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ДЕБОЧА 

 

Матни қонун: Қонуни мазкур асосҳои ташкилӣ, 

ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии фаъолиятро 

дар соҳаи сайёҳии дохилӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муайян намуда, ба фароҳам овардани шароити мусоид 

ҷиҳати ташаккул ва рушди соҳаи мазкур равона 

шудааст.  

 

Шарҳи матни қонун:  

  

Тарзе дар қисмати дебочаи қонун ишора 

мегардад, ҳадаф аз қабули «Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи соҳаи сайёҳии дохилӣ» 

фароҳам овардани заминаҳои ташкилӣ, ҳуқуқӣ, 

иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии фаъолиятро барои 

ташкили дурусти фаъолияти сайёҳӣ дар дохили 

мамлакат қарор додааст. Яъне, мақсади Қонун 

ташкили шароити мусоид ҷиҳати ташаккул ва рушди 

соҳаи сайёҳии дохил мебошад. 

Фаъолият дар бораи соҳаи сайёҳии дохилӣ ҳамчун 

низоми мустақил барои Тоҷикистон намуди нави 

фаъолият буда, ҷиҳати рушди имкониятҳои сайёҳии 

мамлакат ба воситаи ташаккули низоми мураттаби 

сайёҳӣ дар дохил ва ё ҳудуди мамлакат бо назардошти 

ташкил ва амалисозии маҷмӯи хизматрасониҳо, аз 

ҷумла инфрасохтори зарурӣ тақозо мегардад. 

Рушди имкониятҳои сайёҳӣ бар дастуру 

ҳидоятҳои пайвастаи Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

самти шуғлнокӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии 

аҳолӣ, муаррифӣ кардани таъриху фарҳанг, табиат ва 
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анъанаҳои миллӣ асос ёфта, он бо дарназардошти 

таҷрибаи ҷаҳонӣ (дар ҷаҳон баъди нафт ва маводи 

доруворӣ даромад аз сайёҳии байналмилалӣ ҷои 

савумро ишғол менамояд ва он 30% содироти 

хизматрасониро ташкил медиҳад) ҳамчун манбаи 

муътамади устуворгардонии иқтисодиёт ва 

беҳтарсозии вазъи иҷтимоии ҷомеа аҳамиятнок арзёбӣ 

мегардад. 

Дебочаи Қонун вазъи воқеии соҳаро дар ҳолати 

имрӯза инъикос ба инобат гирифта, барои рушди ин 

соҳаи аҳамиятноки ҷомеа шароитҳои мавҷуда 

қонеъкунандаро масъалагузорӣ менамояд.  Барои 

фароҳам овардани шароитҳои мусоид зарур аст: 

Якум, - ташаккули низоми соҳаи сайёҳии дохилӣ 

ҳамчун механизми мустақил ва ҳаракатдиҳанда; 

Дуюм, - таҳкими заминаҳои қонунгузории соҳаи 

сайёҳии дохилӣ ҳамчун қисми аҳамитянок ва зарурии 

муносибатҳои идоракунӣ дар ҳама сатҳои мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ; 

Сеюм, - ташкил ва бунёди инфрасохтори сайёҳӣ 

ба таври васеъ, бо иштирок, саҳмгузорӣ ва 

ҳавасмандии ҳар се бахшҳои ҷомеа – мақомоти 

давлатӣ, бахши хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ; 

Чорум, - таблиғу ташвиқи захираҳо ва 

имкониятҳои сайёҳии мамлакат бо принсипи «аз поён 

ба боло»; дар сатҳи оила – барои фарзандон; дар сатҳи 

маҳала – барои истиқоматкунандагон, волидон, 

меҳмонон; дар сатҳи минтақа / маҳал (ноҳия, шаҳр, 

вилоят) – барои аҳли ҷомеаи минтақа / маҳал ва дар 

сатҳи ҷумҳурӣ – барои ҳамаи шаҳрвандони мамлакат.   

Барои расидан ба ин мақсадҳо Қонуни мазкур 

сарчашмаҳои ҳуқуқии танзими фаъолияти сайёҳии 
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дохилӣ, низоми сайёҳии дохилӣ, шаклҳо, принсипҳо, 

кафолатҳо, бехатарӣ ва ҳавасмандгардонии ташкили 

сайёҳии дохилӣ, ҳуқуқу уҳдадориҳои шаҳрвнадон ва 

субъектҳои ташкили фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар 

масъалаҳои вобаста ба дастрасии шоистаи фаъолияти 

сайёҳии дохилиро ба танзим даровардааст.            
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БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 

 

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ 

 

 Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин 

истифода бурда мешаванд: 

 сайёҳии дохилӣ – саёҳати гуногунҷабҳаи 

шаҳрвандон дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

ташкили хизматрасонии муносиб дар ин соҳа; 

 сайёҳи дохилӣ – шаҳрвандони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дигар шахсони дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон истиқомати доимидошта, ки берун аз ҷои 

сукунат ба дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо мақсади саёҳат сафар анҷом медиҳанд; 

 хизматрасонии сайёҳӣ – фаъолияти мақсадноке, 

ки дар шакли хизматрасонӣ, кор ва пешниҳоди 

маҳсулоти сайёҳӣ тавассути субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ барои қонеъгардонии дархост, 

талабот ва манфиатҳои маънавӣ, зеҳнӣ ва ҷисмонии 

сайёҳон ва ё шаҳрвандони майли сайру саёҳат дошта 

дар дохили мамлакат амалӣ гардонида мешавад; 

 субъекти хизматрасонии сайёҳӣ – шахсони 

воқеӣ, ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродие, ки дар 

дохили мамлакат бо тартиби муқаррарнамудаи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизматрасонии 

сайёҳӣ машғул мебошанд; 

 инфрасохтори сайёҳӣ – молу мулки манқул ва 

ғайриманқуле, ки барои хизматрасонии сайёҳӣ 

истифода бурда мешаванд;  

 маҳсулоти сайёҳӣ – маҷмӯи хизматрасонӣ, мол 

ва кори батанзимовардашуда ва бо ҳам пайваста, ки 

барои қонеъгардонии талабот ва манфиатҳои сайёҳон 
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омода ва бо арзиши муайян амалӣ гардонида 

мешаванд;   

 бозори хизматрасонии сайёҳӣ – раванди 

муносибатҳое, ки иштироккунандагони он 

(истеъмолкунанда ё харидор, истеҳсолкунанда ё 

фурӯшанда) бо ният, мақсад ва шароитҳои пешниҳод ё 

қабул кардани (фурӯхтан ё харидани) маҳсулоти 

сайёҳӣ амалҳои муайян (расмӣ) ба анҷом мерасонанд;      

 субъекти хизматрасонии хонагӣ (хонаист) – 

шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ё соҳибкорони инфиродие, ки 

манзили истиқоматӣ дошта, ё ихтиёрдори ҳуҷра(ҳо)и 

муайяни манзили истиқоматии шахси дигар 

мебошанд, он(ҳо)-ро ҷиҳати хизматрасонӣ ба сайёҳон 

пешниҳод менамоянд;     

 захираҳои сайёҳӣ – маҷмӯи захираҳо ва 

падидаҳои табиии иқлимӣ, истироҳатӣ, маърифатӣ, 

маишӣ, техногенӣ, объектҳои табиию солимгардонӣ ва 

мероси фарҳангию таърихӣ дар ҳудуди Тоҷикистон, ки 

таваҷҷуҳи сайёҳонро барои қонеъ гардонидани 

маҷмӯи талабот ва манфиатҳои шахсӣ ҷалб месозанд;    

 сайёҳии иҷтимоӣ – намудҳои гуногуни сайёҳӣ, 

ки ба дастрасӣ ва васеъ гардонидани имкониятҳои 

субъектҳои навташкили хизматрасонии сайёҳӣ равона 

гардида, аз ҷониби давлат дар шакли муқаррар 

намудани имтиёзҳои андозбандӣ, кумаки молиявӣ ва 

маъмурӣ дар доираи маблағҳои буҷетии барои 

эҳтиёҷоти иҷтимоӣ ҷудогардида, дастгирӣ карда 

мешаванд;      

 Феҳристи давлатии субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ – махзани ягонаи давлатии маълумот, ки 

фарогири иттилоот оид ба захираҳои сайёҳӣ, 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ва фаъолияти онҳо, 
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инфрасохтор ва мавзеъҳои сайёҳӣ, омор ва натиҷаҳои 

мониторинги захираҳои сайёҳӣ ва дигар падидаю 

ҷараёнҳои алоқоманд ба сайёҳии дохилӣ мебошад;   

 мавзеи сайёҳӣ – ҳудуди муайяни дорои 

захираҳои сайёҳӣ, ки барои сайёҳон ҷолиб ва барои 

сайру саёҳат муносиб ва мувофиқ мебошад; 

 иншооти сайёҳӣ – маҷмӯи бино, толорҳо ва 

иншооти мансуб ба хизматрасонии сайёҳӣ; 

 иттиҳодияҳои ҷамъиятии сайёҳӣ – шакли 

иттиҳодияи ҷамъиятие, ки бо тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба қайди давлатӣ гирифта шуда, аз рӯи як шакли 

фаъолияти сайёҳӣ амал менамояд; 

 чорабиниҳои хусусияти ҷумҳуриявидошта – 

чорабиниҳое, ки бо фарогирии намояндагони беш аз 

10 шаҳру ноҳия ва бо ҳамоҳангии бевоситаи мақомоти 

иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дар самти 

сайёҳии дохилӣ баргузор мегарданд; 

 ҷойи ҷамъиятӣ – қисм ва ё ҷойҳои махсуси 

иншоот ва муҳити (майдони) барои саёҳат муносиб, ки 

доимо ё мувақатан барои ташриф ва истифодаи озоди 

шаҳрвандон тибқи даъват ва ё шартҳои муайян 

пешниҳод шудаанд;     

 роҳбаладӣ – намуди хизматрасоние, ки аз 

ҷониби шахси соҳиби малакаи касбӣ ва ё тахассуси 

дахлдор дар шакли роҳнамоӣ, маълумотноксозӣ ва 

фаҳмондадиҳии сайёҳон нисбат ба объекти муайян ба 

амал бароварда мешавад; 

 ширкати сайёҳӣ – шахси ҳуқуқие, ки бо тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба қайд гирифта шуда, намуди асосии фаъолияти он 

хизматрасонии сайёҳӣ мебошад. 
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Дар моддаи 1 мафҳумҳои асосии дар Қонуни 

мазкур истифодашуда ва дар муносибатҳои идоракунӣ 

мавҷуда бо назардошти таҷриба ва меъёрҳои 

байналмилалӣ дар соҳаи сайёҳӣ тарзи фаҳмиши 

дурусти онҳо дар Қонуни мазкур ифода ёфтаанд. 

- сайёҳии дохилӣ – саёҳати гуногунҷабҳаи 

шаҳрвандон дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

ташкили хизматрасонии муносиб дар ин соҳа» 

Дар сархати якум мафҳуми «сайёҳии дохилӣ» 

ҳамчун саёҳати гуногунҷабҳаи шаҳрвандон дар ҳудуди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташкили хизматрасонии 

муносиб дар ин соҳа тавзеҳ дода шудааст. 

Дар ин ҷо мафҳуми «саёҳат», дар таҷрибаи 

классикӣ, бештар ба мафҳуми «экскурсия-сайру гашт 

дар мавзеи муайян» шабоҳат дорад, аммо маънои 

пурраи он васеътар буда, дигар намуди фаъолиятҳоро 

низ дар бар мегирад. «Саёҳат» - сайр ё сафари 

муқаррарӣ набуда, ташрифи муташаккилона бо 

хизматрасонии дахлдор мебошад, ки баҳри қонеъ 

гардонидани талаботи сайёҳии шахс равона карда 

мешавад.  

«Хизматрасонии муносиб», ин фаъолияти 

мақсаднокест, ки дар шакли хизматрасонии шоиста, 

кор ва пешниҳоди маҳсулоти сайёҳӣ тавассути 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ барои 

қонеъгардонии дархост, талабот ва манфиатҳои 

маънавӣ, зеҳнӣ ва ҷисмонии сайёҳон ва ё 

шаҳрвандони майли сайру саёҳат дошта амалӣ 

гардонида мешавад.  

Зимнан, саёҳат дар он сурат муташаккилона 

арзёбӣ мегардад, ки агар бо хизматрасонии муносиб 
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фаро гирифта шавад; хизматрасонӣ бошад, дар он вақт 

муносиб ва ё мувофиқ дониста мешавад, ки агар он аз 

ҷониби (бо ҷалби) субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

ба таври ногузир ва дар шаклҳои қонеъкунандаи 

талаботи сайёҳон ба роҳ монда шавад. 

Дар ин мафҳум «гуногунҷабҳа» будани саёҳат бар 

он асос меёбад, ки дар ҷомеаи муосир намудҳо ва 

шаклҳои сайёҳӣ хеле зиёданд, мисол, мактабӣ, гурӯҳӣ, 

кишоварзӣ, зиёратӣ, фарҳангӣ, корӣ, варзишӣ ва 

ғайра. Аз тарафи дигар, гуногунҷабҳагии саёҳат ба 

майлу хоҳиш ва доираи манфиатҳои шахс / шаҳрванд 

робита дорад, ки ҳар нафар метавонад бо майлу 

рағбати хеш ба саёҳат барояд ва талаботи сайёҳии 

худро озодона ва бо имконияти интихоби васеъ қонеъ 

гардонад. 

Маънои «саёҳат дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

бар он заруратест, ки афзалият ба захираҳои дохилии 

сайёҳӣ дар ҳудуди мамлакат дода мешавад. Албатта, 

дар ин ҷо шаҳрвандони хориҷӣ низ метавонанд аз 

захираҳои дохилии сайёҳӣ истифода намоянд, аммо 

афзалият ба саёҳати шаҳрвандон дар ҳудуди мамлакат 

бар он мақсад дода шудааст, ки танҳо бо дидан ва аз 

наздик шиносоӣ пайдо кардан аз захираҳои сайёҳӣ - 

таърих, тамаддун, фарҳанг ва пешрафтҳои муосир, 

маданияти сайёҳии ҳар шаҳрванд метавонад ташаккул 

ёбад. Бояд зикр намуд, ки ин муносибат тақозои 

бозори ҷаҳонии сайёҳӣ дар роҳи рушду равнақи соҳаи 

сайёҳӣ буда, дар таҷрибаи чанде кишварҳои пешрафта, 

аллакай самаранокии худро нишон додааст, ба 

монанди Хитой, Корея (ҷанубӣ), Ҷопон ва ғайра. 

Ҳамин тавр фароҳам овардани шароити муосид 

барои сайёҳат ва гашту гузори рӯҳафзои маънавӣ, рӯҳӣ 
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ва моддӣ мақсади сайёҳати дохилист, ки ба сифати 

аслии ин мафҳум ифода шудаанд.  

- сайёҳи дохилӣ – шаҳрвандони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дигар шахсони дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон истиқомати доимидошта, ки берун аз ҷои 

сукунат ба дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо мақсади саёҳат сафар анҷом медиҳанд; 

Сархати дуюми модди 1 ҳамчун субъекти 

муносибатҳои «сайёҳи дохилӣ»– муқаррар кардааст. Аз 

мазмуни сархат муайян мегардад, ки ба сифати сайёҳи 

дохилӣ танҳо шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

дигар шахсони дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомати 

доимидошта баромад мекунанд, ки берун аз ҷои 

сукунати худ  ба дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо мақсади саёҳат сафар анҷом медиҳанд. 

 Дар ин ҷо «сайёҳ» мутобиқ ба талаботи 

қисматҳои дигари Қонуни мазкур ва Тавсияҳои 

Созмони умумиҷаҳонии сайёҳӣ оид ба омори сайёҳӣ 

(2008) шахсест, ки бо мақсади муайян берун аз ҷойи 

доимии истиқомат, ба ҷойе сафар мекунад, ки дар 

муҳлати то як сол (на кам аз 12 моҳ) ба он ҷой нарафта 

бошад. Сафари шахс, агар ба ин нишондиҳанда 

ҷавобгӯй набошад, саёҳат ба шумор нарафта, 

мусофират мебошад. 

Тибқи талаботи қонунгузории сайёҳӣ на ҳамаи 

фаъолият ва ё амали хусусияти мусофиратдоштаи шахс 

ӯро ҳамчун сайёҳ муаррифӣ  месозад, яъне ҳар сафар 

ва ё сайру гашт саёҳат пазируфта намешавад, агар 

нишондиҳандаҳо ва талаботи заруриро, ки Қонун 

муқаррар кардааст, надошта бошад. Нишондиҳандаи 

аслии ин ҳолат «мақсади сафар аст» агар он ба сайру 
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гашт  ва сйёҳӣ нигаронида шуда бошад, пас сафар ба 

сифати сайёҳӣ маънидод мегардад.   

Дар робита ба ин, «сафар» ба ду гурӯҳ: 1) 

мусофират ва 2) ташрифоварӣ ҷудо мегардад 

(Тавсияҳои Созмони умумиҷаҳонии сайёҳӣ-2008):       

- мусофир (бо забони русӣ – «путешественник», бо 

забони англисӣ – «traveler») – шахсест, ки бо мақсади 

муайян ба берун аз ҷойи доимии истиқомат сафар 

(мусофират) мекунад. Яъне, мусофир, ин шахси 

мусофиратдошта (сафаркунанда / дарсафарбуда), ки аз 

ҷойи истиқомати худ баромадааст. Сафар ва ё 

мусофирати шахс метавонад ҳаррӯза бошад, 

метавонад ҳар ҳафта ва ё ҳар моҳ бошад.  Мусофират 

ҳам навъи ифодаи ҳолати сафар аст, аммо ҳадафи он 

сайёҳат нест, балки иҷрои амалҳои муайян ва қонеъ 

кардани дигар талаботҳои инсонист.  Нишондиҳандаи 

асосии мусофират, ин мунтазам (такроран) ва ё ғайри 

он дар шакли  сафари дуру дарози шахс ба мавзеи 

муайян дар тули як сол ва ё зиёда аз он мебошад. 

Мисол, рафтан ба ҷойи кор (агар аз ҷойи доимии 

истиқомат берун бошад), меҳмонӣ, машғулияти 

варзишӣ ва ғайра. Яъне, агар шахс ба ҷойе азми сафар 

кунад, ки тули як сол ба он ҷой нарафта бошад, пас, ин 

ташриф ва ё саёҳат арзёбӣ мегардад;    

- ташрифоваранда / меҳмон / боздидкунанда (бо 

забони русӣ – «посетитель» / «гость», бо забони 

англисӣ – «visitor») – шахсест, ки бо мақсади муайян ба 

берун аз ҷойи доимии истиқомат, ба ҷойе сафар 

мекунад, ки дар муҳлати то як сол (на кам аз 12 моҳ) ба 

он ҷой нарафта бошад. 

Аз ин ду мафҳум, мафҳуми «ташрифоваранда» ба 

сайёҳӣ ва ё саёҳати шахс дар ҳолати муайян мутобиқ 
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ба ҳадафи сафар истилоҳи «сайёҳ» ҳосил мешавад, 

яъне на мусофир ба маънии асл, балки 

ташрифоваранда ҳамчун сайёҳ муқаррар мегардад. 

Зимнан, дар тамоми корбариҳои оморӣ ва таҳлилию 

тадқиқотӣ мафҳумҳои «ташрифоваранда» ва «сайёҳ» 

баробармақом истифода бурда мешаванд, ки асос ё 

нишондиҳанда дар ин ҷо ташрифи яккаратаи шахс ба 

мавзеи муайян дар муҳлати як сол (на кам аз 12 моҳ) 

як маротиба муқаррар гардидааст. 

Зимнан, «ташрифоваранда» ба ду гурӯҳҳои зерин 

ҷудо мешавад: 

- сайёҳ – шахсе, ки бо мақсади муайян ба берун аз 

ҷойи доимии истиқомат ташриф меорад ва ҳадди ақал 

як шаб (дар сафар) мемонад. Ин нишондиҳанда 

ташрифи шабонарӯзии шахс низ арзёбӣ мегардад; 

- ташрифоварандаи ҳаррӯза – шахсе, ки бо 

мақсади муайян ба берун аз ҷойи доимии истиқомат 

ташриф меорад, аммо дар он ҷой (дар сафар) шаб 

намемонад. Ин нишондиҳанда ташрифи рӯзонаи 

(якрӯзаи) шахс низ арзёбӣ мегардад. 

Дар сархати тафсиршаванда «истиқомати доимии 

шаҳрванд» ба макон ва ё ҷойи будубош ва қайди зисти 

ӯ нисбат дода мешавад, ки дар он ҷой шахс / шаҳрванд 

дар давоми сол қисми зиёди зиндагонии худро 

гузаронидааст.  

 хизматрасонии сайёҳӣ – фаъолияти мақсадноке, 

ки дар шакли хизматрасонӣ, кор ва пешниҳоди 

маҳсулоти сайёҳӣ тавассути субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ барои қонеъгардонии дархост, 

талабот ва манфиатҳои маънавӣ, зеҳнӣ ва ҷисмонии 

сайёҳон ва ё шаҳрвандони майли сайру саёҳат дошта 

дар дохили мамлакат амалӣ гардонида мешавад; 
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Фаъолияти мақсаднок – маҷмӯи чораҳо ва 

амалҳои муайян ва қаблан банақшагирифташуда 

мебошад, ки аз ҳолатҳои таваккал дар канор аст, яъне, 

фаъолияти дорои мақсади муайян, тартиб ва усулҳои 

татбиқи мушаххасшуда. Дуруст аст, ки ҳолатхои 

ҷузъии он аз таваккал ва тағйири амалҳо берун буда 

наметавонад, вале дар маҷмӯъ самти хизматрасонӣ 

мақсданок ба нақша гирифта мешавад, ки он имкони 

истифодаи имтиёз ва дигар афзалиятҳоро таъмин 

намояд ва сайёҳонро ҷалб карда тавонад.       

Фаъолият дар шакли хизматрасонӣ, кор ва 

пешниҳоди маҳсулоти сайёҳӣ — маънои онро дорад, 

ки фаъолият дар самти сайёҳӣ на танҳо аз 

хизматрасонии холис, балки аз кор ва мол низ иборат 

мебошад. Яъне ин навъи хизамтарсониҳо метавонад 

дар ҳамбастагӣ ва ё алоҳидагӣ аз ҷониби субъектони 

сайёҳӣ амалӣ карда шаванд. Зимнан, чи тавре тибқи 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хариди 

давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ» муқаррар 

гардидааст: мол ё маҳсулоти сайёҳӣ – маҳсули 

фаъолият аз натиҷаи кор ва ё хизматрасонии муайян 

буда, барои мубодила ва ё фурӯш ба бозор бароварда 

(муқаррар) шудааст; кор – ҳар гуна амали (бештар 

ҳаркати ҷисмонии шахс) вобаста ба лоиҳакашӣ, 

сохтмон, азнавсозӣ, кӯчонидан, таъмир ё таҷдиди 

биноҳо, иморатҳо ва иншоот, инчунин 

хизматрасониҳои иловагии сохтмонӣ, монанди 

пармакунӣ, корҳои геодезӣ ва ғайра; хизматрасонӣ – 

натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ ва корҳое, ки ба 

дигаргуншавии хусусияти объектҳои моддӣ вобаста 

намебошанд.  
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Субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ — гурӯҳи 

ташкилотҳое, шахсони воқеие мебошанд, ки барои 

хизматрасонии намуди муайяни сайёҳӣ бо тартиби 

муқаррарнамудани қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон салоҳиятнок мебошанд ва ё масъул 

гардидаанд. Яъне, на ҳар нафар метавонад ба 

хизматрасонии сайёҳӣ машғул бошад, барои ин зарур 

аст, ки тартиботи муқарраргардидаро риоя намуда, аз 

ҷумла соҳиби иқтидори (малака, дониш ва ё 

қобилияти) зарурӣ гардида, сипас ба ин намуди 

хизматрасонӣ машғул гардид.    

Дархост, талабот ва манфиатҳои маънавӣ, зеҳнӣ 

ва ҷисмонии сайёҳ ва ё шаҳрванд — асоси талаботи 

саёҳат ва ё фаъолияти сайёҳиро ташкил медиҳад. Шахс 

/ шаҳрвандро барои саёҳат маҳз хостаҳои хоси ӯ, ба 

монанди истироҳат, фароғат, сайру гашт ва ғайра; 

талабот ва ё зарурати пешомада, ба мисоли кор, 

варзиш, дидорбинӣ, табобат ва ғайра; ҳамчунин 

манфиатҳои муайяни ӯ, аз қабили тиҷорат, зиёрат, 

донишандӯзӣ ва ғайра водор месозад. Мутаносибан, 

маҷмӯи ин хоҳишу талабот ба ташкил гардидани 

хизматрасониҳои гуногуни сайёҳӣ боис меградад, зеро 

шахс / шаҳрванд барои расидан ба мақсадҳои сайёҳии 

худ роҳу усулҳо ва шароитҳои муносиб, аз ҷумла 

бехатар, дастрас ва беташвишро тақозо мекунад.  

Сайёҳон ва ё шаҳрвандони майли сайру саёҳат 

дошта — гурӯҳи шаҳрвандон, ки ҳоҳиши амиқи саёҳат 

доранд. Яъне, шахс танҳо дар сурате ҳамчун сайёҳ 

пазируфта мешавад, ки агар вобаста ба майлу хоҳиши 

худ барои саёҳат дархост дода бошад ва ё бо субъекти 

хизматрасонии сайёҳӣ шартномаи дахлдор ба имзо 
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расонида шуда бошад. Зимнан, мақоми сайёҳии 

шаҳрванд то муҳлати қатъи шартнома идома меёбад. 

Сархати чоруми моддаи 1 Қонуни мазкур 

муқаррар намудааст, ки субъекти хизматрасонии 

сайёҳӣ – шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродие мебошанд, ки дар дохили мамлакат бо 

тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба хизматрасонии сайёҳӣ машғул 

гардидаанд.  

Шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ: Барои хизматрасонии сайёҳӣ ба сифати 

субъект имконияти васеъ дода шудааст, ба он ҳама 

навъҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ, ки қонунгузорӣ пешбинӣ намудааст   

метавонанд, бо тартиби муқарраршуда, машғул 

бошанд. Дар ин ҷо, субъект маънои идоракунанда, 

ташкилкунанда, танзимкунанда, салоҳиятнок ва шахси 

масъулиятдоштаро дорад.  

Шахси воқеӣ –мутобиқ ба муқаррароти моддаи 17 

кисми 1 Кодекси гражданӣ мафҳуми шахси воқеӣ 

чунин муқарар шудааст: «Таҳти мафҳуми шаҳрвандон 

(шахси воқеӣ) шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

шаҳрвандони давлатҳои дигар, инчунин шахси 

бешаҳрвандӣ фаҳмида мешавад» Шахси воқҷеӣ бо 

тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ аз маҷмӯи 

ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳо, аз ҷумла машғул шудан ба 

фаъолияти сайёҳӣ бархурдор мебошад. Албатта, 

шаҳрвандоне (шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

шаҳрвандони давлатҳои дигар, инчунин шахси 

бешаҳрвандӣ) метавонанд ба фаъолият дар самти 

сайёҳӣ ба сифати субъект машғул шаванд, ки қобили 
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амал ва ё комилҳуқуқ буда, барои ташкил ва 

амалисозии хизматрасонии дахлдор имконият ва 

масъулияти шахсӣ дошта (эҳсос карда) тавонанд. 

Шахси ҳуқуқӣ –тибқи қонунгузорӣ ташкилоте 

шахси ҳуқуқӣ дониста мешавад, ки дорои моликият 

буда, пешбурди хоҷагидорӣ ё идоракунии оперативии 

молу мулкро дошта, аз рӯи уҳдадориҳои худ бо ин молу 

мулк масъулият дорад, метавонад аз номи худ 

ҳуқуқҳои молу мулкӣ ва шахсии ғайримолумулкиро ба 

даст оварда, татбиқ намояд, уҳдадорӣ гирад, дар суд ба 

сифати даъвогар ва ҷавобгар баромад намояд (қисми 1. 

моддаи 48 КГ ҶТ).  

Соҳибкори инфиродӣ – шахси воқеиест, ки бе 

таъсиси шахси ҳуқуқӣ ба соҳибкорӣ машғул мегардад. 

Сайёҳӣ, дар навбати худ як навъи соҳибкорӣ аст. 

Шаҳрвандон метавонанд аз лаҳзаи бақайдгирии 

давлатӣ ба сифати сохибкорони инфиродӣ бе таъсиси 

шахси ҳуқуқӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шаванд. 

Соҳибкорӣ – фаъолияти мустақилонаи аз рӯи таваккал 

амалишавандаи шахс,  ки барои  ба даст овардани 

фоида аз истифодаи молу мулк, истеҳсол, фурӯши мол  

(иҷрои кор ё хизматрасонӣ) равона шудааст. 

Тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки қонун муқаррар мекунад — 

маҷмӯи ҳуқуқ ва уҳдадориҳоро, дар шакли меъёр, 

чаҳорчӯба ва муносибатҳои  меъёрӣ, ҷиҳати ташкили 

фаъолияти сайёҳӣ дар назар дорад, ки дар санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар гардидаанд. Санади 

меъёрии ҳуқуқӣ – тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» – ҳуҷҷати 

расмии шакли муқарраршудаест, ки бо роҳи 

раъйпурсии умумихалқӣ ё аз ҷониби мақомоти 
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давлатӣ ё худидоракунии шаҳрак ва деҳот ё шахси 

мансабдори ваколатдори давлатӣ қабул гардида, 

хусусияти умумиҳатмӣ дошта,  меъёрҳои ҳуқуқиро 

муқаррар менамояд, тағйир медиҳад ва ё бекор 

мекунад. Бо мақсади танзими муносибатҳои ҳар як 

соҳа маҷмӯи қонунҳо ва санадҳои зерқонунӣ ба тасвиб 

расидаанд, ки ҳар кадом меъёрҳои хоси худро дошта,  

бидуни мухолифат ба санадҳои қонунгузории соҳаҳои 

дигар, дар шакли тартиби муайян ба фазои ҳуқуқӣ 

таъсир мерасонанд.. Сархати панҷуми моддаи 

тафсиршаванда мафҳуми «инфрасохтори сайёҳӣ»-ро 

ҳамчун молу мулки манқул ва ғайриманқуле, ки барои 

хизматрасонии сайёҳӣ истифода бурда мешаванд, 

муқаррар намудааст. 

Молу мулки ғайриманқул-ғайриҳаракаткунанда 

тибқи қонунгузорӣ бино (истиқоматӣ ва 

ғайриистиқоматӣ), иншоот ва объектҳои сохтмонии 

нотамом, ниҳолҳои бисёрсола ва молу мулки дигаре, 

ки бо замин алоқамандии (пайвандии) мустаҳкам 

доранд, ба ҳисоб мераванд. Яъне объектҳое, ки 

интиқолашон, ҳаракаташон бидуни расонидани зиёни 

воқеии зиёд (бе ҳисоб ба таъиноташон) имконнопазир 

аст.  

Ашёе, ки ба молу мулки ғайриманқул дохил 

намешавад, ба мисоли қоғазҳои қиматнок, пул ва 

ғайра молу мулки манқул-ҳаракаткунанда дониста 

мешавад. 

Зимнан, иншоот ва объектҳое, ки барои 

хизматрасонӣ дар соҳаи сайёҳӣ бевосита ва ё бавосита 

таъин гардидаанд ва ё истифода мешаванд, ба 

монанди фурудгоҳо, роҳои оҳан, меҳмохонаҳо, 

осоишгоҳо, боғҳо, мавзеъҳои табииӣ, осорхонаҳо ва 
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ғайра ҳамчун инфрасохтори сайёҳии ғайриманқул 

арзёбӣ мегарданд.     

Дар сархати шашуми моддаи 1 «маҳсулоти сайёҳӣ» 

ҳамчун маҷмӯи хизматрасонӣ, мол ва кори 

батанзимовардашуда ва бо ҳам пайваста, ки барои 

қонеъгардонии талабот ва манфиатҳои сайёҳон омода 

ва бо арзиши муайян амалӣ гардонида мешаванд, 

тавзеҳ дода шудааст.   

Маҷмӯи хизматрасонӣ, мол ва кори 

батанзимовардашуда ва бо ҳам пайваста аз 

муносибатҳое (амалҳое) иборат аст, ки ба якдигар 

наздикӣ дошта, аз сифат ва таркиби хос (бехатарӣ, 

суғурта, пардохтҳои пулӣ, иқтидорҳои истеҳсолӣ, 

намуди мол, иттилооти вобаста, инъикоси вазъият ва 

ғайра) иборат буда, бо назардошти қонунгузории 

дахлдор барои қонеъгардонии талабот ва манфиатҳои 

сайёҳон–шаҳрвандон омода ва равона мегардад. Яъне, 

ҳадафи хизматрасонӣ дар ҳар шакле, ки сурат нагирад 

қҷабл аз ҳама барои қонеъ намудани талаботи сайёҳон 

нигаронида шудааст. Аммо ин маънои онро надорад, 

ки аз ин навъи хизматрасонӣ дигарон ҳуқуқи истифода 

бурданро надоранд, албатта, ба истиснои ҳолатҳои бо 

қонун муқарраргардида. 

Арзиши муайян: Ҳар як хизматрасонӣ, мол ва ё 

кор дар он сурат ҳамчун маҳсулот пазируфта мешавад, 

агар арзиши (нарх, қимати) хос дошта бошад. Арзиш ё 

нархи маҳсулот, ин ҷамъи маблағи ҳақи хизмат / кор 

ва моли истифодашуда бо назардошти фоидаи пулӣ ва 

пардохтҳои ҳатмӣ, аз ҷумла андоз мебошад, ки барои 

маҳсулоти сайёҳӣ, гузоштани он хусусияти ҳатмӣ 

дорад. Яъне, шахси хоҳишманд қабл аз фармоиши 

маҳсулот ба арзиши / қимати он дар қиёс ба 



25 

 

пардохтпазирии хеш таваҷҷуҳ мекунад, ки барои 

қабули қарори дахлдор мусоидат менамояд.  

Маҳсулоти сайёҳӣ метавонад ҳам дар шакли 

маҷмӯъ иборат аз мол, кор ва хизматрасонӣ ва ҳам 

алоҳида ба амал бароварда шавад. Яъне, савғотӣ – мол, 

сохтмони меҳмонхона – кор ва фурӯши савғотӣ дар 

меҳмонхона – хизматрасонӣ ҳам дар маҷмӯъ ва ҳам 

дар алоҳидагӣ ба сифати маҳсулоти сайёҳӣ арзёбӣ 

мегарданд. Ҳамчунин, маҳсулоти сайёҳӣ дар бисёр 

ҳолатҳо ҳамчун хатсайри сайёҳӣ, ки асосан аз 

хизматрасонӣ иборат мебошад, фаҳмида мешавад. 

Хатсайри сайёҳӣ (ниг. ба моддаҳои дигари 

тафсиршаванда) низ танҳо дар сурати фаро гирифтани 

маҷмӯи ҷузъиёти дахлдор ҳамчун маҳсулоти сайёҳӣ 

баҳогузорӣ мегардад.  

Сархати ҳафтуми моддаи тафсиршаванда 

мафҳӯми «бозори хизматрасонии сайёҳӣ»–ро ҳамчун 

раванди муносибатҳое, ки иштироккунандагони он 

(истеъмолкунанда ё харидор, истеҳсолкунанда ё 

фурӯшанда) бо ният, мақсад ва шароитҳои пешниҳод ё 

қабул кардани (фурӯхтан ё харидани) маҳсулоти 

сайёҳӣ амалҳои муайян (расмӣ) ба анҷом мерасонанд, 

муқаррар намудааст. 

Бозори хизматрасонии сайёҳиро метавон шабеҳи 

бозори оммавии молу маҳсулоти рӯзғор, ки ҳамарӯза 

аз хизматрасонии он истифода менамоем, арзёбӣ 

намуд, аммо дар ин ҷо савдои маҳсулот, аслан, дар 

ҷойи муайян, бо шаклу намуди воқеӣ (ламсшаванда) ва 

бо тарозу ченшаванда сурат намегирад. Бозори 

хизматрасонӣ, асосан, дар шакли ғайривоқеӣ – фазо 

(тариқи эълон/реклама дар ВАО, шабакаи интернет, 

намоишгоҳо ва ғайра) сурат мегирад, маҳсулоти он дар 
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шакли хатсайр, бо номгӯй, нарх ва нишондиҳандаҳои 

дигари муайян ба фурӯш бароварда мешавад.      

Дар ин ҷо раванди муносибатҳо — ин ҷараёни 

хариду фурӯши маҳсулоти бар асоси муносибатҳои 

мутақобилаи иштироккунандагон (тарафҳои 

ҳавасманд), харидор (шаҳрвандон) ва фурӯшанда 

(субъектҳои сайёҳӣ) мебошад.   

Иштироккунандагони бозор — субъектони 

муносибати ҳуқуқӣ, тарафҳои ҳавасманд ва 

манфиатдор, ки яке барои фурӯши маҳсулот (хатсайри 

сайёҳӣ) ва тарафи дигар барои ҷустуҷӯй ва хариди 

маҳсулот (саёҳат) ба бозор мебароянд ё ин ки 

муносибат барқарор мекунанд.    

Истеъмолкунанда ё харидор — шахс, шаҳрванди 

майлу хоҳиши саёҳат ва ё талаботи сайёҳӣ дошта 

мебошад. Ҳамчунин, ин гурӯҳро муштарӣ ва ё 

истифодабарандагони эҳтимолӣ меноманд. 

Истеҳсолкунанда ё фурӯшанда — субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ, ки молу маҳсулоти худро дар 

шакли маҷмӯи хизматрасониҳо, хатсайрҳои муайян, 

савғотӣ, ҷойи хоб дар меҳмонхона ва ғайра ба амал / 

фурӯш мебароранд. Фаъолияти истеҳсолии субъекти 

сайёҳӣ ҳам дар шакли воқеӣ – моддӣ, дидашаванда, 

ламсшаванда (мол ва кор) ва ҳам ғайривоқеӣ – 

маънавӣ, эҳсосшаванда (хизматрасонӣ) ба роҳ монда 

мешавад.  

Маҳсулоти сайёҳӣ бо ният, мақсад ва шароитҳои 

муайяни пешниҳод ё қабул кардан (фурӯхтан ё 

харидан) ба амал бароварда мешавад, ки дар бештари 

ҳолатҳо ин муносибатҳоро хатсайри сайёҳӣ муттаҳид 

месозад. Яъне, дар хатсайри сайёҳӣ, мавриди фурӯш, 

бояд тамоми муносибатҳо марбут ба мақсад ва 
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шароитҳои саёҳат фароҳам оварда шаванд, то ин ки 

шаҳрванд / сайёҳ, мавриди харид, бо назардошти азму 

нияти сайру саёҳати хеш онро қабул / харид карда 

тавонад.   

Амалҳои муайяни расмӣ — шарт ва ё зарурате 

мебошад, ки муносибатҳоро оид ба харид ё фурӯши 

маҳсулоти сайёҳӣ дар асоси созиш, аҳди тарафҳо ба 

танзим медарорад. Расмӣ ба хотири он ки ҳаракати 

мазкур мутобиқ ба талаботи қонунгузорӣ сурат 

гирифта роҳои ҳуқуқии тағғйир додани ҳуқуқи 

моликиятӣ ва ё иҷҷрои хизматрасониҳоро таъмин 

менамояд. Ҷиҳати танзими муносибатҳо бо 

назардошти дархост, талабот ва манфиатҳо байни 

тарафҳо (фурӯшанда / субъект ва харидор / шаҳрванд) 

шартнома ё созишнома бо тартиби муқаррарнамудаи 

қонунгузорӣ ба имзо расонида мешавад, яъне амалҳо ё 

муносибатҳо расмӣ кунонида мешаванд.  

Дар бозори хизматрасонии сайёҳӣ мавҷуд 

набудан ва ё ба инобат нагирифтани яке аз ҷузъиёти 

он, ба монанди шартнома, шарту шароитҳо, хатсайри 

муайян, иштироки тарафҳо ва ғайра маҳсулоти 

сайёҳиро, ҳамчунин муносибатҳои барқароршударо 

беэътибор мегардонад. Бинобар ин, зарур аст, ки 

тамоми муносибатҳо бо талаботи бозори 

хизматрасонии сайёҳӣ ва бо назардошти кулли 

ҷузъиёти он ба роҳ монда шавад. 

Сархати ҳаштуми моддаи 1 мафҳуми «субъекти 

хизматрасонии хонагӣ (хонаист)»–ро ҳамчун шахсони 

воқеӣ, ҳуқуқӣ ё соҳибкорони инфиродие, ки манзили 

истиқоматӣ дошта, ё ихтиёрдори ҳуҷра(ҳо)и муайяни 

манзили истиқоматии шахси дигар буда, он(ҳо)-ро 
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ҷиҳати хизматрасонӣ ба сайёҳон пешниҳод 

менамоянд, маънидод кардааст. 

Аслан хизматрасонии намуди хонагӣ (хонаист) 

дар шароити Тоҷикистон шакл ва ё намудани нави 

хизматрасонӣ буда, барои устувор гардонидани 

иқтидори меҳмондорӣ ва меҳмоннавозии 

шаҳровандон, ҳамчунин ташкили ҷойҳои нави корӣ ва 

ё беҳтаргардонии вазъи иқтисодӣ–иҷтимоии оилаҳо / 

хоҷагиҳо нигаронида шудааст. Ташаккули низоми 

хизматрасонии хонагӣ (хонаист), аз як тараф 

метавонад Тоҷикистонро дар воқеъ ҳамчун мамлакати 

меҳмондӯст ва ё меҳмоннавоз, чуноне ки дар 

муносибатҳои байналмилалӣ бо ҳамин унвон 

муаррифӣ мегардад, муаррифӣ намояд. Ин омил 

ҳамчунин шароитҳои инфрасохториро дар сатҳи маҳал 

беҳтар намуда, аз тарафи дигар маданияти сайёҳии 

шаҳрвандонро баланд бардошта, ҳавасмандии онҳоро 

ба фаъолияти соҳибкории  ба хизматрасонии сайёҳӣ 

нигаронидашуда зиёда мегардонад. 

Ба хизматрасонии намуди хонагӣ (хонаист) ҳама 

гурӯҳҳои ҳавасманд ва иқтидорнок метавонанд 

машғул гарданд, аммо он бештар ба аҳолии маҳал, аз 

ҷумла хоҷагиҳои дар минтақа ва мавзеъҳои сайёҳӣ ва ё 

наздик ба минтақа ва мавзеъҳои сайёҳӣ воқеъбуда 

нигаронида шудааст. Ин ҳолат, албатта, таъсири 

мусбат ба раванди ҷҷалбнамоии шаҳрвандон ба 

фаъолияти густурдаи меҳнатӣ  мерасонад.  

Субъектҳои хонаист (хонагӣ) шахсони воқеӣ, 

ҳуқуқӣ ё соҳибкорони инфиродӣ метавонанд дар 

баробари шахсони  манзили истиқоматӣ дошта, 

метавонанд ҳамчунин шахсоне ҳам бошанд, ки 

истифодабарандаи  ҳуҷра(ҳо)и муайяни манзили 



29 

 

истиқоматии шахси дигар баромад намоянд. Яъне, ҳар 

соҳиби (соҳибмулки) манзили истиқоматӣ, хоҳ дар 

маҳал хоҳ дар шаҳрҷой, агар шароит ва ё имконияти аз 

ин манзил ҷудо намудани ҳуҷра(ҳо)и муайянро ба 

сифати меҳмонхона дошта бошад, пас, бо тартиби 

муқаррарнамудаи Қонуни мазкур (ниг. ба моддаҳои 

диг.) метавонад ба хизматрасонии хонаист (хонагӣ) – 

пешниҳоди ҷойи хоб / меҳмонхона ба сайёҳон машғул 

гардад. Ҳамзамон, ба ин намуди хизматрасонӣ 

шахсоне, ки ихтиёрдори манзили истиқоматӣ ва ё 

ҳуҷраҳои алоҳидаи он (дар шакли иҷора ё тартиби 

дигари ҳуқуқӣ) мебошанд, метавонанд машғул 

гарданд. Яъне, муҳим нест, ки субъекти фаъолияти 

сайҳёҳии хонаист (хонагӣ) соҳибмулки манзили 

истиқоматии (меҳмонхонаи) дахлдор бошад; мумкин 

аст, ки манзили истиқоматии муайян ва ё ҳуҷра(ҳо)и 

онро ба иҷора гирифта бошад ва онҳоро ба ба сифати 

объекти хонаист (хонагӣ) тадбил карда бошад. 

Албатта, агар худи соҳибмулк ба ин намуди 

хизматрасонӣ қобилият ва ё майлу хоҳиши бевосита 

машғул шудан надошта бошад ё дошта бошад ҳам 

худаш ба ин навъи фаъолият машғғул нашуда 

тавассути додани ҳуқуқи истифодабарӣ аз он фоида ба 

даст меорад. Яъне, соҳибмулк мехоҳад, ки ба 

хизматрасонии намуди хонаист (хонагӣ) машғул шавад 

ва фоида ба даст орад, аммо майлу хоҳиш ва ё 

қобилияти ба ин намуди хизматрасонӣ заруриро 

надорад, пас онро метавонад ба воситаи шахсони 

дигари қобилиятнок ва ҳавасманд бар асоси ризоият / 

созиши тарафҳо амалӣ гардонад.       
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Дар сархати нуҳӯми моддаи тафсиршаванда 

мафҳуми «захираҳои сайёҳӣ» ба сифати маҷмӯи 

захираҳо ва падидаҳои табиии иқлимӣ, истироҳатӣ, 

маърифатӣ, маишӣ, техногенӣ, объектҳои табиию 

солимгардонӣ ва мероси фарҳангию таърихӣ дар 

ҳудуди Тоҷикистон, ки таваҷҷуҳи сайёҳонро барои 

қонеъ гардонидани маҷмӯи талабот ва манфиатҳои 

шахсӣ ҷалб месозанд, тавзеҳ дода шудааст. 

Дар умум, тамоми мавзеъҳо, объектҳо, иншоот, 

меросҳои моддӣ ва маънавӣ, ки барои саёҳат ҷолиб, 

мувофиқ ва муносиб ҳастанд, ҳамчун захираи сайёҳӣ 

арзёбӣ мегарданд.  

Маҷмӯи захираҳо ва падидаҳои табиии иқлимӣ, 

истироҳатӣ, маърифатӣ, маишӣ, техногенӣ, объектҳои 

табиию солимгардонӣ ва мероси фарҳангию таърихӣ -

иборатанд аз: кӯҳо, дарёҳо, кулҳо, чашмаҳо, 

обанборҳо, ҷангалзорҳо, ҳайвонот ва набототи нодир, 

зиёратгоҳо, истироҳатгоҳо, осоишгоҳо, тарабхонаҳо, 

чойхонаҳо, деҳотҷойҳо, боғҳо, коргоҳо ва фабрикаҳои 

бузург, расадхонаҳо, НБО, китобхонаҳо, осорхонаҳо, 

театрҳо, қасрҳо, мақбараҳо, муҷассамаҳо, майдонҳо, 

кохҳо, биноҳо / сохтмони муосир, ҳунарҳои мардумӣ / 

миллӣ ва ғайра. 

Сархати даҳуми модди 1 мафҳуми «сайёҳии 

иҷтимоӣ»–ро ҳамчун намудҳои гуногуни сайёҳӣ, ки ба 

дастрасӣ ва васеъ гардонидани имкониятҳои 

субъектҳои навташкили хизматрасонии сайёҳӣ равона 

гардида, аз ҷониби давлат дар шакли муқаррар 

намудани имтиёзҳои андозбандӣ, кумаки молиявӣ ва 

маъмурӣ дар доираи маблағҳои буҷетии барои 

эҳтиёҷоти иҷтимоӣ ҷудогардида, дастгирӣ карда 

мешаванд, ифода кардааст. 
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Дар шароити Тоҷикистон, новобаста аз хусусиятӣ 

иқтисодӣ доштани соҳаи сайёҳӣ, он ба дастгирии 

давлатӣ, аз ҷумла имтиёзҳои андозбандӣ ва кумакҳои 

молиявӣ ниёз дорад, зеро ки ин соҳа дар марҳилаи 

ташаккулёбӣ буда, муносибатҳои идорӣ, бозоргонӣ ва 

рақобатпазирии устувор надорад, ҳамчунин 

ҳавасмандии хоҳишмандон ва доираи саҳибкорону 

сармоягузорон ба самти ташкили фаъолияти 

иқтисодии иҷтимоӣ ҳоло хеле кам аст. Аз ҷониби 

дигар, ин навъи фаъолияти иқтисодиро талаботи 

ҳолати рӯҳӯҳии инсон тақозо дошта, он барои рушди 

маънавии ҳодамон мусоидат менамояд. Бинобар он, 

дастгирии модии ин рукни ташкили фаъолияти 

иқтисодӣ ҳам аз назари моддӣ ва ҳам маънавӣ барои 

ҷомеа муҳим ва ногузир аст. 

Сайёҳии иҷтимоӣ ҳамчунин саёҳатҳои намуди 

мактабӣ, истироҳати тобистонаи таълимгирандагон, 

саёҳати мутташакилонаи гурӯҳҳои ниёзманди аҳолӣ, 

дастгирии субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ва дигар 

кору фаъолиятҳои хусусияти иҷтимоӣ доштаро фаро 

мегирад.  

Дастрасӣ ва васеъ гардонидани имкониятҳои 

субъектҳои навташкили хизматрасонии сайёҳӣ: -

Субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ дар мамлакат дар 

қиёс ба таҷрибаи мамлакатҳои пешрафта дар ҳолати 

ибтидоӣ қарор доранд, аз ҷониби дигар ин зинаи 

ташкили фаъолият саҳми зиёди молиявӣ талаб 

мекунад ва на ҳама шахсони ҳавасманд чунин 

имкониятро доранд, бинобар он дастгирии давлатӣ 

ногузир мегардад. Зимнан, барои зиёд гардидани 

теъдод ва ташкили субъектҳои нави хизматрасонии 

сайёҳӣ зарур аст, ки бар онҳо гурӯҳи масъалаҳои 
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имконпазир дастрас гардонида шавад, бахусус 

тарғиботи имтиёзноки маҳсулот дар ВАО, ҷудо 

кардани қарзҳои имтиёзнок, грантҳо, низоми соддаи 

бақайдгирии давлатӣ, фармоиши давлатии саёҳатҳо ва 

ғайра. 

Имтиёзҳои андозбандӣ, кумаки молиявӣ ва 

маъмурӣ — тадбирҳои давлатӣ ҷиҳати дастгирии соҳа 

мебошад, бахусус барои амалӣ сохтани хизматрасонии 

сайёҳӣ. Субъектҳои сайёҳӣ дар қатори дигар 

ташкилоту муассисаҳо тибқи қонунгузорӣ ба 

супоридани якчанд намуди андозҳо, аз ҷумла андоз аз 

даромад, андоз аз фоида, андози иҷтимоӣ ва ғайра 

уҳдадор мебошанд. Супурдани ин ҳама андозу 

пардохтҳо,  дар шароити ташаккулёбии соҳа дар 

мамлакат дар айни замон боиси паст шудани сатҳи 

ҳавасмандӣ ва хизматрасонӣ мегардад. Дигар ин, ки 

ҷҷиҳати ҳифзи адолати иқтисодӣ ва иҷтимоӣ зарур 

аст, ки ин навъи тоза ва ҷҷадиди фаъолият, ки аз дигар 

навъҳои муносибати иқтисодӣ қафо монда чун тифл 

дар миёни субъектҳо баромад менамояд, зарурати 

ҳифз ва дастгириро тақозо менамояд. Адолати 

умумиқтисодӣ ингуна дастгириҳоро ҳамчун чораҳои 

мусбат собит кардааст. Аз ин рӯ, барои субъектҳои 

сайёҳӣ имтиёзҳои гуногуни андозбандӣ тариқи ворид 

намудани тағйиру иловаҳои қонунгузории дахлдор 

муқаррар гардидаанд. Мисол, бо ташаббуси бевоситаи 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташкилотҳои навтаъсиси 

сайёҳӣ аз андоз аз фоида то 5 сол озод карда шуданд.  

Ҳамчунин, муқаррароти мазкур имконият 

медиҳад, ки барои дастгирии фаъолият аз ҳисоби 

буҷети давлатӣ кумакпулӣ ва грантҳо ҷудо карда 
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шаванд. Кумакпулӣ, қарзҳои имтиёзнок ва ё грантҳо 

метавонанд дар доираи Барномаи давлатии рушди 

соҳаи сайёҳӣ, ҳамчунин Барномаи мақсданоки рушди 

маҳал ва ё бевосита тариқи мақомоти дахлдори 

давлатӣ ва бонкҳо амалӣ гардонида шаванд. Рушди 

соҳа тавассути дастгирии молиявӣ ба рушди дигар 

паҳноҳои зуҳури он мусоидат менамояд.  

Манбаи чунин имтиёзҳо, ки дар таҷрибаи бисёр 

мамлакатҳо маъмул аст, ин маблағҳои буҷетии барои 

эҳтиёҷоти иҷтимоӣ ҷудогардида мебошад. Бо чунин 

унвон дар буҷетҳои / харҷномаҳои мақомоти давлатӣ 

сатри алоҳида мавҷуд аст, ки маҷмӯи хароҷотҳоро 

баҳри бартараф намудани эҳтиёҷоти (зарурати) 

иҷтимоӣ фаро мегирад. Яъне, ин муқаррароти 

қонунгузорӣ нишон медиҳад, ки барои татбиқи 

сайёҳии иҷтимоӣ ва ҷузъиёти он маблағҳои зарурӣ 

маҳз аз ҳамин манбаъ ҷудо карда шаванд.  

Сархати ёздаҳуми моддаи 1 Қонун мафҳуми 

«Феҳристи давлатии субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ»–ро ҳамчун махзани ягонаи давлатии 

маълумот, ки фарогири иттилоот оид ба захираҳои 

сайёҳӣ, субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ва 

фаъолияти онҳо, инфрасохтор ва мавзеъҳои сайёҳӣ, 

омор ва натиҷаҳои мониторинги захираҳои сайёҳӣ ва 

дигар падидаю ҷараёнҳои алоқоманд ба сайёҳии 

дохилӣ мебошад, муайян кардааст. 

Дар шароити муосир бо мақсади дастгирии 

доираи тиҷорат ва аз байн бурдани ҳолатҳои 

субъективии фасод (коррупсия), соддагардонии 

низоми иҷозатдиҳӣ ва ё бақайдгирии давлатӣ, такмил 

ва электроникунонии муносибатҳо ногузир 

гардидааст. Ин масъаларо - аз байн бурдани монеаҳои 
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сунъиро – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ дар чанде 

аз ҳамоишҳои расмӣ таъкид карда, ба мақомоти 

давлатӣ дастурҳо додаанд. Ташкил ва пешбурди 

феҳристи субъектҳои хизматрасонӣ яке аз чунин 

механизмҳо бар ивази низоми иҷозатномадиҳӣ ба 

ҳисоб меравад, ки кулли мамлакатҳои ҷаҳон онро 

таҷриба карда истодаанд. 

Махзани ягонаи давлатии маълумот — аз маҷмуъ ё 

ҷамъи иттилооти омори расмӣ / давлатӣ иборат буда, 

асоси низоми фаъолияти феҳристро ташкил медиҳад. 

Махзан таркиби феҳрист аст, дар он тамоми 

маълумоти дахлдор ворид ва коркард шуда, дар шакли 

ҷамъи маълумот ба сифати нишондиҳандаи муайян ба 

феҳрист фиристода мешавад ё феҳристро ташкил 

медиҳад. Ягона ва давлатӣ будани махзан бар он асос 

меёбад, ки тамоми нишондиҳандаҳо ва ё талаботи 

омории / иттилоотии он бар асоси муқаррароти 

қонунгузорӣ ташкил ёфта, дар сатҳи мамлакат ягона 

аст, яъне як низоми бутун аст. Албатта, ин низом 

метавонад бо тарзи шабакавӣ амал кунад, аммо дар 

доираи ваколатҳои маҳдуд ва ҳамбаста.  

Иттилоот оид ба захираҳои сайёҳӣ, субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ ва фаъолияти онҳо, 

инфрасохтор ва мавзеъҳои сайёҳӣ, омор ва натиҷаҳои 

мониторинги захираҳои сайёҳӣ — ҷамъи маълумотҳои 

оморӣ ва таҳлилест, ки аз нишондиҳандаҳои муайян аз 

рӯи захираҳои сайёҳии мавҷуда, субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳии амалкунанда ва фаъолияти 

онҳо, инфрасохтор ва мавзеъҳои сайёҳии мамлакат, 

арқоми оморӣ ва натиҷаҳои мониторинги захираҳои 

сайёҳӣ тартиб дода мешаванд. 
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Яъне, феҳрист ҳамзамон ду вазифаро амалӣ 

мегардонад: 1) бақайдгирӣ ё баҳисобгирии давлатии 

субъектҳо ва 2) ҷамъоварии иттилоот оид ба ҷараёни 

фаъолияти онҳо, ки дар навбати худ ҳамчун бартарии 

низоми муосири идоракунӣ ва ҳамоҳангсозӣ арзёбӣ 

мегардад. 

Сархати дувоздаҳуми моддаи тафсиршаванда 

мафҳуми «мавзеи сайёҳӣ»–ро ҳамчун ҳудуди муайяни 

дорои захираҳои сайёҳӣ, ки барои сайёҳон ҷолиб ва 

барои сайру саёҳат муносиб ва мувофиқ мебошад, 

тавзеҳ додааст. 

Дар бозори хизматрасонии сайёҳӣ яке аз 

нишондиҳандаҳои асосӣ, ки диқати теъдоди зиёди 

сайёҳонро ҷалб месозад, ин мавзеи сайёҳӣ аст. Мавзеи 

сайёҳӣ ба ду гурӯҳ ҷудо мешавад: табиӣ ва сунъӣ. 

Тоҷкистон аз шумули ҳамон кишварҳоест, ки 

мавзеъҳои зиёди табиӣ дорад. Аммо дар ҷаҳон 

кишварҳое кам нестанд, ки барои ҷалби сайёҳон 

мавзеъҳои зиёди сунъӣ, албатта, бо харҷи маблағи 

зиёд сохтаанд. Новобаста аз ин сайёҳон бештар ба 

мавзеъҳои табиӣ, бештар майл доранд. 

Мавзеи сайёҳӣ (ниг.ба тафс. мод. 1), албатта, бояд 

ҳудуди муайян дошта бошад, зеро он нигоҳубинро 

талаб намуда, ба сифати мавқеи доимотакмилёбанда, 

пайваста тоза, бехатар ва ҷолиб зуҳур намояд. Ҳудуди 

қисми муайяни мавзеъҳои сайёҳӣ ба ду ва зиёда 

ҳудудҳои маъмурӣ (шаҳру ноҳияҳо) рост меоянд, дар 

ин сурат ин мавзеъ ҳамчун минтақаи сайёҳӣ ном 

гирифта шуда, аз ҳар як шаҳру ноҳияи дахлдор 

амалисозии масъулияти муайянро ё дар ҳамкорӣ / 

ҳамгироӣ ва ё дар алоҳидагӣ, аммо бо тартиби муайян 

тақозо мекунад. Ҳудуди мавзеъ ё минтақаи сайёҳӣ 



36 

 

бояд дар харитаи маҳал ҷудо карда шуда бошад, аз 

ҷумла бо забонҳои хориҷӣ, зеро пеш аз саёҳат сайёҳ аз 

рӯи харитаи умумӣ мавзеъҳои диданибобро ҷустуҷӯ 

мекунад. Зарур аст, ки минтақаҳои муайяни шаҳр ё 

ноҳия бо ҳудуди мушаххас ҳамчун «мавзеи сайёҳӣ» 

номгузорӣ карда шуда, дар нақшаи генералӣ ва 

санадҳои дигари меъёрии ҳуқуқии маҳал тибқи 

тартиби муқарраршуда ворид карда шаванд. Барои 

рушди мавзеи сайёҳӣ лозим аст, ки имтиёзҳои гуногун 

муқаррар карда шуда, барои ташкили инфрасохтор 

соҳибкорон ҷалб гардида, амалисозии (кори доимии) 

он ба онҳо вобаста карда шавад. 

Мавзеи сайёҳӣ барои сайёҳон ҷолиб ва барои 

сайру саёҳат бояд муносиб ва мувофиқ бошад. Ҷолиб 

будани мавзеи сайёҳӣ ду нишондиҳанда дорад: 1) 

фароҳам будани шароитҳои будубош барои сайёҳон; 2) 

дастрас будани маълумоти муфассал, аз ҷумла дар 

шабакаи Интернет ва барномаҳои тарғиботии 

мунтазами он дар шабкаҳои телевизионӣ ва радиоӣ. 

Ҳамчунин, дар маълумотномаҳои дахлдор бояд ишора 

карда шавад, ки ба мавзеи сайёҳӣ, бо сабабҳои 

муайяни узрнок, кадом гурӯҳи одамон наметавонанд 

ворид гарданд. Мисол: оббозии шахсони бо фишори 

баланд дар ҳавзи Гармчашма тавсия намегардад. 

Одатан мавзеи сайёҳӣ, ки аз муҳити зист, обу хок, 

ҷангал, наботот, ҳайвонот ва кӯҳо иборат аст, муво-

фиқан ҳар як соҳаи дахлдор метавонад шароитҳои 

хоси хизматрасонӣ ва ё маҳдудкунандаи муайянро 

дошта бошад. Зарур аст, ки ҳар як мавзеи сайёҳӣ ни-

зоми муттаҳидаи хизматрасониро дошта, талаботи за-

рурӣ, бахусус пардохтҳои дахлдор дар як баста ё дастур 

муқаррар карда шуда, ба сайёҳ ва ё ширкати сайёҳӣ 
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пешниҳод карда шавад. Яъне, сайёҳ чун мақсади исти-

роҳату фароғатро дорад, набояд ҳар қадам пешорӯи 

монеаҳои маъмурӣ -бюрократӣ гардад.  

Дар сархати сенздаҳуми моддаи 1 мафҳуми «ин-

шооти сайёҳӣ» ҳамчун маҷмӯи бино, толорҳо ва 

иншооти мансуб ба хизматрасонии сайёҳӣ, тавзеҳ дода 

шудааст. 

Иншооти сайёҳӣ аз маҷмӯи биноҳо, толорҳо ва 

нуқтаҳои хизматрасонӣ иборат буда, хусусияти ягона 

надорад, яъне, он гуногуншакл ва гуногунҷанба аст. Ба 

сифати иншооти сайёҳӣ инҳоро дохил кардан мумкин 

аст: меҳмонхона, осорхона, осоишгоҳ, фурудгоҳ, 

мактаб, қасри фарҳанг, чойхона, тарабхона ва ғайра. 

Яъне, ҳар бино, иморат, толор ва ё нуқтае, ки барои 

сайёҳ ҷолиб аст ва ё маҷмӯи хизматрасониҳоро баҳри 

қонеъ гардонидани талабот / эҳтиёҷоти сайёҳ 

пешниҳод менамояд (амалӣ мегардонад) ҳамчун 

иншооти сайёҳӣ арзёбӣ мегардад. 

Тибқи Кодекси шаҳрсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бино – ин, объекти фаъолияти шаҳрсозӣ ва низоми 

сохтмоние мебошад, ки аз конструктсияҳои 

борбардор, панҷарагирӣ ё якҷояшуда иборат буда, 

ҳаҷми сарбастаро ба вуҷуд меоранд ва вобаста ба 

таъиноти вазифавӣ барои зист ва будубоши одамон, 

иҷрои намудҳои гуногуни равандҳои истеҳсолӣ таъин 

гардидаанд; 

Ҳамчунин, тибқи ҳамин Кодекс муқаррар 

шудааст, ки иншоот – ин объектҳои фаъолияти 

шаҳрсозӣ, низоми ҳаҷмӣ, сатҳӣ ё хаттии сохтмоние 

мебошад, ки аз конструктсияҳои борбардор, 

панҷарагирӣ ё якҷояшуда таркиб ёфта, барои иҷрои 

намудҳои гуногуни равандҳои истеҳсолӣ, нигоҳдории 
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мавод, маснуот, таҷҳизот, инчунин барои будубоши 

мувақатии одамон, аз як ҷой ба ҷойи дигар 

гузаронидани одамон, бор ва ғайра таъин гардидаанд. 

Ҳамин тариқ, иншооти сайёҳӣ ҳамчун объекти 

фаъолият ва низоми сохтмонии алоқаманд ба саёҳат 

арзёбӣ мегардад. 

Сархати чордаҳуми моддаи 1 мафҳуми 

«иттиҳодияҳои ҷамъиятии сайёҳӣ» – ро ҳамчун шакли 

иттиҳодияи ҷамъиятие, ки бо тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба қайди давлатӣ гирифта шуда, аз рӯи як шакли 

фаъолияти сайёҳӣ амал менамояд, муқаррар кардааст. 

Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» иттиҳодияи ҷамъиятӣ, ин 

иттиҳоди ихтиёрӣ, худидора ва ғайритиҷоратии 

шаҳрвандон мебошад, ки дар асоси умумияти 

манфиатҳо барои амалӣ намудани мақсадҳое муттаҳид 

гардидаанд, ки дар оинномаи иттиҳодияи ҷамъиятӣ 

нишон дода шудаанд.  

Дар робита ба ин иттиҳод ва ё гурӯҳи ихтиёрӣ, 

худидора ва ғайритиҷоратии шаҳрвандон, ки дар асоси 

умумияти манфиатҳо барои амалӣ намудани идея ва 

ҳадафҳои муайян аз рӯи як шакли сайёҳӣ муттаҳид 

гардидаанд ва ин ҳадафҳо дар оинномаи иттиҳодияи 

ҷамъиятӣ нишон дода шудаанд, иттиҳодияи 

ҷамъиятии сайёҳӣ мебошад. Мақсади ин маҳдудият 

бар он аст, ки 1) имрӯз иқтидори кадрию техникии 

институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ хеле заиф аст, 2) соҳаи 

сайёҳии мамлакат ба ташкилотҳои касбии 

хизматрасон ниёз дорад, 3) низоми фармоиши 

иҷтимоии давлатӣ ҳамасола таҳким ёфта, аз мақомоти 

ваколатдори давлатии соҳаи сайёҳӣ ва мақомоти 
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иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ амалисозии 

чораҳои зиёд бо ҷалби ташкилотҳои ҷамъиятии 

тахассуснок ва касбӣ тақозо гардида истодааст, 

зимнан, яке аз роҳои наздики расидан ба ин мақсад, 

ин ташкил намудани ва ё дастгирӣ намудани 

иттиҳодияҳои ҷамъиятии касбии сайёҳӣ мебошад. 

Дигар ин ки, чи тавре таҷрибаи фаъолияти истеҳсолӣ 

ва омодасозоии кишварҳои пешрафта нишон медиҳад, 

касбият танҳо дар сурате дар сатҳи ногузир таъмин 

карда мешавад, ки агар ҳаҷми фаъолият маҳдуд буда, 

ҳудудҳои муайян ва мушаххаси ченшаванда дошта 

бошад. 

Тибқи Қонуни мазкур дар кишвар се шаклҳои 

фаъолияти сайёҳӣ мавҷуданд: 1) хизматрасонӣ; 2) 

пешниҳоди (истеҳсоли) мол ва маҳсулоти (маснуоти) 

сайёҳӣ; 3) танзим ва тарғиботи саёҳати шаҳрвандон 

дар дохили мамлакат. 

Ҳамин тариқ, ҳар гурӯҳ тибқи тартиби 

муқарраргардида метавонад иттиҳодияи ҷамъиятии 

сайёҳӣ таъсис диҳад ё иттиҳодияи ҷамъиятии 

амалкунанда метавонад ба иттиҳодияи ҷамъиятии 

сайёҳӣ табдил ёбад, агар ҳадафи фаъолиятро аз рӯи яке 

аз се шаклҳои сайёҳӣ муқаррар намуда, онро дар 

оинномаи ташкилот дарҷ карда бошад. 

Сархати понздаҳуми моддаи тафсиршаванда 

мафҳуми «чорабиниҳои хусусияти ҷумҳуриявидошта»–

ро ҳамчун чорабиниҳое, ки бо фарогирии 

намояндагони беш аз 10 шаҳру ноҳия ва бо ҳамоҳангии 

бевоситаи мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти 

давлатӣ дар самти сайёҳии дохилӣ баргузор 

мегарданд, муқаррар намудааст. 



40 

 

Ҳадаф аз ҷудо намудан ва ё муқаррар намудани 

чорабиниҳои ҷумҳуриявӣ, ин хароҷоти дурусти буҷет, 

баланд бардоштани сатҳу сифат ва касбияти 

чорабиниҳо дар самти сайёҳӣ мебошад. Зеро ҳолатҳои 

зиёде мавҷуданд, ки бо иштирок ду-се ноҳияҳои 

ҳамсарҳад чорабиние гузаронида шуда, ҳамчун 

ҷумҳуриявӣ унвон гузошта мешавад. Унвон гузоштани 

чорабинӣ ҳамчун ҷумҳуриявӣ маънои баррасӣ 

намудани маъалаҳо ва мушкилоти хусусияти 

ҷумҳуриявидоштаро дорад, яъне тавсяиҳои 

пешниҳодшуда ва ё қарорҳои қабулшуда ба тамоми 

шаҳру ноҳияҳ равона карда мешавад. Дар ин ҷо, агар 

ду-се ноҳияи ҳамсарҳад, ки як минтақаро ташкил 

медиҳанд, чорабиние гузаронанд, пас, ҳеҷ мумкин 

нест, ки он хоси дигар шаҳру ноҳияҳо низ мебошад, 

чун аз рӯи иқлим, иқтисодиёт, иқтидорҳои кишоварзӣ, 

саноат ва нерӯи зеҳнии ҷомеаи маҳал шаҳру ноҳияҳо 

гуногунанд.  

Чорабиниҳое, ки бо фарогирии намояндагони беш 

аз 10 шаҳру ноҳияро (аз минтақаҳои (вилоятҳои) 

гуногун) фаро мегиранд, метавонанд ҳамчун 

ҷумҳуриявӣ пазируфта шаванд. Ин маънои онро 

дорад, ки дар чорабинӣ бояд намояндагии на кам аз 10 

шаҳру ноҳияҳо бояд даъват гардида ва ширкат карда 

бошанд. ҳҳҷ 

Дар баробари ин, зарур аст, ки чорабинии 

ҷумҳуриявӣ бо ҳамоҳангии бевоситаи мақомоти 

иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ баргузор карда 

шавад. Чунки мақомоти маҳаллӣ ва ё вилоятӣ 

мақомоти ҳудудӣ буда, аз масъалаҳои соҳавӣ ва 

мушкилоти шаҳру ноҳияҳои дигар пурра бархурдор 

нестанд, мувофиқан иқтидори ташкил намудани 
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чорабиниҳои ҷумҳуриявиро бидуни ҷалби мақомоти 

марказӣ (вазорату идораҳо) надоранд. Дар ин ҷо, 

мақомоти маҳаллӣ метавонад ба сифати 

ташкилкунанда ва мақомоти марказӣ ба сифати 

ҳамоҳангсоз бо шарту шароитҳои муносиби ҳамкорӣ 

муайян карда шаванд. 

Сархати шонздаҳуми моддаи 1 мафҳуми «ҷойи 

ҷамъиятӣ»–ро ҳамчун қисм ва ё ҷойҳои махсуси 

иншоот ва муҳити (майдони) барои саёҳат муносиб, ки 

доимо ё мувақатан барои ташриф ва истифодаи озоди 

шаҳрвандон тибқи даъват ва ё шартҳои муайян 

пешниҳод шудаанд, таъриф додааст. 

Ҷойи ҷамъиятӣ, асосан, ҷой ё ҳудуд ва ё маконе ба 

ҳисоб меравад, ки теъдоди зиёди одамонро бо 

хизматрасонии муайян гирд (ҷамъ) оварда, зимнан, 

шахсро баҳри дарк намудани вобастагии худ ва 

нарасидан ба иззати нафси атрофиён, эҳтиром 

гузоштан ва халалдор насохтани осудагӣ ва оромии 

онҳо масъулиятнок месозад, ба монанди нақлиёти 

истифодаи умум (автобус, таксӣ, ҳавопаймо, қатора ва 

ғ.), истгоҳ, майдонҳои варзишию фарҳангӣ, китобхона, 

осорхона, корхонҳо, фурудгоҳ, марказҳои савдо, 

меҳмонхона ва ғайра. 

Қисм ва ё ҷойҳои махсуси иншоот ва муҳити 

(майдони) барои саёҳат муносиб метавонад нуқтаи 

муайяне бошад, ки истифодабарандагон ё 

истиқоматкунандагонро ҷиҳати гирифтани маълумот 

оид ба масъалаҳои сайёҳӣ ва ё саёҳат ҷамъ оварад. 

Чунин нуқта метавонад на кам аз 5 метри мураббаъ 

буда, ҳамчун гӯшаи сайёҳӣ бо варақаҳои иттилоотӣ, 

расмҳо, харитаҳо ва нигоришҳои дигар оро дода шуда 

бошанд. 
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Чунин нуқтаҳо бояд дар буриши роҳравҳо, ҷойи 

рафту омади зиёди одамон ташкил шуда, ба истифодаи 

озод, яъне бидуни маҳдудиятҳои мухталиф пешниҳод 

шуда бошад. Ҷойе бошад, ки ҳар вақти холигӣ шахси 

хоҳишманд имконияти истифодаи маълумотҳои онро 

дошта, ба он ҷой бемамониат ворид / наздик шуда 

тавонад. 

Ҷойи ҷамъиятии сайёҳӣ, албатта, бо даъвати 

(таблиғи) мунтазами маъмурият ва шартҳои хоси 

истифода ба роҳ монда мешавад. Мисол: «Вуруд ва ё 

истифодаи гӯшаи сайёҳӣ танҳо дар вақти будубош 

(кор, таҳсил, хизматрасонӣ ва ғ.) иҷозат дода 

мешавад!» ё ин ки «Марҳамат, дар қабати чапи бино 

гӯшаи сайёҳӣ амал мекунад, барои маълумоти дахлдор 

оид ба саёҳат метавонед дар соатҳои корӣ аз он 

истифода намоед!». 

Сархати ҳабдаҳуми моддаи 1 мафҳуми 

«роҳбаладӣ»-ро ҳамчун намуди хизматрасоние, ки аз 

ҷониби шахси соҳиби малакаи касбӣ ва ё тахассуси 

дахлдор дар шакли роҳнамоӣ, маълумотноксозӣ ва 

фаҳмондадиҳии сайёҳон нисбат ба объекти муайян ба 

амал бароварда мешавад, тавзеҳ додааст. 

Аслан фаъолияти намуди сайёҳӣ ва ё саёҳат бо ин 

намуди хизматрасонӣ – роҳбаладӣ ҳамбастагии зич 

дошта, касбият ва маҳсулнокии онро маҳз сатҳу 

сифати роҳбаладӣ ташкил медиҳад. Роҳбаладӣ намуди 

касбест, ки дар шароити муосир, аз ҷумла дар 

кишварҳои пешрафтаи сайёҳӣ мавқеи хоса пайдо 

намудааст. Зимнан, дар Тоҷикистон ин намуди касб 

ташаккулёфта ба ҳисоб намеравад, аз ин рӯ дар Қонуни 

мазкур ба ин падидаи иҷтимоӣ-иқтисодӣ афзалият 

дода шуда, ба сифати ҷузъи ҷудонопазири соҳаи 
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сайёҳӣ ва василаи таъмини касбияти соҳа эътироф 

гардидааст. 

