизмат дар мақомоти
корцои дохилк, муассиса ва мақомоти системаи иҷрои ҷазои ҷиноятк, мақомоти гумрук, ҷузъу
томцои Агентии назорати маводи нашъадори назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, воцидцои
цифзи цуқуқи Агентии назорати давлатии молиявк ва мубориза бо коррупсияи Ҷумцурии
Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумцурии Тоҷикистон, Кумитаи цолатцои фавқулодда ва
мудофиаи граждании назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар вазифаи судя ва мақомоти
прокуратура ташкил медицад. (ҚҶТ аз 26.03.09с, №499).

Моддаи 14. Андозаи нафақа
Нафақа аз рӯи собиқаи сол ба андозаи, зайл муқаррар карда мешавад:
а) ба шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун зикршуда, ки 20 сол собиқаи хизмат
доранд 50 фоизи маблағи дахлдори таъминоти пулк, ки дар моддаи 43-юми цамин Қонун

пешбинк шудааст; барои цар соли хизмати зижда аз 20 сол - 3 фоизи маблағи мазкури таъминоти
пулк, вале ҷамъан на зижда аз 80 фоизи ин маблағ;
б) шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун зикршуда, ки 25 соли тақвимк ва зижда
аз он собиқаи умумии хизмат доранд ва на камтар аз 12 солу шаш моци онро хизмати царбк ва (ж)
хизмат дар мақомоти корцои дохилк, муассиса ва мақомоти системаи иҷрои ҷазои ҷиноятк,
мақомоти гумрук, ҷузъу томцои Агентии назорати маводи нашъадори назди Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон, вазифаи судя, дар мақомоти прокуратура ташкил медицад, барои собиқаи
умумии кори 25-сола - 50 фоизи маблағи дахлдори таъминоти пулии дар моддаи 43-юми цамин
Қонун пешбинишуда; барои цар соли собиқаи хизмати зижда аз 25 сол - 1 фоизи маблағи мазкури
таъминоти пулк, вале на зижда аз 75 фоизи маблағи таъминоти пул.
Дар мавриди такроран ба хизмати царбк ж ба мақомоти корцои дохилк, муассиса ва
мақомоти системаи иҷрои ҷазои ҷиноятк, мақомоти гумрук, ҷузъу томцои Агентии назорати
маводи нашъадори назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, дар вазифаи судя, мақомоти
прокуратура ба хизмат таъин шудани шахсони дар цамин модда зикршуда, ки нафақа мегиранд,
цангоми минбаъд аз хизмат ҷавоб додани онцо пардохти нафақа ба онцо дар асоси собиқаи хизмат
ва собиқаи кориашон дар рӯзи охирини аз хизмат ҷавоб шуданашон аз нав барқарор карда
мешавад.

Моддаи 15. Андозацои цадди ницок ва цадди ақалли нафақа
Андозаи цадди ницоии нафақа барои собиқаи хизматк аз ҷониби Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.
Нафақа барои собиқаи хизматк, ки тибқи цамин Қонун таъин карда мешавад, аз
андозаи цадди ақалли нафақа аз рӯи синну сол (пиронсолк), ки қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон муқаррар намудааст ва дар қисми якуми моддаи 46 цамин Қонун нишон дода
шудааст, бояд камтар набошад.

Моддаи 16. Зижд кардани андозаи нафақа аз рӯи собиқаи хизмат ба шахсоне, ки дар
натиҷаи ҷароцати царбк маъюб гардидаанд
Ба шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун зикршуда, ки дар натиҷаи ҷароцати
царбк маъюб гардидаанд, нафақа аз рӯи собиқаи хизмат ба андозаи цадди ақали нафақаи маъюбк,
ки банди «а»-и моддаи 23-юми цамин Қонун барои маьюбон аз ҷумлаи ин шахсон аз рӯи гурӯци
дахлдори маъюбк пешбинк намудааст, зижд карда мешавад. Зиждкунии мазкурро дар як вақт бо
афзоиши пешбининамудаи бандцои «г»- ж «д»-и моддаи 45-уми цамин Қонун цисоб кардан
мумкин аст.

Моддаи 17. Иловапулицо ба нафақа аз рӯи собиқаи хизмат.
Ба нафақа аз рӯи собиқаи хизмат, ки ба шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун
зикршуда таъин карда мешавад (аз ҷумла ба нафақаи цадди ақал цисоб кардашуда), иловапулицои
зайл цамроц карда мешавад:

а) ба нафақахӯрон - маъюбонк гурӯци 1 ж ба синни 80-солагк расида, цамчунин ба
нафақахӯроне, ки аз рӯи вазъи саломатк тибқи хулосаи муассисаи табобатк ба нигоцубини
(кӯмак, назорати) доимии шахси дигар эцтижҷ доранд, - барои нигоцубин кардани нафақахӯр ба
андозаи 50 фоизи нафақаи цадди ақал аз рӯи синну сол, ки дар банди аввали моддаи 46-уми цамин
Қонун нишон дода шудааст ва онро қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар кардааст;
б) ба нафақахӯрони кор намекардагии ба синни 55-солагк расида ж маъюб буда, ки дар
таъминоташон аьзои ғайри қобили мецнати оилацои дар модацои 29, 31, 33, 34-уми цамин Қонун
зикршуда доранд, - ба цар сари онцо, вале на зижда ба се аъзои ғайри қобили мецнати оила, ба
андозаи 50 фоиз, ба узви ғайриқобили мецнати оила, ки маъюбк гурӯци 3 мебошад, - 30 фоизи
андозаи цадди ақали нафақаи пиронсолии муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон, ки дар қисми аввали моддаи 46-уми цамин Қонун нишон дода шудааст. Дар сурати
дар як вақт доштани цуқуқ ба нафақаи иҷтимок ва иловапулк ба нафақа нисбати узви ғайри
қобили мецнати оила, ба яке аз аъзои оила нафақаи иҷтимок таъин карда ж ба нафақа барои ин
узви оила иловапулк цамроц кардан мумкин аст.
Иловапулии дар банди «а»-и цамин модда нишондодашуда ба нафақацои нафақахӯроне, ки
ба зижд кардани нафақаи пешбининамудаи моддаи 16-уми цамин Қонун цуқуқ доранд, цисоб
карда намешавад.

Моддаи 18. Цисоб кардани собиқаи хизмат барои таъин кардани нафақа
Ба собиқаи хизмат барои таъин кардани нафақа мувофиқи банди «а»-и моддаи 13-уми
цамин Қонун инцо цисоб карда мешаванд: хизмати царбк; хизмат дар мақомоти корцои дохилк
дар вазифацои цайати қаторк ва фармондецк; хизмат дар отряди партизании шӯравк; хизмат дар
мақомоти гумрук, ҷузъу томцои Агентии назорати маводи нашъадори назди Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон, хизмат дар воцидцои цифзи цуқуқи Агентии назорати давлатии
молиявк ва мубориза бо коррупсияи Ҷумцурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумцурии
Тоҷикистон, Кумитаи цолатцои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон дар вазифаи судя, дар мақомоти прокуратура; мӯцлати кор дар мақомоти
цокимияту идораи давлатк; вазорату идорацо ва ташкилотцои гражданк ва цамзамон боқи мондан
дар хизмати царбк ж дар кадрцои вазоратцову идорацои дахлдори Ҷумцурии Тоҷикистон; вақти
дар асирк будан, агар асирк ихтижрк набошад ва хизматии харбк цангоми асир буданаш ба Ватан
ҷиноят накарда бошад; мӯцлати сипарк кардани ҷазо ва дар цабс будани хизматчижни царбк,
ашхоси цайати қаторк ва фармондеции мақомоти корцои дохилк ва муассисаю мақомоти
системаи иҷрои ҷазои ҷиноятк, шахсони дорои рутбаи махсуси мақомоти гумрук, воцидцои
полиси андоз, судяцо, кормандони прокурорию тафтишотии мақомоти прокуратура, ки беасос ба
ҷавобгарии ҷиноятк кашида шудаанд ж табъид шуда, баъдан сафед карда шудаанд. Ба собиқаи
хизмат барои таъин кардани нафақа ба шахсони цайати фармондеции мақомоти корцои дохилк ва
дар муассиса ва мақомоти системаи иҷрои ҷазои ҷиноятк ки аз хизмат ҷавоб шудаанд ва дигар
шахсон, ки дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун номбар шудаанд, давраи тацсилашонро низ
то вақти ба хизмат шомил шудан (вале на зижда аз 5 сол) як соли тацсил баробари шаш моци
хизмат цисоб кардан мумкин аст. Давраи хизмат дар шароити махсус бояд ба собиқаи хизмат
барои таъин кардани нафақа ба шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун нишон
додашуда ба цисоби ймтижзнок дохил карда шавад. (ҚҶТ аз 26.03.09с, №499).
Тартиби цисоб кардани собиқаи хизмат барои таъин кардани нафақа ба шахсони дар қисми
якуми моддаи 1 цамин Қонун нишон додашударо Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян
мекунад.
Минбаъд нафака аз руи синну сол номида мешавад.

