
 
Фењристи 

санадњои меъёрии њуќуќии тањиянамудаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар семоњаи якуми соли 2021 
 

№ Сана Номи санади меъёрии ҳуқуқӣ Ҳолати кунунӣ 

1 2 3 4 

1.  
 

 

Лоиҳаи фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
хусуси лоиҳаи Созишномаи грантӣ байни Љумњурии Тољикистон, 
муассисаи «Шабакаи гармидиҳандаи шаҳри Душанбе»-и мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Бонки Аврупоии 
Таҷдид ва Рушд оид ба лоиҳаи «Таъминоти гармӣ дар шаҳри 
Душанбе»  

 
Бо Фармони 
Президенти  

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз          
06 апрели соли 

2021, №148 тасдиқ 
гардид 

 
Бо Фармони 
Президенти 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз          
06 апрели соли 

2021, №149 тасдиқ 
гардид 

2.  

 
Лоиҳаи фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

хусуси лоиҳаи Созишнома оид ба пешниҳоди кафолат байни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд оид ба 
лоиҳаи «Таъминоти гармӣ дар шаҳри Душанбе» 

 



3.  

 

4.   

 
Лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар хусуси 

лоињаи Созишномаи дастгирӣ байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии шаҳри Душанбе ва Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд оид ба 
лоиҳаи «Таъминоти гармӣ дар шаҳри Душанбе»  

Бо қарори 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз          
27 феврали соли 

2021, №123 тасдиқ 
гардид 

5.  

№5/5-22/265 
аз 08.04 соли 

2021 
 

Лоиҳаи қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар хусуси тасдиқи Созишномаи грантӣ 
байни Ҷумҳурии Тоҷикистон, Корхонаи коммуналии воҳиди 
давлатии «Троллейбус»-и шаҳри Душанбе ва Бонки Аврупоии 
Таҷдид ва Рушд оид ба лоиҳаи «Рушди нақлиёти ҷамъиятии шаҳри 
Душанбе, маблағгузории иловагӣ»  

Дар баррасии 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қарор 
дорад 

6.   

Фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ивази 
уҳдадориҳои 37 адад қарздорони ҶСК «Агроинвестбонк» қабул 
намудани саҳмияҳои номии ҶСК «НБО Роғун»  

Фармоиши 
Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 27 
феврали соли 2021, 

№10-ф тасдиқ 
гардид 



7.   

Лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
номгӯй ва миқдори аттраксионҳои аз ҷониби ҷамъияти дорои 
масъулияти маҳдуди “Ориёнсабз” барои насб дар Боғи фарҳангӣ-
фароғатии ба номи Раҳмон Мӯрчаеви шаҳри Бохтари вилояти 
Хатлон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда, ки аз пардохти 
андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда мешаванд» 

Бо қарори 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз          
27 феврали соли 

2021, №56 тасдиқ 
гардид 

8.  

№5/5-22/321 
аз 23.04 соли 

2021 
 

Лоиҳаи фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
хусуси лоиҳаи Созишнома оид ба маблағгузорӣ (маблағгузории 
иловагии Лоиҳаи мукаммалгардонии идоракунии молияи давлатӣ II) 
байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи Байналмилалии Рушд 
ва лоиҳаи мактуб-созишнома дар бораи ворид намудани тағйиру 
иловаҳо ба Созишнома оид ба маблағгузорӣ (қарзи 5631-TJ), 
Созишнома оид ба маблағгузорӣ (гранти D055-TJ) ва Созишномаи 
грантӣ (TF0A1735) » 

Дар баррасии 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қарор 
дорад 

9.   

 
Лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ворид намудани 

иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоиҷикистон «Дар бораи Буҷети 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021» 

(озод намудани маводи озуқа аз ААИ)  

Бо қарори 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз          
29 январи соли 

2021, №7 тасдиқ 
гардид 

10.  
 
 

Лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
ворид намудани тағйирот ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 3 марти соли 2011, №115 «Дар бораи низомнома ва сохтори 
намунавии дастгоҳи раис, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва лимити 
шумораи ниҳоии хизматчиёни давлатии мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ» 

Бо қарори 
 Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

 Тоҷикистон 
аз 6 феврали соли 
2021, №16 тасдиқ 

гардид 



11.   

