
RОНУНИ  

XУМ{УРИИ ТОXИКИСТОН 

 

Дар бораи rарзгирии давлатb ва rарзе, ки аз xониби давлат кафолат дода мешавад 

 

(Ахбори Маxлиси Олии Xум[урии Тоxикистон соли 1999, №12, мод. 326; аз 25.06.2021 с., №1795 ) 

 

Rонуни мазкур муносибат[оеро, ки дар рафти rарзгирии давлатb аз xониби маrомоти ваколатдори 

Xум[урии Тоxикистон ва rарзгирии uайридавлатиеро, ки аз xониби намояндагони Xум[урии Тоxикистон 

бо таъмини кафолати давлатb ба вуreъ мепайванданд танзим намуда, инчунин xараёни идора намудани 

rарзи давлатb ва rарзи бо кафолати давлатb гирифта шударо таъмин менамояд. 

 

Боби I. Муrаррароти умумb 

 

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосb 

Дар Rонуни мазкур чунин маф[ум[о истифода карда мешаванд: 

1) пули rарзи давлатb - rарзе, ки rарзбардори он {укумати Xум[урии Тоxикистон мебошад; 

2) rарзи давлатb - маблаuи гирифташуда ва бозпардохт нагардидаи пули rарзи давлатb дар мe[лати 

муrаррар гардида; 

3) кафолати давлатb – e[дадории {укумати Xум[урии Тоxикистон дар назди rарзди[анда xи[ати 

пурра ё rисман пардохт намудани rарз дар [олати аз xониби rарзбардор-намояндаи Xум[урии 

Тоxикистон пардохт нагардидани маблаuи rарз дар мe[лати муайяншуда; 

4) rарзи аз xониби давлат кафолат додашуда - маблаuи дар мe[лати муайян гирифта шуда ва 

бозпардохт нагардидаи пули rарзи uайридавлатb, ки кафолати давлатb дорад; 

5) пули rарзи аз xониби давлат кафолат додашуда - пули rарзи uайридавлатие, ки барои он кафолати 

давлатb вуxуд дорад; 

6) созишнома (rарордод) оиди пули rарз – [уxxате, ки дар он муносибат[ои [уrуrb дарx гардидааст 

ва мувофиrи он rарзбардор маблаuи rарзро мегирад ва дар назди rарзди[анда e[дадории бозпардохти 

rарз, додани ба[рабардорb, инчунин дигар бозпардохт[ои алоrаманд бо пули rарзро дорад; 

7) андозаи rарзи давлатb - маблаuи дар буxети давлатb ба наrша гирифташаванда ва дар соли мувофиr 

муайян гардида ва гирифташуда, вале бозпардохт нагардидаи пули rарз, ки набояд аз rарзи [аrиrии 

давлатb дар охири соли молиявb зиёд бошад; 

8) андозаи додани кафолати давлатb - маблаuи муайяншуда ва тасдиr гардида дар таркиби буxети 

давлатb дар соли мувофиrи молиявb, ки дар [удуди он имкони додани кафолати давлатb вуxуд дорад; 

9) андозаи rарзгирии давлатb - дар соли мувофиr дар буxети давлатb муrаррар намудани [удуди 

[аxми пули rарзи давлатии аз нав xалбшаванда; 

10) намоянда[о (резидент[о): 

а) ашхоси воrеие, ки дар Xум[урии Тоxикистон макони зисти доимb доранд, аз xумла ашхоси 

муваrrатан берун аз [удуди Xум[урии Тоxикистон буда, мебошанд; 

б) ашхоси [уrуrие, ки мувофиrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон таъсис дода шудаанд ва ба 

rайд гирифта шудаанд ва дар Xум[урии Тоxикистон xойгиранд; 

в) корхона ва ташкилот[ое, ки ашхоси [уrуrb намебошанд, вале мувофиrи rонунгузории Xум[урии 

Тоxикистон созмон дода шудаанд ва дар Xум[урии Тоxикистон xойгиранд; 

г) намояндаги[ои дипломатb, тиxоратb ва дигар намояндаги[ои расмии Xум[урии Тоxикистон, ки 

берун аз [удуди Xум[урии Тоxикистон xойгиранд; 

д) шeъба[о ва намояндагии намояндагоне, ки берун аз [удуди Xум[урии Тоxикистон xойгиранд ва 

дар зербанди «б» ва «в» банди мазкур нишон дода шудаанд.  

