ҚОНУНИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи сарфащӯии энергия
(Ахбори Мащлиси Олии Ҷумцурии Тощикистон соли 2002, №4, қ-1, мод. 242)
Қонуни мазкур муносибатцоеро, ки дар ҷаражни фаъолияти шахсони цуқуқк ва воқек дар соцаи
сарфаҷӯии энергия ба мақсади баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирацою мацсулоти
энергетики ба амал меоянд, танзим мекунад.
БОБИ I. ҚОИДАЦОИ УМУМК
Моддаи 1. Мақсади Қонуни мазкур
Мақсади Қонуни мазкур аз таъмини цуқуқии сижсати давлатк дар соцаи сарфаҷӯии энергия дар
Ҷумцурии Тоҷикистон дар асоси мувофиқ намудани манфиатцои истеъмолкунандагон,
тацвилкунандагон ва истецсолкунандагони захирацои энергетики, цавасмандкунии онцо барои ба кор
андохтани коркардцои илмк, технологияцои самарабахши энергетики ва механизмцои иттилоотие, ки
самаранокии истифодаи захирацои энергетикиро баланд мебардоранд, иборат аст.
Сарфаҷӯии энергия яке аз самтцои афзалиятноки сижсати давлатк дар соцаи энергетикаи
Ҷумцурии Тоҷикистон мебошад.
Модчаи 2. Мафцумцои асоск
Дар Қонуни мазкур мафцумцои зерин истифода мешаванд:
сарфаҷӯии энергия - истифодаи оқилона ва кам кардани талафот дар ҷаражни истецсол, таҷдид,
интиқoл ва истеъмоли энергия мебошад;
намудцои алтернативии сузишворк – намудцои cузишворие (гази фишурдаи моеъ, гази биологи,
гази генератор, мацсулоти коркарди биомассацо, сузишвории ангишти оболуда ва ғайра) мебошад, ки
истифодаашон истеъмоли захирацои энергетикии қимат ва камчинро камтар ж комилан онцхоро иваз
мекунанд;
истифодаи самараноки захирацои энергетикк — таъмини истифодаи самарабахш ва аз ҷицати
иқтисодк асоснокшудаи захирацои энергетики дар сатци тараққижти мавҷудаи техника ва технологияцо
бо риояи меъжрцо ва қоидацои цифзи муцити зист;
нишондицандаи самарабахшии энергия - андозаи мутлақ ва ж нисбии истеъмол, ж ки талафоти
захирацои энергетики барои цамаи намудцои мацсулот (кор, хизматрасонк), ки дар муқоиса бо
cтандартцои муқаррашудаи давлатк муайян гардидааст;
сарфи ғайриистецсолии захирацои энергетикк - сарфи захирацои энергетикие, ки бинобар риоя
нашудани талаботи муқарраршудаи cтандартцои давлатк, ж дигар санадцои меъжрк, дастурцои
технологк ва нишондодцои шиносномацои техникк барои таҷцизоти амалкунавда ба амал омада аст;
талафоти захирацо ва мацсулоти энергетикк - фарқи байни миқдори истеъмолшуда ва
истифодаи фоиданоки захирацо ва мацсулоти энергетикк дар цар як марцилаи интиқол, расонидаи,
таҷдид, истеъмол, инчунин талафот дар натиҷаи истифодаи номатлуби онцо;
сӯзишвории шартк – воциди бацисобгирии сӯзишвории органикк мебошад, ки барои ба цам
муқоиса кардани намудцои гуногуни сӯзишворк истифода мешавад; цангоми сухтани 1 килорамми
сӯзишвории шартк 7000 килокаллория гармк цосил мешавад;
меъжрцои талафот – сатци бо тартиботи муайян муқарраршудаи талафоти захирацои энергетикк.