Яке аз сабабҳои ташаккул наёфтани касби 

роҳбаладӣ дар кишвар, ин серталаб будани низоми 

таҳсилот ва мушкилии тартиби соҳиб гардидан ба ин 

дараҷаи касбӣ мебошад. Аз ин рӯ, дар Қонуни мазкур 

тартиби аз худ кардан ва ё расидан ба дараҷаи касби 

роҳбаладиро дар ду шакл: малака ва тахасус муқаррар 

намудааст. Барои ба сифати тахасус ноил гардидан ба 

ин дараҷаи касбӣ тибқи тартиби муқарраргардида 

бояд ба муассисаи таълимӣ дохил шуда, онро хатм 

намуд. Ба сифати малакаи касбӣ бошад, ки низоми 

нави муносибат аст, шахс метавонад ба марказҳои 

таҳсилоти калонсолон ва ё шуғли аҳолӣ муроҷиат 

намуда, (1) дар муҳлати кутоҳтарин омӯзиш гузашта, 

касби роҳбаладиро аз худ намояд ё ин ки 2) агар, ин 

касбро амалан аз худ карда бошад, пас, метавонад дар 

ҳамин муассисаҳо сатҳи касбии худро имтиҳон намуда 

(аз имтиҳони комиссияи салоҳиятнок гузашта), тибқи 

низоми валидатсия соҳиби ҳуҷҷати намунаи давлатии 

касби роҳбаладӣ гардад. 

Зимнан, вазифаи асосии роҳбалад, ки аз 

роҳнамоӣ, маълумотноксозӣ ва фаҳмондадиҳии 

сайёҳон нисбат ба объекти муайян иборат аст, ӯ бояд 

оид ба объектҳои / захираҳои муайяни сайёҳӣ 

маълумоти хуб дошта бошад, қоибилияти муоширатӣ / 

ровигӣ дошта, донандаи забонҳои хориҷӣ бошад. 

Соҳибтахассус – шахсе, ки соҳиби таҳсилоти касбӣ 

буда, доир ба назария ва амалияи самти 

тахассусаш/ихтисосаш дониш, маҳорат ва малакаи 

касбиро соҳиб шудааст ва барои пешбурди фаъолияти 

касбӣ ё давом додани таҳсил имконият дорад.  
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Соҳибихтисос ё мутахассис – шахсе, ки соҳиби 

таҳсилоти олии касбӣ буда, доир ба назария ва амалияи 

самти ихтисосаш дониш, маҳорат ва малакаи касбиро  

соҳиб шудааст ва барои иҷро намудани кори илмӣ 

имконият дорад (дар асоси Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  «Дар бораи маориф»).  

Соҳибмалака ё соҳибкасб – шахсест, ки дар асоси 

донишу малакаи тавассути омӯзиш ва таҷриба андӯхта 

ба фаъолияти меҳнатӣ машғул аст (дар асоси Кодекси 

меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон). Шахс малакаи касбии 

дар асоси таҷриба бадастовардаи худро метавонад 

тариқи (1) давраҳои омӯзишии кутоҳмуддат ё ин ки (2) 

тибқи низоми валидатсия ба расмият дароварда, 

соҳиби ҳуҷҷати намунаи давлатӣ гардад. 

Валидатсия - эътирофи салоҳияти касбии 

бадастовардаи таълимгирандаи калонсол дар доираи 

таҳсилоти ғайрирасмӣ ва ғайриасосӣ, новобаста ба вақт 

ва ҷойи ба даст овардани онҳо ва аз рӯи натиҷаҳо додани 

ҳуҷҷати намунаи давлатӣ (шаҳодатнома) (Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  «Дар бораи таҳислоти 

калонсолон»).  

Сархати ҳаждаҳуми моддаи 1 мафҳуми «ширкати 

сайёҳӣ»–ро ҳамчун шахси ҳуқуқие, ки бо тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба қайд гирифта шуда, намуди асосии фаъолияти он 

хизматрасонии сайёҳӣ мебошад, тавзеҳ додааст. 

Субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд дар 

шаклҳои гуногуни ташкилию ҳуқуқӣ – шахси воқеӣ, 

соҳибкори инфиродӣ, шахси ҳуқуқӣ, фаъолият кунанд. 

Ҳадаф аз овардани муқаррароти ширкати сайёҳӣ дар 

Қонуни мазкур дар он аст, ки ҷиҳати рушди соҳа маҳз 
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ба ҳамин гурӯҳи субъектҳо, яъне шахси ҳуқуқӣ 

афзалиятҳои зиёди имтиёздор аз ҷониби Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидаанд. Аз ин рӯ, 

аз имтиёзҳои муқарраршуда танҳо ширкатҳо ва ё 

ташкилотҳое, ки ба сифати шахси ҳуқуқӣ ташкил 

ёфтаанду фаъолияти асосии онҳо – хизматрасонии 

сайёҳӣ мебошад, метавонанд истифода намоянд. 

Намуди фаъолияти асосии шахси ҳуқуқӣ зимни 

бақайдгирӣ дар Равзани ягонаи бақайдгирии шахсони 

ҳуқуқӣ дар ҳуҷҷати намунаи давлатӣ бо номи 

«Иқтибос» муайян карда мешавад. Албатта, ин маънои 

онро надорад, ки шахси ҳуқуқӣ ба намудҳои дигари 

фаъолият машғул шуда наметавонад, яъне ҳар намуди 

фаъолияте, ки қонунгузорӣ манъ накардааст, шахси 

ҳуқуқӣ метавонад ба он(ҳо) машғул шавад. Аммо зарур 

аст, ки яке аз намудҳои фаъолиятро ба сифати 

фаъолияти асосӣ интихоб намояд, зимнан, маҳз ҳамин 

интихоб самт ва ё касбияти ташкилотро муайян 

месозад ва дар фурсатҳои муносиб метавонад ба 

истифодаи имтиёзҳо ва ё афзалиятҳои муайян боис 

гардад. 

Чунончӣ, бар асоси Кодекси андози Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ширкатҳои сайёҳии навтаъсис, яъне 

шахсони ҳуқуқии намуди фаъолияти асосиашон сайёҳӣ 

буда, аз намуди андоз аз фоида то панҷ соли аввали 

фаъолият озод мебошанд. 
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Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

бораи сайёҳии дохилӣ 

 

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 

сайёҳии дохилӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки 

Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, иборат мебошад. 

Моддаи тафсиршаванда заминаи ҳуқуқии соҳаи 

сайёҳии дохилиро  пурра дарҷ кардааст, ки он 

гуногунсатҳ буда, муқаррароти он ба меъёрҳои 

дахлдор ҷавобгӯ мебошад.    

Дар Тоҷикистон қонунгузорӣ бо низоми 

ҳаволасозанда татбиқ мегардад, яъне мавриди таҳияи 

дилхоҳ санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муқарррати 

меъёрҳои  амалкунанда дар таносуби амудӣ ба инобат 

гирифта шуда, дар сурати зарурат пайдо шудан 

меъёрҳои нав ба онҳо ворид карда мешаванд.  

Зимнан, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи сайёҳии дохилӣ» дар баробари зарурати 

баамаломада, яъне ҳалли мушкилот, танзим ва рушди 

муносибатҳо дар самти сайёҳӣ ҳамчунин ба қонунҳои 

дигари амалкунанда такя мекунад.  

Ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос 

ёфтани Қонуни мазкур, ин талаботи бевоситаи 

Конститутсия ҳамчун қонуни асосӣ мебошад. Ин 

маънои онро дорад, ки дар Тоҷикистон ва ҳамчунин 

кишварҳои дигар низ, дилхоҳ қонун ба муқаррароти 

Конститутсия мутобиқ мебошад. Ин талаби низоми 

ҳуқуқӣ ва табақабандии сарчашмаҳои ҳуқуқист.  
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Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки узви ҷомеаи 

байналмилалӣ аст, мавриди таҳияи қонунҳо санадҳои 

ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро 

эътироф кардааст, ба инобат гирифта мешаванд. 

Қонуни мазкур низ бо дарназардошти муқаррароти 

чанде аз санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ таҳия 

гардидааст, яъне ба талаботи / стандартҳои 

байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад. 

Ҳамин тариқ, мавриди танзими фаъолияти 

сайёҳии дохилӣ зарур аст, ки муқаррароти қонунҳои 

дигар, ки паҳлуҳои мухталифи ба фаъолияти сайёҳии 

дохилӣ марбутро танзим кардаанд, ба инобат гирифта 

шаванд, зеро масъалаҳои зиёде мавҷуд аст, ки татбиқи 

худро дар дигар санадҳо ёфтаанд. Мисол дар ҳолатҳои 

зарурӣ, қонунҳо дар бораи буҷет, дар бораи 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, дар бораи маориф; кодексҳои 

гражданӣ, меҳнатӣ ва ғайра. 
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Моддаи 3. Вазифаҳои Қонуни мазкур 

 

Вазифаҳои Қонуни мазкур иборатанд аз: 

- муайян намудани принсипҳои сиёсати давлатӣ 

дар соҳаи сайёҳии дохилӣ; 

- ташаккули низоми сайёҳии дохилӣ; 

- муқаррар намудани салоҳияти (ваколати) 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи сайёҳии 

дохилӣ; 

- амалӣ гардонидани тадбирҳо оид ба рушди 

сайёҳии дохилӣ; 

- ташкили хизматрасониҳо дар соҳаи сайёҳии 

дохилӣ; 

- муайян намудани ҳавасмандгардониҳои 

мусоидаткунанда ба рушди сайёҳии дохилӣ; 

- муқаррар намудани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои 

шаҳрвандон ҳангоми саёҳат дар ҳудуди мамлакат; 

- муқаррар намудани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ; 

- таъмини бехатарии шаҳрвандон ҳангоми саёҳат. 

 

Моддаи мазкур вазифаҳои асосии Қонунро дар  9 

самти асосӣ муқаррар месозад, ки ҳар як самти он дар 

алоҳидагӣ низоми хоси муносибатҳоро соҳиб 

мебошад.  

Се сархати аввали моддаи тафсиршаванда 

хусусияти сохторӣ дошта, ҳудудан таҳти таъсири 

қонунҳои гуногун қарор мегиранд. Ҳар як қонун 

вобаста ба соҳаи муайян принсипҳои сиёсати давлатӣ, 

низоми идоракунӣ ва маҷмӯи салоҳиятҳо / 

ваколатҳоро муқаррар месозад, аммо дар фазои ҳуқуқӣ 

ҷиҳати танзими мукаммали он ва объектҳои 
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танзимшавандаи он ташкили дастаҷҷамъонаи танзими 

ҳуқуқӣ ногузир мегардад. Аз ин хотир, ҷиҳати 

ташкили як сохтори мукамммали низоми ташкилӣ ва 

идора таъсири меъёрҳои дигар соҳаҳои ҳуқуқӣ дар 

сатҳи зарурӣҳ роиҷҷ мегарданд.   

Принсип асосан хусусияти ҳатмӣ дошта, асосҳои 

роҳбарикунандаи ташкили кор, стратегия ва сиёсати 

муносибатҳои соҳаро муайян месозад. Принсип 

метавонад соҳавӣ, байнисоҳавӣ ва универсалӣ бошад 

ва таъсири онҳо вобаста аз шароитҳои муайян ба 

соҳаҳо ва муносибатҳои муайяни ҳуқуқӣ дар сатҳои 

мухталиф эҳсос мегардад. Вале принсипҳои соҳавӣ 

ҳамеша асоси ташкили фаъолияти соҳа ва ҷавҳари 

табиати танзими ҳуқуқии онро муайян менамояд. 

Принсип дар асл меъёр нест вай асоси 

роҳабарикунанда, муйянкунандаи табиати меъёр ва 

қоидаи рафтор аст, аз ин рӯ  риояи он ва ё ба инобат 

гирифтани он ногузир тақозо мегардад.  

Низом аз чаҳорчӯбаи муайян ва 

батартибовардашудаи муносибатҳои мутақобила ва 

ҳамбаста иборат мебошад, ки дар маҷмуъ вазифаи 

идоракунӣ ва танзими фаъолиятро иҷро мекунад. 

Низом аз ду қисми асосӣ: субъект (идоракунанда) ва 

объект (идорашаванда) ва як қисми воситавии 

муносибат иборат мебошад. Ҳар соҳа низоми хоси 

худро дорад. 

Ҳар як соҳа аз низоми хоси идоракунӣ ва 

гуногунсатҳ иборат мебошад, ки дар навбати худ, 

ваколатҳои идоракуниро байни субъектҳо аз рӯи сатҳи 

фаъолият ҷудо менамояд. Дар ин ҷо вазифаи қонун, ин 

муқаррар намудани салоҳият ва ваколатҳои ҳар як 

субъекти идоракунанда ва ё ҳамоҳангсоз ё 
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иҷрокунанда дар алоҳидагӣ мебошад. Чунончи Қонуни 

мазкур ваколатҳои мақомоти дахлдори давлатиро дар 

самти рушди соҳаи сайёҳии дохилӣ муқаррар 

намудааст (ниг. ба моддаҳои поён).  

Дар сархати чоруми моддаи 3 - амалӣ 

гардонидани тадбирҳо оид ба рушди сайёҳии дохилӣ 

ҳамчун вазифа муқаррар шудааст. Зимнан, фаъолияти 

сайёҳӣ, ки дар Тоҷикистон дар марҳилаи ташаккулёбӣ 

қарор дорад, таҳия ва амалӣ гардонидани 

чорабиниҳои гуногуни дахлдорро тақозо менамояд. 

Албатта, дар доираи Қонун на ҳамаи чорабиниҳо ё 

тадбирҳо ба сифати меъёр ба инобат гирифта 

мешаванд, дар он танҳо чорабиниҳое мушаххас 

гардидаанд, ки хусусияти умумиҳатмӣ, самаранокӣ ва 

таъсирбахши амалӣ  доранд. Қоидаҳои дигар бошад, 

дар доираи санадҳои зерқонунӣ таҳия ва амалӣ 

гардонида мешаванд. Аммо бояд ба назар гирифт, ки 

чорабиниҳои дигар, бахусус дар соҳаи сайёҳӣ аз 

номгӯи тадбирҳои муқаррарнамудаи Қонуни мазкур 

манша гиранд.  

Тибқи сархати панҷуми моддаи тафсиршаванда - 

ташкили хизматрасониҳо дар соҳаи сайёҳии дохилиро 

Қонуни мазкур ҳамчун вазифа муқаррар намудааст, 

зеро барои соҳа ба сифати ҷузъҳои фаъолият муайян 

кардани маҷмӯи хизматрасониҳо аҳамиятнок буда, 

фосилаи инкишофёбӣ ва расидан ба ҳадафҳои 

гузошташударо наздик мегардонад, ҳамчун роҳнамо 

барои соҳа ифода меёбад. Акнун ҳар шахси воқеӣ ва ё 

ҳуқуқӣ зимни азм кардан ба фаъолияти сайёҳӣ, 

метавонад аз номгӯи хизматрасониҳои 

муқаррарнамудаи Қонуни мазкур ба таври васеъ 

истифода намояд. 
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Сархати шашуми моддаи 3 - муайян намудани 

ҳавасмандгардониҳои мусоидаткунанда ба рушди 

сайёҳии дохилиро вазифа гузоштааст. Зарурати ин 

вазифа дар он аст, ки аҳамиятнокӣ ва ҷолибияти 

соҳаро барои шаҳрвандон бо роҳи ҳавасмандгардонӣ 

ва далелнокии қонунӣ расонад. Асли воқеа чунин аст, 

ки инсон бидуни эҳсос кардан ва дида натавонистани 

аҳамиятнокӣ ва манфиатбахшии дилхоҳ соҳа, ба 

ҷониби он ҳаракат намекунад. Мувофиқан, дар доираи 

Қонуни мазкур муқаррар намудани маҷмуъ ва ё 

механизмҳои ҳавасмандгардониҳо, ин, аз як тараф 

инъикоскунандаи воқеият арзёбӣ мегардад ва аз 

тарафи дигар аҳамиятнокӣ ва манфиатбахшии соҳаи 

сайёҳиро барои шаҳрвандон кафолат медиҳад. 

Сархати ҳафтуми моддаи тафсиршаванда - 

муқаррар намудани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои 

шаҳрвандонро ҳангоми саёҳат дар ҳудуди мамлакат 

ҳадаф гузоштааст. Ҳангоми саёҳат, ки ба гурӯҳи 

амалҳои камхатар шомил мешавад, бархурдҳои зиёди 

ҳуқуқӣ пешорӯ мегарданд. Зимнан, субъектҳои сайёҳӣ 

барои бартараф намудани ин бархурдҳо (монеаҳо) бо 

сайёҳон шартнома ба имзо мерасонанд, аммо оё 

таркиби шартнома фарогири тамоми ҳолатҳои 

ҳуқуқии бавуҷудоварандаи бархурдҳо мебошад? Ин 

масъала то қабули Қонуни мазкур саволи кушода боқӣ 

монда буд. Акнун дар доираи Қонун ҳолатҳои асосии 

ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шаҳрвандон ҳангоми саёҳат 

муқаррар карда шудаанд, ки аз субъектҳои сайёҳӣ 

ворид сохтани онҳоро ба шартномаҳои дахлдор ва аз 

шаҳрвандон / сайёҳон риоя намудани онҳоро тақозо 

менамояд. 
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Сархати ҳаштуми моддаи 3 - муқаррар намудани 

ҳуқуқ ва уҳдадориҳои субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳиро вазифа гузоштааст. Ҳангоми ташкили саёҳат 

субъектҳои сайёҳиро мебояд амалҳои муайяни 

ҳуқуқиро ба анҷом расонанд, ки дар навбати худ, ин 

амалҳо ба танзими муносибатҳо, таъмини ҳуқуқ ва 

манфиатҳои шаҳрвандон, иҷро кардани уҳдадориҳои 

омору андоз ва ғайра мусоидат менамоянд. Аз ин рӯ, 

дар доираи Қонун ҳуқуқ ва уҳдадориҳои заминавии 

(умумии) субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ бар 

манфиати ҷомеа ва давлат ва ҳам бахши хусусӣ дар 

шакли маҷмӯи муносибатҳо муқаррар карда шудаанд, 

ки истифодаи онҳо аз ҷониби ҳар субъекти сайёҳӣ 

тақозо мегардад. 

Сархати нуҳӯми моддаи тафсиршаванда - 

таъмини бехатарии шаҳрвандонро ҳангоми саёҳат 

ҳадаф гузоштааст. Яке аз сабабҳои камфаъолии 

шаҳрвандон ба саёҳат, ин ҳарос доштани онҳо аз 

хатарпазирии (хатарнокии) саёҳат мебошад. Зимнан, 

Қонуни мазкур бо мақсади паст кардани сатҳи тарсу 

ҳарос дар байни шаҳрвандон ва баланд бардоштани 

сатҳи фаъолнокӣ ва ҷолибияти онҳо ба саёҳат 

кафолати таъмини бехатариро ҳангоми саёҳат 

муқаррар менамояд. Ин маънои онро дорад, ки акнун 

бехатарии шаҳрвандон ҳангоми саёҳат бечуну чаро аз 

ҷониби субъектҳои дахлдор ва албатта, бо 

масъулиятпазирии худи шаҳрвандон таъмин карда 

мешавад.           
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Моддаи 4. Сиёсати давлатӣ дар соҳаи сайёҳии дохилӣ 

 

1. Давлат ташкил ва рушди соҳаи сайёҳиро дар 

дохили мамлакат дастгирӣ намуда, ҳифзи ҳуқуқ, 

манфиатҳои сайёҳон ва субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ, бехатарии шаҳрвандон ҳангоми саёҳат, 

истифодаи мақсаднок ва ҳифзу нигоҳдории муҳити 

зист, захираҳои сайёҳӣ ва ёдгориҳои фарҳангию 

таърихиро кафолат медиҳад. 

2. Сиёсати давлатӣ дар соҳаи сайёҳии дохилӣ 

тавассути таҳия ва амалӣ сохтани стратегияҳо ва 

барномаҳои давлатӣ ба роҳ монда мешавад. 

Қисми якуми моддаи 4 – масъулияти давлатро дар  

ташкил ва рушди соҳаи сайёҳии дохилӣ, ҳифзи ҳуқуқу 

озодиҳои шаҳрвандон дар ҷҷараёни амалӣ шудани 

фъолияти сайёҳӣ, манфиатҳои сайёҳон ва субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ, бехатарии шаҳрвандонро 

ҳангоми саёҳат, истифодаи мақсаднок ва ҳифзу 

нигоҳдории муҳити зист, захираҳои сайёҳӣ ва 

ёдгориҳои фарҳангию таърихиро муайян намуда, 

асосҳо ва аҳамиятнокии  соҳаи саёҳии дохилиро барои 

рушди муътадили ҳаёти иҷҷтимоӣ қонунан устувор 

кардааст. 

Ҳар масъала дар сурате метавонад ба таври 

самаранок татбиқ гардад, агар дастгирии давлатиро 

дошта бошад, зимнан дастгирии давлатии соҳаи 

сайёҳии дохилӣ дар ҳамин ҷо тавассути кафолати 

ҳифзи ҳуқуқ, манфиатҳои сайёҳон ва субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ, бехатарии шаҳрвандон 

ҳангоми саёҳат, инчунин истифодаи мақсаднок ва 

ҳифзу нигоҳдории муҳити зист, захираҳои сайёҳӣ ва 

ёдгориҳои фарҳангию таърихӣ муқаррар гардидааст. 
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Кафолати ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои сайёҳон, ин 

маънои таъмини бехатарии будубоши сайёҳонро дар 

Тоҷикистон дорад. Сайёҳ пеш аз сафар ё азми саёҳат, 

сараввал вобаста ба кишвари интихобшуда маълумот 

ҷамъоварӣ карда, кафолатҳои қонунии ҳуқуқ ва 

манфиатҳо ва вазъи бехатарии худро ҳангоми саёҳат 

арзёбӣ менамояд. Мавриди пайдо кардани посухи 

қонеъкунанда ба саволҳои худ, сипас, ба саёҳат 

омодагӣ мебинад. Аз ин рӯ, кафолати давлатии ҳифзи 

ҳуқуқ ва манфиатҳои сайёҳон барои соҳа бисёр нақши 

муҳим дорад ва он дар шароити Тоҷикистон бо ҳамин 

Қонун таъминшуда ба ҳисоб меравад. 

Субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ, асосан 

соҳибкорон дар сурате метавонанд бо шавқу рағбати 

зиёд ба соҳаи сайёҳӣ сармоя гузоранд ва фаъолият 

намоянд, ки агар кафолати ҳифзи манфиатҳои худро 

эҳсос карда бошанд. Ин муносибат тақозои этикаи 

фаъолияти соҳибкорӣ буда, дар тамоми кишварҳо ҳам 

барои соҳибкорони ватанӣ ва ҳам хориҷӣ роҳандозӣ 

мегардад. Яъне, нафаре барои коре бо мақсаде маблағ 

мегузорад, ки аз он кор фоида гирад ва агар ӯ кафолати 

гирифтани фоидаи худро набинад, пас, маблағ 

намегузорад. Кафолати давлатии ҳифзи манфиатҳои 

соҳибкорон–субъектҳои сайёҳӣ дар ҳамин модда 

муқаррар карда шудааст. 

Бехатарии шаҳрвандон ҳангоми саёҳат аз ҷониби 

давлат кафолат дода мешавад. Яъне, шаҳрвандон 

метавонанд бемамониат дар ҳудуди мамлакат, 

албатта, бо ҷалби субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ба 

саёҳат бароянд ва мавриди зарурат, бахусус бастани 

созишномаҳо кафолати бехатарии худро талаб 

намоянд. 
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 Истифодаи мақсаднок ва ҳифзу нигоҳдории 

муҳити зист, захираҳои сайёҳӣ ва ёдгориҳои 

фарҳангию таърихӣ аз ҷониби давлат кафолат дода 

мешавад. Ин маънои онро дорад, ки ҷараёни 

истифодабарии муҳити зист, захираҳои сайёҳӣ ва 

ёдгориҳои фарҳангию таърихӣ таҳти назорати 

бевоситаи давлат (мақомоти дахлдори ҳокимияти 

давлатӣ) қарор дошта, таъмини самаранокии онҳо 

татбиқ ва ё аз субъектҳои алоқаманд талаб карда 

мешавад. Ҳамчунин, шаҳрвандонро зарур мегардад, ки 

зимни саёҳат тартиби муқарраршударо риоя намоянд. 

Қисми 2 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

кардааст, ки сиёсати давлатӣ дар соҳаи сайёҳии 

дохилӣ тавассути таҳия ва амалӣ сохтани стратегияҳо 

ва барномаҳои давлатӣ ба роҳ монда мешавад. 

Албатта, сиёсат, ки аз маҷмӯи чорабиниҳои 

идоракунӣ ва ҳамоҳангсозӣ иборат аст, худ ба худ 

амалӣ намегардад, яъне барои татбиқи механизмҳо ва 

ё воситаҳои муайян, ба монанди стратегияҳо ва 

барномаҳо лоизм мегарданд. 

Стратегия намуди фаъолиятест, ки бо фарогирии 

нишондодҳои муайян ҷиҳати пай дар пай расидан ба 

ҳадаф ва вазифаҳои афзалиятноки муқарраргардида ба 

роҳ монда мешавад. Асосан стратегия дар шакли 

ҳуҷҷат қабул карда шуда, вобаста ба нишондодҳои он 

барнома ва лоиҳаҳои самтнок таҳия ва амалӣ 

гардонида мешаванд. 

Барнома/лоиҳа намуди ҳуҷҷатест, ки ҷиҳати 

татбиқи нишондодҳои муқарраршуда ва ё ҳалли 

мушкилоти ошкоршуда дар муҳлати муайян дар шакли 

маҷмӯи чорабиниҳои амалӣ татбиқ карда мешавад. 

Барнома бо дарназардошти маблағгузории мушаххас 
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ва иҷрокунандагони масъул тартиб дода шуда, ҷараёни 

амалисозии он мунтазам мавриди мониторинг ва 

арзёбӣ қарор дода мешавад. 

Ҳамин тариқ, ҷараёни татбиқи сиёсати давлатиро, 

аз ҷумла дар соҳаи сайёҳӣ дар шакли нақша чунин 

тасвир кардан мумкин аст. 

 

        

     

  

Сиёсат/назария Стратегия/метод Барнома/амалия 
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Моддаи 5. Принсипҳои сиёсати давлатӣ дар соҳаи 

сайёҳии дохилӣ 

 

Сиёсати давлатӣ дар соҳаи сайёҳии дохилӣ ба 

принсипҳои зерин асос меёбад: 

- эътирофи сайёҳии дохилӣ ҳамчун яке аз соҳаҳои 

афзалиятноки рушди иқтисодиёти мамлакат; 

- иштироки фаъоли мақомоти давлатӣ, мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва ҷомеаи шаҳрвандӣ 

дар ташаккул ва рушди сайёҳии дохилӣ; 

- тарғиботи васеи сайёҳии дохилӣ ба сифати 

муаррификунанда ва посдорандаи фарҳанг, анъана, 

таърих ва тамаддуни миллӣ; 

- кафолати фаъолияти озоди иқтисодӣ ва 

иҷтимоию фарҳангии субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ; 

- ҳифзу нигоҳдории муҳити зист ва захираҳои 

сайёҳии мамлакат; 

- таъмини истифодаи оммавӣ, муносиб ва 

пурмаҳсули захираҳои сайёҳӣ; 

- дастгирии рушди маданияти сайёҳии 

шаҳрвандон; 

- ба сифати мамлакати рақобатпазири сайёҳӣ 

табдил додани Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии ташаббускорӣ 

дар соҳаи сайёҳии дохилӣ.   

Чи тавре дар боло тавзеҳ дода шуд, принсип, ин 

асосҳои роҳбарикунандаи самти танзими ҳуқуқист, ки 

сарҳад ва паҳнои таъсиррасонии меъёри ҳуқуқиро бо 

арзишҳо ва ҳадафҳои муайян муқаррар менамояд. 

Сархати аввали моддаи 5 -  сайёҳии дохилиро  яке 

аз соҳаҳои афзалиятноки рушди иқтисодиёти 
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мамлакат эътироф карда онро ба сифати принсипи 

фаъолияти сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 3) муайян 

кардааст.   

Соҳаи афзалиятнок ҳамон соҳае эътироф (қабул, 

интихоб) мегардад, ки барои рушди муносибатҳо 

аҳамиятнок буда, саҳми муносиб гузошта метавонад.  

Зимнан, бо қабул гардидани Қонуни мазкур соҳаи 

сайёҳии дохилӣ, бо дарназардошти аҳамиятнок будани 

он ҳамчун яке аз соҳаҳои афзалиятноки рушди 

иқтисодиёти мамлакат муқаррар гардида ба он 

кафолату имтиёзҳои муайяни давлатӣ бо қонунгузорӣ 

дода шудааст. Афзалиятнокӣ ва ё аввалияти соҳаи 

сайёҳии дохилӣ бо он асос меёбад, ки Тоҷикистон 

мамлакати дорои захираҳои зиёди сайёҳӣ (ниг.ба тафс. 

поён) буда, то ҳол қисми хеле ками онҳо мавриди 

истифода қарор дода шудаанд, илова бар ин, дар 

доираи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ба нақша 

гирифта шудааст, ки соҳаи сайёҳӣ қисми назарраси 

ММД-ро ташкил медиҳад. Ин принсип дар маҷмуъ 

маҳаки асосии қонунгузорист, ки ҷиҳати омода 

намудани меъёрҳои он ба даромади назарраси ММД 

хизмат менамояд. Пас меъёрҳо дар қонун ва 

фаъолияти сайёҳии дохилӣ  бояд тавре ироа  гарданд, 

ки онҳо ба рушди иқтисодиёти мамлакат ва ба манбаи 

асосии даромад гардидани ин навъи фаъолият 

мусоидат намоянд.  

Сархати дуюми моддаи тафсиршаванда – 

иштироки фаъоли мақомоти давлатӣ, мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва ҷомеаи 

шаҳрвандиро дар ташаккул ва рушди сайёҳии дохилӣ 

ҳамчун принсипи фаъолияти сайёҳии мамлакат ва 
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табиати фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ тақозо мекунад. 

Иштироки фаъол, ин маънои мунтазам, ба таври 

доимӣ мавриди корбарӣ қарор додани масъалаҳои 

соҳаи сайёҳӣ ё Қонуни мазкурро дар иҷрои вазифаҳои 

соҳавии худро дорад. Ин асл бо дарназардошти 

афзалиятнокии соҳаи сайёҳии дохилӣ (ниг.ба тафс. 

мод. 1) барои мамлакат иштироки фаъоли мақомоти 

давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва 

ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ташаккул ва рушди он тақозо 

гардидааст. Принсипи мазур аз субъектҳои 

номбаршуда тақозо менамояд, ки Қонуни мазкурро 

пайваста ба роҳбарӣ гирифта, амалисозии 

муқаррароти онро тариқи истифода дар  нақшаҳои 

корӣ, мунтазам корбарӣ намоянд. Ҳамин тавр, 

принсипи мазкур заминаи татбиқи меъёрҳои қонунро 

дар фаъолияти субъектҳои муайян пешбинӣ намуда 

нақши муассир дар татбиқи онҳо мебозад. 

Сархати сеюми моддаи 5 – тарғиботи васеи 

сайёҳии дохилиро ба сифати муаррификунанда ва 

посдорандаи фарҳанг, анъана, таърих ва тамаддуни 

миллӣ ҳамчун принсип муқаррар намудааст.  

Принсипи мазкур қабл аз ҳама ҳадаф гузоштааст, 

ки фаъолияти сайёҳӣ бояд тавре ба роҳ монда шавад, 

ки он ба муаррифии дурусти фарҳанг, тамаддуни воло  

ва таърихи пуршарафи миллат созгор бошад. Ҳар 

амале, ки дар ин самт ба чунин муаррифии арзанда 

созгор нест, он на аз рӯи меъёрҳои қонун ва на аз рӯи 

фаъолияти сайёҳӣ қобили қабул нест. Зеро принсип 

паҳнои фаъолият ва татбиқи меъёрҳоро чунин 

муқаррар кардааст.   
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Дар шароити ҷомеаи муосир яке аз усулҳои 

беҳтарини рушди фаъолият, имкониятҳо ва захираҳо, 

ин робита бо ҷомеа дар шакли тарғибот/ташвиқот, 

таблиғот (реклама) ва фаҳмондадиҳӣ мебошад. 

Зимнан, яке аз сабабҳои асосии рушд надоштани соҳаи 

сайёҳӣ дар мамлакат, ин ҳудудан мавҷуд набудани 

фаъолияти таблиғотию ташвиқотӣ арзёбӣ мегардад.  

Тарғиботи сайёҳии дохилӣ ҳамчун василаи 

муаррификунанда ва посдорандаи фарҳанг, анъана, 

таърих ва тамаддуни миллӣ – ба он асос меёбад, ки 

аслан сайёҳон бо мақсади маълумот пайдо кардан аз  

фарҳанг, анъана, таърих ва тамаддуни кишварҳо ба 

сафар мебароянд. Пас, барои он ки 1) фарҳанг, анъана, 

таърих ва тамаддуни худро ба сайёҳони хориҷӣ нақл 

карда тавонем, моро зарур аст, ки пеш аз ҳама худ 

онро хуб донем ва 2) донистани фарҳанг, анъана, 

таърих ва тамаддуни миллӣ, ин нишони худшиносӣ, 

худогоҳӣ ва ватандӯстии шахс мебошад. 

Аз ин рӯ, Қонун тарғиботи васеи сайёҳии 

дохилиро ҳамчун василаи муаррификунанда ва 

посдорандаи фарҳанг, анъана, таърих ва тамаддуни 

миллӣ аз субъктҳои дахлдор тақозо мекунад. 

Чорабиниҳои тарғиботиро мумкин аст тариқи 

амалисозии барномаҳо ва нашри мақолаҳо бар ВАО, 

фаҳмондадиҳӣ дар ҷойи кор, соатҳои тарбиявӣ барои 

хонандагон ва ғайра амалӣ гардонид. 

Сархати чоруми моддаи тафсиршаванда – 

кафолати фаъолияти озоди иқтисодӣ ва иҷтимоию 

фарҳангии субъектҳои хизматрасонии сайёҳиро 

ҳамчун принсип муқаррар намудааст. 

Фаъолияти озоди иқтисодии шахс тибқи 

Конститутсия ҳамчун принсипи универсалӣ муқаррар 
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гардидааст, аммо он дар доираи муносибатҳои 

алоҳида ба таври хос бо қонунҳои соҳавӣ ба танзим 

даровада мешавад; ин меъёрҳо ба таъмини амният ва 

бехатарии шаҳрвандон ва давлат асос меёбад. Мисол, 

барои машғул шудан ба истихроҷи маъдани кӯҳӣ бояд 

сараввал тибқи тартиби муқарраршуда иҷозатнома ба 

даст овард.  

Ҳамин тариқ, фаъолияти иқтисодии субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ (ниг.ба тафс. боло) низ озод 

мебошад. Субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

метавонанд ба дилхоҳ намуди фаъолияти 

иқтисодӣ/тиҷоратӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ бо тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузорӣ машғул гарданд. Яъне, 

ташкилот барои фаъолият намудан аз рӯи як ё ду 

намуди хизматрасонӣ маҳдуд карда нашудааст, он 

метавонад ба якчанд намуди фаъолият, ки 

қонунгузорӣ манъ накардааст, машғул гардад ва 

манфиат ба даст орад. 

Сархати панҷуми моддаи 5 – ҳифзу нигоҳдории 

муҳити зист ва захираҳои сайёҳии мамлакатро ҳамчун 

принсип муқарар намудааст.   

Ин маънои онро дорад, ки ҳамаи шаҳрвандон 

новобаста аз синну сол, ҷои истиқомат  ва вазъи 

иҷтимоӣ ба ҳифзу нигоҳдории муҳити зист ва 

захираҳои сайёҳии мамлакат масъул мебошанд. 

Аҳамиятнокии принсипиалии ин муқаррарот бар он 

аст, ки зимни истифодаи бесамар ва беэҳтиёти муҳити 

зист, табиат ва захираҳои сайёҳӣ, набз ва равиши 

худнигоҳдории онҳо вайрон гардида, муҳимият ва 

манфиатнокиашон гум гардида, ба восита ё василаи на 

танҳо ба иқтисодиёт зараровар, балки ба ҷомеа 

хавфнок табдил меёбанд. 
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Масъулияти шаҳрвандон дар ҳифзу нигоҳдории 

муҳити зист ва захираҳои сайёҳӣ на танҳо дар рафтору 

амали бевоситаи худ, ҳамчунин дар таъсири онҳо ба 

дигарон вобаста ба муносибати боэҳтиёти муҳити зист 

ва захираҳои сайёҳӣ тақозо мегардад. Дар ин росто 

шахсони масъулро низ зарур аст, ки зимни 

банақшагирии муносибатҳо / фаъолиятҳо ҳифз ва 

истифодаи пурсамари муҳити зист ва захираҳои 

сайёҳиро таъмин созанд.    

Муҳити зист, ин ҳама он мавҷудоте ҳаст, ки моро 

иҳота кардаанд. Тафсири маънои захираҳои сайёҳӣ 

дар тавзеҳи моддаи 1 оварда шудааст.           

 Сархати шашуми моддаи тафсиршаванда – 

таъмини истифодаи оммавӣ, муносиб ва пурмаҳсули 

захираҳои сайёҳиро ҳамчун принсип муқаррар 

намудааст. 

Ҳадафи марказии ин принсип дастраси омма 

намудани захираҳои сайёҳии мамлакат аст. Истифодаи 

оммавии захираҳои сайёҳӣ, ин ҷалб намудани 

таваҷҷуҳи ҷомеа, тарғиботи васеъ ва барои истифода 

пешниҳод намудани захираҳои сайёҳӣ мебошад. 

Захираҳои сайёҳӣ имрӯз дар сатҳи ҷаҳон ҳамчун 

воситаи манфиатнок / фоидоварии иқтисодӣ, 

шуғлнокӣ, тарбиявӣ, омӯзишӣ, солимгардонӣ, 

фарҳангӣ, муаррифинамоӣ ва ғайра истифода 

мегарданд, дар ҳоле ки дар Тоҷикистон ҳамин 

захираҳо (аз ҷумла қисми моддии онҳо) даҳсолаҳо боз 

бе истифода монда, фарсуда ва ё ноаён шуда, аз байн 

рафта истодаанд. Илова бар ин, мутаассифона, 

шахсони вобаста (масъул) ин камаҳамиятӣ / 

каммасъулиятро ҳамчун нигоҳ доштани (ҳифзи) 

захираҳо арзёбӣ менамоянд, гарчанде рисолати асосии 



63 

 

онҳо – захираҳои сайёҳӣ, ин инъикос, додани 

маълумоти таърихию фарҳангии дар тули асрҳо 

нигоҳдоштаи худ (аз ҳаёту фаъолият ва дастовардҳои 

наслҳои гузашта) ба наслҳои ҳозира мебошад. Яъне, 

агар ин захираҳо ниҳон боқӣ монанд, пас яқин аст, ки 

таъриху фарҳанги атиқаро (гузаршатгонро) бо худ 

мебаранд ва насли имрӯза фурсати худшиносии худро, 

бо сабақомӯзӣ аз гузашта аз даст медиҳад. 

Аз ин рӯ, ҳифзу нигоҳдорӣ, ин маънои ниҳон 

кардан ва ё пинҳон доштани захираҳои сайёҳиро 

надошта, баръакс ба истифодаи васеъ/оммавият, бо 

роҳу усулҳои гуногуни пешниҳод кардани онҳоро 

дорад ва ин муносибат ё масъулият аз ҷониби шахсони 

масъул тақозо мегардад. 

Истифодаи муносиби захираҳои сайёҳӣ маҷмӯи 

чораҳои ҳифзу нигоҳдорӣ, тарғибу ташвиқотӣ, 

муаррифӣ, иттилотнокӣ ва батанзимдарориро фаро 

мегирад. Захираҳои сайёҳиро зарур аст, ки дар 

ҳамкорӣ бо субъектҳои хизматрасон, бахусус 

ширкатҳои сайёҳӣ мавриди тарғибу ташвиқ ва 

истифодаи васеъ қарор дод, то ин ки онҳо ҳам 

рисолати паёмрасонии худро иҷро намоянду ва ҳам ба 

молик суд, фоидаи молӣ оранд. 

Сархати ҳафтуми моддаи 5 – дастгирии рушди 

маданияти сайёҳии шаҳрвандонро тақозо менамояд. 

Маданияти сайёҳӣ, ин маҷмӯи муносибатҳо, 

рафтору амалҳои хос ба хизматрасонии сайёҳӣ буда, 

ҳамчун нишондоди рушд арзёбӣ мегардад. Маданияти 

сайёҳӣ, ин фарҳанги хизматрасонӣ дар соҳаи сайёҳӣ – 

хизматрасонии касбӣ, эҳтироми хоссаи меҳмон / 

сайёҳ, муошират ва муомилаи хуб, рафтори шоиста, 

таҳаммулнокӣ ва дақиққият дар муносибатҳо 
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мебошад; забондонӣ, ватандӯстӣ ва ифтихори 

ватандорӣ, донистани таъриху фарҳанги худ, симои 

миллии зоҳирӣ (либос), маълумотнокӣ дар бораи 

мавзеъҳои сайёҳӣ (ниг.ба тафс. мод. 1)  ва захираҳои 

сайёҳии мамлакат низ аз рукнҳои асосии маданияти 

сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. 

Дастгирии рушди маданияти сайёҳии шаҳрвандон 

бар он тақозо мегардад, ки он нишондоди асосӣ ва 

аҳамиятноки рушди соҳаи сайёҳӣ арзёбӣ гардида, аз 

сарҳади мамлакат, - мавриди қадами аввали сайёҳ ба 

ҳудуди мамлакат оғоз гардида, то замони аз сарҳади 

мамлакат баромадани ӯ идома меёбад. Яъне, шаҳрванд 

нишондиҳанда ва муаррификунандаи воқеии 

имкониятҳо ва ё соҳаи сайёҳӣ арзёбӣ мегардад, чун 

сайёҳро доимо ҳамроҳӣ мекунад, – дар фурудгоҳ, 

меҳмонхона, нақлиёт ва ғайра сайёҳ ҳамеша барои 

хизматрасонӣ ба инсони масъул муроҷиат мекунад. 

Аз ин рӯ, дастгирии рушди маданияти сайёҳии 

шаҳрвандон тариқи маълумотнокгардонӣ, баланд 

бардоштани сатҳи дониш, аз ҷумла тариқи ташкили 

саёҳати дохилии онҳо, инчунин татбиқи ташаббусҳои 

дахлдори шаҳрвандон дар самти сайёҳӣ тақозо 

мегардад.   

Сархати ҳаштуми моддаи тафсиршаванда – ба 

сифати мамлакати рақобатпазири сайёҳӣ табдил 

додани Ҷумҳурии Тоҷикистонро муқаррар намудааст.  

Ин принсипи умумӣ аст, яъне ҳадафест, ки барои 

ҳар як шаҳрванд ва мақомот ҳамчун шиор, роҳнамо ва 

нишондоди ифтихорӣ мавриди корбарии доимӣ бояд 

қарор дода шавад, зимнан, аз ҳар шахс бо қадри 

имконияташ ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ мунтазам 

андешидани чораҳо тақозо мегардад. 
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Барои расидан ба нуқтаи рақобатпазирӣ 

(пешрафт, устуворӣ) дар соҳаи саёҳӣ Тоҷикистонро 

(ҷомеаро) зурур аст, ки инфрасохтори (ниг.ба тафс. 

мод. 1) зарурии сайёҳиро дошта бошад, шаҳрвандон 

дорои маданияти волои сайёҳӣ бошанд, субъектҳои 

сайёҳӣ иқтидори устувори хизматрасонӣ дошта 

бошанд ва шароитҳои ҳуқуқӣ ва иқтисодии бо 

стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ ҷиҳати ҷалби 

сайёҳон ва сармоягузорон ташаккул ёфта бошанд. Ин 

гурӯҳи асосии нишондиҳандаҳое мебошад, ки айни 

замон Тоҷикистон онҳоро соҳиб нест ва ҳадафи 

дурнамои Қонуни мазкур низ ҳамин нишондиҳандаҳо 

муқаррар гардидаанд. Яъне, татбиқи босамари Қонуни 

мазкур, худ моро ба нуқтаи рақобатпазирӣ мерасонад.     

Сархати нӯҳуми моддаи 5 – дастгирӣ ва 

ҳавасмандгардонии ташаббускорӣ дар соҳаи сайёҳии 

дохилиро тақозо намудааст. 

Ташаббускорӣ, ин хислат ва рафтори хуби 

инсонист, аммо на ҳама онро дорад ва ё аксарияти 

шаҳрвандон дар бисёр мавридҳо аз нишон додани 

ташаббусҳо худдорӣ менамоянд. Сабаби ин камфаъолӣ 

дар он аст, ки як миқдор ташаббусҳо камаҳамият 

(аксарашон аз ҷониби аҳли ҷомеа, бе асоси воқеӣ) 

баҳогузорӣ гардида, дастгирӣ намеёбанд.  

Аз ин рӯ, соҳаи сайёҳӣ, ки майдони 

ташаббускориҳо мебошад, ба ташаббусҳои тоза ва 

такондиҳандаи шаҳрвандон ниёз дорад. Ҳама гуна 

ташаббусҳо дар самти сайёҳӣ, ба монанди ташкили 

саёҳатҳо, сохтмони меҳмонхона, гузаронидани 

омӯзишҳо, ҷалби сайёҳон, ташрифи мутташакилона ба 

мавзеъҳои сайёҳӣ, таҳия ва паҳн кардани маводи 

тарғиботӣ ва ғайра чорабиниҳо аз ҷониби давлат бо 
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тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ (ниг. ба таф. 

мод.1) дастгирӣ карда мешаванд. Эътироф ва 

арҷҷгузорӣ дар самти сайёҳии дохилӣ аз ҷониби 

қонунгузорӣ худ гарави иловагии рушди соҳаи сайёҳӣ 

дар мамлакат аст.  

 

БОБИ 2. НИЗОМИ САЙЁҲИИ ДОХИЛӢ 

 

Моддаи 6. Низоми сайёҳии дохилӣ 

 

1. Ба низоми сайёҳии дохилӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дохил мешаванд: 

- субъектҳои идоракунанда, ҳамоҳангсоз ва 

мониторинг; 

- субъектҳои хизматрасонӣ; 

- субъектҳои истеъмолӣ; 

- объектҳои сайёҳӣ. 

2. Субъектҳои идоракунанда, ҳамоҳангсоз ва 

мониторинги сайёҳии дохилӣ, ки ба танзим ва рушди 

муносибатҳои ҷамъиятӣ дар ин соҳа масъул мебошанд, 

инҳоянд: 

- мақомоти ҳокимияти давлатӣ; 

- шӯроҳои ҳамоҳангсозии миллӣ ва маҳаллии 

рушди сайёҳии дохилӣ; 

- мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот; 

- Маркази миллии баҳисобгирии субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ ё Феҳристи давлатии субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ; 

- муассисаҳои илмии тадқиқотӣ ва таълимию 

иттилоотӣ; 

- ассотсиатсияҳои сайёҳӣ; 

- иттиҳодияҳои ҷамъиятии сайёҳӣ. 
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3. Субъектҳои истеъмолӣ, ки дар як вақт объекти 

сайёҳии дохилӣ мебошанд, инҳоянд: 

- шаҳрвандоне, ки ба субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ муроҷиат намудаанд;  

- шаҳрвандон (дар алоҳидагӣ ё бо гурӯҳ), ки бо 

маҷмӯи хизматрасонии сайёҳӣ фаро гирифта шудаанд. 

 

Моддаи тафсиршаванда низом (ниг. ба тафс. мод. 

3) ва сохтори идоракунии соҳаи сайёҳии дохилиро 

муқаррар менамояд, ки он қисми ҷудонашавандаи 

муносибатҳо ё объекти танзими қонунгузорӣ ба ҳисоб 

меравад.  

Қисми якуми моддаи 6, ки аз чор сархат иборат 

аст, низоми сайёҳии дохилиро дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон гурӯҳбандӣ намуда, онро иборат аз чор 

сохтор: субъектҳои идоракунанда, ҳамоҳангсоз ва 

мониторинг; субъектҳои хизматрасонӣ; субъектҳои 

истеъмолӣ; объектҳои сайёҳӣ маҳсуб донистааст. 

Мақсад аз ҷудо кардани субъектҳо ба се гурӯҳ – (1) 

идоракунанда, ҳамоҳангсоз ва мониторинг; (2) 

хизматрасон ва (3) истеъмолӣ, ба он асос меёбад, ки 

ҳар кадоми онҳо ваколат/вазифаҳо ва уҳдадориҳои хос, 

мустақил ва касбии худро вобаста ба татбиқи соҳаи 

саёҳӣ доранд (дар поён бо тартиб оварда мешаванд). 

Ин гурӯҳбандиро бо тарзи возеҳ дар расми 2 дидан 

мумкин аст. 
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Расми 2 

 
 

Низом ҳамчун чаҳорчӯбаи идоракунӣ асосан аз 

субъект ва объект иборат аст. Аслан, асоси ҳар як 

санади меъёрии ҳуқуқиро предмет, объект ва субъекти 

он ташкил медиҳанд. 

Предмет, ин мавзӯи санади меъёрии ҳуқуқӣ аст, 

ки дар натиҷаи баррасии мушкилоти муайян  ташкил 

меёбад (интихоб мегардад).  

Объект фарогирандаи муносибатҳои ҷамъиятие 

мебошад, ки предмет/мавзӯи қонун ба онҳо 

нигаронида шудааст. Яъне, аҳли ҷомеа ва мушкилоти 

(муносибатҳои) алоқаманд бо сайёҳӣ (дар мисоли мо)  

дар доираи қонун ҳамчун объект муқаррар гардида, 

онҳо ҷиҳати беҳтар гардонидани вазъи муносибатҳо 

мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд.  

Субъекти соҳа ё муносибатҳои ҳуқуқӣ, ин 

иштирокчиёни раванди он мебошанд, ки вобаста ба 

татбиқи он ваколат/уҳдадориҳои ҳуқуқӣ доранд.  

Субъекти соҳаи сайёҳӣ, ин шахсони ҳуқуқӣ ва воқеии 

ба он бавосита ё бевосита робита дошта мебошанд. 

Субъект, ин хизматрасон, иштирокчӣ, ҳамоҳангсоз, 

дастгирикунанда, татбиқкунанда / амалисозанда 

(фармоишгар / нозир) ва ғғайра  мебошад. 

•Мақомоти ҳокимияти 
давлатӣ 

•Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ 

Субъектҳои 
идоракунанда 

•Ширкатҳои сайёҳӣ 

•Меҳмонхонаҳо, 
фурудгоҳҳо ва ғ. 

Субъектҳои 
хизматрасон •Шаҳрвандон 

•Гурӯҳи шаҳрвандон / 
ташкилотҳо 

Субъектҳои 
истеъмолӣ 
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Чи тавре аён гардид, вазифаи асосии субъектҳои 

идоракунанда, ҳамоҳангсоз ва мониторинг ин танзим 

ва рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи сайёҳӣ 

мебошад, ки он ба фаъолияти бевоситаи ин субъектҳо 

робита дорад. Аслан ба ин гурӯҳи субъектҳо мақомоти 

давлатӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, инчунин 

ташкилоту муассисаҳои таълимӣ ва илмию тадқиқотӣ, 

ки ба идоракунӣ, ҳамоҳангсозӣ, таълиму тарбия, 

таҳлилу омӯзиш, тарғибу ташвиқ, дастурдиҳию 

машваратдиҳӣ, мониторинг ва баҳодиҳии муносибатҳо 

машғуланд, шомил мебошанд. 

Яке аз ин субъектҳо мақомоти ҳокимияти давлатӣ 

ё мақоми идоракунии давлатӣ мебошад. Тибқи 

муқаррароти қонунгузорӣ мақоми идоракунии 

давлатӣ, ин мақоми давлатие мебошад, ки вазифаҳои 

умумии идоракуниро тибқи принсипҳои идоракунии 

муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи муайяни фаъолият 

амалӣ менамояд. Ба мақомоти идоракунии давлатӣ, 

дар баробари мақомоти дигар, мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ, ки ба марказӣ ва маҳаллӣ ҷудо 

мегарданд, шомил мешаванд.  

Мақоми иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ин шакли 

ташкилии амалисозии идоракунии давлатиест, ки дар 

асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатӣ таъсис дода шуда, фаъолият менамояд 

(моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон»).  ҷҷӯҳқ 

Дар навбати худ, низоми мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ, ин маҷмӯи мақомоте, ки таҳти 
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тобеияти якдигар (муносибатҳои иерархӣ) қарор 

дошта, функсияҳои идоракунии давлатиро 

мустақилона ва дар ҳамкории мутақобила татбиқ 

менамоянд ва ба мақомоти иҷроияи марказӣ ва 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тақсим мешаванд 

(моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон»). ҷҷӯҳқ 

Дар сархати дуюми қисми 2 моддаи 

тафсиршаванда ба сифати субъекти идоракунанда, 

ҳамоҳангсоз ва мониторинг шӯроҳои ҳамоҳангсозии 

миллӣ ва маҳаллии рушди сайёҳии дохилӣ муқаррар 

гардидаанд. 

Дар ин ҷо, чи тавре аз номгӯи шӯроҳо бармеояд, 

вазифаи онҳо ҳамоҳангсозӣ буда, ба дастгирӣ ва рушди 

соҳаи сайёҳӣ ҳам дар сатҳи марказӣ ва ҳам дар сатҳи 

маҳаллӣ нигаронида шудааст.   

Шӯро аслан мақоми маслиҳатию машваратӣ 

(коллегиалӣ) буда, бо мақсади муттаҳид ва ҳамоҳанг 

сохтани субъектҳо ва ба самти дуруст, мувофиқ ва 

муносиб равона кардани онҳо ташкил меёбад. 

Ҳамин тариқ, шӯроҳои ҳамоҳангсозии миллӣ ва 

маҳаллии рушди сайёҳии дохилӣ ҳамчун субъект бо 

муттаҳид сохтани субъектҳои дигари дахлдор, аз ҷумла 

мақомоти идоракунии давлатӣ (ниг. ба тафс. мод. 11), 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва соҳибкорон ҷиҳати 

ҳамҳангсозии имкониятҳо, иқтидорҳо ва равона 

кардани онҳо ба рушди соҳаи мазкур ташкил ёфта, 

фаъолият менамоянд (тартиби ташкил ва фаъолияти 

шӯроҳо дар қисматҳои ояндаи Тафсири мазкур оварда 

мешавад).  
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Тибқи сархати сеюми қисми 2 моддаи 6 мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот ба сифати субъекти 

идоракунанда, ҳамоҳангсоз ва мониторинг муқаррар 

гардидааст, ки ин муносибат аз ваколатҳо /вазифаҳо ва 

уҳдадориҳои мақомоти мазкур бармеояд. 

Мутобиқи қонунгузорӣ худидоракунии шаҳрак ва 

деҳот – ин фаъолияти аҳолии шаҳрак ва деҳот 

мебошад, ки бевосита ё ба воситаи мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот таҳти масъулияти худ 

барои ҳал намудани масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва 

фарҳангии аҳамияти маҳаллидошта, бо назардошти 

манфиатҳои умумиҷамъиятӣ, анъанаҳои миллӣ ва 

хусусиятҳои маҳаллӣ, амалӣ мегардад. 

Масъалаҳои дорои аҳамияти маҳаллӣ бошад, ин 

гурӯҳи масъалаҳои ҳамарӯзаи аҳолии шаҳрак ва деҳот 

мебошад, ки барои ҳалли онҳо Ҷамоат масъулияти 

пурра дошта, онҳоро дар доираи стандартҳои давлатӣ, 

мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва бо истифодаи 

маблағҳои худӣ мустақилона амалӣ менамояд. 

Мақоми худидоракунии шаҳрак ва деҳот – Ҷамоат 

(Ҷамоати шаҳрак ва Ҷамоати деҳот) мебошад, ки аз 

ҷониби интихобкунандагони шаҳрак ва деҳот интихоб 

шуда, масъалаҳои дорои аҳамияти маҳаллиро дар 

доираи ваколатҳои худ ҳал мекунад. 

Ҳамин тариқ, ҳама гуна масъалаҳое, ки дар самти 

рушди сайёҳӣ дар маҳал (деҳот/маҳалла) муқаррар 

мегарданд ё ба вуҷуд меоянд, бо ҳамоҳангсозӣ, 

мониторинг, арзёбӣ ва дастгирии Ҷамоат ҳамчун 

субъекти идоракунанда ба амал бароварда мешаванд 

(ваколатҳо ва уҳдадориҳои Ҷамоат дар қисматҳои 

дигари Тафсири мазкур оварда мешаванд). 
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Субъекти дигари идоракунанда, ҳамоҳангсоз ва 

мониторинг, ин  Маркази миллии баҳисобгирии 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ё Феҳристи 

давлатии субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ мебошад. 

Чуноне ки аз номгӯи ин субъект бармеояд, ваколат ва ё 

вазифаи асосии он барои соҳаи сайёҳӣ бисёр 

аҳамиятнок буда, ба танзим ва мониторинги 

субъектҳои дигар, аз ҷумла субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) равона гардидааст. Яъне, 

ин ташкилот/ниҳод худ бевосита субъекти ҳамоҳангсоз 

ва мониторинг мебошад (тартиби ташкил ва 

фаъолияти субъекти мазкур дар қисматҳои дигари 

Тафсири мазкур оварда мешавад).  

Тибқи сархати панҷуми қисми 2 моддаи 6 

муассисаҳои илмии тадқиқотӣ ва таълимию 

иттилоотӣ, низ ҳамчун субъекти идоракунанда, 

ҳамоҳангсоз ва мониторинг муқаррар гардидааст. 

Зимнан, вазифаҳои муассисаҳои илмии тадқиқотӣ 

ва таълимию иттилоотӣ вобаста ба соҳаи сайёҳӣ ба 

амалисозии мониторинг, таҳлилу арзёбии масъалаҳо 

ва омодасозии кадрҳо бештар алоқамнадӣ дорад. 

Ба сифати субъектҳои илмии тадқиқотӣ ва 

таълимию иттилоотӣ дар Тоҷикистон ташкилоту 

муассисаҳои зиёд, ки ҳудудан дар ҳамаи шаҳру 

ноҳияҳо фаъолият мекунанд, аз ҷумла Академияи 

илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, академияҳои соҳавӣ, 

институтҳои илмию тадқиқотӣ, Маркази тадқиқоти 

стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муассисаҳои таълимии касбӣ ва ғайра. Яъне, ин ҳамон 

гурӯҳи ташкилотҳое мебошанд, ки ҳамчун субъекти 

идоракунанда, ҳамоҳангсоз ва мониторинг ба рушди 

фаъолияти сайёҳии мамлакат (таҳқиқ, масъалагузорӣ, 
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пешбинӣ ва ғайра) бевосита тибқи уҳдадориҳои 

оинномавӣ/низомномавӣ метавонанд ҷалб карда 

шаванд.  

Сархатҳои шашум ва ҳафтуми қисми 2 моддаи 

тафсиршаванда ассотсиатсияҳои сайёҳӣ ва 

иттиҳодияҳои ҷамъиятии сайёҳиро ҳамчун субъекти 

идоракунанда, ҳамоҳангсоз ва мониторинг муқаррар 

намудааст. Ҳар дуи ин намуди ташкилотҳо ҷомеаи 

шаҳрвандиро муаррифӣ намуда, ба сифати ташкилоти 

ғайритиҷоратӣ ҷиҳати ошкор ва ҳал намудани 

мушкилоти ҷамъиятӣ, такмили дониш, касб ва 

малакаи кормандони/ мутахассисони соҳаи сайёҳӣ, 

мониторинг ва арзёбии хизматрасониҳои сайёҳӣ, 

кӯмак ба ширкатҳои сайёҳӣ ҷиҳати рушди фаъолият ва 

ғайра метавонанд фаъолият дошта бошанд.  

Иттиҳодияҳои ҷамъиятии сайёҳӣ (ниг. ба тафс. 

мод. 1) намуд ва ё навъи ташкилоти муосир буда, 

махсус барои амалисозии фармоишҳои самтноки 

институтҳои давлатӣ, бахши хусусӣ ва ташкилотҳои 

байналмилалӣ нигаронида шудаанд. Зарурати 

ташаккулёбии чунин иттиҳодияҳо бар он аст, ки 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ бинобар зиёд будани 

сарборӣ ва ширкатҳои сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) 

бинобар салоҳиятнок набудан ва фурсати кам 

доштанашон маҷмӯи амалиёти аҳамиятнок барои 

рушди сайёҳиро (хизматрасониро) ба анҷом расонида 

наметавонанд. Зимнан, роҳи ҳали масъала, ин ҷалб ва 

ё фармоиши ташкилотҳои махсусгардонидашуда, 

салоҳиятнок ва касбӣ мебошад, ки ба сифати ин 

ташкилотҳо – иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ муносиб 

мебошанд. Муносиб будани иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, 

дар баробари салоҳиятнок буданашон, барои иҷрои ин 
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маҷмӯи кор/ хизматрасониҳо бар он аст, ки онҳо на 

барои ба даст овардани фоидаи пулӣ/молӣ, балки 

ҷиҳати рушди ҷомеа тариқи татбиқи ҳадафҳои 

оинномавӣ фаъолият мекунанд, зимнан, онҳо аз 

супоридани якчанд намуди андозҳо озод мебошанд, ки 

ҳам барои мақомоти давлатӣ ва ҳам барои ширкатҳои 

сайёҳӣ (ҷиҳати сарфаи маблағ) муфид арзёбӣ 

мегардад. 

Ассотсиатсияҳои сайёҳӣ низ ҳамчун ташкилоти 

ҷамъиятист, аммо дар асоси узвият таъсис меёбад. 

Тафовути дигар дар он аст, ки ассотсиатсияи сайёҳӣ 

ташкилоти махсусгардонидашуда буда, танҳо дар 

самти сайёҳӣ фаъолият менамояд ва мақсади он 

муттаҳид намудани ширкатҳои сайёҳӣ барои рушди 

имкониятҳо, ташкили низоми шарикӣ, ҳамкории 

мутақобилаи ширкатҳо, ҳамгироии хизматрасониҳои 

онҳо ва ғайра мебошад.           

Қисми 3 моддаи 6 субъектҳои истеъмолӣ, 

ҳамзамон объектҳои сайёҳии дохилиро муқаррар 

намудааст. 

Субъектҳои истеъмолӣ ё истифодабарандагони 

хизматрасонии сайёҳӣ шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие 

(ташкилот, муассиса, шахс), ки дар як вақт ҳам 

истифодабаранда (объект) ва ҳам хизматрасон 

(субъект) мебошанд. Ба ин гурӯҳ мумкин аст чунин 

ниҳодҳоро шомил намуд: меҳмонхона, ошхона, 

фурудгоҳ, таксӣ, роҳбалад, тарҷумон, пешхизмат ва 

ғайра.   

Объектҳои сайёҳии дохилӣ шаҳрвандоне 

мебошанд, ки ба субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

муроҷиат намудаанд. Яъне, ҳанӯз мавриди муроҷиат / 

дархост шахс, аллакай, мақоми объекти сайёҳиро 
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соҳиб мегардад, чун аз рӯи таркиби дархости худ 

масъулияти шахсӣ дошта, то замони муайян (то 

баимзорасонии шартномаи дахлдор) бо субъекти 

хизматрасонии сайёҳӣ гуфтушунид мекунад, ин аз як 

тараф. Аз тарафи дигар, яъне пас аз ба мувофиқа 

расидан, ки шаҳрвандон (дар алоҳидагӣ ё бо гурӯҳ) бо 

маҷмӯи хизматрасонии сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) 

фаро гирифта мешаванд, ҳамчун объект-сайёҳ 

пазируфта шуда, то ба анҷом расидани муҳлати 

хизматрасонӣ/шартнома ба субъекти хизматрасонии 

сайёҳи итоат мекунанд. 

Ба таври нисбатан возеҳ ҷараёни омехташавӣ ва ё 

ҷудошавии субъект ва объекти сайёҳии дохилиро дар 

расми 3 дидан мумкин аст.   

Расми 3 

 
  

Шахси воқеӣ/ 
ҳуқуӣ-субъект 

Шахси воқеӣ/ 
ҳуқуӣ-объект 

Шаҳрванд-
сайёҳ/объект 

Шаҳрванд-
дархостдиҳанда/ 

объект 
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Моддаи 7. Талабот оид ба амалӣ намудани 

хизматрасонии сайёҳӣ 

 

1. Талаботи асосӣ нисбат ба субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ барои машғул гардидан ба 

шакли фаъолияти хизматрасонӣ инҳоянд: 

- доштани ҳайати касбӣ – як ё якчанд шахсони 

соҳиби малакаи касбӣ ва ё тахассуси соҳаи сайёҳӣ; 

- озодона муошират карда тавонистани ҳайати 

мутахассисон бо забони давлатӣ; 

- мавҷудияти макони доимии фаъолият бо 

назардошти шароити мусоиди хизматрасонӣ (ҷойи 

муайяни корӣ ва хизматрасонӣ); 

- заминаи ҳуқуқии фаъолият (қарори муассисон, 

мувофиқаи расмӣ бо мақоми ваколатдор ё дигар 

ҳуҷҷати расмӣ); 

- доштани хатсайри сайёҳии дохилӣ; 

- доштани шаҳодатнома оид ба сатҳ ва сифати 

хизматрасонии сайёҳӣ.   

2. Талаботи асосӣ нисбат ба субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ барои шакли фаъолияти 

пешниҳоди (истеҳсоли) мол ва маҳсулоти (маснуоти) 

сайёҳӣ инҳоянд:  

- доштани ҳайати касбӣ – як ё якчанд шахсони 

соҳибтахассуси самти коркарди маҳсулоти сайёҳӣ; 

- озодона муошират карда тавонистани ҳайати 

мутахассисон бо забони давлатӣ; 

- мавҷудияти макони доимии фаъолият бо 

назардошти шароити мусоиди хизматрасонӣ ва 

истеҳсолӣ (ҷойи муайяни корӣ ва хизматрасонӣ); 

- мавҷудияти қитъаи замин ва ё дӯкони муайяни 

мувофиқашудаи пешниҳоди маҳсулоти сайёҳӣ; 
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- заминаи ҳуқуқии фаъолият (қарори муассисон, 

мувофиқаи расмӣ бо мақоми ваколатдор ё дигар 

ҳуҷҷати  расмӣ); 

- доштани шаҳодатнома оид ба сатҳ ва сифати 

хизматрасонии сайёҳӣ.   

3. Талаботи асосӣ нисбат ба субъектҳои 

хизматрасони сайёҳӣ барои танзим ва тарғиботи 

саёҳати шаҳрвандон дар дохили мамлакат инҳоянд: 

- доштани ҳайати касбӣ – зиёда аз ду шахсони 

соҳиби тахассуси соҳаи сайёҳӣ; 

- озодона муошират карда тавонистани ҳайати 

мутахассисон бо забони давлатӣ ва доштани малакаи 

иттилоотонии омма; 

- мавҷудияти макони доимии фаъолият бо 

назардошти шароити мусоиди хизматрасонӣ (ҷойи 

муайяни корӣ ва хизматрасонӣ). 

4. Дар доираи қоидаҳои амалӣ намудани 

хизматрасонии сайёҳӣ муқаррароти дигар муайян 

карда мешаванд. Қоидаҳои амалӣ намудани 

хизматрасонии сайёҳӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳия ва тасдиқ карда мешаванд. 

5. Шахсони соҳиби малакаи касбӣ ва ё тахассуси 

соҳаи сайёҳӣ метавонанд хатмкардаи муассисаҳои 

таълимии таҳсилоти касбӣ ва иловагӣ (соҳиби ҳуҷҷати 

намунаи давлатии дахлдор) бошанд. 

 

Талабот оид ба амалӣ намудани хизматрасонии 

сайёҳӣ бо мақсади танзим ва рушди муносибатҳо, 

мусоидат ба ташкили фаъолияти субъектҳо аз рӯи 

тарзу усулҳо ва шаклҳои муносиби хизматрасонӣ ба 

роҳ монда шудааст. 
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Чи тавре аз матни моддаи тафсиршаванда дарк  

мешавад талабот нисбат ба се гурӯҳи субъектҳо: 

субъектҳои хизматрасонӣ (ниг. ба тафс. мод. 1), 

субъектҳои истеҳсолӣ ва субъектҳои идоракунӣ (ниг. 

ба тафс. мод. 6) дар алоҳидагӣ муқаррар гардидааст. 

Дар ин ҷо субъектҳои истеҳсолӣ, ин 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти сайёҳӣ (ниг. ба тафс. 

мод. 1) мебошанд, ки дар самти таҳия, коркард ва ба 

фурӯш баровардани молу маҳсулоти (маснуоти) сайёҳӣ 

фаъолият мекунанд, ба монанди ҳунармандон, 

корхонаҳои махсус ва ғайра. 

Қисми 1 моддаи 7 талаботи асосиро нисбат ба 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ барои машғул 

гардидан ба шакли фаъолияти хизматрасонӣ муқаррар 

намудааст, ки он бо тартиби зерин тақозо мегарадад: 

- доштани ҳайати касбӣ иборат аз як ё якчанд 

шахсони соҳиби малакаи касбӣ ва ё тахассуси (ниг. ба 

тафс. мод. 1) соҳаи сайёҳӣ. Ҳайати касбӣ бояд шакли 

кори доимиро дошта бошад, аммо он барои субъектҳои 

навтаъсис, метавонад дар муҳлати то як сол киро карда 

шавад ва ё дар шакли кори мувақатӣ/мавсимӣ 

роҳандозӣ гардад. Дар ин ҷо, кори мувақатӣ ё мавсимӣ 

- намуди коре мебошад, ки вобаста ба шароити табиию 

иқлимӣ он метавонад дар давраи муайян (мавсим), на 

бештар аз шаш моҳ анҷом дода шавад (Кодекси 

меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон); 

- доштани як роҳбалад ва як тарҷумон дар шакли 

корманди доимӣ ё мувақатӣ ва ё ихтиёрӣ (волонтёр). 

Зарурати мавҷудияти роҳбалад дар он аст, ки он қисми 

ҷудонопазири саёҳат буда, касбият, бехатарӣ ва 

сифатнокии хизматрасониро таъмин менамояд. Дар 

ин ҷо, ихтиёрӣ (волонтёр) - шахси воқеиест, ки 
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ихтиёран ва бо интихоби озод вақт, кор ва малакаи 

худро бемузд ва ё ҷуброни хароҷот бевосита ва ё ба 

воситаи ташкилотҳои ҷалбкунанда ба манфиати ҷомеа 

пешниҳод менамояд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи фаъолияти волонтёрӣ»); 

- озодона муошират карда тавонистани ҳайати 

касбӣ бо забони давлатӣ. Аҳамиятнокии талаботи 

мазкур бар масъулияти ҳуқуқӣ, рушди муносибатҳои 

идоракунӣ/коргузорӣ ва талқини фарҳанги миллӣ асос 

меёбад; 

- мавҷудияти макони доимии (муайяни) 

фаъолият бо назардошти шароити мусоиди 

хизматрасонӣ (ҷойи муайяни корӣ ва хизматрасонӣ). 

Масоҳати ҷойи корӣ дар шакли бино ва ё ҳуҷра (утоқ) 

тавсия мегардад, ки на кам аз 20 метри мураббаъ 

бошад. Утоқи корӣ метавонад тариқи иҷора ва ё 

намудҳои дигари расмиёт ба даст оварда шуда бошад; 

- маҳфуз будани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи 

ҳуқуқи фаъолият — қарори муассисон, санад ва ё 

тасдиқнома (тариқи барасмиятдарории мустақими 

интернетӣ) оид ба баҳисобгирӣ дар Феҳристи давлатии  

субъектҳои  хизматрасонии  сайёҳӣ. Яъне, тамоми 

санадҳои заминавӣ ва ё таъсисотӣ бояд дар утоқи корӣ 

дастрас бошанд, зеро ҳар муштарӣ ҳуқуқи талаб 

кардани ин ҳуҷҷатҳоро дорад. Зимнан, мавриди 

коргузорӣ ин ҳуҷҷатҳо барои иқтибос ва корбарӣ 

доимо лозим мегарданд; 

- доштани на кам аз 4 хатсайрҳои сайёҳӣ (ниг. ба 

тафс. мод. 56) бо назардошти шартномаҳои вобастаи 

хизматрасонӣ (ҳамкорӣ), маълумоти мухтасар оид ба 

мавзеи (минтақаи) сайёҳӣ, харитаи роҳ, шароитҳои 

бехатарӣ (суғуртавӣ), на кам аз 4 расмҳои тасвирӣ, 
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арзиши хатсайр ва дигар ҷузъҳо. Хатсайри сайёҳӣ, ин 

ҷузъи асосии фаъолияти сайёҳӣ мебошад, зимнан, 

зарур аст, ки ҳар як субъекти сайёҳӣ хатсайрҳои 

муайяни сайёҳии бо тартиби муқарраршуда 

таҳиягардида, дошта бошанд; 

- доштани шаҳодатнома ва ё сертификат оид ба 

сатҳ ва сифати хизматрасонии сайёҳӣ. Ҳуҷҷати мазкур 

ҳамчун намунаи давлатӣ тибқи талаботи СТ ҶТ 1099–

2013 (Стандартизатсия дар соҳаи сайёҳӣ. Талаботҳои 

асосӣ.) ва ё СТ ҶТ 1102–2013 (Хизматрасонии сайёҳӣ. 

Лоиҳакашии хизматҳои сайёҳӣ.) ва ё СТ ҶТ 1100–2013 

(Хизматрасонии сайёҳӣ. Талабот оиди таъминоти 

бехатарии сайёҳӣ.) аз ҷониби мақомоти дахлдори 

ваколатдори давлатӣ дода мешавад. Ҳамчунин, 

сертификат оид ба сатҳ ва сифати хизматрасонии 

сайёҳӣ метавонад аз ҷониби ташкилотҳои босалоҳияти 

ватанӣ ва байналмилалӣ дар доираи муқаррароти 

(талабот ва ё стандартҳои) Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

байналмилалӣ дода шавад. 

Қисми 2 моддаи тафсиршаванда талаботи асосиро 

нисбат ба субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ барои 

машғул гардидан ба шакли фаъолияти истеҳсол ва 

пешниҳоди (коркард ва фурӯши) молу маҳсулоти 

(маснуоти) сайёҳӣ муқаррар намудааст, ки он бо 

тартиби зерин тақозо мегарадад: 

- доштани ҳайати касбӣ – ташкилот бояд як ё 

якчанд шахсони соҳибтахассуси самти коркарди 

маҳсулоти сайёҳӣ ва ё соҳиби ихтисоси ба ин самти 

фаъолият наздик дошта бошад. Вобаста ба ташкили 

ҳайати касбӣ нигаред ба қисми 1 моддаи 

тафсиршаванда; 
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- озодона муошират карда тавонистани ҳайати 

касбӣ бо забони давлатӣ; 

- мавҷудияти макони доимии (муайяни) 

фаъолият бо назардошти шароити мусоиди истеҳсолӣ 

(ҷойи муайяни корӣ ва хизматрасонӣ). Масоҳати ҷойи 

корӣ дар шакли бино ва ё толор, тавсия мегардад, ки 

на кам аз 30 метри мураббаъ бошад. Толор метавонад 

тариқи иҷора ва ё намудҳои дигари расмиёт ба даст 

оварда шуда бошад; 

- мавҷудияти қитъаи замин ва ё дӯкони муайяни 

мувофиқашудаи пешниҳоди (истеҳсол ва фурӯши) 

маҳсулоти сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 1). Маконе, ки дар 

он ҷой толори истеҳсолӣ ва дукони фурӯши маҳсулоти 

сайёҳӣ ҷойгир меагардад, тибқи тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузорӣ бояд бо мақомоти 

дахлдори давлатӣ мувофиқа гардида бошад; 

- маҳфуз будани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи 

ҳуқуқи фаъолият — қарори муассисон, санад ва ё 

тасдиқнома (нигаред ба қисми 1 моддаи 

тафсиршаванда); 

- доштани ҳамкорон ва ё фармоишгарон / 

иҷрокунандагон оид ба истеҳсол ва ё пешниҳоди 

(истеҳсол ва фурӯши) молу маҳсулоти (маснуоти) 

сайёҳӣ. Яъне, ҳар як субъекти истеҳсолиро (ниг. ба 

тафс. боло) зарур аст, ки ҷиҳати истеҳсоли молу 

маҳсулоти муайяни сайёҳӣ бо ташкилоту муассисаҳо 

ва ё шахсони воқеӣ шартномаи ҳамкорӣ дошта бошад. 