  
Лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

ворид намудани тағйирот ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 28 декабри соли 2006, №593 «Дар бораи Вазорати корҳои хориҷии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

Бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз          
27 марти соли 2021, 
№92 тасдиқ гардид 

  

12.   

 
Лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

ворид намудани иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 1 августи соли 2008, №369» (озодкунии номгӯи молҳои барои 
сохтмони НБО «Роғун» воридшаванда, сатрҳои (27149-27525)» 

Бо қарори 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз          
27 феврали соли 

2021, №60 тасдиқ 
гардид 

13.   

 
Лоиҳаи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи зиёд намудани андозаи стипендияи донишҷӯёни 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва миёнаи касбии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, инчунин магистр, аспирант ва докторантҳо» 

Бо Фармони 
Президенти 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

аз 25 феврали 
соли 2021, 

№127 тасдиқ 
шудааст 

14.  

Бо мактуб аз 
1 феврали 
соли 2021,                        
№2-2(б)-

02/63 

 
Лоиҳаи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи тадбирҳои амалишавии фармони Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» аз 25 феврали соли 2021, №127» 

Дар баррасии 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қарор 
дорад 



15.   

 
Лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

дастгирии молиявии давлатии корхонаи воҳиди давлатии «Роҳи 
оҳани Тоҷикистон»  

Бо ќарори 
Њукумати 
Љумњурии 

Тољикистон аз 27 
феврали соли 

2021, №57 тасдиќ 
гардид 

16.   

 
Лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ба 

муомилот баровардани коғазҳои қиматноки давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон»  

Бо қарори 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз          
03 апрели соли 

2021, №119 тасдиқ 
гардид 

17.  
 
 

  
Лоиҳаи фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

Агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

Бо Фармони 
Президенти 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз          

03 апрели соли 2021, 
№147 тасдиқ гардид 

  

18.    

 
Лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ворид намудани 

тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
қарзгирии давлатӣ ва қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат дода 
мешавад» 

Бо қарори 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз          
03 апрели соли 

2021, №103 тасдиқ 
гардид 

19.  
Бо мактуб аз 

3 марти  
соли 2021, 

Лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
Номгӯй ва миқдори техника, воситаҳои нақлиёти махсус ва қисмҳои 
эҳтиётии он, нақлиёти барқӣ, ки аз ҳисоби маблағҳои буҷети 

Дар баррасии 
вазорату 

идораҳои дахлдор 



3(1)-7/206 ҷумҳуриявӣ ва буҷети шаҳри Душанбе барои пурра намудани парки 
нақлиёти мусофиркашонӣ ва беҳтар гардонидани таъминоти соҳаи 
алоҳидаи шаҳри Душанбе харидорӣ шуда, ҳангоми воридот аз 
пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда 
мешаванд» 

қарор дорад 

20.  
№5/5-21/194 
аз 16.04 соли 

2021 
 

Лоиҳаи қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар хусуси тасдиќи Созишномаи қарзӣ байни 
Љумњурии Тољикистон ва Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд оид ба 
лоиҳаи «Обтаъминкунӣ ва корези шаҳри Кӯлоб»  

Дар баррасии 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қарор 
дорад 21.  

Лоиҳаи қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар хусуси тасдиќи Созишномаи дастгирӣ 
байни мақомоти иҷроияи  ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ва 
Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд оид ба лоиҳаи «Обтаъминкунӣ ва 
корези шаҳри Кӯлоб» 

22.  

 
№5/5-22/275 
аз 12.04 соли 

2021 
 

 Лоиҳаи фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
хусуси лоиҳаи мактуб-созишномаи Гранти Фонди трастии Дастгирии 
глобалии барномавии соҳаҳои истихроҷкунанда (ФТ ДГБСИ) 
№TF0B4309 Лоиҳа оид ба дастгирии амалисозии ташаббуси 
шаффофияти соҳаҳои истихроҷкунанда (ТШСИ)»    

Дар баррасии 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қарор 
дорад 

23.  

