
 

 

 

 

ФЕҲРИСТИ 
ЛОИҲАҲОИ САНАДҲОИ МЕЪЁРИИ 

ҲУҚУҚИИ ТАҲИЯНАМУДАИ 
ВАЗОРАТИ МОЛИЯИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР 
НИМСОЛАИ ЯКУМИ СОЛИ 2021 

 
 



№  
 

Намуд ва номи 
лоиҳаи 

санади меъёрии 
ҳуқуқӣ 

 
 

Асоси таҳияи 
лоиҳаи санади 

меъёрии ҳуқуқи 

 
 

Мақсади таҳияи  
лоиҳаи санади меъёрии 

ҳуқуқи 

 
 

Доираи 
шахсоне, 
ки амали 

санади 
меъёрии 
ҳуқуқӣ 
ба онҳо 
татбиқ 

мегардад 

 
 

Сохтори 
масъули 

таҳиякуна
ндаи 

Вазорати 
молия 

 
 

Сатҳи таҳия ва қабули лоиҳаи санади 
меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла дар баррасии: 
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1. Фармоиши 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоsикистон «Дар 
бораи Нақшаи 

фурўши сарватҳои 
Фонди давлатии 

металлҳои 
қиматбаҳо ва 

сангҳои 
қиматбаҳои 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар 
соли 2021» 

 
Моддаи 22 Ҷонуни 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар 
бораи металлҳои 

қиматбаҳо ва 
сангҳои қиматбаҳо» 

 
 

Фурўши сарватҳои 
Фонди давлатии 

металлҳои қиматбаҳо ва 
сангҳои қиматбаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
 

Хазинаи 
сарватҳои 
давлатии 

назди 
Вазорати 

молия 

 
 

Хазинаи 
сарватҳои 
давлатии 

назди 
Вазорати 

молия 

     
 
 
 

27 феврали 
соли 2021, 

№9-фм 

2. Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар 
бораи тайёр 

намудани нишонҳои 
ҷашни аз металлҳои 

қиматбаҳо 
бахшидаба30-

солагии 

 
 

Банди 8 Протоколи 
маҷлиси Ҳукумати 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 28 

феврали    соли 2020, 
№2 

 
 

Барориши нишонҳои 
ҷашни аз металлҳои 

қиматбаҳо бахшида ба   
30-солагии Истиқлолияти 

давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва   20-

 
Вазорати 
молия ва 
Хазинаи 

сарватҳои 
давлатии 

назди 
Вазорати 

молия 

 
 

Хазинаи 
сарватҳои 
давлатии 

назди 
Вазорати 

молия 

     
 
 

30 апрели 
соли 2021, 

№157-5 



Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва 20-
солагии Созмони 

ҳамкории Шанхай» 

солагии Созмони 
ҳамкории Шанхай 

3 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» 

 
 
 
 
 

супориши 
Президенти 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 28 
декабри соли 2020, 

№43858 

 
 

 
 

бо дарназардошти  зиёд 
гардидани шумораи 

аҳолии шаҳри Душанбе  
43 воҳиди 

кории иловагии 
хизматчии давлатӣ ҷудо 

гардидааст 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Раёсати 
буҷети 

мақомоти 
ҳокимият 
ва идораи 
давлатӣ 

 

     
 
 
 
 
 

қарори 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
аз 6.02.2021, 

№16" 



4. 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» 

 
 

банди 33 Нусха аз 
Протоколи маҷлиси 
Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 27 
январи соли 2021, 

№1 

 
 

ҷудо намудани 1 воҳиди 
кории иловагии муовини 

вазири корҳои хориҷӣ 
дар самти иқтисод 

  
 
 

"Раёсати 
буҷети 

мақомоти 
ҳокимият 
ва идораи 
давлатӣ" 

     
 
 

қарори 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
аз 

27.03.2021, 
№92" 

5.  
Лоиҳаи қарори 

Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон "Дар 
бораи тасдиқи 

Тартиби таъсис ва 
барҳамдиҳии 

воҳидҳои 
сохтории аудити 

дохилӣ дар 
ташкилотҳои 

бахши давлатӣ" 

 
 
 
 

Тавсияҳои Шурои 
амнияти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 
 
 

Моддаи 12 Қонуни ҶТ 
дар бораи аудити дохили 
дар ташкилотҳои бахши 

давлатӣ 

 
Воҳидҳои 

аудити 
дохили 

дар 
ташкилот

ҳои 
бахши 

давлатӣ 

 
 
 
 
 

Вазорати 
молия 

 
 