Моддаи 3. Қоиунгузории Ҷумцсурии Тощикистон дар соцаи сарфашщӯи энергия
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи сарфаҷӯии энергия ба Конститутсияи
(Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи энергетика» асос жфта,
аз Қонуни мазкур, санадцои дигари меъжрию цуқуқк, инчунин санадцои цуқуқии байналмилалие, ки
Ҷумцурии Тоҷикистон эътироф намудааст, иборат аст.
БОБИ II. ТАНЗИМ ВА ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТК ДАР СОЦАИ САРФАҶEИИ ЭНЕРГИЯ
Моддаи 4. Объектцои танзими давлатк дар соцаи сарфащӯии энергия

Объектцои танзими давлатии цуқуқк дар соцаи сарфаҷӯии энергия муносибатцое мебошанд, ки
цангоми амалк намудани сижсати сарфаҷӯии энергия дар цамаи соцацои иқтисодижт ва доираи
ғайриистецсолк (иҷтимок) пайдо шудаанд, аз ҷумла:
-истихроҷ, коркард, интиқол, истецсол, нигоцдорк ва истифодаи цамаи намудцои захирацои
энергетикк;
-истецсол ва истифодаи захирацои энергетикии дуюмдараҷа ва намудцои алтернативии
cӯзишворк;
-истифодаи манбаъцои барқароршавандаи энергия;
-гузарондани корцои илмк-тадқиқотк ва тачрибавк-конструкторк, ки ба баланд бардоштани
самаранокии истифодаи захирацои энергетикк равона шудаанд;
-анҷом додани назорати давлатк дар соцаи истифодабарии захирацои энергетикк;
-таъмини ченаки дақиқ, боэътимод ва ягона ҷицати ба цисобгирии захирацои энергетикии тацвил
ва истеъмолшаванда;
- таъмини иттилоотк оиди масалацои сарфаҷӯии энергия ва истифодабарии манбаъцои нави
энергия ва намудцои сӯзишворк.
Моддаи 5. Субъектцои муносибат дар соцаи сарфащӯии энергия
Субъектцои муносибат дар соцаи сарфаҷӯии энергия шахсони цуқуқк ва воқеие
(истецсолкунандацо ва истифодабарандагони захирацои энергетикк) мебошанд, ки фаъолияти зеринро
анҷом медицанд:
- истихроҷ, коркард, интиқол, нигоцдорк, истецсол, истифода ва партовтозакунии цамаи намудцои
захирацои энергетикк;
- истецсол
ва
тацвили
таҷцизот,
мошинцо,
механизмцои
энергиябахш ва
энергияистеъмолкунанда, инчунин асбобцои цисобкунк, назоратбарк ва танзимкунандаи сарфи
захирацои энергетикк;
- гузарондани корцои илмк-тадқиқотк, таҷрибавк-конструкторк, такрибавк-технологк, экспертк,
корцои махсуси васлкунк, танзимгарк, таъмирк ва ғайра, ки бо афзоиши самаранокии истифода ва
сарфаи захирацои энерегетикк алоқаманд мебошанд;
- татбиқи чорабиницое, ки бо инкишоф ва истифодаи манбаъцои ғайрианъанавк ва
барқароршавандаи энергия, истифодаи захирацои энергетикии дуюмдараҷа вобаста мебошанд;
- тация ва ба кор бурдани системаи самараноки идоракунии сарфаҷӯии энергия ва воситацои
назорат оиди истифодаи самараноки захирацои энергетикк;
- таъмини иттилоотии шахсони цуқуқк ва воқек дар хусуси сарфаҷӯии энергия;
- тайжр кардани кадрцо дар соцаи энергетика.