Боби 3.
НАФАҚАИ МАЪЮБК

Моддаи 19. Шартцое, ки цуқуқи нафақаи маъюбиро муайян мекунанд
Шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун номбаршуда, ки маъюб шудаанд, ба
нафақаи маъюбк цуқуқ доранд, агар онцо дар давраи хизмат ж то семоци баъди аз хизмат ҷавоб
шудан ж агар онцо баъди ин мӯцлат дар натиҷаи захм, контузия, маслуқк ж касалии дар давраи
хизмат гирифтор шудаашон маъюб шуда бошанд.

Моддаи 20. Муқаррар кардани маъюбк
Гурӯц, ва сабабцои маъюбк, инчунин вақти расидани маъюбшавиро комиссияи экспертии
тиббию мецнатк (КЭТМ) муқаррар менамояд, ки он дар асоси Низомномаи аз тарафи Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқшаванда амал мекунад.
Вобаста ба дараҷаи гум кардани қобилияти мецнатк маъюбон ба 3 гурӯц тақсим карда
мешаванд.

Моддаи 21. Категорияцои маьюбон
Маъюбон аз ҷумлаи шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун зикршуда вобаста ба
сабабцои маъюбк ба категорияцои зерин тақсим карда мешаванд:
а) маъюбон дар натиҷаи ҷароцати царбк - шахсоне, ки дар натиҷаи захмдоршавк, контузия ж
маслуқшавк цангоми цимояи Ватан ж иҷрои дигар вазифацои хизматк царбк (вазоифи хизматк) ва
ж дар натиҷак касалии вобаста ба давраи ҷанг ж адои хизмат дар хориҷа — дар давлатцое, ки дар
онцо амалижти ҷангк сурат гирифтаанд, маъюб шудаанд. Ба маъюбон дар натиҷаи ҷароцати царбк
цамчунин собиқ, хизматчижни царбк ва дигар шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун
номбаршуда, ки дар натиҷаи захмдоршавк, контузия, маслуқшавк ж касалии дар давраи асирк
(дар сурати риояи шартцои пешбининамудаи қисми 1-уми моддаи 18-уми цамин Қонун) ж дар
давраи ба сифати тарбиягиранда ва юнга (малоцписар) дар артиши амалкунанда будан гирифтор
шуда, маъюб гардидаанд, дохил мешаванд.
б) маъюбон дар натиҷаи касалк, ки дар давраи хизматк царбк ба он гирифтор шудаанд, —
шахсоне, ки дар натиҷаи цодисаи нохуше маъюб шудаанд ба иҷрои вазифацои хизматк царбк
(вазифацои хизматк) вобаста нест ва ж дар натиҷаи касалие маъюб шудаанд, ки ба иштирок кардан
дар фронт ж хизмат дар хориҷа дар давлатцое, ки дар онцо амалижти ҷангк сурат гирифтаанд,
вобастагк надорад.

Моддаи 22. Андозаи нафақацо
Ба шахсони дар қисми якуми моддаи 1 Қонуни мазкур нишон додашуда нафақаи маъюбк
ба андозаи зерин муқаррар карда мешавад:
а) ба маъюбони гурӯццои 1 ва 2-юми дар натиҷаи ҷароцати царбк — 85 фоиз, гурӯци 3—50
фоизи маблағи дахлдори таъминоти пулк, ки дар моддаи 43-юми цамин Қонун пешбинк шудааст;

б) ба маъюбон дар натиҷаи касалии дар давраи хизматк царбк гирифторшудаи гурӯццои 1 ва
2—75 фоиз, гурӯци 3—30 фоизи маблағцои дахлдори таъминоти пулк, ки дар моддаи 43-юми
цамин Қонун пешбинк шудааст.

Моддаи 23. Андозацои цадди ақали нафақа
Нафақаи маъюбк ба шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун зикршуда набояд аз
андозацои зайл камтар бошад:
а) барои маъюбони гурӯццои 1 ва 2 дар натиҷак ҷароцати царбк— 200 фоиз, гурӯци 3—100
фоизи андозаи нафақаи цадди ақали муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон аз
рӯи синну сол, ки дар қисми 2-юми моддаи 46-уми цамин Қонун нишон дода шудааст;
б) барои маъюбони гурӯци 1 ва 2 дар натиҷаи касалии дар давраи хизматк царбк
гирифторшуда — 100 фоиз, гурӯци 3—80 фоизи андозаи нафақаи цадди ақали муқаррарнамудаи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон аз рӯи синну сол, ки дар қисми 1-уми моддаи 46-уми цамин
Қонун нишон дода шудааст.

Моддаи 24. Иловапулицо ба нафақа бинобар маъюбк
Ба шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун нишондодашуда, ки маъюбк гурӯци 1
дониста шудаанд ж ба синни 80-солагк расидаанд ж мувофиқи хулосаи муассисаи табобатк ба
нигоцубини (кӯмак, назорати) доимии шахси дигар эцтижҷ доранд, инчунин ба маъюбони кор
намекардагии гурӯци 1 ва 2-и дар таъминоташон аъзои ғайриқобили мецнат дошта ба нафақаи
бинобар маъюбии ба онцо таъиншаванда (аз ҷумла ба нафақаи цадди ақал, ки цисоб шудааст)
мувофиқи тартибу андозацое, ки моддаи 17-уми Қонуни мазкур пешбинк кардааст, иловапулк зам
карда мешавад.

Моддаи 25. Даврае, ки барои он нафақа аз рӯи маъюбк таъин карда мешавад
Ба шахсони дар моддаи 1-уми цамин Қонун зикршуда нафақа аз рӯи маъюбк барои давраи
маъюбии комиссияи экспертизаи тиббию мецнатк муқаррарнамуда, ба мардони маъюбк аз 60сола боло ва занони маъюби аз 55-сола боло бошад, барои як умр, бо роци аз нав муоина кардан
фақат бо аризаи шахсиашон дода мешавад.
Дар мавриди қобили мецнат донистани нафақахӯре, ки ба синни дар ин модда зикршуда
нарасидааст, нафақа ба вай то охири моце дода мешавад, ки ӯро қобили мецнат донистаанд, вале
на бештар аз рӯзе, ки то он маъюбк муқаррар карда шудааст.

Моддаи 26. Тағйир додани андозаи нафақа цангоми аз нав дида баромадани гурӯци
маъюбк
Цангоми аз нав дида баромадани гурӯци маъюбк мутаносибан андозаи нафақа низ тағйир
межбад. Агар дар натиҷак ҷароцати царбк маъюбии шахси маъюб вобаста ба касалии умумк,
маслукии мецнатк ж бемории касбк авҷ гирад, нафақа аз рӯи гурӯци нави маъюбк бо мацфуз
доштани сабаби пештараи он аз нав цисоб карда мешавад.

Моддаи 27. Боздоштан ва аз нав оғоз намудани пардохти нафақа цангоми гузаштани
мӯцлати муоинаи такрорк
Агар маъюб аз зумраи шахсони дар моддаи 1-уми цамин Қонун нишондодашуда дар
комиссияи экспертии тиббии мецнатк (КЭТМ) сари вақт аз муоинаи такрорк нагузарад, пардохти
нафақаи таъиншуда аз рӯзе, ки то он ба вай маъюбк муқаррар карда шудааст, боздошта мешавад,
дар мавриди аз нав маъюб донистани вай аз рӯзи ба ӯ аз нав муқаррар намудани маъюбк нафақаи
таъиншуда пардохта мешавад.
Дар сурати аз мӯцлати муоинаи такрорк бо сабаби узрнок дер кардани маъюб ва аз тарафи
КЭТМ ба ӯ муқаррар кардани маъюбк барои давраи гузашта, пардохти нафақа аз он рӯзе оғоз
межбад, ки вай маъюб дониста шудааст. Агар цангоми муоинаи такрорк ба маъюб дигар гурӯци
маъюбк (нисбатан баландтар ж пастар) муқаррар шавад, ба вай нафақа барои давраи гузаштаи
пеш аз рӯзи муоинаи такрорк аз рӯи гурӯци пештараи маъюбк пардохта мешавад.

Боби 4.
НАФАҚАИ БИНОБАР БЕ САРОБОН МОНДАН

Моддаи 28. Шартцои муайянкунандаи цуқуқи нафақа
Ба оилаи шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун нишондодашуда нафақаи
бинобар бе саробон мондан таъин карда мешавад, агар саробон дар давраи адои хизмат ж на
дертар аз се моци баъди рӯзи аз хизмат ҷавоб шудан ж аз ин мӯцлат дертар дар натиҷаи захм, контузия, маслукк ж касалии дар давраи адои хизмат гирифтор шудааш вафот карда (цалок шуда)
бошад ва ба оилаи нафақахӯрон, аз ҷумлаи ин ашхос — агар саробон дар давраи нафақа гирифтан
вафот карда бошад, новобаста аз вақти баъди рӯзи вафоти саробон гузашта. Дар айни замон
оилацои собиқ хизматчижни царбк, аз ҷумла шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун
номбаршуда, ки дар вақти асир буданашон вафот кардаанд (дар сурати риояи шартцои дар қисми
1-уми моддаи 18-уми цамин Қонун нишондодашуда) ва оилацои хизматчижни царбии дар давраи
амалижти ҷангк беномунишон гумшуда, ба оилацои шахсони дар фронт цалокгардида баробар
карда мешаванд.