Ин таҷриба бештар дар кишварҳои пешрафтаи Аврупо 

ҷорӣ буда, ба сифати яке аз фишангҳои рушди 

устувори фаъолият истифода мегардад; 

- доштани шаҳодатнома ва ё сертификат оид ба 

сатҳ ва сифати молу маҳсулоти (маснуоти) сайёҳӣ. 
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Ҳуҷҷати мазкур ҳамчун намунаи давлатӣ тибқи 

талаботи стандартҳои давлатии дахлдор аз ҷониби 

мақомоти ваколатдори давлатӣ дода мешавад. 

Ҳамчунин, сертификат оид ба сатҳ ва сифати молу 

маҳсулоти (маснуоти) сайёҳӣ метавонад аз ҷониби 

ташкилотҳои босалоҳияти ватанӣ ва байналмилалӣ дар 

доираи муқаррароти (талабот ва ё стандартҳои) 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва байналмилалӣ дода шавад. 

Қисми 3 моддаи тафсиршаванда талаботи асосиро 

нисбат ба субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ, ки шакли 

фаъолияташон танзими фаъолияти сайёҳӣ ва 

тарғиботи шаҳрвандон ба саёҳат мебошад, муқаррар 

кардааст, аз ҷумла: 

- доштани ҳайати касбӣ – ташкилот бояд зиёда аз 

ду шахсони соҳиби тахассуси соҳаи сайёҳӣ дошта 

бошад. Мутахассисон бояд соҳиби маълумоти касбии 

сайёҳӣ буда, ҳуҷҷати намунаи давлатиро дошта 

бошанд. Ҳайати касбӣ бояд шакли кори доимиро 

дошта бошад, ба истиснои он, ки ҳайати касбӣ барои 

субъектҳои навтаъсис, метавонад дар муҳлати то як 

сол киро (кори мувақатӣ / мавсимӣ) карда шавад; 

- озодона муошират карда тавонистани ҳайати 

касбӣ бо забони давлатӣ ва доштани малака ва 

қобилияти иттилоотонии омма. Ин талаботи хеле 

муҳим аст, зеро вазифаи асосии ин субъектҳо баланд 

бардоштани сатҳи иттилоотнокӣ ва маърифатнокии 

ҷомеа мебошад; 

- мавҷудияти макони доимии (муайяни) 

фаъолият бо назардошти шароити мусоиди 

хизматрасонӣ (ҷойи муайяни корӣ ва хизматрасонӣ). 

Масоҳати ҷойи корӣ дар шакли бино ва ё ҳуҷра (утоқ), 

тавсия мегардад, ки бояд на кам аз 20 метри мураббаъ 



83 

 

бошад. Утоқи корӣ метавонад тариқи иҷора ва ё 

намудҳои дигари расмиёт ба даст оварда шуда бошад; 

- маҳфуз будани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи 

ҳуқуқи фаъолият — қарори муассисон, санад ва ё 

тасдиқнома (ниг. ба қисми 1 моддаи тафсиршаванда); 

- доштани сомона ва саҳифаҳои иҷтимоӣ дар 

шабакаи интернет, ҳамчунин на кам аз 5 намуди 

маводи иттилоотии самти сайёҳӣ. Ин нишонаҳо 

тақозои ҷомеаи муосир мебошад, зимнан, тамоми 

субъектҳо чунин шароитҳоро бояд фароҳам оранд. 

Маводи иттилоотӣ метавонад дар шакли варақа, 

плакат, брошюра ва ғайра, ки инъикосгари маҳсулоти 

сайёҳӣ бошад, омода карда шавад; 

- доштани шаҳодатнома ва ё сертификат оид ба 

сатҳ ва сифати хизматрасонии дахлдори сайёҳӣ. 

Ҳуҷҷати мазкур ҳамчун намунаи давлатӣ тибқи 

талаботи СТ ҶТ 1099–2013 (Стандартизатсия дар соҳаи 

сайёҳӣ. Талаботҳои асосӣ.) ва ё СТ ҶТ 1102–2013 

(Хизматрасонии сайёҳӣ. Лоиҳакашии хизматҳои 

сайёҳӣ.) ва ё стандартҳои дигари дахлдор аз ҷониби 

мақомоти дахлдори ваколатдори давлатӣ дода 

мешавад. Ҳамчунин, сертификат оид ба сатҳ ва сифати 

хизматрасонии дахлдори сайёҳӣ метавонад аз ҷониби 

ташкилотҳои босалоҳияти ватанӣ ва байналмилалӣ дар 

доираи муқаррароти (талабот ва ё стандартҳои) 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва байналмилалӣ дода шавад. 

Хизматрасонии машваратию иттилоотӣ 

метавонад дар шаклҳои зерин амалӣ гардонида шавад: 

- суҳбати фардӣ ва гурӯҳӣ; 

- вохӯриҳо ва мулоқотҳо; 

- муроҷиат ё дархости хаттӣ ва электронӣ; 

- муоширати мустақим ва фосилавӣ. 
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- таҳия ва паҳн намудани маводи иттилоотӣ-

хаттӣ, электронӣ, видеоӣ ва аудиоӣ.  

Қисми 5 моддаи 7 пешбинӣ кардааст, ки дар 

доираи қоидаҳои амалӣ намудани хизматрасонии 

сайёҳӣ муқаррароти дигар муайян карда мешаванд. 

Қоидаҳои амалӣ намудани хизматрасонии сайёҳӣ аз 

ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва 

тасдиқ карда мешаванд. Яъне, талаботи мазкур, чи 

тавре аз номи модда бармеояд, талаботи асосӣ буда, 

талаботи дигар, ки бештар хусусияти ташкилию амалӣ 

доранд, ҳамчун санади зерқонунӣ таҳия ва татбиқ 

карда мешаванд. 

Қисми 6 моддаи мазкур муқаррар кардааст, ки 

шахсони соҳиби малакаи касбӣ ва ё тахассусии соҳаи 

сайёҳӣ метавонанд хатмкардаи муассисаҳои таълимии 

таҳсилоти касбӣ ва иловагӣ (соҳиби ҳуҷҷати намунаи 

давлатии дахлдор) бошанд. Яъне, барои фаъолият дар 

соҳаи сайёҳӣ маҳдудияти касбӣ зиёд набуда, 

имкониятҳои ташкили касбият бо низомҳои таҳсилоти 

иловагӣ, калонсолон, ибтидоии касбӣ, миёна ва олии 

касбӣ пешбинӣ гардидаанд.   
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Моддаи 8. Тартиб ва қоидаҳои стандартонӣ ва 

сертификатсияи хизматрасонии сайёҳӣ 

 

1. Тартиб ва қоидаҳои стандартонӣ ва 

сертификатсияи хизматрасонии сайёҳӣ тибқи Қонуни 

мазкур, дигар санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва қоидаҳои амалӣ намудани 

хизматрасонии сайёҳӣ ба амал бароварда мешаванд. 

2. Стандартонӣ ва ё сертификатсияи 

хизматрасонии сайёҳӣ бо тартиби муқарраргардида аз 

рӯи намудҳои зерини хизматрасонӣ ба роҳ монда 

мешаванд: 

- роҳбаладӣ; 

- тарҷумонӣ; 

- пешхизматӣ; 

- меҳмоннавозӣ. 

3. Намуди дигари хизматрасонӣ, ки бояд 

сертификатсия шавад, бо назардошти бозори 

хизматрасонии соҳаи сайёҳӣ аз ҷониби Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад. 

4. Стандартонӣ ва ё сертификатсияи 

хизматрасонии сайёҳӣ бо тарзҳои зерин ба роҳ монда 

мешаванд: 

- ба воситаи (зимни) муроҷиат ва пешниҳоди 

маҳсулоти сайёҳӣ аз ҷониби субъекти хизматрасонии 

сайёҳӣ ба мақомоти ваколатдори давлатӣ ва дигар 

низоми дахлдор бо тартиби муқарраргардида, вале дар 

муҳлати на зиёда аз 10 рӯз (пас аз қабули дархост); 

- аз ҷониби мақомоти дахлдори давлатӣ ва дигар 

низоми дахлдор бевосита зимни муроҷиат ва дархости 

(талаби) маҳсулоти сайёҳӣ ба (аз) субъекти 

хизматрасонии сайёҳӣ бо тартиби муқарраргардида, 



86 

 

вале дар муҳлати на зиёда аз 10 рӯз (пас аз дастрас 

гардидани маҳсулоти сайёҳӣ). 

5. Тартиб ва қоидаҳои стандартонӣ ва 

сертификатсияи хизматрасонии сайёҳӣ аз ҷониби 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда 

мешаванд. 

 

Тартиб ва қоидаҳои стандартонӣ ва 

сертификатсияи хизматрасонии сайёҳӣ бо мақсади 

муайян намудани меъёрҳо, талабот ва тартиби 

стандартонӣ ва сертификатсияи хизматрасонии 

сайёҳӣ муқаррар карда шудаанд. 

Қисми 1 моддаи 8 мушаххас муқаррар намудааст, 

ки тартиб ва қоидаҳои стандартонӣ ва сертификатсияи 

хизматрасонии сайёҳӣ тибқи Қонуни мазкур, дигар 

санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

қоидаҳои амалӣ намудани хизматрасонии сайёҳӣ ба 

амал бароварда мешаванд. Яъне, заминаи асосӣ барои 

стандартонӣ ва сертификатсияи хизматрасонии 

сайёҳӣ ҳамин қонун ба ҳисоб меравад, зимнан, дар 

моддаи мазкур нишондиҳандаҳои асосии стандартонӣ 

ва сертификатсияи хизматрасонии сайёҳӣ муқаррар 

карда мешаванд.  

Стандартонӣ - фаъолият доир ба қабули 

стандартҳо ва ҳуҷҷатҳои стандартонӣ, инчунин 

муқаррар намудани талаботи техникӣ (меъёр, қоида, 

тавсифҳо ва талаботи дигар нисбат ба объектҳои 

стандартонӣ) бо мақсади татбиқи умумӣ ва 

бисёркаратаи онҳо нисбат ба масъалаҳои доимо 

такроршаванда, ки барои ба даст овардани дараҷаи 

муносибтарини тартиб дар соҳаи коркард, истеҳсол, 

истифодабарӣ, нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл ва коркарди 
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партовҳои маҳсулот, иҷрои кор ва хизматрасонӣ 

мебошад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

стандартонӣ»). 

Стандарт - ҳуҷҷате, ки аз тарафи мақомоти 

ваколатдор оид ба стандартонӣ бо мақсади татбиқи 

умумӣ ва истифодаи бисёркарата тасдиқ гардида, 

қоидаҳо, дастурҳо ва ё тавсифҳои ба маҳсулот 

дахлдошта, аз ҷумла ҷараёну усулҳои истеҳсолотро дар 

бар мегирад, ки интихоби онҳо бо мақсади истифода 

ихтиёрӣ мебошад. 

Шаклҳои стандартонӣ ва сертификатсияи 

хизматрасонии сайёҳӣ асосан ба ду гурӯҳ ҷудо 

мешаванд: стандартҳои давлатӣ ва меъёрҳои 

байналмилалии сертификатсия ва ё стандартонӣ, ки аз 

ҷониби Тоҷикистон пазируфта шудаанд. 

Стандарти давлатӣ - стандарте, ки мақомоти 

ваколатдори давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

стандартонӣ тасдиқ (қабул) намудааст. 

Меъёрҳои байналмилалии сертификатсия ва ё 

стандартонӣ, ки аз ҷониби Тоҷикистон пазируфта 

шудаанд, ҳамчун стандарти байналмилалӣ шинохта 

мешаванд. Стандарти байналмилалӣ – стандарте 

мебошад, ки ташкилоти байналмилалии стандартонӣ 

тасдиқ (қабул) кардааст.  

Қисми 2 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

кардааст, ки стандартонӣ ва ё сертификатсияи 

хизматрасонии сайёҳӣ бо тартиби муқарраргардида аз 

рӯи намудҳои роҳбаладӣ (ниг. ба тафс. мод. 1), 

тарҷумонӣ, пешхизматӣ ва меҳмоннавозӣ ба роҳ 

монда мешаванд. 

Мафҳуми «роҳбаладӣ» тибқи сархати ҳабдаҳуми 

моддаи 1 тавзеҳ дода шудааст. 
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Тарҷумон – шахсест, ки малакаи касбӣ ва ё 

тахассуси дахлдори тарҷумонӣ дошта, салоҳияти 

заруриро соҳиб аст. Кори асосии тарҷумон, ин 

тарҷумаи шифоҳӣ ва хаттӣ бо забони муаян мебошад.  

Тарҷумон бояд ҳуҷҷати намунаи давлатии 

тасдиқкунандаи малакаи касбӣ ва ё тахассуснокӣ 

(диплом ё шаҳодатнома ё сертификат) дошта, малака 

ва маҳорати тарҷумониро соҳиб буда, забони давлатӣ 

ва таърихи халқи тоҷикро хуб донад ва албатта, забони 

муайяни хориҷиро дар сатҳи хуб донад.  

Инчунин, тавсия мегардад, ки тарҷумон 

шаҳрвандии Тоҷикистонро дошта бошад, дар сурати 

шаҳрвандии хориҷиро доштан, тибқи тартиби 

муқарраргардида бояд ба қайд гирифта шуда, дар 

Мақоми ваколатдори давлатии соҳаи сайёҳӣ ҳамчун 

тарҷумон номнавис шуда бошад. 

Шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон – робитаи 

устувори сиёсию ҳуқуқии шахс бо Ҷумҳурии 

Тоҷикистон буда, маҷмӯи ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои 

мутақобилаи тарафҳоро дар бар мегирад. 

Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон – шахсе, ки дар 

рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон буд ё мутобиқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаҳои 

байналмилалии Тоҷикистон шаҳрвандии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро соҳиб шуда бошад (Қонуни 

конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон  «Дар бораи 

шаҳрвандӣ»). 

Ҳар нафаре, ки ба талаботи боло ҷавобгӯй аст, аз 

ҷумла донишҷӯён, унвонҷӯён ва дигар гурӯҳҳо 

метавонанд ба тарҷумонӣ машғул гардад. 
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Пешхизматӣ – шахсест, ки малакаи касбӣ ва ё 

тахассуси дахлдори мутобиқ ба пешхизматӣ дошта, 

салоҳияти заруриро соҳиб аст. Кори асосии 

пешхизмат, ин хизмат карда ба меҳмонон дар 

тарабхонаҳо, ошхонаҳо, меҳмонхонаҳо ва дигар 

нуқтаҳои хизматрасонӣ мебошад. 

Пешхизмат бояд ҳуҷҷати намунаи давлатии 

тасдиқкунандаи малакаи касбӣ ва ё тахассуснокӣ 

(диплом ё шаҳодатнома ё сертификат (дар сурати 

ҳуҷҷати намунаи хориҷиро доштан, он бояд тибқи 

тартиби муқарраргардида ностиртификатсия 

(мутобиқати баробарарзишӣ шуда бошад) дошта, 

малака ва маҳорати пешхизматиро соҳиб буда, 

хушмуомила, ботаҳаммул ва ботамкин бошад, бо 

либоси махсус ва муносиб ба хизматрасонӣ таъмин 

буда, забони давлатиро донад ва оид ба урфу одат, 

арзишҳои миллӣ ва таърихи халқи тоҷик маълумот 

дошта бошад.  

Инчунин, тавсия мегардад, ки пешхизмат 

шаҳрвандии Тоҷикистонро дошта бошад, дар сурати 

шаҳрвандии хориҷиро доштан, тибқи тартиби 

муқарраргардида бояд ба қайд гирифта шуда, дар 

Мақоми ваколатдори давлатии соҳаи сайёҳӣ ҳамчун 

пешхизмат номнавис шуда бошад. 

Ҳар нафаре, ки ба талаботи боло ҷавобгӯй аст, аз 

ҷумла донишҷӯён, унвонҷӯён ва дигар гурӯҳҳо 

метавонанд ба фаъолияти пешхизматӣ машғул 

гарданд. 

Меҳмоннавоз – шахсест, ки малакаи касбӣ ва ё 

тахассуси дахлдори мутобиқ ба меҳмоннавозӣ дошта, 

салоҳияти заруриро соҳиб аст. Кори асосии 

меҳмоннавоз, ин дар фурудгоҳо, меҳмонхонаҳо, 



90 

 

тарабхонаҳо ва дигар нуқтаҳои хизматрасонӣ пешвоз 

гирифтан ва хизмат расонидан (дар шакли 

борбардорӣ, даркушоӣ ва ғайра) ба меҳмонон 

мебошад.  

Меҳмоннавоз бояд ҳуҷҷати намунаи давлатии 

тасдиқкунандаи малакаи касбӣ ва ё тахассуснокӣ 

(диплом ё шаҳодатнома ё сертификат (дар сурати 

ҳуҷҷати намунаи хориҷиро доштан, он бояд тибқи 

тартиби муқарраргардида ностиртификатсия 

(мутобиқати баробарарзишӣ) шуда бошад, ба малака 

ва маҳорати меҳмоннавозӣ соҳиб буда, хушмуомила, 

ботаҳаммул ва ботамкин бошад, бо либоси махсус ва 

муносиб ба хизматрасонӣ / меҳмоннавозӣ таъмин 

бошад, забони давлатиро донад ва оид ба урфу одат, 

арзишҳои миллӣ ва таърихи халқи тоҷик маълумот 

дошта бошад.  

Инчунин, тавсия мегардад, ки меҳмоннавоз 

шаҳрвандии Тоҷикистонро дошта бошад, дар сурати 

шаҳрвандии хориҷиро доштан, тибқи тартиби 

муқарраргардида бояд ба қайд гирифта шуда, дар 

Мақоми ваколатдори давлатии соҳаи сайёҳӣ ҳамчун 

меҳмоннавоз номнавис шуда бошад. 

Ҳар нафаре, ки ба талаботи боло ҷавобгӯй аст, аз 

ҷумла донишҷӯён, унвонҷӯён ва дигар гурӯҳҳо 

метавонанд ба фаъолияти меҳмоннавозӣ машғул 

гарданд. 

Тибқи қисми 3 моддаи 8 намуди дигари 

хизматрасонӣ, ки бояд сертификатсия шавад, бо 

назардошти бозори хизматрасонии соҳаи сайёҳӣ аз 

ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда 

мешавад. Яъне, нишондиҳандаҳои мазкур, чи тавре аз 

номи модда бармеояд, талаботи асосӣ буда, талаботи 
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дигар, ки бештар хусусияти ташкилию амалӣ доранд, 

ҳамчун санади зерқонунӣ таҳия ва татбиқ карда 

мешаванд. 

Қисми 4 моддаи тафсиршаванда стандартонӣ ва ё 

сертификатсияи хизматрасонии сайёҳиро бо ду тарз 

муқаррар кардааст. 

1) Стандартонӣ ва ё сертификатсияи 

хизматрасонии сайёҳи ба воситаи (бар асоси) муроҷиат 

ва пешниҳоди маҳсулоти сайёҳӣ аз ҷониби субъекти 

хизматрасонии сайёҳӣ ба мақомоти дахлдори 

ваколатдори давлатӣ ва дигар ташкилотҳои 

салоҳиятнок бо тартиби муқарраргардида, вале дар 

муҳлати на зиёда аз 10 рӯз (пас аз қабули дархост) 

амалӣ мегардад. Тибқи муқаррароти мазкур қарори 

дахлдор оид ба стандартонӣ ва ё сертификатсияи 

маҳсулоти сайёҳӣ бояд дар муҳлати то 10 рӯз қабул 

карда шавад. Дар сурати нопурра ва ё носаҳеҳ арзёбӣ 

гардидани дархост / пешниҳод, он бояд дар муҳлати то 

5 рӯз ба дархостдиҳанда барои ислоҳ бар гардонида 

шавад; 

2) Стандартонӣ ва ё сертификатсияи 

хизматрасонии сайёҳӣ аз ҷониби мақомоти дахлдори 

давлатӣ ва дигар ташкилотҳои салоҳиятнок бевосита 

зимни муроҷиат ва дархости (талаби) маҳсулоти 

сайёҳӣ ба (аз) субъекти хизматрасонии сайёҳӣ бо 

тартиби муқарраргардида, вале дар муҳлати на зиёда 

аз 10 рӯз (пас аз дастрас гардидани маҳсулоти сайёҳӣ) 

амалӣ мегардад. 

Тибқи қисми 5 моддаи 8 тартиб ва қоидаҳои 

стандартонӣ ва сертификатсияи хизматрасонии 

сайёҳӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муайян карда мешаванд. Ин тартиби 
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муқарраршудаест, ки хусусияти ташкилию амалӣ 

дошта, аз салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бармеояд. Албатта, мавриди таҳияи тартиб ва 

қоидаҳои стандартонӣ ва сертификатсияи 

хизматрасонии сайёҳӣ муқаррароти Қонуни мазкур 

ҳамчун заминаи ҳуқуқӣ пурра ба инобат гирифта 

мешаванд. 
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Моддаи 9. Танзими низоми хизматрасонӣ дар соҳаи 

сайёҳии дохилӣ 

 

1. Барои танзими низоми хизматрасонӣ дар соҳаи 

сайёҳии дохилӣ Феҳристи давлатии субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ (минбаъд – Феҳристи давлатӣ) 

бо тариқи баҳисобгирӣ ташкил карда мешавад.  

Баҳисобгирӣ дар Феҳристи давлатӣ дар ду шакл – 

муқаррарӣ ва электронӣ (тариқи шабакаи интернет) ба 

роҳ монда мешавад. 

Аз рӯзи дар Феҳристи давлатӣ ба ҳисоб гирифта 

шудани (пайдо шудани ном ва дигар нишондиҳандаҳои 

зарурии) дархостдиҳанда (шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, ё 

соҳибкорони инфиродии барои фаъолият дар соҳаи 

сайёҳии дохилӣ дархостдода) фаъолияти он ҳамчун 

субъекти хизматрасонии сайёҳӣ расмӣ ҳисобида 

мешавад. 

Тартиби баҳисобгирӣ дар Феҳристи давлатӣ тибқи 

муқаррароти Қонуни мазкур аз ҷониби мақоми 

ваколатдори давлатӣ муайян карда мешавад. 

Раванди баҳисобгириро дар Феҳристи давлатӣ 

Маркази миллии баҳисобгирии субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ таъмин менамояд. 

2. Ҷиҳати таъмини самаранокии фаъолият дар 

соҳаи сайёҳии дохилӣ сатҳу сифати хизматрасонии 

сайёҳӣ тибқи Қонуни мазкур бо тариқи стандартонӣ ва 

ё сертификатсияи хизматрасонии сайёҳӣ ба танзим 

дароварда мешавад. 

3. Бо мақсади мониторинг ва баҳогузории вазъи 

сайёҳии дохилӣ раванди фаъолияти субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ аз ҷониби субъектҳои дахлдор 

мониторинг ва баҳогузорӣ карда мешавад. 
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4. Шакл ва намудҳои дигари танзими низоми 

хизматрасонӣ дар соҳаи сайёҳии дохилӣ тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда 

мешаванд. 

 

Моддаи 9 муносибатҳоро оид ба танзими низоми 

хизматрасонӣ дар соҳаи сайёҳии дохилӣ муқаррар 

месозад. 

Зарурати ба миён омадани меъёри мазкур, ин ба 

низоми (ниг. ба тафс. мод. 3) муайян даровардани 

муносибатҳои хизматрасонӣ, муқаррар намудани 

чаҳорчӯбаҳои мушаххаси ташкил, татбиқ ва 

ҳамоҳангсозии хизматрасонӣ ба ҳисоб меравад. 

Тибқи қисми 1 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

гардидааст, ки барои танзими низоми хизматрасонӣ 

дар соҳаи сайёҳии дохилӣ Феҳристи давлатии 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ (минбаъд – 

Феҳристи давлатӣ) бо тариқи баҳисобгирӣ ташкил 

карда мешавад. Яъне, асоси низоми хизматрасониро 

дар соҳаи сайёҳии дохилӣ Феҳристи давлатӣ (ниг. ба 

тафс. мод. 1) ташкил медиҳад, ки он аз маълумоти 

дахлдори оморӣ ва иттилоотӣ таркиб меёбад.  

Баҳисобгирӣ дар Феҳристи давлатӣ дар ду шакл – 

муқаррарӣ ва электронӣ (тариқи шабакаи интернет) ба 

роҳ монда мешавад. Баҳисобгирӣ ҳамрадифи 

фаъолиятҳо, ба монанди бақайдгирӣ ва барӯйхатгирӣ 

мебошад, аммо ин шакли соддатари батанзимдарории 

муносибатҳо буда, расмиёт ва муҳлати зиёдро талаб 

намекунад. 

Тарзи баҳисобгирии муқаррарӣ, ин пешниҳоди 

ҳуҷҷатҳо ба тарзу услубҳои ҷорӣ – ташриф овардан ба 

дафтари корӣ, дастрас намудани ҳуҷҷатҳои зарурӣ ва ё 
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нусхаҳои онҳо, суҳбат намудан бо шахсони масъул ва 

ғайра мебошад. 

 Тарзи электронии баҳисобгирӣ тариқи шабакаи 

интернет, истифодаи сомонаи махсусгардонидашуда 

ҳамчун махзани маълумотҳо ба роҳ монда мешавад. 

Яъне, ин низоми виртуалии муносибатҳо ҳамчун 

тақозои ҷомеаи муосир буда, танҳо мавҷудияти почтаи 

электронӣ ва дастрасӣ ба Интернетро талаб менамояд, 

ки бо ин роҳ ҳуҷҷатҳои зарурӣ нусхабардорӣ 

(скан/аксгирӣ) карда шуда, ба сомонаи дахлдор ҷойгир 

карда мешавад. Зимни истифодаи ин усул зарурати 

ташриф овардан ба дафтари корӣ, дастрас намудани 

ҳуҷҷатҳои зарурӣ ва ё нусхаҳои онҳо, суҳбат намудан 

бо шахсони масъул аз байн меравад, илова бар ин аз 

ҳисоби вақт ва хароҷоти молиявӣ сармояи зиёд ба 

субъект/шахс сарфа мегардад.   

Аз рӯзи дар Феҳристи давлатӣ ба ҳисоб гирифта 

шудани (пайдо шудани ном ва дигар 

нишондиҳандаҳои зарурии) дархостдиҳанда (шахси 

воқеӣ ё ҳуқуқӣ, ё соҳибкорони инфиродии барои 

фаъолият дар соҳаи сайёҳии дохилӣ дархостдода) 

фаъолияти он ҳамчун субъекти хизматрасонии сайёҳӣ 

(ниг. ба тафс. мод. 1) расмӣ ҳисобида мешавад. Ин 

муқарраротест, ки дар муҳлати муайян қабул 

гардидани қарори дахлдорро оид ба тасдиқи мақоми 

ҳуқуқии субъект / дархостдиҳанда талаб мекунад. 

Зимнан, субъект / дархостдиҳандаро зарур мегардад, 

ки пас аз муҳлати муайян (ҳудуди 10-30 рӯз пас аз 

санаи дархост) почтаи электронии худ ва сомонаи 

дахлдорро хабар гирад ва аз ҷараёни баррасии 

дархости худ бархурдор гардад.    
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Тартиби баҳисобгирӣ дар Феҳристи давлатӣ тибқи 

муқаррароти Қонуни мазкур аз ҷониби мақоми 

ваколатдори давлатӣ муайян карда мешавад. Чи тавре 

дар боло ишора шуд, барои баҳисобгирӣ дар Феҳристи 

давлатӣ ташкили сомона, шаклҳои дархостдиҳӣ, 

махзани маълумотҳо ва дигар иттилооти ногузир бояд 

таҳия карда шаванд. Ин маҷмӯи муносибатҳои 

ташкилию ҳуқуқие мебошад, ки аз ҷониби мақоми 

ваколатдори давлатӣ – Кумитаи рушди сайёҳии назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар шакли тартиби 

махсус ба амал бароварда мешавад.  

Раванди баҳисобгириро дар Феҳристи давлатӣ 

Маркази миллии баҳисобгирии субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ таъмин менамояд. Яъне, барои 

пешбурди Феҳристи давлатӣ ҳамчун ниҳоди ёрирасон 

ба  мақоми ваколатдори давлатӣ Маркази миллии 

баҳисобгирии субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

таъсис дода мешавад (ниг. ба тафсири моддаи 10). 

Қисми 2 моддаи 9 муқаррар намудааст, ки ҷиҳати 

таъмини самаранокии фаъолият дар соҳаи сайёҳии 

дохилӣ сатҳу сифати хизматрасонии сайёҳӣ тибқи 

Қонуни мазкур бо тариқи стандартонӣ (ниг. ба тафс. 

мод. 8) ва ё сертификатсияи хизматрасонии сайёҳӣ ба 

танзим дароварда мешавад. Ин зарурат, тарз ё усулест, 

ки баҳри рушди устувори соҳаи сайёҳӣ дар сатҳи 

ҷаҳон, бахусус аз ҷониби Созмони умумиҷаҳонии 

сайёҳӣ пазируфта шудааст1. Илова бар ин, сайёҳ (ниг. 

ба тафс. мод. 1) зимни баррасии бастаҳои 

хизматрасонӣ, маҳз ба хизматрасониҳои 

                                           
1 Standards for Sustainable Tourism for the Purpose of Multiliteral Trade Ne-

gotiation (English version) - https://www.e-

unwto.org/doi/book/10.18111/9789284406944 



97 

 

сертификатсияшуда таваҷҷӯҳ мекунад. Дар робита ба 

ин, мақомоти ваколатдори давлатии соҳаи 

стандартонӣ низ бояд тадбирҳои муносиб – 

сабуккунанда андешад. 

Дар қисми 3 пешбинӣ шудааст, ки бо мақсади 

мониторинг ва баҳогузории вазъи сайёҳии дохилӣ 

раванди фаъолияти субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

аз ҷониби субъектҳои дахлдор (ниг. ба тафс. мод. 6) 

мониторинг ва баҳогузорӣ карда мешавад.  

Мониторинг – ин тадқиқот ва ё таҳлили 

натиҷаҳои фаъолият, сифати муносибатҳо ва 

самаранокии татбиқ / амалигардии онҳо мебошад2. 

Мониторинг ҷараёнест, ки вобаста ба объекти худ 

метавонад дар муҳлати кутоҳ ҷамъбаст гардида бошад 

ва ё моҳу солҳои муайян идома ёбад. Аммо натиҷаи он 

нисбат ба дигар усулҳои мавҷудаи таҳлилу арзёбӣ 

устувортар, адолатпазир ва таҳкимбахш мебошад.  

Яъне, дар Қонун мониторинг ҳамчун фишанги 

муосир, василаи таъминкунандаи сифат ва 

самаранокии фаъолият дар соҳаи сайёҳӣ муқаррар 

гардида, татбиқи он аз ҷониби субъектҳои дахлдор 

тақозо мегардад. 

Тибқи қисми 4 моддаи тафсиршаванда – шакл ва 

намудҳои дигари танзими низоми хизматрасонӣ дар 

соҳаи сайёҳии дохилӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба роҳ монда мешаванд. Яъне, дар 

шароити қонунгузории мамлакат ба инобат гирифтани 

ҳамаи василаҳо ва ё воситаҳои танзими низоми 

хизматрасонӣ дар соҳаи сайёҳии дохилӣ дар як санад – 

Қонун имконнопазир аст, зимнан, муносибатҳои 

                                           
2 Правовой мониторинг/ (маводи электронӣ), ш.Душанбе – тарзи 

дастрасӣ: http://www.centrlaw.ru/nauka/index.html 
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дигари дахлдор дар такя ба қонунҳои амалкунанда ба 

танзим дароварда мешаванд. Ин маънои онро дорад, 

ки субъектҳои дахлдор мавриди таҳияи санадҳои 

зерқонунӣ ва ё татбиқи Қонуни мазкур меъёрҳои 

қонунҳои дигари алоқамандро низ бояд ба инобат 

гиранд.  
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Моддаи 10. Фаъолияти Маркази миллии баҳисобгирии 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

 

1. Барои танзими раванди баҳисобгирӣ дар 

Феҳристи давлатӣ Маркази миллии баҳисобгирии 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ (минбаъд – Маркази 

миллӣ) ба сифати шахси ҳуқуқӣ таъсис дода мешавад. 

2. Вазифаҳои Маркази миллӣ иборатанд аз: 

- пешбурди фаъолияти Феҳристи давлатӣ; 

- баҳисобгирии фаъолияти субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ; 

- сабт ва паҳн намудани маълумоти дахлдор 

вобаста ба ташрифи гурӯҳи сайёҳон ба ҳудуд, мавзеъ, 

минтақа ва иншооти муайяни сайёҳӣ; 

- қабул ва бозравонии дархост ва эродҳои 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ оид ба сатҳ ва 

сифати хизматрасонии мақомоти дахлдори давлатӣ;   

- қабул ва бозравонии дархост ва эродҳои 

шаҳрвандон оид ба сатҳ ва сифати хизматрасонии 

сайёҳӣ; 

- пахш намудани ахбор ва иттилоот оид ба 

раванди татбиқи хизматрасонӣ дар соҳаи сайёҳии 

дохилӣ дар мамлакат; 

- вазифаҳои дигаре, ки аз ҷониби мақоми 

ваколатдори давлатӣ муайян карда мешаванд. 

3. Вазифаҳои Маркази миллӣ дар сатҳи маҳал ба 

марказҳои хизматрасонии маҷмӯии сайёҳӣ вобаста 

карда мешаванд. 

4. Фаъолияти ҳисоботии субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ тариқи пешниҳоди маълумот ба 

Маркази миллӣ ва воридсозии онҳо дар Феҳристи 

давлатӣ ба роҳ монда мешавад. 
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Қисми 1 моддаи 10 муқаррар намудааст, ки барои 

танзими раванди баҳисобгирӣ дар Феҳристи давлатӣ 

(ниг. ба тафс. мод. 1) Маркази миллии баҳисобгирии 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ (минбаъд – Маркази 

миллӣ) ба сифати шахси ҳуқуқӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) 

таъсис дода мешавад. Яъне, барои ташкил ва пешбурди 

Феҳристи давлатӣ ниҳоди махсус дар шакли муассисаи 

давлатӣ ё корхонаи воҳиди давлатӣ ё иттиҳодияи 

ҷамъиятӣ ташкил дода мешавад, ки он ҳамчун 

ёрирасон бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ 

зери ҳамоҳангсозии мақоми ваколатдори давлатии 

соҳаи сайёҳӣ (тибқи талаботи моддаи 9) фаъолият 

мекунад. 

Қисми 2 моддаи тафсиршаванда вазифаҳои 

асосии Маркази миллиро чунин муайян намудааст: 

- пешбурди фаъолияти Феҳристи давлатӣ. Яъне, 

корҳои ташкилию амалии Феҳристи давлатӣ пурра аз 

ҷониби Маркази миллӣ ба роҳ монда мешаванд; 

- баҳисобгирии фаъолияти субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ. Баррасии дархостҳо ва 

пешниҳоди онҳо ба мақоми ваколатдори давлатӣ 

барои қабули қарор оид ба додани мақоми ҳуқуқӣ бар 

уҳдаи Маркази миллӣ мебошад; 

- сабт ва паҳн намудани маълумоти дахлдор 

вобаста ба ташрифи гурӯҳи сайёҳон ба ҳудуд, мавзеъ, 

минтақа ва иншооти муайяни сайёҳӣ. Вобаста ба ҳама 

ташрифҳои сайёҳон ба ҳудуди мамлакат корҳои 

оморию иттилоотиро ба роҳ мемонад, албатта, 

шаклҳои оморӣ таҳия карда, онҳоро тариқи мустақим 

(онлайн) ва муқаррарӣ ба амал мебарорад, то ин ки 

иҷрои вазифаи мазкур мукаммал гардад; 
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- қабул ва бозравонии дархост ва эродҳои 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ оид ба сатҳ ва 

сифати хизматрасонии мақомоти дахлдори давлатӣ. 

Дар баробари баҳисобгирӣ вазифаи дигари Маркази 

миллӣ, ин қабули дархосту эродҳо ва ё шикоятҳои 

субъектҳои дахлдор мебошад, ки онҳоро барои баррасӣ 

ба мақомоти дахлдори давлатӣ фиристода, ҷараёни 

баррасии онҳоро бо ҳамоҳангии мақоми ваколатдори 

давлатӣ назорат мебарад;   

- қабул ва бозравонии дархост ва эродҳои 

шаҳрвандон оид ба сатҳ ва сифати хизматрасонии 

сайёҳӣ. Ҳамчунин вазифаи дигари Маркази миллӣ, ин 

қабули дархосту эродҳо ва ё шикоятҳои сайёҳон 

мебошад, ки онҳоро барои баррасӣ ба ташкилоту 

муассисаҳои дахлдор фиристода, ҷараёни баррасии 

онҳоро бо ҳамоҳангии мақоми ваколатдори давлатӣ 

назорат мебарад; 

- пахш намудани ахбор ва иттилоот оид ба 

раванди татбиқи хизматрасонӣ дар соҳаи сайёҳии 

дохилӣ дар мамлакат. Ин вазифаи хеле муҳим аст, ки 

он одатан аз ҷониби бахшҳои иттилоотии ташкилоту 

муассисаҳо бевосита амалӣ гардонида мешаванд. Дар 

ин ҷо бо амалӣ гардонидани вазифаи мазкур низоми 

муосири идоракунӣ – касбикунонии соҳаи иттилоотӣ 

ва сарфа кардани буҷети давлатӣ ба кор даромада, 

сарбории мақоми ваколатдори давлатиро хеле сабук 

мегардонад, яъне масъалаҳои ҷамъоварӣ ва пахши 

ахбору иттилооти соҳаи сайёҳӣ пурра ба уҳдаи 

Маркази миллӣ вогузор мегардад; 

- вазифаҳои дигар аз ҷониби мақоми ваколатдори 

давлатӣ муайян карда мешаванд. Дар баробари ин 

вазифаҳо мумкин аст, ки вазифаҳои дигар низ ба уҳдаи 
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Маркази миллӣ аз ҷониби мақоми ваколатдори 

давлатӣ вогузор карда шавад, агар онҳоро қонунгузорӣ 

манъ накарда бошад. 

Тибқи қисми 3 моддаи 10 муқаррар гардидааст, ки 

вазифаҳои Маркази миллӣ дар сатҳи маҳал ба 

марказҳои хизматрасонии маҷмӯии сайёҳӣ вобаста 

карда мешаванд. 

Ин маънои онро дорад, ки Маркази миллӣ бояд 

дар тамоми шаҳру ноҳияҳо намояндагиҳо/сохторҳои 

маҳаллии худро дар симои ё бо унвони марказҳои 

хизматрасонии маҷмӯии сайёҳӣ дошта бошад. Ин 

вазифа дар ду шакл метавонад сурат гирад: 1) таъсиси 

намояндагӣ ҳамчун сохторҳои зертобеъ – марказҳои 

хизматрасонии маҷмӯии сайёҳӣ, ки дар баробари 

вазифаҳои вогузорнамудаи Маркази миллӣ дигар 

вазифаҳоро низ доранд (ниг. ба тафсири моддаи 

дахлдор); 2) ташкили намояндагӣ дар заминаи 

марказҳои хизматрасонии маҷмӯии сайёҳӣ бо додани 

ҳуқуқи идоракунӣ (вогузор намудани вазифаҳо / 

ваколатҳои муайян).   

Қисми 4 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

намудааст, ки фаъолияти ҳисоботии субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ тариқи пешниҳоди маълумот ба 

Маркази миллӣ ва воридсозии онҳо дар Феҳристи 

давлатӣ ба роҳ монда мешавад. Яъне, вобаста ба 

пешниҳоди ҳисобот субъектҳои соҳаи сайёҳи уҳдадор 

гардидаанд, ки ба Маркази миллӣ тобеият дошта 

бошанд ва ахбори заруриро тибқи талаботи 

муқаррарнамудаи Маркази миллӣ дар мувофиқа бо 

мақоми ваколатдори давлатӣ ба Феҳристи давлатӣ 

ворид созанд. 
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Моддаи 11. Шакли фаъолияти субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ 
 

1. Субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ метавонанд 

дар шакли шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ, давлатӣ ва ғайридавлатӣ, гурӯҳӣ 

(корпоративӣ) ва фардӣ фаъолият намоянд. 

2. Субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ метавонанд 

аз рӯи шаклҳо ва намудҳои сайёҳии дохилӣ, ки тибқи 

Қонуни мазкур муайян шудаанд, фаъолият намоянд. 

3. Субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ бо талабот ва 

тартиби содаи барасмиятдарории фаъолият аз рӯи шакл 

ва намудҳои муайяни сайёҳии дохилӣ ҳавасманд 

гардонида мешаванд. 

4. Субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ метавонанд 

бе иҷозатнома, вале бо риояи муқаррароти Қонуни 

мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба фаъолияти хизматрасонӣ аз рӯи шакл ва 

намудҳои сайёҳии дохилӣ машғул гарданд.  

 

Қисми 1 шакл (тарзу услуби) фаъолияти 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳиро муқаррар 

намудааст. Тибқи ин муқаррарот субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ метавонанд дар шакли шахси 

воқеӣ ё шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкорони инфиродӣ (ниг. ба 

тафс. мод. 1) таъсис ёфта, фаъолият намоянд. Ин навъи 

фаъолият аз ҳамон гурӯҳи шаклҳои фаъолият мебошад, 

ки тибқи қонунгузории мамлакат дорои  ташкилоти 

соҳибмақом ва ё шахси соҳиби мақоми ҳуқуқӣ маҳсуб 

мегардад.  

Фарқияти байни ин шаклҳо дар он аст, ки яке 

нисбати дигаре масъулияти зиёдтар, аммо ташвиши 
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камтар дорад, аз ҷумла уҳадориҳои пардохтӣ (пулӣ), 

яъне чи қадре ки масъулият зиёд бошад, то ҳамон 

андоза ташвишу уҳадориҳои пардохтӣ камтар аст. Дар 

робита ба ин, масъулияти шахси ҳуқуқӣ нисбат ба 

соҳибкори инфиродӣ ва масъулияти соҳибкори 

инфиродӣ нисбат ба шахси воқеӣ зиёд мебошад.  

Аммо, принсипҳои идоракунӣ баръакси ҳамин 

ҳолат ва ё самаранокии истифодаи захираҳоро тақозо 

мекунад. Мисол: (1) агар шахс танҳо бошаду фаъолияти 

мавсимии (мувақатии) тиҷоратӣ дошта бошад, пас, ба 

ӯ ҳамчун шахси воқеӣ фаъолият кардан тавсия 

мегардад, аммо, (2) агар шахс танҳо бошаду фаъолияти 

доимии (муътадили) тиҷоратӣ дошта бошад, пас, ба ӯ 

ҳамчун соҳибкори инфиродӣ фаъолият кардан тавсия 

мегардад, илова бар ин, (3) агар фаъолияти доимии 

(муътадили) тиҷоратии шахс васеъ шуда, шахсони 

дигар низ ҳамчун корманд ба он ҷалб гардида бошанд, 

пас, ба ӯ ҳамчун шахси ҳуқуқӣ фаъолият кардан тавсия 

мегардад. 

Ҳамин тариқ, чи тавре аз тафсири ду сархати боло 

бармеояд, мақсади давлат, дар ин ҷо, ин сабукӣ ва 

имконияти интихоб додан ба шаҳрвандон мебошад. 

Зимнан, қонунгузорӣ ба ҳама шаклҳои фаъолият тарзу 

тартиби муносиб ва мувофиқи танзимкунӣ ва 

уҳдадориҳо муқаррар намудааст.  

Ҳамчунин, субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

метавонанд ҳамчун субъекти давлатӣ ё ғайридавлатӣ 

ва гурӯҳӣ (корпоративӣ) ё фардӣ ташкил ёбанд. 

Субъектҳои давлатӣ ба шаклҳои муайян - мақоми 

идоракунии давлатӣ, корхонаи воҳиди давлатӣ, 

корхонаи давлатии фаръӣ ва ғайра ҷудо мешаванд.     
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Мақоми идоракунии давлатӣ - мақоми давлатие, 

ки вазифаҳои умумии идоракуниро тибқи принсипҳои 

идоракунии муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи муайяни 

фаъолият амалӣ менамояд (ҚҶТ «Дар бораи низоми 

мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон»). 

Корхонаи воҳиди давлатӣ ташкилоти тиҷоратиест, 

ки ҳуқуқи ба молумулки вобастакардаи молик соҳиб 

шуданро надорад (ҚҶТ «Дар бораи корхонаҳои 

давлатӣ», КГҶТ қ.1.)  

Корхонаи давлатии фаръӣ - шахси ҳуқуқиест, ки 

дар назди дигар корхонаи давлатӣ, аз ҳисоби қисми 

моликияти он  таъсис меёбад. 

Субъектҳои ғайридавлатӣ ба ду шакл: тиҷоратӣ ва 

ғайритиҷоратӣ ҷудо мешаванд. 

Субъекти тиҷоратӣ ташкилотест, ки ба даст 

овардани фоидаро мақсади асосии фаъолияти худ 

қарор додааст.  

Субъекти ғайритиҷоратӣ ташкилотест, ки мақсади 

он ба даст овардани фоида ва тақсими он (фоида) 

байни иштирокчиён намебошад. 

Зимнан, шахси ҳуқуқие, ки ташкилотҳои тиҷоратӣ 

мебошанд, метавонанд дар шакли ширкату 

ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ, кооперативҳои тиҷоратӣ, 

корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва коммуналӣ таъсис дода 

шаванд. 

Субъекти гурӯҳӣ (кооперативӣ), ин ташкилоти 

тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратие мебошад, ки аз гурӯҳи 

иштирокчиён (аъзо, саҳмдорон) иборат аст. 

Субъекти фардӣ – ин шахси воқеӣ ва соҳибкори 

инфиродӣ ба ҳисоб меравад. 



106 

 

 Тибқи қисми 2 моддаи 11 муқаррар гардидааст, 

ки субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ метавонанд аз 

рӯи шаклҳо ва намудҳои сайёҳии дохилӣ, ки тибқи 

Қонуни мазкур муайян шудаанд, фаъолият намоянд. 

Шакл ва намудҳои сайёҳии дохилӣ гуногун буда, онҳо 

таркиби асосии фаъолиятро дар соҳаи сайёҳии дохилӣ 

ташкил медиҳанд (ниг. ба тафсири моддаи 12). 

Мутобиқи қисми 4 моддаи тафсиршаванда – 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ бо талабот ва 

тартиби содаи барасмиятдарории фаъолият аз рӯи 

шакл ва намудҳои муайяни сайёҳии дохилӣ ҳавасманд 

гардонида мешаванд.  

Яъне, барои ҳавасмандгардонӣ ба сифати 

фишанги асосӣ шакл ва намуди сайёҳии дохилӣ, ки аз 

ҷониби субъекти дахлдор интихоб гардидааст, ба 

инобат гирифта мешавад. 

Тартиби содаи барасмиятдарории фаъолият, ин 

истифодаи муқаррароти Қонуни мазкур, аз ҷумла 

имкониятҳо ва ё шароитҳои пешниҳоднамудаи 

Феҳристи давлатӣ, имтиёзҳо ва тадбирҳои давлатӣ, ки 

махсус барои соҳаи сайёҳии дохилӣ муқаррар 

гардидаанд, мебошад. 

Қисми 5 моддаи 11 масъалаи ниҳоят муҳимро, ки 

ҳамчун дастгирии давлатӣ, ҳавасмандгардонӣ ба 

фаъолияти сайёҳӣ ва сабккунандаи низоми 

баррасмиятдарорӣ арзёбӣ мегардад, фаро гирифтааст 

– субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 

1) метавонанд бе иҷозатнома, вале бо риояи 

муқаррароти Қонуни мазкур ва дигар санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолияти 

хизматрасонӣ аз рӯи шакл ва намудҳои сайёҳии 

дохилӣ машғул гарданд.  
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Ин маънои онро дорад, ки субъекти 

хизматрасонии сайёҳӣ, агар ният ва омодагӣ ба 

машғул гардидан ба фаъолият дар соҳаи сайёҳии 

дохилиро дошта бошад, пас метавонад фаъолияти 

худро бидуни иҷозатнома, аммо тариқи баҳисобгирӣ 

дар Феҳристи давлатӣ ба роҳ монад. Ҳатто барои 

баҳисобгирӣ дар Феҳристи давлатӣ метавонад аз 

макони худ, яъне аз ҷойи будубоши худ берун 

набаромада, бо истифода аз имкониятҳои техникӣ 

(компютер) ва шабакаи Интернет фаъолияти сайёҳии 

дохилии худро ба расмият дарорад (ба рӯйхат гирад). 
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Моддаи 12. Шакл ва намудҳои сайёҳии дохилӣ 

 

1. Сайёҳии дохилӣ аз шаклҳои зерини фаъолият 

иборат мебошад: 

- хизматрасонӣ; 

- пешниҳоди (истеҳсоли) мол ва маҳсулоти 

(маснуоти) сайёҳӣ; 

- танзим ва тарғиботи саёҳати шаҳрвандон дар 

дохили мамлакат. 

2. Сайёҳии дохилӣ дар Тоҷикистон ба намудҳои 

зерин ҷудо мешавад: 

- фарҳангӣ ва маънавию маърифатӣ (васеъ 

гардонидани ҷаҳонбинии маънавӣ тавассути ташриф ба 

осорхонаҳо, театрҳо, боғҳо ва дигар ҷойҳои таърихӣ, 

мавзеъҳо ва иншооти динӣ, инчунин ширкат дар 

чорабиниҳои гуногуни омӯзишӣ); 

- варзишӣ (обӣ, зимистона, шикор ва моҳидорӣ); 

- саргузаштдор (кӯҳнавардӣ, ҳавонавардӣ, фуруд 

омадан тариқи шаршара, аспсаворӣ, дучархаронӣ дар 

кӯҳсор, мототсиклронӣ, ғаввосӣ); 

- корӣ ё хизматӣ (сафаре, ки аз 24 соат зиёд тӯл 

мекашад); 

- намоишию тадқиқотӣ (иштирок дар ҳамоишҳои 

гуногуни маърифатӣ, фарҳангӣ, илмӣ ва амалӣ); 

- ҳавасмандгардонии гурӯҳӣ (сайру саёҳати гурӯҳи 

шаҳрвандони касбу кор ва шуғли ягона дошта); 

- тандурустӣ (сайр (ташриф) ҷиҳати табобат ва 

барқароркунии ҷисмонӣ ва рӯҳӣ); 

- деҳотӣ (шиносоӣ бо тарзи зист, анъанаҳо ва урфу 

одатҳои маҳаллии деҳот); 

- экологӣ (сайр ба ҷойҳои дурдаст, ҳифзи муҳити 

зист); 
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- динию таърихӣ (ташриф ба мавзеъҳо ва иншооти 

динию таърихӣ ва фарҳангӣ); 

- мактабӣ (сайру саёҳати муташаккилонаи 

таълимгирандагон ба мавзеъҳо ва иншооти таърихӣ, 

фарҳангӣ ва муосир).  

 

Моддаи 12  шакл ва намудҳои асосии сайёҳии 

дохилиро муқаррар намудааст, ки барои субъектҳои 

дахлдор ҳамчун роҳнамо ва чаҳорчӯбаи фаъолият 

хизмат мекунад. 

Тибқи қисми 1 моддаи тафсиршаванда шаклҳои 

сайёҳии дохилӣ аз се гурӯҳи муносибатҳо иборат аст: 

1) хизматрасонӣ (ниг. ба тафс. мод. 1); 2) истеҳсолӣ ё 

пешниҳоди (истеҳсоли) мол ва маҳсулоти (маснуоти) 

сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 7); 3) идоракунӣ ё танзим ва 

тарғиботи саёҳати шаҳрвандон дар дохили мамлакат 

(ниг. ба тафс. мод. 6). Яъне, субъектҳои сайёҳии дохилӣ 

маҳз аз рӯи ҳамин шаклҳои фаъолият амал мекунанд. 

Албатта, ҳар як субъект метавонад, ки ду (се) шакли 

фаъолият дошта бошад, аммо бо мақсади пешгирии 

ҳолатҳои сӯиистифода, коррупсионӣ ва низои 

манфиатҳо ба субъектҳо фаъолият аз рӯи як шакл 

тавсия мегардад. Зимнан, ба субъектҳои идоракунӣ 

(ниг. ба тафс. мод. 6), аз ҷумла мақомоти давлатӣ (ниг. 

ба тафс. мод. 11) қонунгузор барои машғул шудан ба ду 

(се) шакли фаъолият маҳдудият гузоштааст. 

Қисми 2 моддаи 12 намудҳои сайёҳии дохилиро 

чунин муайян намудааст. 

1) Сайёҳии фарҳангӣ ва маънавию маърифатӣ – 

намуди сайёҳиест, ки ба васеъ гардонидани 

ҷаҳонбинии маънавӣ тавассути ташриф ба осорхонаҳо, 

театрҳо, боғҳо ва дигар ҷойҳои таърихӣ, мавзеъҳо ва 
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иншооти динӣ, инчунин ҷалб ва иштирок дар 

чорабиниҳои гуногуни омӯзишӣ равона гардидааст. 

2) Сайёҳии варзишӣ (обӣ, зимистона, тирпаронӣ 

ва моҳидорӣ) - намуди ташрифи сайёҳиест, ки бо 

мақсади ташаккули тарзи ҳаёти солим, тарбияи 

ҷисмонӣ, танзими экологӣ, фароғат, тамрини варзишӣ 

ва иштирок дар чорабиниҳои варзишии сатҳи гуногун 

амалӣ мегардад. 

3) Сайёҳии саргузаштдор (шикор, кӯҳнавардӣ, 

ҳавонавардӣ, фуруд омадан тариқи шаршара, 

аспсаворӣ, дучархаронӣ дар кӯҳсор, мототсиклронӣ, 

ғаввосӣ) – ташрифи ғайриоддии сайёҳиест, ки 

хусусияти эҳсосотӣ ва хотирмонӣ дошта, дар шакли 

шикори ҳайвонот, фуромадан бо қайиқ, парашут, 

саворӣ бо асп, дучарха, нақлиёти заминӣ, паридан бо 

нақлиёти ҳавоӣ, лижаронӣ, кӯҳнавардӣ ва дигар 

шаклҳои шуғли ғайриоддӣ ба роҳ монда мешавад. 

4) Сайёҳии корӣ ё хизматӣ (сафаре, ки аз 24 соат 

зиёд тӯл мекашад) – ташрифи сайёҳиест, ки бо 

мақсадҳои хизматӣ ҷиҳати иштирок дар чорабиниҳои 

муайян, такмили дониш, ташаккули робитаҳои 

ҳамкорӣ ва иҷрои дигар вазифаҳои хизматӣ ба роҳ 

монда шавад. 

5) Сайёҳии намоишию тадқиқотӣ (иштирок дар 

ҳамоишҳои гуногуни маърифатӣ, фарҳангӣ, илмӣ ва 

амалӣ) – ташрифи сайёҳиест, ки бо мақсади намоиш ва 

муаррифии дастовардҳо, имкониятҳо, захираҳо ва 

барои истифода пешниҳод намудани онҳо амалӣ 

мегардад. 

6) Сайёҳии ҳавасмандгардонии гурӯҳӣ (сайру 

саёҳати гурӯҳи шаҳрвандони касбу кор ва шуғли ягона 

дошта) – ташрифи  муташаккилонаи ду ва зиёда 
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сайёҳон (шахсони) касбу кор ва шуғли ягона дошта, ки 

бо маҷмӯи ягонаи хизматрасониҳои гурӯҳӣ дар як вақт 

ва як хатсайр амалӣ мегардад. 

7) Сайёҳии тандурустӣ (сайр (ташриф) ҷиҳати 

табобат ва барқароркунии ҷисмонӣ ва рӯҳӣ) – 

ташрифи сайёҳатест, ки бо мақсади истироҳат, 

роҳатафзоӣ, табобат, барқароркунии ҷисмонӣ ва рӯҳӣ 

дар осоишгоҳо ва маконҳои дигари муносиб амалӣ 

мегардад. 

8) Сайёҳии деҳотӣ (шиносоӣ бо тарзи зист, 

анъанаҳо ва урфу одатҳои маҳаллии деҳот) – ташрифи 

сайёҳиест, ки ба деҳотҷойҳо бо мақсади шиносоӣ бо 

вазъ ва тарзи зиндагӣ, ҳамчунин урфу одат ва 

анъанаҳои миллӣ дар маҳал ба роҳ монда мешавад. 

9) Сайёҳии экологӣ (сайр ба ҷойҳои дурдаст, 

ҳифзи муҳити зист) – намуди саёҳатест, ки дар муҳити 

табиат сурат гирифта, мақсади он тамошои 

манзараҳои табиӣ (кӯҳсор, ҷангалзор, боғу гулгаштҳо 

ва ғайра) ва дастгирии ҳифзи муҳити зист мебошад. 

10) Сайёҳии динию таърихӣ (ташриф ба мавзеъҳо 

ва иншооти динию таърихӣ ва фарҳангӣ) – ташрифи 

сайёҳиест, ки бо мақсади зиёрати ҷойҳои (мавзеъҳои) 

муқаддаси таърихии диннӣ, иттилоотнокӣ ва анҷом 

додани амали хайр ба роҳ монда мешавад. 

11) Сайёҳии мактабӣ (сайру саёҳати 

муташаккилонаи таълимгирандагон ба мавзеъҳо ва 

иншооти таърихӣ, фарҳангӣ ва муосир) – намуди 

саёҳати муташаккили таълимгирандагон мебошад, ки 

бо мақсади шиносоӣ ва иттилоотнокӣ оид ба таърих, 

фарҳанг, тамаддун ва арзишҳои дигари ҷолиб, 

ҳамчунин омӯхтани забонҳои хориҷӣ, касбу ҳунар, 
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такмили ихтисос ва таҷрибаомӯзӣ ба роҳ монда 

мешавад. 
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БОБИ 3. САЛОҲИЯТ ВА ВАКОЛАТИ МАҚОМОТИ ҲОКИ-

МИЯТИ ДАВЛАТӢ 

 

Моддаи 13. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар соҳаи сайёҳии дохилӣ 

 

Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

соҳаи сайёҳии дохилӣ инҳоянд: 

- пешбурди сиёсати давлатӣ дар соҳаи сайёҳии 

дохилӣ; 

- тасдиқи стратегия ва барномаҳои давлатии 

рушди соҳаи сайёҳии дохилӣ; 

- тасдиқи қоидаҳои амалӣ намудани 

хизматрасонии сайёҳӣ; 

- тасдиқи Низомномаи Шӯрои ҳамоҳангсозии 

миллӣ оид ба рушди сайёҳии дохилӣ; 

- таъсиси ҷоизаҳо дар соҳаи сайёҳии дохилӣ; 

- амалӣ намудани салоҳияти дигари 

пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 

Низоми қонунгузорӣ дар баробари муайян 

намудани меъёрҳои танзимкунанда, ҳамчунин 

чаҳорчӯбаи муносибатҳоеро фаро мегирад, ки ҳамчун 

таркиби санад аз салоҳият ва ваколатҳои мақомоти 

идоракунӣ иборат мебошад. 

Тибқи моддаи 13 салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соҳаи сайёҳии дохилӣ муқаррар карда 

шудааст. Сиёсати давлатӣ (ниг. ба тафс. мод. 4) дар 

соҳаи сайёҳии дохилӣ аз салоҳияти бевоситаи 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар радифи танзими 

муносибатҳои идорӣ бармеояд. 



114 

 

Илова бар ин, Қонун таҳия ва амалисозии 

санадҳои зиёдеро тақозо мекунад, ки қисми муайяни 

онҳо ҳамчун санадҳои (меъёрҳои) ҳатмии сиёсӣ аз 

ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда 

мешаванд. Ин санадҳо, дар навбати худ, аз ҷониби 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии дахлдор таҳия 

гардида, бо тартиби мувофиқасозӣ тариқи (бо) 

вазорату идораҳои дахлдор ба Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои тасдиқ пешниҳод карда мешавад. Аз 

ҷумла, стратегия ва барномаҳои давлатии рушди соҳаи 

сайёҳии дохилӣ, қоидаҳои амалӣ намудани 

хизматрасонии сайёҳӣ, ки дар моддаҳои боло тавзеҳ 

дода шуд, Низомномаи Шӯрои ҳамоҳангсозии миллӣ 

оид ба рушди сайёҳии дохилӣ, таъсиси ҷоизаҳо дар 

соҳаи саёҳии дохилӣ  ва ғайра. Ин гурӯҳи санадҳое 

мебошанд, ки таҳия ва қабули онҳо дар доираи Қонун 

тақозо гардидааст ва нисбати онҳо дар моддаҳои 

дахлдор тавзеҳот оварда мешавад.   
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Моддаи 14. Ваколатҳои мақоми ваколатдори давлатӣ 

дар соҳаи сайёҳии дохилӣ 

 

Ваколатҳои мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи 

сайёҳии дохилӣ инҳоянд: 

- татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи сайёҳии 

дохилӣ; 

- ҳамоҳанг сохтани фаъолияти субъектҳои 

хизматрасонӣ дар соҳаи сайёҳии дохилӣ; 

- таҳлили вазъият, баррасӣ ва пешниҳоди 

масъалаҳо ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

рушди соҳаи сайёҳии дохилӣ; 

- таҳия ва барои тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешниҳод намудани лоиҳаи стратегия ва 

барномаҳои давлатии рушди соҳаи сайёҳии дохилӣ; 

- таҳия ва барои тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешниҳод намудани лоиҳаи қоидаҳои 

амалӣ намудани хизматрасонии сайёҳӣ; 

- таҳия ва бо тартиби муқарраргардида тасдиқ 

намудани Тартиби фаъолияти амалию ташкилӣ ва 

ҳуқуқии роҳбалад ва тарҷумон;  

- таҳлил ва муайян намудани талабот ба хатсайри 

сайёҳии дохилӣ; 

- таҳия ва тасдиқ намудани дигар санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи муносибатҳо дар 

соҳаи сайёҳии дохилӣ; 

- таҳлил ва пешниҳоди масъалаҳо ба Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ба амал баровардани 

фармоиши иҷтимоии давлатӣ дар самти тадқиқ, таҳлил, 

мониторинг ва таҳкими равандҳои ташкили сайёҳии 

дохилӣ; 
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- мониторинг ва баҳогузории раванди фаъолияти 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ; 

- ташкили Феҳристи давлатӣ; 

- таъсиси Маркази миллӣ; 

- пешниҳоди таклифҳо ба Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба таъсиси ҷоизаҳо дар соҳаи сайёҳии 

дохилӣ; 

- амалӣ намудани ваколатҳои дигари 

пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 

Дар моддаи 14 ваколатҳои мақоми ваколатдори 

давлатӣ дар соҳаи сайёҳии дохилӣ муқаррар карда 

шудаанд. Мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи 

сайёҳии дохилӣ, ин Кумитаи рушди сайёҳии назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Чи тавре дар моддаи қаблӣ таъкид шуд, агар ба 

пешбурди сиёсати давлатӣ дар соҳаи сайёҳии дохилӣ 

дар сатҳи сиёсӣ - Ҳукумати Тоҷикистон салоҳият 

дошта бошад, пас ба татбиқи сиёсати давлатӣ дар 

соҳаи сайёҳии дохилӣ тибқӣқи моддаи мазкур, дар 

сатҳи ташкилию амалӣ мақоми ваколатдори давлатӣ - 

Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ваколатдор мебошад. Яъне, ба тамоми 

корҳои таҳиясозӣ, танзим, ҳамоҳангсозӣ ва амалисозӣ 

сиёсати давлатӣ дар соҳаи сайёҳии дохилӣ мақоми 

ваколатдори давлатӣ масъулият дорад. 

Тибқи сархати дуюми моддаи тафсиршаванда 

мақоми ваколатдори давлатӣ ба ҳамоҳанг сохтани 

фаъолияти субъектҳои хизматрасонӣ (ниг. ба тафс. 

мод. 1) дар соҳаи сайёҳии дохилӣ ваколатдор шудааст.  

Ҳамоҳангсозӣ, ин мувофиқасозӣ, мутобиқгардонӣ 

ва батанзимдарории муносибатҳои муайян тариқи 
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татбиқи василаҳои ҳамкорӣ ва ё шарикӣ мебошад. 

Зимнан, мақоми ваколатдори давлатӣ фаъолияти 

субъектҳои хизматрасонии дахлдорро бо роҳи 

мувофиқасозӣ, мутобиқгардонӣ ва батанзимдарории 

муносибатҳо дар соҳаи сайёҳии дохилӣ ҳамоҳанг 

месозад. Дар робита ба ин, тарзу усулҳои гуногуни 

ҳамкорӣ, ба монанди таҳия ва амалисозии санадҳои 

меъёрии танзимкунанда, талаб / дархост кардан ва ё 

ҷамъоварии ахборот, мониторинг ва арзёбӣ ва ғайра 

метавонад аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ ба 

роҳ монда шаванд. 

Сархати сеюми моддаи 14 мақоми ваколатдори 

давлатии соҳаро барои таҳлили вазъият, баррасӣ ва 

пешниҳоди масъалаҳо ба Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба рушди соҳаи сайёҳии дохилӣ 

вазифадор кардааст. Яъне, мақоми ваколатдори 

давлатӣ бояд мунтазам вазъи татбиқёбии сиёсати 

соҳаи сайёҳии дохилӣ ва муносибатҳои дигари 

ташкилию амалии ин самтро таҳлилу омӯзиш намуда, 

хулосаҳои худро дар шакли пешниҳод барои ҳалли 

мушкилоти мавҷуда ба Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешниҳод намояд. Асосан тибқи тартиби 

муқарраршуда, ин вазифа бояд ҳар се моҳ зимни 

пешниҳоди ҳисоботи фаъолият ба Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон амалӣ гардонида шавад. Мақоми 

ваколатдори давлатӣ барои татбиқи ин масъала 

метавонад мақомоти маҳаллии соҳаи сайёҳӣ, 

институтҳои тадқиқотӣ, ассотсиатсияҳои сайёҳӣ ва 

дигар ташкилоту муассисаҳои салоҳиятнокро ҷалб 

созад. 

Тибқи сархатҳои чорум ва панҷум мақоми 

ваколатдори давлатӣ ба таҳия ва барои тасдиқ ба 
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Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудани 

лоиҳаи стратегия (ниг. ба тафс. мод. 4) ва барномаҳои 

давлатии рушди соҳаи сайёҳии дохилӣ ва лоиҳаи 

қоидаҳои амалӣ намудани хизматрасонии сайёҳӣ (ниг. 

ба тафс. мод. 7) муваззаф гардидааст. Ин гурӯҳи 

санадҳое мебошад, ки заминаи асосии ташкилию 

амалии соҳаро ташкил дода, бо тартиби 

муқарраргардида дар сатҳи ҷумҳурӣ ва минтақаҳо (дар 

алоҳидагӣ) таҳия ва татбиқ карда мешаванд. Яъне, ин 

санадҳо (стратегия ва барномаҳо) сараввал дар сатҳи 

мақоми ваколатдори давлатӣ таҳия баъдан дар сатҳи  

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида, сипас 

ҳамчун асос барои таҳияи сандаҳо аз ҷониби мақомоти 

марказӣ ва барномаҳои маҳаллӣ (аз ҷониби мақомоти 

маҳаллии соҳаи сайёҳӣ) истифода карда мешаванд.    

Тибқи сархатҳои шашум ва ҳаштум мақоми 

ваколатдори давлатӣ метавонад мустақилона, дар 

доираи ваколатҳои худ, аммо бо тартиби 

муқарраргардида (ниг. ба тафс. мод. 1) лоиҳаи Тартиби 

фаъолияти амалию ташкилӣ ва ҳуқуқии роҳбалад ва 

тарҷумон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

танзимкунандаи муносибатҳо дар соҳаи сайёҳии 

дохилиро таҳия ва тасдиқ намояд.  

Сархатҳои ҳафтум ва нуҳӯми моддаи 

тафсиршаванда таҳлил ва муайян намудани талабот ба 

хатсайри сайёҳии дохилӣ (ниг. ба тафс. мод. 56), 

инчунин таҳлил ва пешниҳоди масъалаҳоро ба 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ба амал 

баровардани фармоиши иҷтимоии давлатӣ дар самти 

тадқиқ, таҳлил, мониторинг ва таҳкими равандҳои 

ташкили сайёҳии дохилӣ муқаррар намудаанд.  
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Асоси хизматрасонии сайёҳиро хатсайри сайёҳӣ 

ташкил медиҳад, зимнан мақоми ваколатдори давлатӣ 

метавонад дар доираи вазъи соҳа / талаботи мавҷудаи 

воқеӣ нишондиҳандаҳои заминавии хатсайри 

сайёҳиро муайян карда, аз субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ иҷрои / риояи онро талаб намояд. 

Фармоиши иҷтимоии давлатӣ, ин василаи 

муосири татбиқи самараноки буҷети давлатӣ буда, 

барои сайёҳии иҷтимоӣ муфид арзёбӣ мегардад. 

Фармоиши иҷтимоии давлатӣ – шакли ҳуқуқию 

иқтисодии иҷрои барнома ва лоиҳаи иҷтимоӣ, ки 

барои ҳалли масъалаҳои иҷтимоии сатҳи ҷумҳуриявӣ 

ва маҳаллӣ равона гардида, аз ҳисоби маблағи буҷети 

давлатӣ, инчунин маблағи ҷалбшаванда бо роҳи 

бастани шартномаи байни фармоишгари иҷтимоии 

давлатӣ ва иҷрокунандаи он таъмин карда мешавад 

(ҚҶТ «Дар бораи фармоиши иҷтимоии давлатӣ). 

Дар ҳамин асно мақоми ваколатдори давлатӣ 

метавонад, ки вобаста ба тадқиқ, таҳлил, мониторинг 

ва таҳкими равандҳои ташкили сайёҳии дохилӣ ба 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ба амал 

баровардани фармоиши иҷтимоии давлатӣ 

(маблағгузории буҷетӣ) пешниҳоди асоснок 

(таҳлилшуда) манзур намояд.     

Тибқи сархати даҳуми моддаи 14 ба мақоми 

ваколатдори давлатӣ баргузории мониторинг (ниг. ба 

тафс. мод. 9) ва баҳогузории раванди фаъолияти 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳиро ваколат додааст. 

Мониторинг ва баҳогузории фаъолият дар шароити 

ҷомеаи муосир яке аз фишангҳои муассир ва муҳим 

буда, ба рушди устувори фаъолият мусоидат 

менамояд. Зимнан, мақоми ваколатдори давлатӣ дар 
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ҷҷараёни мониторинг ва баҳодиҳии фаъолияти 

субъектҳои дахлдор метавонад, ки тартиби баргузории 

мониторинг ва баҳодиҳиро муайян (таҳия ва қабул) 

намуда, ҷараёни фаъолияти субъектҳоро бо усулҳои 

мушоҳида, пурсиш, ҷамъоварии маълумоти оморию 

таҳқиқотӣ ва дигар воситаҳои муқарраргардида 

назорат (мониторинг) ва баҳодиҳӣ намояд. Албатта, 

мақоми ваколатдори давлатӣ ҳуқуқ дорад, ки дар 

натиҷаи мониторинг ва баҳодиҳӣ нисбат ба вазъияти 

баамаломада – мушкилоти (камбудиҳои) ошкоршуда 

тадбирҳои зарурӣ андешад.   

Сархатҳои даҳум ва ёздаҳуми моддаи 

тафсиршаванда ба мақоми ваколатдори давлатӣ 

ташкили Феҳристи давлатии баҳисобгирии субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳии дохилӣ ва таъсиси Маркази 

миллӣ (ниг. ба тафс. мод. 10), ҳамчунин пешбурди 

фаъолияти онҳоро ваколат додааст. 

Мутобиқи сархати дувоздаҳуми моддаи 14 

мақоми ваколатдори давлатӣ метавонад, ки вобаста ба 

таъсиси ҷоизаҳо дар соҳаи сайёҳии дохилӣ ба 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таклифҳо пешниҳод 

намояд. Ин ваколат бо мақсади ҳавасманд 

гардонидани субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

ҷиҳати ташаббускориҳо ва фаъолнокии онҳо дар соҳаи 

сайёҳии дохилӣ муқаррар карда шудааст. Албатта, 

мақоми ваколатдори давлатӣ ҳуқуқ дорад, ки барои 

ташкили ин ҷараён дар байни субъектҳои дахлдор 

озмунҳо гузаронад ё дар натиҷаи маълумотҳои 

(ахбороти) ҷамъгардида номзадҳои муносибро муайян 

намояд.  

Ин намуди ҷоизаҳоро мумкин аст, ки дар якчанд 

самти фаъолият бо номгузории фарқкунандаи онҳо 
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ташкил намуд. Мисол: ҷоизаи «Кӯҳнавард», ҷоизаи 

«Беҳтарин хатсайр» ва ғайра. Ҷоизаи давлатӣ 

метавонад пулӣ ва ё рамзӣ бошад; он метавонад бо 

ҷалби сарпарастон / сармоягузорон ва шаҳрвандон 

ташкил карда шавад. Барои муқаррар кардани ин 

нишондиҳандаҳо зарур аст, ки мақоми ваколатдори 

давлатӣ зимни пешниҳоди таклиф санади 

танзимкунандаи (низомнома / қоидаи) ҷоизаҳоро 

таҳия ва ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

тасдиқ пешниҳод намояд.     
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Моддаи 15. Ваколатҳои мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ дар соҳаи сайёҳии дохилӣ 

 

Ваколатҳои мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ дар соҳаи сайёҳии дохилӣ инҳоянд: 

- татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи сайёҳии 

дохилӣ дар маҳал; 

- тасдиқи барномаҳои маҳаллии рушди соҳаи 

сайёҳии дохилӣ; 

- ба роҳ мондани фармоиши иҷтимоии давлатӣ 

дар соҳаи тадқиқ, таҳлил, мониторинг ва таҳкими 

равандҳои ташкили сайёҳии дохилӣ дар маҳал; 

- тасдиқи Низомномаи Шӯрои ҳамоҳангсозии 

маҳаллии рушди сайёҳии дохилӣ; 

- таъсиси ҷоизаҳо дар соҳаи сайёҳии дохилӣ дар 

маҳал; 

- назорати раванди фаъолияти субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ дар соҳаи истифодаи 

самараноки захираҳои маҳаллии сайёҳӣ; 

- амалӣ намудани ваколатҳои дигари 

пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 

Тибқи моддаи 15 Қонуни мазкур ба мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вобаста ба татбиқи соҳаи 

сайёҳии дохилӣ ваколатҳои муайян дода шудааст. Ин 

ваколатҳо дар баробари имкониятҳои ҳуқуқӣ 

ҳамчунин уҳдадориҳо ва ё вазифаҳои муайянро, ки 

бояд мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар 

самти сайёҳии дохилӣ татбиқ намоянд, ифода 

мекунад. 

Сархати якуми моддаи тафсиршаванда ба 

мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи 
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сайёҳии дохилӣ татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи 

сайёҳии дохилиро дар маҳал муқаррар намудааст, ки 

ин ваколат аз муқаррароти қонунҳои дигари 

алоқаманд бар меояд. Дар умум, маҳз мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба татбиқи соҳаи 

сайёҳии дохилӣ дар ҳудуди маҳал ва андешидани 

тадбирҳои зарурӣ ҷиҳати рушди ин соҳа масъул 

мебошад, аз ҷумла қабули қарорҳо оид ба 

маблағгузории масъалаҳо вобаста ба рушди соҳа, 

ташкили инфрасохтор, ҳавасмандгардонии субъектҳои 

хизматрасон ва ғайра.   