11) Uайри намояндагон  

ашхоси [уrуrb ва воrеъие, ки намоянда намебошанд. 

12) Пули rарз ё rарзи берунb - пули rарз ё rарзе, ки ди[андаи он дар [олати rарзгирb, uайринамоянда 

мебошад; 

13) Пули rарз ё rарзи дохилb - пули rарз ё rарзе, ки ди[андаи он дар [олати rарзгирb, намоянда 

мебошад; 

14) Коuаз[ои rимматноки давлатb - вараrаи rарзии rарзгирии давлатb; 

15) Барномаи сармоягузории давлатb - барномаи сармоягузории васоити давлатb, аз [исоби пули rарз 

ва дороии худ дар rисмат[ои бартаридоштаи иrтисодиёт, ки аз xониби {укумати Xум[урии Тоxикистон 

тасдиr карда мешаванд. 

16) Кафолати xавобb - кафолати бонки Xум[урии Тоxикистон, ки бар нафъи Вазорати молияи 

Xум[урии Тоxикистон, ба сифати таъмини гирифтани кафолати давлатb дар Xум[урии Тоxикистон бар 

нафъи rарзди[анда, барои пули rарзи намояндаи Xум[урии Тоxикистон, дода мешавад. 

 

Моддаи 2. Rонунгузории Xум[урии Тоxикистон дар бораи rарзгирии давлатb ва rарзе, ки аз xониби 

давлат кафолат дода мешавад 

Rонунгузории Xум[урии Тоxикистон дар бораи rарзгирии давлатb ва rарзе, ки аз xониби давлат 

кафолат дода мешавад, ба Конститутсияи  Xум[урии Тоxикистон асоснок карда шуда, аз Rонуни мазкур 



ва дигар rонун[ои Xум[урии Тоxикистон ва созишнома[ои байналхалrии аз xониби Тоxикистон эътироф 

гардида, иборат мебошад.  (ҚҶТ аз 25.06.2021 с., №1795) 
 

Моддаи 3. Маrсади rарзгирии давлатb 

Маrсади rарзгирии давлатb аз xалб намудани восита[ои зарурb барои иxрои буxет ва бозпардохти 

rарзи давлатb иборат аст. 

Восита[ое, ки аз рeи пули rарзи давлатb гирифта шудаанд ба [исоби буxети давлатb гузаронида 

мешаванд ва барои иxрои буxет истифода карда мешаванд, аз xумла ба таври истифодаи бебозгашт 

(хароxот[ои буxетb) ё ин ки пешни[од намудан ба rарзбардорони дохилb (rарзбардорони охирин) дар 

асоси бозгардонидани пули rарз. 

 

Моддаи 4. Андоза[ои rарзгирии давлатb, rарзи давлатb ва кафолат[ои давлатb 

Андоза[ои rарзгирии давлатии дохилb ва берунb, инчунин кафолат[ои давлатb дар rонун дар бораи 

буxети давлатии Xум[урии Тоxикистон дар соли марбута, муrаррар карда мешаванд. 

Андоза[о бо арзи миллb ва хориxb муrаррар карда мешаванд. Андоза[о дар он сурат риоя шуда ба 

[исоб мераванд, ки агар мушахассоти он[о бо яке аз арз[ои дарxгардида мувофиrат дошта бошанд. 

Маблаuи rарзи давлатие, ки аз кафолати давлатb ба rарзи давлатb мубаддал мегардад, [ангоми 

ба[оди[ии андозаи муrарраршудаи rарзи давлатb, ба эътибор гирифта намешавад. 