 
 

Дар 
баррас

ии 
вазора

ту 
идораҳ

о 
қарор 
дорад 

 
 
 
 

  
 

Мактуби 
Вазорати 

молия аз 19 
марти соли 
2021, №10-

1/04 

6. Лоиҳаи Қонуни 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар 
бораи ворид 

намудани тағйиру 
иловаҳо ба 

 
 

Супоришҳои 
ҳукумат ва Дасгоҳи 
иҷроияи Президенти 

Бо мақсади иҷрои Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи баҳисобгирии 
муҳосибӣ”, Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи фаъолияти 

 
 
 

Субъектҳ
ои дорои 

 
 
 
 

Вазорати 
молия 

  
 
 

Дар 
баррас

ии 

   
 
 

Мактуби 
Вазорати 

молия аз 31 



Кодекси 
ҳуқуқвайронкунии 

маъмурии 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва 
Кодекси 

мурофиавии 
ҳуқуқвайронкунии 

маъмурии 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

аудиторӣ”, қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи 
Дастурамали мансабии 
намунавии сармуҳосиб” 

ва қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи тадбирҳои 

иловагии танзими 
баҳисобгирии муҳосибӣ 
ва ҳисоботи молиявӣ” 

таҳия гардидаанд. 

манфиати 
умум 

вазора
ту 

идораҳ
о 

қарор 
дорад 

марти соли 
2021, №10-

3/06 

7. 

Лоиҳаи қарори 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Муроҷиати 
Кумитаи рушди 

сайёҳӣ 
Ва 

 моддаи 169 
Кодекси андоз ва 

моддаи 345 
Кодекси гумрук 

қарори ҲҶТ аз 12 
апрели соли 2018, 

№189 

 
«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» 

 

 
 

Сарраёсати 
сиёсати 
андоз ва 

пардохтҳои 
давлатӣ 

    

27 
феврали 

2021, №56 
 



8. 

Лоиҳаи 
Қонуни 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  

Супориши 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
 

Оид ба ворид намудани 
иловаҳо ба Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи Буҷети 
давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои соли 
2021” озод намудани 
маводи озуқа аз ААИ 

 

 
 
 

Сарраёса
ти 

сиёсати 
андоз ва 
пардохтҳ

ои 
давлатӣ 

    
29 январи 
2021, №7 

9. 
Лоиҳаи 

қарори 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  

Дарасоси муроҷиати 
ҶСК “Роғун”вақисми 2 
моддаи 312 ва қисми 4 
моддаи 169 Кодекси 
андоз ва моддаи 345 

Кодекси гумрук 

 
«Дар бораи ворид 

намудани иловаҳо ба 
қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
1 августи соли 2008, 

№369» 
 

 Сарраёса
ти 
сиёсати 
андоз ва 
пардохтҳ
ои 
давлатӣ 

    

27 
феврали  

2021, №60  

10 

Лоиҳаи қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

СупоришиҲукумати 
ҶумҳурииТоҷикистон 

Бо мақсади таъмини 
иҷрои банди 8.1 моддаи 8 

Созишномаи 
сармоягузорӣ байни 
Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва ҷамъияти 
саҳомии пӯшидаи  

«Тоҷиксемент» оид ба 
сохмон ва ба истифода 

додани корхонаҳои 
истеҳсоли семент, 

масолеҳи сохтмонию 
бетонӣ ва халта, ки 10 

июни соли 2019 ба имзо 
расида, аз 1 октябри соли 

  
 
 

Сарраёса
ти 

сиёсати 
андоз ва 
пардохтҳ

ои 
давлатӣ 

    

3 апрели 
2021, 
№121 



2019, № 1425 тасдиқ 
гардидааст, таҳия 

шудааст. 
11. 

Лоиҳаи қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон   
 

Дархости ҶДММ 
«Душанбе 

Хуррамшаҳр»  
ва моддаи 169 

Кодекси андоз ва 
моддаи 345 Кодекси 
гумрук қарори ҲҶТ 
аз 12 апрели соли 

2018, №189 
 

Дар бораи ворид 
намудани иловаҳо ба 

қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

30 июли соли 2020, 
№434” 

 
 
 

 

 
 

Сарраёсат
и сиёсати 
андоз ва 

пардохтҳо
и давлатӣ 

    
30 апрели 

2021, 
№179 

12. 