Моддаи 6. Сижсати давлатк дар соцаи сарфащӯии энергия
Сижсати давлатк дар соцаи сарфаҷӯии энергия ба мақсадцои зерин нигаронида шудааст:
- созмон додани системаи идоракунии давлатии фаъолияте, ки ба баланд бардоштани
самаранокии истифодаи захирацои энергетикк дар цамаи соцацои истецсолк ва ғайриистецсолк равона
шудааст;
- муцайж намудани шароитцои цуқуқк ва иқтисодк барои манфиатдоршавии шахсони цуқуқк ва
воқек ба сарфаҷӯии энергия;
- ба вуҷуд овардани системаи идоракунии давлатии сарфаҷӯии энергия;
- тация ва татбиқи лоицацо ва барномацои давлатии сарфаҷӯии энергия, истифодаи манбаъцои
барқароршаванда, намудцои алгернативии сӯзишворк ва захирацои энергетикии дуюмдараҷа;
- баланд бардоштани самаранокиии фаъолияти комплекси сӯзишворию энергетикк дар асоси ба
кор андохтани технологияи пешқадами сарфаҷӯии энергия, кам кардани сарфи ниcбии захирацои
энергетикк дар истецсолк маҷмӯи мацсулоти дохилк;
- дастгирии давлатии лоицацо ва барномацои сарфаҷӯии энергия;
- цамкории байналмилалк дар соцаи баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирацои
энергетикк.
Моддаи 7. Танзим ва идоракунии давлатии сарфащӯии энергия
Танзими давлатии сарфаҷӯии энергия бо роци таъмини цуқуқк, андозбандк, қарздицк,
маблағгузорк, амалк намудани сижсати инвеститсионк, иҷтимок, илмию техникк ва назорат оиди
иҷрои санадцои меъжрию цуқуқии сарфаҷӯии энергия дар корхонацои комплекси энергетикк ва
истеъмолкунандагони энергия амалк мегардад.

Идоракунии давлатии сарфаҷӯии энергияро мақомоти ваколатдори давлатие, ки Ҳукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон муайян мекунад, иҷро менамоянд.
Идоракунии давлатии сарфаҷӯии энергия иборат аст аз:
- тацияи самтцои ба амал баровардани сижсати давлатии сарфаҷӯии энергия;
- цамоцангсозии корцо оид ба баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирацои энергетикк
дар сатццои давлатк, байнидавлатк ва минтақавк;
- дастгирии давлатии татбиқи лоицацо ва барномацои сарфаҷӯии энергия;
- ташкили назорати давлатк оиди самаранокии истифодаи захирацои энергетикк, аз ҷумла ҷицати
риояи талаботи стандартцои давлатии истеъмоли самараноки онцо;
- аз рӯи нишондодцои сарфаи захирацои энергетикк сертификатсия намудани таҷцизоти
энергияистеъмолкунанда, энергиясарфакунанда ва ташхиск, мавод, конструксияцо ва воситацои
нақлижтк;
- цатмк будани экспертизаи энергетикии цуҷҷатцои лоицавии объектцои соцтмон;
- тадқиқи корхона бо мақсади назорат оиди самаранокии истифодаи захирацои энергетикк;
- тақсимоти корхонацо ва ташкилотцо аз рӯи цаҷми истеъмоли захирацои энергетикк бо мақсади
ба кор бурдани тадбирцои мушаххас барои цавасмандкунии онцо дар сарфаҷӯии энергия;
- аз тарафи шахсони цуқуқк ва воқеък амалк намудани бацисобгирк ва назорати цатмк ҷицати
захирацои энергетикие, ки худи онцо истецсол ва сарф кардаанд, ба цам мувофиқ кардани режими
истецсол ва истифодаи захирацои энергетикк;
- мушоцидаи давлатии оморк оиди истеъмоли захирацои энергетикк ва самаранокии истифодаи
онцо.
Моддаи 8. Назорати давлатк оиди самаранокии истифодабарии захирацои энергетикк
Назорати давлатии энергетикк, аз ҷумла оиди самаранокии истифодабарии захирацои энергетикк
аз тарафи мақомоти махсусгардонидашудаи давлатк, ки онро Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон таъсис
медицад, амалк мегардад.
Низомнома ва сохтори ин мақомотро Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.