Дар [олате, ки rарзи давлатии xалбгардида барои бозпардохти e[дадори[ои rарзии мe[латашон 

расида, аз рeи бозгардонии rисми асосии rарзи давлатb равона карда мешавад, [аxми ин rарзгирb 

мутобиrи андозаи бозпардохти дар пеш буда, [ангоми ба[о додан ба риояи андозаи муrаррар гардидаи 

rарзи гирифтаи давлатb, ба эътибор гирифта намешавад. 

 

Моддаи 5. Ваколати маrомоти давлатb дар со[аи rарзгирb ва идора намудани rарзи давлатb 

Маxлиси намояндагони Xумҳурии Тоҷикистон: 

{уrуrҳои ба e додаи Конститутсияи Xумҳурии Тоxикистонро татбиr намуда, буxети давлатиро тасдиr 

мекунад, барои додан ва гирифтани rарзи давлатb иxозат медиҳад. (ҚҶТ аз 25.06.2021 с., №1795) 

{укумати Xумҳурии Тоxикистон (минбаъд {укумат): 

1) [ар сол, ҳангоми тартиб додани лоиҳаи буxети давлатb, барномаи rаразгириро дар соли оянда 

rабул менамояд, ки мувофиrи он rарзгирии давлатb бо назардошти сиёсати буxетии давлат ва барномаи 

сармоягузории давлатb мавриди амал rарор мегирад; 

2) оид ба зарурияти xалб намудани пули rарзи давлатb ё пули rарзе, ки аз xониби давлат кафолат 

дода мешавад, rарор rабул менамояд; 

3) тартиби бурдани гуфтушунидро бо rарзди[андагон, имзо намудани [уxxат[ои мувофиrро барои 

гирифтани rарз, гирифтан, хисоб бурдан ва истифода кардани восита[ои rарзb, инчунин идора намудан ва 

пардохт кардани rарз[ои гирифтаи давлатиро, муайян мекунад; 

4) идора намудани rарзи давлатиро ташкил мекунад; 

5) дар таркиби лои[ои буxети давлатb барои соли молиявии навбатb, маблаuи rарзгирии давлатии ба 

ин буxет дохилшаванда, андоза[ои rарзи давлатb, rарзгирии давлатb, андоза[ои кафолат[ои давлатии 

додашаванда ва маблаuи восита[ои rарзиро, ки барои идора кардани rарзи давлатb пешбинb шудааст, 

инчунин маблаuи зарурии захираи буxетb, ки барои идора намудани e[дадори[ои аз рeи кафолат[ои 

давлатb дода шударо муайян мекунад; 

6) салоҳияти маrомоти давлатии идоракуниро дар соҳаи гирифтани rарзи давлатb ва идора намудани 

rарзи давлатb муrаррар мекунад; 

7) фаъолияти маrомоти давлатии идоракуниро дар сошаи гирифтани rарзи давлатb ва идора 

намудани rарзи давлатb, ҳамоҳанг месозад; 

8) [амчун кафили rарзҳои гирифташудаи uайридавлатии кафолати давлатb дошта, баромад мекунад; 

9) қоидаҳои барориш ва гардиши қоғазҳои қиматноки давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро тасдиқ 
менамояд. (ҚҶТ аз 25.06.2021 с., №1795) 

10) дигар ваколатҳоеро, ки дар Қонуни мазкур пешбини шудаанд, мавриди амал қарор медиҳад. 
Бонки Миллии Тоxикистон: 

1) бо ризоияти {укумат хизматрасонии техникии rарзи давлатиро, амалb мегардонад; 

2) ба {укумат мувофиrи rонун rарз меди[ад; 

3) бо ризоияти {укумат, аз номи e метавонад мувофиrи Rонуни Xум[урии Тоxикистон «Дар бораи 

бонки Миллии Тоxикистон», rарзи давлатb бигирад. 