Лоиҳаи қарори 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Супориши 
Сарвазири 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва 
тибқи моддаи 169 
Кодекси андоз ва 

моддаи 345 
Кодекси гумрук 

“Дар бораи ворид 
намудани иловаҳо ба 

қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
25 сентябри соли 2018, 

№481” 
 

 

 
 

Сарраёсат
и сиёсати 
андоз ва 

пардохтҳо
и давлатӣ 

    
30 апрели 

2021, №177 

13. 

Лоиҳаи қарори 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Муроҷиати 
Кумитаи рушди 

сайёҳӣ 
ва моддаи 169 

Кодекси андоз ва 
моддаи 345 

Кодекси гумрук 
қарори ҲҶТ аз 12 
апрели соли 2018, 

№189 

“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 

 

 
 
 
 

Сарраёса
ти 

сиёсати 
андоз ва 
пардохтҳ

ои 

    
1 июни 

2021, №216 



пардохти андоз аз арзиши 
иловашуда ва боҷи 
гумрукӣ озод карда 

мешаванд” 

давлатӣ 

14. Лоиҳаи қарори 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Дар 
бораи ворид 

намудани 
тағйиртоту 
иловаҳо ба 

қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 31 
марти соли 2020, 

№213” 

Кумитаи идораи 
замин ва геодезӣ 

“Дар бораи меъёри андози 
замин ва андози ягона 

барои 
истеҳсолкунандагони 
маҳсулоти кишоварзӣ 

барои солҳои 2020-2024” 

 

 
Сарраёса

ти 
сиёсати 
андоз ва 
пардохтҳ

ои 
давлатӣ 

    
30 апрели 
соли 2021, 

№178 

15. 

Лоиҳаи қарори 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Супориши 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва 
Моддаи 213 

Кодекси гумрук 

«Дар бораи тамдид 
намудани муҳлати 

воридоти муваққатии 
воситаҳои нақлиёт ва 
таҷҳизоти сохтмонии 

ҷамъияти дорои 
масъулияти маҳдуди 

“Синохидро Тоҷикистон 
Со” дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ки барои 
татбиқи лоиҳаи “Таҷдид 

ва азнавсозии роҳи 
автомобилгарди 

Душанбе - Бохтар”, 

 

 
 
 
 
 

Сарраёса
ти 

сиёсати 
андоз ва 
пардохтҳ

ои 
давлатӣ 

  

 
 
 
 
 
 

Дар 
баррасии 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

  



марҳилаи 2 ворид карда 
шудаанд» 

16. 

Лоиҳаи 
қарори 

Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  

Дар асоси 
муроҷиати 

Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти 

давлатии шаҳри 
Душанбе ва қисми 

2 моддаи 15 
Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар 

бораи буҷети 
давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои 

соли 2021» 

Дар бораи Номгӯй ва 
миқдори техника, 

воситаҳои нақлиёти 
махсус ва қисмҳои 

эҳтиётии он, нақлиёти 
барқӣ, ки аз ҳисоби 
маблағҳои буҷети 

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 

 

 
 

Сарраёса
ти 

сиёсати 
андоз ва 
пардохтҳ

ои 
давлатӣ 

 
 
 
 
 
 

    
5 майи.2021 

№180 

17. Лоиҳаи қарори 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Дар 
бораи Номгӯи молу 
масолеҳи сохтмонӣ 

ва дастгоҳу 
таҷҳизот барои 

бунёди 
гармхонаҳои 
замонавӣ, ки 

Супоришҳои 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 4 
ноябри соли 2020, 
№446549 (23-6), 

аз 11 ноябри соли 
2020, №446704 (23-
4) ва аз 26 ноябри 

соли 2020, 
№141435(23-6), 

Дар асоси қисми 16 
моддаи 15 ҚҶТ “Дар 

бораи Буҷети давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои соли 2021 

 

Сарраёса
ти 

сиёсати 
андоз ва 
пардохтҳ

ои 
давлатӣ 

    
28 майи 

2021, 
№203 



ҳангоми воридот аз 
пардохти андоз аз 
арзиши иловашуда 

ва боҷи гумрукӣ 
озод карда 
мешаванд” 

 
 

18. 