Лоиҳаи фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
хусуси лоиҳаи мактуб-созишномаи Грантӣ №TF0B4211 (Гранти 
ECAPDEV барои омода намудани Лоиҳа оид ба таъмини устувории 
ландшафтҳо ва фаъолияти хоҷагидорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон)» 

24.  

Лоиҳаи фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
хусуси лоиҳаи мактуб-созишномаи Гранти №TF0B4665 Гранти 
ECAPDEV барои омода намудани Лоиҳаи навсозии низоми миллии 
омор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

25.  

Бо мактуб  
аз 11 марти 
соли 2021, 

№08.01.02/34 

  
Лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

меъёри (лимити) моҳонаи хароҷоти сӯзишворӣ ба як адад воситаи 

Дар баррасии 
вазорату 

идораҳои дахлдор 



 нақлиёти сабукрави хизматӣ ва истифодабарии воситаи нақлиёти 
шахсӣ дар кор ва сафарҳои хизматӣ» 

қарор дорад 

26.   

 
Лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

ворид намудани иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 30 июли соли 2020, №434» 

ҶДММ «Душанбе Хуррамшаҳр» 

Бо қарори 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз          
16 марти соли 

2021, №3(1)-3/87 
тасдиқ гардид 

27.  №3(1)-7/287 

Лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
Номгӯй ва миқдори молу маҳсулот ва аттраксионҳои аз ҷониби 
соҳибкори инфироди Савриддинов Ҷалил Зиёевич барои бунёди 
иншооти фарҳангӣ-фароғатии дар ҷамоати деҳоти Ворухи шаҳри 
Исфара ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда, ки аз пардохти 
андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда мешаванд» 

Дар баррасии 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қарор 
дорад 

28.  

Бо мактуб аз 
16 марти 

соли 2021, 
3(1)-3/86 

 
Лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

ворид намудани иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 25 сентябри соли 2018, №481» 

Дар баррасии 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қарор 
дорад 

29.  

Бо мактуб аз 
19 марти 

соли 2021,                        
№2(а)7/221 

Лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар бораи ворид 
намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021» 

Дар баррасии 
вазорату 

идораҳои дахлдор 
қарор дорад  



30.  

Бо мактуб  
аз 19 марти 
соли 2021,        
№10-1/04 

Лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
тасдиқи Тартиби таъсис ва барҳамдиҳии воҳидҳои сохтории аудити 
дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ» 

Дар баррасии 
вазорату 

идораҳои дахлдор 
қарор дорад 

31.  

№5/5-22/280 
аз 14.04 соли 

2021 
 

Лоиҳаи фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
хусуси лоиҳаҳои «Илова ба Созишнома оид ба маблағгузории 
Лоиҳаи фавқулоддаи муқовимат ба вируси COVID-19 дар 
Тоҷикистон (D604-TJ)», Созишномаи маблағгузорӣ (маблағгузории 
иловагии Лоиҳаи фавқулоддаи муқовимат ба вируси COVID-19 дар 
Тоҷикистон) ва Созишномаи маблағгузорӣ (маблағгузории дуюми 
иловагӣ барои Лоиҳаи фавқулоддаи муқовимат ба вируси COVID-19 
дар Тоҷикистон) байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи 
Байналмилалии Рушд» 

Дар баррасии 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

32.  

Лоиҳаи қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар хусуси тасдиқи «Илова ба Созишнома 
оид ба маблағгузории Лоиҳаи фавқулоддаи муқовимат ба вируси 
COVID-19 дар Тоҷикистон (D604-TJ)», Созишномаи маблағгузорӣ 
(маблағгузории иловагии Лоиҳаи фавқулоддаи муқовимат ба вируси 
COVID-19 дар Тоҷикистон) ва Созишномаи маблағгузорӣ 
(маблағгузории дуюми иловагӣ барои Лоиҳаи фавқулоддаи 
муқовимат ба вируси COVID-19 дар Тоҷикистон) байни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи Байналмилалии Рушд» 

33.  