Моддаи 29. Аъзои оила, ки ба нафақа цуқуқ доранд
Аъзои оилаи ғайри қобили мецнати шахсони вафоткардаи (цалокгардидаи) дар қисми
якуми моддаи 1 цамин Қонун нишондодашуда, ки дар таъминоти онцо буданд, барои нафақаи
бинобар бе саробон мондан цуқуқ доранд.
Сарфи назар аз нонхури саробон будан, нафақа ба бачацои ғайри қобили мецнат, волидони
қобилияти кори надошта, цамсар, агар онцо баъди фавти саробон манбаи ризқу рӯзии барои
зиндагиашон зарурро гум карда бошанд; волидони ғайри қобили мецнат ва цамсарони шахсоне,
ки дар натиҷаи сабабцои дар банди «а»-и моддаи 21-уми цамин Қонун зикршуда вафот кардаанд;
цамсар, яке аз волидон ж дигар аъзои сила, ки дар банди «в»-и цамин модда нишон дода шудаанд,
таъин карда мешавад.
Аъзои ғайри қобили мецнат инцо дониста мешаванд:
а) фарзандон, бародарон, хоцарон ва наберагоне, ки ба синни 18-солагк нарасидаанд ж аз ин
синну сол калонтар мебошанд, агар онцо то ба синни 18-солагк расидан маъюб шуда бошанд,
онцое, ки дар муассисацои таълимк мехонанд (ба ғайр аз муассисацои таълимие, ки

таълимгирандагони онцо дар хизмати царбк ж хизмат дар мақомоти корцои дохилк ва дар
муассиса ва мақомоти системаи иҷрои ҷазои ҷиноятк, дониста мешаванд) — то хатми тацсил, вале
на дертар ба синни 23-солагк расидани онцо. Бародарон, хоцарон ва наберагон ба нафақа цуқуқ
доранд, агар онцо волидони қобили мецнат надошта бошанд;
б) падар, модар ва цамсар, агар онцо ба синну соли мардон — 63-сола, занон — 58-сола
расида бошанд ва ж маъюб бошанд; (ҚҶТ аз 26.03.09с, №499).
в) цамсар ж яке аз волидон ва ж бобо, бибк, бародар ж хоцар сарфи назар аз синну сол ва
қобилияти кори, агар вай ба нигоцубини бачацо, бародарону хоцарон ж наберагони ба синни 8солагк нарасидаи саробони вафоткарда машғул бошад ва кор накунад;
г) бобо ва бибк — дар сурати набудани шахсоне, ки аз рӯи Қонун вазифадоранд онцоро
нигоцубин кунанд.

Моддаи 30. Цуқуқи нафақа бо шартцои имтижзнок
Цамсари шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун нишондодашуда, ки дар
натиҷаи сабабцои дар банди «а»-и моддаи 21-уми цамин Қонун номбаркардашуда вафот кардаанд,
ки бо нигоцубини фарзандони то ба синни 8-солагк нарасидаи шахсони вафоткарда машғул
мебошанд, сарфи назар аз синну сол, қобилияти кори ва аз он, ки зан кор мекунад ж не, ба нафақаи
бинобар бе саробон мондан цуқуқ доранд.
Ба модарон ва цамсари шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун зикршуда, ки дар
натиҷаи сабабцои дар банди «а»-и моддаи 21-уми цамин Қонун номбаршуда вафот кардаанд,
нафақаи бинобар бе саробон мондан цангоми ба синни 50-солагк расидани онцо таъин карда
мешавад.

Моддаи 31. Аъзои оилаи шахси вафоткарда, ки нонхурк вай цисоб межбанд
Аъзои оилаи шахси вафоткарда дар мавриде нонхурк вай цисоб межбанд, ки агар онцо пурра
дар таъминоти ӯ бошанд ж аз вай жрие мегирифта бошанд, ки он барои онцо манбаи доими ва
асосии ризқу рӯзк барои зиндагк бошад.
Ба аъзои оилаи шахси вафоткарда, ки барои онцо жрии вай манбаи доими ва асосии ризқу
рӯзк барои зиндагк бошад, вале худи онцо ягон навъи нафақа гиранд, бинобар бе саробон мондан
нафақа таъин кардан мумкин аст.

Моддаи 32. Пардохти нафақаи бинобар бе саробон мондан ба фарзандоне, ки пурра
дар таъминоти давлат мебошанд
Падарандар ва модарандар дар баробари падару модар ба нафақаи бинобар бе саробон
мондан цуқуқ доранд, агар онцо писарандар ж духтарандари вафоткардаро на камтар аз 5 сол
тарбия ж нигоцубин карда бошанд.
Писарандар ва духтарандар дар баробари фарзандони аслк ба нафақаи бинобар бе саробон
мондан цуқуқ доранд.

Моддаи 33. Цуқуқи нафақаи падархондцо ва фарзандхондцо

Падархондцо дар баробари волидон ва фарзандхондцо дар баробари бачацои аслк ба
нафақаи бинобар бесаробон мондан цуқуқ доранд.
Ноболиғоне, ки бинобар бе саробон мондан ба нафақа цуқуқ доранд, ин цуқуқашонро
цангоми фарзандхонд шуданашон нигоц медоранд.

Моддаи 34. Цуқуқи нафақаи падарандар, модарандар, писарандар ва духтарандар
Падарандар ва модарандар дар баробари падару модар ба нафақаи бинобар бе саробон
мондан цуқуқ доранд, агар онцо писарандар ж духтарандари вафоткардаро на камтар аз 5 сол
тарбия ж нигоцубин карда бошанд.
Писарандар ва духтарандар дар баробари фарзандони аслк ба нафақаи бинобар бе саробон
мондан цуқуқ доранд.

Моддаи 35. Гирифтани нафақа цангоми аз нав никоц кардан
Нафақаи бинобар бе саробон мондан, ки ба зани шахси фавтида таъин шуда буд, цангоми
бори дигар шавцар карданаш ба ӯ дода мешавад.

Моддам 36. Андозаи нафақа
Нафақаи бинобар бе саробон мондан ба андозацои зайл муқаррар карда мешавад:
а) ба оилацои шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун зикршуда, ки дар натиҷаи
сабабцои дар банди «а»-и моддаи 21-уми цамин Қонун нмшондодашуда вафот кардаанд, — 40
фоизи маблағи дахлдори таъминоти пулии саробон, ки моддаи 43-юми цамин Қонун ба цар як
узви ғайри қобили мецнати оила пешбинк намудааст. Ба оилацои нафақахӯрони вафоткарда, ки
рӯзи фавт дар натиҷаи ҷароцати царбк маъюб мебошанд ва ба фарзандоне, ки волидонашон вафот
кардаанд, сарфи назар аз марги саробон, аз рӯи цамин меъжр нафақа таъин карда мешавад;
б) ба оилацои шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун зикршуда, ки дар натиҷаи
сабабцои дар банди «б»-и моддаи 21-уми цамин Қонун нишондодашуда вафот кардаанд, — 30
фоизи маблағи дахлдори таъминоти пулии саробон, ки дар моддаи 43-юми цамин Қонун ба цар як
узви ғайри қобили мецнати оила пешбинк шудааст.

Моддаи 37. Андозаи цадди ақали нафақа
Нафақаи бинобар бе саробон мондан, ки ба оилацои шахсони дар моддаи 1-уми цамин
Қонун нишондодашуда таъин карда мешавад, аз рӯи цисоб ба цар як узви ғайри қобили мецнати
оила набояд аз андозацои зерин кам бошад:
а) цангоми мувофиқи банди «а»-и моддаи 36-уми цамин Қонун цисоб кардани нафақа 100
фоизи андозаи цадди ақали нафақа аз рӯи син-синну сол, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
муқаррар намуда, дар қисми аввали моддаи 46-уми цамин Қонун зикр шудааст;
б) цангоми мувофиқи банди «б»-и моддаи 36-уми цамин Қонун цисоб кардани нафақа 100
фоизи андозаи цадди ақали нафақа аз рӯи синну сол, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
муқаррар намуда, дар қисми аввали моддаи 46-уми цамин Қонун зикр шудааст.

Моддаи 38. Иловапулицо ба нафақаи бинобар бе саробон мондан
Ба аъзои оилаи маъюбони гурӯци 1 ж ба синни 80-солагк расида, инчунин дигар аъзои оилае,
ки мувофиқи хулосаи муассисаи табобатк аз рӯи саломатк ба нигоцубини (жрк, назорати доимии
шахси дигар эцтижҷ доранд, ба нафақаи бинобар бе саробон модан таъиншаванда аз ҷумла ба
нафақаи ба андозаи цадди ақал цисобкардашуда барои нигоцубини нафақахӯр ба андозаи
пешбининамуда банди «а»-и моддаи 17-уми цамин Қонун иловапулк цамроц, карда мешавад.