Лоиҳаи қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон   

 
Агентии захираҳои 
моддии давлатии 
назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

ва 
дар асоси қисми 18 

моддаи 15 ҚҶТ “Дар 
бораи Буҷети 

давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои 

соли 2021 
 

Дар бораи Номгӯй ва 
ҳаҷми маҳсулоти озуқа, 
сӯзишвории дизелӣ ва 
бензин, ки аз ҷониби 
Агентии захираҳои 
моддии давлатӣ ба 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ворид карда шуда, аз 

пардохти андоз аз арзиши 
иловашуда, аксиз ва боҷи 

гумрукӣ озод карда 
мешаванд” 

 

 

 
 

Сарраёса
ти 

сиёсати 
андоз ва 
пардохтҳ

ои 
давлатӣ 

    

 
 

12 майи 
соли 2021, 

№182 

19 

Лоиҳаи қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон   

Дар асоси 
муроҷиати  

ҷамъияти саҳомии 
«Доллмарк Лтд» 

ва қисми 5 моддаи 
15 ҚҶТ “Дар бораи 

Буҷети давлатии 
Ҷумҳурии 

Дар бораи Номгӯй ва 
ҳаҷми молҳое, ки барои 
сохтмони меҳмонхонаи 

«Исмоили Сомонӣ», воқеъ 
дар хиёбони Рӯдакии 

шаҳри Душанбе 
воридшаванда, ки аз 

пардохти андоз аз арзиши 

 

 
Сарраёса

ти 
сиёсати 
андоз ва 
пардохтҳ

ои 
давлатӣ 

  

 
 

Дар 
баррасии 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷиксистон 

  



Тоҷикистон барои 
соли 2021” 

иловашуда ва боҷи 
гумрукӣ озод карда 

мешаванд» 
20. 

Лоиҳаи қарори 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  

Дар асоси 
муроҷиати ҶСК 
Роғун ва қисми 2 

моддаи 312 ва 
қисми 4 моддаи 169 

Кодекси андоз ва 
моддаи 345 

Кодекси гумрук 

 
 

Дар бораи ворид 
намудани иловаҳо ба 

қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

1 августи соли 2008, 
№369» 

 
Сарраёса

ти 
сиёсати 
андоз ва 
пардохтҳ

ои 
давлатӣ 

   
Дар 

баррасии 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷиксистон 

 

 

21. 
Лоиҳаи 

Қонунҳои 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  

Супориши 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

«Дар бораи ворид 
намудани тағйиру иловаҳо 

ба Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 

иҷозатномадиҳӣ ба баъзе 
намудҳои фаъолият» 
низоми иҷозатдиҳӣ» 

 

 

   
 

Дар 
баррасии 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 

 

22 
Лоиҳаи қарори 

Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  

Супориши 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Ба таъхир гузоштани 
муҳлати пардохти қарзи 

ҷамъияти дорои 
масъулияти маҳдуди 
“Кохи Наврӯз” аз рӯи 

андозҳо ва фоизҳои онҳо 

 

 

   
 

Дар 
баррасии 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 

 

23. 
Лоиҳаи қарори 

Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  

Мактуби 
Кумитаи рушди 

сайёҳӣ ва 
моддаи 169 Кодекси 
андоз ва моддаи 345 

Кодекси гумрук 

«Дар бораи Номгӯй ва 
миқдори молу маҳсулот 

ва аттраксионҳои аз 
ҷониби ҷамъияти дорои 

масъулияти маҳдуди 
«Хуҷандторгмаш» барои 

азнавсозии боғи 

 

 
 

Сарраёса
ти 

сиёсати 
андоз ва 

 

Дар 
баррас

ии 
вазора

ту 
идора

ҳои 

   



қарори ҲҶТ аз 12 
апрели соли 2018, 

№189 

фарҳангиву фароғатии ба 
номи Темурмалики 
шаҳри Гулистон ба 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
воридшаванда, ки аз 

пардохти андоз аз 
арзиши иловашуда ва 

боҷи гумрукӣ озод карда 
мешаванд» 

пардохтҳ
ои 

давлатӣ 

дахлд
ор 

24 

Лоиҳаи қарори 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  

Супориши 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва 
қисми 14 моддаи 15 
Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон               
«Дар бораи буҷети 
давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои 

соли 2021» 

«Дар бораи Номгӯй ва 
миқдори молу масолеҳи 
сохтмонии бо мақсади 

бунёди 10 қароргоҳ 
барои қабули меҳмонони 

сатҳи олӣ дар шафати 
бӯстонсарои ҳукуматӣ, 

воқеъ дар хиёбони 
Рӯдакии шаҳри 

Душанбе, ба Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

воридшаванда, ки аз 
пардохти андоз аз 

арзиши иловашуда ва 
боҷи гумрукӣ озод карда 

мешаванд» 

 

 
 
 

Сарраёса
ти 

сиёсати 
андоз ва 
пардохтҳ

ои 
давлатӣ 

 

Дар 
баррас

ии 
вазора

ту 
идора

ҳои 
дахлд

ор 

   

25. 