Бо мактуб аз  
30 марти 

соли 2021, 
№4-6/3/64 

 
Лоињаи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

тартиб ва механизми љойгиркунии маблаѓњои озод ва муваќќатан 
озоди буљети давлатї њамчун пасандоз дар ташкилотњои ќарзї» 

Дар баррасии 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 



34.  

Бо мактуб аз  
31 марти 

соли 2021, 
№10-3/06  

 
Лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид 

намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси мурофиавии ҳуқуқвайронкунии 
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

Дар баррасии 
вазорату 

идораҳои дахлдор 
қарор дорад 

35.  

Бо мактуб аз  
15 январи 
соли 2021, 
№14-1/06 

 
Лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи металлҳои 

қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо» Дар баррасии 
вазорату 

идораҳои дахлдор 
қарор дорад 

36.  

Бо мактуб аз  
15 марти  

соли 2021, 
№58м 

 
Лоињаи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

ворид намудани тағйирот ба қарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
аз 4 майи соли 2010 №248-3»  

Дар баррасии 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

37.  

Бо мактуб аз  
12 апрели 
соли 2021, 

№85км 

 
Лоиҳаи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи ворид намудани тағйирот ба Фармони Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 11 апрели соли 2020, №ФП-1518»   

Дар баррасии 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 



38.   

 
Лоиҳаи фармоиши Ҳкумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба 

ҷудо намудани 2 000000,0 мл. сомонӣ ба Гвардияи миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои хариди озуқа ва пардохти сафарҳои хизматӣ»   

Бо фармоиши 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз          
26 апрели соли 

2021, №77 тасдиқ 
гардид 

39.  

Бо мактуб аз  
26 апрели 
соли 2021, 
№9-2/17 

 
Лоиҳаи фармоиши Ҳкумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба 

ҷудо намудани 1565200 сомонӣ ба Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавии кишвар »   

Дар баррасии 
вазорату 

идораҳои дахлдор 
қарор дорад 

40.  

Бо мактуб аз  
20 апрели 
соли 2021, 

№95м 

 
Лоиҳаи фармоиши Ҳкумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба 

ҷудо намудани 11500000 сомонӣ ба қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи 
давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои барои сохмони 
деворҳои гмрду атрофи 18 дидбонгоҳи сарҳадӣ ва як қатро иншоотҳои 5 
қисми ҳарбӣ»   

Дар баррасии 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

41.  

Бо мактуб аз  
06 апрели 
соли 2021, 
№22/251 

 
Лоиҳаи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи электрификатсияи деҳот, маблағгузории иловагӣ»   Дар баррасии 
вазорату 

идораҳои дахлдор 
қарор дорад 



42.  

Бо мактуб аз  
14 апрели 
соли 2021, 
№22/289 

 
Лоиҳаи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар кам 

намудани талафоти нерӯ дар шаҳри Душанбе»   Дар баррасии 
вазорату 

идораҳои дахлдор 
қарор дорад 

43.  

Бо мактуб аз  
30 марти 

соли 2021, 
№4-6/3/64 

 
Лоињаи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба 

«Низомномаи комиссияи баҳодиҳӣ оид ба арзёбии дархостҳо барои 
љойгиркунии маблаѓњои озод ва муваќќатан озоди буљети давлатї 
њамчун пасандоз дар ташкилотњои ќарзї» 

Дар баррасии 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

44.   

 
Лоиҳаи фармоиши Ҳкумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

Нақшаи фурӯши сарватҳои Фонди давлатии металҳои қиматбаҳо ва 
сангҳои қиматбаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021»   

Бо фармоиши 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз          
27 феврали соли 

2021, №9-фм 
тасдиқ гардид 

45.  

Бо мактуб аз  
10 марти 

соли 2021, 
№55м 

 
Лоињаи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

тайёр намудани нишонҳои ҷашнӣ аз металлҳои қиматбаҳо бахшида 
ба 30- солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  ва 20- 
солагии Созмони ҳамкории Шанхай» 

Дар баррасии 
вазорату 

идораҳои дахлдор 
қарор дорад 



46.   

 

 

 