Вазорати молияи Xум[урии Тоxикистон (минбаъд-Вазорати молия): 

1) барномаи гирифтани rарзро барои соли оянда дар асоси дурнамои тeлонии рушди иrтисодb бо 

назардошти барномаи сармоягузории давлатb, тар[резb менамояд; 

2) ба {укумат оиди зарурияти xалб намудани васоити rарзиро пешни[од ироа менамояд, [исоби 

rарз[ои гирифтаи давлатиро мебарад; 

3) восита[ои пулии rарз[ои давлатиро мегирад, мавриди истифода rарор меди[ад ва 

бозгардонидани он[оро мувофиrи андоза ва ваколат[ои аз xониби {укумат муайяншуда, агар дар 

шартнома[ои rарзгирb он пешбинb шуда бошад, амалb мегардонад; 

4) rарз[ои давлатиро идора менамояд; 



5) ба дигар бонк[о барои хизматрасонии rарз[ои давлатb ваколат меди[ад; 

6) дар асоси rарор[ои {укумат коuаз[ои rимматноки давлатb мебарорад; 

7) дар асоси rарор[ои {укумат кафолати давлатb меди[ад; 

8) дигар ваколат[ои дар Rонуни мазкур пешбинb шударо мавриди амал rарор меди[ад. 

{еx ягон маrомоти давлатb ба uайр аз Вазорати молия ва бонки Миллии Тоxикистон [уrуrи амалb 

намудани rарзгирии давлатиро надоранд. 

Маrомоти [окимияти давлатb ([укумат[о) дар ма[ал[о [уrуrи амалb гардонидани rарзгирии 

давлатиро дар чb шакле, ки набошад, надоранд. 

 

Моддаи 6. Комиссияи Байниидоравb оиди rарз[ои берунии давлатb 

Бо маrсади баланд бардоштани самаранокии назорат аз болои rарз[ои хориxии ба xум[урb 

xалбшаванда, ки rарз[ои давлатии беруниро ташкил меди[анд, иxро намудани шарт[ои пули rарзи 

давлатb ва ё аз xониби давлат кафолат дода шуда, аз тарафи {укумат комиссияи Байниидоравb оид ба 

rарз[ои берунb та[ти раёсати Вазири молия таъсис дода мешааад. Дар [айати комиссияи Байниидоравb 

Раиси бонки Миллии Тоxикистон, инчунин дигар ро[барони вазорат[о ва идора[ои Xум[урии 

Тоxикистон мувофиrи сало[диди {укумат дохил карда мешаванд. 

Комиссия фаъолияти худро дар асоси низомномаи аз xониби {укумат тасдиr гардида, мавриди амал 

rарор меди[ад. 

 

Моддаи 7. Бурдани [исоби rарзи давлатb ва кафолати давлатb барои гирифтани пули rарз 

Вазорати молия [амаи e[дадори[ои аз рeи rарзи давлатb гирифташуда, кафолат[ои давлатии аз 

xониби Xум[урии Тоxикистон дода шуда ва rарз[ои гирифташавандаи кафолатнокро мувофиrи тартиби 

муайяннамудаи {укумат ба rайд гирифта, [исоббарии [амаи он[оро xорb менамояд. 

Маълумот[ои [исоботие, ки бояд тавсиф ва ахбори оморb дошта бошанд, мувофиrи тартиботи 

муrарраршуда, ба дафтари rайди [исобдорb ворид карда мешаванд. 

Дафтари rайди rарзи давлатb ва дафтари rайди кафолат[ои давлатии rарзгирb мунтазам аз xониби 

Вазорати молия таxдид карда шуда, нашр карда мешаванд. 

 

Боби II. Rарзгирии давлатb ва rарзи давлатb 

 

Моддаи 8. Иxро намудани e[дадори[о ва шарт[ои rарзи давлатb 

{укумат бозпардохти пурраи маблаuи ба[рабардорb ва маблаuи асосии rарзи давлатиро мувофиrи 

шарт[ои коuаз[ои rимматноки давлатb ё созишномаи оид ба гирифтани rарзро новобаста аз он ки 

e[дадори[о (маблаuxудокуни[о) дар таркиби буxети давлатb дохил карда шудаанд, таъмин менамояд. 

 

Моддаи 9. Шаклҳои rарзгирии давлатb 

Rарзгирии давлатb аз чунин шаклҳо иборат аст: 

1) Коuазҳои rимматноки давлатb; 

2) Созишнома[о оид ба пули rарз. 