Лоиҳаи қарори 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон   

Дар асоси 
Мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти 
давлатии шаҳри 

Душанбе ва 
талаботи моддаи 

169 Кодекси андоз 

«Дар бораи ворид 
намудани иловаҳо ба 

қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

31 августи соли 2020, 
№484» 

 

Сарраёса
ти 

сиёсати 
андоз ва 
пардохтҳ

ои 
давлатӣ 

 

Дар 
баррас

ии 
вазора

ту 
идора

ҳои 
дахлд

ор 

   



ва моддаи 345 
Кодекси гумрук   

26. Лоиҳаи қарори 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  

Бо мактуби аз            
15 марти соли 

2021,№58м 

“Дар бораи ворид 
намудани тағйирот ба 
қарори ҲҶТ аз 4 майи 
соли 2010, №248-3” 

 Раёсати 
буҷети 

мудофиа ва 
мақомоти 

ҳифзи 
ҳуқуқ 

  Дар 
баррассии 
Ҳукумати 

Ҷумҳуриии 
Тоҷикистон 

  

27 Лоиҳаи фармони 
Президенти 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  

Бо мактуби аз            
16 марти соли 
2021,№62км 

“Дар бораи ворид 
намудан тағйирот ба 
фармони ПҶТ аз 11 

апрели соли 2020, №Ф-
1518” 

 Раёсати 
буҷети 

мудофиа ва 
мақомоти 

ҳифзи 
ҳуқуқ 

     

28 Лоиҳаи 
Фармоиши ҲҶТ 

оид ба ҷудо 
намудани 2,0 млн. 

сомонӣ ба 
Гвардияи миллӣ 

Ба мактуби №9-4/15 Хариди маводи озуқа ва 
пардохти сафари 

хизматӣ 

 Раёсати 
буҷети 

мудофиа ва 
мақомоти 

ҳифзи 
ҳуқуқ 

     
 

№19-р аз 
16.04.2021 

29 

Қарори Маҷлиси 
Намояндагони 

Маҷлиси    Олии 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар хусуси тасдиқи 
Созишномаи қарзӣ 
байни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Бонки 
Аврупоии Таҷдид ва 
Рушд оид ба лоиҳаи 
"Обтаъминкунӣ ва 

корези шаҳри Кӯлоб" 

  
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 

14.05.2021, 
№413 



30 

Қарори 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 
Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар бораи лоиҳаи 
Созишномаи дастгирӣ 

байни мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии 
шаҳри Душанбе ва 

Бонки Аврупоии Таҷдид 
ва Рушд оид ба лоиҳаи 
"Таъминоти гармӣ дар 

шаҳри Душанбе" 

  
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 

06.04.2021, 
№123 

31 

Фармони 
Президенти 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар бораи лоиҳаи 
Созишномаи грантӣ 

байни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 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" 

  
 
 
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 
 
 

06.04.2021, 
№148 



32 

Фармони 
Президенти 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 
 
 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

 
Дар бораи лоиҳаи 

Созишномаи пешниҳоди 
кафолат байни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Бонки 
Аврупоии Таҷдид ва 
Рушд оид ба Лоиҳаи 

"Таъминоти гармӣ дар 
шаҳри Душанбе" 

  
 
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 

06.04.2021, 
№149 

33 

Қарори Маҷлиси 
Намояндагони 
Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

 
 
 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар хусуси тасдиқи 
Созишномаи грантӣ 

байни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 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" 

  
 
 
 
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 
 
 
 

09.06.2021, 
№432 



34 

Қарори Маҷлиси 
Намояндагони 
Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар хусуси тасдиқи 
Созишномаи дастгирӣ 

байни мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии 
шаҳри Душанбе ва 

Бонки Аврупоии Таҷдид 
ва Рушд Созишномаи 

дастгирӣ оид ба лоиҳаи 
"Таъминоти гармӣ дар 

шаҳри Душанбе" 

  
 
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 

09.06.2021, 
№434 

35 

Қарори Маҷлиси 
Намояндагони 
Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар хусуси тасдиқи 
Созишномаи пешниҳоди 
кафолат байни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Бонки 
Аврупоии Таҷдид ва 
Рушд оид ба Лоиҳаи 

"Таъминоти гармӣ дар 
шаҳри Душанбе" 

  
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 

09.06.2021, 
№433 

36 

Фармони 
Президенти 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар бораи лоиҳаи 
Созишномаи грантӣ 