Мутобиқи сархати дуюми моддаи 15 мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи сайёҳии 

дохилӣ барномаҳои маҳаллии рушди соҳаи сайёҳии 

дохилиро тасдиқ менамояд.  

Тибқи тартиби муқарраршуда ин намуди 

барномаҳо бояд аз ҷониби мақомоти маҳаллии соҳаи 

дахлдор, яъне сайёҳӣ таҳия шуда, барои тасдиқ ба 

мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи 

сайёҳии дохилӣ пешниҳод карда шавад. Илова бар ин, 

ҳамоҳангсоз ва амалисозандаи ин барномаҳо низ, бояд 

мақомоти маҳаллии соҳаи сайёҳӣ муқаррар карда 

шаванд.  

Дар ҳолати имрӯза дар қисми зиёди шаҳру 

ноҳияҳо мақомоти маҳаллии соҳаи сайёҳӣ ташкил 

наёфтаанд, ки боиси нигаронӣ мебошад, зеро соҳаи 

сайёҳӣ соҳаи афзалиятноки иқтисодӣ эълон 

гардидааст ва зарур аст, ки дар ҳама шаҳру ноҳияҳо 

мақомти дахлдори давлатии соҳа ташкил карда 

шаванд. Дар ин вазъият, дар сурати набудани 

мақомоти дахлдор ваколатҳо оид ба амалисозии 

барномаҳои маҳаллӣ метавонад ба сохтори воҳиди 
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мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи 

сайёҳии дохилӣ ба таври мувақатӣ вогузор карда 

шавад. 

Тибқи сархати сеюми моддаи тафсиршаванда 

мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи 

сайёҳии дохилӣ ҷиҳати ба роҳ мондани фармоиши 

иҷтимоии давлатӣ (ниг. ба тафс. мод. 14) дар соҳаи 

тадқиқ, таҳлил, мониторинг ва таҳкими равандҳои 

ташкили сайёҳии дохилӣ дар маҳал уҳдадор 

гардидааст.  

Ин василаи муосири мусоидаткунанда ба рушди 

соҳаи сайёҳии дохилӣ мебошад ва зарур аст, ки он 

пурра аз ҷониби ҳамаи мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ дар соҳаи сайёҳии дохилӣ татбиқ карда шавад. 

Дар баробари самаранокии фаъолият ин механизм, 

ҳамчунин ба сарфа кардани буҷети давлатӣ ва 

пешгирии ҳолатҳои коррупсионӣ мусоидат менамояд. 

Дар минтақа таҷрибаи пешрафтаро дар ин самт – 

татбиқи фармоиши иҷтимоии давлатӣ – Ҷумҳурии 

Қазоқистон соҳиб мебошад. 

Барои истифодаи босифати ин механизми муосир 

зарур аст, ки ба мутахассисони соҳаҳои сайёҳӣ, молия, 

иқтисодиёт ва дастгоҳи иҷроияи мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи сайёҳии дохилӣ 

омӯзишҳо (семинар, тренингҳо) ташкил карда шаванд.   

Сархати чоруми моддаи 15 ба мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи сайёҳии дохилӣ ҷиҳати 

тасдиқи Низомномаи Шӯрои ҳамоҳангсозии маҳаллии 

рушди сайёҳии дохилӣ ваколат додааст. Ин низомнома 

бояд бар асоси Низомномаи Шӯрои ҳамоҳангсозии 

миллии рушди сайёҳии дохилӣ (ниг. ба тафсири 

моддаҳои поён) аз ҷониби мақомоти маҳаллии соҳаи 
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сайёҳӣ таҳия ва барои тасдиқ ба мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ пешниҳод карда шавад. Зимнан, 

вогузор намудани пешбурди фаъолияти Шӯрои 

мазкурро ба зиммаи мақомоти маҳаллии соҳаи сайёҳӣ 

ба мақсад мувофиқ аст. 

Тибқи сархати панҷуми моддаи тафсиршаванда 

мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ метавонад дар 

соҳаи сайёҳии дохилӣ дар маҳал ҷоизаҳо таъсис диҳад. 

Ин ҷоизаҳо ҳамчун механизми ҳавасмандагрдонии 

(ниг. ба тафс. мод. 3) субъектҳои соҳаи сайёҳӣ 

пешбинӣ шудааст ва он ба мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ имкон медиҳад, ки вобаста ба 

рушди соҳа дар ҳудуди маҳал тадбирҳо амалӣ созанд.    

Сархати шашуми моддаи 15 – назорати раванди 

фаъолияти субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ дар 

соҳаи истифодаи самараноки захираҳои маҳаллии 

сайёҳӣ – ба мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

ҳуқуқи назоратӣ додааст. Ин шакли назорат аз ҷониби 

мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар доираи 

муқаррароти қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

амалӣ карда мешавад. Ҳамчунин, ба мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, зимни корҳои назоратӣ, 

истифодаи мехнизми мониторинг тавсия мегардад. 

Тибқи сархати ҳафтум мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ дар татбиқи сайёҳии дохилӣ дар 

маҳал метавонанд аз ваколатҳои дигари 

пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

истифода намоянд. Яъне, мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ дар қонунҳои дигар маҷмӯи 

ваколатҳоеро соҳиб мебошанд, ки бо истифодаи онҳо 

дар татбиқи босамари соҳаи сайёҳии дохилӣ 

метавонад мусоидат намоянд.  
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Моддаи 16. Ваколатҳои мақомоти маҳаллии соҳаи 

сайёҳии дохилӣ 

 

Ваколатҳои мақомоти маҳаллии соҳаи сайёҳии 

дохилӣ инҳоянд: 

- ҳамоҳанг сохтани фаъолияти субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ; 

- таҳлили вазъият, баррасӣ ва пешниҳоди 

масъалаҳо ба мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

оид ба татбиқи самараноки сиёсати давлатӣ дар соҳаи 

сайёҳии дохилӣ; 

- таҳия ва барои тасдиқ ба мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ пешниҳод намудани лоиҳаи 

барномаҳои маҳаллии рушди соҳаи сайёҳии дохилӣ; 

- таҳлил ва муайян намудани хатсайрҳои 

маҳаллии сайёҳии дохилӣ; 

- мусоидат ба ташкили субъектҳои маҳаллии 

хизматрасонии сайёҳӣ аз рӯи намудҳои мувофиқи 

сайёҳии дохилӣ; 

- таҳлил ва пешниҳоди масъалаҳо ба мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати ба амал 

баровардани фармоиши иҷтимоии давлатӣ дар самти 

тадқиқ, таҳлил, мониторинг ва таҳкими равандҳои 

ташкили сайёҳии дохилӣ; 

- мониторинг ва баҳогузории раванди фаъолияти 

субъектҳои маҳаллии хизматрасонии сайёҳӣ;  

- пешниҳоди таклифҳо ба мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ оид ба таъсиси ҷоизаҳо дар соҳаи 

сайёҳии дохилӣ; 

- амалӣ намудани ваколатҳои дигари 

пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
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Дар моддаи 16 ваколатҳои мақомоти маҳаллии 

соҳаи сайёҳии дохилӣ мушаххас оварда шудаанд. 

Мақомоти маҳаллии соҳаи сайёҳии дохилӣ, ин воҳиди 

махсус ё бахш / шуъбаи рушди сайёҳӣ дар минтақа 

(вилоят/шаҳр/ноҳия) мебошад, ки бо қарори мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ҳамоҳангӣ / 

мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатии соҳаи 

сайёҳӣ таъсис дода мешавад.  

Шакли идоракунии воҳиди мазкур метавонад 

амудӣ ё уфуқӣ бошад, аммо дар шароити ислоҳоти 

идоракунӣ ва татбиқи принсипҳои идоракунии 

демократӣ ташкили сохтори уфуқӣ нисбат ба ин 

воҳидҳо тавсия мегардад. 

Афзалиятнокии сохтори уфуқӣ дар он аст, ки 

мақомоти маҳаллии соҳаи сайёҳии дохилӣ ҳамчун 

тобеи бевоситаи мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ масъалаҳои дахлдорро вобаста ба шароити 

воқеии маҳал ва ба нафъи буҷети маҳал татбиқ 

менамояд. Асли воқеа он аст, ки шароитҳо ва 

захираҳои сайёҳии минатқаҳо гуногунанд, мувофиқан, 

имкониятҳои рушди (манфиатнокии) соҳа гуногун 

буда, танҳо бо принсипи идоракунии уфуқӣ метавонад 

самаранок гарданд. 

Тибқи сархати якуми моддаи 16 мақомоти 

маҳаллии соҳаи сайёҳии дохилӣ ба ҳамоҳанг сохтани 

фаъолияти субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ дар 

ҳудуди маҳал ваколатдор шудааст. Мақомоти 

маҳаллии соҳаи сайёҳии дохилӣ метавонад 

муносибатҳои ҳамоҳангсозиро (ниг. ба тафс. мод. 14) 

бо истифода аз механизми мониторинг амалӣ 

гардонад.  
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 Сархати дуюми моддаи 16 мақомоти маҳаллии 

соҳаро барои таҳлили вазъият, баррасӣ ва пешниҳоди 

масъалаҳо ба мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

оид ба рушди соҳаи сайёҳии дохилӣ вазифадор 

кардааст. Яъне, мақомоти маҳаллии соҳаи сайёҳии 

дохилӣ бояд мунтазам вазъи татбиқёбии сиёсати соҳаи 

сайёҳии дохилӣ ва муносибатҳои дигари ташкилию 

амалии ин самтро дар сатҳи маҳал таҳлилу омӯзиш 

намуда, хулосаҳои худро дар шакли пешниҳод барои 

ҳалли мушкилоти мавҷуда ба мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ пешниҳод намояд. Асосан тибқи 

тартиби муқарраршуда, ин вазифа бояд ҳар се моҳ 

зимни пешниҳоди ҳисоботи фаъолият ба мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ амалӣ гардонида шавад. 

Мақомоти маҳаллии соҳа барои татбиқи ин масъала 

метавонад мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот, 

институтҳои тадқиқотӣ, ассотсиатсияҳои сайёҳӣ ва 

дигар ташкилоту муассисаҳои салоҳиятнокро ҷалб 

созад. 

Тибқи сархати сеюми моддаи тафсиршаванда 

мақомоти маҳаллии соҳаи сайёҳии дохилӣ ба таҳия ва 

барои тасдиқ ба мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ пешниҳод намудани лоиҳаи барномаҳои 

маҳаллии рушди соҳаи сайёҳии дохилӣ муваззаф 

гардидааст.  

Барномаи маҳаллии рушди соҳаи сайёҳии дохилӣ 

дар асоси стратегия, барномаи давлатии рушди соҳаи 

сайёҳии дохилӣ ва қоидаҳои амалӣ намудани 

хизматрасонии сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 7), инчунин 

бо дарназардошти шароиту имкониятҳои маҳал таҳия 

карда мешавад. Ҳамоҳангсоз ва амалисозандаи 

барномаи маҳаллӣ мақомоти маҳаллии соҳаи сайёҳии 
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дохилӣ мебошад, ки он дар навбати худ, ташкилоту 

муасиссаҳои салоҳиятнокро барои татбиқи босамари 

чорабиниҳои барномаи маҳаллӣ бояд ҷалб / истифода 

намояд.  

Барномаи маҳаллии рушди соҳаи сайёҳии дохилӣ 

аз ҷониби мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

маблағгузорӣ карда мешавад. Барономаи мазкур танҳо 

чорабиниҳоеро бояд фаро гирад, ки ба рушди соҳаи 

сайёҳии дохилӣ дар маҳал мусоидат намоянд.  

Сархатҳои чорум ва шашуми моддаи 

тафсиршаванда таҳлил ва муайян намудани талабот ба 

хатсайри сайёҳии дохилӣ дар маҳал, инчунин таҳлил 

ва пешниҳоди масъалаҳоро ба мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати ба амал баровардани 

фармоиши иҷтимоии давлатӣ дар самти тадқиқ, 

таҳлил, мониторинг ва таҳкими равандҳои ташкили 

сайёҳии дохилӣ муқаррар намудаанд.  

Асоси хизматрасонии сайёҳиро хатсайри сайёҳӣ 

ташкил медиҳад, зимнан мақомоти маҳалии соҳаи 

сайёҳии дохилӣ метавонанд дар доираи вазъи соҳа дар 

маҳал / талаботи мавҷудаи воқеӣ нишондиҳандаҳои 

заминавии хатсайри сайёҳиро муайян карда, аз 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ иҷро / риояи онро 

талаб намоянд. 

Фармоиши иҷтимоии давлатӣ, ин василаи 

муосири татбиқи самараноки буҷети давлатӣ буда, 

барои сайёҳии иҷтимоӣ муфид арзёбӣ мегардад. Дар 

ҳамин асно мақомоти маҳаллии соҳа метавонанд, ки 

вобаста ба тадқиқ, таҳлил, мониторинг ва таҳкими 

равандҳои ташкили сайёҳии дохилӣ ба мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати ба амал 

баровардани фармоиши иҷтимоии давлатӣ 
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(маблағгузории буҷетӣ) пешниҳоди асоснок 

(таҳлилшуда) манзур намоянд.    

Тибқи сархати панҷуми моддаи 16 мақомоти 

маҳаллии соҳаи сайёҳии дохилӣ ҷиҳати мусоидат ба 

ташкили субъектҳои маҳаллии хизматрасонии сайёҳӣ 

аз рӯи намудҳои мувофиқи сайёҳии дохилӣ уҳдадор 

гардидаанд.  

Дар ҳар минтақа вобаста ба шароити маҳал 

намудҳои муайяни сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 12) 

афзалиятнок ба ҳисоб мераванд. Дар ин сурат 

мақомоти маҳаллии соҳаро зарур аст, ки 

хоҳишмандонро ҷиҳати ташкили субъектҳои маҳаллии 

хизматрасонии сайёҳӣ маҳз аз рӯи намудҳои 

афзалиятноки сайёҳӣ ҷалб намояд / ҳавасманд 

гардонад, то ин ки субъектҳои хизматрасонӣ ба 

ҳадафҳои тиҷоратии худ бирасанд.  

Тибқи сархати шашуми моддаи 16 ба мақомоти 

маҳаллии соҳа ҷиҳати баргузории мониторинг ва 

баҳогузории раванди фаъолияти субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ дар ҳудуди маҳал ваколат дода 

шудааст. Мониторинг (ниг. ба тафс. мод. 9) ва 

баҳогузории фаъолият дар шароити ҷомеаи муосир яке 

аз фишангҳои муассир / муҳим буда, ба рушди 

устувори фаъолият мусоидат менамояд. Зимнан, 

мақомоти маҳалии соҳа ҷиҳати мониторинг ва 

баҳодиҳии фаъолияти субъектҳои дахлдор метавонанд, 

ки тартиби баргузории мониторинг ва баҳодиҳиро дар 

мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ муайян 

(таҳия ва қабул) намуда, ҷараёни фаъолияти 

субъектҳоро бо усулҳои мушоҳида, пурсиш, 

ҷамъоварии маълумоти оморию таҳқиқотӣ ва дигар 

воситаҳои муқарраргардида назорат (мониторинг) ва 
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баҳодиҳӣ намоянд. Ҳамчунин, вобаста ба камбудиҳои 

дар натиҷаи мониторинг ва баҳодиҳӣ нисбат ба 

вазъияти баамаломада – мушкилоти  ошкоршуда 

метавонанд тадбирҳои зарурӣ андешанд.   

Мутобиқи сархати ҳафтуми моддаи 

тафсиршаванда мақомоти маҳаллии соҳаи сайёҳии 

дохилӣ метавонад, ки вобаста ба таъсиси ҷоизаҳо дар 

соҳаи сайёҳии дохилӣ ба мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ таклифҳо пешниҳод намоянд. Ин 

ваколат бо мақсади ҳавасманд гардонидани 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ҷиҳати 

ташаббускориҳо ва фаъолнокии онҳо дар соҳаи 

сайёҳии дохилӣ дар сатҳи маҳал муқаррар карда 

шудааст. Мақомоти маҳаллии соҳа ҳуқуқ доранд, ки 

барои ташкили ин ҷараён дар байни субъектҳои 

дахлдор озмунҳо гузаронанд ё дар натиҷаи 

маълумотҳои (ахбороти) ҷамъгардида номзадҳои 

муносибро муайян намоянд.  

Ин намуди ҷоизаҳоро мумкин аст, ки дар якчанд 

самти фаъолият бо номгузории фарқкунандаи онҳо 

ташкил намуд. Мисол: ҷоизаи «Кӯҳнавард», ҷоизаи 

«Беҳтарин хатсайр» ва ғайра. Ҷоизаи маҳаллӣ 

метавонад пулӣ ва ё рамзӣ бошад; он метавонад бо 

ҷалби сарпарастон / сармоягузорон ва шаҳрвандон 

ташкил карда шавад. Барои муқаррар кардани ин 

нишондиҳандаҳо зарур аст, ки мақомоти маҳаллии 

соҳа зимни пешниҳоди таклиф санади 

танзимкунандаи (низомнома / қоидаи) ҷоизаҳоро дар 

пайравӣ ба санадҳои заминавии ҷумҳуриявӣ таҳия ва 

ба мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои 

тасдиқ пешниҳод намоянд. 
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Тибқи сархати ҳаштум мақомоти маҳаллии соҳаи 

сайёҳии дохилӣ метавонанд аз ваколатҳои дигари 

пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

истифода намоянд. Яъне, мақомоти мазкур тибқи  

қонунҳои дигар маҷмӯи ваколатҳоеро соҳиб 

мебошанд, ки бо истифодаи саривақтии онҳо 

метавонанд дар татбиқи босамари сайёҳии дохилӣ 

мусоидат намоянд. 
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Моддаи 17. Ваколатҳои мақомоти худидоракунии 

шаҳрак ва деҳот  дар соҳаи сайёҳии дохилӣ 

 

Ваколатҳои мақомоти худидоракунии шаҳрак ва 

деҳот дар соҳаи сайёҳии дохилӣ инҳоянд: 

- татбиқи барномаҳои маҳаллии рушди соҳаи 

сайёҳии дохилӣ; 

- назорати раванди фаъолияти субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ дар самти истифодаи 

самараноки захираҳои сайёҳӣ дар ҳудуди шаҳрак ва 

деҳот; 

- амалӣ намудани ваколатҳои дигари 

пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 

Мутобиқи сархати якуми моддаи 17 мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот дар соҳаи сайёҳии 

дохилӣ ба татбиқи барномаҳои маҳаллии рушди соҳаи 

сайёҳии дохилӣ дар ҳудуди Ҷамоат уҳдадор 

гардидаанд. Сухан дар бораи барномаҳое меравад, ки 

дар сатҳи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

қабул гардидаанд. Мақомоти худидоракунии шаҳрак 

ва деҳотро зарур аст, ки дар асоси ин барномаҳо 

нақшаи амалисозии чорабиниҳо таҳия карда, онро бо 

қарори Ҷамоат тасдиқ ва бо ҷалби субъектҳои дахлдор 

амалӣ гардонад.  

Сархати дуюми моддаи 17 – назорати раванди 

фаъолияти субъектҳои хизматрасонии сайёҳиро дар 

соҳаи истифодаи самараноки захираҳои маҳаллии 

сайёҳӣ – ба мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот 

додааст. Ин шакли назорат аз ҷониби мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот дар доираи 

муқаррароти қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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амалӣ карда мешавад. Ҳамчунин, ба мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот, зимни корҳои 

назоратӣ, истифодаи мехнизми мониторинг тавсия 

мегардад. 

Тибқи сархати сеюм мақомоти худидоракунии 

шаҳрак ва деҳот дар татбиқи сайёҳии дохилӣ дар 

ҳудуди Ҷамоат метавонанд аз ваколатҳои дигари 

пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

истифода намоянд. Яъне, мақомоти худидоракунии 

шаҳрак ва деҳот тибқи қонунҳои дигар маҷмӯи 

ваколатҳоеро соҳиб мебошанд, ки бо истифодаи онҳо 

дар татбиқи босамари соҳаи сайёҳии дохилӣ 

метавонад мусоидат намоянд. 
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БОБИ 4. ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ РУШДИ САЙЁҲИИ 

ДОХИЛӢ 

 

Моддаи 18. Ташаккул ва рушди инфрасохтори сайёҳӣ 

  

1. Барои рушди сайёҳии дохилӣ дар мамлакат 

инфрасохтори зерин ташкил карда мешавад: 

- шӯроҳои миллӣ ва маҳаллии рушди сайёҳии 

дохилӣ; 

- марказҳои маҷмӯии хизматрасонии сайёҳӣ; 

- гӯшаҳои иттилоотии сайёҳӣ; 

- меҳмонхонаҳои махсус (хурд); 

- меҳмонхонаҳо; 

- меҳмонхона барои сайёҳон дар манзилҳои 

(хонаҳои) истиқоматӣ – хизматрасонии хонагӣ 

(хонаист); 

- марказҳои хизматрасонии нақлиётӣ; 

- нуқтаҳои хизматрасонии маҷмӯии сарироҳӣ; 

- дуконҳои фурӯши мол ва маҳсулоти сайёҳӣ; 

- марказҳои фарҳангию фароғатӣ ва дилхушӣ; 

- истгоҳои нақлиётӣ ва дучарха; 

- хадамоти табобатию истироҳатӣ; 

- мавзеъҳои фарҳангию таърихӣ ва динӣ 

(осорхонаҳо, китобхонаҳо, зиёратгоҳо); 

- минтақаҳои моҳигирӣ ва шикор; 

- ҷойҳо ва ҳудудҳои манъшуда барои сайру саёҳат. 

2. Намуди (номгӯи) дигари инфрасохтори сайёҳӣ бо 

тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ 

муайян карда мешавад. 
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Боби 4 маҷмӯи масъалаҳои муҳим – дастгирии 

давлатии соҳаи сайёҳиро фаро гирифтааст. Яъне, 

тибқи ин қисми Қонун тамоми таддбирҳое, ки барои 

рушди соҳа зарур мебошанд ва онҳо аз ҷониби 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ бевосита татбиқ карда 

мешаванд, муқаррар карда шудаанд. 

Моддаи 18 номгӯи инфрасохтори сайёҳиро аз рӯи 

намуд, ки барои рушди соҳа зарур мебошад, муқаррар 

намудааст. 

Асос ва ё пояи соҳаи сайёҳиро инфрасохтори он 

ташкил медиҳад, маҳз иқтидори инфрасохторӣ 

имконият медиҳад, ки соҳа рушд кунад. Зимнан, 

номгӯи муқарраршудаи инфрасохтори сайёҳӣ дар 

асоси таҷрибаҳои пешқадам тартиб ёфтааст, ки 

ташкили онҳо аз ҷониби субъектҳои дахлдор, аз ҷумла 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ тақозо мегардад. 

Дар зер бо тартиб татбиқи ҳар як инфрасохторро 

ба таври умумӣ тавзеҳ медиҳем:  

- шӯроҳои (ниг. ба тафс. мод. 6) миллӣ ва 

маҳаллии рушди сайёҳии дохилӣ – шӯроҳои мазкур 

ҳамчун субъект бо муттаҳид сохтани субъектҳои 

дигари дахлдор, аз ҷумла мақомоти идоракунии 

давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва соҳибкорон 

ҷиҳати ҳамҳангсозии имкониятҳо, иқтидорҳо ва 

равона кардани онҳо ба рушди соҳаи мазкур ташкил 

ёфта, фаъолият менамоянд. Чун тартиби 

муқарраршуда шӯрои миллӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ – дар 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шӯроҳои 

маҳаллӣ дар назди мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо таъсис дода 

мешаванд; 
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- марказҳои маҷмӯии хизматрасонии сайёҳӣ – 

мақсади асосӣ аз таъсиси ин марказҳо, ин ба 

шаҳрвандон ва сайёҳон расонидани хизматрасониҳои 

алоқаманд дар маҷмуъ – дар як макон / ҷойи муайян 

мебошад. Ин марказҳо дар сатҳи ҳамаи шаҳру ноҳияҳо, 

камаш як марказ дар як ноҳия / шаҳр бояд ташкил 

карда шаванд. Маълумоти бештар роҷҷеъ ба онҳо  дар 

тафсири моддаҳои поён оварда мешавад; 

- гӯшаҳои иттилоотии сайёҳӣ – бо мақсади 

маълумотнок гардонидани шаҳрвандон ва сайёҳон оид 

ба захираҳо ва имкониятҳои сайёҳии кишвар, ахбори 

соҳа ва ғайра дар қисми зиёди ташкилоту муассисаҳо 

ва ҷойҳои оммавӣ ташкил карда мешаванд. 

Маълумоти бештар дар тафсири моддаҳои поён оварда 

мешавад; 

- меҳмонхонаҳои махсус (хурд) – намуди 

меҳмонхонае мебошад, ки дар Ғарб ҳамчун мотел 

шинохта шудааст. Ингуна меҳмонхонаҳо, асосан, дар 

шоҳроҳо, кӯҳсорҳо - берун аз маконҳои асосии 

истиқоматӣ ташкил карда шуда, ба мусофирон ҳамчун 

макони шабистӣ хизмат мекунанд; 

- меҳмонхонаҳо – бо мақсади хизматрасонӣ / 

шабист барои меҳмонон дар шакл ва намудҳои гуногун 

ташкил карда мешаванд. Теъдоди зиёди меҳмонхонаҳо 

нишони барои саёҳат ҷолиб будани мамлакат арзёбӣ 

мегардад; 

- меҳмонхона барои сайёҳон дар манзилҳои 

(хонаҳои) истиқоматӣ – хизматрасонии хонагӣ 

(хонаист) (ниг. ба тафс. мод. 1) – ин намуди нави 

меҳмонхона буда, дар шароити манзилҳои истиқоматӣ 

ташкил карда мешавад. Аз рӯи ҳаҷм хурдтарин 

меҳмонхона ба ҳисоб рафта, ташкили он хароҷоти 



138 

 

зиёдро талаб намекунад ва барои сайёҳон аз ҷиҳати 

нарх арзонтарин меҳмонхона ба ҳисоб меравад. 

Маълумоти бештар дар тафсири моддаҳои поён оварда 

мешавад; 

- марказҳои хизматрасонии нақлиётӣ – тибқи 

Қонуни мазкур бояд дар масофаи муайян, асосан, дар 

шоҳроҳо чунин марказҳо ташкил карда шаванд, то 

инки ба ронандагон ҷиҳати ташхиси техникӣ ва 

барқароркунии коршоямии нақлиёт хизмат расонанд. 

Маълумоти бештар дар тафсири моддаҳои поён оварда 

мешавад; 

- нуқтаҳои хизматрасонии маҷмӯии сарироҳӣ – 

ҷойҳои махсусе мебошанд, ки бо мусоидат ва 

масъулияти бевоситаи мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ бо ҷалби соҳибкорон ва шахсони дигари 

ҳавасманд дар шакли фурӯшгоҳо, бозорча ҷиҳати 

фурӯши маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ва хӯрокворӣ 

ташкил карда мешаванд. Маълумоти бештар дар 

тафсири моддаҳои поён оварда мешавад;  

- дуконҳои фурӯши мол ва маҳсулоти сайёҳӣ – 

намуди фурӯшгоҳои махсус буда, танҳо ба фурӯши мол 

ва маҳсулоти сайёҳӣ машғул мегарданд, ба монанди 

нуқтаҳои фурӯши молу маҳсулоти коркарди дастӣ, 

армуғон, қаннодӣ ва ғайра; 

- марказҳои фарҳангию фароғатӣ ва дилхушӣ – 

ин навъи инфрасохторест, ки аллакай фаъолият дошта, 

ба шаҳрвандон ҷиҳати ташкили намоишҳои консертӣ, 

театрӣ ва ғайра хизмат мерасонанд. Қадами дигар, ин 

тақвият бахшидани фаъолияти ин марказҳои 

хизматрасонӣ ба сайёҳон мебошад; 

- истгоҳои нақлиётӣ ва дучарха – ин намуди 

инфрасохтор дар шароити имрӯза барои шаҳрвандон / 
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ронандагон зимни саёҳат мушкилоти зиёд ба бор 

меорад. Яъне, зарур аст, ки дар ҳама ҷойҳои оммавӣ 

истгоҳои махсуси нақлиётӣ ва дучарха ташкил карда 

шаванд; 

- хадамоти табобатию истироҳатӣ – ин гурӯҳи 

инфрасохторе мебошад, ки асосан ба барқароркунии 

саломатии шаҳрвандон / сайёҳон машғул мебошад, ба 

монанди осоишгоҳо, марказҳои офиятӣ ва ғайра. Дар 

кишвар чунин хадамот мавҷуд аст, аммо зарур аст, ки 

шароити хизматрасонии онҳо беҳтар ва шумори онҳо 

зиёд карда шавад; 

- мавзеъҳои фарҳангию таърихӣ ва динӣ 

(осорхонаҳо, китобхонаҳо, зиёратгоҳо) – ин гурӯҳи 

инфрасохтори барои сайёҳон бисёрталаб ба ҳисоб 

меравад. Тибқи Қонуни мазкур васеъ гардонидани ин 

мавзеъҳо ва беҳтар гардони шароити хизматрасонии 

онҳо тақозо гардидааст; 

- минтақаҳои моҳигирӣ ва шикор – аз намуди 

инфрасохторе ба ҳисоб мераванд, ки вақтҳои охир 

хоҳишмандони зиёд пайдо карда, барои бозори сайёҳӣ 

имконияти устувор ба ҳисоб меравад; 

- ҷойҳо ва ҳудудҳои манъшуда барои сайру саёҳат 

– тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

кишвар ҳудудҳои муайяне мавҷуданд, ки дар он ҷойҳо 

сайру саёҳат манъ ё маҳдуд карда шудааст. Зарур 

мегардад, ки рӯйхати чунин ҳудудҳои маҳдудшуда ба 

самъи субъектҳои хизматрасони сайёҳӣ расонида 

шаванд.   

Тибқи қисми 2 моддаи 18 намуди (номгӯи) дигари 

инфрасохтори сайёҳӣ аз ҷониби мақоми ваколатдори 

давлатӣ муайян карда мешавад. Яъне, дар сурати 

пайдо шудани зарурат оид ба ташкили инфрасохторе 
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ки дар рӯйхати боло нест, мақоми ваколатдори 

давлатӣ метавонад бо тартиби муқарраргардида онро 

ба ин рӯйхат шомил кунад.  
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Моддаи 19. Ташкили фаъолияти шӯроҳои ҳамоҳангсозӣ 

оид ба рушди сайёҳии дохилӣ 

 

1. Барои ҳамоҳангсозии фаъолият, ҳамгироии 

имкониятҳо ва ҳал намудани масъалаҳои алоқаманд ба 

рушди сайёҳии дохилӣ дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ, дар асоси ҷамъиятӣ, шӯроҳои ҳамоҳангсозии 

миллӣ ва маҳаллии рушди сайёҳии дохилӣ таъсис дода 

мешаванд. 

2. Низомномаи Шӯрои ҳамоҳангсозии миллӣ оид ба 

рушди сайёҳии дохилӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, мувофиқан низомномаҳои шӯроҳои 

ҳамоҳангсозии маҳаллии рушди сайёҳии дохилӣ аз 

ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ тасдиқ карда мешаванд.  

3. Барои аъзогӣ ба шӯроҳои ҳамоҳангсозии миллӣ 

ва маҳаллӣ намояндагони мақомоти дахлдори давлатӣ, 

соҳибкорон, ширкатҳо, ассотсиатсияҳои сайёҳӣ ва 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ҷалб карда мешаванд. 

 

Моддаи 19, чи тавре аз номи он бармеояд, 

масъалаҳоро вобаста ба ташкили фаъолияти шӯроҳои 

ҳамоҳангсозӣ оид ба рушди сайёҳии дохилӣ ҳам дар 

сатҳи ҷумҳурӣ ва ҳам дар сатҳи маҳалӣ фаро мегирад. 

Қисми 1 моддаи тафсиршаванда ҳадафи асосӣ ва ё 

зарурати ташкили шӯроҳои мазкурро ҳамчун 

ҳамоҳангсозии фаъолият, ҳамгироии имкониятҳо ва 

ҳал намудани масъалаҳои алоқаманд ба рушди 

сайёҳии дохилӣ дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ, дар асоси ҷамъиятӣ, дар шакли 
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шӯроҳои ҳамоҳангсозии миллӣ ва маҳаллии рушди 

сайёҳии дохилӣ баррасӣ менамояд. 

Яъне, се масъалаи муҳиме, ки – ҳамоҳангсозии 
фаъолият (ниг. ба тафс. мод. 14), ҳамгироии 
имкониятҳо ва ҳал намудани масъалаҳои алоқаманд – 
барои ҳар як соҳа ҷиҳати рушди фаъолият лозим буда, 

ҳамчун асос арзёбӣ мегардад, барои соҳаи сайёҳӣ 

тибқи ҳамин модда ба уҳдаи шӯроҳои ҳамоҳангсозӣ 

вогузор карда шудааст. Ин маънои онро дорад, ки 

мавҷудият ва фаъолияти хуб доштани шӯроҳои мазкур 

барои ҳамаи шаҳру ноҳияҳо аҳамияти аввалиндараҷа 

дошта, кори соҳа бояд аз ташкили маҳз ҳамин 

инфрасохтор оғоз гардад. Дар инҷо ҳамгироии 

имкониятҳо, ин маънои муттаҳид сохтани захира / 

имкониятҳои мавҷуда, аз байн бурдани такроршавии 

вазифаҳо ва амалисозии вазифаҳоро дар асоси 

ҳамоҳангӣ дорад. Масъалаҳои алоқаманд бошад, 

масъалаҳое мебошанд, ки танҳо ба соҳаи сайёҳӣ 

вобастагӣ доранд. Яъне, шӯроҳо танҳо ваколати 

баррасӣ ва қабули қарорро аз рӯи масъалаҳои ба соҳаи 

сайёҳӣ робитадоштаро доранд. 

Тибқи қисми 2 моддаи 19 муқаррар гардидааст, ки 

Низомномаи Шӯрои ҳамоҳангсозии миллӣ оид ба 

рушди сайёҳии дохилӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, мувофиқан низомномаҳои шӯроҳои 

ҳамоҳангсозии маҳаллии рушди сайёҳии дохилӣ аз 

ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ тасдиқ карда мешаванд. 

Асоси ҳуқуқии шӯроҳоро низомномаи фаъолият 

ташкил медиҳад, зимнан, таҳия ва тасдиқи онҳо чун 

тартиби муқарраршуда, аз боло ба поён сурат мегирад. 

Дар сатҳи ҷумҳурӣ Низомномаи Шӯрои ҳамоҳангсозии 
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миллӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

тасвиб расида, сипас низомномаҳои шӯроҳои 

ҳамоҳангсозии маҳаллӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар асоси ин Низомнома 

таҳия ва тасдиқ карда мешаванд. Яъне, сараввал бояд 

Шӯрои ҳамоҳангсозии миллӣ дар назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Сарвазири Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ё муовини Сарвазири Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуда, сипас 

шӯроҳои ҳамоҳангсозии маҳаллӣ дар назди раиси 

вилоят / шаҳр / ноҳия бо қарори дахлдори мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ таъсис дода 

мешаванд. 

Тибқи қисми 3 моддаи тафсиршаванда 

нишондиҳандаҳои асосӣ нисбат ба аъзои шӯроҳо 

муқаррар карда шудаанд; барои аъзогӣ ба шӯроҳои 

ҳамоҳангсозии миллӣ ва маҳаллӣ намояндагони 

мақомоти дахлдори давлатӣ, соҳибкорон, ширкатҳо, 

ассотсиатсияҳои сайёҳӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ 

(ниг. ба тафс. мод. 1) ҷалб карда мешаванд.  

Яъне, маҳз ҳамин гурӯҳи субъектҳо ҳуқуқи аъзо 

шудан ба шӯроҳои ҳамоҳангсозиро доранд, дигар 

гурӯҳҳо метавонанд дар шакли мушоҳидачӣ ширкат 

варзанд (бе ҳуқуқи овоз додан).     
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Моддаи 20. Банақшагирии инфрасохтори сайёҳӣ 

ҳангоми сохтмони иншооти калонҳаҷми ҷамъиятӣ 

 

1.  Ҳангоми банақшагирии иншооте, ки на кам аз 

500 метри мураббаъ масоҳат дорад, ба истиснои 

манзилҳои истиқоматӣ (иншооти калонҳаҷм), аз 

ҷониби мақомоти дахлдори давлатӣ дар он ташкили 

инфрасохтори сайёҳӣ ба инобат гирифта мешавад. 

2.  Инфрасохтори сайёҳӣ дар иншооти калонҳаҷм 

метавонад аз як ё якчанд номгӯи (нуқтаи) хизматрасонӣ 

иборат бошад. 

3.  Молики иншооти калонҳаҷм барои ташкили 

фаъолияти пурсамари инфрасохтори сайёҳӣ масъул 

мебошад. 

4.  Шакл ва намуди хизматрасонии инфрасохтори 

сайёҳӣ бояд ба шакл ва намуди фаъолият ва 

хизматрасонии иншоот мутобиқ бошад. 

5.  Дар замина ва ё сохтори иншооти калонҳаҷм 

инфрасохтори мувофиқи сайёҳӣ ташкил карда 

мешавад. 

 

Чи тавр аз номи модда дида мешавад, он 

муносибатҳоро ҷиҳати рушди имконият ва ё захираҳои 

инфрасохтории соҳаи сайёҳӣ, аз ҷумла дар иншооти 

калонҳаҷм муқаррар менамояд. 

Тибқи қисми 1 моддаи 20 субъектҳои идоракунӣ, 

бахусус мақомоти давлатӣ вазифадор гардидаанд, ки 

ташкили инфрасохтори сайёҳиро ҳангоми 

банақшагирии иншооте, ки на кам аз 500 метри 

мураббаъ масоҳат дорад, ба истиснои манзилҳои 

истиқоматӣ (иншооти калонҳаҷм) аз субъектҳои 

масъул (сохтмонӣ) тақозо намоянд. Яъне, ҳангоми 
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банақшагарӣ ва ё лоиҳасозии иншооти калонҳаҷм, 

зимнан, муроҷиати субъектҳои дахлдор ба мақомоти 

дахлдори давлатӣ барои мувофиқа ё тасдиқи он 

шахсони масъул ё мансабдори мақомти давлатӣ бояд 

ташкили (нақшаи) инфрасохтори сайёҳиро дар ин гуна 

иншоот талаб намоянд. Дар сурати дигар – беэътиноии 

шахсони масъул (ҳам мансабдорони давлатӣ ва ҳам 

сохтмончиён) лоиҳаи сохтмонии иншоот, бо дастрасии 

муқаррароти моддаи мазкур, беэътибор дониста 

мешавад. 

Қисми 2 моддаи тафсиршаванда вобаста ба 

ташкили инфрасохтори сайёҳӣ дар иншооти 

калонҳаҷм мушаххасот муқаррар кардааст, ки он 

метавонад аз як ё якчанд номгӯи (нуқтаи) 

хизматрасонӣ иборат бошад. Яъне, дар нуқтаи 

муайяни иншоот, ба монанди гузаргоҳ, ҳавлӣ, бом ва 

ғайра мумкин аст, ки ташкили як ё якчанд нуқтаҳои 

хизматрасонии сайёҳиро ба нақша гирифт. Ин нуқтаҳо 

метавонанд, дар шакли гушаи иттилоотӣ, маркази 

савдои армуғони сайёҳӣ, утоқӣ кории намояндагии 

дилхоҳ субъекти сайёҳӣ ва ғайра ташкил карда шаванд. 

Қисми 3 моддаи 20 масъулиятро барои ташкили 

фаъолияти пурсамари инфрасохтори сайёҳӣ дар 

иншооти калонҳаҷм ба молики он вогузор кардааст. 

Ин маънои онро дорад, ки новобаста аз камаҳамиятии 

масъулони мақомоти давлатӣ, лоиҳакашон ва ё 

сохтмончиён дар хусуси ба нақша гирифтани 

инфрасохтори сайёҳӣ ҷавобгарӣ ба души молики асосӣ 

мебошад. Молик, ин маблағгузор ё ихтиёрдори асосии 

иншоот арзёбӣ мегардад. 

Тибқи қисми 4 моддаи 20 муқаррар карда 

шудааст, ки шакл ва намуди хизматрасонии 
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инфрасохтори сайёҳӣ бояд ба шакл ва намуди 

фаъолият ва хизматрасонии иншоот мутобиқ бошад. 

Дар ин ҷо сухан дар бораи мутобиқат ва ё ҳамгироии 

шакл ва намудҳои сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 12) ба 

шакл ва намуди фаъолият ё хизматрасонии иншоот 

рафта истодааст. Яъне, зарур аст, ки дар иншооти 

калонҳаҷм ба мисли мактаб гушаи иттилоотии сайёҳӣ 

ё нуқтаи дигари хизматрасонии сайёҳии ба хонандагон 

робитадошта, ба монанди саёҳати мактабӣ, клуби 

сайёҳони наврас, истироҳати тобистона ва ғайра 

ташкил карда шавад, аммо дар иншооти 

хизматрасонии тиббӣ ба мисли беморхона бояд гушаи 

иттилоотии сайёҳӣ ё нуқтаи дигари хизматрасонии 

сайёҳии ба беморон ва табибон робитадошта, ба 

монанди саёҳати осоишгоҳӣ, табобатӣ, истироҳатӣ, 

табиӣ ва ғайра ташкил карда шавад. 

Қисми 5 моддаи тафсиршаванда талаботро нисбат 

ба инфрасохтори сайёҳӣ боз ҳам мушаххас ва қатъӣ 

гардонидааст – дар замина ва ё сохтори иншооти 

калонҳаҷм инфрасохтори сайёҳӣ бояд мувофиқ ба 

иншоот ташкил карда шавад. Дар ин ҷо, муқаррарот 

нисбат ба ҳаҷми иншоот, масоҳат ва захираҳои он 

талабот гузоштааст. Мисол: барои Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон зарур аст, ки дар ҳамаи факултаҳо чунин 

инфрасохтори сайёҳӣ ташкил карда шавад, ҳар кадоми 

онҳо теъдоди зиёди донишҷӯёнро фаро гирифта ва дар 

як ҷо ҷамъ овардан ё ҷалб кардани онҳо ғайриимкон 

аст. Ё инки дар муассисаи таълимии №49, ки ҳамагӣ 4 

ҳуҷраи синфӣ ва 60 хонанда дорад, зарур нест, ки як 

ҳуҷраи синфиро ҳамчун инфрасохтори сайёҳӣ 

банд/истифода намояд, кифоя аст, ки дар долон ва ё 
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саҳни мактаб гушаи иттилоотии сайёҳӣ ё нуқтаи 

хизматрасонии ҳаҷман муносиб ташкил карда шавад.    
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Моддаи 21. Ба инобат гирифтани инфрасохтори сайёҳӣ 

ҳангоми таҳияи нақшаи генералии маҳалли 

аҳолинишин ва истифодаи қитъаҳои замин 

 

1.  Ҳангоми таҳияи нақшаи генералии маҳалли 

аҳолинишин ва истифодаи қитъаҳои замин аз ҷониби 

мақомоти дахлдори давлатӣ бунёди инфрасохтори 

сайёҳӣ бо риояи талаботи Қонуни мазкур ва дигар 

санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

инобат гирифта мешавад. 

2.  Дар қитъаҳои замини фарогири иншооти 

калонҳаҷм, ба истиснои манзилҳои истиқоматӣ як ё 

якчанд инфрасохтори мувофиқи сайёҳӣ ташкил карда 

мешавад. 

3.  Шакли тарҳи инфрасохтори сайёҳӣ бо 

мувофиқаи якҷояи мақомоти ваколатдори давлатии 

соҳаҳои дахлдор муайян карда мешавад. 

 

Моддаи мазкур идомаи мантиқии моддаи 20 буда, 

он ба ташкили (банақшагирии) инфрасохтори сайёҳӣ 

ҳанӯз дар давраи таҳияи нақшаи генералии маҳалли 

аҳолинишин равона гардидааст. 

Қисм 1 моддаи 21 муқаррар кардааст, ки ҳангоми 

таҳияи нақшаи генералии маҳалли аҳолинишин ва 

истифодаи қитъаҳои замин аз ҷониби мақомоти 

дахлдори давлатӣ бунёди инфрасохтори сайёҳӣ бо 

риояи талаботи Қонуни мазкур ва дигар санадҳои 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон (Кодекси замин, 

Кодекси шаҳрсозӣ ва ғайра) ба инобат гирифта 

мешавад. 

Бояд зикр намуд, ки тамоми шаҳру ноҳияҳои 

мамлкат вобаста ба ҳудудҳои маъмурии худ нақшаи 
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генералӣ доранд, ки он (нақшаи генералӣ) мунтазам, 

давра ба давра такмил дода мешавад. Қонуни мазкур 

низ тақозо бар он дорад, ки нақшаи генералии шаҳру 

ноҳияҳо вобаста ба ташкили (банақшагирии) 

инфрасохтори сайёҳӣ такмил дода шаванд, зеро соҳаи 

сайёҳӣ имрӯз яке аз соҳаҳои афзалиятноки иқтисодӣ 

муқаррар шудааст ва танҳо дар сурати ба таври 

системавӣ / низомнок ташаккул додани он, мо 

метавонем маҳсулнокии онро пурра ба даст орем ва ба 

нафъи ҷомеа равона созем. 

Дар қисми 2 моддаи тафсиршаванда оварда 

шудааст, ки дар қитъаҳои замини фарогири иншооти 

калонҳаҷм, ба истиснои манзилҳои истиқоматӣ як ё 

якчанд инфрасохтори мувофиқи сайёҳӣ ташкил карда 

мешавад.  

Яъне, зимни ҷудо намудани қитъаҳои замин 

барои сохтмони иншооти калонҳаҷм, ба истиснои 

манзили истиқоматӣ, ҳамчунин таҳияи нақшаи 

генералӣ мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро 

зарур аст, ки ташкили инфрасохтори мувофиқи 

сайёҳиро (ниг. ба тафс. моддаи 21) ба инобат гиранд.  

Тибқи қисми 3 моддаи 21 - шакли тарҳи 

инфрасохтори сайёҳӣ бо мувофиқаи якҷояи мақомоти 

ваколатдори давлатии соҳаҳои дахлдор муайян карда 

мешавад.  

Яъне, дар инҷо мақомоти марказӣ ва маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ, инчунин дигар ташкилоту 

муассисаҳои ҳавасманд ва ё масъул шакли тарҳи 

(нақшаи сохтмон ё лоиҳаи) инфрасохтори сайёҳиро 

дар мувофиқа бо мақомоти ваколатдори давлатии 

соҳаи сайёҳӣ, ҳамчунин соҳаҳои сохтмон, меъморӣ ва 
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замин ва сохторҳои дигари ваколатдор таҳия ва тасдиқ 

менамоянд.       
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Моддаи 22. Амалисозии фармоишҳои иҷтимоии 

давлатӣ, грантҳо ва субсидияҳо дар соҳаи сайёҳии 

дохилӣ 

 

1.  Барои ҳал намудани мушкилот ва ташаккули 

заминаи илмию амалӣ дар самти рушди сайёҳии 

дохилӣ фармоишҳои иҷтимоии давлатӣ, грантҳо ва 

субсидияҳо ба амал бароварда мешаванд. 

2.  Фармоишҳои иҷтимоии давлатӣ, грантҳо ва 

субсидияҳо бо тартиби муқарраргардида аз ҳисоби 

маблағҳои буҷети давлатӣ ва ғайрибуҷетӣ аз ҷониби 

мақомоти дахлдори давлатӣ муайян карда шуда, барои 

рушди намудҳои зерини фаъолият дар соҳаи сайёҳии 

дохилӣ равона карда мешаванд: 

- ташкили корҳои таҳлилӣ ва илмию тадқиқотӣ; 

- омодасозии касбӣ, такмили ихтисос, малака ва 

таҷрибаомӯзӣ; 

- ташкили мониторинг ва баҳодиҳии раванди 

хизматрасонии сайёҳӣ; 

- баҳисобгирӣ, стандартонӣ ва сертификатсияи 

фаъолияти субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ дар соҳаи 

хизматрасонӣ; 

- таъминоти иттилоотӣ ва тарғиботи сайёҳии 

дохилӣ.  

3.  Фармоишҳои иҷтимоии давлатӣ, грантҳо ва 

субсидияҳо бо тарзи мустақим (махсус) ва тавассути 

барномаҳои давлатии рушди сайёҳии дохилӣ ташаккул 

дода мешаванд.  

4.  Барои амалисозии фармоишҳои иҷтимоии 

давлатӣ, грантҳо ва субсидияҳо субъектҳои 

хизматрасон (иҷрокунандагон) аз ҳисоби иттиҳодияҳои 

ҷамъиятии сайёҳӣ, муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла 
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илмию тадқиқотӣ бо тартиби муқарраргардида ҷалб 

карда мешаванд. 

 

Моддаи 22 ҳамчун тадбири давлатӣ ҷиҳати 

дастгирии субъектҳои сайёҳӣ маҷмӯи чорабиниҳоро, 

ба монанди фармоишҳои иҷтимоии давлатӣ, грантҳо 

ва субсидияҳо баррасӣ менамояд. 

Тибқи қисми 1 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

карда шудааст, ки барои ҳал намудани мушкилот ва 

ташаккули заминаи илмию амалӣ дар самти рушди 

сайёҳии дохилӣ фармоишҳои иҷтимоии давлатӣ (ниг. 

ба тафс. мод. 14), грантҳо ва субсидияҳо ба амал 

бароварда мешаванд. 

Грант - маблағҳое, ки аз ҷониби мақомоти 

идоракунии давлатӣ ё мақомоти идоракунии давлатии 

дигар давлатҳо ва ё аз ташкилотҳои байналмилалии 

молиявӣ беподош ва бе қабул кардани ӯҳдадорӣ оид ба 

ҷуброни онҳо барои дастгирии самти алоҳидаи сиёсати 

иқтисодӣ дода мешаванд. 

Субсидия (кӯмаки молиявӣ) – маблағҳои буҷетие, 

ки ба буҷети сатҳи дигари низоми буҷетии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, инчунин ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ бо 

шарти маблағгузории ҳиссавии хароҷоти мақсаднок 

дода мешаванд (ҚҶТ «Дар бораи молияи давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон»). 

Ин меъёр дар шароити имрӯза ҳалкунандаи 

мушкилоти аввалиндараҷаи субъектҳои сайёҳӣ – 

дастгирии молиявии давлатӣ ба ҳисоб меравад, маҳз 

ҳамин мушкилот монеи рушд ёфтани субъектҳои 

сайёҳӣ гардидааст, зимнан, қисми зиёди онҳо ҳанӯз 

дар давраи ташаккулёбӣ бинобар дастаёб нашудан ба 

дастгирии молиявӣ барҳам мехӯранд.  
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Ҳамчунин, яке аз масъалаҳои муҳими соҳа, ин 

ташаккули заминаи илмию амалӣ мебошад, ки 

маблағи муайян талаб менамояд. Аз ин рӯ, татбиқи 

меъёри мазкур ин мушкилотро бартараф сохта, ба 

рушди соҳаи сайёҳии мамлакат такони тоза мебахшад. 

Қисми 2 моддаи 22 самтҳои асосӣ ва ё номгӯи 

фаъолиятҳоеро, ки барои татбиқи онҳо ҷиҳати рушди 

соҳаи сайёҳӣ дастгирии молиявӣ лозим мегардад, 

муқаррар намудааст.  

Фармоишҳои иҷтимоии давлатӣ, грантҳо ва 

субсидияҳо бо тартиби муқарраргардида аз ҳисоби 

маблағҳои буҷети давлатӣ ва ғайрибуҷетӣ аз ҷониби 

мақомоти дахлдори давлатӣ муайян карда шуда, барои 

рушди намудҳои муайяни фаъолият равона мегардад: 

аз ҷумла ташкили корҳои таҳлилӣ ва илмию 

тадқиқотӣ; омодасозии касбӣ, такмили ихтисос, 

малака ва таҷрибаомӯзӣ; ташкили мониторинг ва 

баҳодиҳии раванди хизматрасонии сайёҳӣ; 

баҳисобгирӣ, стандартонӣ ва сертификатсияи 

фаъолияти субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ дар 

соҳаи хизматрасонӣ; таъминоти иттилоотӣ ва 

тарғиботи сайёҳии дохилӣ.  

Яъне, дастгирии молиявии давлатӣ ҳамаи намуди 

фаъолиятро дар самти рушди соҳаи сайёҳӣ фаро 

намегирад, он маҳз ҳамон фаъолиятҳоеро фаро 

мегирад, ки барои давлат / ҷомеа хусусияти 

аввалиндараҷа дошта, ба рушди ояндаи иқтисодиёт ва 

иҷтимоиёт муосидат менамоянд. Ба ибораи дигар, ин 

гурӯҳи фаъолиятҳо таҳкурсии соҳаи сайёҳии дохилӣ 

мебошанд, ки бо ташаккул додани онҳо ва ё мусоидат 

намудан ба ташкил ёфтани онҳо соҳаи мазкур 

метавонад бомаром ва устувор рушд ёбад. 
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Тибқи қисми 3 моддаи тафсиршаванда 

фармоишҳои иҷтимоии давлатӣ, грантҳо ва 

субсидияҳо бо тарзи мустақим (махсус) ва тавассути 

барномаҳои давлатии рушди сайёҳии дохилӣ ташаккул 

дода мешаванд. 

Яъне, ин меъёр тарзи татбиқи дастгирии 

молиявии давлатиро тавассути таҳия ва амалисозии 

барномаҳои давлатии соҳавӣ тақозо мекунад. Дар 

воқеъ, чанд даҳсолаи охир аст, ки дар ҷомеаи ҷаҳонӣ 

дар роҳи расидан ба ҳадафҳои стратегӣ – ҳал намудани 

мушкилоти мубрам барномаҳои гуногуни соҳавӣ қабул 

ва амалӣ мегарданд. Ин маънои онро дорад, ки 

механизми мазкур худро аллакай ҳамчун натиҷанок 

нишон додааст, дар ин ҷо танҳо таҳия ва татбиқи 

саривақтӣ ва муносиби барномаҳои дахлдор ҷиҳати 

дастгирии молиявии соҳа тақозо мегардад. 

Ҳамчунин, тибқи қисми 4 моддаи 22 ҳамчун 

василаи фаъолияти амалӣ муқаррар карда шудааст, ки 

барои амалисозии фармоишҳои иҷтимоии давлатӣ, 

грантҳо ва субсидияҳо субъектҳои хизматрасон 

(иҷрокунандагон) аз ҳисоби иттиҳодияҳои ҷамъиятии 

сайёҳӣ, муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла илмию 

тадқиқотӣ бо тартиби муқарраргардида ҷалб карда 

мешаванд. 

Яъне, субъектҳои салоҳиятнок ва ё ташкилотҳое, 

ки ҳуқуқи (имконияти) амалисозии дастгирии 

давлатии молиявии соҳаи сайёҳиро доранд (дар шакли 

таҳия ва амалисозии грантҳо / лоиҳаҳо), ин 

иттиҳодияҳои ҷамъиятии сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 1), 

муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла илмию тадқиқотӣ 

мебошанд. Дар ин ҷо, ширкати сайёҳӣ, ки ташкилоти 

тиҷоратӣ аст ва ё мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ки 
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фармоишгар ба ҳисоб меравад, ҳуқуқи бевосита 

иштирок ва ё амалӣ намудани фармоишҳои иҷтимоии 

давлатӣ, грантҳо ва субсидияҳоро надоранд. Барои ин 

зарур аст, ки тариқи ташкили озмун – ҷиҳати амалӣ 

намудани фармоишҳои иҷтимоии давлатӣ, грантҳо ва 

субсидияҳо субъектҳои салоҳиятнок – иттиҳодияҳои 

ҷамъиятии сайёҳӣ, муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла 

илмию тадқиқотӣ ҷалб карда шаванд.   
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Моддаи 23. Таъмини дастрасии иттилоот дар соҳаи 

сайёҳии дохилӣ 

 

1.  Бо мақсади тарғиботи сайёҳии дохилӣ бо 

ҳамоҳангии мақоми ваколатдори давлатӣ сомонаи 

миллии интернетӣ ташкил карда мешавад. 

2.  Субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ вобаста ба 

фаъолияти худ сомонаи интернетӣ ва ё саҳифа(ҳо)и 

иҷтимоии интернетӣ ташкил намуда, мунтазам 

маълумоти дахлдорро дар он(ҳо) ҷойгир менамоянд. 

3.  Шабакаҳои радио ва телевизиони давлатӣ 

барномаҳои доимоамалкунандаи махсуси марбут ба 

рушди сайёҳии дохилиро ташкил менамоянд ва эълони 

(таблиғи) сайёҳии иҷтимоиро ройгон ба роҳ мемонанд. 

4.  Матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма 

бо назардошти имкониятҳои мавҷуда мунтазам 

тарғиботи сайёҳии дохилиро амалӣ менамоянд. 

5.  Маводи иттилоотӣ ҳангоми мухолифат 

надоштани мазмуни он ба қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва фарҳанги миллӣ, озодона паҳн карда 

мешавад. 

 

Тибқи моддаи 23 масъалаи бо иттилооти дахлдор 

таъмин намудани субъектҳои сайёҳӣ ва шахсони 

воқеию ҳуқуқии дигар ҳал мегардад. Ин масъалае ҳаст, 

ки асоси корҳои тарғиботӣ ва маълумотноксозиро дар 

соҳаи сайёҳӣ ташкил медиҳад.  

Қисми 1 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

кардааст, ки бо мақсади тарғиботи сайёҳии дохилӣ бо 

ҳамоҳангии мақоми ваколатдори давлатӣ сомонаи 

миллии интернетӣ ташкил карда мешавад.  
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Ин гуна сомона имрӯз, аллакай ташкил ёфтааст ва 

фаъолият мекунад, аммо зарур аст, ки он ба талаботи 

ҷомеи муосир ва бозори хизматрасонии сайёҳӣ 

ҷавобгӯй бошад, аз ҷумла бояд бо махзани хастайрҳои 

сайёҳӣ, маълумот оид ба ҳамаи захираҳои сайёҳӣ, 

субъектҳои сайёҳӣ, якчанд забонҳои хориҷии ҷаҳонӣ 

(русӣ, англисӣ, олмонӣ, хитоӣ, испанӣ ва ғ.) маҳфуз 

бошад. 

Тибқи қисми 2 моддаи 23 субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) вобаста ба 

фаъолияти худ бояд сомонаи интернетӣ ва ё 

саҳифа(ҳо)и иҷтимоии интернетӣ ташкил намуда, 

мунтазам маълумоти дахлдорро дар он(ҳо) ҷойгир 

менамоянд. 

Ин заруратест, ки барои дилхоҳ ташкилот ҳамчун 

нишондиҳандаи пешрафт ва пуриқтидор арзёбӣ 

мегардад, ҳатто мавриди пешниҳоди ҳамкорӣ ва ё 

фармоиши кор / хизматрасонӣ, агар ташкилот ин 

нишонаҳоро надошта бошад, бо он тамос намегиранд 

ва аз ҳамкорӣ даст мекашанд. 

Аз ин рӯ, барои ҳар як субъекти сайёҳӣ зарур 

мегардад, ки дар шабакаи интернет сомона ва 

саҳифаҳои иҷтимоии худро бо фарогирии маълумоти 

мухтасар оид ба намудҳои хизматрасонӣ дошта бошад.   

Мутобиқи қисми 3 моддаи тафсиршаванда 

шабакаҳои радио ва телевизиони давлатӣ ҷиҳати 

ройгон ба роҳ мондани барномаҳои 

доимоамалкунандаи махсуси марбут ба рушди сайёҳии 

дохилӣ ва эълони (таблиғи) сайёҳии иҷтимоӣ 

вазифадор гардидаанд. 

Маълум аст, ки яке аз мушкилоти асосии 

субъектҳои сайёҳӣ дар роҳи амалисозии 
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хизматрасониҳои дахлдор, ин тангдастӣ ва ё гарон 

будани қимати тарғибот / реклама дар ВАО, бахусус 

радио ва телевизион мебошад. Ан ин лиҳоз, ҷиҳати 

рушди сайёҳии дохилӣ меъёри мазкур ҳамчун воситаи 

ҳавасмандгардонӣ ва дастгирии давлатӣ ба таври 

ройгон эълони (таблиғи) сайёҳии иҷтимоӣ нисбат ба 

шабакаҳои радио ва телевизиони давлатӣ тақозо 

мекунад. Яъне, ин муассисаҳои радио ва телевизион 

вазифадоранд, ки ба субъектҳои сайёҳӣ ҷиҳати 

тарғибот / эълони хизматрасониҳои сайёҳӣ мусоидат 

намоянд. 

Илова бар ин, тибқи қисми 4 моддаи 23 матбуоти 

даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма низ, масъул 

гардидаанд, ки бо назардошти имкониятҳои мавҷуда 

мунтазам тарғиботи сайёҳии дохилиро амалӣ 

намоянд.  

Дар умум, тамоми субъектҳои ВАО вобаста ба 

тарғибу ташвиқи соҳаи сайёҳӣ, ҳамкории мутақобила 

ва дастгирии субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

масъулиятнок гардидаанд ва албатта ин уҳдадории 

қонунӣ бояд, ки мунтазам аз ҷониби онҳо иҷро 

гардида, дар ҳисоботҳои даврӣ дарҷ / сабт карда 

шавад. 

Қисми 5 моддаи тафсиршаванда ба субъектҳои 

дахлдор ҳуқуқ медиҳад, ки маводи иттилоотӣ ҳангоми 

мухолифат надоштани мазмуни он ба қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва фарҳанги миллӣ, метавонад 

озодона паҳн карда шавад. 

Таҳия ва паҳн намудани маводи иттилоотӣ дар 

ҷомеа – байни муштариён яке аз василаҳои муҳими 

тарғиботии субектҳои сайёҳӣ ба шумор меравад. Аз ин 

рӯ, ин меъёр имконият медиҳад, ки тамоми маводи 
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иттилоотие, ки барои хизматрасонии сайёҳӣ равона 

гардидаанду ба қонунгузорӣ мухолифат надоранд, 

метавонанд озодона истифода ва паҳн карда шаванд.        
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Моддаи 24. Мониторинг ва баҳодиҳии сатҳи 

истифодабарӣ ва самаранокии инфрасохтори сайёҳӣ 

 

1. Бо мақсади таъмини сатҳу сифати 

истифодабарӣ ва самаранокии инфрасохтори сайёҳӣ 

раванди хизматрасонии сайёҳӣ мунтазам зимни 

мониторинг ва баҳодиҳӣ қарор дода мешавад. 

2. Мониторинг ва баҳодиҳии раванди 

хизматрасонии сайёҳӣ аз ҷониби субъектҳои 

идоракунанда, ҳамоҳангсоз ва мониторинги сайёҳии 

дохилӣ амалӣ гардонида мешавад. 

3. Мониторинг ва баҳодиҳӣ ба воситаи 

иттиҳодияҳои ҷамъиятии сайёҳӣ (ассотсиатсияҳо) ва 

дигар субъектҳои дахлдор бо тартиби муқаррарнамудаи 

Қонуни мазкур ташкил карда мешавад. 

4. Натиҷаи амалиёти мониторинг ва баҳодиҳӣ дар 

шакли хаттӣ (коғазӣ) ва ё электронӣ – маводи таҳлилии 

иттилоотӣ ва тавсиявӣ тариқи воситаҳои ахбори омма 

пешниҳоди ҷомеа гардонида мешавад. 

 
Дар ҷомеаи муосир яке аз намудҳои фаъолият, ки 

ба самаранокӣ ё натиҷанокии кор / хизматрасонӣ боис 

мегардад, ин мониторинг ва баҳодиҳӣ (ниг. ба тафс. 

мод. 9) мебошад. Зарурати бо моддаи мазкур 

хусусияти ҳатмӣ додани ин васила дар он аст, ки дар 

ҳолати имрӯза ин васила қариб ки дар соҳаи сайёҳӣ 

истифода намегардад, зимнан, барои рушди соҳа 

татбиқи он ногузир арзёбӣ мегардад. 

Тибқи қисми 1 моддаи 24 муқаррар гардидааст, ки 

бо мақсади таъмини сатҳу сифати истифодабарӣ ва 

самаранокии инфрасохтори сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 
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1) раванди хизматрасонии сайёҳӣ мунтазам зимни 

мониторинг ва баҳодиҳӣ қарор дода мешавад. 

Аз ин бармеояд, ки мониторинг ва баҳодиҳӣ бояд 

нисбат ба инфрасохтори сайёҳӣ, бахусус сатҳу сифати 

истифодабарӣ ва самаранокии онҳо татбиқ карда 

шавад. Албатта, ин муносибат – таъмини самаранокии 

фаъолияти инфрасохтори зарурӣ, имконият медиҳад, 

ки ба таври худкор соҳаи сайёҳӣ ба таври комил 

мунтазам рушд ёбад.  

Мисол: меҳмонхона, ки ба гурӯҳи афзалиятноки 

инфрасохтори сайёҳӣ шомил аст, бояд фаъолияти 

самарнок дошта бошад. Дар ин ҷо зарур аст, ки сатҳи 

хизматрасонӣ - тозагӣ, тарзи қабули меҳмонон, 

забондонии ҳайати хизматрасон, пайваст будан бо 

шабакаи Интернет, мутобиқат ба стандартҳои 

байналмилалӣ, яъне доштани дараҷаи муносиб ва 

ғайра, ҳамчунин, иқтидорнокӣ – шумораи ҳуҷраҳои 

хоб, динамикаи қабули меҳмонон, даромаднокии 

солона, фоиданокии меҳмонхона, номгӯи 

хизматрасониҳои ҷолиб ва ғайра мунтазам аз ҷониби 

мақомоти дахлдори давлатӣ, аз ҷумла мақомоти 

ваколатдори давлатии соҳаи сайёҳӣ мониторинг ва 

баҳодиҳӣ карда шуда, тавсияҳои касбии дахлдор ба 

мақоми олии ин субъект ва мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ дода шавад. 

Қисми 2 моддаи тафсиршаванда, меъёри 

уҳдадорикунанда буда, муайян кардааст, ки 

мониторинг ва баҳодиҳии раванди хизматрасонии 

сайёҳӣ аз ҷониби субъектҳои идоракунанда, 

ҳамоҳангсоз ва мониторинги сайёҳии дохилӣ амалӣ 

гардонида мешавад. 
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Яъне, гурӯҳи субъектҳои масъул ё инки 

салоҳиятнок ба ташкили мониторинг ва баҳодиҳӣ 

маҳдуд буда, дар ин ҷараён танҳо шахсони касбӣ, 

коршиносон ва хизматчиёни давлатӣ ҳамчун тарафи 

сеюм – тарафи ҳамоҳангсозанда дар симои мақомоти 

ваколатдори давлатии соҳаи сайёҳӣ, иттиҳодияҳои 

ҷамъиятии сайёҳӣ, муассисаҳои тадқиқотӣ ва ғайра 

ҷалб карда мешаванд. 

Дар ин ҷо, агар тарафи сеюм субъектҳои 

мониторинг ва баҳодиҳӣ бошад, пас тарафи якум – 

кордиҳандагон, хизматрасонон, инфрасохтори сайёҳӣ 

(ширкатҳо, меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо, фрудгоҳо ва 

ғ.) ва тарафи дуюм – ин истифодабарандагон, 

муштариён (меҳмонон, сайёҳон ва ғ.) мебошад. 

Қисми 3 моддаи 24 ҳамчун идомаи мантиқии 

қисми 2 муқаррар менамояд, ки мониторинг ва 

баҳодиҳӣ ба воситаи иттиҳодияҳои ҷамъиятии сайёҳӣ 

(ассотсиатсияҳо) ва дигар субъектҳои дахлдор бо 

тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур ташкил 

карда мешавад. 

Чи тавре дар боло иброз гардид, на ҳамаи 

субъектҳо ҳуқуқи гузаронидани мониторинг ва 

баҳодиҳиро доранд. Аз ин рӯ, ба мақомоти 

ваколатдори давлатии соҳаи сайёҳӣ, мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва субъектҳои дигари 

дахлдор зарур мегардад, ки зимни мониторинг ва 

баҳодиҳӣ танҳо ташкилоту муассисаҳои салоҳиятнокро 

ҷалб намоянд. Ин амалро (мониторинг ва баҳодиҳиро) 

мумкин аст, ки дар доираи имкониятҳои мавҷуда бо 

истифода аз механизми фармоиши иҷтимоии давлатӣ 

ба роҳ монд. 
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Тибқи қисми 4 моддаи тафсиршаванда субъектҳои 

идоракунанда (ниг. ба тафс. мод. 6) вазифадор 

гардидаанд, ки натиҷаи амалиёти мониторинг ва 

баҳодиҳиро дар шакли хаттӣ (коғазӣ) ва ё электронӣ – 

маводи таҳлилии иттилоотӣ ва тавсиявӣ тариқи 

воситаҳои ахбори омма пешниҳоди ҷомеа гардонанд. 

Ин амал низ тақозои ҷомеаи муосир буда, аз як 

тараф (1) ҳамчун танзимкунанда ё тозакунандаи 

бозори хизматрасонӣ (камфаъолонро бартараф сохта, 

фаъолонро пуриқтидор мегардонад) баромад 

менамояд, аз тарафи дигар (2) эътимоди муштариёнро 

(сайёҳонро, аҳли ҷомеаро) ҳам ба субъектҳои озмоишӣ 

ва ҳам ба давлату ҳукумат зиёд мегардонад. Инчунин, 

(3) субъектҳои хизматрасонии сайёҳиро ба фаъолнокӣ 

ва ҳавасмандӣ ҷиҳати муаррифӣ шудан дар ҷомеа / 

байни муштариён водор месозад, ки василаи ниҳоят 

муҳим дар бозори хизматрасонӣ арзёбӣ мегардад. 

Илова бар ин, (4) механизми мазкур ба мақомоти 

андоз, молия ва сармоягузорон маълумоти хеле муфид 

ва кафолатнок ҷиҳати пешбурди корҳо – 

ҳамоҳангсозӣ, дастгирӣ ва танзимкунӣ фароҳам 

меорад. 
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Моддаи 25. Иштироки муассисаҳои таълимӣ, фарҳангӣ 

ва таърихӣ дар рушди сайёҳии дохилӣ 

 

1. Муассисаҳои таълимӣ, фарҳангӣ ва таърихӣ дар 

рушди сайёҳии дохилӣ иштироки фаъол менамоянд. 

2. Муассисаҳои таълимӣ барои ташкили саёҳати 

мутташакилонаи таълимгирандагон (бо мизони 

ташрифи (саёҳати) як таълимгиранда дар як сол ҳадди 

ақал ба ду мавзеи (макони) сайёҳӣ) масъул мебошанд. 

3. Саёҳати мутташакилонаи таълимгирандагон бо 

тартиби муқарраргардида бо ҷалби субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ ба роҳ монда мешавад.  

4. Дар муассисаҳои таълимӣ гӯшаи сайёҳӣ ташкил 

карда шуда, мавзӯъҳои гуногуни фарогири сиёсати 

давлатӣ дар соҳаи сайёҳии дохилӣ ва тарғиботи 

захираҳои сайёҳии мамлакат ба таълимгирандагон 

омӯзонида мешавад. 

5. Муассисаҳои фарҳангию таърихӣ (осорхона, 

китобхона, театр) дар як сол на кам аз 10 рӯз рӯзҳои 

дарҳои кушод барои ташрифи ройгони сайёҳони 

дохилӣ, аз ҷумла таълимгирандагон ташкил 

менамоянд. 

6. Ҳамкории муассисаҳои таълимӣ, фарҳангӣ ва 

таърихӣ бо субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ бевосита 

ба роҳ монда мешавад. 

7. Барои дастрасии маълумоти мухтасар оид ба 

фаъолияти муассисаҳои таълимӣ, фарҳангӣ ва таърихӣ 

аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ махзани маълумот ташкил карда мешавад. 

8. Муассисаҳои таълимӣ, фарҳангӣ ва таърихӣ 

уҳдадор мегарданд, ки барои ҳамкорӣ бо субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ шароит фароҳам оваранд. 
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Моддаи 25 дар шароити Тоҷикистон ҳамчун 

кишвари ташаккулдиҳандаи соҳаи сайёҳӣ 

механизмест, ки заминаҳои муносиб ва мусоидро 

баҳри фаъолноксозии гурӯҳи зиёди субъектҳо дар 

самти рушди соҳаи сайёҳӣ фароҳам меорад. Зимнан, 

муассисаҳои таълимӣ, фарҳангӣ ва таърихиро вобаста 

ба рушди соҳаи сайёҳии дохилӣ ҷиҳати анҷом додани 

тадбирҳои муайян ва мушаххас вазифадор сохтааст. 

Қисми 1 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

намудааст, ки муассисаҳои таълимӣ, фарҳангӣ ва 

таърихӣ дар рушди сайёҳии дохилӣ иштироки фаъол 

(ниг. ба тафс. мод. 5) менамоянд. 

Муассисаҳои таълимӣ, фарҳангӣ ва таърихӣ 

(минбаъд – муассисаҳои иҷтимоӣ) гурӯҳи субъектҳое 

мебошанд, ки қисми зиёди шаҳрвандон, аз ҷумла 

ҷавононро бо хизматрасониҳои хос фаро гирифтаанд 

ва дар маҷмуъ фаъолияти мутташакилона ва ба 

рукнҳои сайёҳӣ вобаста доранд. Пас, бо истифода аз ин 

гурӯҳи мутташакили шаҳрвандон, бо дарназардошти 

таҷрибаи кишварҳои пешрафта – Хитой, Ҷопон, Корея, 

метавон ба рушди соҳа такони ҷиддӣ бахшид.  

Яъне, ин имкониятест, ки ҳамчун захира ё 

сармояи дохилӣ ном гирифта шуда, дар самтҳои 

гуногуни иҷтимоӣ ва иқтисодӣ истифода бурда 

мешавад. Ё инки, соддатар иброз намоем, агар барои 

рушди бозори сайёҳӣ (ташкили инфрасохтор, такмили 

маънавиёт – маданияти сайёҳӣ, омодасозии 

мутахассисон, мутобиқгардонии хизматрасонии 

сайёҳӣ ба талаботи байналмилалӣ) маблағи зиёд (садҳо 

миллиард сомонӣ) ҳамчун сармоя (қарз, грант) лозим 

гардад, пас, истифодаи босамар ва бомароми ин 
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захираи дохилӣ – гурӯҳи мутташакили шаҳрвандон 

тавассути муассисаҳои иҷтимоӣ, зарурат ба ҷалби 

чунин маблағи калонро аз байн мебарад. Маҳз ҳамин 

аст, ки чунин кишварҳои аббарқудрат, ба монанди 

Хитой, Ҷопон ва Корея, новобаста аз имконияти васеи 

молиявии онҳо, захира ё имконияти мазкурро хеле хуб 

ва моҳирона истифода менамоянд.  

Умуман, механизми мазкур ду паҳлӯи ба ҳам 

вобаста ё манфиатҳои мутақобила дорад: аз як тараф, 

1) истифодаи босамар ва бомароми захираи дохилӣ – 

гурӯҳи мутташакили шаҳрвандон тавассути 

муассисаҳои иҷтимоӣ ҳамчун сармояи кафолатнок, ки 

ба субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ хос мебошад ва 

аз тарафи дигар, 2) тарбияи идеологӣ, ватандӯстӣ, 

худшиносӣ ва худогоҳии шаҳрвандон, бахусус ҷавонон 

(хонандагон, донишҷӯён ва ғ.), ки ба муассисаҳои 

иҷтимоӣ хос мебошад.  