Моддаи 9. Гузарондани экспертизаи давлатии энергетикк дар соцаи сарфащӯии
энергия
Вазифацои аcосии экспертизаи давлатии энергетикк аз бацодицк ба мувофиқ будани лоицацо бо
талаботи цуҷҷатцои меъжрии стандарткунонк дар қисмати нишондодцои самаранокк, инчунин муайян
кардани асоснокии чорацои пешбинишудаи сарфаҷӯии энергия, иборат мебошанд.
Экспертизаи давлатии энергетикк аз рӯи намудцои зерини фаъолият ва карорцои лоицавк
гузаронида мешавад:
- истихроҷ, коркард, интиқол, нигоцдорк, истецсол, истифода ва партовтозакунии захирацои
энергетикк;
- цуҷҷатцои лоицавк барои сохтмони корхонацои нав, вусъатдицк, азнавсозии техникк ва таҷдиди
корхонацо, биноцо ва иншоотцои мавҷуда ба шумули техникаю технологияи истифодашаванда;
- лоицацои барномацои инкишофи соцацои иқтисодижт;
-лоицацои стандартцо, санадцои меъжрк-техникк ва тартиботи соцаи сарфаҷӯии энергетикк.
Гузаронидани экспертизаи давлатии энергетикк цатмк буда, тибқи муқаррароти Ҳукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон анҷом межбад.
Моддаи 10. Гузаронидани тадқиқоти энергетикии корхонацо
Тадқиқоти энергетикии корхонацо, муассисацо, ташкилотцо, бо тартиб додани шиносномацои
энергетикии онцо ба мақсади бацодицк ба истифодаи самаранокк захирацо ва мацсулоти энергетикк,
кам кардани истеъмоли сӯзишвории шартк дар цолати якхелагии цароҷотцо гузаронда мешавад.
Тадқиқоти энергетикк аз тарафи мақомоти назорати давлатии энергетикк гузаронда мешавад.
Тартиб ва мӯцлатцои гузаронидани тадқиқотро Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.
Дар корхонацо, муассисацо ва ташкилотцо қатъи назар аз шаклцои моликияташон, ки истиф ода
барии солонаи захирацои энергетикиашон бештар аз 300 тонна сӯзишвории шартиро ташкил медицад,
цатман тадқиқоти энергетикк гузаронида мешавад.
Тадқиқоти энергетикии корхонацо, муассисацо ва ташкилотцое, ки истифода барии солонаи
захирацои энергетикиашон камтар аст, бо қарори мақомоти назорати давлатии энергетикк сурат
мегирад.

Моддаи 11. Бацисобгирии захирацои энергетикк
Тамоми цаҷм ва сифати захирацои энергетикии истихроҷшаванда, истецсолшаванда,
коркардшаванда, интиқолшаванда, нигоцдоришаванда ва истеъмолшаванда тацти бацисобгирии цатмк
қарор мегиранд. Тартибот ва шартцои муҷаццаз кардани истифодабарандагон ва истецсолкунандагони
захирацои энергетикк бо асбобцои цисобкунии сарфи онцо, инчунин қоидацои истифода аз энергияи
барқ ва гармк, гази табик ва моеъ ва мацсулоти коркарди нафтро Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон
муқаррар менамояд.
Бацисобгирии захирацои энергетикии истеъмолшаванда мутобиқи муқаррароти стандартнок
давлатк ва меъжрцои дақиқи ченкунк амалк мегардад.
Моддаи 12. Мушоцидаи давлатии оморк оиди истеъмоли захирацои энергетикк ва
самаранокии исгифодаи онцо
Мушоцидаи давлатии оморк оиди цаҷм ва таркиби истеъмоли захирацои энергетикк ва
истифодаи самаранокк онцо аз тарафи мақомоти ваколатдори цокимияти иҷроия оиди омор бо
тартиби муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ташкил ва гузаронида мешавад.