 

Моддаи 10. Коuаз[ои rимматноки давлатb 

Ба Вазорати молия чунин [уrуrи истисноb дода мешавад: 

- барориши коuаз[ои rимматноки давлатb мувофиrи муrаррароти Rонуни мазкур; 

- rабул намудани rарор оид ба шарт[ои сиришта кардан ва ба фурeш баровардани коuаз[ои 

rимматноки давлатb дар бозор. 

Бонки Миллии Тоxикистон мувофиrи rонуни Xум[урии Тоxикистон «Дар бораи бонки Миллии 

Тоxикистон» ва бо ризоияти {укумат метавонад дар ташкили хизматрасонии коuаз[ои rимматноки 

давлатb иштирок дошта бошад. 

Барориши коuаз[ои rимматноки давлатb дар шакли бесанад ва санаддор дар натиxаи истифода 

кардани ша[одатномаи пулии умумb ё ша[одатномаи пулии ало[ида амалb мегардад. Вазорати молия 

инчунин ваколатдор аст, ки бевосита ё тавассути намояндаи ташкилот[ои хазинаи давлатb сохти 

компютерикунонидашудаи барориши коuаз[ои rимматноки давлатии бесанадро ба ро[ монад. 

Барориши коuаз[ои rимматноки давлатие, ки дар шакли гузаронидан бо сохти бесанад амалb 

мегарданд, баробарарзиш ба коuаз[ои rимматноки шакли санаддор мебошанд, ба истиснои он, ки 

барориш, бурдани [исобот амалиёт бо чунин коuаз[ои rимматнок бо илдоваи бозпардохт, бо ро[и 

гузаронидан (феълан дар шакли компютеришуда) ба воситаи миёнарав[ое, ки вазифаи вакил ё 

ниго[дорандаро иxро мекунанд, сурат мегирад. 

Дар ҳолати истифода бурдани шаҳодатномаи пулии умумb, барои тасдиrи барориши коuаз[ои 

rимматноки давлатb, чун ша[одатномаи пулии ягона маxмeи элемент[ои як пули rарзро ифода мекунад, 

яъне маблаuи умумии барориши як намуди муайяни бо [амон таърихи муайян барориш, мe[лати 

бозпардохт ва uайраро дар бар мегирад. Ша[одатномаи пулии умумb аз xониби Вазорати молия бароварда 

шуда, раrами ба худ хосро мегирад ва дар амонат гузошта шуда, дар бонки Миллии Тоxикистон бо 

таърихи барориш, то бозпардохт гардидани ша[одатнома аз рeи расидани мe[латаш ниго[ дошта 

мешавад. Талаботи сармоягузорон, ки дар ин ша[одатномаи пулb нишон дода шудаанд, дар [исоб[ои 



бухгалтерb ба воситаи миёнрав[о дарx шуда, [амин тавр, [амчун коuаз[ои rимматноки фаrат дар шакли 

ҳисоботи бухгалтерb бароварда шуда ба ҳисоб гирифта мешаванд. 

Коuазҳои rимматноки давлатии дар шакли санад нашр шуда, аз рeи номгeи пули rарз, шумораи 

умумb, арзиши пулb, таърихи барориш ва бозпардохт мутобиr карда мешаванд ва он[о метавонанд 

марбут ба шахси ало[ида ё пешниҳодкунанда бошанд. 

 

Боби III. Кафолати давлатb аз рeи пули rарз 

 

Моддаи 11. Кафолати давлатb аз рeи пули rарз 

Кафолати давлатb, яке аз e[дадории шартноки {укумат мувофиrи шарт[ои созишномаи кафолатнок 

(e[дадори[ои кафолатнок) мебошад. E[дадорb фаrат дар он сурат мувофиrи шарт[ои кафолат, мавриди 

амал rарор мегирад, ки агар гирандаи восита[ои пулии rарз, ки аз рeи он кафолат дода шудааст, 

бозпардохти ин rарзро пурра ва ё rисман, бо ба[рабардории муrараршуда, мувофиrи муrаррароти 

созишнома оиди пули rарз ва [уxxат[ои дахлдори меъёрb, иxро накарда бошад. 