Моддаи 39. Даврае, ки барои он нафақа таъин карда мешавад
Нафақаи бинобар бе саробон мондан барои тамоми даврае, ки дар муддати он аъзои оилаи
вафоткарда мувофиқи моддаи 29-уми цамин Қонун ғайри қобили мецнат дониста мешавад, ба
аъзои оилаи ба сини:
мардон — 63-солагк, занон — 58-солагк расида бошад, якумра таъин карда мешавад.

Моддаи 40. Ҷудо кардани як қисми нафақа
Дар асоси аризаи аъзои оила як қисми ба вай тааллуқдоштаи нафақаи бинобар бе саробон
мондан алоцида ҷудо карда пардохта мешавад. Қисми нафақа бо назардошти меъжрцои цисоб
кардани нафақа, ки цамин Қонун барои узви оилаи барои ҷудо кардани он муроҷиатнамуда
пешбинк кардааст, ҷудо карда мешавад.
Як циссаи нафақа аз рӯзи якуми моци баъди моци ворид гаштани ариза ҷудо карда мешавад.

Моддаи 41. Қатъ гардидани пардохти нафақа цангоми аз даст додани цуқуқи он
Агар дар цайати оилае, ки ба он бинобар бе саробон мондан нафақа таъин шуда буд,
тағйироте ба амал ояд, ки дар натиҷаи он аъзои алоцида ж, тамоми оила цуқуқи нафақаро аз даст
дицанд, андозаи он аз рӯзи якуми моци баъди моце, ки тағйирот ба амал омадааст, кам гардида ж
пардохти он қатъ мегардад.

Моддаи 42. Тартиб ва мӯцлати муқаррар намудани маъюбии аъзои оилаи шахси
вафоткарда
Ба он аъзои оила, ки маъюбанд, қоидацо дар бораи тартиб ва мӯцлатцои муқаррар кардани
маъюбк ва пардохти нафақа цангоми танаффус дар муоинаи такрории комиссияи экспертии
тиббии мецнатк (КЭТМ), ки дар моддацои 20, 25 ва 27-и цамин Қонун пешбинк шудаанд, татбиқ
мегарданд.

Боби 5.
ЦИСОБ КАРДАНИ НАФАҚА

Моддаи 43. Таъминоти пулк барои цисоб кардани нафақа

Нафақае, ки ба шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун нишондодашуда ва
оилацои онцо таъин карда мешавад, аз таъминоти пулии хизматчижни царбк шахсони цайати
қаторк ва фармондеции мақомоти корцои дохилк шахсоне, ки дар муассиса ва мақомоти системаи
иҷрои ҷазои ҷиноятк, ва шахсоне, ки дар мақомоти гумрук, ҷузъу томцои Агентии назорати
маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, воцидцои цифзи цуқуқи Агентии
назорати давлатии молиявк ва мубориза бо коррупсияи Ҷумцурии Тоҷикистон, Гвардияи
миллии Ҷумцурии Тоҷикистон, Кумитаи цолатцои фавқулодда ва мудофиаи граждании
назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон рутбацои махсус доранд, судяцо, кормандони
прокурорию тафтишотии мақомоти прокуратура цисоб карда мешавад. Барои он ба онцо цисоб
кардани нафақа мувофиқи тартиби муайяннамудаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон маошцо аз
рӯи мансаб, маошцо аз рӯи рутбацои царбк ж махсус (бе дар назардошти баланд бардоштани
маошцо барои хизмат дар мацалцои дурдасти баландкӯц, ва дигар шароитцои махсус) ва
изофапулицои фоизк барои собиқаи хизмат, аз ҷумла пардохтцо вобаста ба индексасияи
таъминоти пулк ба цисоб гирифта мешавад. (ҚҶТ аз 26.03.09с, №499).

Моддаи 44. Цисоб кардани нафақа ба оилацои нафақахӯрон
Ба оилацои нафақахӯрон, аз ҷумлаи шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун
нишон додашуда нафақаи бинобар бе саробон мондан аз цисоби таъминоти пулии саробон цисоб
карда мешавад, ки аз он ба вай нафақа цисоб карда шуда буд (аз нав цисоб карда шуда буд) ж бояд
аз нав цисоб карда мешуд.

Моддаи 45. Зижд кардани нафақаи баъзе категорияцои нафақахӯрон
Нафақа барои собиқаи хизмат бинобар маъюбк ва бинобар бе саробон мондан, ки
мувофиқи цамин Қонун (аз ҷумла цисобкунк ба андозаи цадди ақал) таъин мегардад, зижд карда
мешавад:
а) ба Қацрамонони Иттицоди Шӯравк ва шахсони ба цар се дараҷаи ордени Шараф
мукофотонида шуда, шахсони бо унвони Кацрамони Тоҷикистон сарфароз гардида-50 фоизи
нафақа, вале на камтар аз 100 фоизи андозаи цадди ақали нафақа аз рӯи синну сол, ки дар қисми
якуми моддаи 46 цамин Қонун зикр шудааст;
б) ба Қацрамонони Мецнати Сотсиалистк — 25 фоизи андозаи нафақа, вале на камтар аз 50
Фоизи андозаи цадди ақали нафақа аз рӯи синну сол, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
муқаррар намуда, дар қисми аввали моддаи 46-уми цамин Қонун зикр шудааст;
в) ба шахсоне, ки бо се дараҷаи ордени Шарафи Мецнатк, цар се дараҷаи ордени Барои
хизмати Ватан дар Қуввацои Мусаллац ж бо орденцои Ситораи Президенти Тоҷикистон, Спитамен
мукофотонида шудаанд ба андозаи 15 фоизи цадди ақали нафака аз рӯи синну сол;
г) ба иштирокчижни Ҷанги Бузурги Ватанк ва дигар амалижти ҷангк ҷицати цимояи Ватан, аз
ҷумлаи хизматчижни царбк, ки дар цайати артишцои амалкунанда хизмат кардаанд ва партизанке;
ба иштирокчижни Ҷанги Бузурги Ватанк, аз ҷумлаи цайати хизматгузори ғайринизомк,
тарбиягирандагон ва юнгацои (малоцписарони) қисмцои артиши амалкунанда; ба иштирокчижни
амалижти ҷангк дар хориҷа аз ҷумлаи хизматчижни царбк, шахсони дар қисми аввали моддаи 1уми цамин Қонун номбаршуда— ба андозаи 75 фоизи нафақаи цадди ақали аз рӯи синну сол, ки
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар намудааст ва дар қисми аввали моддаи 46-уми
цамин Қонун нишон дода шудааст;
д) ба шахсоне, ки дар давраи аз 22 июни соли 1941 то 3-юми сентябри соли 1945 на камтар аз
шаш моц дар хизмати царбк будаанд (ба ғайр аз шахсоне, ки дар цайати артиши амалкунанда

қарор доштаанд), инчунин ба шахсоне, ки дар давраи Ҷанги Бузурги Ватанк (аз 22 июни соли 1941
то 9 маи соли 1945) на камтар аз шаш моц кор кардаанд, ба истиснои вақти кор дар мацалцои
муваққатан аз тарафи душман ишғолшуда ж барои мецнати фидокорона ва хизмати бенуқсон дар
ақибгоц, дар солцои Ҷанги Бузурги Ватанк бо ордену медалцои ИҶШС, медали «Барои мудофиаи
Ленинград» ж нишони «Сокини Ленингради дар муцосирабуда» мукофотонидашуда — ба андозаи
25 фоизи цадди ақали нафақаи аз рӯи синну сол, ки дар қонунгузорк муқаррар ва дар қисми 1-уми
моддаи 46-уми цамин Қонун нишон дода шудааст;
е) собиқ мацбусони ноболиғи конслагерцои фашистк, гето ва дигар мацалцои нигоцдории
маҷбурк, ки фашистони немис ва иттифоқчижни онцо дар давраи ҷанги дуюми ҷахон ташкил
карда буданд — ба андозаи 100 фоизи нафақаи цадди ақал аз рӯи синну сол, ки дар қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар ва дар моддаи 46-уми цамин Қонун зикр гардидааст;
ж) ба шахсоне, ки бо сабабцои сижск беасос табъид гашта, баъд сафед карда шудаанд, — ба
андозаи 50 фоизи андозаи нафақаи цадди ақал аз рӯи синну сол, ки дар қонунгузорк муқаррар ва
дар қисми аввали моддаи 45-уми цамин Қонун нишон дода шудааст.