Қисми 2 моддаи 25 муассисаҳои таълимиро барои 

ташкили саёҳати мутташакилонаи таълимгирандагон 

(бо мизони ташрифи (саёҳати) як таълимгиранда дар 

як сол ҳадди ақал ба ду мавзеи (макони) сайёҳӣ) 

масъул гардонидааст. 

Чи тавре дар боло тавзеҳ ёфтааст, «Саёҳат» - сайр ё 

сафари муқаррарӣ набуда, ташрифи муташаккилона бо 

хизматрасонии муносиб мебошад, ки баҳри қонеъ 

гардонидани талаботи сайёҳии шахс равона карда 

мешавад.  

 «Хизматрасонии муносиб», ин фаъолияти 

мақсаднокест, ки дар шакли хизматрасонӣ, кор ва 

пешниҳоди маҳсулоти сайёҳӣ тавассути субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ барои қонеъгардонии дархост, 

талабот ва манфиатҳои маънавӣ, зеҳнӣ ва ҷисмонии 
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сайёҳон ва ё шаҳрвандони майли сайру саёҳат дошта 

амалӣ гардонида мешавад.  

Зимнан, саёҳат дар он сурат муташаккилона 

арзёбӣ мегардад, ки агар бо хизматрасонии муносиб 

фаро гирифта шавад; хизматрасонӣ бошад, дар он вақт 

муносиб ва ё мувофиқ дониста мешавад, ки агар он аз 

ҷониби (бо ҷалби) субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

ба роҳ монда шавад. 

Ҳамин тариқ, масъулини муассисаҳои таълимӣ ба 

он вазифадор гардидаанд, ки бо ҷалб ва ё дар ҳамкорӣ 

бо субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ (ниг. ба тафс. 

мод. 1) бояд, ки дар як сол барои ҳар як таълимгиранда 

(дар шакли гурӯҳи мутташакил) ду маротиба саёҳат 

ташкил намоянд. Саёҳат тибқи муқаррароти Қонуни 

мазкур ва таҷрибаи ҷаҳонӣ бояд ба берун аз ҷои 

доимии истиқомат (шаҳру ноҳияҳои дигар) ташкил 

карда шавад.  

Дар инҷо ба сифати манбаи маблағгузорӣ 

метавонад худи таълимгиранда, соҳибкорон ё 

захираҳои дохилии муассиса ба ҳисоб гирифта шавад. 

Тарзи татбиқ, ин ташкили корҳои фаҳмондадиҳӣ аз 

ҷониби маъмурият, омӯзгорон ва масъулин ё 

намояндагони субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ (дар 

шароити ҳамкории зич) арзёбӣ мегардад.  

Боиси зикр аст, барои иҷро накардани 

муқаррароти мазкур маъмурияти муассисаи таълимӣ 

масъулияти шахсӣ доранд.  

Тибқи қисми 3 моддаи 25 саёҳати 

мутташакилонаи таълимгирандагон бо тартиби 

муқарраргардида бо ҷалби субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ ба роҳ монда мешавад.  
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Зарурати ин муносибат дар он аст, ки тибқи 

қонунгузории кишвар (дар ҳолати имрӯза) ва таҷрибаи 

ҷаҳонӣ низ фаъолияти сайёҳӣ – намуди фаъолияти 

иҷозатномадиҳӣ мебошад, яъне ташкилкунандаи 

саёҳат бояд иҷозатнома дошта бошад. Зимнан, дар 

ҳудуди Тоҷикистон ба ташкили саёҳат танҳо 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ҳуқуқ доранд, пас, 

муассисаҳои таълимӣ ва ё дигар намуди ташкилоту 

муассисаҳо ҳуқуқи такшили саёҳати таълимгирандагон 

ё кормандони худро мустақилона надоранд. 

Ҷалби субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ, ин 

маънои ба роҳ мондани ҳамкориро дорад. Барои ин 

масъала, муассисаҳои таълимиро лозим меояд, ки бо 

мақомоти ваколатдори давлатии соҳаи сайёҳӣ ё 

мақомоти маҳаллии соҳаи сайёҳӣ ё бевосита бо 

ширкатҳои сайёҳӣ тамос гирифта, шартномаи ҳамкорӣ 

ба имзо расонида, корҳоро дар шароити мунтазам ба 

роҳ монанд. Ҳамчун манбаи дарёфти субъектҳои 

сайёҳӣ барои ҳамкорӣ метавонад шабакаи Интернет, 

сомонаҳои расмии ширкатҳо ва дигар ВАО истифода 

карда шавад. 

Қисми 4 моддаи тафсиршаванда маъмурияти 

муассисаҳои таълимиро вазифадор кардааст, ки дар 

муассиса ба дарназардошти мавзӯъҳои гуногуни 

фарогири сиёсати давлатӣ дар соҳаи сайёҳии дохилӣ 

ва тарғиботи захираҳои сайёҳии (ниг. ба тафс. мод. 1) 

мамлакат гӯшаи сайёҳӣ ташкил карда шуда, ба 

таълимгирандагон ин мавзуъҳо омӯзонида шаванд. 

Сиёсати давлатӣ дар соҳаи сайёҳии дохилӣ 

тавассути таҳия ва амалӣ сохтани стратегияҳо ва 

барномаҳои давлатӣ ба роҳ монда мешавад. Яъне, дар 

гӯшаи сайёҳӣ ва ё мавзуъҳои дарсӣ бояд аз рӯи 
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қонунҳо, стратегияҳо, барномаҳои давлатӣ ва 

чаҳорчӯбаҳои дигари меъёрии ҳуқуқӣ маводҳо омода 

карда шуда, манзури таълимгирандагон пешниҳод 

карда шаванд.  

Захираҳои сайёҳии мамлакат, ин маҷмӯи захираҳо 

ва падидаҳои табиии иқлимӣ, истироҳатӣ, маърифатӣ, 

маишӣ, техногенӣ, объектҳои табиию солимгардонӣ ва 

мероси фарҳангию таърихӣ дар ҳудуди Тоҷикистон, ки 

таваҷҷуҳи сайёҳонро барои қонеъ гардонидани 

маҷмӯи талабот ва манфиатҳои шахсӣ ҷалб месозанд, 

мебошанд. Зимнан, дар гӯшаи сайёҳӣ ва ё мавзуъҳои 

дарсӣ бояд атрофи захираҳои сайёҳии мамлакат 

маводҳо омода карда шуда, манзури 

таълимгирандагон пешниҳод карда шаванд. 

Ҳамчунин, тавсия мегардад, ки гӯшаи сайёҳиро ба чор 

қисм – (1) сиёсати давлатӣ, (2) захираҳои миллии 

сайёҳӣ, (3) захираҳои минтақавии (вилоятии) сайёҳӣ 

ва (4) захираҳои маҳаллии сайёҳӣ ҷудо карда, маводи 

дахлдор, аз қабили номгӯи захираҳо / мавзеъҳо, 

хатсайрҳо, ширкатҳои сайёҳӣ, марказҳои 

хизматрасонӣ, сомонаҳои миллӣ ва ғайра ҷойгир карда 

шаванд. 

Мутобиқи қисми 5 моддаи 25 муассисаҳои 

фарҳангию таърихӣ (осорхона, китобхона, театр) 

уҳдадор гардидаанд, ки дар як сол на кам аз 10 рӯз 

рӯзҳои дарҳои кушод барои ташрифи ройгони 

сайёҳони дохилӣ, аз ҷумла таълимгирандагон ташкил 

намоянд. 

Ин меъёр бо мақсади ҳавасманд гардонидани 

таълимгирандагон ҷиҳати ташриф ба осорхонаҳо, 

китобхонаҳо ва театрҳо ба роҳ монда шудааст ва 

албатта, маъмурияти осорхонаҳо, китобхонаҳо ва 
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театрҳо вобаста ба иҷрои он масъулияти вазифавӣ 

доранд. Аз тарафи дигар, ба муассисаҳои таълимӣ, 

ширкатҳои сайёҳӣ ва субъектҳои дигари алоқаманд 

зарур мегардад, ки бобати иҷро ва ё истифодаи ин 

муқаррарот талош варзанд, ин санаҳои дарҳои 

кушодро дар ҳамкорӣ бо осорхонаҳо, китобхонаҳо ва 

театрҳо муайян сохта, дар нақшаҳои чорабиниҳои 

фарҳангӣ-оммавӣ ворид ва татбиқ намоянд.     

Қисми 6 моддаи тафсиршаванда муассисаҳои 

таълимӣ, фарҳангӣ ва таърихиро ҷиҳати ба роҳ 

мондани ҳамкорӣ бо субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ бевосита уҳдадор сохтааст. 

Ҳамкории бевосита, ин тамоси мустақим, бастани 

шартнома бо ширкатҳои сайёҳӣ, ҷалби онҳо барои 

муаррифии хатсайрҳо / барномаҳои худ дар байни 

таълимгирандагон / муштариён / кормандон ва амалӣ 

намудани хизматрасониҳои алоқаманд мебошад. 

Тибқи қисми 7 моддаи 25 мақомоти иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ уҳдадор гардидааст, ки 

барои бо маълумоти мухтасар оид ба фаъолияти 

муассисаҳои таълимӣ, фарҳангӣ ва таърихӣ таъмин 

намудани субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ махзани 

маълумот ташкил намояд. 

Махзани маълумот метавонад дар шакли феҳрист 

/ рӯйхати муассисаҳои таълимӣ, фарҳангӣ ва таърихӣ, 

маълумот оид ба фаъолияти (хизматрасониҳои) онҳо, 

макони ҷойгиршавӣ, суроға ва ғайра ташкил карда 

шавад. Ҳамчунин, барои сабукии кор тавсия мегардад, 

ки махзани маълумоти мазкур дар сомонаи мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷойгир карда 

шуда, мунтазам, мавриди зарурат пайдо кардан, 

такмил дода шавад. 
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Мувофиқан субъектҳои сайёҳӣ тибқи муқаррароти 

мазкур метавонанд, ки барои ба роҳ мондани ҳамкорӣ 

маълумоти заруриро аз мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ талаб намоянд.  

Дар инҷо бояд иброз намуд, ки ҳамкории байни 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ва муассисаҳои 

таълимӣ, фарҳангӣ ва таърихӣ метавонад мустақим ба 

роҳ монда шавад, яъне зарурати барои ҳамкорӣ иҷозат 

пурсидан аз мақоми болоӣ нест, илова бар ин, чи тавре 

дар боло қайд карда шуд, маъмурияти муассисаҳои 

таълимӣ, фарҳангӣ ва таърихӣ барои ҳамкорӣ бо 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ҷиҳати амалӣ 

намудани муқаррароти дахлдори Қонуни мазкур 

масъулияти шахсӣ доранд.   

Қисми 8 моддаи 25 ҳамчун идомаи мантиқии 

қисми 7 муассисаҳои таълимӣ, фарҳангӣ ва таърихиро 

уҳдадор намудааст, ки барои ҳамкорӣ бо субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ шароит фароҳам оваранд.  

Аз инҷо бармеояд, ки муассисаҳои иҷтимоӣ аз 

субъектҳои сайёҳӣ дида, бояд бештар фаъол ва барои 

ҳамкорӣ ҳавасманд бошанд, зеро тибқи муқаррароти 

меъёри мазкур масъулияти бештар маҳз ба души 

муассисаҳои таълимӣ, фарҳангӣ ва таърихӣ вогузошта 

шудааст.             
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Моддаи 26. Рушди маърифатнокӣ ва маданияти сайёҳии 

шаҳрвандон  

 

1. Барои рушди сатҳи маърифатнокӣ ва маданияти 

сайёҳии шаҳрвандон мунтазам тадбирҳои омӯзишӣ, 

таълимӣ ва маънавию тарғиботӣ баргузор карда 

мешаванд. 

2. Субъектҳои идоракунанда, ҳамоҳангсоз ва 

мониторинги сайёҳии дохилӣ аз рӯи маҳали фаъолият 

лоиҳаҳо ва барномаҳои гуногуни омӯзишӣ, таълимӣ ва 

маънавию тарғиботиро дар байни ҷомеа ва бо 

иштироки фаъоли вакилони ҷамоатҳо таҳия ва татбиқ 

менамоянд. 

3. Бо мақсади иттилоотонии мунтазами 

шаҳрвандон оид ба масъалаҳои марбут ба рушди 

сайёҳии дохилӣ тариқи воситаҳои ахбори омма, аз 

ҷумла шабакаҳои радио ва телевизионии давлатӣ 

тадбирҳо андешида мешаванд. 

4. Дар сатҳи субъектҳои идоракунанда, 

ҳамоҳангсоз ва мониторинги сайёҳии дохилӣ аз рӯи 

имконот маҷаллаи даврӣ ё ҳафтанома ва ё сомонаи 

махсусгардонидашудаи интернетӣ оид ба рушди 

сайёҳии дохилӣ ташкил карда мешавад.  

5. Дар низоми соҳаи маориф барномаҳои дахлдори 

таълимӣ бо назардошти ҷабҳаҳои сайёҳии дохилӣ 

тартиб дода мешаванд. 

 

Зарурати бо моддаи мазкур муқаррар намудани 

тадбирҳо оид ба баланд бардоштани сатҳи 

маърифатнокӣ ва маданияти сайёҳии шаҳрвандон ба 

талаботи бозори ҷаҳонии хизматрасонии сайёҳӣ (ниг. 

ба тафс. мод. 1) ва баланд бардоштани нуфузи 
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Тоҷикистон ҳамчун кишвари ҷолиби сайёҳӣ, зимнан 

ташаккули ҷаҳонбинӣ ва маънавиёти миллии ҷомеа 

асос меёбад. 

Қисми 1 моддаи 26 вазифа мегузорад, ки барои 

рушди сатҳи маърифатнокӣ ва маданияти сайёҳии 

шаҳрвандон (ниг. ба тафс. мод. 5) мунтазам тадбирҳои 

омӯзишӣ, таълимӣ ва маънавию тарғиботӣ баргузор 

карда мешаванд. 

Яъне, ин меъёр шакл, тарз ва тартиби баланд 

бардоштани сатҳи маърифатнокӣ ва маданияти 

сайёҳии шаҳрвандонро муқаррар месозад, ки татбиқи 

онҳо ба мақомоти давлатӣ ва ташкилоту муассисаҳои 

дахлдор нигаронида шудааст.  

Тибқи қисми 2 моддаи тафсиршаванда субъектҳои 

идоракунанда, ҳамоҳангсоз ва мониторинги сайёҳии 

дохилӣ (ниг. ба тафс. мод. 6) уҳдадор гардидаанд, ки аз 

рӯи маҳали фаъолият лоиҳаҳо ва барномаҳои гуногуни 

омӯзишӣ, таълимӣ ва маънавию тарғиботиро дар 

байни ҷомеа ва бо иштироки фаъоли вакилони 

ҷамоатҳо таҳия ва татбиқ намоянд. 

Чи тавре аён аст, дар инҷо субъектҳои 

идоракунандаи сайёҳӣ муваззаф гардидаанд, ки 

чорабиниҳои омӯзишӣ, таълимӣ ва маънавию 

тарғиботиро дар самти рушди сайёҳӣ мунтазам ба роҳ 

монанд. Албатта, барои ташкили чорабиниҳои 

омӯзишӣ мақомоти ҳокимияти давлатӣ, институтҳои 

ҷомеаи шаҳравндӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак 

ва деҳот, муассисаҳои таълимӣ ва субъектҳои дигар 

масъул мебошанд; барои чорабиниҳои таълимӣ бошад, 

соҳаи маориф ва субъектҳои дигари дахлдор ва барои 

чорабиниҳои тарғиботӣ ВАО, иттиҳодияҳои 

ҷамъиятии сайёҳӣ ва субъектҳои дигари алоқаманд 
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уҳдадор гардидаанд. Яъне, ин гурӯҳи тадбирҳо аз 

мақомоти давлатӣ ва ташкилоту муассисаҳои дахлдор 

вобаста ба салоҳитнокии онҳо пурсида мешавад. 

Илова бар ин, ба сифати тарзу усули татбиқ ва 

манбаи маблағгузории чорабиниҳо, таҳия ва 

амалисозии лоиҳаҳо ва барномаҳои мувофиқ муқаррар 

карда шудааст, ки барои мақомоти давлатӣ ва 

ташкилоту муассисаҳои дахлдор метавонанд ҳамчун 

асос ва василаи муносиб истифода гарданд. 

Мутобиқи қисми 3 моддаи 26 воситаҳои ахбори 

омма, аз ҷумла шабакаҳои радио ва телевизионии 

давлатӣ уҳдадор гардидаанд, ки бо мақсади 

иттилоотонии мунтазами шаҳрвандон оид ба 

масъалаҳои марбут ба рушди сайёҳии дохилӣ 

тадбирҳои дахлдор андешанд.  

Дар ин росто аз воситаҳои ахбори омма, аз ҷумла 

шабакаҳои радио ва телевизионии давлатӣ ташкил ва 

баргузории барномаҳо ва рубрикаҳои гуногунҷанба, 

доимӣ ва мувақатии алоқаманд тақозо мегардад.  

Албатта, дар инҷо шабакаҳои радио ва 

телевизионии хусусӣ дар канор нестанд, чун ин меъёр 

ба онҳо низ бевосита дар доираи имкониятҳои 

мавҷуда, вобастагӣ дорад ва тавсия мегардад, ки 

татбиқи ҳамин меъёрро дар сатҳу сифати баланд 

ташкил намоянд. 

Қисми 4 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

намудааст, ки дар сатҳи субъектҳои идоракунанда, 

ҳамоҳангсоз ва мониторинги сайёҳии дохилӣ аз рӯи 

имконот маҷаллаи даврӣ ё ҳафтанома ва ё сомонаи 

махсусгардонидашудаи интернетӣ оид ба рушди 

сайёҳии дохилӣ ташкил карда мешавад. 
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Дар шароити рушди босуръати технологияҳои 

иттилоотӣ танҳо дар сурати иқтидорнокӣ ва ё 

муқовимат карда тавонистан дар бозори иттилоотӣ 

метавон ба рушди соҳа такон бахшид. Аз ин рӯ, нисбат 

ба мақомоти дахлдор ташкили маҷаллаи даврӣ ё 

ҳафтанома ва ё сомонаи махсусгардонидашудаи 

интернетӣ оид ба рушди сайёҳии дохилӣ тавсия дода 

шудааст. Ин имконият медиҳад, ки иқтидори 

иттилоотии мамлакат дар соҳаи сайёҳӣ рушд ёбад ва 

захираҳои сайёҳии мавҷуда дар бозори хизматрасонии 

ҷаҳонӣ муаррифӣ гардад. 

Расмиёти ташкили маҷаллаи даврӣ, ҳафтанома ва 

ё сомонаи махсусгардонидашудаи интернетӣ мураккаб 

набуда, дар кишвар заминаҳои муносиби техникӣ ва 

ҳуқуқӣ фароҳам оварда шудаанд (қонунҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи иттилоот» ва «Дар бораи 

матбуот ва дигар васоити ахбори омма»). 

Қисми 5 моддаи 26 муқаррар намудааст, ки дар 

низоми соҳаи маориф барномаҳои дахлдори таълимӣ 

бо назардошти ҷабҳаҳои сайёҳии дохилӣ тартиб дода 

мешаванд. 

Низоми маориф – мақомоти идоракунии маориф, 

муассисаҳои таълимӣ, субъектҳои раванди таълиму 

тарбия, муассисаю дигар ташкилотҳои соҳаи маориф, 

иттиҳодияҳои муассисаҳои таълимӣ, воҳидҳои сохторӣ 

ва дигар сохторҳое, ки дар асоси стандартҳои давлатии 

таҳсилот маҷмӯи барномаҳои таълимӣ ва сиёсати 

давлатиро дар соҳаи маориф амалӣ менамоянд. 

Барномаи таълимӣ – ҳуҷҷате, ки дар он мазмуни 

фанни таълимӣ, мақсаду вазифаҳо, тарзи ташкили 

раванди таълим, талабот ба сатҳи донишу маҳорат ва 
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малакаи таълимгиранда ифода ёфтаанд (ҚҶТ «Дар 

бораи маориф»). 

Дар ин ҷо, соҳаи маориф – мақомоти ваколатдори 

давлатии соҳаи маориф муваззаф гардонида шудаанд, 

ки вобаста ба рушди  рукнҳои асосии соҳаи сайёҳии 

дохилӣ тариқи таҳия ва амалисозии барномаҳои 

таълимӣ ё зимни таҳияи барномаҳои таълимӣ 

тадбирҳои зарурӣ андешанд. Яъне, барои муассисаҳои 

таълимии соҳаи сайёҳӣ зарур аст, ки зимни таҳияи 

барномаҳои дахлдори таълимӣ рукнҳои асосии 

сайёҳии дохилӣ ба инобат гирифта шаванд. Дар 

баробари ин, барои муассисаҳои таълимии 

ғайрисоҳавӣ низ зарур аст, ки зимни таҳияи 

барномаҳои дахлдори таълимӣ (иқтисодӣ, идоракунӣ, 

банақшагирӣ, экологӣ, молия, варзиш ва ғайра) 

рукнҳои асосии сайёҳии дохилӣ ба инобат гирифта 

(ворид карда) шаванд. 
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Моддаи 27. Тадбирҳо ҷиҳати мутобиқ гардонидани 

ҷойҳои ҷамъиятӣ ва шоҳроҳо ба талаботи сайёҳон ва 

меъёрҳои сифати муҳити зист 

 

1. Барои мутобиқ гардонидани ҷойҳои ҷамъиятӣ 

ва шоҳроҳо ба талаботи сайёҳон ва меъёрҳои сифати 

муҳити зист аз ҷониби мақомоти дахлдори давлатӣ 

бевосита ва ё ба воситаи соҳибкорон ва дигар шахсони 

хоҳишманд тадбирҳои зерин ба амал бароварда 

мешаванд: 

- дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, ки зиёда аз 100 нафарро 

дар як вақт фаро мегиранд, ташкил намудани 

фаъолияти нуқтаҳои хизматрасонии тиббӣ, хӯроки 

умумӣ, тавақуфгоҳи автомобилҳо, ташноб ва дигар 

ниёзҳои аввалӣ; 

- дар шоҳроҳо ташкил намудани фаъолияти 

доимии нуқтаҳои тиббию тозагӣ (дастгоҳои 

худфаъолияти фурӯши доруворӣ, ташнобҳо ва нуқтаҳои 

дигар), хизматрасонии хӯроки умумӣ, истгоҳ ва 

таъмири автомобилҳо, таъмини сузишворӣ ва дигар 

ниёзҳои аввалӣ; 

- дар фосилаи ҳар 100 км ҳудуди дахлдори 

шоҳроҳо ташкил намудани меҳмонхонаи хурд. 

2.  Тадбирҳои дигари мутобиқгардонии ҷойҳои 

ҷамъиятӣ ва шоҳроҳо ба талаботи сайёҳон ва меъёрҳои 

сифати муҳити зист тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон амалӣ гардонида мешаванд. 
 

 

Моддаи 27 хусусияти экологӣ дошта, ҳамчун 

иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ дар самти беҳтар ва 

дастрас гардонидани шароитҳои хизматрасонии 
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аввалӣ, таъмини тозагӣ ва ҳифзи муҳити зист равона 

гардидааст. 

Соҳаи сайёҳӣ дар замони муосир яке аз самтҳои 

сердаромадтарини иқтисодиёти ҷаҳон ба ҳисоб рафта, 

дар таъмини шуғл ва баланд бардоштани сатҳи 

зиндагии мардум нақши муҳим дорад. Аз ин рӯ, 

танзими шароити мусоид барои рушди соҳаи сайёҳӣ ва 

такмили сиёсати давлатии идоракунии соҳа аз ҷумлаи 

афзалиятҳои муҳимми сиёсати иқтисодию иҷтимоии 

рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Бояд 

қайд намуд, ки захираҳои сайёҳии ҷумҳурӣ ба таври 

зарурӣ ва мувофиқ ба меъёрҳои муосиру 

байналмилалии сайёҳӣ истифода нагардида, шароити 

мусоид барои сайёҳон ба таври кофӣ муҳайё карда 

нашудааст. Аз ин рӯ, мақсад аз он иборат аст, ки 

ислоҳот дар ин соҳа идома ёфта, саҳми соҳаи сайёҳӣ 

дар рушди иқтисодию иҷтимоии кишвар ба таври 

назаррас баланд бардошта шавад. 

Қисми 1 моддаи тафсиршаванда ҷиҳати мутобиқ 

гардонидани ҷойҳои ҷамъиятӣ ва шоҳроҳо ба талаботи 

сайёҳон ва меъёрҳои сифати муҳити зист якчанд 

талаботҳоро ба мақомоти дахлдори давлатӣ, аз ҷумла 

мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва сохторҳои 

сайёҳӣ, тандурустӣ, ҳифзи муҳити зист ва замин 

гузоштааст. 

Тибқи сархати якуми қисми 1 моддаи 

тафсиршаванда дар ҷойҳои ҷамъиятие (ниг. ба тафс. 

мод. 1), ки зиёда аз 100 нафарро дар як вақт фаро 

мегиранд, бояд фаъолияти нуқтаҳои хизматрасонии 

тиббӣ, хӯроки умумӣ, тавақуфгоҳи автомобилҳо, 

ташноб ва дигар ниёзҳои аввалӣ ташкил карда шавад. 
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Яъне, мақомоти дахлдори давлатиро лозим меояд, 

ки бевосита ва ё дар ҳамкорӣ бо субъектҳои соҳибкорӣ 

дар боғҳо, бозорҳо, марказҳои савдо, мавзеъҳо, 

иншооти сайёҳӣ, майдонҳои варзишӣ, театрҳо, 

қасрҳои фарҳангӣ ва ғайра ташкил ва ё (агар мавҷуд 

бошад) такмили нуқтаҳои хизматрасонии тиббӣ, 

хӯроки умумӣ, тавақуфгоҳи автомобилҳо, ташноб ва 

дигар ниёзҳои аввалӣ ва фаъолияти доимии онҳоро ба 

роҳ монанд.   

Сархати дуюми қисми 1 моддаи 27 муқаррар 

менамояд, ки дар шоҳроҳо фаъолияти доимии 

нуқтаҳои тиббию тозагӣ (дастгоҳои худфаъолияти 

фурӯши доруворӣ, ташнобҳо ва нуқтаҳои дигар), 

хизматрасонии хӯроки умумӣ, истгоҳ ва таъмири 

автомобилҳо, таъмини сузишворӣ ва дигар ниёзҳои 

аввалӣ ташкил карда шавад. 

Шоҳроҳ, ин роҳи автомобилгарде мебошад, ки 

байни шаҳру ноҳияҳо тул кашида, хусусияти минтқавӣ 

ва байналмилалӣ дорад. Зимнан, мавриди сафари 

тулонӣ мусофирон / сайёҳон ва ронандагон хоҳ нохоҳ 

ба ниёзҳои аввалӣ, ба монанди хӯрок, нӯшокӣ, 

таъмири нақлиёт, ҳоҷҷати берун рафтан ва ғайра 

дучор мегарданд ва зарур аст, ки то ҳадди имкон 

шароитҳои дахлдор ҷиҳати бартараф намудани ин 

гурӯҳҳои ниёзҳо дар масири шоҳроҳо фароҳам оварда 

шаванд. 

Аз ин рӯ, мақомоти дахлдори давлатиро лозим 

меояд, ки бевосита ва ё дар ҳамкорӣ бо субъектҳои 

соҳибкорӣ дар ҷойҳои муносиби шоҳроҳо ташкили 

нуқтаҳои тиббию тозагӣ (дастгоҳои худфаъолияти 

фурӯши доруворӣ, ташнобҳо ва нуқтаҳои дигар), 

хизматрасонии хӯроки умумӣ, истгоҳ ва таъмири 
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автомобилҳо, таъмини сузишворӣ ва фаъолияти 

доимии онҳоро ба роҳ монанд. 

Мутобиқи талаботи сархати сеюми қисми 1 

моддаи тафсиршаванда мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ бояд дар ҳамкорӣ бо субъектҳои 

соҳибкорӣ дар ҷойҳои муносиб, дар фосилаи ҳар 100 

км ҳудуди дахлдори шоҳроҳо меҳмонхонаҳои хурд 

ташкил намоянд. 

Меҳмонхонаи хурд - намуди меҳмонхонае 

мебошад, ки дар Ғарб ҳамчун мотел шинохта шудааст. 

Ингуна меҳмонхонаҳо, асосан дар шоҳроҳо, кӯҳсорҳо - 

берун аз маконҳои асосии истиқоматӣ ташкил карда 

шуда, ба мусофирон ҳамчун шабист хизмат мекунанд. 

Албатта, дар ин ҷо бояд талаботи қонунгузории 

ҷорӣ оид ба маҳдудиятҳо ҷиҳати истифодаи заминҳои 

обӣ, мамнуъгоҳо ва ғайра ба инобат гирифта шуда, 

расмиёти дахлдор дар сатҳу сифати баланди ҳуқуқӣ 

ташкил карда шавад. 

Қисми 2 моддаи 27 муқаррар менамояд, ки 

тадбирҳои дигари мутобиқгардонии ҷойҳои ҷамъиятӣ 

ва шоҳроҳо ба талаботи сайёҳон ва меъёрҳои сифати 

муҳити зист тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон амалӣ гардонида мешаванд. 

Масъалаҳои дар моддаи мазкур овардашуда танҳо 

мавзӯи ҳамин Қонун нест, зарур аст, ки зимни ташкил 

намудани шароитҳо вобаста ба мутобиқгардонии 

ҷойҳои ҷамъиятӣ ва шоҳроҳо ба талаботи сайёҳон ва 

меъёрҳои сифати муҳити зист муқаррароти 

қонунгузории соҳаҳои заминсозӣ, геодезӣ, соҳибкорӣ, 

муҳити зист ва ғайра ба инобат гирифта шаванд.   

Дар тамоми шоҳроҳҳои кишвар ва хатсайрҳои сайёҳӣ 

насб намудани аломатҳои ишоравии роҳнамо бо 
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забонҳои давлатӣ ва англисӣ бо нишон додани 

мавзеъҳои аҳолинишин, истгоҳи пешомад, 

меҳмонхона, нуқтаи хизматрасонии мошинҳо, нуқтаи 

фурӯши сӯзишворӣ барои таъмини воқеии рушди 

сайёҳӣ замина мегузоранд. 
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Моддаи 28. Фароҳам овардани шароитҳои муносиб 

ҷиҳати ҷалби соҳибкорон ва сармоягузорон дар рушди 

сайёҳии дохилӣ 

 

1. Барои ҷалб ва иштироки фаъоли соҳибкорон ва 

сармоягузорон дар амалӣ гардонидани тадбирҳо оид ба 

рушди сайёҳии дохилӣ шароитҳои муносиб фароҳам 

оварда мешаванд. 

2. Барои соҳибкорон, ки фаъолиятро дар соҳаи 

сайёҳии дохилӣ ба роҳ мемонанд, тибқи муқаррароти 

Қонуни мазкур имтиёзҳо муқаррар карда мешаванд. 

3. Ташаббусҳои сармоягузорон барои ташкил ва 

бунёди инфрасохтори сайёҳӣ, маблағгузории 

барномаҳо ва лоиҳаҳои марбут ба рушди сайёҳии 

дохилӣ аз ҷониби давлат дастгирӣ ва ҳавасманд 

гардонида мешаванд. 

4. Барои ҳавасмандгардонии соҳибкорон ва 

сармоягузорон ҷиҳати саҳмгузорӣ дар рушди сайёҳии 

дохилӣ мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар 

доираи ваколати худ ва Қонуни мазкур имтиёзҳо 

муқаррар менамояд. 

 

Барои рушди соҳаи сайёҳӣ дар кишвар заминаҳои 

зарурии меъёрии ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуда, як 

силсила чораҳои ҳавасмандкунӣ низ амалӣ 

гардидаанд. Аз ҷумла, якчанд минтақаҳои 

байналмилалии сайёҳӣ ташкил карда шуда, 

меҳмонхонаҳо ва марказҳои тиҷоратии ба талаботи 

муосир ҷавобгӯ сохта, ба истифодаи умум пешниҳод 

карда шуданд.  

Субъектҳои асосии хизматрасонии соҳаи сайёҳӣ 

соҳибкорон мебошанд, ки дар навбати худ, барои 
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ташкил ва рушди фаъолияти соҳибкории сайёҳӣ ба 

сармояи молиявӣ ниёз доранд. Ин талабот хоси бозори 

ҷаҳонии хизматрасонии сайёҳӣ мебошад, ки барои ҳар 

субъекти ба фаъолияти сайёҳӣ ҳавасманд, дар оғози 

кор, дарёфти сармоя зарурат дорад. Моддаи 28 Қонуни 

мазкур маҳз баҳри ҳалли ҳамин масъала – ташкили 

шароитҳои муносиб барои соҳибкории сайёҳӣ дар 

шароити Тоҷикистон ба амал бароварда шудааст. 

Ҷиҳати пайдо намудани роҳои ҳалли мушкилоти 

мавҷудаи соҳаи сайёҳӣ, аз таҷрибаи ҷаҳонӣ маълум 

мегардад, ки барои ҷалб намудани сармоя ба соҳаи 

сайёҳӣ давлат аввалан самтҳои афзалиятноки онро 

муайян карда, ба он имтиёзҳо ҷудо менамояд. Дар 

марҳилаи аввал давлат бахши хусусиро барои 

сармоягузорӣ ҳавасманд гардонида, барои обод 

намудани мавзеъҳои сайёҳӣ заминаҳои зарурии 

иқтисодӣ ва ҳуқуқиро таъмин мекунад.  

Дар қисми 1 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

карда шудааст, ки барои ҷалб ва иштироки фаъоли 

соҳибкорон ва сармоягузорон дар амалӣ гардонидани 

тадбирҳо оид ба рушди сайёҳии дохилӣ шароитҳои 

муносиб фароҳам оварда мешаванд. 

Шароити муносиб барои соҳибкор ва ҳам 

сармоягузор дар бозори хизматрасонӣ, ин пеш аз ҳама 

кафолати давлатии фаъолияти бехавф ва 

баргардандагии сармоя, қонунгузории мукаммал, 

устувор будани расмиёти давлатии бақайдгирӣ ё 

иҷозатномадиҳӣ, низоми устувори бонкӣ, мавҷудияти 

имтиёзҳои андозбандӣ ва ғайра мебошад.  

Яъне, муқаррароти мазкур аз мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ, аз ҷумла ҳокимияти қонунгузор ва 

бахши иқтисодӣ амали гардонидани шароитҳои 
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номбаршударо баҳри рушди бомароми соҳаи сайёҳӣ 

тақозо мекунад. 

Мутобиқи қисми 2 моддаи 28 барои соҳибкорон, 

ки фаъолиятро дар соҳаи сайёҳии дохилӣ ба роҳ 

мемонанд, тибқи муқаррароти Қонуни мазкур 

имтиёзҳо муқаррар карда мешаванд. 

Дар воқеъ, дар доираи Қонуни мазкур теъдоди 

зиёди имтиёзҳо барои ташаккул ва рушди фаъолияти 

соҳибкории сайёҳӣ пешбинӣ гардидаанд, ки татбиқи 

саривақтии онҳо аз мақомоти дахлдори давлатӣ 

фаъолнокиро талаб менамояд. Аз ҷумла, таҳияи 

лоиҳаи қонунҳо оид ба ворид намудани тағйиру 

иловаҳои дахлдор ба қонунгузории ҷорӣ бисёр муҳим 

арзёбӣ мегардад. 

Илова бар ин, ҷиҳати татбиқи имтиёзҳои 

муқарраршуда таҳия ва қабули санадҳои зиёди 

зерқонунӣ тақозо мегардад, ки дар ин росто ҳам 

мақоми ваколатдори давлатии соҳаи сайёҳӣ ва ҳам 

мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба 

андешидани тадбирҳои зарурӣ уҳдадор гардидаанд. 

Талабот ба сармоя дар соҳаи сайёҳӣ метавонад на он 

қадар зиёд бошад, аммо имкониятҳои соҳа бениҳоят 

васеъ мебошанд. Ҳар нафари ташаббускор метавонад 

фаъолияти соҳибкории худро дар соҳаи сайёҳӣ оғғоз 

намояд. Ҷойҳои кориро дар маҳалҳо таъсис диҳад, ки 

аксаран воситаи ягонаи бартараф намудани тарки ҷои 

муқимии зист аз тарафи ҷҷавонон бо мақсади 

ҷҷустуҷҷӯи кор дар хориҷҷи кишвар ба ҳисоб меравад. 

Қисми 3 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

кардааст, ки ташаббусҳои сармоягузорон барои 

ташкил ва бунёди инфрасохтори сайёҳӣ (ниг. ба тафс. 

мод. 1), маблағгузории барномаҳо ва лоиҳаҳои марбут 
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ба рушди сайёҳии дохилӣ аз ҷониби давлат дастгирӣ 

ва ҳавасманд гардонида мешаванд. 

Бо ин меъёр ҳукумат афзалиятнок ва аҳамиятнок 

будани соҳаи сайёҳиро дар мамлакат тасдиқ 

менамояд. Зимнан, ҳар ташаббускоре агар мехоҳад 

иншооти сайёҳӣ сохтмон кунад ва ё барнома ва 

лоиҳаҳои тиҷоратии соҳаи сайёҳиро дастгирӣ / 

маблағгузорӣ намояд, пас метавонад бемамониат 

ҳамин меъёрро ба роҳбари гирад ва барои ҳалли 

масъалаи пешорӯ омада аз мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ дастгирӣ ёбад (талаб кунад). 

Дар баробари ин, мақомоти дахлдори давлатӣ, аз 

ҷумла мақомоти маҳаллии сайёҳиро зарур аст, ки 

шароити (кафолати) мазкури қонуниро ба самъи 

соҳибкорон ва сармоягузорон расонад, корҳои 

фаҳмондадиҳӣ барад ва онҳоро баҳри ташаккули 

фаъолият дар самти сайёҳӣ ва ё дастгирии лоиҳаҳои 

сайёҳӣ ҷалб намояд. 

Барои ҷҷалби сармоя ба соҳаи сайёҳӣ андешидани 

тадбирҳои зерин зарур аст: 

 - баланд бардоштани иттилоотонии ҷомеаи 

байналмилалӣ оид ба имкониятҳои сайёҳии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дар ин самт рушди ҳамкорӣ бо 

ташкилотҳои хориҷӣ, аз ҷумла ба воситаи мақоми 

ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

соҳаи сайёҳӣ; 

 - такмили қонунгузорӣ оид ба масъалаҳои 

соддакунонии тартиби додани раводид ва бақайдгирӣ; 

 - фаъол кардани ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ бо 

кишварҳои хориҷӣ бо мақсади васеъ намудани 

заминаи шартномавии байналмилалии соҳаи сайёҳӣ; 
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 - баланд бардоштани сифати хизматрасонии 

сайёҳӣ ва меҳмонхонаҳо мувофиқи талаботи 

муқаррарнамудаи низоми танзими техникӣ; 

 - мусоидат ба сармоягузории лоиҳаҳои сохтмони 

иншооти сайёҳӣ бо ҷалби институтҳои байналмилалии 

молиявӣ; 

 - ташкил ва тақвияти интернет-портали ягонаи 

давлатӣ бо ҷойгир намудани маълумоти зарурӣ оид ба 

иқтидори сайёҳии ҷумҳурӣ. 

Қисми 4 моддаи 28 мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатиро вазифадор сохтааст, ки барои 

ҳавасмандгардонии соҳибкорон ва сармоягузорон 

ҷиҳати саҳмгузорӣ дар рушди сайёҳии дохилӣ 

имтиёзҳо муқаррар намоянд.  

Тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 

ҷумла Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» 

ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимоя ва 

дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ» мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ ба таҳия ва татбиқ намудани 

имтиёзҳои гуногуни ҳавасмандгардонанда ваколатдор 

ё салоҳиятнок гардидааст. Зимнан, меъёри мазкур 

татбиқи ҳамин ваколатҳоро баҳри ҳавасмандгардонии 

соҳибкорон ва сармоягузорон ҷиҳати саҳмгузорӣ дар 

рушди сайёҳии дохилӣ аз мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ тақозо мекунад. 

Мумкин аст, ки дар ин росто бо дарназардошти 

таҷрибаи кишварҳои пешрафта барномаҳои махсуси 

маҳаллӣ оид ба дастгирии соҳибкорон / сармоягузорон 

таҳия ва амалӣ гардонида шавад ё инки ин масъала - 

ҳавасмандгардонии соҳибкорон ва сармоягузорон 

ҷиҳати саҳмгузорӣ дар рушди сайёҳии дохилӣ (бо 
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дарназардошти имтиёзҳои дахлдор), дар шакли фасли 

(қисми) алоҳида ба барномаҳои рушди иҷтимоии 

(иқтисодии) минтақавӣ ворид карда шавад.    

   

      



188 

 

Моддаи 29. Татбиқи барномаҳои маҳаллӣ оид ба рушди 

сайёҳии дохилӣ 

 

1.  Дар сатҳи Вилояти Мухтори Кӯҳистони 

Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияҳо 

бо фарогирии нишондиҳандаҳои зерин барномаҳои 

маҳаллӣ оид ба рушди сайёҳии дохилӣ татбиқ карда 

мешаванд: 

- таҳлили вазъияти иқтисодию иҷтимоии маҳал ва 

муайян намудани мушкилоти мубрами ҳаётӣ; 

- муқаррар намудани вазифаҳои мушаххас, 

дурнамои маҳал ва муҳлати татбиқи онҳо; 

- муайян намудани манбаъҳои воқеии 

маблағгузории вазифаҳои интихобгардида; 

- ҷалб намудани субъектҳои идоракунанда, 

ҳамоҳангсоз ва мониторинг дар амалисозии вазифаҳои 

интихобгардида; 

- ба инобат (рӯйхат) гирифтани захираҳо ва 

имкониятҳои (фарҳангӣ, таърихӣ, табиӣ ва 

индустриалӣ) ҷолиби сайёҳии маҳал ва василаҳои ҳифз 

ва рушди онҳо; 

- муқаррар намудани фармоиши иҷтимоии 

давлатӣ барои амалисозии вазифаҳои муҳими 

интихобгардидаи иҷтимоию иқтисодӣ; 

- ба нақша гирифтани мониторинги мунтазами 

раванди татбиқи вазифаҳои интихобгардида; 

- муқаррар намудани нишондиҳандаҳои дигар аз 

ҷониби мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо 

инъикос намудани зарурати онҳо. 

2.  Татбиқи барномаҳои маҳаллӣ оид ба рушди 

сайёҳии дохилӣ барои тарғиботи сайёҳии дохилӣ, 

омодасозии касбӣ, таъмини иттилоотӣ, мониторинг ва 
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баҳодиҳии вазъият ва ҳамоҳангсозии фаъолият равона 

мегарданд. 

 

Чи тавре дар тавзеҳоти моддаҳои боло якчанд 

маротиба иброз гардид, барномасозӣ ё инки таҳия ва 

амалисозии барномаҳо (ниг. ба тафс. мод. 4) ҷиҳати 

рушди соҳаи сайёҳӣ тақозои ҷомеаи муосир буда, 

ҳамчун ҷузъи низоми идоракунии соҳа арзёбӣ 

мегардад. 

Дар қисми 1 моддаи 29 муқаррар гардидааст, ки 

дар сатҳи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 

вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияҳо бо 

фарогирии нишондиҳандаҳои муайян барномаҳои 

маҳаллӣ оид ба рушди сайёҳии дохилӣ (минбаъд-

барнома) таҳия ва татбиқ карда мешаванд. 

Яъне, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, 

шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияҳо вазифадоранд, ки 

вобаста ба рушди сайёҳии дохилӣ барномаҳои 

маҳаллии худро мунтазам таҳия ва амалӣ созанд. 

Нишондиҳандаҳои асосии ин намуди барномаҳо 

дар 8 сархати қисми 1 ҳамин модда чунин оварда 

шудаанд:    

- таҳлили вазъияти иқтисодию иҷтимоии маҳал 

ва муайян намудани мушкилоти мубрами ҳаётӣ. Зарур 

аст, ки зимни таҳияи лоиҳаи барнома вазъи 

иқтисодию иҷтимоии маҳал бо назардошти 

мушкилоти мубрам, аҳамиятнок, ҳаётии сокинон 

таҳлил карда шуда, чораҳои ҳалкунанда ё инки 

бартарафкунандаи мушкилоти ҷомеаи маҳал муайян 

карда шаванд. Таҳлилро мумкин аст бо усули таҳқиқот 
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ё мониторинг ва баҳодиҳии (ниг. ба тафс. мод. 9) 

фаъолиятҳои муайян ба анҷом расонид; 

- муқаррар намудани вазифаҳои мушаххас, 

дурнамои маҳал ва муҳлати татбиқи онҳо. Дар сурати 

муайян гардидани мушкилоти рӯзмара, тибқи 

талаботи сархати якум, зарур аст, ки вазифаҳои 

барнома бо дарназрдошти таъсирнокӣ / натиҷанокии 

он дар ояндаи наздик ва муҳлати ин вазифаҳо 

мушаххас карда шаванд. Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ аз рӯи 

муҳлат се гурӯҳи барномаҳо мавҷуданд: кутоҳмуддат – 

то 3 сол, миёнамуҳлат – то 5 сол ва дарозмуҳлат – то 10 

сол ва боло. Аз ин хулоса мебояд кард, ки барномаи 

маҳаллӣ ба кадом муҳлат мутобиқ аст, албатта, барои 

дурнамои мушаххас ва паст кардани сатҳи 

эҳтимолияти татбиқи вазифаҳо, хуб мебуд, агар он 

барои давраи сесола ё панҷсола қабул мегардид; 

- муайян намудани манбаъҳои воқеии 

маблағгузории вазифаҳои интихобгардида. Барнома 

ҳамчун механизми ёрирасон бояд аз манбаъҳои 

мушаххас ва тасдиқшудаи маблағгузорӣ иборат бошад 

ва албатта қисми зиёди он мебояд аз буҷети маҳаллӣ 

ташкил ёбад. Дар ин ҷо саҳми ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз 

ҷумла шарикони иҷтимоиро (фондҳои ватанию 

байналмилалиро) низ, дар шакли маблағҳои грантӣ ва 

ё қарзӣ метавон ба инобат гирифт; 

- ҷалб намудани субъектҳои идоракунанда, 

ҳамоҳангсоз ва мониторинг дар амалисозии вазифаҳои 

интихобгардида. Барои татбиқи босамари барнома 

зарур аст, ки ҷараёни амалисозии чорабиниҳои он аз 

ҷониби субъектҳои дахлдори идоракунанда (мустақил) 

зимни мониторинг ва баҳогузорӣ қарор дода шавад. 



191 

 

Зеро маҳз василаи мониторинг метавонад 

самаранокии барномаро таъмин созад; 

- ба инобат (рӯйхат) гирифтани захираҳо ва 

имкониятҳои (фарҳангӣ, таърихӣ, табиӣ ва 

индустриалӣ) ҷолиби сайёҳии маҳал ва василаҳои ҳифз 

ва рушди онҳо. Яке аз масъалаҳои асосӣ, ки метавонад 

аҳамиятнокӣ ва каммасрафии барномаро таъмин 

созад, ин ба инобат гирифтани имкониятҳо ва ё 

захираҳои мавҷуда мебошад. Аз як тараф, ин захираҳо 

бояд ҳамчун субъекти ёрирасон истифода карда 

шаванд, аз тарафи дигар, маҳз барои рушд ва такмили 

ҳамин захираҳо ҳамчун объект чорабиниҳои барнома 

бояд нигаронида шавад; 

- муқаррар намудани фармоиши иҷтимоии 

давлатӣ (ниг. ба тафс. мод. 14) барои амалисозии 

вазифаҳои муҳимми интихобгардидаи иҷтимоию 

иқтисодӣ. Бисёр муҳим аст, ки дар барнома ҳамчун 

қисми махсус муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи фармоиши иҷтимоии давлатӣ» 

ба роҳбарӣ гирифта шуда, ҷалби иттиҳодияҳои 

ҷамъиятӣ дар татбиқи чорабиниҳо тавассути 

механизми фармоиши иҷтимоии давлатӣ ба роҳ монда 

шавад. Зеро, чи тавре дар сархати чорум нишон дода 

шуд, барои мониторинг ва баҳодиҳии барнома бояд 

субъектҳои ҳамоҳангсоз ва мониторинг ҷалб карда 

шаванд, ки дар қатори онҳо иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ 

нақши махсусро соҳиб аст. Илова бар ин, бинобар зиёд 

будани сарбории хизматчиёни давлатӣ зарур аст, ки 

қисмати ташкилии амалии барнома ба институтҳои 

ҷомеаи шаҳрвандӣ бо шартҳои ҳамкорӣ ва шарикӣ 

вогузор карда шавад; 
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- ба нақша гирифтани мониторинги мунтазами 

раванди татбиқи вазифаҳои интихобгардида. Яъне, 

мониторинги чорабиниҳои барнома бояд аз рӯи вақт 

ва давраҳои муайян (семоҳа, солона, фосилавӣ, 

мунтазам) ба роҳ монда шавад; 

- муқаррар намудани нишондиҳандаҳои дигар аз 

ҷониби мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо 

инъикос намудани зарурати онҳо. Ин маънои онро 

дорад, ки барномаи маҳаллӣ набояд танҳо бо ҳамин 

нишондиҳандаҳо маҳдуд шавад, ин нишондиҳандаҳо 

ҳатмӣ мебошанд, аммо мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ метавонад, ки мавриди зарурат 

нишондиҳандаҳои дигари хосро ба амал барорад.  

Дар қисми 2 моддаи 29 муҳтаво ва ё вазифаҳои 

асосии (зарурати) барномаҳои маҳаллӣ муқаррар карда 

шудаанд – татбиқи барномаҳои маҳаллӣ оид ба рушди 

сайёҳии дохилӣ барои тарғиботи сайёҳии дохилӣ, 

омодасозии касбӣ, таъмини иттилоотӣ, мониторинг ва 

баҳодиҳии вазъият ва ҳамоҳангсозии фаъолият равона 

мегарданд. 

Нақшаи чорабиниҳои барномаи маҳаллӣ бояд дар 

асоси ҳамин нишондиҳандаҳои сифатӣ 

(нишондиҳандаҳои миқдорӣ дар қисми 1 оварда 

шудаанд) тартиб дода шуда, ҷараёни бадастории 

(татбиқи) онҳо мавриди назорати доимии мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ қарор дода шавад.  

Бо қмақсади васеъ намудани инфрасохтори 

қабули сайёҳони ватанӣ ва хориҷӣҷӣ, вазорату 

идораҳои дахлдори ҷҷумҳурӣ, мақомоти иҷҷроияи 

ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро 

зарур аст, ки дар мувофиқа бо Ҳукумати ҶҶумҳурии 

Тоҷҷикистон дар ҳамкорӣ бо қмақоми пешбарандаи 
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сиёсати ӣдавлатӣ дар ҳсоҳаи ҳӣсайёҳӣ оид ба бунёди 

инфрасохтори нави ҳӣсайёҳӣ дар қҳминтақаҳо, аз 

ҷҷумла ҳмеҳмонхонаҳо, ҳтарабхонаҳо, ошхона, 

ташнобхона ва ғғайра, ҳамзамон дар ҳолати қмутобиқ 

ба ҳмеъёрҳои ӣсанитарӣ ҳнигоҳ доштани ҳонҳо 

ҳтаклифҳо ҳпешниҳод намоянд. 
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Моддаи 30. Тадбирҳо оид ба ҳифз ва нигоҳдории 

захираҳои сайёҳӣ 

 

1. Ҳифз ва нигоҳдории захираҳои сайёҳӣ аз 

ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ ва мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бевосита таъмин 

карда мешавад. 

2. Барои ҳифз ва нигоҳдории захираҳои сайёҳӣ, аз 

ҷумла эмин будани онҳо аз вайроншавӣ, куҳнашавӣ, 

хӯрдашавӣ, сармозанӣ, нобудшавӣ, ғоратшавӣ, 

суиистеъмолшавӣ ва поймолшавӣ тадбирҳои дахлдор 

амалӣ гардонида мешаванд. 

3. Афзалиятнокӣ, тартиб ва шароити ҳифз ва 

нигоҳдории захираҳои сайёҳӣ аз ҷониби мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар мувофиқа бо 

мақоми ваколатдори давлатӣ муайян карда мешаванд. 

4. Ҳангоми саёҳат барои шаҳрвандон истифода ва 

ё тамошои захираҳои сайёҳӣ маҳдуд карда намешавад, 

ба истиснои ҳолатҳое, ки боиси вайроншавӣ, 

куҳнашавӣ, хӯрдашавӣ, сармозанӣ, нобудшавӣ, 

ғоратшавӣ, суиистеъмолшавӣ ва поймолшавии онҳо 

мегарданд. 

 

Рушди сайёҳӣ аз шароити табиӣ ва муҳити атроф 

вобаста буда, фарҳанги миллӣ, урфу одат, хӯрокҳо ва 

нӯшокиҳои миллӣ, таърих ва осори фарҳангиро дар 

бар гирифта, заминаи асосии рушди сайёҳӣ ба шумор 

меравад. Бинобар ин, рушди сайёҳӣ бояд аз як насл ба 

наслҳои дигар якҷо бо фаъолият нисбати ҳифзи табиат 

ва муҳити сохташудаи атроф, осори ниёгон, дастгирии 

фарҳанг ва тамаддуни маҳаллӣ, расму ойин, касбу 

ҳунарҳои мардумӣ ба роҳ монда шавад.  
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Дар моддаи 30 муқаррарот оид ба баланд 

бардоштани масъулияти субъектҳои дахлдор ва 

сайёҳон оид ба ҳифз ва нигоҳдории захираҳои сайёҳӣ 

(ниг. ба тафс. мод. 1) оварда шудааст. 

Дар қисми 1 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

мегардад, ки ҳифз ва нигоҳдории захираҳои сайёҳӣ аз 

ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ ва мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бевосита 

таъмин карда мешавад. 

Аз инҷо бармеояд, ки вобаста ба ҳифз ва 

нигоҳдории захираҳои сайёҳӣ мақоми ваколатдори 

давлатӣ, ба монанди вазорату идораҳои фарҳанг, 

кишоварзӣ, маориф, сайёҳӣ ва ғайра, инчунин 

мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар 

ҳудуди худ масъул мебошанд. Албатта, дар инҷо агар 

мақоми ваколатдори давлатии дахлдор масъули 

татбиқи сиёсати ҳифз ва нигоҳдории захираҳои сайёҳӣ 

бошад, пас мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ татбиқкунанда ё амалисозандаи ин сиёсат дар 

ҳудуди муайян мебошад, яъне ҳар як мақомот  ба 

таъмини гурӯҳи муайяни уҳдадориҳо масъулият 

доранд. Зимнан, хуб мешуд, агар ин муносибатҳоро 

дар ҳамоҳангии якдигар дар шакли созишнома 

муқаррар месохтанд. 

Қисми 2 моддаи 30 вобаста ба ҳифз ва нигоҳдории 

захираҳои сайёҳӣ вазифаҳо ё нишондиҳандаҳои 

муайянро пеш мегузорад, ба монанди эмин будани 

захираҳои сайёҳӣ аз вайроншавӣ, куҳнашавӣ, 

хӯрдашавӣ, сармозанӣ, нобудшавӣ, ғоратшавӣ, 

суиистеъмолшавӣ ва поймолшавӣ. 

Зимнан, ин меъёр амалӣ гардонидани тадбирҳои 

дахлдорро аз мақомоти дахлдори давлатӣ тақозо 
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мекунад. Дар ин росто, ташкил намудани мониторинги 

/ назорати мунтазами тарзи истифода ва нигоҳдории 

захираҳои сайёҳӣ, мунтазам аз таъмиру тармим 

баровардани онҳо, тоза нигоҳ доштан, ташкили 

шароити мусоид ва муносиби нигоҳдорӣ, таъмини 

низоми бехатарӣ ва ғайра ба мақсад мувофиқ 

мебошад. 

Қисми 3 моддаи тафсиршаванда тарзу услуби 

муайян, афзалиятнокӣ, тартиб ва шароити ҳифз ва 

нигоҳдории захираҳои сайёҳиро барои (аз ҷониби) 

мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар 

мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ муқаррар 

месозад. 

Илова ба тавзеҳоти қисмҳои боло мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро зарур 

мегардад, ки тарзу услуби ҳифз ва нигоҳдории 

захираҳои сайёҳиро дар мувофиқа (бо тартиби 

ҳамкорӣ, ҳамгироии имкониятҳо) бо мақоми 

ваколатдори давлатӣ муқаррар ва амалӣ намояд. Яъне, 

масъулияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ оид ба ҳифз ва нигоҳдории захираҳои сайёҳӣ 

нисбатан зиёд мебошад, мутаносибан, манфиатнокӣ аз 

истифодаи ин захираҳо низ бо ҳамин тартиб бояд 

тақсимбандӣ карда шавад. 

Такмил додани низоми иҷозатномадиҳӣ барои 

ширкатҳои сайёҳӣ тибқи талаботи меъёрҳои 

байналмилалӣ, стандартикунонии фаъолияти 

осоишгоҳо, меҳмонхонаҳо, пансионатҳо, хонаҳои 

истироҳатӣ ва мавзеъҳои дигари сайёҳӣ дар маҳалҳо, 

ба таври доимӣ таъмин намудани вазъи хуби 

санитариву эпидемиологӣ ва экологӣ дар 

инфрасохтори минтақаҳои сайёҳӣ (меҳмонхонаҳо, 
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тарабхонаҳо, ошхонаҳо, ташнобхонаҳо ва ғайра) 

бамаврид ва саривақтӣ арзёбӣ мегардад. 

Қисми 4 моддаи 30 ҳуқуқи шаҳрвандонро ба 

истифода ва ё тамошои захираҳои сайёҳӣ муқаррар 

месозад, яъне он маҳдуд карда нашудааст, ба истиснои 

ҳолатҳое, ки боиси вайроншавӣ, куҳнашавӣ, 

хӯрдашавӣ, сармозанӣ, нобудшавӣ, ғоратшавӣ, 

суиистеъмолшавӣ ва поймолшавии онҳо мегарданд. 

Ин маънои онро дорад, ки шаҳрвандон ҳамчун 

сайёҳ метавонанд аз тамоми захираҳо ва имкониятҳои 

сайёҳии мамлакат истифода намоянд, албатта, бо 

дарназардошти он ки ташрифи (тамошои) онҳо боиси 

вайроншавӣ, куҳнашавӣ, хӯрдашавӣ, сармозанӣ, 

нобудшавӣ, ғоратшавӣ, суиистеъмолшавӣ ва 

поймолшавии захираҳои сайёҳӣ нагардад. 

Ҳамаи шаҳрвандон дар баробари мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ ба ҳифз ва нигоҳдории захираҳои 

сайёҳӣ ҳамчун қарзи шаҳрвандӣ масъулият доранд.    
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БОБИ 5. ТАШКИЛИ ХИЗМАТРАСОНӢ ДАР СОҲАИ 

САЙЁҲИИ ДОХИЛӢ 

 

Моддаи 31. Фаъолияти марказҳои маҷмӯии 

хизматрасонии сайёҳӣ 

 

1.  Марказҳои маҷмӯии хизматрасонии сайёҳӣ дар 

сатҳ ва ҳудуди шаҳр ва ё ноҳия дар шакли шахси ҳуқуқӣ 

ташкил ёфта, ба хизматрасонии зерин машғул 

мегарданд: 

- ҷамъоварии омор ва ташкили иттилоот оид ба 

раванди хизматрасонии сайёҳӣ дар маҳал ва 

пешниҳоди он ба Маркази миллии баҳисобгирии 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ва мақомоти 

маҳаллии соҳаи сайёҳӣ; 

- қабул ва равона кардани сайёҳон; 

- таъмини иттилоот ва кумаки техникӣ ба сайёҳон 

ва шаҳрвандони майли сайру саёҳат дошта; 

- пешбурди махзани маълумот оид ба захираҳои 

сайёҳии маҳал; 

- бо тартиби муқарраргардида ташкили давраҳои 

(курсҳои) гуногуни дахлдори омӯзишӣ дар самти омода 

намудани кадрҳо, таълими (омӯзиши) малака, такмили 

ихтисос ва касби мутахассисони соҳавӣ, таҷрибаомӯзӣ; 

- ташаккул ва рушди фаъолияти волонтёрии 

хизматрасонии сайёҳӣ;   

- додани машварати ташкилию ҳуқуқӣ. 

2.  Марказҳои маҷмӯии хизматрасонии сайёҳӣ 

метавонанд давлатӣ ва ғайридавлатӣ бошанд. 

3.  Тобеияти марказҳои маҷмӯии хизматрасонии 

сайёҳӣ мувофиқ ба шакли ташкилию ҳуқуқии фаъолият 
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бо назардошти муқаррароти Қонуни мазкур ва дигар 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муайян карда мешавад. 

4.  Ҳамкорӣ ва шарикии марказҳои маҷмӯии 

хизматрасонии сайёҳӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ дар асоси созишномаи генералӣ ба 

роҳ монда мешавад. 

5.  Намуди дигари фаъолияти марказҳои маҷмӯии 

хизматрасонии сайёҳӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муайян карда мешавад. 

 

Дар қисмати (боби) навбатии Қонун тартиб ва 

тарзу усулҳои ташкили хизматрасониҳои сайёҳӣ 

ҳамчун меъёр, имконият ва дастгирии давлатӣ 

муқаррар карда шудаанд, ки дар маҷмӯуъ механизми 

муосири амалисозии хизматрасонии сайёҳиро дар 

мамлакат инъикос менамояд. 

Дар моддаи тафсиршаванда  механизми амалии 

ташкил, ҳамоҳангсозӣ ва идоракунии хизматрасонии 

сайёҳиро дар ҳудуди Тоҷикистон тавассути марказҳои 

маҷмӯии хизматрасонии сайёҳӣ муқаррар менамояд. 

Дар қисми 1 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

гардидааст, ки марказҳои маҷмӯии хизматрасонии 

сайёҳӣ бояд дар сатҳ ва ҳудуди шаҳр ва ё ноҳия дар 

шакли шахси ҳуқуқӣ ташкил карда шаванд. 

Яъне, дар сатҳ ё ҳудуди ҳар як шаҳр / ноҳия бояд, 

ки на кам аз як маркази маҷмӯии хизматрасонии 

сайёҳӣ таъсис дода шавад. Маркази маҷмӯии 

хизматрасонии сайёҳӣ бинобар масъулияти зиёд 

доштанаш бояд дар шакли шахси ҳуқуқӣ (ниг. ба тафс. 

мод. 1) ташкил ёбад. Масъулияти асосии маркази 

маҷмӯии хизматрасонии сайёҳӣ дар он аст, ки он 
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ҳамчун намоянда, миёнарав байни субъектҳои сайёҳӣ, 

аз ҷумла мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва сайёҳон 

вазифаҳои хосро ба анҷом  мерасонад, яъне ба сифати 

нуқтаи ягона / маҳаки хизматрасониҳои сайёҳии 

ҳудуди муайян фаъолият менамояд ва тарафҳои 

алоқамандро ба ҳам мепайвандад. 

Вазифаҳои асосии марказҳои маҷмӯии 

хизматрасонии сайёҳӣ (минбаъд - Маркази 

хизматрасонӣ) иборат аст, аз: 

- ҷамъоварии омор ва ташкили иттилоот оид ба 

раванди хизматрасонии сайёҳӣ дар маҳал ва 

пешниҳоди он ба Маркази миллии баҳисобгирии 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 

10) ва мақомоти маҳаллии соҳаи сайёҳӣ (ниг. ба тафс. 

мод. 16). Дар инҷо, омор - маҷмӯи маълумоти миқдорӣ 

оид ба ҷамъи зуҳурот ё равандҳо буда3, иттилоот - 

маълумот дар бораи шахсҳо, ашё, объект, воқеиёт, 

рӯйдоду ҳодисот (падидаҳо) ва равандҳо сарфи назар 

аз шакли пешниҳоди онҳо ва маълумот бошад, - ин 

иттилооти ҳуҷҷатшуда, ки дар рафти омода сохтани он 

дар мошинҳои ҳисоббарории электронӣ мавриди 

истифода қарор мегирад4, маънидод мешаванд. Яъне, 

тибқи ин вазифа маракази хизматрасонӣ омори 

тамоми хизматрасониҳои сайёҳиро (маълумот дар 

бораи субъектҳо, хатсайрҳо, мавзеъҳои сайёҳӣ, 

меҳмонхонаҳо, осорхонаҳо ва ғайра) тартиб дода, онро 

дар шакли иттилоот (расмишуда) ё ҳамчун маълумот 

                                           
3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи омори давлатӣ» // Ахбори 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2010, №1, мод.12; №7, мод. 

562; соли 2013, №7, мод.524 
4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоотонӣ» // Ахбори 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  соли 2001, №7, мод.503 
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манзури субъектҳо ва объектҳои сайёҳӣ (ниг. ба тафс. 

мод. 6) мерасонад.   

- қабул ва равона кардани сайёҳон. Дар шароити 

мамлакат, аз ҷумла деҳотҷойҳо, ки технологияҳои 

иттилоотӣ то ба сатҳи зарурӣ равнақ наёфтааст ва 

тибқи таҷрибаи ҷаҳонӣ дар ин самт шаҳрвандон / 

сайёҳон бештар барои машварат, иттилоотнокӣ оид ба 

субъектҳои дахлдор, намудҳои хизматрасонӣ, 

хатсайрҳои сайёҳӣ ва ғайра ниёз ва майл доранд. 

Зимнан, вазифаи маркази хизматрасонӣ дар ин ҷо, ин 

қабули шаҳрвандон, сайёҳон ва ё субъектҳои дахлдор 

ва ба онҳо таъмин намудани маълумоти алоқаманд 

мебошад, инчунин мавриди зарурат мумкин аст, ки ба 

онҳо ҷиҳати саёҳат тавсияҳо диҳад ё барои гирифтани 

хизматрасонӣ ба ҷониби субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ равона созад; 

- таъмини иттилоот ва кумаки техникӣ ба 

сайёҳон ва шаҳрвандони майли сайру саёҳат дошта. 

Илова ба сархати боло, маркази хизматрасонӣ бо 

истифода аз махзани иттилоотии худ бояд ба сайёҳон 

ва шаҳрвандони майли сайру саёҳат дошта бевосита ё 

ба воситаи субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ кумак 

расонанд, яъне барои саёҳати бароҳат ва бехатари онҳо 

мусоидат намояд. Инчунин, маркази хизматрасонӣ 

бояд ба муроҷиаткунандагон кумаки техникӣ, аз 

қабили таъмин бо тамоси интернетӣ, хизматрасонии 

нақлиётӣ (бевосита ё бавосита) расонида тавонад; 

- пешбурди махзани маълумот оид ба захираҳои 

сайёҳии маҳал. Маркази хизматрасонӣ оид ба 

захираҳои сайёҳии маҳал / ҳудуди муайян маълумоти 

дахлдорро ҷамъоварӣ намуда, онро аз рӯи ваколатҳои 

худ истифода менамояд; 
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- бо тартиби муқарраргардида ташкили давраҳои 

(курсҳои) гуногуни дахлдори омӯзишӣ дар самти 

омода намудани кадрҳо, таълими (омӯзиши) малака, 

такмили ихтисос ва касби мутахассисони соҳавӣ, 

таҷрибаомӯзӣ. Маркази хизматрасонӣ дар доираи ин 

меъёр бояд, ки бо ҷалби мутахассисони соҳибтаҷриба 

давраҳои (курсҳои) гуногуни дахлдори омӯзишӣ 

ташкили намуда, ба омода намудани кадрҳо, таълими 

(омӯзиши) малака, такмили ихтисос ва касби 

мутахассисони соҳавӣ, таҷрибаомӯзӣ машғул гардад. 

Ин вазифаро маркази хизматрасонӣ, метавонад дар 

доираи имкониятҳои худ – мустақилона ва ё бо ҷалби 

субъектҳои дахлдор (муассисаҳои таълимӣ / омӯзишӣ) 

амалӣ гардонад; 

- ташаккул ва рушди фаъолияти волонтёрии (ниг. 

ба тафс. мод. 7) хизматрасонии сайёҳӣ. Маркази 

хизматрасонӣ ҷиҳати амалисозии уҳдадориҳои худ 

бояд аз намуди фаъолияти волонтёрӣ, ки дар мамлакат 

роиҷ аст, васеъ истифода намояд. Зеро ин намуди 

фаъолият, камхарҷ буда, аз уҳдадориҳои андозбандӣ 

озод мебошад. Яъне, ин васила ҳамчун манбаи 

маблағгузорӣ ва захираи инсонӣ ба ҳисоб меравад, ки 

манфиати зиёд метавонад ба бор орад. Умуман, аксари 

корҳоро маркази хизматрасонӣ метавонад, ки бо ҷалби 

мутахассисон ба сифати волонтёр амалӣ гардонад;   

- додани машварати ташкилию ҳуқуқӣ. Дар 

марҳилаҳои аввалаи ташкили фаъолият ва дар ҷараёни 

он низ субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ба 

машварати ҳуқуқӣ бештар ниёз пайдо мекунанд. 

Зимнан, маркази хизматрасонӣ ҳамчун ниҳоди 

муътамад бояд ба ин гурӯҳи субъектҳо ва умуман ба 

ҳар нафаре, ки ба машварати ҳуқуқӣ дар соҳаи сайёҳӣ 
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ниёз дорад, маслиҳати касбии ҳуқуқӣ расонад. 

Албатта, зарур аст, ки дар ин намуди фаъолият 

ҳуқуқшиносони касбӣ / таҷрибадор ҷалб карда шаванд.    

Дар умум, маркази хизматрасонӣ бояд соҳиб ё 

ихтиёрдори бинои корӣ ва ҳуҷраҳои дахлдор бо 

масоҳати на кам аз 100 м2 бошад, то инки ҳамаи ин 

хизматрасониҳои номбаршударо ба 

муроҷиаткунандагон таъмин карда тавонад. 

Тибқи қисми 2 моддаи тафсиршаванда марказҳои 

маҷмӯии хизматрасонии сайёҳӣ метавонанд давлатӣ 

ва ё ғайридавлатӣ бошанд. 

Яъне, вобаста ба шакли ташкилию ҳуқуқии 

марказҳои маҷмӯии хизматрасонии сайёҳӣ маҳдудият 

гузошта нашудааст, онҳо метавонанд дар шакли 

муассисаи давлатӣ ё иттиҳодияи ҷамъиятӣ ё 

ташкилоти тиҷоратӣ таъсис дода шаванд. Албатта, 

вобаста ба шакли ташкилию ҳуқуқӣ расмиёти таъсиси 

марказҳои маҷмӯии хизматрасонии сайёҳӣ гуногун 

мебошад, аммо он ба фаъолияти марказҳои 

хизматрасонӣ, ваколатҳо ва уҳдадориҳои онҳо таъсири 

зиёд расонида наметавонад, зеро тибқи Қонуни 

мазкур номгӯи вазифаҳо / ваколатҳои асосӣ муқаррар 

карда шудаанд. 

Муқаррар гардидани вазифаҳо / ваколатҳои асосӣ 

тариқи қонун маънои онро дорад, ки дар ҳуҷҷатҳои 

таъсисотии марказҳои хизматрасонӣ новобаста аз 

шакли ташкилию ҳуқуқиашон ин вазифаҳо / ваколатҳо 

ҳамчун муқаррароти заминавӣ (қонунӣ) нишон дода 

мешаванд. Яъне, дилхоҳ шахси ҳуқуқӣ метавонад 

ҳамчун маркази маҷмӯии хизматрасонии сайёҳӣ 

шинохта шавад (эътироф гардад), агар муқаррароти 
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Қонуни мазкурро ҳамчун заминаи ҳуқуқии фаъолият 

ба роҳбарӣ гирифта бошад. 

Мутобиқи қисми 3 моддаи 31 тобеияти марказҳои 

маҷмӯии хизматрасонии сайёҳӣ мувофиқ ба шакли 

ташкилию ҳуқуқии фаъолият бо назардошти 

муқаррароти Қонуни мазкур ва дигар санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда 

(муайян карда) мешавад. 

Ин маънои онро дорад, ки мақоми болоии 

марказҳои хизматрасонӣ ё инки тобеияти онҳо аз 

шакли ташкилию ҳуқуқии фаъолияти онҳо вобастагӣ 

дорад. Яъне, агар маркази хизматрасонӣ воҳиди 

давлатӣ бошад, пас он ба мақомоти ваколатдори 

давлатии дахлдор ё мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ ё мақомоти маҳаллии соҳаи сайёҳӣ ё 

сохторҳои дигари дахлдори давлатӣ тобеият пайдо 

мекунад, аммо агар он ҳамчун иттиҳодияи ҷамъиятӣ ё 

ташкилоти тиҷоратӣ ташкил ёбад, пас ба муассисон / 

иштирокчиёни худ ё дигар мақоми муқаррарнамудаи 

қонунгузорӣ тобеият пайдо мекунад. 

Боиси зикр аст, ки вобаста ба ташкили марказҳои 

хизматрасонӣ маҳдудият ҷорӣ карда нашудааст, дар як 

ноҳия / шаҳр метавонанд якчандто бошанд, аммо дар 

ҳамоҳангӣ ва ҳамкории зич бо мақомоти дахлдори 

давлатӣ бояд фаъолият намоянд, то инки принсипи 

қонуният, шаффофият, воқеият ва саҳеҳият вайрон 

нагардад. 

Қисми 4 моддаи 31 муқаррар менамояд, ки 

ҳамкорӣ ва шарикии марказҳои маҷмӯии 

хизматрасонии сайёҳӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ дар асоси созишномаи генералӣ ба 

роҳ монда мешавад. 
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Ин меъёр имконият медиҳад, ки 1) мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳамчун фармоишгар 

ҷиҳати амалӣ намудани вазифаҳои муайян баромад 

намояд / интихоб гардад, 2) дар шароити ташкил 

ёфтани якчанд марказҳои хизматрасонӣ мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳамчун фармоишгар 

вазифаҳои муайяншударо бо дарназардошти 

иқтидорнокӣ ва салоҳиятнокӣ байни онҳо тақсим 

намояд, 3) марказҳои хизматрасонӣ дар симои 

мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ кафили 

давлатӣ, манбаи маблағгузорӣ (то ҳадди муайян), 

ҳамкори доимиро ёбанд. 

Созишномаи генералӣ, намуди аҳде мебошад, ки 

масъалаҳои умумии ҳамкориро фаро гирифта, ба 

муҳлати дароз ё номуайян баста мешавад, ки вобаста 

ба татбиқи уҳдадориҳо ва ё ваколатҳои марказҳои 

хизматрасонӣ бисёр муфид арзёбӣ мегардад. 

Тибқи қисми 5 моддаи тафсиршаванда намуди 

дигари фаъолияти марказҳои маҷмӯии хизматрасонии 

сайёҳӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муайян карда мешавад. 

Яъне, меъёри (моддаи) мазкур гурӯҳи вазифаҳо / 

ваколатҳои заминавии марказҳои маҷмӯии 

хизматрасонии сайёҳиро муқаррар намудааст, 

вазифаҳо ва ё ҳадафҳои дигар бо дарназардошти 

талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мустақилона аз ҷониби муассисон / ташкилкунандагон 

муайян карда мешаванд. Аз ҷумла, ҳадафҳое, ки барои 

ба даст овардани фоида ба муассисон зарур мебошанд, 

метавонанд иловатан дар ҳуҷҷатҳои тасдиқотӣ ворид 

карда шаванд.  
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Моддаи 32. Хизматрасонии машваратию иттилоотӣ, 

меҳмоннавозӣ, пешхизматӣ ва сайёҳӣ 

 

1.  Хизматрасонии машваратию иттилоотӣ тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаклҳои зерин 

амалӣ гардонида мешавад: 

- суҳбати фардӣ ва гурӯҳӣ; 

- вохӯриҳо ва мулоқотҳо; 

- муроҷиат ё дархости хаттӣ ва электронӣ; 

- муоширати мустақим ва фосилавӣ; 

- таҳия ва паҳн намудани маводи хаттӣ, 

электронӣ, видеоӣ ва аудиоӣ; 

- ташкили сомонаҳои махсуси интернетӣ. 