Кафолат[ои дохилии давлатb аз рeи пули rарз ва кафолат[ои берунии давлатb аз рeи пули rарз 

мувофиrан дар он [ангом ба rарзи дохилb ва берунии давлатb мубаддал мегарданд, ки агар Вазорати 

молия мувофиrи шарт[ои кафолат, маблаu ё маблаu[ои [исоб кардашударо аз рeи пули rарзе, ки кафолат 

дода шудааст, мувофиrи шарт[ои rарзгирb, адо нагардида, муайян намояд. Ин муайянкунb аз хулосаи 

хаттии Вазорати молия иборат буда, оид ба зиммаи {укумат гузоштани иxрои e[дадории пардохти пули 

rарзро, мувофиrи кафолати давлатии додашуда, тасдиr мекунад. 

 

Модддаи 12. Ваколат барои додани кафолати давлатb xи[ати гирифтани пули rарз 

Дар Xум[урии Тоxикистон фаrат Вазорати молия ягона маrоми ваколатдор аст, ки кафолати давлатb 

биди[ад. Кафолати давлатb фаrат дар асоси rарори [укумат, мувофиrи андозаи дар rонуни Xум[урии 

Тоxикистон «Дар бораи буxети давлатb» дар соли мувофиr дода мешавад. Тартиб ва шарт[ои додани 

кафолати давлатиро {укумат муrаррар мекунад. Барои додани кафолати давлатb мувофиrи тартиб ва 

андозаи муrаррар кардаи {укумат хироx гирифта мешавад. 

 

Модддаи 13. Талабот[ои умумие, ки ба ашхоси дархосткунанда пешни[од карда мешаванд 

Ашхоси дархосткунанда барои гирифтани кафолати давлатb e[дадоранд: 

а) шахси [уrуrb ва намояндаи (резиденти) Xум[урии Тоxикистон бошад; 

б) фаъолияти со[ибкорро амалb гардонанд; 

в) со[иби дороb буда, ё кафолати xавобии шахси сеюмро, ки талаботи ба кафолати xавобb марбутро 

ба сифати бозгардонии пули rарз rонеъ гардонад, дошта бошад. 

г) аз рeи кафолати давлатии пештар дода шуда e[дадори[ои бидуни иxро монда ва дигар 

e[дадори[о дар назди буxет надошта бошад. 

{укумат метавонад дигар талабот[ои иловагии ба ашхоси дархосткунанда пешни[одшавандаро, ки 

ба Rонуни мазкур мухолиф набошанд, вобаста ба шарт[ои rарзгирии uайридавлатb ва дараxаи бехавфии 

лои[аи сармоягузорb муrаррар намояд. 

 

Моддаи 14. Интихоб намудани лои[а[ои сармоягузорb барои додани кафолати давлатb 

Кафолат[ои давлатb мувофиrи рeйхати [арсола тасдиrкардаи {укумат оиди бахш[ои бартарb 

доштаи иrтисодиёт, барои фарзан маблаuгузорb кардан аз [исоби xалб намудани rарз[ои uайридавлатb бо 

кафолати давлатb, дода мешаванд. Рeйхати мазкур дар матбуот бояд [атман нашр карда шавад. 

Интихоб намудани лои[аи сармоягузорb аз xониби маrоме, ки {укумат ваколатдор намудааст, дар 

асоси мусобиrа (конкурс), мувофиrи тартиби муайян кардаи {укумат, бо хулоса ва ба[оди[ии 

фоиданокии иrтисодии лои[а амалb мегардад. 

Барои иштирок дар мусобиrаи (конкурси) лои[а[ои сармоягузорb, шахси дархосткунанда ба маrоме, 

ки {укумат ваколатдор намудааст, муроxиат мекунад. 

Дар [олате, ки шахси дархосткунанда эътибори rарзадокунии дахлдор ва таъмини зарурии 

e[дадории кафолатнокро аз рeи лои[аи сармоягузорb дошта бошад, ё ин ки аз рeи чунин лои[а кафолати 

xавобии мувофиrи шахси сейeмро дошта бошад, он го[ шахси дархосткунанда [уrуr дорад бевосита ба 

Вазорати молия барои гирифтани кафолати давлатb муроxиат намояд. 