Моддаи 46. Қоидацои татбиқи андозацои цадди ақали нафақа, цисоб кардани
иловапулицо ба нафақацо ва зижд кардани нафақацо
Андозацои цадди ақали нафақацо, иловапулицо ба нафақацо ва зижд кардани нафақацо, ки
цамин Қонун пешбинк намудааст, дар асоси андозаи цадди ақали нафақа аз рӯи синну сол, ки
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, бе зижд кардани он барои собиқаи
кории зиждтар аз собиқаи корие, ки барои таъин кардани нафақаи пурра лозим аст, муайян карда
мешавад.
Нафақацо бо иловапулицо ва зиждкуницо бо андозацои ницоии онцо мацдуд карда
намешаванд.
Дар мавриди мавҷуд будани ду ва зижда нафақахӯри кор намекардагк барои цар як узви
ғайриқобили мецнати оила, ки дар таъминоти умумии онцо мебошанд, ба нафақаи танцо яке аз
нафақахӯрон, вале аз рӯи интихоби худашон иловапулк цамроц, карда мешавад.
Зиждкуницои пешбиникардаи бандцои «а», «б», ва «в»-и моддаи 45-уми цамин Қонун ба
нафақае, ки бе иловапуливу дигар зиждкуницо цисоб карда шудааст, цамроц карда мешавад.
Цангоми ба якчанд узви ғайри қобили мецнати оила таъин кардани нафақаи бинобар бе саробон
мондан зиждкуницои мазкур ба нафақае, цамроц карда мешавад, ки он ба цар як узви оилаи ба зижд
кардани нафақа цуқуқдошта бояд дода шавад.

Моддаи 47. Зижд кардани андозацои цадди ақали нафақацо, иловапулк ва андозаи
ницоии таъминоти пулк
Андозацои цадди ақали нафақацо, иловапулицо ба нафақацо ва зижд кардани кафақацо, ки
дар асоси андозаи цадди ақали нафақа аз рӯи синну сол, ки дар қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон муқаррар ва дар қисми аввали моддаи 46-уми цамин Қонун зикр шудааст, муайян
карда мешавад, инчунин андозаи ницоии таъминоти пулк, ки цангоми цисоб кардани нафақа
пурра ба цисоб гирифта мешавад ва дар асоси андозаи цадди ақали музди мецнати
муқарраркардаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муайян мегардад, цангоми мувофиқи
тартиби муқарраршуда зижд кардани андозаи цадди ақали нафақа аз рӯи синну сол ж андозаи
цадди ақали музди кор, баланд бардошта мешавад.

Моддаи 48. Татбиқи коэффисиентцои ноциявк ба андозацои нафақацо
Ба нафақахӯрон аз ҷумлаи шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун зикршуда ва
аъзои оилацои онцо, ки дар мацалцое, ки дар он ҷо ба музди кори коргарону хизматчижн
коэиффисенти ноциявк муқаррар карда мешавад, дар давраи дар ин мацалцо зиндагк кардани
онцо, нафақацо, иловапулицо ба ин нафақацо, ки мувофиқи цамин Қонун таъин карда мешавад ва
зиждкуницои пешбининамудаи моддаи 45-уми цамин Қонун бо татбиқи коэффисиенти дахлдори
ноциявк, ки дар он мацал барои коргарону хизматчижни соцацои ғайриистецсолк муқаррар
шудааст, цисоб карда мешавад.

Моддаи 49. Аз нав дида баромадани нафақацо цангоми баландшавии арзиши зиндагк
ва музди мецнат
Нафақацои таъиншудаи шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун
нишондодашуда ва аъзои оилаи онцо цангоми баландшавии арзиши зиндагк ва музди
мецнат тибқи тартиби муқаррарнамудаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон метавонад аз нав
дида баромада шавад.

Боби 6.
ТАЪИН КАРДАН ВА ПАРДОХТАНИ НАФАҚАЦО

Моддаи 50. Ташкили кор оид ба таъмини нафақа
Масъалацои таъмини нафақаи шахсони дар қисми якуми моддаи 1 Қонуни мазкур
пешбинигардида ва ацли оилаи онцоро Вазорати мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон,
Вазорати корцои дохилии Ҷумцурии Тоҷикистон, Вазорати адлияи Ҷумцурии Тоҷикистон,
Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумцурии Тоҷикистон, Прокуратураи генералии
Ҷумцурии Тоҷикистон, Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон, Агентии назорати давлатии молиявк ва мубориза бо коррупсияи
Ҷумцурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумцурии Тоҷикистон, Кумитаи цолатцои
фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ва Хадамоти
гумруки назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон мувофиқи тартиби таъин кардан ва
пардохтани нафақацо, ки санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон барои
мақомоти цифзи иҷтимоии ацолк муқаррар кардаанд, амалк мегардонанд. (ҚҶТ аз 26.03.09с,
№499).

Моддаи 51. Муроҷиат барои таъин намудани нафақа
Шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун зикршуда ва аъзои оилацои онцо (ба
ғайр аз шахсони дар қисми 2-юми моддаи 2 зикргардида) дар бораи таъин кардани нафақа бо
ариза бо мақомоти нафақаи Вазорати мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон, Вазорати корцои дохилии
Ҷумцурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумцурии Тоҷикистон, Вазорати
адлияи Ҷумцурии Тоҷикистон, Прокуратураи генералии Ҷумцурии Тоҷикистон ва Хадамоти
гумруки назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, Агентии назорати давлатии молиявк ва
мубориза бо коррупсияи Ҷумцурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумцурии Тоҷикистон,
Кумитаи цолатцои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон, Агентии назорати маводи нашъадори назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон
муроҷиат менамоянд. (ҚҶТ аз 26.03.09с, №499).

Шахсони дар моддаи 2-юми цамин Қонун зикршуда ва аъзои оилацои онцо дар бораи таъин
кардани нафақа мувофиқи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи таъминоти нафақаи
шацрвандон дар Ҷумцурии Тоҷикистон» бо ариза ба шуъбацои (ражсатцои) ноциявии (шацрии)
цифзи иҷтимоии ҷои истиқоматашон муроҷиат мекунанд.
Ариза дар бораи таъин кардани нафақа якҷоя бо хуҷҷатцои дахлдори барои цалли масъала
зарур ба мақомоти нафақавк (мақомоти цифзи иҷтимоии ацолк) пешницод мешаванд.

Моддаи 52. Баррасии аризацо дар бораи таъини нафақа
Аризацо ва цуҷҷатцои цамроци онцо пешницодшуда барои таъини нафақа ба шахсони дар
моддаи 1-уми цамин Қонун зикршуда ва ацли оилацои онцо аз тарафи мақомоти нафақа на дертар
аз 10 рӯзи баъди расидани ариза ж на дертар аз 10 рӯзи баъди расидани цуҷҷатцои лозимк, ки
цангоми ариза додан пешницод карда нашудаанд, барраск мешаванд.

Моддаи 53. Мӯцлатцои таъин кардани нафақацо
Нафақацо мувофиқи цамин Қонун таъин карда мешаванд:
а) ба шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун зикршуда, аз рӯзи аз хизмат ҷавоб
шудан, вале на барвақттар аз рӯзе, ки то он ба онцо цангоми ҷавоб шудан маблағи пулк дода
шудааст, ба ғайр аз цолатцои зайли дар мӯцлатцои дертар ба онцо таъин кардани нафақка;
цангоми муқаррар кардани маъюбк баъди ба охир расидани се моци баъди аз хизмат ҷавоб
шудан ж дар натиҷаи цодисаи нохуш ж касалк, ки баъди аз хизмат ҷавоб шудан ба он гирифтор
шудааст, — аз рӯзи муқаррар кардани маъюбк;
цангоми аз хизмат ҷавоб шудан вобаста ба мацкум шудан ба мацрумк аз озодк — аз рӯзи
барои нафақа муроҷиат кардан баъди аз ҷойцои мацрумк аз озодк ҷавоб шудан;
б) ба оилацои шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун зикршуда ва оилаи
нафақахӯрон аз ҷумлаи ин шахсон — аз рӯзи фавти саробон, вале на барвақттар аз рӯзе, ки ба вай
маблағи пулк пардохта ж нафақа дода шудааст, ба ғайр аз цолатцои зайли таъин кардани нафақа
ба аьзои оилацо аз мӯцлатцои нисбатан дертар:
ба аъзои оила, ки баъди фавти саробон нисбати расидан ба синни нафақа ж ба онцо
муқаррар кардани маъюбк ба нафақа цуқуқ пайдо мекунанд — аз рӯзи ба ин синну сол расидан ж
муқаррар кардани маъюбк;
ба волидон ж цамсаре, ки бинобар аз даст додани манбаи ризқу рӯзии зиндагк ба нафақа
цуқуқ пайдо кардаанд — аз рӯзи барои нафақа муроҷиат кардан.
Дар сурати сари вақт муроҷиат накардан нафақа барои вақти гузашта аз рӯзи пайдо кардани
цуқуқ ба нафақа, вале на зижда аз 12 моци пеш аз муроҷиат кардан таъин карда мешавад.