байни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ҷамъияти 

саҳомии кушодаи 
«Шабакаҳои тақсимоти 

барқ» ва Бонки 
Аврупоии Таҷдид ва 
Рушд оид ба лоиҳаи 

"Кам намудани талафоти 
неруи барқ дар вилояти 

Хатлон" 

  
 
 
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 
 

19.04.2021, 
№160 



37 

Фармони 
Президенти 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар бораи лоиҳаи 
Созишнома оид ба 

пешниҳоди кафолат 
байни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Бонки 
Аврупоии Таҷдид ва 
Рушд оид ба Лоиҳаи 

"Кам намудани талафоти 
неруи барқ дар вилояти 

Хатлон" 

  
 
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 

19.04.2021, 
№161 

38 

Қарори Маҷлиси 
Намояндагони 
Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

 
Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар бораи лоиҳаи 
Созишномаи грантӣ 

байни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ҷамъияти 

саҳомии кушодаи 
«Шабакаҳои тақсимоти 

барқ» ва Бонки 
Аврупоии Таҷдид ва 
Рушд оид ба лоиҳаи 

"Кам намудани талафоти 
неруи барқ дар вилояти 

Хатлон" 

  
 
 
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 
 

09.06.2021, 
№430 

39 

Қарори Маҷлиси 
Намояндагони 
Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

 
Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар бораи лоиҳаи 
Созишнома оид ба 

пешниҳоди кафолат 
байни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Бонки 
Аврупоии Таҷдид ва 
Рушд оид ба Лоиҳаи 

"Кам намудани талафоти 
неруи барқ дар вилояти 

Хатлон" 

  
 
 
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 

09.06.2021, 
№431 



40 

Қарори 
Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар хусуси лоиҳаи 
Созишномаи лоиҳавӣ 

(Лоиҳаи беҳтар 
намудани роҳҳои алоқаи 

минтақавӣ дар Осиёи 
Марказӣ, БРАМОМ-4) 
байни Ассотсиатсияи 

Байналмилалии Рушд ва 
Хадамоти гумруки назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

  
 
 
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 
 
 

03.04.2021, 
№111 

41 

Фармони 
Президенти 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 
Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар хусуси лоиҳаи 
Созишнома оид ба 

маблағгузорӣ (Лоиҳаи 
беҳтар намудани роҳҳои 

алоқаи минтақавӣ дар 
Осиёи Марказӣ, 

БРАМОМ-4) байни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Ассотсиатсияи 
Байналмилалии Рушд 

  
 
 
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 
 
 

12.04.2021, 
№157 



 
42 

Фармони 
Президенти 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар хусуси лоиҳаи 
мактуб-созишномаи 

Гранти Фонди трастии 
донории бисёрҷонибаи 

Барномаи рушди 
ҳамкорӣ ва савдо дар 
Осиё (БРҲСО) барои 

лоиҳаи беҳтар намудани 
роҳҳои алоқаи 

минтақавӣ дар Осиёи 
Марказӣ (БРАМОМ-4) 

  
 
 
 
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 
 
 
 

12.04.2021, 
№156 

43 

Фармони 
Президенти 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 
 

 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар бораи лоиҳаи 
Мактуб-созишномаи 

гранти Фонди 
бисёрҷонибаи донории 

трастӣ оид ба рушди 
иқтидори ташкилӣ дар 

минтақаи Аврупо ва 
Осиёи Марказӣ барои 
омода намудани лоиҳа 

ҷиҳати таъмини 
устувории ландшафтҳо 

ва фаъолияти 
хоҷагидорӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

  
 
 
 
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 
 
 

07.05.2021, 
№180 



44 

Фармони 
Президенти 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 
 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар бораи лоиҳаи 
Мактуб-созишномаи 

гранти Фонди 
бисёрҷонибаи донории 

трастӣ оид ба рушди 
иқтидори ташкилӣ дар 

минтақаи Аврупо ва 
Осиёи Марказӣ барои 

омода намудани лоиҳаи 
навсозии низоми миллии 

омор дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

  
 
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 
 
 

07.05.2021, 
№179 

45 

Қарори Маҷлиси 
Намояндагони 
Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар бораи тасдиқи 
Созишнома оид ба 

маблағгузорӣ (Лоиҳаи 
беҳтар намудани алоқаи 

минтақавӣ дар Осиёи 
Марказӣ, БРАМОМ-4) 

байни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва 
Ассотсиатсияи 

Байналмилалии Рушд 

  
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 
 
 
 

09.06.2021, 
№435 



46 

Қарори Маҷлиси 
Намояндагони 
Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар бораи тасдиқи 
мактуб-созишномаи 