2.  Хизматрасонии машваратию иттилоотии касбӣ 

аз ҷониби мутахассисони соҳибтаҷриба ва шахсони 

соҳибтахассус, ки на кам аз 2 сол таҷриба дар ин соҳа 

доранд, ба амал бароварда мешавад. 

3.  Хизматрасонии машваратию иттилоотии амалӣ 

аз ҷониби субъектҳои  хизматрасонии сайёҳӣ бо 

мақсади пешниҳоди маҳсулоти сайёҳӣ ба роҳ монда 

мешавад. 

4.  Барои хизматрасонӣ ба меҳмонон – сайёҳон 

танҳо ба шахсони соҳибтаҷриба, соҳибмалака ва ё 

соҳибтахассус рухсат дода мешавад. 

5.  Сатҳ ва сифати меҳмоннавозӣ ва пешхизматӣ 

дар доираи Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда 

мешаванд. 

6.  Барои шахсони меҳмоннавоз ва пешхизмат 

нишондиҳандаҳои зерин ҳатмӣ мебошанд: 

- донистани забони давлатӣ; 
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- доштани малакаҳои касбӣ ва ё тахассуси 

муносиб; 

- доштани либоси махсуси муносиб ба 

хизматрасонӣ; 

- хушмуомилагӣ ва рафтору кирдори ботаҳаммул 

ҳангоми хизматрасонӣ. 

7. Бо мақсади тарғиботи мунтазами имконият ва 

захираҳои сайёҳӣ мақомоти иҷроияи марказӣ ва 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мувофиқан дар соҳа ва 

ҳудуди худ дар шаклҳои зерин гӯшаҳои иттилоотии 

сайёҳӣ ташкил менамоянд: 

- лавҳаҳои видеоӣ ва тасвирӣ дар марказҳои шаҳру 

ноҳияҳо ва назди ташкилоту муассисаҳо; 

- дастгоҳои компютерии доимоамалкунандаи 

берунӣ, ки ба шахсони хоҳишманд маълумоти заруриро 

таъмин намоянд (чунин дастгоҳо бояд дар ҷойи 

ҷамъиятӣ ва бехатар насб карда шаванд); 

- гӯшаҳои дохилиидоравӣ дар ҷойи ҷамъиятии 

ташкилоту муассисае, ки зиёда аз 200 нафар корманди 

доимӣ ва ё ташрифоваранда доранд; 

- гӯшаҳои мактабӣ дар саҳни (ҷойи ҷамъиятии) 

муассисаҳои таълимӣ бо назардошти воҳидҳои 

сохтории онҳо. 

 

Дар муносибатҳои хизматрасонии сайёҳӣ яке аз 

нишондиҳандаҳои асосӣ, ки меҳмон / сайёҳро бори 

дигар ба кишвар бар мегардонад, ин хизматрасонии 

иттилоотӣ, меҳмоннавозӣ ва пешхизматӣ мебошад. 

Дар моддаи тафсиршаванда ин зарурат ба таври возеҳ 

оварда шуда, гурӯҳи субъектҳои алоқаманд ҷиҳати 

таъмини ин нишондиҳандаҳо вазифадор гардидаанд.  
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Қисми 1 моддаи тафсиршаванда шаклҳои 

хизматрасонии машваратию иттилоотиро дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд. 

Тибқи меъёр шаклҳои хизматрасонии 

машваратию иттилоотии сайёҳӣ ба гурӯҳҳои зерин 

ҷудо мешаванд:  

- суҳбати фардӣ ва гурӯҳӣ. Амалӣ гардонидани 

машваратҳо ё таъмини иттилоот ба 

истифодабарандагон / ниёзмандон дар алоҳидагӣ – рӯ 

ба рӯ ва ё бо тарзи гурӯҳӣ. Яъне, дар сурати талабот 

зиёд будан, мумкин аст, ки машваратҳо бо ҷамъ 

овардани истифодабарандагон / ниёзмандон дар гурӯҳ 

гузаронида шаванд, агар хосияти машварат ва ё 

иттилоот муносибати фардиро талаб накунад; 

- вохӯриҳо ва мулоқотҳо. Бисёр муҳим аст, ки 

субъектҳои сайёҳӣ омадани муштариёнро ба 

дафтарҳои худ интизор нашуда, ба ҷойҳо / маҳалҳо 

рафта, масъалаҳои машваратию иттилоотиро дар 

шакли вохӯрию мулоқотҳо расонанд. Яъне, ин 

меъёрест, ки ба субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

баргузории вохӯрию мулоқотҳоро ҷиҳати 

амалигардонии хатсайрҳо ва дигар хизматрасониҳои 

худ имконият медиҳад; 

- муроҷиат ё дархости хаттӣ ва электронӣ – аз 

гурӯҳи василаҳои машваратонӣ / иттилоотоние 

мебошанд, ки доимо дастрас буда, расмиёти 

муносибатҳоро таъмин менамоянд. Муҳим аст, ки 

тамоми муносибатҳои машваратию иттилоотӣ бо 

истифода аз ин василаҳо татбиқ карда шаванд, зеро 

маҳз ҳамин василаҳо кафолати амалигардии қонунии 

худро соҳиб мебошанд; 
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- муоширати мустақим ва фосилавӣ. Масъалаҳои 

машваратию иттилоотиро мумкин аст, ки тариқи 

мустақим – вохурӣ, мулоқот, суҳбат ва ё фосилавӣ – 

тамоси телефонӣ, видеоӣ, аудиоӣ ва ғайра ба анҷом 

расонид. Дар шароити рушди технологияи иттилоотӣ 

барои мубодилаи иттилоот ва ё анҷом додани корҳои 

машваратӣ зарур нест, маблағҳои зиёд хароҷот 

намуда, ба мулоқоти мустақим сафар намоед, харҷи 

зиёд кунед, кифоя он аст, ки дастрасӣ ба Интернет 

дошта бошед ва ин гурӯҳи масъалаҳоро метавонед бо 

сарфи маблағи камтарин ҳал намоед; 

- таҳия ва паҳн намудани маводи хаттӣ, 

электронӣ, видеоӣ ва аудиоӣ – ин гурӯҳи василаҳои 

муосир буда, принсипи бисёристифодашавии 

машварату иттилоотро таъмин месозад. Яъне, он 

маълумоте, ки бояд ба истифодабарандагон расонида 

шавад, онро дар шакли маводи хаттӣ, электронӣ, 

видеоӣ ва аудиоӣ омода карда, паҳн менамоед, 

зимнан, бо як амал метавон садҳо, ҳазорҳо ва 

миллионҳо нафарро бо иттилооти дахлдор таъмин 

намуд; 

- ташкили сомонаҳои махсуси интернетӣ. 

Сомонаи интернетӣ - василаи муосири робита ва 

амалу муошират буда, нишони пешрафта будани 

субъектро инъикос менамояд ва яке аз имкониятҳои 

васеи паҳн намудани иттилоот ба ҳисоб меравад. 

Зимнан, Қонуни мазкур истифодаи ин усули 

иттилоотониро аз тамоми субъектҳои сайёҳӣ тақозо 

мекунад. 

Тибқи қисми 2 моддаи 32 муқаррар карда 

мешавад, ки хизматрасонии машваратию иттилоотии 

касбӣ танҳо аз ҷониби мутахассисони соҳибтаҷриба ва 
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шахсони соҳибтахассус, ки на кам аз 2 сол таҷриба дар 

ин соҳа дошта бошанд, ба амал бароварда мешавад. 

Албатта, иттилоот ё машварат маҳсулоте нест, ки 

онро хоҳ нохоҳ истифода намуд. Зарур аст, ки ба 

хизматрасониҳои иттилоотонию машваратӣ 

мутахассисони касбӣ (ниг. ба тафс. мод. 1), соҳиби 

таҷриба, дониш ва малакаи дахлдор машғул гарданд. 

Қисми 3 моддаи 32 муқаррар менамояд, ки 

хизматрасонии машваратию иттилоотии амалӣ аз 

ҷониби субъектҳои  хизматрасонии сайёҳӣ бо мақсади 

пешниҳоди маҳсулоти сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) ба 

роҳ монда мешавад. 

Дар инҷо ҳуқуқ ва ё имконияти субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ бо истифода намудани 

василаҳои машваратию иттилоотӣ танҳо ҷиҳати 

муаррифӣ ва амалӣ намудани маҳсулоти сайёҳӣ 

маҳдуд карда мешавад. Яъне, субъектҳои сайёҳӣ ҳуқуқ 

надоранд, ки дар самтҳои дигари ҳаёту фаъолият 

(тибқи Қонуни мазкур) василаҳои машваратию 

иттилоотиро истифода баранд. 

Зимнан, ин маҳдудият тақвиятдиҳандаи тафсири 

боло мебошад, зеро танҳо мутахассиси соҳибтаҷриба 

метавонад, ки ба корҳои машваратию иттилоотӣ дар 

соҳаи муайян машғул бошад. 

Қисми 4 моддаи тафсиршаванда барои 

хизматрасонӣ ба меҳмонон – сайёҳон маҳдудият 

мегузорад, ки барои ин кор танҳо ба шахсони 

соҳибтаҷриба, соҳибмалака ва ё соҳибтахассус ҳуқуқ / 

рухсат дода мешавад. 

Яъне, ҳар нафаре, ки ба хизматрасонӣ ба 

меҳмонон / сайёҳон машғул мебошад, бояд ҳуҷҷати 

тасдиқкунандаи касбият дошта бошад. Албатта, бо 
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дастрасӣ ба меъёри мазкур ҳар як меҳмон / сайёҳ 

ҳуқуқи аз шахси хизматрасон (пешхизмат, 

меҳмоннавоз, ронанда ва ғайра) талаб намудани 

ҳуҷҷати тасдиқкунандаи касбиятро доранд. Зимнан, бо 

истифода аз фурсат, ба субъектҳои дахлдор тавсия 

дода мешавад, ки ҷиҳати такмили дониш, малака ва 

касби хизматрасонон / кормандони худ таваҷҷуҳ 

карда, бо ҳуҷҷатҳои зарурӣ таъмин гардидани онҳо 

тадбирҳо андешанд. 

Cоҳаи сайёҳӣ ҷойҳои кории навро ба вуҷуд 

меорад, зеро таъмини меҳмондорӣ кори меҳнатталаб 

ба ҳисоб меравад. Ин, пеш аз ҳама, ҷойҳои кории нав 

барои аҳолии маҳаллӣ мебошад. Чунин ҷойҳои корӣ 

дар ҳама сатҳи фаъолияти меҳнатӣ, аз директори 

иҷроияи шабакаи меҳмонхонаҳо сар карда то 

пешхизмат, сарнишини ширкати ҳавопаймоӣ ва 

роҳбалади кӯҳӣ ташкил карда мешаванд.  

Тибқи қисми 5 моддаи 32 муқаррар карда 

шудааст, ки сатҳ ва сифати меҳмоннавозӣ ва 

пешхизматӣ дар доираи Қонуни мазкур ва дигар 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муқаррар карда мешаванд. 

Боиси зикр аст, дар баробари муқаррароти 

Қонуни мазкур, қонунгузории дигари амалкунанда низ 

як қатор талаботро ба меҳмоннавозон ва пешхизматон 

(ниг. ба тафс. мод. 8) гузоштааст. Зарур аст, ки 

муносибатҳои меҳмоннавозӣ / хизматрасонӣ дар 

ҳамоҳангии байни ин қонунҳо ба танзим дароварда 

шаванд. 

Меҳмоннавозии мардуми мо аллакай афзалияти 

мамлакат аст. Вале айни замон дарки аҳамият ва фо-

идаи рушди сайёҳӣ дар доираи бахши хусусӣ на он 
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қадар ҷиддӣ аст. Дар маҷмӯъ, бахшҳои давлативу ху-

сусӣ аҳолиро дар рӯҳияи дарки аҳамияти рушди соҳаи 

сайёҳӣ, таъсири он ба пешрафти мамлакат ва нақши 

ҳар як шахс дар рушди соҳа тарбия намоянд. 

Чорабиниҳои таъсирбахш дар ин самт гузаронидани 

маъракаи умумимиллӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ таҳти 

шиори "Сайёҳӣ - имконияти соҳибкорӣ барои ҳама" ва 

тақвият додани тарғиботи он тавассути васоити ахбо-

ри омма ва интернет мебошад. 

Қисми 6 моддаи тафсиршаванда барои шахсони 

меҳмоннавоз ва пешхизмат як қатор 

нишондиҳандаҳоро ба сифати ҳатмӣ муқаррар 

намудааст. 

Меҳмоннавоз ва пешхизмат бояд забони 

давлатиро донад ва ҳарф зада тавонад. Ин 

нишондиҳанда хеле муҳим аст, чунки танҳо дар сурати 

хуб донистани забони давлатӣ хизмати худро дар 

сатҳи баланд иҷро кардан ва муаррифӣ намудани 

кишвар имконпазир мегардад.  

Меҳмоннавоз ва пешхизмат бояд соҳиби 

малакаҳои касбӣ ва ё тахассуси муносиб бошад. Дар 

тақвият ба тафсири боло касбияти меҳмоннавозон ва 

пешхизматон, ин тақозои ҷомеаи муосир дар шароити 

муқовимат дар бозори ҷаҳонии хизматрасонии сайёҳӣ 

мебошад. Яъне, касбикунонии меҳмоннавозӣ ва 

пешхизматӣ барои мамлакат, зимнан, субъектҳои 

алоқаманд ногузир арзёбӣ мегардад.  

Нишони фарқкунандаи меҳмоннавоз ва 

пешхизмат ин доштани либоси махсуси муносиб ба 

хизматрасонӣ мебошад. Либоси ягона на танҳо барои 

хизматрасонӣ ҳамчун кор лозим аст, ҳамчунин он 

барои ҷалби таваҷҷуҳ ва муроҷиати суроғавии 
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меҳмонон зарурат дорад. Илова бар ин, доштани 

либоси махсус, ин симои ташкилот, нуфуз ва 

афзалиятнокии онро ифода мекунад.    

Меҳмоннавоз ва пешхизмат бояд хушмуомила 

бошад ва ҳангоми хизматрасонӣ рафтору кирдори 

ботаҳаммулро пеша кунад. Муомилаи меҳмоннавоз ва 

пешхизмат баробарарзиш ба чиптаи даромад ё инки 

маблағи меҳмон аст, ки ҳанӯз дар ҷайби худ нигоҳ 

доштаасту танҳо дар сурати қонеъ шуданаш, онро 

(маблағро) барои хизматрасонии сазовор пешниҳод 

мекунад (мепардозад). Қонеъ кардани меҳмон бошад, 

аз меҳмоннавоз ва пешхизмат вобастагӣ дорад. 

Қисми 7 моддаи 32 мақомоти иҷроияи марказӣ ва 

маҳаллии ҳокимияти давлатиро вазифадор месозад, ки 

бо мақсади тарғиботи мунтазами имконият ва 

захираҳои сайёҳӣ, мувофиқан дар соҳа ва ҳудуди худ 

дар шаклҳои муайян гӯшаҳои иттилоотии сайёҳӣ 

ташкил намоянд. 

Дар ин ҷо вазифаҳо аз рӯи масъулият ва 

манфиатнокӣ ҷудо мешаванд. Мақомоти иҷроияи 

марказии давлатиро зарур аст, ки тарҳи / лоиҳаи 

гӯшаҳои иттилоотии сайёҳиро бо дарназардошти 

муқаррароти меъёри мазкур омода созад ва дар сурати 

имконият доштан, барои татбиқи ин лоиҳа маблағҳои 

заруриро ҷалб намояд. Мувофиқан, мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатиро зарур мегардад, ки 

мутобиқи тарҳи / лоиҳаи омодашуда (тасдиқшуда) 

гӯшаҳои иттилоотии сайёҳиро дар ҳудуди маъмурӣ 

овезон созад ва онро мунтазам такмил диҳад.  

Меъёри мазкур шакл ё навъҳои гӯшаҳои 

иттилоотии сайёҳиро (ниг. ба тафс. мод. 25) чунин 

муқаррар сохтааст: 
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- лавҳаҳои видеоӣ ва тасвирӣ, ки бояд дар 

марказҳои шаҳру ноҳияҳо ва назди / саҳни ташкилоту 

муассисаҳо насб (овезон) карда шавад; 

- дастгоҳои компютерии доимоамалкунандаи 

берунӣ, ки ба шахсони хоҳишманд маълумоти 

заруриро таъмин намоянд. Чунин дастгоҳо бояд дар 

ҷойҳои ҷамъиятӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) ва бехатар насб 

карда шаванд; 

- гӯшаҳои дохилиидоравӣ, ки бояд дар ҷойи 

ҷамъиятии (нуқтаҳои оммавии) ташкилоту 

муассисаҳои дахлдор овезон / ташкил карда шаванд. 

Ҳар ташкилоту муассисае, ки зиёда аз 200 нафар 

корманди доимӣ ва ё ташрифоваранда доранд ба 

иҷрои ин талабот масъулият доранд; 

- гӯшаҳои мактабӣ, ки бояд дар саҳни (ҷойи 

ҷамъиятии / оммавии) муассисаҳои таълимӣ бо 

назардошти воҳидҳои сохтории онҳо овезон / ташкил 

карда шаванд. Ба муассисаҳои таълимие, ки воҳидҳои 

(сохторҳои) худро доранд, зарур аст, ки дар ҳар кадом 

сохтор чунин гӯшаҳоро овезон намоянд. 

Мутаносибан, назорати иҷрои (татбиқи) ин меъёр 

(ташкили гӯшаҳои сайёҳӣ) ба мақомоти ваколатдори 

давлатии соҳаҳои дахлдор, аз ҷумла соҳаи сайёҳӣ ва 

мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вогузор 

мебошад.  
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Моддаи 33. Хизматрасонии хонагӣ (хонаист) 

 

1. Бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид, 

беҳтар гардонидани тарзи зист ва дастрасии сайёҳон ба 

имкониятҳои маишӣ дар минтақаҳои мамлакат 

хизматрасонии хонагӣ (хонаист) ба роҳ монда мешавад. 

2. Хизматрасонии хонагӣ (хонаист) ба таври озод 

бо мақсади беҳтар гардонидани шароити иқтисодӣ аз 

ҷониби субъекти хизматрасонии хонагӣ (хонаист) дар 

ҳудуди манзилҳои (хонаҳои) истиқоматӣ ташкил карда 

мешавад. 

3. Барои пешниҳод намудани хизматрасонии 

хонагӣ (хонаист) субъекти хизматрасонии хонагӣ 

(хонаист) талаботи зеринро амалӣ мегардонад: 

- дар манзилҳои (хонаҳои) истиқоматии хусусӣ 

ҳуҷраи алоҳида бо масоҳати зист дар ҳаҷми на кам аз 30 

метри мураббаъ ҷудо (сохтмон) менамояд. Ҳуҷраи 

ҷудошуда бояд камаш аз се қисмат: ҷойи хоб, ҷойи 

хӯрок, ташноб ва ҷойи дастурӯйшӯӣ иборат бошад; 

- барои сайёҳ, ҳангоми қабул кардан, бояд тартиби 

буду боши ӯ фаҳмонида шуда, рӯйхати таомҳо 

пешниҳод карда шавад. 

4. Талаботи дигари хизматрасонӣ аз ҷониби 

мақоми ваколатдори давлатӣ дар доираи Қонуни 

мазкур муайян карда мешаванд. 

5. Муроҷиати (пешниҳоди) хаттии субъекти 

хизматрасонии хонагӣ (хонаист) оид ба анҷом додани 

расмиёти дахлдор барои корҳои сохтмонӣ аз ҷониби 

мақомоти дахлдор дар муҳлати на зиёда аз 10 рӯз 

баррасӣ гардида, ҳуҷҷатҳои дахлдор ба субъекти 

хизматрасонии хонагӣ (хонаист) таъмин карда 

мешаванд. Дар ҳолатҳои зарурӣ ба субъекти 
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хизматрасонии хонагӣ (хонаист) оид ба анҷом додани 

расмиёти дахлдор ройгон машварати ҳуқуқӣ дода 

мешавад.   

6. Субъекти хизматрасонии хонагӣ (хонаист) 

метавонад дар шакли шахси воқеӣ, ҳуқуқӣ ё соҳибкори 

инфиродӣ фаъолияти худро ба роҳ монад. 

7. Доштани хатсайри сайёҳии дохилӣ ба субъекти 

хизматрасонии хонагӣ (хонаист) зарурат надорад. 

8. Фаъолияти пурсамари субъекти хизматрасонии 

хонагӣ (хонаист) аз ҷониби мақомоти дахлдори 

ҳокимияти давлатӣ бо тартиби муқарраргардида 

ҳавасманд гардонида мешавад.  

9. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирӣ 

ва ҳавасмандгардонии субъекти хизматрасонии хонагӣ 

(хонаист) имтиёзҳо пешбинӣ менамояд. 

 

Соҳаи сайёҳӣ дар замони муосир яке аз самтҳои 

сердаромадтарини иқтисодиёти ҷаҳон ба ҳисоб рафта, 

дар таъмини шуғл ва баланд бардоштани сатҳи 

зиндагии мардум нақши муҳим дорад. Аз ин рӯ, 

танзими шароити мусоид барои рушди соҳаи сайёҳӣ ва 

такмили сиёсати давлатии идоракунии соҳа аз ҷумлаи 

афзалиятҳои муҳимми сиёсати иқтисодию иҷтимоии 

рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.  

Хизматрасонии хонагӣ (хонаист) намуди муосири 

хизматрасонии меҳмонхонавӣ буда, ҳамчун «Home-

Stay», «House-Stay», «Guest-House» машҳур мебошад, 

ки дар моддаи 33 ҳамчун механизми нав ва 

алтернативии меҳмондорӣ оварда шудааст. 

Тибқи қисми 1 моддаи тафсиршаванда 

хизматрасонии хонагӣ (хонаист) бо мақсади фароҳам 

овардани шароити мусоид, беҳтар гардонидани тарзи 
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зист ва дастрасии сайёҳон ба имкониятҳои маишӣ дар 

минтақаҳои мамлакат ба роҳ монда мешавад. 

Дар бозори хизматрасонии сайёҳӣ яке аз 

мушкилоти асосӣ вобаста ба ҷалби сайёҳон, ин мавҷуд 

набудан ё инки маҳдуд будани имкониятҳои бо 

меҳмонхона – ҷойи шабист таъмин намудани сайёҳон 

мебошад. Масъалаи аввале, ки сайёҳ хоҳ хориҷӣ – хоҳ 

дохилӣ баррасӣ менамояд, пас аз дарёфти мавзеи 

муносиб, ин шароити мусоиди шабист дар макони 

(мамлакати) ташриф – мавҷудияти меҳмонхонаҳои 

дастрас арзёбӣ мегардад. 

Мутаносибан, барои кишвари мо, ки дар марҳилаи 

ташаккулдиҳии соҳаи сайёҳӣ қарор дорад ва 

имконияти маҳдуди иқтисодӣ дорад, ташкил ё 

сохтмон намудани меҳмонхонаҳо бо шумори зиёд 

имконнопазир мебошад. Пас, роҳи беҳтар, дар сатҳи 

ҷаҳонӣ пазируфташуда, каммасраф ва дастрас – ин 

истифода намудани ҳамин модели меҳмонхонадорӣ – 

хонаист мебошад. Муҳим он аст, ки ин модел аз буҷети 

давлатӣ маблағ талаб намекунад, он халқӣ ё ҷамъиятӣ 

маҳсуб гардида, субъектҳои асосӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) 

соҳибони (ихтиёрдорони) манзилҳои истиқоматӣ ба 

ҳисоб мераванд. Яъне, ин модел дар баробари рушд 

додани инфрасохтори сайёҳӣ, ҳамчунин ба беҳтар 

гардидани шароити иқтисодии ҷомеаи маҳал (оилаҳо) 

мусоидат менамояд. Ҳамзамон, ин модел ба баланд 

гардидани маданияти сайёҳии ҷомеа – меҳмондорӣ, 

тарзи қабул ва хизматрасонӣ ба меҳмон, таъмини 

тозагӣ, гигиена, забондонӣ, малакаи муошират ва 

ғайра боис мегардад. 

Яъне, бо ченаки иқтисодӣ, аз ҷумла буҷети 

давлатӣ модели хонаист – манбаест, ки миллиардҳо 
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сомонӣ қимат дорад ва айни замон бе истифода 

мондааст. 

Қисми 2 моддаи 33 муқаррар кардааст, ки 

хизматрасонии хонагӣ (хонаист) ба таври озод бо 

мақсади беҳтар гардонидани шароити иқтисодӣ аз 

ҷониби субъекти хизматрасонии хонагӣ (хонаист) (ниг. 

ба тафс. мод. 1) дар ҳудуди манзилҳои (хонаҳои) 

истиқоматӣ ташкил карда мешавад. 

Субъекти хонаист аксари оилаҳо – хоҷагиҳои 

мамлакат (беш аз ду миллион), ки дар манзили 

истиқоматии худ ҳуҷраи алоҳида бо ном «меҳмонхона» 

доранд, ба ҳисоб мераванд. Яъне, меҳмонхона – 

хонаист дар манзили истиқоматӣ, албатта, бо хоҳиши 

озоди шаҳрвандон ва салоҳиятнокии мувофиқ ташкил 

карда мешавад. 

Меҳмонхона – хонаист бояд дар ҳудуди манзили 

истиқоматӣ ташкил ё сохтмон карда шавад, яъне берун 

аз ҳудуди манзил, сохтмони он манъ аст. Ҳудуди 

манзили истиқоматӣ тибқи сертификати ҳуқуқи 

истифодаи замин муқаррар карда шудааст. 

Мутобиқи қисми 3 моддаи тафсиршаванда ба 

субъекти хизматрасонии хонагӣ (хонаист) барои 

пешниҳод / ташкил намудани хизматрасонии хонагӣ 

(хонаист) талабот гузошта шудааст. 

Албатта, меҳмоннавозӣ ва меҳмонхонадорӣ кори 

сабук нест, он шароитҳои муносиб ва масъулияти 

махсус талаб мекунад. 

Хизматрасонии хонагӣ (хонаист) дар манзилҳои 

(хонаҳои) истиқоматии хусусие метавонад ташкил 

карда шавад, ки агар дар манзилҳо шароити зарурӣ – 

ҳуҷраи алоҳида бо масоҳати зист дар ҳаҷми на кам аз 

30 метри мураббаъ мавҷуд бошад. Ҳуҷра (ҳо)-и хонагӣ 
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(хонаист) метавонад аз ҳисоби ҳуҷраҳои мавҷуд ҷудо 

карда шавад ё аз нав ҳамчун қисми таркибии манзили 

истиқоматӣ сохтмон карда шавад. Ҳуҷра(ҳо)-и 

ҷудошуда бояд камаш аз се қисмат: ҷойи хоб, ҷойи 

хӯрок, ташноб ва ҷойи дастурӯйшӯӣ иборат бошад.  

1) Ҷойи хоб бояд бо рахти махсуси хоб (диван), 

якнафара ё дунафара (дар як ҳуҷра то 4 адад), болишт, 

курпа ва болопӯши тоза, беҳтараш сафед, ҷевони 

либосовезонкунӣ, мизу курсӣ, роҳаткурсӣ, телевизор, 

соати деворӣ ва дигар ҷузъиёти барои истифода 

зарурӣ муҷҷаҳаз бошад. Ҷойи хоб ва ё умуман 

меҳмонхона бояд аз ҷойи доимии рафтугузори аъзои 

оила дур ё ҷудо бошад, чун меҳмон имконияти озоди 

истироҳат дошта бошад, бо ҳар гуна садову овоз ва 

ташрифҳои бемаврид озор дода (халал расонида) 

нашавад.  

2) Ҷойи хӯрок бояд фароҳам оварда шуда бошад – 

онро метавон дар ҳуҷраи хоб ё алоҳида ташкил намуд. 

Табақу коса, корд ва дигар ҷиҳози ошхона тоза буда, бо 

як шакл (комплект) фароҳам оварда шавад. Барои 

хӯрок номгӯи хӯрокҳои эҳтимолӣ (меню) қаблан омода 

шуда, рӯи мизи ҳуҷраи хоб гузошта шуда бошад ва 

албатта, ба меҳмон имконияти интихоб бояд 

пешниҳод намуд. 

3) Ташноб ва ҷойи дастурӯйшӯӣ метавонанд дар 

як ҷой, аммо дар дохил ё паҳлӯи меҳмонхона ҷойгир 

бошанд. Албатта, зарур аст, ки ташноб ё бо системаи 

обпартои умумӣ пайваст бошад ё инки системаи 

обпартои худмухтор дошта бошад. Ин нуқта бояд бо 

оби гарму хунуки доимӣ, рушноии муносиб, мисвок ва 

хамираи дандоншӯӣ, собун, дастурӯйпоккунак ва 

дигар ҷиҳози зарурӣ таъмин бошад.    
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Барои сайёҳ, ҳангоми қабул кардан, бояд тартиби 

буду боши ӯ фаҳмонида шуда, рӯйхати таомҳо 

пешниҳод карда шавад. Ин масъалаи муҳим аст, зеро 

сайёҳ намедонад, ки чигуна бояд рафтор кунад ва чи 

имконият дорад. Масъалаи фаҳмондадиҳӣ қаблан (пеш 

аз қабул) бояд ба меҳмон гузаронида шавад. 

Қисми 4 моддаи 33 талаботро нисбат ба 

субъектҳои хонаист бо ҳамин Қонун маҳдуд накарда, 

муқаррар намудааст, ки талаботи дигари 

хизматрасонӣ аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ 

дар доираи Қонуни мазкур муайян карда мешаванд. 

Яъне, гурӯҳи уҳдадориҳое мавҷуд аст, ки вобаста 

ба хизматрасонии сайёҳӣ онҳоро бояд ба инобат 

гирифт. Дар инҷо вазифаи мақоми ваколатдор аз як 

тараф, сабукӣ додан ва ҳавасманд гардонидани 

субъектҳои хизматрасонӣ, аз тарафи дигар, таъмини 

хизматрасонии муносиб, кафолати бехатарӣ ва 

танзими муносибатҳо мебошад. 

Қисми 5 моддаи тафсиршаванда хоҳишмандонро 

(соҳибмулконро) барои ташкили хизматрасонии 

хонагӣ (хонаист) ҳавасманд гардонида, мақомоти 

дахлдорро барои сари вақт анҷоми расмиёти дахлдор 

муваззаф мегардонад.  

Муқаррар гардидааст, ки муроҷиати (пешниҳоди) 

хаттии субъекти хизматрасонии хонагӣ (хонаист) оид 

ба анҷом додани расмиёти дахлдор барои корҳои 

сохтмонӣ аз ҷониби мақомоти дахлдор дар муҳлати на 

зиёда аз 10 рӯз баррасӣ гардида, ҳуҷҷатҳои дахлдор ба 

субъекти хизматрасонии хонагӣ (хонаист) таъмин 

карда мешаванд. Дар ҳолатҳои зарурӣ ба субъекти 

хизматрасонии хонагӣ (хонаист) оид ба анҷом додани 



221 

 

расмиёти дахлдор ройгон машварати ҳуқуқӣ дода 

мешавад. 

Барои ташкили хизматрасонии хонагӣ (хонаист) 

тибқи талаботи қонунгузорӣ шахсро зарур мегардад, 

ки чанде расмиётро ба анҷом расонад. Мисол: таҳияи 

лоиҳаи хонаист-меҳмонхона ва мувофиқа намудани он 

бо мақомоти маҳаллии соҳаҳои сохтмон ва меъморӣ, 

хоҷагию коммуналӣ ва манзилӣ; ба рӯйхат гирифтани 

меҳмонхона ҳамчун субъекти хизматрасонии сайёҳӣ 

дар Феҳристи давлатӣ (ниг. ба тафс. мод. 1); ба қайди 

давлатӣ гирифтан ҳамчун соҳибкор (агар ба ин шакли 

фаъолият хоҳиш дошта бошед). 

Барои анҷом додани ҳар яке аз ҳамин расмиёт ва ё 

маҷмӯи онҳо (дар як вақт) ба мақомоти давлатӣ 10 рӯз 

вақт муқаррар карда шудааст. Дар ин муҳлат ба 

субъекти хонаист бояд хулосаи дахлдор дастрас 

гардонида шавад. Албатта, барои сари вақт анҷом 

ёфтани расмиёти давлатӣ зарур аст, ки ҳуҷҷатҳои 

алоқаманд (лоиҳаи сохтмонӣ ё таҷдид, шаҳодатнома 

оид ба хариду фурӯш, иҷозатнома оид ба ҳуқуқи замин 

ва ғайра) пурра омода карда шуда, ҳамзамон бо лоиҳа 

ва дархост ба мақомоти дахлдор пешниҳод карда 

шавад. 

Ҳамчунин, дар ҷараёни омодасозии ҳуҷҷатҳо 

дархостдиҳанда метавонад, ки аз хизматрасониҳои 

машваратии ҳуқуқии ройгони мақомоти маҳаллӣ ва 

марказҳои маҷмӯии хизматрасонии сайёҳӣ (ниг. ба 

тафс. мод. 31) истифода барад. 

Қисми 6 модди 33 муқаррар намудааст, ки 

субъекти хизматрасонии хонагӣ (хонаист) метавонад 

дар шакли шахси воқеӣ, ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ 

фаъолияти худро ба роҳ монад. 
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Албатта, ҳар яке аз шаклҳои фаъолият бурду бохти 

худро дорад; асос барои интихоби ин шаклҳо ба 

ҳаҷман хурду бузург будани фаъолият / соҳибкорӣ асос 

меёбад, зеро ҳар яке онҳо бо принсипи хоси 

андозбандӣ фаро гирифта мешаванд. Яъне, дар инҷо 

зарур аст, ки муқаррароти қонунгузории соҳаҳои 

андоз, соҳибкорӣ ва сайёҳӣ омӯхта шуда, хулосаи 

(қарори) муносиб бароварда шавад.  

Қисми 7 моддаи тафсиршаванда ба субъекти 

хизматрасонии хонагӣ (хонаист) ҳамчун субъекти 

хизматрасонии сайёҳӣ сабукӣ дода, аз доштани 

хатсайри сайёҳии дохилӣ озод намудааст. 

Тибқи қисми 8 моддаи 33 фаъолияти пурсамари 

субъекти хизматрасонии хонагӣ (хонаист) аз ҷониби 

мақомоти дахлдори ҳокимияти давлатӣ бо тартиби 

муқарраргардида ҳавасманд гардонида мешавад. 

Мақомоти марказӣ ва маҳаллии иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ дар доираи қонунгузорӣ ваколат 

доранд, ки барои фаъолияти хуб нисбат ба шахсони 

воқеӣ ва ҳуқуқӣ мукофотҳо, ҷоизаҳо ва дигар 

василаҳои қадрдонӣ татбиқ намоянд. Зимнан, ҷиҳати 

фаъол гардонидани ин намуди фаъолият, ки ҳамчун 

манбаи андозбандӣ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ 

арзёбӣ мегардад, мақомоти марказӣ ва маҳаллии 

иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бояд тадбирҳои 

ҳавасмандгардониро ҳар чи бештар амалӣ намоянд. 

Қисми 9 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

намудааст, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии субъекти 

хизматрасонии хонагӣ (хонаист) имтиёзҳо пешбинӣ 

менамояд. 
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Ин имтиёзҳо метавонанд, ба сифати озод кардан 

аз намуди муайяни андоз (ниг. ба тафс. мод. 1), таъмин 

намудан бо субсидияҳо, грантҳо ва қарзҳои камфоизи 

давлатӣ, сабукӣ дода ба пардохти маблағи қувваи барқ 

ва ғайра ба роҳ монда шаванд.  

Албатта, ҳама гуна имтиёзҳо мувақатӣ буда, бо 

мурури устувор гардидани фаъолияти иқтисодии 

субъект, онҳо аз байн бардошта мешаванд, зимнан, 

барои кулли субъектҳои соҳибкорӣ, аз ҷумла навтаъсис 

чунин имтиёзҳо ниҳоят муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ 

мегарданд. Дар навбати худ, имтиёзҳои давлатӣ, ин 

баробарарзиш ба сармоягузории фаъолият мебошад, 

фоида аз сармоягузорӣ бошад, барои ҳокимияти 

давлатӣ, ин андозҳо ва пардохтҳои ҳатмии 

ташаккулёфта (ҳамчун натиҷаи сармоягузорӣ / 

имтиёздиҳӣ) ба ҳисоб меравад.  
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Моддаи 34. Хизматрасонӣ ҳангоми саёҳати кишоварзӣ 

 

1. Барои тақвият бахшидани фаъолияти 

кишоварзӣ ва баланд бардоштани сатҳи маданияти 

кишоварзии шаҳрвандон дар мавзеъҳо, иншоот ва 

заминҳои (ҳудудҳои) ташкилоту корхонаҳои кишоварзӣ 

ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (минбаъд – объекти кишоварзӣ) 

ташкили саёҳати муташаккилона ба роҳ монда 

мешавад. 

2. Саёҳати шаҳрвандон ба объекти кишоварзӣ 

тавассути субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ дар 

ҳамкории бевосита бо ташкилоту корхонаҳои 

кишоварзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ ба роҳ монда 

мешавад. 

3. Объекти кишоварзӣ дар ҳолате объекти сайёҳӣ 

пазируфта (интихоб карда) мешавад, агар: 

- фаъолияти хуб ва намунавии истеҳсолию 

ҳосилнокӣ дошта бошад; 

- дар ҳудуди на кам аз 2 га замин ва на кам аз 500 

метри мураббаъ иншооти кишоварзӣ дошта бошад; 

- сомонаи интернетӣ ва ё саҳифаи иҷтимоии худро 

дар шабакаи интернетӣ дошта бошад; 

- қобилият ва ё имконияти муаррифӣ намудани 

дастовардҳои кишоварзии худро дошта бошад. 

4. Талаботи дигар тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз ҷониби субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ муқаррар карда мешаванд. 

 

Моддаи 34 намуди нави саёҳатро (дар 

Тоҷикистон) барои татбиқ ва истифодаи он ҳамчун 

захираи сайёҳӣ пешбинӣ менамояд. 
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Қисми 1 моддаи мазкур мақсади саёҳати 

кишоварзиро чунин муқаррар менамояд: барои 

тақвият бахшидани фаъолияти кишоварзӣ ва баланд 

бардоштани сатҳи маданияти кишоварзии шаҳрвандон 

дар мавзеъҳо, иншоот ва заминҳои (ҳудудҳои) 

ташкилоту корхонаҳои кишоварзӣ ва хоҷагиҳои 

деҳқонӣ (минбаъд – объекти кишоварзӣ) ташкили 

саёҳати муташаккилона (ниг. ба тафс. мод. 25) ба роҳ 

монда мешавад. 

Тақвият бахшидани фаъолияти кишоварзӣ ва 

баланд бардоштани сатҳи маданияти кишоварзии 

шаҳрвандон дар шароити ташкили саёҳати 

муташаккилона ва мунтазам ба таври худкор ба вуқуъ 

меояд. Асли воқеа он аст, ки имрӯз кишоварз ба ҳоли 

худ асту сайёҳ ба ҳоли худ, яке аз вазъи дигаре 

бархурдор нест. Аммо аксари сайёҳон / шаҳрвандон 

мехоҳанд, ки аз тарзу услуби парвариши маҳсулоти 

кишоварзӣ ошноӣ пайдо кунанд, ҳатто дар ҷараёни 

кишт ва ҳосилғундорӣ иштирок намоянд, кишоварзон 

дар навбати худ, мехоҳанд, ки ба маҳсулоти худ бозор / 

харидор пайдо кунанд ва ҳосилнокиро зиёдтар 

намоянд. Хуб, ҳалли масъала, ин якҷо овардани ҳар 

дуи хоҳишҳо: сайёҳон ва кишоварзон мебошад. Яъне, 

бо ташкили саёҳати кишоварзӣ деҳқонон кӯшиш 

мекунанд, ки шароити корӣ ва ҳосилнокии маҳсулотро 

беҳтар созанд – то ин ки сайёҳон бештар ба коргоҳи ӯ 

ташриф биёранд ва сайёҳон / шаҳрвандон бошад, 

имконият пайдо мекунанд, ки дар як вақт ҳам 

истироҳату ва ҳам аз маҳсулоти кишоварзӣ бархурдор 

гарданд. 

Дар саёҳати кишоварзӣ мумкин аст, ки 

хатсайрҳои истироҳатӣ (шиносоӣ, маълумотнокӣ), 
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намоишӣ (тиҷоратӣ), корӣ (кишту кор, ҳосилғундорӣ) 

ва ё хизматрасонӣ (машваратӣ, омӯзишӣ, идоракунӣ) 

бо дарназардошти муҳлати каму зиёд (якрӯза, дурӯза, 

даҳрӯза, якмоҳа ва ғайра) ташкил намуд. Албатта, 

саёҳат вобаста ба намуди он метавонад музднок 

бошад, яъне дар натиҷаи сайёҳии корӣ / меҳнатӣ 

мумкин аст, маблағ (музд) ба даст овард. 

Дар инҷо, объекти кишоварзӣ, ин ҳудуд ё иншооте 

мебошад, ки асоси ҳуқуқӣ (сертификат оид ба ҳуқуқи 

истифодаи замин ва санадҳои дигар) дошта, барои 

қабули сайёҳон омода мебошад; аз лиҳози бехатарӣ 

таъмин буда, шароити хизматрасонӣ ба сайёҳонро 

дорад. Ҳамчунин, зарур аст, ки объекти кишоварзӣ дар 

шабакаи интернет сомонаи худро дошта, маълумоти 

алоқамандро оид ба имконияти хоси қабули сайёҳон 

маҳфуз гардонида бошад. 

Тибқи қисми 2 моддаи 34 – саёҳати шаҳрвандон 

ба объекти кишоварзӣ тавассути субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) дар 

ҳамкории бевосита бо ташкилоту корхонаҳои 

кишоварзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ ба роҳ монда 

мешавад. 

Ин маънои онро дорад, ки шаҳрвандон ҳуқуқи 

мустақилона ё инки номуташаккилона ба объектҳои 

кишоварзӣ ба саёҳат баромаданро надоранд. Дар инҷо 

гурӯҳи талаботе мавҷуд аст, ки онро танҳо субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ имконияти ҳуқуқию амалии 

иҷро / риоя карданро доранд. Мисол: субъекти 

хизматрасонии сайёҳӣ тибқи қонунгузорӣ 

наметавонад, ки бидуни шартнома, мувофиқаи қаблӣ, 

таъмини бехатарӣ ва арзёбии имконпазирии объект 

ҳамчун объекти (мавзеи) сайёҳӣ саёҳати 
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шаҳрвандонро ташкил кунад. Яъне, гурӯҳи 

муқаррароте мавҷуд аст, ки танҳо дар сурати ҳамкорӣ 

онҳоро метавон иҷро намуд. 

Илова бар ин, меъёри мазкур аз як тараф, 

субъектҳои кишоварзиро ва аз тарафи дигар, 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳиро барои ҳамкорӣ – 

вобаста ба ташкили саёҳати кишоварзӣ вазифадор 

сохтааст. 

Қисми 3 ҳамчун идомаи мантиқии меъёрҳои боло 

ба объекти кишоварзӣ гурӯҳи нишондиҳандаҳоро 

(критерияҳоро) ҳатмӣ гардонидааст.  

Объекти кишоварзӣ дар ҳолате объекти сайёҳӣ 

пазируфта (интихоб карда) мешавад, агар фаъолияти 

хуб ва намунавии истеҳсолию ҳосилнокӣ дошта бошад. 

Яъне, ҳамаи ҳазорҳо объектҳои кишоварзӣ ҳамчун 

объекти сайёҳӣ ба ҳисоб намераванд. Сараввал, барои 

онҳо зарур аст, ки (1) фаъолияти хуби истеҳсолӣ дошта 

бошанд, (2) дар байни кишоварзҳо намуна бошанд, (3) 

саҳифаи интернетӣ ва дигар василаҳои тамос ва 

намоишӣ  дошта бошанд. (4) Объекти кишоварзӣ бояд 

дар ҳудуди на кам аз 2 га замин ва (5) на кам аз 500 

метри мураббаъ иншооти кишоварзӣ дошта бошад, (6) 

қобилият ва ё имконияти муаррифӣ намудани 

дастовардҳои кишоварзии худро дошта бошад. 

Ба сифати иншооти кишоварзӣ метавонанд 

гармхонаҳо, оғилхонаҳо, толорҳои коркарди маҳсулот, 

хирманҳо ва ғайра пазируфта шаванд. 

Қобилият ва ё имконияти муаррифӣ намудани 

дастовардҳои кишоварзӣ, ин маънои доштани маводи 

иттилоотӣ, сабтҳои видеоӣ, намоишбарномаҳо 

(презентатсияҳо), лавҳаҳои инъикоскунандаи 
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арзишмандии объект ва маҳсулоти он, кадрҳои 

болаёқати соҳиби малакаи ровигӣ ва ғайра мебошад. 

Қисми 4 моддаи 34 муқаррар менамояд, ки 

талаботи дигар тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз ҷониби субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ муқаррар карда мешаванд. 

Чи тавре дар боло иброз гардид, субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ барои ташкили дилхоҳ саёҳат 

гурӯҳи талаботҳоро бояд иҷро намоянд. Зимнан, тибқи 

ин меъёр субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

метавонанд, ки саёҳати кишоварзиро ҳамчун хатсайри 

хоси сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 56) ташкил ва амалӣ 

гардонанд. 
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Моддаи 35. Хизматрасонии техникию нақлиётӣ 

 

1. Барои таъмини бехатарӣ ва коршоямии 

воситаҳои нақлиёт дар ҳудуди мавзеъҳои сайёҳӣ 

хизматрасонии техникию нақлиётӣ ба роҳ монда 

мешавад. 

2. Нуқтаҳои хизматрасонии техникию нақлиётӣ 

метавонанд дар шакли истгоҳи махсуси нақлиётӣ 

(барои автомобил ва дучарха), нуқтаи таъмири 

автомобил, нуқтаи барқароркунӣ ва таъмири техникаи 

электронӣ, маркази иҷораи автомобил, дучарха ва 

дигар воситаи техникӣ ташкил карда шаванд. 

3. Барои саёҳати шаҳрвандон ба воситаи нақлиёт 

(автомобил ё дучарха) дар ҳудуди мамлакат афзалият 

дода шуда, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

имтиёзҳо муқаррар карда мешаванд. 

 

Дар шароити рушди муносибатҳои 

хизматрасониҳои сайёҳӣ ва таъмини саёҳати бехатару 

роҳатафзо ташкил намудани нуқтаҳои гуногуни 

хизматрасонӣ, аз ҷумла нақлиётию техникӣ тақозо 

мегардад, ки ин масъала бо моддаи 35 татбиқи 

қонунии худро ёфтааст. 

Муқаррароти қисми 1 моддаи тафсиршаванда 

мақомоти дахлдори давлатиро муваззаф гардонидааст, 

ки барои таъмини бехатарӣ ва коршоямии воситаҳои 

нақлиёт дар ҳудуди мавзеъҳои сайёҳӣ (ниг. ба тафс. 

мод. 1) хизматрасонии техникию нақлиётӣ ба роҳ 

монда шавад. 

Хизматрасонии техникию нақлиётӣ намуди 

хизматрасоние мебошад, ки бо ҷалби мутахассисони 

соҳавӣ – устоҳо дар шароити мусоиди корӣ (қисматҳои 
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камнуфузи мавзеъҳо) ҷиҳати таъмиру тармим, 

ҷойгирнамоӣ, иҷора ва дастрасгардонии воситаҳои 

нақлиётӣ / техникӣ (автомошинаҳо, дучархаҳо, 

техникаи электронӣ ва ғайра) ба роҳ монда мешавад.  

Бинобар омилҳои хавфнок доштани ин намуди 

хизматрасонӣ татбиқи он дар ҷойҳои махсус иҷозат 

дода шудааст. Мавзеи сайёҳӣ, бо назардошти он ки 

сайёҳон доимо бо нақлиёт ҳаракат мекунанд, маҳз аз 

ҳамин гурӯҳи ҷойҳои махсус ба ҳисоб меравад. Яъне, 

ташкил ё ба роҳ мондани хизматрасонии техникию 

нақлиётӣ дар мавзеъҳои сайёҳӣ на танҳо иҷозат дода 

мешавад (бо ҳамин Қонун), балки  хусусияти ҳатмӣ 

дорад. 

Қисми 2 моддаи 35 нишонаҳои (критерияҳои) 

ташкили хизматрасонии техникию нақлиётиро муайян 

менамояд. 

Нуқтаҳои хизматрасонии техникию нақлиётӣ 

метавонанд дар шакли истгоҳи махсуси нақлиётӣ 

(барои автомобил ва дучарха), нуқтаи таъмири 

автомобил, нуқтаи барқароркунӣ ва таъмири техникаи 

электронӣ, маркази иҷораи автомобил, дучарха ва 

дигар воситаи техникӣ ташкил карда шаванд. 

Ин гурӯҳи хизматрасониҳое мебошад, ки ҳамчун 

шароити мусоид барои сайёҳон арзёбӣ мегардад. 

Мисол: агар барои шабисти меҳмон / сайёҳ 

меҳмонхона лозим бошад, пас, барои ҳаракати ӯ, тамос 

ва болидахотирии ӯ зарур аст, ки чунин намуди 

хизматрасониҳо – нуқтаҳои хизматрасонии нақлиётию 

техникӣ фароҳам оварда шуда бошанд. 

Илова бар ин, ташкили ин намуди инфрасохтор ба 

муътадил гардидани рафтуои автомобилҳо, бехатарии 

шаҳрвандон / сайёҳон, сабук гардидани гузаргоҳо ва 
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роҳравҳо, ҷолибияти боғҳо ва гулгаштҳо боис 

мегардад.  

Тибқи қисми 3 моддаи тафсиршаванда барои 

саёҳати шаҳрвандон ба воситаи нақлиёт (автомобил ё 

дучарха) дар ҳудуди мамлакат афзалият дода шуда, 

тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон имтиёзҳо 

муқаррар карда шудаанд. 

Ин намуди нави саёҳат мебошад, ки бештар дар 

кишварҳои пешрафта ва дар шаҳрҳои азим машҳур 

буда, ҳамчун василаи муттаҳидсозии аъзои оила ва 

дӯстону наздикон арзёбӣ мегардад. 

Албатта, на ҳамаи савории нақлиётӣ ҳамчун 

саёҳат пазируфта мешавад, саёҳат ҳамон сайре номида 

мешавад, ки агар ба нишондиҳандаҳои хоси саёҳат 

мутобиқ бошад. Мисол: ҳамроҳ бо аҳли оила ва бо 

нақлиёти худ ё иҷрошуда ба минтақае, ки азм дореду 

дар давоми як соли охир ба онҷо нарафтаед, сафар 

мекунед. Зимнан, новобаста аз он ки ин намуди саёҳат 

мустақилона ба роҳ монда мешавад, зарур аст, ки аз 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ оид ба дастрасӣ ба 

чиптаҳои вуруд, меҳмонхона, роҳбалад ва дигар 

хизматрасонии муносиб роҳхат дастрас карда шавад.  

Дар доираи меъёри мазкур бо мақсади рушди ин 

намуди саёҳат татбиқи имтиёзҳо пешбинӣ гардидааст, 

ки онҳоро метавон дар шакли қисман озод намудан аз 

андози амвол, замин (манзили истиқоматӣ) ва андоз 

аз нақлиёт, гузаштани гузаргоҳои алоқаманд ройгон ва 

ғайра ба муроҷиаткунандагоне, ки роҳхати сайёҳӣ 

доранд, таъмин намуд.  
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Моддаи 36. Хизматрасонии сарироҳӣ ва таъмини тозагӣ 

 

1. Дар ҳудуди тамоми мавзеъҳои сайёҳӣ 

хизматрасонии сарироҳӣ дар шакли ошхона, нуқтаи 

савдои маводи ғизоӣ ва маҳсулоти сайёҳӣ, маркази 

иҷораи воситаҳои саворӣ, нуқтаи суратгирӣ ва 

наворгирӣ ба роҳ монда мешаванд.    

2. Тозагии ҳудуд ва дохили иншооти сайёҳӣ 

ҳамарӯза таъмин карда шуда, барои пешбурди он, вуруд 

ба намуди муайяни иншооти сайёҳӣ метавонад бо 

тартиби муқарраргардида пулакӣ муқаррар карда 

шавад.  

3. Дар ҳудуди мавзеъ ва иншооти сайёҳӣ нуқтаҳои 

хизматрасонии тиббӣ ва дорухонаи сайёр, истгоҳи 

автомобил ва ташноб ташкил карда мешаванд. 

4. Талаботи дигари хизматрасонии сарироҳӣ ва 

таъмини тозагиро мақоми ваколатдори давлатӣ бо 

тартиби муқарраргардида муайян менамояд. 

 

Тозагӣ ва мавҷудияти нуқтаҳои хизматрасонии 

ниёзи аввалӣ ва барои сайёҳ ҷолиб ҳамчун 

нишондиҳандаи пешрафт дар бозори хизматрасонии 

сайёҳӣ ба ҳисоб меравад, ки бо моддаи 36 ба танзим 

дароварда шудааст. 

Қисми 1 моддаи мазкур муқаррар менамояд, ки 

дар ҳудуди тамоми мавзеъҳои сайёҳӣ хизматрасонии 

сарироҳӣ дар шакли ошхона, нуқтаи савдои маводи 

ғизоӣ ва маҳсулоти сайёҳӣ, маркази иҷораи воситаҳои 

саворӣ, нуқтаи суратгирӣ ва наворгирӣ ба роҳ монда 

мешаванд. 

Зарурати масъала дар он аст, ки ҳангоми ба 

сафари тулонӣ баромадан тариқи шоҳроҳо инсон / 
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сайёҳ хоҳ нохоҳ ба амалӣ намудан – қонеъ 

гардонидани талаботи аввалӣ ниёз пайдо мекунад, ба 

монанди хӯрок хурдан, об нӯшидан, ҳоҷҷат рафтан, 

дору истеъмол намудан ва ғайра. Яъне, ин гурӯҳи 

талаботе аст, ки барои инсон / сайёҳ бартараф ё қонеъ 

намудани онҳо ногузир аст. 

Зимнан, чуноне ки Қонуни мазкур муқаррар 

кардааст, ташкили хизматрасонии сарироҳӣ дар шакли 

ошхона, нуқтаи савдои маводи ғизоӣ ва маҳсулоти 

сайёҳӣ, маркази иҷораи воситаҳои саворӣ, нуқтаи 

суратгирӣ ва наворгирӣ дар ҳудуди тамоми мавзеъҳои 

сайёҳӣ барои мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

ногузир, ҳатмӣ арзёбӣ мегардад. 

Дар тамоми шоҳроҳои кишвар ва хатсайрҳои 

сайёҳӣ насб намудани аломатҳои ишоравии роҳнамо 

бо забонҳои давлатӣ ва англисӣ бо нишон додани 

мавзеъҳои аҳолинишин, истгоҳи пешомад, 

меҳмонхона, нуқтаи хизматрасонии мошинҳо, нуқтаи 

фурӯши сӯзишворӣ барои таъмини воқеии рушди 

сайёҳӣ замина мегузоранд. 

Тибқи қисми 2 моддаи 36 тозагии ҳудуд ва дохили 

иншооти сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) ҳамарӯза таъмин 

карда шуда, барои пешбурди он, вуруд ба намуди 

муайяни иншооти сайёҳӣ метавонад бо тартиби 

муқарраргардида пулакӣ муқаррар карда шавад. 

Дар инҷо қонунгузор дар як вақт таъмини 

тозагиро ба субъектҳои дахлдор вазифадор кардааст ва 

ҳамчунин тарзи маблағгузории ин намуди фаъолиятро 

тариқи ба роҳ мондани хизматрасонии пулакӣ 

муқаррар намудааст. 

Хизматрасонии пулакӣ дар бозори хизматрасонии 

сайёҳӣ ва таҷрибаи кишварҳои пешрафта падидаи 
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муқаррарӣ буда, дар аксари муносибатҳои 

хизматрасонӣ татбиқ карда мешавад. Илова бар ин, 

хизматрасонии ройгон ҳамчун хизматрасонии 

шубҳаовар ва хатарнок баҳогузорӣ гардида, дар бисёр 

мавридҳо сайёҳон аз истифодаи он худдорӣ 

менамоянд. Яъне, хизматрасонии пулакӣ, ин ҷузъи 

маданияти сайёҳӣ буда, ҳамчун кафили сифат, 

бехатарӣ ва пешрафтагӣ арзёбӣ мегардад. 

Дар шароити мамлакат бошад, дар айни замон 

ҳолати баръакс ҷой дорад, аксари иншооти сайёҳӣ, аз 

қабили китобхонаҳо, боғҳо, гулгаштҳо, масҷидҳо, 

кулҳо, кӯҳсорҳо ва ғайра ройгон ва ё бидуни низоми 

комили идоракунӣ ба истифода дода шудаанд. 

Аз ин рӯ, зарур аст, ки ба ин омил ҳамчун зарурат, 

манбаи маблағгузорӣ ва ҷойи корӣ, маданияти 

иқтисодӣ муносибат карда, хизматрасонии муносиби 

пулакии иншооти сайёҳиро ба роҳ монда, тозагӣ, 

бехатарӣ ва коршоямии онҳо пурра таъмин карда 

шавад. 

Қисми 3 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

кардааст, ки дар ҳудуди мавзеъ ва иншооти сайёҳӣ 

нуқтаҳои хизматрасонии тиббӣ ва дорухонаи сайёр, 

истгоҳи автомобил ва ташноб ташкил карда мешаванд. 

Ин меъёр ҳамчун посух ба нигаронӣ ва эродҳои 

зиёди сайёҳон оварда шуда, аз мақомоти дахлдори 

давлатӣ ва субъектҳои дахлдори хизматрасонӣ ташкил 

намудани нуқтаҳои хизматрасонии тиббӣ ва 

дорухонаи сайёр, истгоҳи автомобил ва ташнобро дар 

ҳудуди тамоми мавзеъ ва иншооти сайёҳӣ тақозо 

мекунад. 

Нуқтаҳои хизматрасонии тиббӣ ва дорухонаи 

сайёр дар ҳудуди иншооти сайёҳӣ бояд ҷойи намоён бо 



235 

 

ҷалби мутахассисони соҳаи тиб ташкил карда шавад. 

Албатта, ташкил намудани нуқтаҳои хизматрасонии 

тиббӣ, ба истиснои мавзеъҳои бузурги сайёҳӣ (бо 

ғунҷоиши беш 300 нафар дар як вақт), барои ҳамаи 

иншооти сайёҳӣ имконнопазир аст, аммо ба роҳ 

мондани фаъолияти дорухонаи сайёр имконпазир / 

амалишаванда арзёбӣ мегардад. 

Ташкили истгоҳи автомобил барои ҳама намуди 

иншооти сайёҳӣ, ки дар як вақт ба беш аз 30 нафар 

хизмат мерасонанд, зарур аст. Зимнан, он ҳамчун 

манбаи хуби даромаднокӣ арзёбӣ мегардад. 

Мавҷудияти ташноб заруратест, ки хоси инсон ва 

маданияти хизматрасонии сайёҳӣ мебошад. Яъне, 

ташкили ташноб бо дарназардошти системаи умумӣ ё 

худмухтори қубури обгузар дар ҳудуди тамоми мавзеъ 

ва иншооти сайёҳӣ ҳатмӣ мебошад. Албатта, 

истифодаи ташноб ҳамчун намуди хизматрасонии 

пулакӣ тавсия намегардад, зеро он хоҷати тоқатфарсо 

набуда, ба инсон ҳамчун зарурати ногузир пеш меояд. 

Мутобиқи қисми 4 моддаи 36 талаботи дигари 

хизматрасонии сарироҳӣ ва таъмини тозагиро мақоми 

ваколатдори давлатӣ бо тартиби муқарраргардида 

муайян менамояд. 

Яъне, дар Қонуни мазкур нишондиҳандаҳои 

асосии хизматрасонии сарироҳӣ ва таъмини тозагӣ 

оварда шудааст, талаботи дигарро, албатта дар доираи 

Қонуни мазкур, метавонад мақоми ваколатдори 

давлатӣ бо тартиби муқарраргардида муайян намояд. 

Аз ҷумла, дар инҷо таҳия ва барои истифода пешниҳод 

намудани лоиҳа, тарҳ ва ё тартиби ташкили 

хизматрасонии сарироҳӣ ва таъмини тозагӣ аз мақоми 

ваколатдори давлатӣ тақозо мегардад.      
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Моддаи 37. Истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти сайёҳӣ 

 

1. Барои рушди соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат 

истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти сайёҳӣ бо роҳи пешбинӣ 

намудани имтиёзҳои дахлдор аз ҷониби давлат 

дастгирӣ карда мешавад. 

2. Ташкилоту муассисаҳо, бахусус субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон метавонанд ба истеҳсол ва фурӯши 

маҳсулоти сайёҳӣ машғул шаванд.  

3. Ба фурӯши маҳсулоти сайёҳӣ дар ҳудуди 

мавзеъҳо ва иншооти сайёҳӣ афзалият дода мешавад. 

4. Фаъолияти субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

дар самти истеҳсоли маҳсулоти сайёҳӣ аз ҷониби 

мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

дастгирӣ карда шуда, бо роҳи ҷудо намудани қитъаи 

замин, иҷора додани толор ва биноҳо, ба анҷом 

расонидани тадбирҳои дигар тибқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳавасманд гардонида мешаванд. 

 

Моддаи 37 муносибатҳоро дар самти рушди 

ҳунарҳои дастӣ / мардумӣ дастгирӣ намуда, чанде 

меъёрҳои хосро вобаста ба истеҳсол ва фурӯши 

армуғони сайёҳӣ муқаррар кардааст. 

Қисми 1 муқаррар менамояд, ки барои рушди 

соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат истеҳсол ва фурӯши 

маҳсулоти сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) бо роҳи 

пешбинӣ намудани имтиёзҳои дахлдор аз ҷониби 

давлат дастгирӣ карда мешавад. 

Мардуми тоҷик собиқаи зиёд / таърихии 

анъанавии коркард ва истеҳсоли молу маҳсулоти 

дастӣ, аз ҷумла армуғони миллиро дорад; аз тарафи 
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дигар, сайёҳ, бахусус сайёҳи хориҷӣ доимо майли 

харидорӣ ва бо худ ҳамчун армуғон барои хотира ва ё 

тӯҳфа бурдани молу маҳсулоти дастии миллиро дорад. 

Яъне, дар инҷо бо ҳамоҳангӣ ё ҳамгироии ин ду омил – 

ҳунари аҷдодии дастӣ ва майлу хоҳиши сайёҳ дар як 

объект – армуғон мо метавонем ба ташкили 

механизми нави устувори амалисозии хизматрасонии 

соҳаи сайёҳӣ дастёб гардем. 

Ба ҳамин хотир, дар баробари ҳадафҳои дигар, 

соли 2018 ва солҳои 2019-2021 аз ҷониби Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, мувофиқан 

соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва соли 

рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон 

гардидааст.    

Зимнан, рушди ин соҳаи аҷдодиро метавон дар 

сурати амалӣ намудани имтиёзҳои гуногуни давлатӣ, 

ба монанди озод намудан аз андозҳои дахлдор, таъмин 

намудан бо қарзҳои имтиёзноки бонкӣ, ҷудо намудани 

грантҳо ва ғайра дастёб гардид. Ин вазифа, албатта, ба 

ваколати мақомоти ҳокимияти давлатӣ, аз ҷумла 

мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ва соҳаҳои сайёҳӣ, маҳал, 

саноат, меҳнат, шуғли аҳолӣ ва соҳибкорӣ хос аст. 

Тибқи қисми 2 моддаи 37 муқаррар карда 

шудааст, ки кадом намуди ташкилотҳо ҳуқуқи ба 

истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти сайёҳӣ машғул 

шуданро доранд.   

Ташкилоту муассисаҳо, бахусус субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон метавонанд ба истеҳсол ва фурӯши 

маҳсулоти сайёҳӣ машғул шаванд. Аммо, дастгирии 
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давлатӣ ва имтиёзҳо ба субъектҳои дахлдор аз рӯи 

шакли фаъолият муқаррар карда мешавад. 

Мисол: субъекти хизматрасонии сайёҳӣ (ниг. ба 

тафс. мод. 1), агар дар як вақт ба ду намуди фаъолият: 

1) хизматрасонӣ ва 2) истеҳсолӣ машғул бошад ва агар 

имтиёзҳо (аз ҷониби давлат) танҳо ба намуди 

фаъолияти истеҳсолӣ нигаронида шуда бошанд, пас, 

ин субъект танҳо нисбат ба шакли фаъолияти 

истеҳсолии худ аз имётизҳо бархурдор мегардад. 

Зимнан, тавсия карда мешавад, ки субъектҳои 

сайёҳӣ ба яке аз се намуди фаъолиятҳо – хизматрасонӣ 

ё истеҳсолӣ ё амалигардонӣ / фурӯш машғул шаванд, 

то инки дар соҳаи фаъолияти худ дар ҷомеа ҳамчун 

ташкилоти касбӣ шинохта шаванд. 

Тибқи қисми 3 моддаи тафсиршаванда ба фурӯши 

маҳсулоти сайёҳӣ дар ҳудуди мавзеъҳо ва иншооти 

сайёҳӣ афзалият дода мешавад. 

Яъне, барои фурӯши маҳсулоти сайёҳӣ маҳдудият 

гузошта нашудааст, аммо аз тарафи дигар, барои 

фурӯши маҳсулоти сайёҳӣ дар ҳудуди мавзеъҳо ва 

иншооти сайёҳӣ афзалият дода шудааст. Ин бо 

мақсади он аст, ки дар мамлакат бозори сайёҳӣ ба 

таври маҷмӯӣ / комил ташаккул ёбад ва сайёҳ дар як 

вақт ҳам аз мавзеъҳои сайёҳӣ дидан намояд ва ҳам аз 

молу маҳсулоти дастӣ ҳамчун армуғон истифода / 

харидорӣ намояд. 

Дар ин росто, дар тамоми иншооти сайёҳӣ (ниг. ба 

тафс. мод. 1) барои фурӯши молу маҳсулоти сайёҳӣ / 

дастӣ дар доираи Қонуни мазкур ва қонунҳои дигар 

ташкили нуқтаҳои махсус пешбинӣ карда шудааст, ки 

албатта дар шароити манфиатҳои мутақобила 

метавонанд истифода карда шаванд. Яъне, агар барои 
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фурӯши маҳсулоти сайёҳӣ дар ҷойи дигар нуқтаи 

махсус (бино, толор) лозим бошад, пас, дар мавзеъҳо 

ва иншооти сайёҳӣ он ҳамчун меъёри ҳатмӣ фароҳам 

оварда шудааст. 

Қисми 4 моддаи 37 муқаррар намудааст, ки 

фаъолияти субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ дар 

самти истеҳсоли маҳсулоти сайёҳӣ / дастӣ 

(ҳунармандӣ) аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ дастгирӣ карда шуда, бо роҳи ҷудо 

намудани қитъаи замин, иҷора додани толор ва 

биноҳо, ба анҷом расонидани тадбирҳои дигар тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳавасманд 

гардонида мешаванд. 

Яъне, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ вазифадоранд, ки мавриди муроҷиат ба 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ дар самти 

истеҳсоли маҳсулоти сайёҳӣ / дастӣ (ҳунармандӣ) 

қитъаи замини алоқамандро ҷудо намоянд ва ё ба онҳо 

толор ва биноҳои заруриро ба иҷора диҳанд, 

ҳамчунин, ҷиҳати амалӣ намудани дигар корҳо дар 

доираи ваколатҳои худ мусоидат намоянд.  
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Моддаи 38. Чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ ва 

дилхушӣ 

 

1. Бо мақсади ҳавасмандии шаҳрвандон ба саёҳат, 

рушди маданияти сайёҳӣ, таҳкими андешаи миллӣ ва 

ҷовидонии анъанаҳо, урфу одатҳои миллӣ ҳангоми 

саёҳати гурӯҳӣ дар мавзеъҳо ва иншооти сайёҳӣ 

чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ ва дилхушӣ ташкил 

карда мешаванд. 

2. Чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ ва дилхушӣ 

бо назардошти муаррифии анъана ва урфу одатҳои 

миллӣ дар намудҳои зерин ташкил карда мешаванд: 

- барномаҳои консертӣ ва рақсӣ; 

- барномаҳои ҳаҷвнигорӣ ва тақлид; 

- хониши шеъру ғазал; 

- озмунҳои ҳозирҷавобӣ; 

- намоишҳои дастовардҳо; 

- намоишҳои театрӣ ва филм. 

 

Бо моддаи 38 мавриди саёҳати гурӯҳи сайёҳон 

ташкил ва баргузории чорабиниҳои махсуси фарҳангӣ 

ҳамчун мероси аҷдодӣ – анъанавӣ дастгирӣ карда 

мешавад. 

Қисми 1 моддаи тафсиршаванда мақсади ташкил 

намудани чорабиниҳои фарҳангиро мавриди саёҳат 

чунин муқаррар кардааст – бо мақсади 

ҳавасмандгардонии шаҳрвандон ба саёҳат, рушди 

маданияти сайёҳӣ, таҳкими андешаи миллӣ ва 

ҷовидонии анъанаҳо, урфу одатҳои миллӣ ҳангоми 

саёҳати гурӯҳӣ дар мавзеъҳо ва иншооти сайёҳӣ 

чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ ва дилхушӣ ташкил 

карда мешаванд. 
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Яъне, бо ин меъёр ташкили чорабиниҳои 

фарҳангӣ барои сайёҳон ҳамчун муқаррароти қонунӣ 

ба роҳ монда шуда, зарурати мувофиқасозии 

иловагиро тақозо намекунад. Аммо, чорабинии 

фарҳангӣ бояд мавзуъҳоро атрофи маданияти сайёҳӣ, 

андешаи миллӣ ва ҷовидонии анъанаҳо, урфу одатҳои 

миллӣ фаро гирад. 

Тибқи қисми 2 моддаи 38 намудҳои чорабиниҳои 

фарҳангӣ мушаххас муайян карда шудаанд. 

Чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ ва дилхушӣ бо 

назардошти муаррифии анъана ва урфу одатҳои миллӣ 

бояд дар намудҳои муносиб, аз ҷумла консерт, рақс; 

ҳаҷв, тақлид; хониши шеъру ғазал; озмунҳои 

ҳозирҷавобӣ; намоиши дастовардҳо; намоишҳои 

театрӣ ва филм ташкил карда шаванд. 

Албатта, чорабиниҳои фарҳангӣ бояд чаҳорчӯбаи 

муайян дошта бошанд. Яъне, барои гурӯҳи сайёҳон 

иборат аз 10 нафар чорабинии фарҳангиро бо хароҷоти 

муносиб мебояд дар толори ғунҷоишаш на беш 50 

нафар метавон ташкил намуд ва барои гурӯҳи 100-

нафара метавон дар майдон ва ё толори ғунҷоишаш на 

беш аз  500-нафара баргузоркард. Зимнан, дар 

чорабинии фарҳангӣ дар баробари сайёҳон, инчунин 

метавонанд, ки шахсони алоқаманд (кормандони 

соҳаи сайёҳӣ, фарҳанг, хизматчиёни давлатӣ ва ғ.) ва ё 

ба ташкили саёҳат робитадошта ширкат варзанд. 

Бояд зикр намуд, ки барои ташкили чорабинии 

фарҳангӣ харҷи зиёд ва худнамоишдиҳӣ (худпарастӣ) 

лозим нест; чорабинӣ бояд бо дарназардошти 

имкониятҳои мавҷуда ташкил карда шуда, мақсади 

асосӣ ба муаррифӣ намудан ва намоиш додани 

анъанаҳо ва урфу одатҳои миллӣ равона гардад. 
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Зимнан, кушишҳо ба маблағгузории (хароҷоти) сайёҳ 

ба кишвар равона бояд гардад, на баръакс. 
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Моддаи 39. Хизматрасонии табобатию истироҳатӣ 

 

1. Хизматрасонии табобатию истироҳатӣ дар 

муассисаҳои махсусгардонидашуда бо ҷалби шахсони 

соҳиби малакаи касбӣ ва тахассуси дахлдор амалӣ 

гардонида мешавад. 

2. Масъулияти дар сатҳи зарурӣ иҷро нагардидани 

уҳдадориҳои хизматӣ, ки ба саломатии сайёҳ метавонад 

зиён расонад ба уҳдаи субъекти хизматрасонии сайёҳӣ 

(ташкилкунандаи саёҳат) ва муассисаи хизматрасон 

вогузор мебошад. 

3. Сифати хизматрасонии табобатию истироҳатӣ 

дар доираи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти 

санҷиш қарор дода мешавад. 

 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мероси бойи таърихию 

фарҳангӣ ва дорои захираҳои табиию рекреатсионие 

мебошад, ки барои рушди ҳам сайёҳии дохилӣ ва ҳам 

қабули сайёҳони хориҷӣ мусоидат менамоянд. 

Омилҳои зикршударо ба инобат гирифта, соҳаи 

сайёҳии ҷумҳурӣ самти афзалиятноки иқтисодиёти 

миллӣ эълон гардидааст. 

Соҳаи сайёҳӣ дар арсаи ҷаҳонӣ бо намуди 

хизматрасонии табобатию истироҳатӣ маъруфияти 

хосса пайдо кардааст. Моддаи 39 маҳз ҳамин самти 

фаъолиятро тақвият дода, онро ҳамчун шакли 

афзалиятноки сайёҳӣ муқаррар менамояд. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди сайёҳӣ 

таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, имкониятҳои сайёҳии 

таърихию фарҳангӣ, қуллаҳои баланди кӯҳӣ, обҳои 

мусаффову шифобахш ва табиати нотакрори худро 
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барои ҷалби бештари сайёҳон истифода бурда 

истодааст. 

Қисми 1 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

менамояд, ки хизматрасонии табобатию истироҳатӣ 

дар муассисаҳои махсусгардонидашуда бо ҷалби 

шахсони соҳиби малакаи касбӣ ва тахассуси дахлдор 

амалӣ гардонида мешавад. 

Муассисаҳои махсусгардонидашуда – ин 

ташкилоту муассисаҳои ба хизматрасонии табобатию 

истироҳатӣ хос, дорои бино, толорҳо, таҷҳизоти 

табобатӣ, кормандони касбӣ ва дигар воситаҳои 

мувофиқ арзёбӣ мегарданд, ба монанди осоишгоҳо, 

беморхонаҳо, истироҳатгоҳо, марказҳои табобатию 

истироҳатӣ ва ғайра. 

Дар бозори хизматрасонии сайёҳӣ субъектҳои 

табобатию истироҳатӣ бо ду нишондиҳандаи хос – 

кадрҳои болаёқат, кормандони соҳибтаҷриба, касбӣ ва 

технологияҳои муосири табобатию дармонӣ, 

техникаҳо ва таҷҳизоти навовар / пешрафта маъруф 

мебошанд. Аз ин рӯ, мавҷудияти ин нишондиҳандаҳо 

барои ҳар як ташкилоту муассисаи хизматрасонии 

табобатию истироҳатӣ муҳим арзёбӣ мегардад. Зеро, 

танҳо дар ҳамин сурат субъектҳои табобатию 

истироҳатии мо метавонанд дар бозори 

хизматрасонии сайёҳӣ муқовимат / истодагарӣ 

намоянд. 

Тибқи қисми 2 моддаи 39 масъулони субъектҳои 

табобатию истироҳатӣ ва сайёҳӣ барои хизматрасонии 

муносиб уҳдадор гардидаанд.  