Моддаи 54. Рӯзи муроҷиат кардан барои таъин намудани нафақа
Рӯзи муроҷиат кардан барои таъин намудани нафақа рӯзи додани ариза ва тамоми
цуҷҷатцои лозима ба мақомоти дахлдори нафақа дар бораи таъин намудани нафақа ва цангоми ба
воситаи почта фиристодани ариза ва цуҷҷатцо — рӯзии фиристодани онцо цисоб межбад.

Дар мавридцое, ки ба ариза дар бораи таъин кардани нафақа на цамаи цуҷҷатцои барои
цалли масъала зарур цамроц карда шудаанд, ба аризадицанда фацмонида мешавад, ки вай боз
кадом цуҷҷатцоро оварад. Агар аз рӯзи гирифтани тавзецоти мазкур се моц нагузашта ин цуҷҷатцо
пешницод шаванд, рӯзи барои нафақа муроҷиат кардан, рӯзи ариза додан ж рӯзи ба воситаи почта
фиристодани цуҷҷатцои дар қисми 2-юми цамин модда зикршуда цисоб межбад.

Моддаи 55. Мӯцлати аз нав цисоб кардани нафақацои таъиншуда
Цангоми фаро расидани цолатцое, ки боиси тағйир жфтани андозаи нафақаи шахсони дар
қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун зикршуда ва оилацои онцо мегарданд, нафақацо аз рӯзи
якуми моци баъди моце, ки цолатцои мазкур ба мижн омадаанд, аз нав цисоб карда мешаванд. Дар
мавриде, ки нафақахӯр ба баланд шудани нафақа цуқуқ пайдо мекунад, фарқи байни андозацои
нав ва пештараи нафақа дар сурати сари вақт муроҷиат накардани вай ба нафақахӯр барои вақти
гузашта, вале барои на зижда аз 12 моци пеш аз рӯзи муроҷиат кардан барои аз нав цисоб кардани
нафақа пардохта мешавад.

Моддаи 56. Тартиби умумии пардохти нафақа ва мақомоте, ки нафақаро мепардозанд
Нафақае, ки ба шахсони дар қисми якуми моддаи 1 Қонуни мазкур зикршуда ва оилацои
онцо таъин карда мешаванд, дар ҷои истиқомати нафақахӯрон аз тарафи мақомоти нафақаи
Вазорати мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон, Вазорати корцои дохилии Ҷумцурии Тоҷикистон,
Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумцурии Тоҷикистон, Вазорати адлияи Ҷумцурии
Тоҷикистон, Прокуратураи генералии Ҷумцурии Тоҷикистон, Хадамоти гумруки назди
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, Агентии назорати давлатии молиявк ва мубориза бо
коррупсияи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумцурии Тоҷикистон ва
Кумитаи цолатцои фавқуллода ва мудофиаи граждании назди Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон, Агентии назорати маводи нашъадори назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон ба
воситаи муассисацои (филиалцои) дахлдори бонки амонатгузории Ҷумцурии Тоҷикистон бо роци
ба пасандозцо гузаронидани маблағи нафақа ж ба воситаи муассисацои алоқа то ба хона
расонидани онцо пардохта мешаванд. Интиқоли нафақа ба воситаи почта ва ба хона бурда
расонидани он аз цисоби давлат ба амал бароварда мешавад. (ҚҶТ аз 26.03.09с, №499).
Нафақа барои моци ҷорк дар мӯцлате пардохта мешавад, ки онро мақомоти таъини нафақа
дар асоси мувофиқа бо муассисацои бонки амонатгузорк ва алоқа муайян кардааст.
Дар асоси қарори бо Вазорати молияи Ҷумцурии Тоҷикистон мувофиқашудаи вазорати
дахлдор нафақацоеро, ки мақомоти нафақаи ин вазорат таъин мекунанд, нисбат ба тартиби
пешбининамудаи қисми 1-уми цамин модда аз рӯи тартиби дигар пардохтан мумкин аст (аз ҷумла
ташкилоту муассисацои дахлдор дар асоси шартнома).
Тартиби пардохти нафақаро ба нафақахӯрон аз ҷумлаи шахсони дар банди «б»-и қисми
якуми моддаи 1 Қонуни мазкур зикргардида ва аъзои оилаи онцо, ки дар қаламрави давлатцои
собиқ ҷумцурицои ИҶШС истиқомат намуда, узви Иттицоди Давлатцои Мустақил нестанд, аз
ҷумла бо асъори давлати марбута, Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар асоси созишномацои бо
ин давлатцо басташаванда муайян мекунад.

Моддаи 57. Пардохти нафақа ба нафақахӯрон зимни гирифтани музди мецнат ж дигар
даромад
Нафақае, ки мувофиқи цамин Қонун таъин мегардад, сарфи назар аз гирифтани музди
мецнат ж дигар навъи даромад, пурра пардохта мешавад. Ба нафақахӯроне, ки ба кор дохил

шудаанд ж аз фаъолияти социбкорк даромад мегиранд, фақат иловапулицо ба нафақа, ки барои
нафақахӯрони бекор дар банди «б»-и моддаи 17 ва моддаи 24-уми цамин Қонун пешбинк шудаанд,
пардохта намешавад.

Моддаи 58. Пардохти нафақацое, ки нафақахӯрон сари вақт нагирифтаанд
Маблағи нафақаи ба нафақахӯр, аз ҷумлаи шахсони дар қисми якуми моддаи 1 Қонуни
мазкур зикршуда ва аъзои оилацои онцо цисоб кардашуда, ки сари вақт нагирифтаанд, барои
давраи гузашта, вале на зижда аз 3 соли пеш аз муроҷиат барои гирифтани он, пардохта мешавад.
Маблағи нафақа, ки нафақахӯр бо айби мақомоти таъинкунанда ж пардохткунандаи нафақа,
сари вақт нагирифтааст, барои давраи гузашта бе мацдудияти цама гуна мӯцлат пардохта мешавад.

Моддаи 59. Пардохти нафақа ба нафақахӯроке, ки дар хона-интернатцо (пансионатцо)
зиндагк мекунанд
Ба нафақахӯрон аз ҷумлаи шахсони дар қисми якуми моддаи 1 Қонуни мазкур
нишондодашуда ва ацли оилаи онцо, ки дар хона-интернатцои (пансионатцои) пиронсолон ва
маъюбон зиндагк мекунанд, фарқи байни маблағи нафақаи онцо ва арзиши зиндагк цар хонаинтернат (пансионат), вале на камтар аз 20 фоиз, шахсони дар натиҷаи ҷароцати царбк
маъюбгардида ж иштирокчижни ҷанг ж ашхоси аз рӯи сабабцои сижск беасос табъидшуда ва баъдан
сафед кардашуда, ки дар банди «а»-и моддаи 21, бандцои «г» ва «л»-и моддаи 45-уми цамин Қонун
зикр шудаанд — на камтар аз 25 фоизи маблағи нафақаи таъинкардашуда пардохта мешавад.
Дар мавриде, ки нафақахӯри дар хона-интернати (пансионати) пиронсолон ва маъюбон
зиндагикунанда дар таъминоти худ аъзои оилаи ғайри қобили мецнат дошта бошад, нафақаи ба
вай таъиншуда мувофиқи тартиби зайл пардохта мешавад:
ба як узви оилаи нафақахӯр чоряк, ба ду узви оилаи вай сеяк ва ба се узв ва зижда аз он нисфи
нафақаи таъиншуда; нафақаи боқимонда бо ситонидани арзиши нигоцубин дар хона-интернат
(пансионат), вале на камтар аз 20 фоиз, аммо нисбати нафақахӯре, ки дар натиҷаи ҷароцати ҷангк
маъюб гардидааст ж иштирокчии ҷанг ва ж аз ҷумлаи ашхоси аз рӯи сабабцои сижск беасос
табъидшуда ва баъдан сафедшуда мебошад, — на камтар аз 25 фоизи андозаи он ба худи
нафақахӯр пардохта мешавад.

Моддаи 60. Пардохти нафақа дар давраи табобати статсионарк
Дар давраи дар табобати статсионарк (дар беморхона, клиника, госпитал, махавхона ва
дигар муассисацои табобатк) будани нафақахӯрон аз ҷумлаи шахсони дар қисми якуми моддаи 1
цамин Қонун зикргардида ва аъзои оилацои онцо, нафақаи ба онцо таъингардида дар асосцои
умумк пардохта мешавад.

Моддаи 61. Кать гардидани пардохти нафақа дар давраи аз озодк мацрум шудани
нафақахӯр
Дар сурати аз озодк мацрум шудани нафақахӯр пардохти нафақаи ба вай таъингардида дар
давраи аз озодк мацрум буданаш қагъ мегардад. Агар нафақахӯр дар оилааш аъзои ғайри қобили
мецнат дошта бошад, қисми нафақа ба нонхуронаш дода мешавад, ки манбаи ризқу рузии

зиндагиашонро гум кардаанд, вале на зиждтар аз 50 фоизи нафақаи таъиншуда бо назардошти
шароити моддии оила.