БОБИ III. СТАНДАРТИЗАТСИЯ, СЕРТИФИКАТСИЯ ВА МЕТРОЛОГИЯ ДАР СОЦАИ
САРФАҶEИИ ЭНЕРГИЯ
Моддаи 13. Стандартизатсия
Талаботи санадцои меъжрк оид ба стандартизатсияи мацсулот, корцо ва хизматрасонии
энергияталаб бояд ба дастовардцои замонавии илму техника дар соцаи сарфаҷӯии энергия асос жфта,
меъжрцо ва қоидацое, ки истифодаи самарабахши захирацои энергетикк ва сарфи самаранокк онцоро
танзим мекунанд, ва бо қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар шудаанд, дарбар гиранд.
Нишондицандацои самаранокии истихроҷ, коркард; интиқол, нигоцдорк, истесцсол, истифода ва
партовтозакуни ба цуҷҷатцои дахлдори меъжрк дохил карда мешаванд.
Нишондицандацои самаранокии энергетикии мацсулоти энергияталаб, аз ҷумла таҷцизот,
техникаи маишии таъиноти оммавк, инчунин конструксияцои сохтмонк ва маводи цифзи гармк ва
нишондицандацои сарфи захирацои энергетикк дар ҷаражни истецсолот ва соцаи манзилию маишк (аз
ҷумла сарфи энергия барои гармкунк, шамолдицк, обигармрасонк ва равшанкунии биноцо, сарфи
сӯзишворк барои воситацои нақлижт) бояд ба цуҷҷатцои дахлдори меъжрию техникк дохил карда
шаванд.
Моддаи 14. Меъжрхои талафоти захирацои энергетикк
Меъжрцои соцавии талафжбии захирацои энергетикк ба таври цатмк ба цуҷҷатцои техникии
таҷцизоти энергияталаб, воситацои техникии интиқол, тақсимкунк, нигоцдории захирацои энергетикк,
дигар намудцои мошинцо, таҷцизот ва воситацои техникк, ки дар онцо захирацои энергетикк истифода
мешаванд, дохил карда мешаванд ва дар шиносномацои энергетикии таҷцизот, дастурцои технологк ва
истифодабарк, инчунин дар шартцо ва шиносномацои техникк сабт мегарданд.
То мавриди амал қарор гирифтани системацои стандартцок истеъмоли захирацои энергетикк ба
меъжрцои талафоти захирацои энергетикие, ки Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар намудааст,
истифода мешаванд.
Моддаи 15. Сертификатсия
Мацсулоти энергияталаб, инчунин захирацои энергетикк дар асоси нишондицандацои дахлдори
самаранокии энергетикк ба таври цатмк сертификатсия мешаванд. Сертификатсияи цатмк тибқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикиcтон бо тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикиcтон
амалк мегардад.
Мувофиқ будани таҷцизоти маишии истецсолшаванда ба талаботи муқарраршудаи стандартцои
давлатк дар қисми нишондицандацои истеъмоли энергия бо роци тамғазании цатмк ба таҷцизоти
мазкур эътимоднок карда мешавад.
Моддаи 16. Метрологии
Ҳангоми истихроҷ, истецсол, коркард, интиқол, нигоцдорк ва истеъмоли захирацои энергетикк,
инчунин цангоми сертификатсияи онцо цатман назорати метрологии самаранокии истеъмоли
захирацои энергетикк ва мувофиқати онцо ба стандартною меъжрцои техникии муқарраршуда
гузаронда мешавад.

БОБИ IV. МЕХАНИЗМЦОИ ИҚТИСОДК ВА МОЛИЯВИИ САРФАҶEИИ ЭНЕРГИЯ
Моддаи 17. Чорацои иқтисодии таъмини сарфащӯии энергия
Чорацои иқтисодии таъмини сарфаҷӯии энергия ба муайян кардани самти фаъолияти идоракунк,
илмию техникк, хоҷагидории корхонацо, муасcисацо ва ташкилотцо ба мақсади истифодаи самаранок
ва сарфаи захирацои энергетикк равона мешаванд, ки инцоро дарбар мегиранд:
- муаяйн кардани тартиби маблағгузории лоицацо ва барномацои сарфаҷӯии энергия;
- ба шахсони цуқуқк ва воқек додани субсидияцо, дотатсияцо, қарзцо, имтижзцои дигар барои
цавасмандгардонии онцо дар истифодаи самараноки захирацои энергетикк;
- чорацои таъсиррасонк барои истифодаи ғайрисамарабахш ва талафоти номатлуби захирацои
энергетикк.