Масъулияти дар сатҳи зарурӣ иҷро нагардидани 

уҳдадориҳои хизматӣ, ки ба саломатии сайёҳ 

метавонад зиён расонад ба уҳдаи субъекти 
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хизматрасонии сайёҳӣ (ташкилкунандаи саёҳат) ва 

муассисаи хизматрасон вогузор мебошад. 

Яъне, дар сурати табобати нодуруст ва ё зиёновар 

ҳам ташкилкунандаи саёҳат ва ҳам қабулкунандаи 

(табобаткунандаи) сайёҳ ба ҷавобгарӣ кашида 

мешаванд. Аз ин рӯ, барои хизматрасонии табобатию 

истироҳатӣ бо сифати баланд бояд, ки субъектҳои 

табобатию истироҳатӣ бо субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ ҳамкории зич дошта бошанд. Мисол: дар 

шароити кишварҳои пешрафта ҳақи (музди) 

хизматрасонии субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ на 

аз ҷониби сайёҳ, балки аз ҷониби субъекти табобатию 

истироҳатӣ пардохт карда мешавад, ки он дар навбати 

худ аз ҳисоби маблағҳои барои табобату истироҳат 

равона(ҷудо)намудаи сайёҳ амалӣ гардонида мешавад. 

Зимнан, ҳамкориҳо байни ҷонибҳо бояд мутақобилан 

судманд бошанд. 

Қисми 3 моддаи 39 пешбинӣ менамояд, ки 

таъмини сифати хизматрасонии табобатию 

истироҳатӣ дар доираи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳти санҷиш қарор дода мешавад. 

Дар мамлакат гурӯҳи мақомоти ваколатдори 

назоратию тафтишотӣ амал мекунанд, ки вобаста ба 

назорати таъмини сифати хизматрасониҳои 

табобатию истироҳатӣ салоҳиятнок мебошанд. Яъне, 

ин масъала – таъмини сифати хизматрасонӣ аз 

субъектҳои хизматрасонии табобатию истироҳатӣ 

тавассути мақомоти ваколатдори назоратию 

тафтишотӣ пурсида мешавад.  

Ҳамзамон, тибқи муқаррароти Қонуни мазкур 

тамоми хизматрасониҳои табобатию истироҳатӣ бояд, 

ки дар доираи талаботи стандартонӣ ва сертификатсия 
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ба низом дароварда шаванд, ба меъёрҳои 

байналмилалии алоқаманд ҷавобгӯй бошанд.   
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Моддаи 40. Хизматрасонии роҳбаладӣ ва тарҷумонӣ 

 

1. Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки малакаи 

касбӣ ва ё тахассуси роҳбаладӣ ва тарҷумониро дорад, 

метавонад ба фаъолияти намуди хизматрасонии 

роҳбаладӣ ва тарҷумонӣ машғул гардад. 

2. Донишҷӯёне, ки малакаи касбӣ ва ё тахассуси 

роҳбаладӣ ва тарҷумониро доранд, дар вақтҳои берун 

аз таҳсил метавонанд ба фаъолияти намуди 

хизматрасонии роҳбаладӣ ва ё тарҷумонӣ ба сифати 

ихтиёрӣ (волонтёр) ё хизматрасон машғул гарданд. 

3. Субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ бояд дар 

сохторҳои идоракунии худ камаш як роҳбалад ва як 

тарҷумон дар шакли корманди доимӣ ё мувақатӣ (киро) 

ва ё ихтиёрӣ (волонтёр) дошта бошанд. 

4. Тартиби фаъолияти амалию ташкилӣ ва ҳуқуқии 

роҳбалад ва тарҷумон бо назардошти талаботи зерин аз 

ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ таҳия ва бо 

тартиби муқарраргардида тасдиқ карда мешавад: 

Роҳбалад бояд: 

- соҳиби малакаи касбӣ ва ё тахассуси дахлдор 

бошад;  

- дар бораи минтақа ва ҳудуд, таърих ва фарҳанг, 

урфу одат ва анъанаҳои объекти муайяни фаъолият 

маълумоти дақиқ ва дуруст дошта бошад; 

- малакаи муоширатию ровигӣ дошта бошад; 

- забони давлатӣ ва таърихи халқи тоҷикро 

донад. 

Тарҷумон бояд: 

- забони муайяни хориҷиро донад ва дар ин хусус 

ҳуҷҷати намунаи давлатӣ дошта бошад;  
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- забони давлатӣ ва таърихи халқи тоҷикро 

донад; 

- малака ва маҳорати хатии тарҷумонӣ ва 

муоширатию ровигӣ бо забони муайяни хориҷӣ дошта 

бошад. 

 

Моддаи 40 ба беҳ гардонидани сифати 

хизматрасонии роҳбаладӣ ва тарҷумонӣ дар соҳаи 

сайёҳӣ равона гардидааст, ки дар шароити мамлакат аз 

қатори мушкилоти мубрами соҳа ба ҳисоб меравад. 

Мутобиқи қисми 1 моддаи тафсиршаванда 

мушаххас муқаррар гардидааст, ки киҳо метавонанд ба 

хизматрасонии роҳбаладӣ ва ё тарҷумонӣ машғул 

шаванд – шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 

малакаи касбӣ ва ё тахассуси роҳбаладӣ ва 

тарҷумониро дорад, метавонад ба фаъолияти намуди 

хизматрасонии роҳбаладӣ ва тарҷумонӣ (ниг. ба тафс. 

мод. 8) машғул гардад. 

Яъне, дар инҷо бо мақсади таъмини сифати 

хизматрасонӣ маҳдудияти муайян гузошта шудааст: 

шахсе, ки малака ва ё тахассуси заруриро надошта 

бошад, ҳуқуқи роҳбалад ё тарҷумон шуданро (буданро) 

дар соҳаи сайёҳӣ надорад. Ҳамчунин, барои соҳаи 

сайёҳии дохилӣ танҳо шаҳрвандони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳуқуқ доранд, ки ба ин намудҳои 

хизматрасонӣ машғул гарданд. Зимнан, шаҳрвандони 

хориҷӣ ҳуқуқ надоранд, ки ба намуди хизматрасонии 

роҳбаладӣ ё тарҷумонӣ дар соҳаи сайёҳии дохилӣ дар 

ҳудуди Тоҷикистон машғул гарданд. 

Тибқи қисми 2 моддаи 40 донишҷӯёне, ки малакаи 

касбӣ ва ё тахассуси роҳбаладӣ ва тарҷумониро 

доранд, дар вақтҳои берун аз таҳсил метавонанд ба 
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фаъолияти намуди хизматрасонии роҳбаладӣ ва ё 

тарҷумонӣ ба сифати ихтиёрӣ (волонтёр) (ниг. ба тафс. 

мод. 7) ё хизматрасон машғул гарданд. 

Ин намуди нави фаъолият ё хизматрасоние 

мебошад, ки дар арсаи ҷаҳонӣ маъруфият пайдо 

намуда, ба доираи соҳибкорӣ / тиҷорат ва ҷомеаи 

шаҳрвандӣ, аз ҷумла дар марҳилаҳои аввали 

ташаккулёбӣ ҳамчун сармояи инсонӣ мусоидат 

менамояд. Яке аз аҳамиятнокии ин намуди фаъолият, 

ин кам кардани хароҷот дар ташкили ҳайати кадрӣ 

мебошад, ки чи тавре маълум аст, аз лиҳози 

уҳдадориҳои молиявӣ (таъмини музди меҳнат), 

суғуртавӣ ва андозӣ ба ташкилотҳо гаронии хеле зиёд 

дорад. 

Аслан дар инҷо дар як вақт ду намуди фаъолияти 

муосир баррасӣ мегардад: 1) волонтёрӣ ва 2) 

донишҷӯӣ. 

Фаъолияти волонтёрӣ куллан бемузд буда, аз 

ташкилоти ҷалбкунанда ё истифодабаранда танҳо 

пушонидани хароҷоти зарурӣ, ба монанди роҳкиро, 

хӯрок, ҷиҳози хизматрасонӣ / кор тақозо карда 

мешавад. 

Фаъолияти донишҷӯӣ бошад, дар асоси музд дар 

шакли комиссия ё худ боҷи комиссиёнӣ вобаста ба 

анҷом додани амалиёти муайяни миёнаравӣ ва ё 

хизматрасонӣ / кор ба амал бароварда мешавад. Яъне, 

ин намуди фаъолият мувақатӣ буда, аз рӯи вақти кутоҳ 

(соат/рӯз) ва ё аз рӯи намуди хизматрасонӣ / кор бо 

назардошти вақтҳои холигии донишҷӯён ва 

имкониятҳои онҳо муқаррар карда мешавад. Дар инҷо 

донишҷӯ тибқи қонунгузорӣ ҳамчун агенти 

(намояндаи) сайёҳӣ пазируфта мешавад.  
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Ҳамин тариқ, ин ду намуди фаъолияти муосирро 

метавон дар якҷоягӣ ҳамчун фаъолияти волонтёрии 

донишҷӯ ва ё дар алоҳидагӣ, яъне ё волонтёрӣ ё кори 

донишҷӯӣ истифода намуд. 

Бояд зикр намуд, ки дар шароити Тоҷикистон ин 

гурӯҳи фаъолиятҳо нав мебошанд, гарчанде дар сатҳи 

ҷаҳон даҳсолаҳо боз татбиқ мегарданд, зимнан, дар 

баробари истифодабарии ин воситаҳо зарур аст, ки 

субъектҳои асосӣ ҳар чи бештар корҳои 

фаҳмондадиҳиро дар асоси муқаррароти қонунгузорӣ 

ба роҳ монанд. 

Қисми 3 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

мекунад, ки субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ бояд 

дар сохторҳои идоракунии худ камаш як роҳбалад ва 

як тарҷумон дар шакли корманди доимӣ ё мувақатӣ 

(киро) (ниг. ба тафс. мод. 7) ва ё ихтиёрӣ (волонтёр) 

дошта бошанд. 

Ширкати сайёҳиро бе роҳбалад ё тарҷумон 

тассавур кардан номумкин аст, зеро асоси амалии 

фаъолияти ширкатро маҳз ҳамин гурӯҳи мутахассисон 

ташкил медиҳанд. Аз ин рӯ, талаб карда мешавад, ки 

ҳар ширкати сайёҳӣ ҳадди ақал яке аз ин ду 

мутахассисонро дошта бошанд, албатта, хуб мешавад, 

агар ҳар дуи онҳо бошанд, аммо бо назардошти 

имкониятҳои молиявӣ вобаста ба ин масъала нисбат ба 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ сабукӣ дода 

шудааст. Илова бар ин, муқаррар карда шудааст, ки 

ширкатҳо метавонанд (ҳуқуқ доранд) тариқи корманди 

доимӣ ё мувақатӣ (киро) ва ё ихтиёрӣ (волонтёр) 

мутахассисон - роҳбаладон ё тарҷумонҳоро ба кор ҷалб 

намоянд. Ин имконияти хеле муносиб ва каммасраф ба 

ҳисоб меравад, ки ба субъектҳои хизматрасонии 
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сайёҳӣ ҳамчун сармояи инсонӣ метавонад саҳми 

аҳамиятнок гузорад. 

Мутобиқи қисми 4 моддаи 40 муқаррар карда 

шудааст, ки тартиби фаъолияти амалию ташкилӣ ва 

ҳуқуқии роҳбалад ва тарҷумон бо назардошти 

талаботи Қонуни мазкур аз ҷониби мақомоти 

ваколатдори давлатӣ таҳия ва бо тартиби 

муқарраргардида тасдиқ карда мешавад. 

Муқаррароти дар Қонуни мазкур овардашуда, 

заминавӣ буда, барои дар амал татбиқ намудани онҳо 

аз мақомоти ваколатдори давлатӣ талаб карда 

мешавад, ки тартиби фаъолияти амалию ташкилӣ ва 

ҳуқуқии роҳбалад ва тарҷумонро таҳия ва татбиқ 

намояд. Дар инҷо зимни таҳияи тартиби дахлдори 

фаъолият бояд масъалаҳои фаҳмондадиҳӣ, ташкили 

вохӯрию мулоқотҳо, семинарҳо, давраҳои омӯзишӣ ва 

ғайра, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 

ҷумла дар соҳаи сайёҳӣ, маориф, таҳсилоти иловагӣ, 

таҳсилоти калонсолон, соҳибкорӣ, гражданӣ, 

волонтёрӣ, меҳнат муқаррар кардааст, ба инобат 

гирифта шаванд.  

  Тибқи Қонун муқаррар карда шудааст, ки 

роҳбалад бояд: 

- соҳиби малакаи касбӣ ва ё тахассуси дахлдор 

бошад. Яъне, доштани малакаи касбӣ ва ё тахассуси 

дахлдори риштаи иҷтимоии гуманитарӣ (хатмкардаи 

муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ ва 

ё муассисаи таҳсилоти калонсолон (иловагӣ);  

- дар бораи минтақа ва ҳудуд, таърих ва фарҳанг, 

урфу одат ва анъанаҳои объекти муайяни фаъолият 

маълумоти дақиқ ва дуруст дошта бошад. Яъне, 
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роҳбалад вобаста ба маҳалли / объекти фаъолияти худ 

аз дониш ё маълумоти зарурӣ мусаллаҳ бошад; 

- малакаи муоширатию ровигӣ дошта бошад. Ин 

маҳорати муҳим аст барои роҳбалад, ки ҷолибияти ӯро 

таъмин менамояд; 

- забони давлатӣ ва таърихи халқи тоҷикро 

донад. Барои сайёҳон, бахсус сайёҳони хориҷӣ 

гирифтани маълумот ё пайдо кардани иттилоот оид ба 

таърих ва фарҳанги миллӣ аҳамияти хосса дорад, яъне 

ин талаботи муқаррарии сайёҳ аст, зимнан, роҳбалад 

аз ин дониш бояд хуб бархурдор бошад. 

Ҳамчунин ба тарҷумон талабот гузошта шудааст, 

ки ӯ бояд: 

- забони муайяни хориҷиро донад ва дар ин 

хусус ҳуҷҷати намунаи давлатӣ дошта бошад. Ҳуҷҷати 

намунаи давлатӣ метавонад диплом ё шаҳодатнома ва 

ё намуди дигари муқарраршуда бошад;  

- забони давлатӣ ва таърихи халқи тоҷикро 

донад (ниг. ба тафсири боло); 

- малака ва маҳорати хаттии тарҷумонӣ ва 

муоширатию ровигӣ бо забони муайяни хориҷӣ дошта 

бошад. Яъне, доштани малакаи касбӣ ва ё тахассуси 

дахлдори риштаи иҷтимоии гуманитарӣ (хатмкардаи 

муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ ва 

ё муассисаи таҳсилоти калонсолон (иловагӣ).           
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Моддаи 41. Хизматрасонии намоишию тарғиботӣ 

 

1.  Бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиду 

рақобатпазир ва таблиғоти имкониятҳо дар соҳаи 

сайёҳии дохилӣ субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

метавонанд маҳсулот ва хизматрасонии намоишию 

тарғиботии худро дар шаклҳои зерин ба роҳ монанд: 

- дар кӯчаҳо ташкил намудани фаъолияти 

лавҳаҳои намоишию тарғиботӣ; 

- фармоиш ва амалисозии наворҳои телевизионӣ 

ва сабтҳои радиоӣ; 

- иштирок дар намоишгоҳои маҳаллӣ, ҷумҳуриявӣ 

ва пешниҳоди маҳсулоти сайёҳӣ; 

- ташкил намудани намоишгоҳои маҳаллӣ, 

ҷумҳуриявӣ ва пешниҳоди маҳсулоти сайёҳӣ; 

- таҳия ва паҳн намудани маводи иттилоотӣ; 

- таҳия ва ба кор андохтани сомонаҳои 

интернетии намоишию тарғиботӣ. 

2.  Хизматрасонии намоишию тарғиботӣ аз ҷониби 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ва мақомоти 

дахлдори давлатӣ бо тартиби муқарраргардида 

дастгирӣ карда мешавад. 

 

Дастовардҳои муосири технологӣ, аз ҷумла рушди 

технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ 

дастрасии мавзеъҳои боз ҳам зиёди сайёҳиро осон ва 

васеъ намудаанд.  

Дар самти тарғибу ташвиқи соҳаи сайёҳӣ 

чорабиниҳои намоишӣ ё намоишҳои оммавӣ аҳамияти 

хосса доранд, ки дар моддаи тафсиршаванда ба танзим 

дароварда шудааст. 
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Тибқи қисми 1 моддаи 41 муқаррар гардидааст, ки 

хизматрасонии намоишию тарғиботӣ бо мақсади 

фароҳам овардани шароити мусоиду рақобатпазир ва 

таблиғоти имкониятҳо дар соҳаи сайёҳии дохилӣ аз 

ҷониби субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ба роҳ 

монда мешавад. 

Бо ин меъёр ташкили хизматрасонии намоишию 

тарғиботӣ асоси қонунӣ пайдо намуда, зарурати 

такрор ба такрор мувофиқа намудани он бо мақомоти 

дахлдори давлатӣ аз байн меравад.  

Аз ҷумла: 

- дар кӯчаҳо ташкил намудани фаъолияти 

лавҳаҳои намоишию тарғиботӣ. Дар инҷо, уҳдадорӣ ба 

ду гурӯҳи субъектҳо вобаста мешавад: ба мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати фароҳам 

овардани шароити мусоид ва ҷалби субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ ба амалӣ гардонидани ин 

намуди фаъоляит ва ба ширкатҳои сайёҳӣ барои 

истифодаи ин имконият ба манфиатҳои оинномавии 

хеш; 

- фармоиш ва амалисозии наворҳои телевизионӣ 

ва сабтҳои радиоӣ. Субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

имконият доранд, ки вобаста ба гурӯҳи 

хизматрасониҳои худ дар шароити ҳамкорӣ ба ВАО 

чорабиниҳои таблиғотиро амалӣ гардонанд; 

- иштирок дар намоишгоҳои маҳаллӣ, 

ҷумҳуриявӣ ва пешниҳоди маҳсулоти сайёҳӣ. Ҷиҳати 

рушди имкониятҳои иқтисодию иҷтимоӣ дар сатҳои 

ҷумҳурӣ ва минтақавӣ мунтазам ярмарка-намоишгоҳо 

ташкил карда мешаванд. Ин меъёр субъектҳои 

дахлдорро вазифадор месозад, ки зимни ташкили 

ярмарка-намоишгоҳо намоиши молу маҳсулоти сайёҳӣ 
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ва имкониятҳои субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ба 

инобат гирифта шуда, онҳо ба ин ҷараён (ҷиҳати 

иштирок ва муаррифӣ) ҷалб карда шаванд; 

- ташкил намудани намоишгоҳои маҳаллӣ, 

ҷумҳуриявӣ ва пешниҳоди маҳсулоти сайёҳӣ. Дар 

тақвият ба тавзеҳоти боло, субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ на танҳо имконияти иштирок, балки ҳуқуқи 

ташкили ярмарка-намоишгоҳоро оид ба пешниҳоди 

(муаррифии) молу маҳсулоти худ доранд. Ҳамчунин, 

ин меъёр мақомоти дахлдори давлатиро барои 

мунтазам ташкил намудани ярмарка-намоишгоҳо 

муваззаф месозад; 

- таҳия ва паҳн намудани маводи иттилоотӣ. 

Мутобиқи ин меъёр ба субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ барои таҳия ва паҳн намудани маводи 

иттилоотӣ ҷиҳати амалисозии хизматрасонии сайёҳӣ 

ҳуқуқ дода мешавад; 

- таҳия ва ба кор андохтани сомонаҳои 

интернетии намоишию тарғиботӣ. Субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ метавонанд, ки ҷиҳати 

амалисозии хизматрасонии сайёҳӣ сомонаҳои махсуси 

худро дошта бошанд. Илова бар ин, мақомоти 

дахлдори давлатиро зарур аст, ки барои таҳия ва ба кор 

андохтани сомонаҳои интернетии намоишию 

тарғиботӣ субъектҳои хизматрасонии сайёҳиро ҷалб 

намоянд. 

Муносибатҳои ҷамъиятӣ воситаи муҳимми 

тарғибот ба ҳисоб мераванд. Аз рӯи моҳияти худ ин 

усули ройгон паҳн намудани маълумот дар воситаҳои 

ахбори омма, хусусан, аз тарафи рӯзноманигорони 

сайёҳӣ дар маҷаллаҳо, телевизион ва интернет 

мебошад. Имрӯз ҳамчунин фикру ақидаҳои одамони 



256 

 

машҳур ва сарварон дар шабакаҳои иҷтимоӣ аҳамияти 

калон пайдо намудаанд. Одатан ин усули тамоман 

ройгон нест, зеро барои ҷалби диқати шахсиятҳои 

машҳур бояд корҳои муайян анҷом дода шаванд, аммо 

ин чун қоида, роҳи хеле арзон ва нисбатан боэътимод 

назар ба пардохти таблиғот мебошад. Муносибатҳои 

ҷамъиятиро дар сатҳи миллӣ тавассути мақоми 

ваколатдори давлатӣ дар соҳаи сайёҳӣ бо ҷалби 

мутахассисони бахши хусусӣ баррасӣ ва таҳия намудан 

мувофиқи мақсад аст. 

Қисми 2 моддаи 41 муқаррар менамояд, ки 

хизматрасонии намоишию тарғиботӣ аз ҷониби 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 

1) ва мақомоти дахлдори давлатӣ (ниг. ба тафс. мод. 

11) бо тартиби муқарраргардида дастгирӣ карда 

мешавад. 

Яъне, меъёри мазкур муқаррароти болоро тақвият 

бахшида, иштироки бевоситаи субъектҳои дахлдорро 

дар татбиқ ё ташкили хизматрасонии намоишию 

тарғиботии сайёҳии дохилӣ талқин менамояд. 

Илова бар ин, чи тавре аз меъёр бармеояд ҳам 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ва ҳам мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ ба ташкили хизматрасонии 

намоишию тарғиботӣ ҷавобгарӣ ва ё манфиати 

баробар доранд. 

 Яке аз роҳои самараноки ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба 

ҷумҳурӣ ин иштироки ширкатҳои сайёҳӣ дар 

намоишгоҳои сайёҳӣ дар хориҷи кишвар ба шумор 

меравад. Вале на ҳамаи ширкатҳои ватанӣ имконияти 

иштирок дар чунин намоишгоҳоро доранд. Зеро 

арзиши иштирок дар аксари намоишгоҳои бонуфуз 

гаронанд. Чорабиниҳои таъсирбахш дар ин самт 
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мусоидати мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи 

сайёҳӣ, сафоратхонаҳои Тоҷикистон дар кишварҳои 

хориҷӣ ҷиҳати иштироки боз ҳам бештари ширкатҳои 

сайёҳии ватанӣ дар намоишгоҳои сайёҳӣ ва васеъ 

намудани ҳамкориҳои ширкатҳои сайёҳии ҷумҳурӣ бо 

ширкатҳои сайёҳии давлатҳои аз ҷиҳати сайёҳӣ 

пешрафта ба ҳисоб меравад. 
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Моддаи 42. Шикор ва моҳигирӣ 

 

1. Шикор ва моҳигирӣ тибқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷойҳо ва ҳудудҳои муайян ба 

роҳ монда мешаванд. 

2. Ба намуди хизматрасонии шикор ва моҳигирӣ 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ метавонанд машғул 

гарданд. 

3. Барои шаҳрванди (сайёҳи) қобили меҳнат 

моҳигирӣ озод мебошад. 

4. Барои шикор танҳо шаҳрвандоне (сайёҳоне) 

ҳуқуқ доранд, ки бо тартиби муқарраргардида 

иҷозатномаи шикорчӣ дошта бошанд. 

5. Тартиби ташкили хизматрасонии шикору 

моҳигирӣ ва рӯйхати мавзеъҳои муносибро барои 

шикор ва моҳигирӣ мақоми ваколатдори давлатӣ дар 

мувофиқа бо мақомоти дахлдори давлатӣ муайян 

менамояд. 

 

Самтҳои афзалиятноки соҳаи сайёҳӣ барои 

Тоҷикистон сайёҳии экологӣ, табобатию 

солимгардонӣ, саёҳати сайругаштӣ, таърихию 

фарҳангӣ, кӯҳнавардӣ ва шикор ба шумор мераванд. 

Барои рушди навъҳои қайдгардидаи сайёҳӣ, захираҳои 

бузурги он дар ҷумҳурӣ имконият медиҳад.  

Дар шароити Тоҷикистон, ки кӯҳсор буда, 

намудҳои гуногуни ҳайвоноти нодир ба сар мебаранд, 

ташкили шикор ҳамчун самти афзалиятноки соҳаи 

сайёҳӣ арзёбӣ мегардад. Зимнан, моддаи 42 

муносибатҳои дахлдорро ҷиҳати ташкили шикор, 

инчунин моҳигирӣ ба танзим даровардааст. 



259 

 

Мутобиқи қисми 1 моддаи тафсиршаванда шикор 

ва моҳигирӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар ҷойҳо ва ҳудудҳои муайян ба роҳ 

монда мешаванд. 

Яъне, барои шикор ва моҳигирӣ мавзеъҳои махсус 

ҷудо карда мешаванд (шудаанд); дар ҳар ҷо ё макони 

дилхоҳ ба шикор ё моҳигирӣ машғул шудан манъ аст. 

Дар ҳудуди кишвар хоҷагиҳои шикорӣ ва моҳидорӣ 

мавҷуданд, ки маҳз барои шикор омода гардидаанд ва 

барои шикор ва моҳидорӣ дар ин мавзеъҳо зарур аст, 

ки бо тартиби муқарраргардида амал намуд: 1) шахси 

воқеӣ бояд шаҳодатномаи шикорчӣ дошта бошад, ки 

он аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ дода 

мешавад; 2) шахсони ҳуқуқӣ барои истифодаи олами 

ҳайвонот бояд иҷозатнома дошта бошанд (ҚҶТ «Дар 

бораи олами ҳайвонот»). 

Бояд зикр намуд, ки ба сайёҳони хориҷӣ ҷиҳати 

шикор сабукӣ дода шудааст. Ба шикорчӣ шаҳрванди 

хориҷие баробар дониста мешавад, ки мувофиқи 

шартнома бо истифодабарандаи шикоргоҳ ё бо шахси 

сеюм ба Ҷумҳурии Тоҷикистон мувақатан барои шикор 

кардан омадааст ва дар асоси шартнома манфиати 

истифодабарандаи шикоргоҳро дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ё мамлакатҳои дигар намояндагӣ 

менамояд. 

Хоҷагии шикор – намуди субъекти хоҷагидорӣ 

оид ба нигоҳдошт ва истифодабарии босуботи 

ҳайвоноти шикорӣ дар шикоргоҳо, афзоишёбии 

саршумори онҳо ва сермаҳсул гардонидани шикоргоҳо 

(ҚҶТ «Дар бораи шикор ва хоҷагии шикор). 

Тибқи қисми 2 моддаи 42 муқаррар карда 

шудааст, ки ба намуди хизматрасонии шикор ва 



260 

 

моҳигирӣ субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

метавонанд машғул гарданд. 

Яъне, дар баробари хоҷагиҳои шикор ва 

ташкилоту муассисаҳои дигар ширкатҳои сайёҳӣ низ 

метавонанд ба хизматрасони намуди шикор ва 

моҳидорӣ машғул гарданд, зеро маҳз субъектҳои 

сайёҳӣ ба ин намуди фаъолият бештар мувофиқанд, 

чун дар бозори хизматрасонии сайёҳии ҷаҳонӣ шикор 

яке аз намуди фаъоли хизматрасонии сайёҳӣ арзёбӣ 

мегардад. 

Албатта, барои машғул шудан ба шикор 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳиро зарур аст, ки бо 

тартиби муқарраргардида бо хоҷагиҳои шикор 

ҳамкорӣ ба роҳ монанд ё инки хоҷагиҳои махсуси 

шикор ташкил намоянд.  

Истифодабарандаи шикоргоҳ фаъолияти худро 

якҷоя бо истифодабарандагони дигари имконпазири 

ҳудуде амалӣ месозад (чарогоҳ, замини таъиноти 

кишоварзӣ, фаъолияти сайёҳӣ ва ғайра), ки ба таркиби 

шикоргоҳое, ки ба истифодабарандаи шикоргоҳ ҳуқуқи 

пешбурди фаъолияти хоҷагии шикор дар он дода 

шудааст, шомил аст (ҚҶТ «Дар бораи шикор ва хоҷагии 

шикор). 

Тибқи қисми 3 моддаи тафсиршаванда барои 

шаҳрванди (сайёҳи) қобили меҳнат моҳигирӣ озод 

мебошад. 

Барои моҳидорӣ иҷозати махсус зарурат надорад, 

аммо ҷойҳои моҳигирӣ маҳдуд мебошад, яъне зарур 

аст, ки ҷойҳои он пешакӣ мувофиқа карда шавад. 

Қисми 4 моддаи 42 муқаррар кардааст, ки барои 

шикор танҳо шаҳрвандоне (сайёҳоне) ҳуқуқ доранд, ки 
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бо тартиби муқарраргардида иҷозатномаи шикорчӣ 

дошта бошанд. 

Дар инҷо иҷозатнома, чи тавре дар тавзеҳоти боло 

оварда шуд, ба маънои доштани шаҳодатномаи 

шикорчӣ оварда шудааст. Мутобиқи қонунгузорӣ 

барои ба мақоми шикорчӣ ноил шудан ду 

нишондиҳандаи асосиро соҳиб будан лозим аст: 1) ба 

синни 18 расида бошед; 2) мутобиқи талаботи Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи силоҳ» ҳуқуқи соҳиб 

шудан ба силоҳи оташфишонии шикориро дошта 

бошед. 

Мутобиқи қисми 5 моддаи тафсиршаванда - 

тартиби ташкили хизматрасонии шикору моҳигирӣ ва 

рӯйхати мавзеъҳои муносибро барои шикор ва 

моҳигирӣ мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа 

бо мақомоти дахлдори давлатӣ муайян менамояд. 

Тибқи қонунгузорӣ муқаррар карда шудааст, ки 

тартиб ва қоидаҳои шикор ва моҳидорӣ аз ҷониби 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда 

мешавад. Дар инҷо ҳамкории байни мақомоти 

ваколатдори давлатии соҳаи сайёҳӣ ва дигар мақомоти 

дахлдори давлатӣ ҷиҳати ташкили тартиби сайёҳии 

шикорӣ тақозо карда мешавад. 

Яъне, дар доираи тартибу қоидаҳои мавҷуда 

ҷиҳати фароҳам овардани шароити муносиб ва ҷолиб 

барои сайёҳон таҳия ва татбиқ намудани тартибу 

қоидаҳои махсус ҳамчун сайёҳии шикорӣ зарур 

мебошад. Мумкин аст, ки ин намуди тартиб ё қоида 

ҳамчун санади умумиҳатмӣ таҳия ва ба амал 

бароварда шавад. 
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Моддаи 43. Ҷамъоварии растаниҳо, ҳосили растаниҳо ва 

ниҳолҳои мевагӣ аз ҷониби сайёҳони дохилӣ 

 

1. Ҷамъоварии растаниҳо, ҳосили растаниҳо ва 

ниҳолҳои мевагӣ аз ҷониби сайёҳони дохилӣ тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷойҳо ва 

ҳудудҳои муайяншуда ба роҳ монда мешаванд. 

2. Ба намуди хизматрасонии ҷамъоварии 

растаниҳо, ҳосили растаниҳо ва ниҳолҳои мевагӣ 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ метавонанд машғул 

гарданд. 

3. Барои шаҳрванди (сайёҳи) қобили меҳнат 

ҷамъоварии растаниҳо, ҳосили растаниҳо ва ниҳолҳои 

мевагӣ озод мебошад, агар тартиби дигареро 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян накарда 

бошад. 

4. Ҷамъоварии растаниҳо, ҳосили растаниҳо ва 

ниҳолҳои мевагиро субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

метавонанд тариқи ташкили гурӯҳҳои сайёҳӣ ба роҳ 

монанд. 

5. Сайёҳони дохилии қобили меҳнат зимни як 

сафари сайёҳӣ метавонанд дар ҳаҷми на зиёда аз 30 кг 

растаниҳо, ҳосили растаниҳо ва ниҳолҳои мевагиро 

барои худ ҷамъоварӣ намоянд.   

6. Тартиби ташкили хизматрасонӣ оид ба 

ҷамъоварии растаниҳо, ҳосили растаниҳо ва ниҳолҳои 

мевагӣ аз ҷониби сайёҳони дохилиро мақоми 

ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо мақомоти 

дахлдори давлатӣ муайян менамояд. 

 



263 

 

Дар шароити Тоҷикистон, ки аксарияти ҳудуди 

онро кӯҳсор ташкил медиҳад, гулу гиёҳои зиёди 

манфиатбахш мерӯянд; моддаи тафсиршаванда 

ҳамчун механизми истифодаи самараноки ҳамин 

захираҳои табиӣ ташаккул ёфтааст. 

Тибқи қисми 1 моддаи 43 муқаррар гардидааст, ки 

ҷамъоварии растаниҳо, ҳосили растаниҳо ва ниҳолҳои 

мевагӣ аз ҷониби сайёҳони дохилӣ тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон (ниг. ба тафс. 

мод. 1) дар ҷойҳо ва ҳудудҳои муайяншуда ба роҳ 

монда мешаванд. 

Ҳудудҳои муайяншуда, ин мавзеъҳоеанд, ки дар 

ихтиёрдории субъектҳои хоҷагидор – хоҷагиҳои 

ҷангал, шикор, фермерӣ ва ғайра мебошанд. Яъне, 

барои ҷамъоварии растаниҳо, ҳосили растаниҳо ва 

ниҳолҳои мевагӣ субъектҳои хизматрасонии сайёҳиро 

зарур аст, ки бо субъектҳои хоҷагидори мазкур 

ҳамкорӣ намоянд. 

Ҳамчунин, зимни таҳияи хатсайрҳои (ниг. ба 

тафс. мод. 56) фарогирандаи фаъолият оид ба 

ҷамъоварии растаниҳо, ҳосили растаниҳо ва ниҳолҳои 

мевагӣ субъектҳои хизматрасонии сайёҳиро мебояд 

талаботи қонунгузории соҳаи меҳнат ва маорифро (дар 

ҳолати ҷалби таълимгирандагон) ба инобат гиранд, 

зеро маҳдудиятҳои хосе бобати ин масъала ҷой 

доранд. 

Қисми 2 моддаи тафсиршаванда ҳуқуқи 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳиро барои машғул 

шудан ба намуди хизматрасонии ҷамъоварии 

растаниҳо, ҳосили растаниҳо ва ниҳолҳои мевагӣ 

муайян кардааст. 
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Яъне, бо ин меъёр намуди фаъолият оид ба 

ҷамъоварии растаниҳо, ҳосили растаниҳо ва ниҳолҳои 

мевагӣ ҳамчун намуди хизматрасонии сайёҳӣ эътироф 

карда шуда, ба татбиқи он, дар баробари субъектҳои 

дигар, субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ваколатдор 

гардидаанд. 

Албатта, ҷиҳати ҷамъоварии растаниҳо, ҳосили 

растаниҳо ва ниҳолҳои мевагӣ субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ бояд хатсайрҳои хос таҳия 

намуда, ҳамкориро бо субъектҳои дахлдор дар асоси 

шартнома бо назардошти манфиатҳои мутақобила ба 

роҳ монанд. 

Тибқи қисми 3 моддаи 43 муқаррар карда 

шудааст, ки барои шаҳрванди (сайёҳи) қобили меҳнат 

ҷамъоварии растаниҳо, ҳосили растаниҳо ва ниҳолҳои 

мевагӣ озод мебошад, агар тартиби дигареро 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян накарда 

бошад. 

Яъне, ҳар шахси ба синни 15 расида метавонад, ки 

ҳамчун сайёҳ дар доираи хатсайрҳои сайёҳии дахлдор 

ба ҷамъоварии растаниҳо, ҳосили растаниҳо ва 

ниҳолҳои мевагӣ машғул гардад. Дар инҷо, бояд 

таъкид кард, ки хатсайрҳои сайёҳӣ хусусияти мувақатӣ 

дошта, дар муҳлати муайян, вале на беш аз 30 рӯз ин 

намуди хизматрасониро мумкин аст, ки ташкил намуд. 

Дар сурати аз ин муҳлат зиёд вақт талаб намудан 

(лозим шудан), он ба фаъолияти меҳнатӣ табдил ёфта, 

ба гурӯҳи ваколатҳои субъектҳои хоҷагидори дахлдор 

(ғайрисайёҳӣ) шомил мешавад ё дар доираи ҳамкории 

ҳамоҳангшуда / шарикӣ татбиқ мегардад. 

Тибқи қисми 4 моддаи тафсиршаванда тарзи 

ҷамъоварии растаниҳо, ҳосили растаниҳо ва ниҳолҳои 
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мевагӣ муайян гардидааст – ҷамъоварии растаниҳо, 

ҳосили растаниҳо ва ниҳолҳои мевагиро субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ метавонанд тариқи ташкили 

гурӯҳҳои сайёҳӣ ба роҳ монанд. 

Субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ метавонанд, ки 

бо субъектҳои хоҷагидори алоқаманд ҳамкорӣ ба роҳ 

монда, гурӯҳи хоҳишмандонро (сайёҳонро), албатта, бе 

музд, барои ҷамъоварии растаниҳо, ҳосили растаниҳо 

ва ниҳолҳои мевагӣ ҳамчун саёҳат сафарбар намояд. 

Илова бар ин, ин намуди саёҳат имконият 

медиҳад, ки қисми муайяни растаниҳо, ҳосили 

растаниҳо ва ниҳолҳои мевагӣ аз ҷониби сайёҳон 

харидорӣ карда шавад. Яъне, аз назари иқтисодӣ 

субъектҳои хоҷагидор аз татбиқи ин намуди сайёҳӣ ба 

маротиб зиёд фоида мебинанд. 

Қисми 5 моддаи 43 ба намуди сайёҳии 

ҷамъоварии растаниҳо, ҳосили растаниҳо ва ниҳолҳои 

мевагӣ маҳдудият гузоштааст – сайёҳони дохилии 

қобили меҳнат зимни як сафари сайёҳӣ метавонанд 

дар ҳаҷми на зиёда аз 30 кг растаниҳо, ҳосили 

растаниҳо ва ниҳолҳои мевагиро барои худ ҷамъоварӣ 

намоянд. 

Чи тавре дар тавзеҳоти боло ишора гардид, сайёҳӣ 

хусусияти меҳнатӣ ё корӣ надошта, он бештар ба 

иттилоотнокӣ, фароғату истироҳат равона гардидааст. 

Аз ин рӯ, барои ҳар як сайёҳ зимни як ташриф / сафар 

барои худ ғундоштани (ройгон ё пулакӣ) то 30 кг 

растаниҳо, ҳосили растаниҳо ва ниҳолҳои мевагӣ 

иҷозат дода шудааст. 

Аз тарафи дигар, ин василаи 

ҳавасмандгардониест барои ҷалби шаҳрвандон ба ин 
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намуди сайёҳат, ки ҳам истироҳату фароғат ва ҳам 

манфиати моддӣ ба даст меояд. 

Тибқи қисми 6 моддаи 43 муқаррар гардидааст, ки 

тартиби ташкили хизматрасонӣ оид ба ҷамъоварии 

растаниҳо, ҳосили растаниҳо ва ниҳолҳои мевагӣ аз 

ҷониби сайёҳони дохилиро мақоми ваколатдори 

давлатӣ дар мувофиқа бо мақомоти дахлдори давлатӣ 

муайян менамояд. 

Албатта, бо Қонуни мазкур ҳамаи масъалаҳои 

ташкилию ҳуқуқиро ҷиҳати ҷамъоварии растаниҳо, 

ҳосили растаниҳо ва ниҳолҳои мевагӣ фаро гирифтан 

номумкин аст, зимнан, тибқи ин меъёр мақоми 

ваколатдори давлатӣ уҳдадор гардидааст, ки дар 

мувофиқа бо мақомоти дахлдори давлатӣ тартиби 

ташкили хизматрасонӣ оид ба ҷамъоварии растаниҳо, 

ҳосили растаниҳо ва ниҳолҳои мевагӣ аз ҷониби 

сайёҳон муайян намояд. 

Яъне, зарур аст, ки тартиби ташкили 

хизматрасонӣ оид ба ҷамъоварии растаниҳо, ҳосили 

растаниҳо ва ниҳолҳои мевагӣ аз ҷониби сайёҳон дар 

ҳамоҳангии байни мақоми ваколатдори давлатии 

соҳаи сайёҳӣ ва мақомоти дигари дахлдори давлатӣ 

дар шакли санади умумиҳатмӣ таҳия шуда, барои 

ташкили ин намуди хизматрасонии сайёҳӣ ба 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ва субъектҳои дигар 

дастрас карда шавад. 

Зимни таҳияи тартиби мазкур меъёрҳои моддаи 

мазкур ҳамчун меъёрҳои заминавӣ (асосҳои қонунӣ) 

бояд ба инобат гирифта шаванд.  
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БОБИ 6. ҲАВАСМАНДГАРДОНИИ МУСОИДАТКУНАНДА 

БА РУШДИ САЙЁҲИИ ДОХИЛӢ 

 

Моддаи 44. Ташкили минтақаҳои рушди сайёҳӣ 

 

1. Бо мақсади ҳавасмандгардонии шаҳрвандон дар 

самти рушди сайёҳӣ дар ҳудуди мамлакат минтақаҳои 

рушди сайёҳӣ ташкил карда мешаванд. 

2. Минтақаҳои сайёҳӣ дар тамоми ҳудуд ё қисми 

ҳудуди шаҳр ё ноҳияҳо дар доираи талаботи Қонуни 

мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ташкил карда мешаванд.  

3. Барои соҳиб гардидан ба мақоми минтақаи 

рушди сайёҳӣ тамоми ҳудуд ё қисми ҳудуди шаҳр ё 

ноҳияҳо бояд дорои нишондиҳандаҳои зерин бошанд: 

- на кам аз 200 иншооти сайёҳӣ дошта бошанд; 

- на кам аз 50 субъекти хизматрасонии сайёҳӣ 

дошта бошанд; 

- дар як сол дар онҳо ташрифи на кам аз 5000 

нафар бо мақсади саёҳат ба қайд гирифта шуда бошанд. 

4. Талаботи дигар зимни муайян намудани 

тартиби додани мақоми минтақаи рушди сайёҳӣ ба 

шаҳр ва ноҳияҳо аз ҷониби мақоми ваколатдори 

давлатӣ дар мувофиқа бо мақомоти давлатии соҳаҳои 

илм, ҳифзи муҳити зист ва фарҳанг муқаррар карда 

мешавад. 

5. Минтақаи рушди сайёҳӣ дорои имтиёзҳои зерин 

мебошад: 

- барои такмили фаъолият ва рушди инфрасохтор 

дар соҳаи сайёҳӣ дар маҳал Барномаи давлатӣ қабул 

карда мешавад; 
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- мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

ташаббусҳои шаҳрвандон ва субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳиро дар доираи ваколатҳои худ дастгирӣ 

менамояд; 

- фаъолияти субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

тибқи низоми содагардонидашудаи батанзимдарорӣ, 

ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян 

мегардад, ба роҳ монда мешавад. 

 

Боби 6 Қонуни мазкур механизмҳои 

ҳавасмандгардонии муносибатҳоро баҳри рушди соҳаи 

сайёҳии дохилӣ муқаррар кардааст, ки татбиқи 

саривақтии онҳо тақозо мегардад. Ҳар як амал, 

муносибат ва рафтори шахс дар сурате тағйир ё такмил 

меёбад, ки агар шахс ба он далеле дошта бошад, 

ҳавасманд гардад, шавқу рағбати хосса пайдо намояд. 

Зимнан, рушди соҳаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон ҳамчун 

кишвари рӯ ба инкишоф ҳавасмандгардонии 

шаҳрвандонро тақозо мекунад.  

Дар таҷибаи ҷаҳонӣ яке аз усулҳои рушди 

муносибатҳои иқтисодӣ, ин афзалият додан ба 

ҳудудҳои муайян ё минтақаҳои хос мебошад, ки 

вобаста ба соҳаи сайёҳӣ ин муносибатҳоро моддаи 44 

ба танзим даровардааст. 

Чунончи, дар қисми 1 моддаи тафсиршаванда 

муқаррар гардидааст, ки бо мақсади 

ҳавасмандгардонии шаҳрвандон дар самти рушди 

сайёҳӣ дар ҳудуди мамлакат минтақаҳои рушди сайёҳӣ 

ташкил карда мешаванд. 

Албатта, Тоҷикистон бо захираҳои бойи сайёҳии 

худ (ниг. ба тафс. мод. 1) ба пуррагӣ кишвари сайёҳӣ 

арзёбӣ мегардад, аммо барои рушди соҳа зарур аст, ки 
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ҳудудҳои муайяни дорои захираҳои сайёҳии бештар ва 

ҷолиб ҳамчун минтақаҳои сайёҳӣ ташкил карда 

шаванд.  

Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ исбот гардидааст, ки 

ҳарчанд доираи амал ё уҳдадорӣ хурд / маҳдуд бошад, 

имкониятҳои (эҳтимолияти) такмил ва рушд ёфтан 

бештар мегардад. Аз ин рӯ, ташкили минтақаҳои 

сайёҳӣ метавонад Тоҷикистонро тезтар ба зинаи рушд 

– кишвари ҷолиби сайёҳӣ барорад ва технологияҳои 

нави ташкили муносибатҳоро дар самти 

хизматрасонии сайёҳӣ ба амал барорад. 

 Қисми 2 моддаи 44 мушаххас кардааст, ки 

минтақаҳои сайёҳӣ дар тамоми ҳудуд ё қисми ҳудуди 

шаҳр ё ноҳияҳо дар доираи талаботи Қонуни мазкур ва 

дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ташкил карда мешаванд. 

 Яъне, ҳудуди бутуни дилхоҳ шаҳр / ноҳия 

метавонад ҳамчун минтақаи сайёҳӣ пазируфта шавад, 

агар он пурра ба талаботи муқарраршуда ҷавобгӯ 

бошад. Ё инки қисми муайяни ҳудуди шаҳр / ноҳия, 

агар нишондиҳандаҳои хоси сайёҳиро дошта бошад, 

метавонад ҳамчун минтақаи сайёҳӣ эълон карда 

шавад. Инчунин, мумкин аст, ки як минтақаи сайёҳӣ 

якчанд шаҳрҳо / ноҳияҳоро фаро гирад ё инки иборат 

аз қисмҳои ҳудудҳои якчанд шаҳрҳо / ноҳияҳо ташкил 

ёбад. 

Дар ин сурат, муносибатҳои идоракунӣ дар 

доираи қонунгузорӣ байни ҳудудҳои маъмурӣ (шаҳр / 

ноҳия) тақсим шуда, ҳар кадом вобаста ба ҳудуди худ 

ба амалӣ намудани чораҳои зарурӣ ваколатдор 

мегарданд. Аммо дар ин ҳолат зарур мегардад, ки 

ниҳоди (маркази) идоракунии минтақаи сайёҳӣ дар 
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асоси муштарак (манфиатҳои мутақобила, иштироки 

мутаносибан баробари тарафҳо) ва ё афзалият аз рӯи 

саҳмгузорӣ ташкил карда шавад. 

Тибқи қисми 3 моддаи тафсиршаванда 

нишондиҳандаҳои асосӣ барои ташкили минтақаи 

сайёҳӣ муқаррар гардидаанд – барои соҳиб гардидан 

ба мақоми минтақаи рушди сайёҳӣ тамоми ҳудуд ё 

қисми ҳудуди шаҳр ё ноҳияҳо бояд на кам аз 200 

иншооти сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) ва на кам аз 50 

субъекти хизматрасонии сайёҳӣ дошта бошанд, 

инчунин, дар як сол дар онҳо ташрифи на кам аз 5000 

нафар бо мақсади саёҳат ба қайд гирифта шуда 

бошанд. 

Яъне, на ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ва ё ҳудудҳои 

муайяни онҳо метавонанд, ки ба осонӣ ҳамчун 

минтақаи сайёҳӣ эътироф гарданд.  

Барои ин зарур аст, ки сараввал таҳкурсии 

минтақа ташаккул дода шавад, ба мисоли доштани 

теъдоди муайяни иншооти сайёҳӣ (марказҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 31), 

марказҳои хизматрасонии нақлиётӣ (ниг. ба тафс. мод. 

18), меҳмонхонаҳо, осоишгоҳо, осорхонаҳо, 

мамнуъгоҳо, зиёратгоҳо ва ғайра). Яъне, макон, ҷой, 

нуқтае, ки ба сайёҳ хизмат расонида мешавад, ниёз / 

талаботи сайёҳӣ қонеъ гардонида мешавад.  

Барои минтақаи сайёҳӣ мавҷудияти субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ бисёр муҳим арзёбӣ мегардад, 

ба монанди мақомоти маҳаллии соҳаи сайёҳӣ (ниг. ба 

тафс. мод. 16), марказҳои маҷмӯии хизматрасонии 

сайёҳӣ, ширкатҳои сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 1), 

шӯроҳои ҳамоҳангсозӣ (ниг. ба тафс. мод. 6), 

иттиҳодияҳои сайёҳӣ ва ғайра. Ин гурӯҳи ташкилоту 
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муассисаҳое мебошанд, ки барои татбиқи сиёсати 

соҳаи сайёҳӣ, идоракунӣ ва амалисозии тадбирҳои 

дахлдор ҷиҳати ҷалби сайёҳон ва рушди соҳаи сайёҳӣ 

масъулият / ваколат доранд. 

Ҳамчунин, муҳим аст, ки қабл аз соҳиб гардидан 

ба мақоми минтақаи сайёҳӣ дар ҳудуди шаҳр / ноҳияи 

довталаб дар як соли охир шумораи дахлдори сайёҳони 

дохилию хориҷӣ бо хизматрасонӣ фаро гирифта шуда 

бошанд. Яъне, низоми хизматрасонии сайёҳӣ (ниг. ба 

тафс. мод. 3) бояд дар ҳадди асос – зиннаи аввали 

ташаккулёбӣ қарор дошта бошад. Ин нишондиҳанда, 

ҳавасмандӣ, омодагӣ ва масъулиятнокии мақомоти 

дахлдорро барои соҳиб гардидан ба мақоми минтақаи 

сайёҳӣ инъикос мекунад. 

Қисми 4 моддаи 44 муайян кардааст, ки талаботи 

дигар зимни муайян намудани тартиби додани 

мақоми минтақаи рушди сайёҳӣ ба шаҳр ва ноҳияҳо аз 

ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо 

мақомоти давлатии соҳаҳои илм, ҳифзи муҳити зист ва 

фарҳанг муқаррар карда мешавад. 

Яъне, зарур аст, ки тартиби додани мақоми 

минтақаи рушди сайёҳӣ ба шаҳр ва ноҳияҳо дар 

ҳамоҳангии байни мақоми ваколатдори давлатии 

соҳаи сайёҳӣ ва мақомоти давлатии соҳаҳои илм, 

ҳифзи муҳити зист ва фарҳанг дар шакли санади 

умумиҳатмӣ таҳия шуда, барои ташкили ин намуди 

хизматрасонии сайёҳӣ ба субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ ва субъектҳои дигар дастрас карда шавад. 

Зимни таҳияи тартиби мазкур меъёрҳои моддаи 

мазкур ҳамчун меъёрҳои заминавӣ (асосҳои қонунӣ) 

бояд ба инобат гирифта шаванд. 
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Қисми 5 моддаи тафсиршаванда меъёрҳои 

ҳавасмандгардониро муқаррар намудааст.             

Минтақаи рушди сайёҳӣ дорои имтиёзҳои зерин 

мебошад: 

- барои такмили фаъолият ва рушди инфрасохтор 

дар соҳаи сайёҳӣ дар маҳал Барномаи давлатӣ (ниг. ба 

тафс. мод. 4) қабул карда мешавад. Хусусияти хуби 

Барномаи давлатӣ дар он аст, ки он ҳамчун василаи 

маблағгузорӣ, ченаки мақсаду вазифаҳои мушаххас ва 

муҳлати муайян баромад менамояд. Яъне, минтақаи 

сайёҳӣ (маъмурияти шаҳр / ноҳия ё якчанд шаҳру 

ноҳияҳо) метавонад, ки ҷиҳати бартараф сохтани 

мушкилоти мавҷуда ва аҳамиятнок маҷмӯи 

чорабиниҳоро дар шакли Барнома таҳия намуда, бо 

дарназардошти манбаъҳои маблағгузории буҷетии 

ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ (вилоятӣ), маҳаллӣ, 

сармоягузорӣ, грантӣ, қарзӣ ва ғайра бо тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузорӣ тасдиқ ва амалӣ 

гардонад; 

- мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ ташаббусҳои шаҳрвандон (ниг. ба тафс. мод. 5) 

ва субъектҳои хизматрасонии сайёҳиро дар доираи 

ваколатҳои худ дастгирӣ менамояд. Мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ гурӯҳи 

ваколатҳоеро соҳиб мебошад, ки бо истифодаи онҳо 

метавонад ба рушди минтақаи сайёҳӣ бевосита 

саҳмгузорӣ намояд, зеро рушди минтақаи сайёҳӣ, ин 

ташаккул ёфтани манбаъҳои нави андоз, ҷойҳои корӣ 

ва инкишоф ёфтани имкониятҳои иҷтимоӣ мебошад; 

- фаъолияти субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

тибқи низоми содагардонидашудаи батанзимдарорӣ 

(ниг. ба тафс. мод. 11), ки аз ҷониби Ҳукумати 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мегардад, ба роҳ монда 

мешавад. Яъне, барои расидан ба нишондиҳандаҳои 

муайяншуда дар доираи Қонуни мазкур аллакай чанде 

имтиёзҳо пешбинӣ гардидаанд, ки бо истифодаи 

пурсамари онҳо метавон субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳиро бо теъдод зиёд ва бо сифат хуб дар муҳлати 

кутоҳ ташкил намуд. Албатта, барои истифодаи ин 

низоми ҳавасмандгардонӣ зарур аст, ки дар байни 

шаҳрвандон корҳои ташвиқотию тарғиботӣ бештар 

гузаронида шаванд.  
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Моддаи 45. Баҳисобгирии мустақими субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ 

 

1.  Бо мақсади дастгирии соҳаи сайёҳӣ ва рушди он 

расмикунонии фаъолияти субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ метавонад бо тартиби баҳисобгирии мустақим 

ба роҳ монда шавад. 

2.  Баҳисобгирии мустақими фаъолияти субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ бо истифода аз шабакаи 

интернет (аз ҷониби шахсони вақеӣ ва ё ҳуқуқии 

хоҳишманд барои фаъолияти хизматрасонии сайёҳӣ) 

тариқи пур карда шудани пурсишномаҳои дахлдори 

Феҳристи давлатӣ бо назардошти муқаррароти Қонуни 

мазкур ба роҳ монда мешавад. 

 

Мутобиқи моддаи 45 меъёрҳо оид ба 

баҳисобгирии мустақими субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ муайян карда шудаанд. 

Қисми 1 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

месозад, ки бо мақсади дастгирии соҳаи сайёҳӣ ва 

рушди он расмикунонии фаъолияти субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) бо тартиби 

баҳисобгирии мустақим ба роҳ монда мешавад. 

Тартиби баҳисобгирии мустақим, ин тарзу усули 

бевосита ба ҳисоб гузоштани ташкилот / субъект 

(муносибатҳои ташкилию ҳуқуқӣ) мебошад. Яъне, 

шахс метавонад, ки бо истифода аз имкониятҳои 

мавҷуда, аз ҷумла интернет бевосита ба мақомоти 

ваколатдор муроҷиат намуда, муносибатҳои 

дахлдорро ба ҳисоб гузорад (ба қайд гирад). 

Дар ин ҷо, ду масъала / мушкилӣ дар айни замон 

роиҷ аст; 1) доштани компютер ва пайваст будан ба 
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шабакаи интернет, 2) доштани малакаи (маҳорати) 

истифодаи компютер ва интернет. Вобаста ба ҳалли ин 

ҳар ду масъала, бо назардошти талаботи Қонуни 

мазкур, шахсони манфиатдор метавонанд ба 

марказҳои маҷмӯии хизматрасонии сайёҳӣ муроҷиат 

намоянд (ташриф биёранд). 

Тибқи қисми 2 моддаи 45 мушаххас гардидааст, 

ки баҳисобгирии мустақими фаъолияти субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ бо истифода аз шабакаи 

интернет (аз ҷониби шахсони вақеӣ ва ё ҳуқуқии 

хоҳишманд барои фаъолияти хизматрасонии сайёҳӣ) 

тариқи пур карда шудани пурсишномаҳои дахлдори 

Феҳристи давлатӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) бо назардошти 

муқаррароти Қонуни мазкур ба роҳ монда мешавад. 

Яъне, ҳар шахс метавонад, ки барои машғул 

шудан ба хизматрасонии сайёҳӣ бо истифода аз 

шабакаи интернетӣ ба Феҳристи давлатӣ ворид 

гардида, худро ҳамчун субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ ба ҳисоб гузорад. Албатта, барои баҳисобгирӣ 

пешакӣ омода дидан лозим аст; маҷмӯи маълумот ва ё 

ҳуҷҷатҳое, ки талаб карда мешаванд, қаблан бояд 

нусхабардорӣ карда, шакли коғазӣ ва электронии 

онҳоро омода намуд.  

Барои шинос шудан ба номгӯи маълумот ва 

ҳуҷҷатҳои зарурӣ қаблан бояд ба Феҳрист тариқи 

интернет ворид шуда, онҳоро номнавис кардан лозим 

аст ё инки ба марказҳои маҷмӯии хизматрасонии 

сайёҳӣ метавонед муроҷиат намоед. Ҳамчунин, ин 

маълумотро метавон тариқи телефон ба мақомоти 

ваколатдори давлатии соҳаи сайёҳӣ ё мақомоти 

маҳаллии соҳаи сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 16) дастрас 

намуд. 
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Моддаи 46. Дастгирии ташаббусҳои шаҳрвандон, 

шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар ташкили 

хизматрасонии хонагӣ (хонаист) ва саёҳати кишоварзӣ 

 

1.  Ташаббусҳои шаҳрвандон, шахсони ҳуқуқӣ ва 

соҳибкорони инфиродӣ дар ташкили хизматрасонии 

хонагӣ (хонаист) ва саёҳати кишоварзӣ аз ҷониби 

мақомоти дахлдори давлатӣ бевосита дастгирӣ карда 

мешаванд. 

2.  Муроҷиати (пешниҳоди) шаҳрвандон ва 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ оид ба амалӣ 

гардонидани хизматрасонии хонагӣ (хонаист) ва 

саёҳати кишоварзӣ аз ҷониби мақомоти дахлдори 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар муҳлати на зиёда аз 

10 рӯз баррасӣ гардида, ҳуҷҷатҳои дахлдор ба онҳо 

дастрас гардонида мешаванд. 

3.  Омӯзонидани шаҳрвандон ва субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ, ки хоҳиши амалӣ гардонидани 

хизматрасонии хонагӣ (хонаист) ва саёҳати кишоварзӣ 

доранд, барои аз худ кардани малакаҳои касбии 

хизматрасонӣ дар доираи барномаҳои давлатии 

маҳаллии рушди сайёҳии дохилӣ ройгон ба роҳ монда 

мешавад. 

4.  Субъектҳои хизматрасонии хонагӣ (хонаист) ва 

саёҳати кишоварзӣ зимни намоиши дастовардҳо, 

захираҳо, имкониятҳо ва маҳсулоти сайёҳӣ ҳавасманд 

гардонида мешаванд. 

5.  Эълони (таблиғоти) дастовардҳо, захираҳо, 

имкониятҳо ва маҳсулоти сайёҳии субъектҳои 

хизматрасонии хонагӣ (хонаист) ва саёҳати кишоварзӣ 
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тариқи шабакаҳои телевизионӣ, радиоӣ ва рӯзномаҳои 

даврии давлатӣ ройгон амалӣ гардонида мешавад. 

 

Дар моддаи 46 меъёрҳо оид ба ҳавасмандгардонии 

шаҳрвандон, шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ дар ташкили хизматрасонии хонагӣ 

(хонаист) ва саёҳати кишоварзӣ пешбинӣ шудаанд. 

Тибқи қисми 1 моддаи тафсиршаванда 

ташаббусҳои шаҳрвандон, шахсони ҳуқуқӣ ва 

соҳибкорони инфиродӣ дар ташкили хизматрасонии 

хонагӣ (хонаист) ва саёҳати кишоварзӣ аз ҷониби 

мақомоти дахлдори давлатӣ бевосита дастгирӣ карда 

мешаванд. 

Ин маънои онро дорад, ки ҳар шахси хоҳишманд 

метавонад, ки ба мақомоти ваколатдори давлатии 

соҳаи сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 14), мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ (ниг. ба тафс. 

мод. 6), мақомоти маҳаллии соҳаи сайёҳӣ (ниг. ба тафс. 

мод. 16) ва дигар мақомоти дахлдор муроҷиат намуда, 

вобаста ба амалисозии ташаббусҳои сайёҳии хеш, 

бахусус ташкили хизматрасонии хонагӣ (хонаист) ва 

саёҳати кишоварзӣ дастгирӣ ёбад. 

Қисми 2 моддаи 46 мақомоти дахлдори маҳаллии 

ҳокимияти давлатиро вазифадор намудааст, ки 

муроҷиати (пешниҳоди) шаҳрвандон ва субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳиро оид ба амалӣ гардонидани 

хизматрасонии хонагӣ (хонаист) (ниг. ба тафс. мод. 33) 

ва саёҳати кишоварзӣ (ниг. ба тафс. мод. 34) дар 

муҳлати на зиёда аз 10 рӯз баррасӣ карда, ҳуҷҷатҳои 

дахлдорро ба онҳо дастрас намоянд. 

Дар сатҳи маҳал вобаста ба ташкили 

хизматрасонии хонагӣ (хонаист) ва саёҳати кишоварзӣ 



278 

 

якчанд мақомоти давлатӣ масъул мебошанд, аз ҷумла 

мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, 

мақомоти соҳаи сайёҳӣ, сохторҳои соҳаи замин, 

кишоварзӣ, сохтмон.  

Тибқи қонунгузорӣ муҳлати баррасии муроҷиат то 

30 рӯз муқаррар карда шудааст, аммо дар доираи 

меъёри мазкур мавриди муроҷиат мақомоти дахлдори 

давлатӣ бояд то муҳлати 10 рӯз ба 

муроҷиаткунандагон посух пешниҳод намоянд. 

Бояд иброз намуд, ки ин муҳлат барои як 

муроҷиат ба як мақомот пешбинӣ гардидааст, яъне хуб 

мешуд, агар маҷмӯи ҳуҷҷатҳо омода карда шуда (агар 

ин низом имконпазир бошад), дар як вақт ба ҳамаи 

мақомоти дахлдор пешниҳод карда мешуданд. Бо ин 

роҳ, муҳлати баррасии масъала хеле кам гардида, 

қарори дахлдор сари вақт қабул карда мешавад. 

Тибқи қисми 3 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

шудааст, ки шаҳрвандон ва субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ, ки хоҳиши амалӣ гардонидани хизматрасонии 

хонагӣ (хонаист) ва саёҳати кишоварзӣ доранд, барои 

аз худ кардани малакаҳои касбии хизматрасонӣ дар 

доираи барномаҳои давлатии маҳаллии рушди сайёҳии 

дохилӣ ройгон омӯзонида мешаванд. 

Ин фурсати (меъёри) бисёр муҳим ва барои 

Тоҷикистон саривақтӣ маҳсуб мегардад, зеро аз як 

тараф, сатҳи маълумотнокии шаҳрвандон оид ба 

хизматрасониҳои соҳаи сайёҳӣ заиф аст ва аз тарафи 

дигар, имконияти маҳдуди иқтисодӣ садди роҳи 

амалисозии ташаббусҳои онҳо дар ин самт мегардад. 

Аз ин лиҳоз, мақомоти идоракунии давлатӣ 

вазифадор гардидаанд, ки дар доираи Барномаҳои 

давлатӣ омӯзиши (омӯзонидани) мунтазами 
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шаҳрвандонро оид ба ташкили хизматрасонии хонагӣ 

(хонаист) ва саёҳати кишоварзӣ ба роҳ монанд. 

Шаҳрвандонро низ, албатта, зарур аст, ки ин 

фурсатро истифода намуда, бо назардошти 

ташаббусҳои худ барои такмили малака ва сатҳи 

дониш (ба таври ройгон) ба мақомоти идоракунии 

давлатӣ муроҷиат намоянд. 

Қисми 4 моддаи 46 пешбинӣ кардааст, ки 

субъектҳои хизматрасонии хонагӣ (хонаист) ва саёҳати 

кишоварзӣ зимни намоиши дастовардҳо, захираҳо, 

имкониятҳо ва маҳсулоти сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) 

ҳавасманд гардонида мешаванд. 

Ин меъёр мақомоти дахлдори давлатиро 

вазифадор месозад, ки бо субъектҳои хизматрасонии 

хонагӣ (хонаист) ва саёҳати кишоварзӣ ҳамкорӣ ба роҳ 

монда, онҳоро мунтазам зимни ташкили намоишгоҳо 

(ярмаркаҳо, чорабиниҳои фарҳангӣ) ҷалб намуда, 

кушишу талошҳояшонро аз рӯи маҳсулоти ба намоиш 

гузошташуда қадрдонӣ намоянд.  

Ин қадрдонӣ мумкин аст, ки тариқи сазовор 

гардонидани бо мукофоти пулӣ, моддӣ ё маънавӣ 

(сипоснома, ифтихорнома) ба роҳ монда шавад.  

Ҳамчунин, зарур аст, ки ҷой / нуқтаи ба намоиш 

гузоштани маҳсулот барои ин субъектҳои 

хизматрасонии хонагӣ (хонаист) ва саёҳати кишоварзӣ 

ройгон таъмин карда шавад. 

Тибқи қисми 5 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

карда шудааст, ки эълони (таблиғоти) дастовардҳо, 

захираҳо, имкониятҳо ва маҳсулоти сайёҳии 

субъектҳои хизматрасонии хонагӣ (хонаист) ва саёҳати 

кишоварзӣ тариқи шабакаҳои телевизионӣ, радиоӣ ва 
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рӯзномаҳои даврии давлатӣ ройгон амалӣ гардонида 

мешавад. 

Дар робита ба ин, шабакаҳои телевизионӣ, радиоӣ 

ва рӯзномаҳои даврии давлатӣ вазифадоранд, ки 

зимни муроҷиати ин субъектҳо барои эълони 

(таблиғоти) дастовардҳо, захираҳо, имкониятҳо ва 

маҳсулотҳояшон ройгон хизматрасонӣ намоянд ва ин 

саҳмгузориро зимни ҳисоботҳои даврӣ ба мақомоти 

болоӣ ва ваколатдори давлатӣ пешниҳод намоянд. 

Ҳамчунин, субъектҳои хизматрасонии хонагӣ 

(хонаист) ва саёҳати кишоварзиро зарур аст, ки аз ин 

имтиёз самаранок истифода баранд.  

Дар инҷо бояд иброз намуд, ки имтиёзи мазкур 

танҳо ба шабакаҳои телевизионӣ, радиоӣ ва 

рӯзномаҳои даврии давлатӣ алоқаманд мебошад, 

шабакаҳои телевизионӣ, радиоӣ ва рӯзномаҳои даврии 

хусусӣ (ҷамъиятӣ, тиҷоратӣ) бошанд, ба пешниҳоди ин 

имтиёз уҳдадор нашудаанд, аммо метавонанд ҳамчун 

саҳм ба дастгирии сиёсати давлатии соҳаи сайёҳӣ ин 

механизми ҳавасмандгардониро пурра ё қисман ҷорӣ 

намоянд. 

Дастгирии давлатии рушди сайёҳӣ чорабиниҳои 

зеринро дар бар мегирад: 

 - истифодаи самараноки имкониятҳо барои ин-

кишофи инфрасохтори сайёҳӣ; 

 - беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ; 

 - дастгирии сайёҳии дохиливу хориҷӣ ва ҷалби 

сармоя дар ин самт; 

 - ҳамоҳангсозии фаъолияти сохтору мақомоти 

дахлдор; 

 - таҳияи маҳсулоти нави сайёҳӣ ва хатсайрҳои он; 
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 - омода кардани кадрҳои соҳибихтисос, гузарони-

дани омӯзишҳо барои кормандони соҳаи сайёҳӣ; 

 - амалигардонии имтиёзҳо вобаста ба андоз аз ар-

зиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод намудани вори-

доти таҷҳизоти иншооти сайёҳӣ, аз ҷумла меҳмонхо-

наҳо, осоишгоҳо ва иншооти дигари сайёҳӣ пешби-

нигардида; 

 - амалигардонии имтиёзҳо вобаста ба панҷ соли 

аввали фаъолият аз пардохти андоз аз фоида озод кар-

дани ширкатҳои сайёҳӣ. 
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Моддаи 47. Дастгирии сохтмони меҳмонхонаҳои хурд 

ва нуқтаҳои савдои маҳсулоти сайёҳӣ бо роҳи таъмини 

қитъаи замин бо тартиби содагардонидашуда 

 

1. Дархосту ташаббусҳои субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ ва соҳибкорони ватаниву хориҷӣ 

оид ба сохтмони меҳмонхонаҳои хурд, нуқтаҳои савдои 

маҳсулоти сайёҳӣ ва ташкили дигар хизматрасониҳои 

сайёҳӣ дар доираи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дастгирӣ карда мешаванд. 

2. Барои сохтмони меҳмонхонаҳои хурд, ташкили 

нуқтаҳои савдои маҳсулоти сайёҳӣ ва амалӣ намудани 

дигар хизматрасонии сайёҳӣ ба субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ ва соҳибкорони ватаниву хориҷӣ 

бо тартиби содагардонидашуда қитъаи замин ҷудо 

карда мешавад. 

3. Тартиби содагардонидашудаи ҷудо намудани 

қитъаи замин барои ташкили хизматрасонии сайёҳӣ, аз 

ҷумла сохтмони меҳмонхонаҳои хурд ва ташкили 

нуқтаҳои савдои маҳсулоти сайёҳӣ тибқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти талаботи зерин аз 

ҷониби мақомоти дахлдори давлатӣ муайян карда 

мешавад: 

- дар муҳлати то 10 рӯз баррасӣ намудани 

дархости дахлдор; 

- ташкил намудани Комиссияи доимоамалкунанда 

дар сатҳи минтақаҳо аз ҳисоби намояндагони мақомоти 

дахлдори маҳаллии ҳокимияти давлатӣ оид ба баррасӣ 

ва ҳуҷҷатгузории (дастгирии) дархостҳо. Фаъолияти 

Комиссия ҳангоми зарурат дар доираи барномаҳои 

дахлдори давлатӣ маблағгузорӣ мегардад;  
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- ба анҷом расонидани корҳои ташкилию 

банақшагирӣ бо ташриф овардани ҳайати Комиссия ба 

маҳали (объекти) фаъолият. 

4. Кори Комиссия метавонад дар шакли анъанавӣ 

бо иштироки ҳамаи аъзо дар як вақт ва дар ҷои муайян, 

ё пурсиш – баррасии фардӣ ва ё мустақим тариқи 

шабакаи интернетӣ ба роҳ монда шавад. 

 

Барои рушди соҳаи сайёҳӣ дар кишвар заминаҳои 

зарурии меъёрии ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуда, як 

силсила чораҳои ҳавасмандкунӣ низ амалӣ 

гардидаанд. Аз ҷумла, якчанд минтақаҳои 

байналмилалии сайёҳӣ ташкил карда шуда, 

меҳмонхонаҳо ва марказҳои тиҷоратии ба талаботи 

муосир ҷавобгӯ сохта, ба истифодаи умум пешниҳод 

карда шуданд.  

Мутобиқи моддаи 47 масъалаҳо вобаста ба 

дастгирии сохтмони меҳмонхонаҳои хурд (ниг. ба 

тафс. мод. 18), нуқтаҳои савдои маҳсулоти сайёҳӣ (ниг. 

ба тафс. мод. 37) ва ташкили дигар хизматрасониҳои 

сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) ба танзим дароварда 

шудаанд. 

Қисми 1 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

намудааст, ки дархосту ташаббусҳои субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ ва соҳибкорони ватаниву 

хориҷӣ оид ба сохтмони меҳмонхонаҳои хурд, 

нуқтаҳои савдои маҳсулоти сайёҳӣ ва ташкили дигар 

хизматрасониҳои сайёҳӣ дар доираи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирӣ карда мешаванд. 

Ин меъёр имконият медиҳад, ки соҳибкорон, 

сармоягузорон ва шахсони дигари ҳавасманд барои 

сохтмони меҳмонхонаҳои хурд, нуқтаҳои савдои 
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маҳсулоти сайёҳӣ ва ташкили дигар хизматрасониҳои 

сайёҳӣ ба мақомоти дахлдори давлатӣ муроҷиат 

намуда, дастгирӣ ёбанд. 

Илова бар ин, тибқи қонунгузорӣ воридоти 

таҷҳизот ва масолеҳи сохтмон барои иншооти сайёҳӣ 

(ниг. ба тафс. мод. 1) аз пардохтҳои андозу гумрукӣ 

озод гардидааст, ки ба соҳибкорон, сармоягузорон ва 

шахсони дигари ҳавасманд ҷиҳати сохтмони 

сарфакоронаи меҳмонхонаҳои хурд, нуқтаҳои савдои 

маҳсулоти сайёҳӣ фурсати бисёр муносиб арзёбӣ 

мегардад. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон имтиёзҳои 

муҳимми андозию гумрукиро ба рушди соҳаи сайёҳӣ 

фароҳам овардааст. Аз ҷумла, ширкатҳои сайёҳӣ дар 

тӯли панҷ соли аввали фаъолияти худ аз андоз аз 

фоида озод карда шуда, воридоти таҷҳизоту техника 

ва масолеҳи сохтмонӣ барои бунёди иншооти сайёҳӣ 

аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод 

гардидаанд. Инчунин боҷи гумрукӣ ба автомашинаҳои 

нав 50 фоиз коҳиш дода шуд. Тибқи қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 апрели соли 2018, №189 

рӯйхати иншооти сайёҳие, ки барои бунёди онҳо 

воридоти таҷҳизоту техника ва маводи сохтмонӣ аз 

андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод 

карда мешаванд, тасдиқ гардид. Ба рӯйхати мазкур 

иншооти зерини сайёҳӣ ворид карда шудаанд:  

 Меҳмонхонаҳо, аз ҷумла меҳмонхонаҳои махсус 

(хурд, гестҳаус, ҳостел); 

 Осоишгоҳои табобатӣ, истироҳатгоҳо, 

фароғатгоҳо; 

 Нуқтаҳои хизматрасонии маҷмӯии сарироҳӣ 

(мотел) 
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 Боғҳои фарҳангию фароғатӣ; 

 Мавзеъҳои фарҳангию таърихӣ ва динӣ 

(осорхонаҳо, зиёратгоҳо, иншооти таърихӣ); 

 Инфрасохтори моҳигирӣ ва шикор бо мақсади 

сайёҳӣ; 

 Тарабхонаҳои дорои бренди байналмилалӣ; 

 Марказҳои истеҳсоли маҳсулоти ҳунармандӣ; 

 Пойгоҳои махсуси мутобиқгардонии 

минтақаҳои баландкӯҳ барои сайёҳон; 

 Маҷмааи сайёҳию лижаронӣ; 

 Марказҳои омӯзишӣ барои кӯҳнавардӣ, 

лижаронӣ, роҳбаладӣ. 

Мутобиқи қарори мазкур ва рӯйхати 

тасдиқгардида, номгӯй ва миқдори таҷҳизоту техника 

ва маводи сохтмонии воридшаванда тибқи тартиби 

муқарраргардида дар мувофиқа бо мақоми 

ваколатдори давлатӣ дар соҳаи сайёҳӣ пешниҳод 

гардида, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тасдиқ карда мешавад. Бо қабули қарори мазкур, 

механизми пурра ва мушаххаси амалисозии 

имтиёзҳои андозию гумрукӣ барои бунёди 

инфрасохтори сайёҳӣ муайян карда шуд. 