Моддаи 62. Нигоц доштан аз нафақа
Аз нафақае, ки мувофиқи цамин Қонун пардохта мешавад, дар асоси қарорцо, таъинот,
қарордод ва цукми суд (дар бобати ҷазои молу мулкк), навиштаҷоти иҷроияи идорахои нотариалк
ва дигар қарорцое, ки иҷрои онцо мувофиқи қонунгузорк аз рӯи тартиби барои иҷрои қарорцои
суд муқарраршуда амалк мегардад, нигоц дошта мешавад. Маблағи нафақа ж кӯмакпулиеро, ки ба
нафақахӯр дар натиҷаи сӯистифода аз тарафи вай барзижд пардохта шудааст, аз нафақа дар асоси
қарори мақоми дахлдори нафақа цар моц ба андозаи на зижда аз 20 фоизи нафақаи
пардохташаванда илова аз маблағе, ки аз рӯи дигар асосцо нигоц дошта мешавад, нигоц доштан
мумкин аст. Дар цамаи цолатцои муқаррар кардани ҷазо нисбат ба нафақа ба нафақахӯр на камтар
аз 50 фоизи нафақааш пардохта мешавад.
Дар мавриди қатъ гардидани пардохти нафақа то вақти пурра пардохтани қарз аз рӯи
маблағи барзижд пардохташудаи нафақа ж кӯмакпули қарзи боқимонда аз тариқи суд ситонида
мешавад.

Моддаи 63. Пардохти нафақа дар мавриди фавти нафақахӯр
Маблағи нафақаи мутааллиқ ба нафақахӯр аз ҷумлаи шахсони дар қисми якуми моддаи 1
цамин Қонун зикршуда ва аъзои оилацои онцо, ки ба сабаби фавти вай пурра гирифта нашудааст,
ба аъзои оилаи нафақахӯри вафоткарда дода мешавад, агар онцо маъракаи дафнро бе дохил
кардани ин маблағ ба цисоби мерос анҷом дода бошанд. Дар дигар мавридцо маблағи нафақа, ки
бинобар фавт аз ҷониби нафақахӯр пурра гирифта нашудааст, ба меросхурони вай дар асосцои
умумии муқаррарнамудаи қонунгузории шацрвандии Ҷумцурии Тоҷикистон пардохта мешавад.

Моддаи 64. Таъмини нафақа цангоми ба хориҷа рафтан
Масъалацои таъмини нафақаи шахсони дар қисми якуми моддаи 1 цамин Қонун зикршуда
ва аъзои оилацои онцо, ки барои истиқомати доими ба хориҷа рафтаанд, мувофиқи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон ва ацдномацои (созишномацои) оид ба таъминоти иҷтимок, ки Ҷумцурии
Тоҷикистон ж собиқ Иттицоди ҶШС бо дигар давлатцо бастаанд, цал карда мешаванд.

Моддаи 65. Бацсцо оид ба масъалацои нафақа
Бацсцои оид ба масъалацои таъин кардан ва пардохтани нафақа ба шахсони дар қисми
якуми моддаи 1 цамин Қонун зикршуда ва оилацои онцо, ружнидани маблағцои барзижд
пардохташудаи нафақацо аз ҷониби мақомоти болои тибқи тартиби тобеияти мақомоти нафақаи
Вазорати мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон, Вазорати корцои дохилии Ҷумцурии Тоҷикистон,
Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумцурии Тоҷикистон, Вазорати адлияи Ҷумцурии
Тоҷикистон, Прокуратураи генералии Ҷумцурии Тоҷикистон, Вазорати мецнат ва цифзи
иҷтимоии ацолии Ҷумцурии Тоҷикистон, Хадамоти гумруки назди Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон, Агентии назорати давлатии молиявк ва мубориза бо коррупсияи Ҷумцурии
Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумцурии Тоҷикистон ва Кумитаи цолатцои фавқулодда ва
мудофиаи граждании назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, Агентии назорати маводи
нашъадори назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, Сарражсати полиси андози Кумитаи андози

назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ж аз тариқи суд мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон цал карда мешавад. (ҚҶТ аз 26.03.09с, №499).

Моддаи 66. Ҷавобгарк барои вайрон кардани Қонуни мазкур
Шахсони воқек ва цуқуқие, ки муқаррароти Қонуни мазкурро вайрон мекунанд,
мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида мешаванд. (ҚҶТ аз
26.03.09с, №499).

Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон
РАЦМОНОВ
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Э.

ҚАРОРИ ШEРОИ ОЛИИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН

Оиди тартиби ба мавқеи иҷро гузоштани Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
таъмини нафақаи хизматчижни царбк»
(Ахбори Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 1994, №23-24 мод. 463)
Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини нафақаи хизматчижни царбк» аз рӯзи
нашр шуданаш мавриди амал қарор дода шавад.
Бинобар ба мавқеи иҷро гузоштани Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини
нафақаи хизматчижни царбк» нафақае аз нав цисоб карда шавад, ки он қаблан ба афсарон,
прапоршикцо, мичманцо, хизматчижни царбии зиждамӯцлат ва дигар хизматчижни царбк, ки дар
асоси қарордод хизмати царбиро адо намудаанд, шахсони цайати қаторк ва фармондеции
мақомоти корцои дохилк, шахсони дорои рутбаи махсуси мақомоти гумрук, судяцо, кормандони
мақомоти прокурорию тафтишотии прокуратура ва оилацои онцо таъин шуда буд, агар онцо дар
асоси Қонуни мазкур ба нафақаи баландтар цақ дошта бошанд.
2. Бонкк амонатгузории Ҷумцурии Тоҷикистон сари вақт ба муассисацои (филиалцои) Бонки
амонатгузорк пардохта шудани нафақацоеро, ки он мувофиқи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон
«Дар бораи таъмини нафақаи хизматчижни царбк» таъин шудааст, таъмин намояд.
3. Бинобар мавриди татбиқ қарор дода шудани Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
таъмини нафақаи хизматчижни царбк» дар қаламрави Ҷумцурии Тоҷикистон Қонуни ИҶШС «Дар
бораи таъмими нафақаи хизматчижни царбк», инчунин санадцои меъжрию цуқуқии Цукумати
собиқ Иттифоқи ҶШС оид ба ин масъала татбиқ нагардад.
Цуқуқи гирифтани нафақае, ки то ба мавқеи иҷро гузоштани цамин Қонун мутобиқи
Қонуни ИҶШС «Дар бораи таъмини нафақаи хизматчижни царбк» ва дигар санадцои собиқи
меъжрию цуқуқк таъин шуда буд, аз нав барраск намешавад.
4. Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон:
дар давоми се моц, оиди тартиби татбиқи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
таъмини нафақаи хизматчижни царбк» аз рӯи масъалацое, ки Қонуни мазкур ба салоцияти
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон нисбат додааст, санадцои меъжрию цуқуқиро тация карда, тасдиқ
намояд;
дар давоми як моц, масъалаи тартиби таъмини нафақаи хизматчижни царбк, ки аз қисмцои
царбии ба Қуввацои Мусаллаци Ҷумцурии Тоҷикистон ва Вазорати амнияти Ҷумцурии
Тоҷикистон тааллуқнадошта ҷавоб шудаанд ва ацли оилаи онцоро барраск ва цал намояд;
гузаштан ба чунин тартиби пардохти нафақаро таъмин кунад, ки дар қисми аввали моддаи
56-уми Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини нафақаи хизматчижни царбк»
муқаррар шудааст ва дар асоси Қонуни мазкур тартиби бо маблағ таъмин кардани хароҷоти
пардохтро муайян намояд.
5. Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, вазорату идорацои Ҷумцурии Тоҷикистон санадцои
меъжрию цуқуқиеро, ки қаблан аз ҷониби онцо нашр шуда, ба масоили таъмини нафақаи
афсарону прапоршикцо, мичманцо, хизматчижни царбии зиждамӯцлати аз хизмат ҷавобшуда,
шахсони цайати қаторк ва фармондеции мақомоти корцои дохилк, шахсони цайати қаторк ва
фармондеции мақомоти корцои дохилк, шахсони дорои рутбацои махсуси мақомоти гумрук,
судяцо, кормандони мақомоти прокурорию тафтишотии прокуратура ва оилацои онцо дахл
мекард, бо Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини нафақаи хизматчижни царбк»
мутобиқ созанд.

Муовини аввали Раиси Шӯрои Олии
Ҷумцурии Тоҷикистон

А. ДОСТИЕВ

шацри Душанбе 1 декабри соли 1994
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ҚОНУНИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН

Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон

Дар бораи зотпарварк
(Ахбори Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, соли 1994, № 15-16, мод. 237; Ахбори
Маҷлиси Олии
Ҷумцурии Тоҷикистон, соли 1996, № 3, мод. 48; соли 2004, № 2, мод. 52)

Ин Қонун муносибатцои умумии цуқуқк, иқтисодк ва асосцои ташкили зотпарвариро дар
қаламрави Ҷумцурии Тоҷикистон муайян мекунад.