Дараxаи эътибори rарзадокунb, рeйхати намояндаги[ои бо эътибор ва талабот[ое, ки 

кафолатди[андагони xавобb пешни[од карда мешаванд, аз xониби {укумат муrаррар карда мешаванд. 

Вазорати молия аз рeи дархост[ои rабул намудааш, инчунин аз рeи дархост[ои ворид гардидае, ки 

аз xониби маrоме, ки {укумат ваколатдор кардааст, хулосаи мусбb доранд, аз рeи шарт[ои маблаuгузории 

лои[а, дар ча[орчeби андозаи кафолат[ои давлатb хулоса дода, рeйхати лои[а[ои сармоягузори[оеро, 

ки аз [исоби xалб намудани rарз[ои кафолати давлатb дошта маблаuгузорb карда мешаванд, ба 

комиссияи Байниидоравb оид ба rарз[ои берунаи давлатb, пешни[од мекунад. 

{укумат, рeйхати пешни[од намудаи комиссияи Байниидоравии оид ба rарз[ои берунаи давлатиро, 

дар бораи лои[ае, ки аз [исоби xалб намудани rарз[ои бо кафолати давлатb гирифташаванда 

маблаuгузорb мешаванд, тасдиr мекунад. 

 

Моддаи 15. Шакли кафолати давлатb 



Кафолати давлатb бояд шакли созишномаро дар бораи додани кафолати давлатb (созишномаи 

кафолатнок), ки байни Вазорати молия ва rарзди[анда баста мешавад ё ин ки хабарномаи хаттии 

(e[дадории кафолатнок) Вазорати молияро, дошта бошад. 

Созишномаи кафолатдор аз ла[заи аз xониби тарафайн имзо гардиданаш, мавриди амал rарор 

мегирад, агар дар созишнома чизи дигар пешбинb нашуда бошад. 

E[дадории кафолатдор аз рeзи дода шуданаш амалb мегардад. 

Созишномаи кафолатдор, e[дадории кафолатдор аз рeи [ар як лои[аи сармоягузорb аз xониби 

Вазири молия ё шахси вазифаи eро иxрокунанда имзо карда мешавад. 

{амаи кафолат[ои давлатb мувофиrи тартиби муrарар намудаи Вазорати молия ба rайд гирифта 

мешаванд. 

 

Моддаи 16. Мазмуни кафолати давлатb 

Дар созишномаи кафолатдор ва e[дадории кафолатдор бояд нишон дода шаванд: 

1) rарори {укумат, ки мувофиrи он лои[аи сармоягузори дар рeйхати лои[аи[ои сармоягузории аз 

[исоби xалб намудани rарз[ои дорои кафолати давлатb маблаuгузоришаванда дохил шуда бошад; 

2) шахси мансабдоре, ки кафолати давлатb дода мешавад; 

3) маблаuи умумие, ки барои он кафолати давлатb дода мешавад; 

4) мазмуни e[дадории асосии rарзбардор аз рeи rарзгирие, ки кафолати давлатb дорад; 

5) мe[лате, ки дар давоми он кафолати давлатb дода шудааст. 

Дар сурати дар созишномаи кафолатдор ва e[дадории кафолатдор набудани шарт[ои банди 1 rисми 

якуми моддаи мазкур ё имзо шудани он[о аз xониби шахси беваколат бо риоя нагардидани rисми 

ча[оруми моддаи 15-и Rонуни мазкур, кафолати давлатb беэътибор [исоб карда мешавад. 

Фаrат [амон [уxxате кафолати давлатb ба шумор меравад, ки он ба талаботи модда[ои 15 ва 16 

Rонуни мазкур мувофиr бошад. 