Моддаи 18. Маблағгузории барномацои соцаи сарфащӯии энергия
Маблағгузорк ба барномацои давлатк, инчунин тадқиқотцои илмк, лоицацои сарфаҷӯии
энергетикк ва чорацои баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирацои энергетикк аз цисоби
буҷети ҷумцуриявк, мацаллк, маблағцои худк ва ҷалбшудаи ташкилоту корхонацо, сармоягузорони
ватанк ва хориҷк, инчунин аз нисоби дигар манбаъцо бо тартиби муқарраркардаи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикиcтон сурат мегирад.
Моддаи 19. Цавасмандгардонии истецсолкунандагон ва истеъмолкунандагон дар соцаи
сарфащӯии энергия
Ҳавасмандгардонии афзоиши самаранокии истифодабарии захирацои энергетикк аз тарафи
Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикиcтон тибқи тартиби муқарраркардаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикиcтон
бо роццои зайл амалк мегардад:
- додани қарзцои кутоцмуддат ва дарозмуддат;
- муқаррар кардани нархцои мавсимк ба гази табик ва тарифцо ба энергияи барқ, ва гармк,
нархцою тарифцок мухталифи шабонарӯзи ба ин намудцои энергия;
- дар нархцои захирацои энергетикк ба цисоб гирифтани хароҷот барои амалк намудани
чорабиницои ба истифодаи самараноки энергия равонашуда, цамчунин хароҷот барои иншоотцои
энергетикие, ки бо истифодаи манбаъцои захирацои барқароршавандаи энергетикк, ки дар доираи
барномацои давлатк оиди баланд бардоштани самаранокии истеъмоли энергия сохта мешаванд;
- дастгирии давлатии татбиқи лоицацо ва барномацои сарфаҷӯии энергия;
- мошинцо, таҷцизот, асбобцо ва воситацои техникии воридшавандае, ки аз ҷицати сарфаҷӯии
энергия пурсамаранд ва барои амалк намудани барномацои давлатии сарфаҷӯии энергия истифода
мешаванд, бо тартиби муқарраршуда аз боҷцои гумрукк метавонанд озод шаванд;
- цавасмандгардонии субъектцои хоҷагидорк қатъи назар аз шакли моликияташон ба сохтмони
объектцои энергетикии манъбацои энергияи ғайрианъанавк, ки бо тартиби муқарраршуда ба шабақаи
системаи энергетикии Ҷумцурии Тоҷикистон пайваст мешаванд.
Моддаи 20. Чорацои таъсиррасонк барои истифодаи ғайрисамарабахши захирацои
энергетикк
Чорацои таъсирраcонк дар цолати истифодаи ғайрисамарабахши захирацои энергетикиро
мақомоти назорати давлатии энергетикк бо тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон амалк менамояд.
Ҳолатцои зерин барои иетифодаи чорацои таъсирасонк асос шуда метавонанд:
- сарфи ғайриистецсолии захирацои энергетикк ва истецсоли таҷцизоту масолеци энергетикии
ғайрисамарабахш;
- харҷи аз меъжрцои муқарраршуда зиждатии захирацои энергетикк;
- сари вақт нашинондани асбобцои цисобкунии сарфи захирацои энергетикк;
- истифодаи сӯзишворк, энергияи барқ ва гармк бе меъжрцои бо тартиби муайян
тасдиқкардашудаи сарфи онцо дар истецcоли цар як воциди мацсулот, цаҷми кор ва хизматрасонк;
- вайронкуницои дигари тартиботи муқараршудаи истифодаи захирацои энергетикк.