Гранти Фонди трастии 
донории бисёрҷонибаи 

Барномаи рушди 
ҳамкорӣ ва савдо дар 
Осиё (БРҲСО) барои 

лоиҳаи беҳтар намудани 
роҳҳои алоқаи 

минтақавӣ дар Осиёи 
Марказӣ (БРАМОМ-4) 

  
 
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 

 
 

09.06.2021, 
№436 

47 

лоиҳаи Қарори 
Маҷлиси 

Намояндагони 
Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

 
Дар хусуси тасдиқи 
Созишнома оид ба 

маблағгузорӣ (лоиҳаи 
навкунии низоми 

миллии омор) байни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Ассотсиатсияи 
Байналмилалии Рушд 

 Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

   
 
 

№5/5-21 
Аз 

22.06.21 

  

48 

лоиҳаи Фармони 
Президенти 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 
Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар хусуси лоиҳаи 
Созишнома оид ба 

маблағгузорӣ (Лоиҳаи 
навкунии низоми 

миллии омор) байни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Ассотсиатсияи 
Байналмилалии Рушд 

  
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 

25.06.2021 
№196 

49 Фармони 
Президенти 

 
 
 

Дар хусуси лоиҳаҳои  
«Илова ба Созишнома оид 
ба маблағгузории Лоиҳаи 

  
 
 

     
 
 



Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

 
 
 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

фавқулодаи муқовимат ба 
вируси COVID-19 дар 

Тоҷикистон (D604-TJ)», 
Созишномаи маблағгузорӣ 

(маблағгузории иловагї 
барои Лоиҳаи фавқулодаи 

муқовимат ба вируси 
COVID-19 дар 
Тоҷикистон) ва 

Созишномаи маблағгузорӣ 
(маблағгузории дуюми 
иловагӣ барои Лоиҳаи 

фавқулодаи муқовимат ба 
вируси COVID-19 дар 

Тоҷикистон) байни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Ассотсиатсияи 
Байналмилалии Рушд 

 
Сарраёсати 

қарзи 
давлатӣ ва 

ҷалби 
сармоягузо
рии давлатӣ 

 
 
 
 
 
 
 

20.05.2021, 
№183 

50 

Қарори Маҷлиси 
Намояндагони 
Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

 
 
 
 
 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар хусуси тасдиқи Илова 
ба Созишнома оид ба 
маблағгузории лоиҳаи 

фавқулодаи муқовимат ба 
вируси COVID-19 дар 
Тоҷикистон (D604-TJ), 

Созишномаи 
маблағгузорӣ 

(маблағгузории иловагї 
барои лоиҳаи фавқулодаи 

муқовимат ба вируси 
COVID-19 дар 
Тоҷикистон) ва 

Созишномаи 
маблағгузорӣ 

(маблағгузории дуюми 

  
 
 
 

 
Сарраёсати 

қарзи 
давлатӣ ва 

ҷалби 
сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 
 
 
 
 

09.06.2021, 
№437 



иловагӣ барои лоиҳаи 
фавқулодаи муқовимат ба 

вируси COVID-19 дар 
Тоҷикистон) байни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Ассотсиатсияи 

Байналмилалии Рушд 
51 

лоиҳаи Қарори 
Маҷлиси 

Намояндагони 
Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

 
Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар хусуси тасдиқи 
Созишнома оид ба 

маблағгузорӣ (Амалиёт 
оид ба ислоҳоти андоз) 

байни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва 
Ассотсиатсияи 

Байналмилалии Рушд 

  
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

   
 
 
 

№5/5-21 
Аз 

22.06.2021 

  

52 

Фармони 
Президенти 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 
Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар бораи лоиҳаи 
Созишнома оид ба 

маблағгузорӣ (Амалиёт 
оид ба ислоҳоти андоз) 

байни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва 
Ассотсиатсияи 

Байналмилалии Рушд 

  
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 

01.06.2021, 
№190 

53 

Фармони 
Президенти 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 
Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар хусуси лоиҳаи 
Созишнома оид ба 

маблағгузорӣ (Лоиҳаи 
баланд бардоштани 

устувории кишоварзӣ) 
байни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва 
Ассотсиатсияи 

Байналмилалии Рушд 

  
 
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 

01.06.2021, 
№188 



54 

лоиҳаи Қарори 
Маҷлиси 

Намояндагони 
Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар хусуси тасдиқи 
Созишнома оид ба 

маблағгузорӣ (Лоиҳаи 
баланд бардоштани 

устувории кишоварзӣ) 
байни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва 
Ассотсиатсияи 