Моддаи 1. Зотпарварк
Зотпарварк низоми тадбирцои эцтижт ва бецтар кардани хусусиятцои матлуби ирсии
цайвонот (парранда, моцк, цашороти муфид, аз ҷумла занбӯри асал) ва барои истецсоли
мацсулот оқилона истифода бурдани онцо мебошад.
Бо зотпарварк хадамоти давлатии зотпарварк машғул аст .

Моддаи 11. Мацсулоти зотк
Цамаи намуди цайвоноти нарина ва модинаи чорво, парранда, занбӯри асал, моцк,
насл, нутфа, тухм ва зиготаи онцо, ки барои онцо сертификат ва ж шацодатномаи зотк дода
шудааст, мацсулоти зотк цисобида мешавад.
Тартиб ва асоси додани сертификат ва шацодатномаи зотиро Низомнома, ки аз
тарафи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад, муайян мекунад.
Барои гирифтани сертификат ва шацодатномаи зотк субъектцои зотпарварк ба
хадомати давлатии зотпарварк дар цаҷми хароҷоти воқек маблағ пардохт менамоянд.

Моддаи 2. Субъектцои зотпарварк
Субъектцои зотпарварк дар Ҷумцурии Тоҷикистон инцо мебошанд;
корхонацо ва ташкилоту муассисацои зотпарварк;
шахсони воқек-социбони мацсулоти зотк.

Моддаи 3. Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи зотпарварк
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи зотпарварк ба Конститутсияи
(Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз цамин Қонун, дигар санадцои меъжрии
цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон, инчунин санадцои цуқуқии байналмилалии
эътирофнамудаи Ҷумцурии Тоҷикистон иборат аст.

Моддаи 4. Вазифацои асосии хадамоти давлатии зотпарварк
Вазифацои асосии хадамоти давлатии зотпарварк иборат аст аз:
цифзи цуқуқии ҷаражн, объекту субъектцои зотпарварк, ки мақсад аз он офаридани
цайвоноти сермацсул ва зотцои нав аст;
истифодаи оқилонаи захирацои зотпарварк, такомул ва тағйири сифатии генофонди
имрӯзаи зотцои цайвонот, ки комжбии миллии ҷумцурк ба цисоб меравад;
баровардани мацсулоти зотк ба бозори ҷацонк;
зижд кардани даромаднокк ва беш аз пеш қобили рақобат кардани мацсулоти зотк дар
шароити муносибатцои бозоргонк;
цамаҷониба татбиқ намудани комжбицои илмию техники дар соцаи зотпарварк.

Моддаи 5. Мақомоти назорати давлатк дар соцаи зотпарварк
Назорати давлатиро дар соцаи зотпарварк дар Ҷумцурии Тоҷикистон мақомоти
ваколатдори давлатк дар соцаи зотпарварк амалк менамояд.
Вазифа, цуқуқу ӯцдадорицои мақомоти ваколатдори давлатк дар соцаи зотпарварк бо
Низомнома муайян карда мешавад.
Низомномаи мақомоти ваколатдори давлатк дар соцаи зотпарвариро Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.

Моддаи 6. (Хориҷ карда шудааст)

(Қ ҶТ аз 28.02. 04с №20).

Моддаи 7. (Хориҷ карда шудааст) (Қ

ҶТ аз 28.02. 04с №20).

Моддаи 8. Ҷавобгарк барои риоя накардани меъжрцо ва қоидацои зотпарварк
Дар сурати вайрон намудани меъжрцо ва қоидацои зотпарварк, яъне:
- вайрон кардани тартиби фурӯхтан, ба моликияти шахси дигар додан, инчунин
истифодаи мацсулоти зотие, ки сертификат ва ж шацодатномаи зотк надоранд;
- барои такрористецсолии мацсулоти зотк истифода бурдани цайвоноти наринаи
аслаш номуайян, ки боиси гум гардидани арзиши зот мегарданд;
- вайрон намудани қоидацои муқаррарнамудаи санадцои меъжрии цуқуқии
истифодаи цайвоноти наринаи аслаш номуайян, фурӯхтан, ба моликияти шахси дигар
додан, ихтижрдорк ва истифодаи мацсулоти зотк, инчунин нодуруст муайян намудани
арзиши зоти онцо;
- сари вақт нагузаронидани чорабиницои пешгирк ва табобатк, инчунин дигар
чорабиницои муқаррарнамудаи қонунцо ва санадцои меъжрии цуқуқк, ки боиси ба
беморицои сироятк гирифтор шудани цайвоноти зотк, паст ж гум шудани арзиш, цалок ж
талаф гардидани мацсулоти зотк мегарданд;
- вайрон намудани қоидацои пешбурди бацисобгирии мацсулоти зотк, ж пешницод
накардани маълумоте, ки дар китобцои давлатии (фецристцо) мацсулоти зотк бояд сабт
гарданд, шахсони воқек ва цуқуқк мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба
ҷавобгарк кашида мешаванд.

Моддаи 9. (Хориҷ карда шудааст)

(Қ ҶТ аз 28.02. 04с №20).

Моддаи 10. Вазъи цуқуқии мутахассисони корхонацои зотпарварк
1. Цуқуқи дар корхонацои зотпарварк пардохтан ба кори зотпарварк (ба нақша гирифтани
такомули генетикии цайвонот, арзжбии мацсулнокк ва пайдоиш, интихоб кардан, хоста гирифтани
цайвонот ва мацсулоти дигари цайвоноти зотк) ба мутахассисоне (зотпарвароне) дода мешавад, ки
литсензия доранд. Субъекти зотпарвар баъди имзо шудани қарордоди байни мутахассисони
номбурда ва субъектцои зотпарвар ба зотпарварк цуқуқдор гардида, қарордодцои хадамоти
давлатии зотпарварк мувофиқи нақшацои тасдиқгардидаи кори зотпарварк қайд карда мешавад.
2. Хадамоти давлатии зотпарварк, корхонацои зотпарварк ва иттицодияцои корхонацои
зотпарварк мутахассисонро ба офаридани цайвоноти сермацсул, ба даст овардани мацсулоти басо
пурарзиши цайвоноти зотк, ба парвариши цайвоноти бағоят сермацсул цавасманд мекунанд.

Моддаи 11. Дастгирии давлатии соцаи зотпарварк
1. Барои хароҷоти тартиб додану амалк гардонидани барномацои Ҷумцуриявии бецсозии
генетикии зотцои цайвоноте, ки парвариш межбанд ва нав офарида мешаванд, барои барпо
намудани низоми ахбори вилояту ноцияцо, ба цисоб гирифтан ва назорат кардани мацсулнокии
цайвонот, цамчунин барои нашри цуҷҷатцои меъжрии зотпарварк ва ҷорк кардани дафтарцои
(маълумотномацои) давлатии сабти цайвоноти зотк аз буҷети ҷумцурк маблағ ҷудо карда мешавад.

2. Гирифтани замини корхонацои зотпарварк ва ба онцо тақсим карда додани саршумори
цайвоноти зотк манъ аст.

Моддаи 12. Таъминоти илмии соцаи зотпарварк
Таъминоти илмии зотпарвариро Институти тадқиқоти илмии чорводории Академияи
илмцои кишоварзии Ҷумцурии Тоҷикистон амалк мегардонад.

Раиси Шӯрои Олии
Ҷумцурии Тоҷикистон
РАЦМОНОВ

Э.

шацри Душанбе, 20 июли соли 1994,
№ 985
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ҶУМЦУРИИ Т0ҶИКИСТОН

Дар бораи тартиби ба мавқеи иҷро гузоштани Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон
«Дар бораи зотпарварк дар соцаи чорводорк»

(Ахбори Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 1994, №15-16, мод.238)

Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи зотпарварк дар соцаи чорводорк» аз рӯзи чоп
шуданаш ба мавқеи иҷро гузошта шавад.
2. Шӯрои Вазирони Ҷумцурии Тоҷикистон дар давоми се моц;
оиди ба Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи зотпарвари дар соцаи чорводорк»
мувофиқ, кардани қонунгузорицо ба Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон таклифцо пешницод
намояд;
қарорцои Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистонро ба цамин қонун мувофиқ созад;

аз тарафи вазоратцо, кумитаю идорацои давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон тағйир додан ва
бекор кардани санадцои меъжриашонро, ки хилофи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
зотпарвари дар соцаи чорводорк» мебошанд, таъмин намояд;
Оинномаи хадамоти давлатии зотпарварии Низомномаи заводи зотгирк ва корхонацои бо
роци биотехнологк зижд кардани саршумори цайвонотро тасдиқ кунад;
ба муносибати қабул гардидани Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи зотпарвари дар
соцаи чорводорк» дар буҷет хароҷоти зарурк муайян кунад.
таъминоти боимтижзи корхонацои асосии зотпарвариро бо захирацои моддие, ки барои
комплекси агросаноатк ҷудо карда шудаанд, цамчунин ҷудо намудани арзро барои харидани
мацсулоти цайвоноти зотк ва таҷцизот аз рӯи дархостк хадамоти зотпарвари пешбинк намояд;
барои литсензия гирифтани цамаи субъектцои парвариши цайвоноти зотк кӯмак кунад.
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