Санад[о ё дигар [уxxат[ои маrомот[ои давлатb ва ашхоси мансабдори он[о, рухсатнома[о, амри 

хаттb, супориш[ое, ки созишномаи rарзгирb, шарт[ои он ва rобилияти rарзадокунии rарзбардорро 

xонибдорb ва тасдиr мекунад, вале ба талаботи модда[ои 15 ва 16 Rонуни мазкур мувофиr нестанд, амали 

кафолати давлатиро надоранд. 

 

Моддаи 17. Рeёнидани восита[ои пулb аз рeи кафолати давлатb оид ба rарзи гирифтаи дохилb ва 

берунb 

Баъди ба rарзди[анда гузаронидани маблаuи rарзи гирифтаи дохилb ва берунb аз рeи кафолати 

давлатb ба Вазорати молия [амаи [уrуr ва восита[ои [ифзи [уrуrии ташкилот-rарзбардори пули rарзи 

кафолати давлатидошта мувофиrи созишномаи rарзb мегузаранд. 

Вазорати молия ваколатдор аст, ки [ама гуна чора[оеро, ки дар Rонуни мазкур, дигар rонун[ои 

Xум[урии Тоxикистон пешбинb шудаанд, мавриди амал rарор ди[ад ва маблаuи кафолатро, аз xумла 

хароxоти бо он вобаста бударо беrилуrол бирeёнад. 

 

Боби IV. Муrаррароти хотимавb 

 

Моддаи 18. Назорат аз болои истифодаи восита[ое, мувофиrи созишномаи (rарордоди) rарзии дорои 

кафолати давлатb гирифта шудаанд ва xавобгарb барои истифодаи он[о 

Барои истифодаи восита[ое мувофиrи созишномаи (rарордоди) rарзие, ки ба кафолати давлатb 

гирифта шудааст, Вазорати молия, мувофиrи тартиботи муrарарркардаи {укумат назорат мебарад. 

Rарзбардор аз рeи пули rарзи гирифтаи дорои кафолати давлатb дошта ва бонки кафолати xавобb 

дода барои мувофиrи маrсад истифода накардани восита[ои rарзии аз рeи кафолати давлатb 

гирифташуда ва баргардонидани восита[ое, ки барои аз тарафи Вазорати молия иxро гардидани 

e[дадори[о аз рeи кафолати давлатb [ангоми аз тарафи rарзбардор иxро нагардидани e[дадори[ои 

rарзb истифода шудаанд, мувофиrи rонун ба xавобгарb кашида мешаванд. 

 

Моддаи 19. {ал намудани ба[с[о 

Ба[с[о ва ихтилоф[ои бо созишномаи (rарордоди) оиди rарзгирb, баровардани коuаз[ои 

rимматноки давлатb, кафолат[ои давлатb ё дар иртибот ба фаъолияти он[о, аз xумла идора кардани rарзи 

давлатb ё rарзи кафолатноки давлатb алоrаманд, аз рeи имкон ба тарзи гуфтушунид мувофиrи rоида[ои 

пештар мутобиr кардашудаи [алли ба[с[о, ки дар созишномаи (rарордоди) оид ба гирифтани rарз, 

rоида[ои баровардани коuаз[ои rимматноки давлатb муrаррар кардашудааст ва дар сурати вуxуд 

надоштани чунин муrаррарот, мувофиrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон [ал карда мешаванд 

 

Моддаи 20. Тартиби мавриди истифода rарор додани меъёр[ои Rонуни мазкур нисбати муносибат[ои 

[уrуrие, ки то дар амал татбиr гардидани он ба вуreъ мепайвандад 

Аз рeи муносибат[ои [уrуrие, ки то дар амал татбиr гардидани Rонуни мазкур ба вуreъ 

мепайванданд ва баъди амалb гардидани он идома меёбанд, меъёр[ои Rонуни мазкур дар бахш[ое 

истифода бурда мешаванд, ки мухолифи шарт[ои созишнома[ои (rарордод[ои) пешин имзогардида 

xи[ати пули rарз ва кафолати давлатии мавриди амал rарор гирифта набошанд. 

 



Моддаи 21. Xавобгарb барои вайрон кардани Rонуни мазкур 

Вайрон кардани Rонуни мазкур боиси љавобгарии бо rонун муrарраршуда мегардад. 
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