Байналмилалии Рушд 

  
 
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

   
 
 
 
№5/5-21/349 
Аз 22.06.21 

  

55 

лоиҳаи Қарори 
Маҷлиси 

Намояндагони 
Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар хусуси тасдиқи 
Созишнома оид ба 

маблағгузорӣ 
(маблағгузории иловагӣ 

барои лоиҳаи 
электрификатсияи деҳот) 

байни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва 
Ассотсиатсияи 

Байналмилалии Рушд 

  
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

   
 

№5/5-21/349 
Аз 22.06.21 

  

56 

лоиҳаи Қарори 
Маҷлиси 

Намояндагони 
Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар хусуси тасдиқи 
Созишнома оид ба 

маблағгузорӣ аз ҳисоби 
Фонди иқлими сабз 

(маблағгузории иловагӣ 
барои лоиҳаи "Барномаи 

мутобиқшавӣ ба 
тғйирёбии иқлим ва кам 
кардани таъсири он дар 

ҳавзаи баҳри Арал") 
байни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва 
Ассотсиатсияи 

Байналмилалии Рушд 

  
 
 
 
 
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

   
 
 
 
 
 
 
 

№5/5-21/349 
Аз 22.06.21 

  



57 

лоиҳаи Фармони 
Президенти 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 
 
 
 
 
 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар хусуси лоиҳаи 
Созишнома оид ба 

маблағгузорӣ 
(маблағгузории иловагии 

Лоиҳаи 
мукаммалгардонии 
идоракунии молияи 

давлатӣ II) ва              
мактуб-созишнома дар 
бораи ворид намудани 

тағйиру иловаҳо ба 
созишномаҳо оид ба 
маблағгузорӣ (қарзи 

5631-TJ, гранти D055-TJ 
ва гранти TF0A1735) 

байни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва 
Ассотсиатсияи 

Байналмилалии Рушд 

  
 
 
 
 
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

22.06.21 
№199 

58 

Қарори Маҷлиси 
Намояндагони 
Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

 
 
 
 
 
 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар хусуси тасдиқи 
Созишнома оид ба 

маблағгузорӣ 
(маблағгузории иловагии 

Лоиҳаи 
мукаммалгардонии 
идоракунии молияи 

давлатӣ II) ва              
мактуб-созишнома дар 
бораи ворид намудани 

тағйиру иловаҳо ба 
созишномаҳо оид ба 
маблағгузорӣ (қарзи 

5631-TJ, гранти D055-TJ 
ва гранти TF0A1735) 

  
 
 
 
 
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

    01.06.2021, 
№189 



байни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва 
Ассотсиатсияи 

Байналмилалии Рушд 

59 

лоиҳаи Қарори 
Маҷлиси 

Намояндагони 
Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

 
 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар хусуси тасдиқи 
Созишномаи грантӣ 

(Амалиёти махсус) оид 
ба лоиҳаи «Дастгирии 

расонидани ваксинаҳои 
зидди COVID-19 дар 

доираи Фонди дастрасии 
ваксина дар Осиё ва 

Уқёнуси Ором» байни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Бонки Осиёии Рушд 

  
 
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

   
 
 

№5/5-21/349 
Аз 22.06.21 

  

60 

лоиҳаи Қарори 
Маҷлиси 

Намояндагони 
Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

 
Дар хусуси тасдиқи 

Созишномаи 
маблағгузорӣ байни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Фонди байналмилалии 

рушди кишоварзӣ оид ба 
лоиҳаи «Дастгирии 

ғизои мактабӣ 

  
Сарраёсати 

қарзи 
давлатӣ ва 

ҷалби 
сармоягузо
рии давлатӣ 

   
 

№5/5-21/349 
Аз 22.06.21 

  



61 

Қарори Маҷлиси 
Намояндагони 
Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

 
Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 

Дар хусуси тасдиқи 
Созишнома оид ба 

пешниҳоди кафолат 
байни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Бонки 
Аврупоии Таҷдид ва 
Рушд (Лоиҳаи кам 

намудани талафоти неруи 
барқ дар шаҳри Душанбе) 

  
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 
 
 

04.06.2021, 
№192 

62 

Қарори Маҷлиси 
Намояндагони 
Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

 
 
 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар 

бораи шартномаҳои 
байналмилалии 

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» 

  
 
 

Сарраёсати 
қарзи 

давлатӣ ва 
ҷалби 

сармоягузо
рии давлатӣ 

     
 
 

19.05.2021, 
№417 