БОБИ V. ЦАМКОРИИ БАЙНАЛМИЛАЛК ДАР СОЦАИ САРФАҶEИИ ЭНЕРГИЯ
Моддаи 21. Цамкории байналмилалк дар соцаи сарфащӯии энергия

Ҳамкории байналмилалии Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи сарфаҷӯии энергия мутобиқи
санадцои цуқуқии байналмилалие, ки Точикистон oнцоро эътироф кардааст ва қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон амалк мегардад.
Самтцои асосии цамкории байналмилалк дар соцаи сарфаҷӯии энергия аз инцо иборатанд:
- мубодилаи фоидабахши технологияцои энергетикии самарабахш бо ташкилотцои хориҷк ва
байналмилалк;
- иштироки Ҷумцурии Тоҷикистон дар лоицацои байналмилалк дар соцаи сарфаҷӯии энергия;
- ба талаботи стандартцои байналмилалк мувофиқ гардондани нишондицандацои самаранокии
энергетикк, ки дар стандартцои давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк шудаанд, инчунин
эътирофи тарафайни натиҷацои сертификатсия.
БОБИ VI. ОМEЗИШ, ТАЙЖР КАРДАНИ КАДРЦО ВА ТАЪМИНОТИ ИТТИЛООТИИ
ФАЪОЛИЯТИ СОЦАИ САРФАҶEИИ ЭНЕРГИЯ
Моддаи 22. Омӯзиш ва тайжр кардани кадрцо
Муассисацои маълумоти олк, мижнаи касбк, илмк, тадқиқотк, инчунин муассисацои такмили
ихтисоси кадрцо дар барномацои тайжр кардани кадрцои соцаи энергетика, ҷорк намудани барномаи
омӯзиши асосцои сарфаҷӯии энергия ва истифодаи самараноки захирацои энергетикиро пешбинк
мекунанд.
Моддаи 23. Таъминоти иттилоотии фаъолият дар соцаи сарфащӯии энергия
Таъминоти иттилоотии фаъолият дар соцаи сарфаҷӯии энергия бо роццои зерин амалк гардонида
мешавад:
- муцокимаи барномацои давлатк дар соцаи сарфаҷӯии энергия;
- нашри иттилоотии оморк дар бораи нишондихандацои сарфаҷӯии энергия дар соцаи иқтисодк
ва иҷтимок;
- цамоцангсозии корцо оиди тайжр кардани лоицацои намоишии самаранокии энергетикк;
- ба истеъмолкунандагони захирацои энергетикк додани иттилоот, аз ҷумла цуҷҷатцои меъжрию
цуқуқк оиди масъалацои сарфаҷӯии энергия;
- ташкили намоишцои таҷцизот ва технологияцои самараноки энергетикк;
- пацн кардани итгилоот дар бораи истифодаи самараноки захирацои энергетикк, аз ҷумла чопи
нашрияи махсуc бахшида ба проблемацои сарфаҷӯии энергия;
- тартиби истифодаи самараноки захирацои энергетикк.
БОБИ VII. ҶАВОБГАРК БАРОИ ВАЙРОН КАРДАНИ ҚОНУНГУЗОРК ОИДИ САРФАҶEИИ
ЭНЕРГИЯ
Моддаи 24. Ҷавобгарк барои вайрон кардани қонугузорк оиди сарфащӯии энергия
Шахсони цуқуқк ва воқек барои вайрон кардани талаботи Қонуни мазкур, мутобиқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида мешаванд.
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Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи сарфаҷӯии энергия» қабул карда шавад.
2. Қонуни мазкур пас аз интишори расмиаш мавриди амал қарор дода шавад.
3. Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон:
- қарорцои худро ба Қонуни мазкур мутобиқ гардонад;
- ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон оиди ворид намудани
тағйироту иловацо ба санадцои меъжрию цуқуқии ҷорк вобаста ба Қонуни мазкур таклифцо пешницод
намояд.
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