Дар ин росто, мақомоти ваколатдори давлатии 

соҳаи сайёҳӣ ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатиро зарур мегардад, ки дар байни соҳибкорон, 

сармоягузорон ва шаҳрвандон чорабиниҳои 

фаҳмондадиҳӣ доир намуда, ташаббусҳои онҳоро 

тибқи муқаррароти Қонуни мазкур ва қонунгузории 

дигар дастгирӣ намоянд.  

Тибқи қисми 2 моддаи 47 муқаррар карда 

шудааст, ки барои сохтмони меҳмонхонаҳои хурд, 

ташкили нуқтаҳои савдои маҳсулоти сайёҳӣ ва амалӣ 
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намудани дигар хизматрасонии сайёҳӣ ба субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ ва соҳибкорони ватаниву 

хориҷӣ бо тартиби содагардонидашуда қитъаи замин 

ҷудо карда мешавад. 

Яъне, барои сохтмони меҳмонхонаҳои хурд, 

ташкили нуқтаҳои савдои маҳсулоти сайёҳӣ ва амалӣ 

намудани дигар хизматрасонии сайёҳӣ мумкин аст, ки 

соҳибкорон, сармоягузорон ва шахсони дигари 

ҳавасманди ватаниву хориҷӣ ҷалб карда шаванд. Дар 

ин ҷо, албатта, зарур аст, ки ин имкониятҳо зимни 

ҳамоишҳои (форумҳо, ярмаркаҳо ва ғайра) минтақавӣ 

ва байналмилалии сармоягузорон / сармоягузорӣ аз 

ҷониби мақомоти давлатӣ ва соҳибкорони ватанӣ 

тариқи бизнес-нақшаҳо муаррифӣ карда шавад. 

Таъмини замин барои корҳои сохтмонӣ, ки яке аз 

масъалаҳои мубрам ба ҳисоб меравад, тибқи ин меъёр 

асоси ҳуқуқии татбиқи худро – ҷудо кардани қитъаи 

замин бо тартиби содагардонидашуда – ёфтааст. 

 Қисми 3 моддаи тафсиршаванда тартиби 

содагардонидашудаи ҷудо намудани қитъаи заминро 

барои корҳои сохтмонӣ / бунёдӣ муқаррар кардааст.  

Тартиби содагардонидашудаи ҷудо намудани 

қитъаи замин барои ташкили хизматрасонии сайёҳӣ, 

аз ҷумла сохтмони меҳмонхонаҳои хурд ва ташкили 

нуқтаҳои савдои маҳсулоти сайёҳӣ тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти 

талаботи зерин аз ҷониби мақомоти дахлдори давлатӣ 

муайян карда мешавад: 

- дар муҳлати то 10 рӯз баррасӣ намудани 

дархости дахлдор. Ҳар шахси ҳавасманд, ки барои 

сохтмони меҳмонхонаҳои хурд ва ташкили нуқтаҳои 

савдои маҳсулоти сайёҳӣ ба мақомоти дахлдори 
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давлатӣ муроҷиат менамояд, бояд дар муҳлати то 10 

рӯз натиҷаи баррасии дархости худро дастёб гардад. 

Ҳамзамон, мумкин аст, ки барои сарфаи вақт шахси 

ҳавасманд дар як вақт ба чанде аз сохторҳои дахлдор 

дархост пешниҳод намояд, зимнан, дар муҳлати 

муайяншуда посух гирад, агар ин тарзи муроҷиат 

имконпазир бошад; 

- ташкил намудани Комиссияи 

доимоамалкунанда дар сатҳи минтақаҳо аз ҳисоби 

намояндагони мақомоти дахлдори маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ оид ба баррасӣ ва ҳуҷҷатгузории 

(дастгирии) дархостҳо. Фаъолияти Комиссия ҳангоми 

зарурат дар доираи барномаҳои дахлдори давлатӣ 

маблағгузорӣ мегардад. Барои осонии кор Қонун 

муқаррар намудааст, ки Комиссияи салоҳиятнок аз 

ҳисоби намояндагони масъули мақомоти дахлдор 

таъсис дода шуда, муроҷиати шахсони ҳавасманд дар 

як вақт (шояд дар як макон низ) баррасӣ карда 

мешаванд. Яъне, ин механизм имконият медиҳад, ки 

суръати қабули қарор (баррасӣ ва тасдиқи ҳуҷҷатҳои 

заминҷудокунӣ дарҳол / дар як вақт) оид ба дастгирии 

ташаббусҳои соҳибкорон, сармоягузорон ва шахсони 

дигари ҳавасманди ватаниву хориҷӣ ҷиҳати сохтмони 

меҳмонхонаҳои хурд ва ташкили нуқтаҳои савдои 

маҳсулоти сайёҳӣ тезонида, мувофиқан вақт сарфа 

карда шавад;  

- ба анҷом расонидани корҳои ташкилию 

банақшагирӣ бо ташриф овардани ҳайати Комиссия ба 

маҳалли (объекти) фаъолият. Мавриди зарурат ҳайати 

Комиссия метавонад ба маҳалли (объекти) фаъолият 

ташриф оварда, вазъиятро дар ҷой омӯхта, қарори 

алоқамандро қабул намоянд.   
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Дар инҷо бояд иброз намуд, ки ваколати ҷудо 

кардани замин ба уҳдаи бевоситаи мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ вогузор нашудааст, аммо аксари 

масъалаҳо – заминаҳои ҳуқуқӣ, метавонанд бо ин 

механизм ҳалли кафолатноки худро ёбанд ва ба 

динамикаи рушди инфрасохтори сайёҳӣ муосидат 

намоянд. 

Тибқи қисми 4 муқаррар гардидааст, ки кори 

Комиссия метавонад дар шакли анъанавӣ бо иштироки 

ҳамаи аъзо дар як вақт ва дар ҷои муайян, ё пурсиш – 

баррасии фардӣ ва ё мустақим тариқи шабакаи 

интернетӣ ба роҳ монда шавад. 

Ин меъёр тамоми ҳадҳои сунъиро аз байн 

бардошта, мақомоти дахлдори давлатиро ҷиҳати 

қабули қарорҳои дахлдор дар муҳлати кутоҳтарин ва 

дар шакли коллегиалӣ оид ба ҷудо намудани замин 

барои корҳои сохтмонии / бунёдии соҳаи сайёҳӣ 

вазифадор (ваколатдор) намудааст. Инчунин, тартиби 

баррасии масъала ва қабули қарори дахлдорро тариқи 

тамос бо (истифодаи) шабакаи интернет муқаррар 

намудааст, ки дар шароити рушди технологияҳои 

иттилоотӣ тадбири саривақтӣ ва каммасраф ба ҳисоб 

меравад. 

 

 

 

    



289 

 

Моддаи 48. Имтиёзҳо вобаста ба ташкили 

хизматрасонии сарироҳӣ ва тозагӣ 

 

1. Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ барои хизматрасонии сарироҳӣ ва тозагӣ тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон қитъаҳои махсуси 

замин ҷиҳати истифодаи оммавӣ ҷудо менамояд. 

2. Қитъаҳои махсуси замин барои истифодаи 

оммавӣ дар ҳудуди муайян ва дар фосилаи ҳар 100 км 

шоҳроҳ ҷудо карда мешаванд. 

3. Дар қитъаҳои махсуси замини барои истифодаи 

оммавӣ ҷудо кардашуда дар ҳудуди на кам аз 50 метри 

мураббаъ сарой (сохтмони болопӯшида) ташкил карда 

мешавад. 

4. Ҳама намуди хизматрасонӣ, бахусус савдои 

маҳсулоти маишӣ, хӯрок ва ташкили нуқтаҳои тозагӣ 

дар ин қитъаҳои (нуқтаҳои) ҷудошуда (ташкилшуда) ба 

истифодаи озод, ройгон (бе иҷора), вале мақсаднок ба 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ пешниҳод карда 

мешаванд. 

 

Моддаи 48 вобаста ба ташкили хизматрасонии 

сарироҳӣ ва тозагӣ гурӯҳи имтиёзҳоро муқаррар 

намудааст. 

Тибқи қисми 1 моддаи тафсиршаванда мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вазифадор 

гардидааст, ки барои хизматрасонии сарироҳӣ ва 

тозагӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

қитъаҳои махсуси замин ҷиҳати истифодаи оммавӣ 

ҷудо менамояд. 

Дар ҳолати ҳозира аксари заминҳо тибқи низоми 

хоҷагидории фермерӣ ҷудо карда шудааст, ки дар 
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сурати зарурӣ барои азнавтақсимкунии он мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ваколатдор 

мебошад.  

Аз ин лиҳоз, мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатиро зарур аст, ки тибқи қонунгузорӣ 

барои хизматрасонии сарироҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 18) 

ва тозагӣ қитъаҳои махсуси заминро ҷудо ва ба 

истифодаи оммавӣ пешниҳод намояд.  

Истифодаи оммавӣ маънои дастрасӣ ҳар шахси 

хоҳишманд будани қитъаи заминро дорад. Яъне, ҳар 

касе хоҳад, дар ин қитъаҳо хизматрасонии муайян ба 

роҳ монад, пас бояд бемамониат ба ин қитъаҳо 

дастрасӣ дошта бошад. 

Қисми 2 моддаи 48 муқаррар намудааст, ки 

қитъаҳои махсуси замин барои истифодаи оммавӣ дар 

ҳудуди муайян ва дар фосилаи ҳар 100 км шоҳроҳ ҷудо 

карда мешаванд. 

Ҳудуди ин қитъаҳо аз ҷониби мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ дар мувофиқа бо мақомоти 

дахлдорри давлатӣ муайян карда мешавад ва он бояд 

дар фосилаи ҳар 100-ум км шоҳроҳ воқеъ бошад. Яъне, 

ин қитъаҳо бояд танҳо дар қад-қади шоҳроҳ ҷудо 

карда шаванд, то ин ки сайёҳон / раҳгузарон аз 

нуқтаҳои хизматрасониҳои маҳфузгардида бархурдор 

гарданд.  

Қисми 3 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

намудааст, ки дар қитъаҳои махсуси замини барои 

истифодаи оммавӣ ҷудо кардашуда дар ҳудуди на кам 

аз 50 метри мураббаъ сарой (сохтмони болопӯшида) 

ташкил карда мешавад. 

Яъне, мақомоти дахлдори давлатӣ, аз ҷумла 

мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 
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вазифадоранд, ки дар қитъаҳои заминҳои дар ҳар 100-

ум км шоҳроҳ ҷудошуда сарой (сохтмони болопӯшида) 

ташкил намоянд.  

Саройро мумкин аст, ки дар доираи ҳамкориҳои 

судманд бо соҳибкорон сохтмон намуд, аммо 

фаъолияти доимӣ ва коршоямии он бояд таъмин карда 

шавад. Ҳамзамон, ингуна саройҳо бояд, ки барои 

хоҳишмандон ҷиҳати ба фурӯш баровардани 

маҳсулоти зарурӣ дастрас бошад. 

Тибқи қисми 4 моддаи 48 – ҳама намуди 

хизматрасонӣ, бахусус савдои маҳсулоти маишӣ, хӯрок 

ва ташкили нуқтаҳои тозагӣ дар ин қитъаҳои 

(нуқтаҳои) ҷудошуда (ташкилшуда) ба истифодаи озод, 

ройгон (бе иҷора), вале мақсаднок ба субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ пешниҳод карда мешаванд. 

Яъне, ин нуқтаҳои хизматрасонӣ бояд ба 

истифодаи шахсони ҳавасманд, аз ҷумла субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ ройгон дода шавад.  

Масъалаҳои нигоҳубин ва самаранокии ин 

нуқтаҳоро бошад, мумкин аст, ки бо роҳу василаҳои 

муносиб таъмин намуд, аз ҷумла: 

- ба истифодаи соҳибкор бо шарти ба фурӯш 

баровардани маҳсулоти хусусӣ (тиҷорат) додани 

нуқтаҳои мазкури хизматрасонӣ. Аммо қисми 

муайяни (зиёди) он бояд ба истифодаи озод, барои 

сокинони маҳалли будубош ҷиҳати ба фурӯш 

баровардани маҳсулоти худӣ, боқӣ монад; 

- нигоҳ доштани фаъолияти амалии ин нуқтаҳо аз 

ҳисоби маблағҳои буҷетӣ дар доираи татбиқи 

Барномаҳои давлатии соҳаи сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 

4).      
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Моддаи 49. Имтиёзҳо барои субъектҳои хизматрасон 

дар самти истеҳсоли маҳсулоти сайёҳӣ 

 

Барои ба роҳ мондани фаъолияти истеҳсолӣ, 

бахусус истеҳсоли маҳсулоти сайёҳӣ ба шахсони ҳуқуқӣ 

ва соҳибкорони инфиродӣ имтиёзҳои зерин пешниҳод 

карда мешаванд: 

- бо тартиби содагардонидашудаи ҷудо намудани 

қитъаи замин тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҷудо намудани қитъаи дахлдори замин 

барои коркард ва ё сохтмони иншооти зарурӣ; 

- аз ҳисоби биноҳои бекорхобида ва ё нолозим дар 

муҳлати то ду сол ройгон таъмин намудани бино ва 

толорҳои зарурӣ; 

- ҷудо намудани субсидия ва ё қарзи бефоиз барои 

фаъолияти истеҳсолӣ ва такмили иқтидори истеҳсолӣ; 

- то се сол додани имтиёз барои фурӯши 

маҳсулоти сайёҳӣ; 

- то панҷ соли аввали фаъолият аз санҷиш озод 

намудан, ба истиснои ҳолатҳои ошкоршавии 

ҳуқуқвайронкуниҳо. 

 

Моддаи 49 маҷмӯи имтиёзҳоро барои субъектҳои 

хизматрасон (истеҳсолӣ), аз ҷумла ба шахсони ҳуқуқӣ 

ва соҳибкорони инфиродӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) дар 

самти истеҳсоли маҳсулоти сайёҳӣ ё молу маҳсулот 

муқаррар кардааст. 

Сархати якуми моддаи тафсиршаванда муқаррар 

намудааст, ки ба субъектҳои хизматрасон бо тартиби 

содагардонидашудаи ҷудо намудани қитъаи замин 

(ниг. ба тафс. мод. 47) барои коркард ва ё сохтмони 
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иншооти зарурӣ қитъаи дахлдори замин ҷудо карда 

мешавад. 

Яъне, бо истифода аз ин имтиёз субъектҳои 

истеҳсолии сайёҳӣ метавонанд, ки ба мақомоти 

дахлдори давлатӣ, аз ҷумла мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ муроҷиат намуда, дар муҳлати 

кутоҳтарин  ба қитъаи замини дахлдор соҳиб гарданд. 

Ҳамчунин, тибқи сархати дуюми моддаи 49 

мақомоти дахлдори давлатӣ, аз ҷумла мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ муваззаф гардидаанд, ки 

барои субъектҳои истеҳсолӣ аз ҳисоби биноҳои 

бекорхобида ва ё нолозим дар муҳлати то ду сол бино 

ва толорҳои заруриро ройгон таъмин намоянд. 

Ин меъёр фурсати муносиб, каммасраф ва дар 

шароити ҳозира имконпазирест барои дар муҳлати 

мутаносибан кутоҳ ба роҳ мондани фаъолияти 

истеҳсолии субъектҳои хизматрасон. Зеро, дар маҳалҳо 

биноҳо ва толорҳои зиёде мавҷуданд, ки дар гузашта 

молу мулки давлатӣ маҳсуб мерафтанд ва имрӯз низ ба 

такмил, азнавсозӣ ва истифодабарии пурмаҳсул ниёз 

доранд. 

Сархати сеюми моддаи тафсиршаванда ҷудо 

намудани субсидия ва ё қарзи бефоизро барои 

фаъолияти истеҳсолӣ ва такмили иқтидори истеҳсолии 

шахсони ҳавасманд пешбинӣ кардааст. 

Дар доираи барномаҳои давлатӣ ва шароити 

рушдёбии низоми бонкӣ таъмин намудани соҳибкорон 

бо субсидия ва ё қарзи бефоиз, аз ҷумла дар самти 

фаъолияти истеҳсолӣ роиҷ мебошад. Аз субъектҳои 

истеҳсолии сайёҳӣ ва мақомоти ваколатдори давлатии 

соҳаи сайёҳӣ тақозо мегардад, ки ин имкониятҳоро 

босамар истифода намуда, барои муносибатҳои 
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истеҳсолии соҳа бастаҳо ва ё лоиҳаҳои махсус таҳия ва 

татбиқ намоянд. 

Мисол: низоми меҳнат ва шуғли аҳолӣ ҳамасола 

барои бекороне, ки ба соҳибкорӣ азми машғул шудан 

доранд, маблағҳои зиёд ҳамчун қарзи бефоиз ҷудо 

карда мешавад. Тавсия мегардад, ки ин имконият ба 

самти рушди сайёҳии истеҳсолӣ низ истифода карда 

шавад. Ҳамчунин, мақомоти ваколатдори давлатии 

соҳаи сайёҳиро зарур аст, ки бо истифода аз ин 

механизми амалӣ лоиҳаҳои хоси дастгирӣ / 

маблағгузории сайёҳии истеҳсолиро ба амал барорад. 

Тибқи сархати чоруми моддаи 49 ба субъектҳои 

дахлдор то се сол барои фурӯши маҳсулоти сайёҳӣ 

имтиёз дода шудааст. 

Ин имтиёз метавонад дар шакли озод намудан аз 

андозҳои муайян, таъмин бо биноҳои дахлдор, озод 

намудан аз боҷи гумрукӣ ва ғайра татбиқ карда шавад. 

Дар инҷо, мақомоти дахлдори давлатиро, аз ҷумла 

мақомоти ваколатдори давлатии соҳаи сайёҳиро зарур 

аст, ки бо ҷалби субъектҳои дахлдор лоиҳаҳои 

санадҳои меъёрии ҳуқуқиро таҳия намуда, ба 

қонунҳои алоқаманд тағйиру иловаҳо ворид намоянд 

ва ё санадҳои зерқонунии дахлдорро таҳия ва ба 

тасвиб расонанд. 

Мутобиқи сархати панҷуми моддаи 

тафсиршаванда субъектҳои хизматрасон ё истеҳсолии 

сайёҳӣ то панҷ соли аввали фаъолият аз санҷиш озод 

мебошанд, ба истиснои ҳолатҳои ошкоршавии 

ҳуқуқвайронкуниҳо.  

Яъне, то панҷ соли аввали фаъолият субъектҳои 

хизматрасон ё истеҳсолии сайёҳӣ ба санҷишҳои 

нақшавӣ фаро гирифта намешаванд ва ин муносибат 
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имконият медиҳад, ки субъектҳои мазкур устувор 

гардида, ба зинаҳои рушди истеҳсоли молу маҳсулоти 

сайёҳӣ расанд. 
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Моддаи 50. Дастгирии фаъолияти волонтёрӣ ва 

таҷрибаомӯзии донишҷӯён дар соҳаи сайёҳии дохилӣ 

 

1. Фаъолияти волонтёрӣ ва таҷрибаомӯзии 

донишҷӯён дар соҳаи сайёҳии дохилӣ бо мақсади 

таҳкими имкониятҳои сайёҳии мамлакат тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирӣ карда 

мешавад. 

2. Донишҷӯён бо мақсади тақвияти маҳорат, 

малака ва дониш метавонанд ба фаъолияти волонтёрӣ 

ва ё таҷрибаомӯзӣ ҳангоми хизматрасонии сайёҳӣ, 

тибқи муқаррароти Қонуни мазкур, машғул шаванд. 

3. Фаъолияти волонтёрӣ ва таҷрибаомӯзии 

донишҷӯён ҳангоми супоридани имтиҳонҳои давлатӣ 

ба инобат гирифта мешавад. 

4. Собиқаи меҳнатии волонтёрии донишҷӯ 

(шаҳрванд) дар соҳаи сайёҳии дохилӣ ҳангоми қабул 

шудан ба кори мувофиқ ба соҳаи сайёҳӣ ба инобат 

гирифта шуда, дар дафтарчаи меҳнатӣ ва дигар сабтҳои 

собиқаи меҳнатӣ дарҷ карда мешавад. 

 

Моддаи 50 меъёрҳоро оид ба дастгирии 

фаъолияти волонтёрӣ ва таҷрибаомӯзии донишҷӯён 

дар соҳаи сайёҳии дохилӣ пешбинӣ намудааст, ки он 

аз ду қисмати мустақил иборат мебошад: 

таҷрибаомӯзӣ, ки бо тартиби муқаррарнамудаи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегарад ва 

волонтёрӣ (ҚҶТ «Дар бораи фаъолияти волонтёрӣ»). 

Қисми 1 моддаи тафсиршаванда ҳадафи асосии ин 

воситаи ҳавасмандгардониро чунин муқаррар 

намудааст: Фаъолияти волонтёрӣ ва таҷрибаомӯзии 

донишҷӯён дар соҳаи сайёҳии дохилӣ бо мақсади 
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таҳкими имкониятҳои сайёҳии мамлакат тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирӣ карда 

мешавад. 

 Соҳаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон дар марҳилаи 

аввали рушдёбӣ қарор дорад, зимнан, зарур аст, ки ҳар 

чи бештар воситаҳои гуногун ва муносиб, таҷрибашуда 

ва пешрафта ҷиҳати такмили имкониятҳо ва ташкили 

захираҳои идоракунии амалӣ дарёфт ва истифода 

карда шаванд. Фаъолияти волонтёрӣ ва 

таҷрибаомӯзии донишҷӯён маҳз аз ҳамин гурӯҳи 

воситаҳо мебошад, ки аз як тараф барои субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ каммасраф, дастрас ва мувофиқ 

ва аз тарафи дигар барои иштироккунандагони асосӣ 

(волонтёрон, донишҷӯён) имконияти такмили дониш, 

малака, маҳорати ташкилотчигӣ, омӯзиши таҷриба, 

дарёфти ҷойи кори оянда, дастгирӣ ва ё саҳм ба 

пешрафти ҷомеа арзёбӣ мегардад. 

Аз ин муҳим, ки бо ин меъёр гурӯҳи уҳдадориҳои 

қонунии субъектҳои дахлдор ҷиҳати фароҳам 

овардани шароити таҷрибаомӯзӣ ва омодасозии 

кадрӣ, ҳамчунин таҳкими захираи кадрӣ татбиқ 

мегарданд. 

Шакл ва тартиби ташкили фаъолияти волонтёрӣ 

ва таҷрибаомӯзии донишҷӯёнро қонунҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи волонтёрӣ», «Дар бораи 

маориф» ва ғайра муқаррар намудаанд. 

Тибқи қисми 2 модди 50 муқаррар гардидааст, ки 

донишҷӯён бо мақсади тақвияти маҳорат, малака ва 

дониш метавонанд ба фаъолияти волонтёрӣ ва ё 

таҷрибаомӯзӣ ҳангоми хизматрасонии сайёҳӣ, тибқи 

муқаррароти Қонуни мазкур, машғул шаванд. 
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Яъне, меъёри мазкур ба донишҷӯ ҳуқуқ додааст, 

ки ӯ метавонад ба фаъолияти волонтёрӣ ва ё 

таҷрибаомӯзӣ ҳамчун хизматрасонии сайёҳӣ 

мустақилона (дар вақтҳои холигӣ) ва ё дар мувофиқа 

бо маъмурияти муассисаи таълимӣ (дар вақтҳои 

муайян) машғул шавад. 

Барои ин ҳар як донишҷӯ метавонад бо 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 

1) дар тамос бошад ва хизматрасониҳои волонтёрӣ ва ё 

таҷрибаомӯзии худро ба онҳо пешниҳод намояд, 

шартнома ба имзо расонад ва хизматрасонӣ намояд. 

Хизматрсонӣ ё фаъолияти донишҷӯӣ (ниг. ба тафс. 

мод. 40) метавонад музднок ё бемузд (волонтёрӣ) 

бошад. 

Қисми 3 моддаи тафсиршаванда ба ин намуди 

фаъолият афзалият дода, пешбинӣ менамояд, ки 

фаъолияти волонтёрӣ ва таҷрибаомӯзии донишҷӯён 

ҳангоми супоридани имтиҳонҳои давлатӣ ба инобат 

гирифта мешавад. 

Барои ин донишҷӯро зарур меояд, ки тибқи 

тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ дар ҳамоҳангӣ 

бо субъект / кордиҳанда дафтарчаи волонтёрӣ / 

таҷрибаомӯзӣ кушода, ҷараёни фаъолияти волонтёрӣ 

ва ё таҷрибаомӯзии худро сабт намояд ва зимни 

имтиҳонҳои давлатӣ ва ё дигар чорабиниҳои муҳим 

онро ба маъмурият (шахсони масъул) пешниҳод 

намояд. 

Аз тафари дигар маъмурияти муассиаҳои таълимӣ 

дар доираи уҳдадориҳои таълимию тарбиявияшон 

вазифадоранд, ки донишҷӯёнро барои машғул шудан 

ба таҷрибаомӯзӣ, такмили дониш, малака ва 

фаъолияти волонтёрӣ талқин намоянд – ҳавасманд 
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гардонанд, зимнан, феҳристи донишҷӯ-волонтёронро 

ҳамчун захираи кадрҳои (шогирдони) болаёқат пеш 

баранд. 

Тибки  қисми 4 модди 50 муқаррар гардидааст, ки 

собиқаи меҳнатии волонтёрии донишҷӯ (шаҳрванд) 

дар соҳаи сайёҳии дохилӣ ҳангоми қабул шудан ба 

кори мувофиқ ба соҳаи сайёҳӣ ба инобат гирифта 

шуда, дар дафтарчаи меҳнатӣ ва дигар сабтҳои 

собиқаи меҳнатӣ дарҷ карда мешавад. 

Яъне, ҳар донишҷӯе, ки таҷрибаи волонтёрии ӯ ба 

соҳаи фаъолияти меҳнатӣ / касбӣ мувофиқат мекунад, 

метавонад барои ворид намудани ин таҷрибаи худ 

ҳамчун собиқаи волонтёрӣ ба дафтарчаи меҳнатӣ ба 

маъмурияти ташкилоти дахлдор (кордиҳанда) 

муроҷиат намояд. Ҳамчунин, зимни тартиб додани 

маълумотнома (варақаи шахсӣ (CV) мумкин аст, ки 

давраи фаъолияти (таҷрибаи) волонтёриро ҳамчун 

дастовард, таҷрибаи амалӣ сабт намуд. 

Илова бар ин, мавриди ҷустуҷӯи ҷойи корӣ шахс 

(донишҷӯ дар оянда) метавонад, ки собиқаи 

волонтёриро ҳамчун таҷрибаи амалӣ муаррифӣ 

намояд. Яъне, бо татбиқи ин меъёр донишҷӯ 

метавонад ҳамзамон дар соҳа ва ё самти муайян 

соҳиби таҷрибаи амалӣ / касбӣ гардад ва албатта, онро 

мавриди интихоби ҷойи корӣ истифода намояд. 

Аз лиҳоз, ҳар донишҷӯро зарур аст, ки ҳанӯз дар 

давраи донишҷӯӣ ду амали бисёр муҳим ва 

аҳамиятнокро барои фаъолияти ояндаи касбии худ ба 

анҷом расонад: 1) касби ояндаи худро мушаххас 

гардонад, самти асосии касби дилхоҳро (барои оянда) 

бо назардошти салоҳиятнокӣ / қобилияти хосса ва 

шавқу рағбати хеш муайян созад; 2) дар ҳамин самти 
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касбии (касби ояндаи) интихобкарда ҳамчун волонтёр 

ва ё таҷрибаомӯз фаъолият намояд. 
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БОБИ 7. ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲОИ ШАҲРВАНДОН 

ҲАНГОМИ САЁҲАТ ДАР ҲУДУДИ МАМЛАКАТ 

 

Моддаи 51. Ҳуқуқи шаҳрвандон ҳангоми саёҳат дар 

ҳудуди мамлакат 

 

Шаҳрвандон ҳангоми саёҳат дар ҳудуди мамлакат 

ҳуқуқ доранд: 

- бо субъекти хизматрасонии сайёҳӣ шартнома ба 

имзо расонанд; 

- дар доираи муқаррароти шартнома шароитҳои 

муносиби хизматрасониро талаб намоянд; 

- маълумоти дахлдорро оид ба хатсайри сайёҳии 

дохилӣ ва шароитҳои саёҳат талаб намоянд; 

- ҳангоми гирифтани зарари моддӣ ва ё маънавӣ 

ҷуброни онро талаб намоянд, агар сабаби он ба амалҳои 

худи онҳо ва ҳолатҳои ба иродаи онҳо вобастанабуда 

алоқамандӣ надошта бошад; 

- риояи ҳуқуқҳои дигари худро, ки қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, талаб 

намоянд. 

 

Боби 7 ҳамчун меъёри заминавӣ ҳуқуқ ва 

уҳдадориҳои шаҳрвандонро ҳангоми саёҳат муқаррар 

менамояд, ки он минбаъд бояд ҳамчун асоси 

шартнома ва ё аҳдҳои байни сайёҳон ва субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ истифода карда шавад.  

Тибқи моддаи 51 ҳуқуқи шаҳрвандон ҳангоми 

саёҳат дар ҳудуди мамлакат чунин муқаррар карда 

шудааст: 

- шаҳрвандон метавонанд бо субъекти 

хизматрасонии сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) оид ба 
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амалӣ намудани хизматрасонии сайёҳӣ шартнома ба 

имзо расонанд. Шартнома метавонад дар доираи 

муқаррароти қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

шакли озод дошта бошад, он метавонад чи аз ҷониби 

фармоишгар (шаҳрванд) ва ё чи аз ҷониби 

иҷрокунанда (ширкати сайёҳӣ) тартиб дода шуда, дар 

мувофиқаи тарафҳо ба имзо расонида шавад; 

- шаҳрвандон метавонанд дар доираи 

муқаррароти шартнома шароитҳои муносиби 

хизматрасониро талаб намоянд. Новобаста аз шарту 

шароитҳои муқарраршудаи шартнома, онро шаҳрванд 

ҳамчун фармоишгар метавонад иваз намояд ва 

ташкили шароитҳои муносибро талаб намояд; 

- шаҳрвандон ҳуқуқ доранд, ки маълумоти 

дахлдорро оид ба хатсайри сайёҳии дохилӣ (ниг. ба 

тафс. мод. 56) ва шароитҳои саёҳат талаб намоянд. Ҳар 

як саёҳат дар доираи хатсайри муайян ташкил карда 

мешавад, ки он мутаносибан бо маълумоти фарох 

таркиб ёфтааст. Маълумоти ҷамъоварда, асосан, барои 

фармоишгарон / шаҳрвандон омода мегардад, зимнан, 

шаҳрванд ҳамчун сайёҳ метавонад, ки маълумоти 

дахлдорро оид ба хатсайри сайёҳӣ, мавзеи сайёҳӣ, 

тарзи хизматрасонӣ ва ғайра талаб намояд; 

- шаҳрвандон метавонанд, ки ҳангоми гирифтани 

зарари моддӣ ва ё маънавӣ ҷуброни онро талаб 

намоянд, агар сабаби он ба амалҳои худи онҳо ва 

ҳолатҳои ба иродаи онҳо вобастанабуда алоқамандӣ 

надошта бошад. Асоси шартномаро маҳз таъмини 

бехатарӣ, кафолати ташкили саёҳат ва хизматрасонии 

муносиб ташкил медиҳад. Аз ин рӯ, ҳангоми бастани 

шартнома шаҳрвандон бояд ба муқаррароти 

инъикоскунандаи бехатарӣ ва кафолатноки ташкили 
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саёҳат таваҷҷуҳ намоянд ва ҳангоми дучор омадан ба 

ҳолатҳои нохуши бо айби субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ рухдода метавонанд, ки ҷуброни зарарро талаб 

намоянд.  
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Моддаи 52. Уҳдадории шаҳрвандон ҳангоми саёҳат дар 

ҳудуди мамлакат 

 

Шаҳрвандон ҳангоми саёҳат дар ҳудуди мамлакат 

уҳдадоранд: 

- талабот ва фармоишу дархостҳои субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳиро дар доираи шартномаи 

дахлдор иҷро намоянд; 

- захираҳои сайёҳиро мақсаднок истифода 

намоянд, ба ҷойҳои манъшуда ворид нашаванд, роҳрав 

ва ҷойҳои ҷамъиятиро ифлос накунанд, ба ёдгориҳои 

таърихию фарҳангӣ зарар нарасонанд, муҳити зистро 

ҳифз намоянд; 

- ба мавзеъҳо ва иншооти хавфнок бе омодагии 

пешакӣ ворид нашаванд (набароянд); 

- ҳуҷҷатҳои заруриро барои саёҳат ва тартиб 

додани шартномаи дахлдор саривақт пешниҳод 

намоянд. 

 

Моддаи 52 гурӯҳи уҳдадориҳои шаҳрвандонро 

ҳангоми саёҳат муқаррар намудааст, ки онҳо бояд дар 

шартнома оид ба хизматрасонии сайёҳӣ ҳамчун асоси 

ҳатмӣ дарҷ карда шаванд, аз ҷумла: 

- шаҳрвандон уҳдадоранд, ки талабот ва 

фармоишу дархостҳои субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳиро дар доираи шартномаи дахлдор иҷро 

намоянд. Шаҳрванд дар давоми ҳаёту фаъолият якчанд 

уҳдадориҳои конститутсионӣ ва ё қонунӣ дорад, ки 

онро бояд ҳамчун қарзи шаҳрвандӣ риоя ва иҷро 

намояд. Зимнан, ҳангоми шартнома оид ба 

хизматрасонии сайёҳӣ ба имзо расонидан уҳдадор аст, 

ки масъалаҳои ба зимма гирифтаашро дар назди 



305 

 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ иҷро намояд, 

бахусус ба роҳнамоии субъектҳо итоат намоянд; 

- шаҳрвандон бояд захираҳои сайёҳиро (ниг. ба 

тафс. мод. 1) мақсаднок истифода намоянд, ба ҷойҳои 

манъшуда ворид нашаванд, роҳрав ва ҷойҳои 

ҷамъиятиро ифлос накунанд, ба ёдгориҳои таърихию 

фарҳангӣ зарар нарасонанд, муҳити зистро ҳифз (ниг. 

ба тафс. мод. 5) намоянд. Ҳангоми саёҳат гурӯҳи 

уҳдадориҳое мавҷуданд, ки риояи онҳо аз ҷониби 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ба сайёҳон / 

шаҳрвандон фаҳмонида мешаванд, аз ҷумла ҳифзи 

муҳити зист, муносибати эҳтиёткорона бо ёдгориҳои 

таърихӣ, халалдор насохтани ҷомеа ва ғайра – 

шаҳрванд / сайёҳро зарур аст, ки талаботро риоя 

намояд. Албатта, риоя накардани талаботи 

гузошташуда ва ё уҳдадориҳои шартномавӣ ҷавобгарӣ 

дорад; 

- шаҳрвандон бояд ба мавзеъҳо ва иншооти 

хавфнок бе омодагии пешакӣ ворид нашаванд 

(набароянд). Ҳолатҳои зиёде ҳангоми саёҳат пеш 

меояд, ки сайёҳ ба он бояд қаблан омодагӣ бинад, аз 

ҷумла баромадан ба кӯҳ, даромадан ба об (кул, дарё) 

барои оббозӣ, лижаронӣ ва ғайра. Дар ин ҳолат, 

новобаста аз он ки сайёҳ фармоишгар аст, субъекти 

хизматрасонии сайёҳӣ (иҷрокунанда) ҳуқуқ дорад, ки 

нисбат ба сайёҳ / шаҳрванд муҷозоти маънкунанда 

татбиқ намояд, зеро ин амал ба гурӯҳи уҳдадориҳои 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ оид ба таъмини 

бехатарӣ дохил мешавад; 

- шаҳрвандон уҳдадоранд, ки ҳуҷҷатҳои заруриро 

барои саёҳат ва тартиб додани шартномаи дахлдор 

саривақт пешниҳод намоянд. Субъектҳои 
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хизматрасонии сайёҳиро зарур меояд, ки дар асоси 

ҳуҷҷатҳои шахсӣ шартнома тартиб дода, 

хизматрасониҳои дахлдорро фармоиш диҳанд, аз ин 

рӯ тамоми ҳуҷҷатҳои дархостшуда бояд аз ҷониби 

шаҳрвандон сари вақт ба иҷрокунанда пешниҳод карда 

шаванд. Албатта, зарур аст, ки нусхаи ҳуҷҷатҳо 

пешниҳод карда шаванд, ба истиснои ҳолатҳое, ки 

(гирифтани раводид, чиптаи ҳавопаймо ва ғ.) 

пешниҳоди асли ҳуҷҷатҳо талаб карда мешавад.  
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БОБИ 8. ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲОИ  СУБЪЕКТҲОИ 

ХИЗМАТРАСОНИИ САЙЁҲӢ 

 

Моддаи 53. Ҳуқуқи шаҳрвандон ба фаъолияти 

хизматрасонии сайёҳӣ 

 

1. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста 

аз миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи 

сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулк, ки ба синни 

18 расидаанд ва қобили амал мебошанд, ҳуқуқи машғул 

шудан ба фаъолияти хизматрасонии сайёҳиро доранд. 

2. Зимни ташкили фаъолияти хизматрасонии 

сайёҳӣ шаҳрвандон ҳуқуқ доранд ба гурӯҳҳо, 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ассотсиатсияҳо муттаҳид 

шаванд. 

3. Ташкилоту муассисаҳо ва иттиҳодияҳои 

ҷамъиятӣ новобаста аз шакли фаъолияташон 

метавонанд ба фаъолияти хизматрасонии дахлдори 

(соҳавии) сайёҳӣ машғул шаванд. 

 

Мутобиқи моддаи 53  ба шаҳрвандон оид ба 

машғул шудан ба фаъолияти сайёҳӣ ё хизматрасонии 

сайёҳӣ ҳуқуқ дода шудааст. Ин меъёри заминавиест, 

ки шаҳрвандро ҳамчун субъекти хизматрасонии 

сайёҳӣ дар ҳолатҳои муайян эътироф менамояд. Ин 

имкониятест, ки кули маҳдудиятҳоро аз байн бурда, 

ҳамчун захира ё манбаи кадрии соҳаи сайёҳии 

мамлакат пазируфта мешавад. 

Қисми 1 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

намудааст, ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон 

новобаста аз миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди 
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динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молу 

мулк, ки ба синни 18 расидаанд ва қобили амал 

мебошанд, ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти 

хизматрасонии сайёҳиро доранд. 

Яъне, ҳар нафаре, ки қобилияти хизматрасонии 

сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) дорад, комилҳуқуқ буда, 

шаҳрвандии Тоҷикистонро дорад, метавонад, ки ба 

намудҳои муайяни фаъолияти сайёҳии дохилӣ (ниг. ба 

тафс. мод. 13) бо тартиби муқаррарнамудаи 

қонунгузорӣ машғул шавад. 

Тибқи қисми 2 моддаи 53 шаҳрвандон зимни 

ташкили фаъолияти хизматрасонии сайёҳӣ 

метавонанд ба гурӯҳҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва 

ассотсиатсияҳо муттаҳид шаванд. 

Намудҳои хизматрасонии сайёҳӣ хеле зиёд аст ва 

қисми асосии онҳо бо Қонуни мазкур муайян карда 

шудаанд. Шаҳрвандон метавонанд, ки ба намуди 

дилхоҳи хизматрасонии сайёҳӣ дар доираи талаботи 

қонунгузорӣ машғул гарданд, ба монанди роҳбаладӣ, 

тарҷумонӣ, пешхизматӣ, волонтёрӣ ва ғайра, зимнан, 

ба иттиҳодияҳо ва ё ассотсиатсияҳои дахлдор 

муттаҳид шаванд. Аъзогӣ ба иттиҳодияҳо ва ё 

ассотсиатсияҳо имкониятҳои ташкили амалии 

шаҳрвандонро зимни хизматрасонии сайёҳӣ васеъ 

мегардонад ва ба танзим медарорад. 

Қисми 3 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

менамояд, ки ташкилоту муассисаҳо ва иттиҳодияҳои 

ҷамъиятӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) новобаста аз шакли 

фаъолияташон метавонанд ба фаъолияти 

хизматрасонии дахлдори (соҳавии) сайёҳӣ машғул 

шаванд. 
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Ин меъёр маҳдудиятҳоро вобаста ба фаъолияти 

намуди хизматрасонии сайёҳӣ аз байн бурда, ба ҳама 

ташкилотҳо аз рӯи самти фаъолияташон машғул шудан 

ба хизматрасонии сайёҳиро ҳуқуқ додааст. 

Мисол: муассисаи таълимӣ метавонад, ки дар 

назди худ мустақилона ва ё дар ҳамкорӣ бо субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ бо тартиби муқаррарнамудаи 

қонунгузорӣ маркази хизматрасонии сайёҳии мактабӣ 

(ниг. ба тафс. мод. 25) ташкил намуда, 

таълимгирандагонро мунтазам ба саёҳат (ниг. ба тафс. 

мод. 1) барорад. Ё ин ки, меҳмонхона метавонад, ки 

мустақилона ва ё дар ҳамкорӣ бо субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ бо тартиби муқаррарнамудаи 

қонунгузорӣ дар ҳудуди худ нуқтаи хизматрасонии 

сайёҳӣ ташкил намуда, меҳмононро мунтазам ба 

саёҳат барорад.       
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Моддаи 54. Ҳуқуқи субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

 

Субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ҳуқуқ доранд: 

- аз имтиёзҳои муқаррарнамудаи Қонуни мазкур 

ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон истифода намоянд; 

- фаъолияти худро дар шакли муносиби ташкилию 

ҳуқуқӣ ба роҳ монанд; 

- бо дигар шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳамкорӣ 

намоянд; 

- бо ҷалби шаҳрвандони хоҳишманд ва зимни 

ҳамкорӣ (шарикӣ) бо шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ гурӯҳҳои 

сайёҳӣ ташкил намоянд; 

- аз хизматрасонии дигар субъектҳои хизматрасо-

нии сайёҳӣ истифода намоянд; 

- дар татбиқи фармоишҳои иҷтимоии давлатӣ, 

грантҳо ва субсидияҳо иштирок намоянд ва барои 

беҳбуди фаъолият қарз гиранд; 

- ба хизматрасонии пулакӣ машғул гарданд; 

- бо шаҳрвандон ҳамчун сайёҳ ва дигар субъектҳо 

ба сифати ҳамкор ва шарик шартнома ба имзо расо-

нанд; 

- намуди дигари фаъолиятро, ки қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардааст, амалӣ намо-

янд. 

 

Мутобиқи муқаррароти моддаи 54 субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ ба амалисозии гурӯҳи чораҳо / 

имкониятҳо ҳуқуқ доранд, аз ҷумла: 

- субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ метавонанд, 

ки аз имтиёзҳои (ниг. ба тафс. мод. 1) 

муқаррарнамудаи Қонуни мазкур ва дигар санадҳои 
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меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода 

намоянд. Бояд иброз намуд, ки Тоҷикистон низоми 

қонунгузории бозравонӣ дошта, меъёрҳо нисбат ба як 

фаъолияти муайян метавонанд дар якчанд қонун 

оварда шуда бошанд. Чунончи, имтиёзҳои соҳаи 

хизматрасонии сайёҳӣ дар якчанд қонунҳо оварда 

шудаанд. Мисол: имтиёз вобаста ба озод будани 

ширкатҳои сайёҳии навтаъсис дар панҷ соли аввали 

фаъолият аз андоз аз фоида дар Кодекси андози 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст. Зимнан, 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳиро зарур аст, ки 

мавриди фаъолият аз имтиёзҳои пешбининамудаи 

гурӯҳи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ истифода намоянд; 

- субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ метавонанд 

фаъолияти худро дар шакли муносиби ташкилию 

ҳуқуқӣ ба роҳ монанд. Тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар амалия якчанд шакли ташкилию 

ҳуқуқӣ мавҷуд аст – шахси воқеӣ, шахси ҳуқуқӣ, 

соҳибкори инфиродӣ. Мутаносибан қонунгузорӣ 

нисбат ба ҳар шакли фаъолият муқаррароти муайян – 

уҳдадорӣ, ҳуқуқҳо ва имтиёзҳои хосро пешбинӣ 

намудааст. Зимнан, субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

дар интихоби шакли ташкилию ҳуқуқӣ озод мебошанд, 

аммо он бояд ба талаботи қонунгузорӣ ҷавобгӯй ва ба 

имконияти (такшилӣ, амалӣ, молиявӣ) худи субъект 

мувофиқ бошад; 

- субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ метавонанд, 

ки бо дигар шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳамкорӣ 

намоянд. Ҳамкории субъектҳо маҳдуд карда 

нашудааст; субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ҳуқуқ 

доранд, ки ҳам субъектҳои ватанӣ ва ҳам бо 

субъектҳои хориҷӣ дар самти хизматрасонии сайёҳӣ 
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ҳамкорӣ намоянд. Албатта, ҳамкорӣ бояд дар асоси 

шартнома ва ё созишномаҳои муайян ба роҳ монда 

шавад, то ин ки самаранокии ҳамкорӣ таъмин гардад; 

- субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ҳуқуқ доранд, 

ки бо ҷалби шаҳрвандони хоҳишманд ва зимни 

ҳамкорӣ (шарикӣ) бо шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 

гурӯҳҳои сайёҳӣ ташкил намоянд. Яъне, ташкили 

гурӯҳҳои сайёҳӣ танҳо ба субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ ҳуқуқ дода шудааст, ки он метавонад дар 

шароити хоҳишмандӣ / манфиатнокии тарафҳо амалӣ 

гардонида шавад; 

- субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ метавонанд  

аз хизматрасонии дигар субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ истифода намоянд. Дар шароити рушди бозори 

хизматрасонии сайёҳӣ доираи субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ васеъ гардида, дар баъзе 

самтҳои он субъектҳои махсусгардонидашуда ба вуҷуд 

омадаанд, ки хизматрасонии маҳдуд, мувофиқан 

босифат ва муносибро манзури муштариён пешниҳод 

намудаанд. Мисол: меҳмонхона (ниг. ба тафс. мод. 18) 

дар як вақт ҳамчун субъекти хизматрасонии сайёҳӣ ба 

ҳисоб меравад, аммо дар доираи хизматрасонии 

моҳмондорӣ маҳдуд мебошад. Мисоли дигар: 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳии хориҷӣ ҳуқуқ 

надоранд, ки дар ҳудуди кишвари дигар хизматрасонӣ 

намоянд, пас барои он амалӣ намудани хизматрасонии 

сайёҳӣ дар шароити ҳамкорӣ / шарикӣ бо субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳии дахлдор ногузир мебошад. Дар 

ин ҳолатҳо, субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

метавонанд, ки байни худ ҳамкорӣ дошта бошанд ва ба 

якдигар хизматрасонӣ намоянд; 
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- субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ҳуқуқ доранд, 

ки дар татбиқи фармоишҳои иҷтимоии давлатӣ (ниг. 

ба тафс. мод. 14), грантҳо (ниг. ба тафс. мод. 22) ва 

субсидияҳо иштирок намоянд ва барои беҳбудии 

фаъолият қарз гиранд. Субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ дар марҳилаи аввали фаъолият ба норасоии 

маблағ дучор мегарданд, зимнан, меъёри мазкур ба 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ҳуқуқ медиҳад, ки 

онҳо ба мақомоти дахлдори давлатӣ, ташкилотҳои 

байналмилалии ҷамъиятӣ ва қарзӣ муроҷиат намуда, 

аз барномаҳои дастгирии молиявӣ – грант, қарз, 

фармоиши иҷтимоӣ ва ғайра истифода намоянд. 

Илова бар ин, гурӯҳи фаъолиятҳое муқаррар карда 

шудаанд, ки аз ҷониби субъектҳои идоракунанда, 

мониторинг ва ҳамоҳангсоз (ниг. ба тафс. мод. 6) маҳз 

дар асоси фармоишҳои иҷтимоии давлатӣ ба роҳ 

монда мешаванд; 

- субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ метавонанд, 

ки ба хизматрасонии пулакӣ машғул гарданд. Қисми 

зиёди хизматрасонии сайёҳӣ, ин хизматрасониҳои 

пулакӣ мебошанд, чун дар асоси харид ба вуҷуд 

меоянд, аммо гурӯҳи муайяни (ками) онҳо ҳамчун 

эҳсонкорӣ низ ба роҳ монда мешаванд. Илова бар ин, 

хизматрасонии намудҳои гуногун мавҷуданд, ки ба 

хизматрасонии сайёҳӣ бевосита рабт дорад, ба 

монанди фурӯши чиптаҳо, фармоиши меҳмонхона, 

таъмини нақлиёт ва ғайра ва амалӣ намудани 

хизматрасонии пулакиро тақозо мекунанд; 

- субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ҳуқуқ доранд, 

ки бо шаҳрвандон ҳамчун сайёҳ ва дигар субъектҳо ба 

сифати ҳамкор ва шарик шартнома ба имзо расонанд. 

Яъне, зимни муроҷиат, фармоиш ва ё ҳамкории 
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мутақобила субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

метавонанд, ки бо шахсони дахлдор шартнома ба имзо 

расонанд. 
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Моддаи 55. Уҳдадориҳои субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ 

 

Субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ уҳдадоранд: 

- тибқи Қонуни мазкур расмиёти баҳисобгириро 

дар Феҳристи давлатӣ ба анҷом расонанд; 

- маҳсулоти хизматрасонии худро ба меъёр даро-

ранд ва бо сифати баланд пешниҳоди шаҳрвандон гар-

донанд; 

 - хатсайри сайёҳии дохилӣ бо фарогирии 

мавзеъҳо, минтақаҳо ва иншооти муайян дошта 

бошанд; 

- бо шаҳрвандони майли саёҳат дошта шартнома 

ба имзо расонанд ва талаботи шартномаро фаҳмонанд; 

- бехатарии шаҳрвандонро ҳангоми саёҳат таъмин 

намоянд; 

- ба шаҳрвандон (сайёҳон) маълумоти заруриро аз 

рӯи хатсайри сайёҳии дохилӣ ва дигар ҳолатҳои хавф-

нок ва тасодуфӣ пеш аз сафар таъмин намоянд; 

- шаҳрвандонро оид ба зарурати суғурта ҳангоми 

беморӣ ва суғуртаи ҳаёт огоҳ созанд ва барои суғурта 

ҳангоми беморӣ ба онҳо мусоидат намоянд; 

- маълумоти заруриро оид ба гурӯҳи сайёҳон ба 

мақомоти дахлдори ҳамоҳангсоз пешниҳод намоянд; 

- зимни муроҷиат ҳуҷҷатҳои дахлдорро ба мақомо-

ти идоракунанда, ҳамоҳангсоз ва мониторингии сайёҳӣ 

пешниҳод намоянд; 

- ҳангоми саёҳат ҳифзи захираҳои сайёҳӣ ва таби-

иро таъмин намоянд; 

- дар ҳолати фурӯхтани хатсайри сайёҳии дохилӣ 

ба дигар субъект маълумоти заруриро дар шартномаи 

иловагӣ ба шаҳрванд (сайёҳ) пешниҳод намоянд; 
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- уҳдадориҳои дигари пешбининамудаи Қонуни 

мазкурро риоя намоянд. 

 

Моддаи 55 субъектҳои хизматрасонии сайёҳиро ба 

иҷрои гурӯҳи уҳдадориҳои хос муваззаф мегардонад, 

ки ба инобат гирифтани онҳо тибқи бастани 

шартномаҳо ва анҷом додани фаъолияти дигари 

ҳуқуқӣ ҳатмӣ мебошад. 

- субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ уҳдадоранд, 

ки тибқи Қонуни мазкур расмиёти баҳисобгириро дар 

Феҳристи давлатӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) ба анҷом 

расонанд. Ин муқарраротест, ки Қонуни мазкур 

ҳамчун механизми танзимкунанда (бар ивази низоми 

иҷозатномадиҳӣ) барои рушди фаъолияти сайёҳӣ 

пешбинӣ намудааст. Шахс / шаҳрванд дар сурате 

ҳамчун субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ эътироф 

мегардад, ки агар дар ҳамин Феҳрист бо тартиби 

муқарраргардида худро ба ҳисоб гузорад (ба қайд 

гирад); 

- субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ уҳдадоранд, 

ки маҳсулоти хизматрасонии худро ба меъёр дароранд 

ва бо сифати баланд пешниҳоди шаҳрвандон 

гардонанд. Тартиби таъмини сифат ва стандартонии 

хизматрасонии сайёҳӣ бо Қонуни мазкур ва 

қонунгузории дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар 

карда шудааст. Субъектҳои хизматрасонии сайёҳиро 

зарур аст, ки ин талаботро риоя намоянд; 

- субъектҳои хизматрасонии сайёҳиро зарур аст, 

ки хатсайри сайёҳии дохилӣ (ниг. ба тафс. мод. 56) бо 

фарогирии мавзеъҳо, минтақаҳо ва иншооти муайян 

(ниг. ба тафс. мод. 1) дошта бошанд. Яъне, ҳар як 

субъекти хизматрасонии сайёҳӣ бояд хатсайрҳои 
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сайёҳӣ дошта (таҳия ва омода намуда), фаъолияти 

хизматрасонии сайёҳиро дар асоси онҳо ба роҳ 

монанд, ба истиснои ҳолатҳое, ки ба намудҳои 

фаъолияти истеҳсолии сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 7) 

рабт дода шудаанд; 

- субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ уҳдадоранд, 

ки бо шаҳрвандони майли саёҳат дошта шартнома ба 

имзо расонанд ва талаботи шартномаро фаҳмонанд. Ба 

шаҳрвандон фаҳмонидани шартҳои шартнома, 

уҳдадориҳо ва ҳуқуқҳои онҳо, ҳолатҳои бехатарӣ ва 

ғайра ба уҳдадориҳои асосии субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ ворид мешавад. Ин амал бояд 

қабл аз ба имзо расонидани шартнома оид ба 

хизматрасонии сайёҳӣ (қабули фармоиш) татбиқ карда 

шавад; 

- субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ уҳдадоранд, 

ки бехатарии шаҳрвандонро ҳангоми саёҳат таъмин 

намоянд. Барои таъмини бехатарӣ субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ бояд ҳамкориро бо мақомоти 

дахлдори давлатӣ ба роҳ монанд ва пеш аз сафар ба 

сайёҳон вобаста ба хавфу хатарҳо фаҳмондадиҳӣ 

гузаронанд; 

- субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ уҳдадоранд, 

ки ба шаҳрвандон (сайёҳон) маълумоти заруриро аз 

рӯи хатсайри сайёҳии дохилӣ ва дигар ҳолатҳои 

хавфнок ва тасодуфӣ пеш аз сафар таъмин намоянд. 

Маълумоти дахлдори хатсайр бояд саҳеҳ, санҷидашуда 

ва дуруст бошад, то ин ки ба сайёҳ ҷиҳати хулосаи 

дуруст баровардан ва баҳо додани имкониятҳои худ 

фурсат дода шавад. Зарур аст, ки маълумотҳои 

хатсайрҳо мунтазам нав карда шуда, ҳамчун замима 

дар шартнома ва ё сомона ҷой карда шаванд; 
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- субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ уҳдадоранд, 

ки шаҳрвандонро оид ба зарурати суғурта ҳангоми 

беморӣ ва суғуртаи ҳаёт огоҳ созанд ва барои суғурта 

ҳангоми беморӣ ба онҳо мусоидат намоянд. Ҳангоми 

саёҳат ба ҳолатҳои гуногуни хатар пешорӯ омадан 

мумкин аст, зимнан, зарур аст, ки ба сайёҳ суғурта 

шудан аз ин намуди ҳолатҳо талқин карда шавад. 

Суғурта масъулияти субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

дар назди сайёҳон кам мекунад ва сифатнокии 

хизматрасонии сайёҳиро таъмин месозад; 

- субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ уҳдадоранд, 

ки маълумоти заруриро оид ба гурӯҳи сайёҳон ба 

мақомоти дахлдори ҳамоҳангсоз (ниг. ба тафс. мод. 14) 

пешниҳод намоянд. Зарур аст, ки бо ҳамоҳангсозии 

мақомоти ваколатдори давлатии соҳаи сайёҳӣ низоми 

огоҳонии қабул ва гусели сайёҳон ба роҳ монда шуда, 

ҷараёни хизматрасонии сайёҳӣ бевосита ва ё ба 

воситаи мақомоти дахлдори давлатӣ ва субъектҳои 

мониторингӣ ҳамоҳанг сохта шавад; 

- субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ уҳдадоранд, 

ки зимни муроҷиат ҳуҷҷатҳои дахлдорро ба мақомоти 

идоракунанда, ҳамоҳангсоз ва мониторингии сайёҳӣ 

(ниг. ба тафс. мод. 11) пешниҳод намоянд. Дар тақвият 

ба сархати боло, дар ин меъёр субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ уҳдадор карда шудаанд, ки 

барои танзими раванди хизматрасонии сайёҳӣ ба 

мақомот ва ё субъектҳои дахлдори ҳамоҳангсоз 

маълумоти заруриро зимни муроҷиат пешниҳод 

намоянд. Субъектҳои ҳамоҳангсоз ва мониторинг 

метавонанд мақомоти давлатӣ ва ё иттиҳодияҳои 

ҷамъиятии сайёҳӣ бошанд; дар ҳар сурат ҳуқуқи 

баробари талаб кардани маълумотро доранд; 
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- субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ уҳдадоранд, 

ки ҳангоми саёҳат ҳифзи захираҳои сайёҳӣ ва табииро 

(ниг. ба тафс. мод. 5) таъмин намоянд. Ҳифзу 

нигаҳдории захираҳои сайёҳӣ ба уҳдадории тарафҳо 

дохил аст, аммо масъулияти бештар ба уҳдаи субъекти 

хизматрасонии сайёҳӣ вогузор карда шудааст. 

Ҳангоми саёҳат субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

бояд доимо рафту гашти сайёҳонро назорат намуда, 

истифодаи бехатар ва безарари объектҳои сайёҳиро 

(ниг. ба тафс. мод. 6) аз ҷониби онҳо таъмин намоянд; 

- субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ уҳдадоранд, 

ки дар ҳолати фурӯхтани хатсайри сайёҳии дохилӣ ба 

дигар субъект маълумоти заруриро дар шартномаи 

иловагӣ ба шаҳрванд (сайёҳ) пешниҳод намоянд. 

Ҳангоми пешниҳод намудан ва ё фурӯхтани маҳсулоти 

сайёҳӣ субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ бояд 

шартномаи иловагӣ карда, маълумоти дахлдорро оид 

ба сайёҳон, мавзеъҳои сайёҳӣ ва ғайра ба субъекти 

дигари хизматрасонии сайёҳӣ (қабулкунанда) таъмин 

намоянд. 
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Моддаи 56. Хатсайри сайёҳии дохилӣ 

 

1. Хатсайри сайёҳии дохилӣ ҷузъи асосии 

маҳсулоти сайёҳӣ буда, самти ҷуғрофии ҷойгиршавии 

сайёҳон ва ташрифи онҳоро ба объекти (мавзеъҳо ва 

маконҳои) сайёҳӣ дар дохили мамлакат муайян 

менамояд. 

2. Хатсайри сайёҳии дохилӣ бояд аз маълумоти 

умумӣ, харита, расмҳо, тарҳ (схема), дараҷаи 

эҳтимолии обу ҳаво ва дигар иттилооти 

тавсифдиҳандаи объекти интихобгардида иборат 

бошад. 

3. Хатсайри сайёҳии дохилӣ аз ҷониби субъекти 

хизматрасонии сайёҳӣ дар доираи муқаррароти Қонуни 

мазкур тартиб дода мешавад, вале бо ин иштироки 

дигар субъектҳо дар раванди тартиб додани хатсайри 

сайёҳии дохилӣ маҳдуд намегардад. 

 

Моддаи 56 ҳамчун меъёри заминавӣ барои 

омодасозии хатсайри сайёҳӣ ва татбиқи он пешбинӣ 

шудааст. 

Тибқи қисми 1 муқаррар карда шудааст, ки 

хатсайри сайёҳии дохилӣ ҷузъи асосии маҳсулоти 

сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) буда, самти ҷуғрофии 

ҷойгиршавии сайёҳон ва ташрифи онҳоро ба объекти 

(мавзеъҳо ва маконҳои) сайёҳӣ дар дохили мамлакат 

муайян менамояд. 

Яъне, қисми асосии маҳсулоти сайёҳиро хатсайри 

сайёҳӣ ташкил медиҳад, ки тамоми масъалаҳои 

амалии хизматрасонии сайёҳӣ фаро мегирад. 

Самти ҷуғрофии ҷойгиршавӣ ва ё сафари сайёҳӣ, 

ин самти умумии саёҳат мебошад, ки номгӯи мамлакат 
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ва минтақаҳои сайёҳиро дарбар мегирад. Пеш аз 

қабули қарори саёҳат сайёҳ самти ҷуғрофӣ ё инки 

самти умумии саёҳатро талаб мекунад, яъне мақсад 

мегузорад, ҷой ва минтақаҳои сафарро қаблан муайян 

созад. 

Объекти (мавзеъҳо ва маконҳои) сайёҳӣ ҳамчун 

қисми таркибии хатсайр фарогири мавзеъҳои асосии 

саёҳат мебошад, ба монанди: осорхонаҳо, боғу 

гулгаштҳо, китобхонаҳо, осоишгоҳо, мамнуъгоҳо, 

куҳсорҳо, кулу саҳро ва ғайра.  

Қисми 2 моддаи 56 ҳамчун идомаи мантиқии 

қисми 1 муқаррар менамояд, ки хатсайри сайёҳии 

дохилӣ бояд аз маълумоти умумӣ, харита, расмҳо, тарҳ 

(схема), дараҷаи эҳтимолии обу ҳаво ва дигар 

иттилооти тавсифдиҳандаи объекти интихобгардида 

иборат бошад. 

Маълумоти умумӣ фарогири арзиши саёҳат бо 

вариантҳои гуногуни он, мавзеъҳои асосии ташриф, 

муҳлат, масофа, намуди саёҳат ва ғайра мебошад, ки 

одатан дар саҳифаҳои аввали хатсайр оварда мешавад. 

Дар ин ҷо нишон дода мешавад, ки ин маблағи  

(арзиши) хатсайр чиро фаро мегирад ва чиро дарбар 

намегирад. Мисол, одатан нархи хастайр таъмини 

меҳмонхона (шабист), хӯроки наҳорӣ, чиптаҳои барои 

воридшавӣ ба объектҳо, роҳбалад ва хизматрасонии 

нақлиётиро фаро гирифта, чунин хизматрасониҳоро ба 

монанди чиптаҳои ҳавопаймоӣ, хӯроки нисфирӯзӣ, 

шом ва хароҷоти дигари шахсиро дар бар намегирад. 

Яъне, дар доираи хатсайр ҳамон хизматрасониҳое 

фаро гирифта мешаванд, ки барои субъекти 

хизматрасонии сайёҳӣ дастрас бошанд.    
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Харитаи саёҳат ҳамаи нуқтаҳои истодан, 

истироҳат, шабист, саворӣ, пиёдагардӣ, хӯрокхурӣ ва 

ғайраро дарбар мегирад. Пеш аз қабули қарори саёҳат 

сайёҳ харитаи саёҳатро талаб мекунад, яъне мақсад 

мегузорад, ҷойи сафар, тарзи расидан ва вақти 

ҳаракатро қаблан муайян созад. 

Расмҳои ё аксҳои объекти (мавзеъҳо ва маконҳои) 

сайёҳӣ ҳамчун қисми таркибии хатсайр инъикосгари 

мавзеъҳои асосии саёҳат мебошанд, ба монанди: 

осорхонаҳо, боғу гулгаштҳо, китобхонаҳо, осоишгоҳо, 

мамнуъгоҳо, куҳсорҳо, кулу саҳро ва ғайра. Расмҳои 

истифодашаванда бояд ҳуқуқи муаллифӣ дошта 

бошанд, беҳтар он аст, ки расмҳо бо фармоиши 

субъекти хизматрасонии сайёҳӣ омода шуда бошанд.   

Ҳар як объекти саёҳат бояд тавзеҳоти хоси худро 

дошта бошад, яъне маълумот дода шавад, ки чаро маҳз 

ҳамин объект хоси саёҳат мебошад. Тавзеҳоти объекти 

сайёҳӣ бояд аз чунин ҷузъиёт иборат бошад: маълумот 

оид ба аҳамиятнокӣ, таърихи пайдоиш, хусусияти 

миллӣ ва ҷаҳонии он ва ғайра. Маълумоти 

пешҳниҳодшуда бояд саҳеҳ, дақиқ ва дуруст бошад. 

Инчунин, вазъи обу ҳаво ва иттилооти дигар 

тавсифдиҳандаи маҳсулоти сайёҳӣ дар хатсайри 

сайёҳӣ оварда мешавад. Инчунин, дар хатсайр 

маълумот дар бораи тарзи гирифтани раводид, шарту 

талаботи воридшавӣ ба ҳудуди мамлакат, урфу одатҳо 

ва ғайра оварда мешаванд. 

Ҷузъиёти аҳамиятнок ва ҳалкунандаи хастайрро 

барномаи ташриф низ ташкил медиҳад. Дар барномаи 

хатсайр вақту соати дақиқи ташриф ба мавзеҳои 

интихобшуда, номгӯи мавзеъҳо, вақти истироҳат, 

шакли саёҳат ва ғайра нишон дода мешаванд.  
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Нуқтаи муҳим он аст, ки зимни таҳияи 

(омодасозии) хатсайри сайёҳӣ бо субъектҳои 

хизматрасон / соҳибмулкони инфрасохтори 

хизматрасонӣ (меҳмонхонаҳо, осорхонаҳо, боғҳо, 

мамнуъгоҳо ва ғайра) бояд шартномаи ҳамкорӣ (оид ба 

пешниҳоди хизматрасонӣ) баста шавад – заминаҳои 

ҳуқуқии тамоми муносибатҳои ҳамкорӣ бояд ташаккул 

дода шаванд.  

Яъне, хатсайри сайёҳӣ, ин маҳсулоти омодакардаи 

субъекти хизматрасонии сайёҳӣ мебошад, ки агар хуб 

омода шуда бошад, метавонад ҷолиби сайёҳон гардад 

– шиносномаи маҳсулоти сайёҳӣ, ин хатсайрӣ сайёҳӣ 

мебошад. 

Дар қисми 3 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

гардидааст, ки хатсайри сайёҳии дохилӣ аз ҷониби 

субъекти хизматрасонии сайёҳӣ дар доираи 

муқаррароти Қонуни мазкур тартиб дода мешавад, 

вале бо ин иштироки дигар субъектҳо дар раванди 

тартиб додани хатсайри сайёҳии дохилӣ маҳдуд 

намегардад. 

Яъне, масъули асосӣ ё ваколатдор барои омода 

сохтани хатсайри сайёҳӣ, ин субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ мебошанд. Аммо агар субъекти 

хизматрасонии сайёҳӣ қобилияти таҳия / омода 

намудани хатсайрро надошта бошад, пас метавонад 

шахсони босалоҳият / қобилиятнок ва ботаҷрибаро 

барои ин хизматрасонӣ / кор ҷалб созад (киро намояд). 
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Моддаи 57. Шартнома оид ба амалисозии хизматрасо-

нии сайёҳӣ 

 

1.  Барои ҷалби шаҳрвандон ба саёҳат байни субъ-

екти хизматрасонии сайёҳӣ ва шаҳрванд(он) шартнома 

ба имзо расонида мешавад. 

2.  Сохтори шартнома оид ба амалисозии хизматра-

сонии сайёҳӣ иборат аст, аз: 

- нишонии тарафҳо боназардошти ному насаб ва 

суроғаи воқеӣ; 

- маълумоти асосӣ (мавзӯъ) оид ба хизматрасонии 

сайёҳӣ ва хатсайри сайёҳии дохилӣ;  

- ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафҳо; 

- арзиши (хароҷоти) хизматрасонӣ, ки аз ҷониби 

шаҳрванд пардохт карда мешавад; 

- воситаҳои пардохти ҳақи хизматрасонӣ; 

- муҳлати амали шартнома ва давраи (рӯзҳои) 

ташкили саёҳат; 

- шумораи сайёҳон барои ташкили гурӯҳ; 

- воситаҳои ташкилии хизматрасонӣ, ба монанди 

нақлиёт, меҳмонхона ва хӯрок; 

- таъмини бехатарии шаҳрванд ҳангоми хизматра-

сонӣ; 

- талабот оид ба вазъи саломатии шаҳрванд, ки бо 

маълумотномаи тиббӣ тасдиқ шудааст; 

- масъулияти тарафҳо, аз ҷумла барои расонидани 

зарари моддӣ, молиявӣ, асосҳо ва тартиби тағйир додан 

ва қатъ намудани  шартнома. 

3.  Ҳангоми ба имзо расонидани шартнома 

субъекти хизматрасонии сайёҳӣ ба шаҳрванд(он) 

(сайёҳон) маълумоти зеринро пешниҳод менамояд: 
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- ҳолатҳое, ки сайёҳ наметавонад дар рафти саёҳат 

иштирок намояд; 

- чораҳои бехатарӣ ҳангоми саёҳат; 

- ҳолатҳое, ки субъекти хизматрасонии сайёҳиро 

аз ҷавобгарӣ озод менамояд; 

- талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

меъёрҳои муайянгардида, ки риояи онҳо ҳатмӣ мебо-

шад. 

4. Бекор намудани шартнома аз ҷониби ҳар ду та-

раф ва ё яке аз онҳо бо огоҳонидани хаттии тарафи ди-

гар дар муҳлати то 10 рӯз пеш аз сафари сайёҳӣ ба амал 

бароварда мешавад. 

5. Дар сурати ташкил нагардидани гурӯҳи сайёҳон 

бо теъдоди муайяншуда субъекти хизматрасонии 

сайёҳӣ метавонад шартномаро қатъ намояд.  

6. Дар ҳолати қатъ гардидани шартнома бо сабаби 

ташкил нагардидани гурӯҳ субъекти хизматрасонии 

сайёҳӣ тамоми маблағи қаблан ҷамъ овардашударо ба 

сайёҳ дар муҳлати то 10 рӯз бар мегардонад. 

7. Дар ҳолати аз ҷониби сайёҳ қатъ гардидани 

шартнома субъекти хизматрасонии сайёҳӣ маблағи қа-

блан ҷамъ овардашударо бо нигоҳ доштани қисми ма-

блағи хароҷотшуда ба сайёҳ дар муҳлати то 10 рӯз бар 

мегардонад.   

8. Пеш аз оғози саёҳат (сафар) сайёҳ метавонад 

ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шартномавии худро ба шахси 

сеюм супорад, зимнан субъекти хизматрасонии 

сайёҳиро оид ба қарори қабулгардида огоҳ созад. 

9. Субъекти хизматрасонии сайёҳӣ дар ҳолатҳои 

зерин метавонад шартномаро қатъ намояд: 

- бемории сироятӣ доштани сайёҳ; 
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- машғул будани сайёҳ ба фаъолият ё амале, ки 

тартиботи ҷамъиятиро халалдор месозад ва ё меъёрҳои 

умумиахлоқиро вайрон менамояд; 

- машғул будани сайёҳ ба фаъолият ё амале, ки 

ҳуқуқ ва манфиатҳои сайёҳонро поймол месозад; 

- ҳолатҳои дигаре, ки тибқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шудаанд. 

 

Моддаи 57 таркиби шартномаи хизматрасонии 

сайёҳиро муқаррар менамояд, ки риояи он аз ҷониби 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ҳатмӣ мебошад. 

Қисми 1 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

менамояд, ки барои ҷалби шаҳрвандон ба саёҳат байни 

субъекти хизматрасонии сайёҳӣ ва шаҳрванд (он) 

шартнома ба имзо расонида мешавад. 

Яъне, хизматрасонии сайёҳӣ танҳо дар сурати ба 

имзо расидани шартномаи дахлдор ба роҳ монда 

мешавад. Зимнан, маҳз шартнома метавонад, ки 

ҳуқуқу уҳдадориҳои тарафҳоро васеъ инъикос ва ҳифз 

намояд. 

Тибқи қисми 2 моддаи 57 таркиби шартнома 

мушаххас оварда шудааст. 

Сохтори (таркиби) шартнома оид ба амалисозии 

хизматрасонии сайёҳӣ бояд аз нишондиҳандаҳои 

асосии ҳуқуқӣ иборат бошад, ба монанди: нишонии 

тарафҳо боназардошти ному насаб ва суроғаи воқеӣ 

(суроға метавонад ҳуқуқӣ бошад, агар он барои 

тарафҳо суроғаи воқеӣ бошад. Суроғаи воқеӣ суроғаи 

истиқомати доимӣ мебошад); маълумоти асосӣ 

(мавзӯъ) оид ба хизматрасонии сайёҳӣ ва хатсайри 

сайёҳии дохилӣ (ниг. ба тафсири моддаи 56); ҳуқуқ ва 

уҳдадориҳои тарафҳо; арзиши (хароҷоти) 
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хизматрасонӣ, ки аз ҷониби шаҳрванд пардохт карда 

мешавад (яъне маблағи умумии хизматрасонӣ, ки 

талаб карда мешавад); воситаҳои пардохти ҳақи 

хизматрасонӣ (нақдӣ, ғайринақдӣ, пардохт, 

пешпардохт, муҳлати пардохт, тарзи 

ҳисоббаробаркунӣ ва ғайра); муҳлати амали шартнома 

ва давраи (рӯзҳои) ташкили саёҳат (муҳлати шартнома 

бояд тамоми давраи омодагӣ, ташкили саёҳат ва 

ҳисоббаробаркуниро фаро гирад); шумораи сайёҳон 

барои ташкили гурӯҳ (агар саёҳат гурӯҳӣ бошад); 

воситаҳои ташкилии хизматрасонӣ, ба монанди, 

нақлиёт, меҳмонхона ва хӯрок; таъмини бехатарии 

шаҳрванд ҳангоми хизматрасонӣ (ҳамаи он 

хизматрасониҳое, ки бо маблағи муқарраршуда фаро 

гирифта мешаванд); талабот оид ба вазъи саломатии 

шаҳрванд, ки бо маълумотномаи тиббӣ тасдиқ шудааст 

(агар тибқи талаботи хатсайр зарурат дошта бошад, 

маълумотномаи тиббӣ талаб карда мешавад); 

масъулияти тарафҳо, аз ҷумла барои расонидани 

зарари моддӣ, молиявӣ, асосҳо ва тартиби тағйир 

додан ва қатъ намудани  шартнома (ҷавобгарии 

тарафҳо дар ҳолатҳои иҷро накардани уҳдадориҳо ва 

расонидани зарар ба сифати муҷозот оварда мешавад). 

Мутобиқи қисми 3 моддаи 57 муқаррар карда 

шудааст, ки ҳангоми ба имзо расонидани шартнома 

субъекти хизматрасонии сайёҳӣ ба шаҳрванд(он) 

(сайёҳон) маълумоти муайянро пешниҳод менамояд, 

аз ҷумла: 

- ҳолатҳое, ки сайёҳ наметавонад дар рафти 

саёҳат иштирок намояд. Ҳолатҳои зиёд аст, ки 

мавриди саёҳат дахолати сайёҳро талаб намекунад, ба 

монанди фармоиши хӯрок, киро кардани нақлиёт, 
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баррасии масъалаҳои хизматрасонӣ бо субъектҳои 

дигари хизматрасонӣ ва ғайра. Инчунин, сайёҳ 

наметавонад самти хатсайрро тағйир диҳад ва ё 

ҷузъиёти муайяни онро ба нафъи шахсӣ истифода 

намояд. Дар ин ҳолатҳо, сайёҳ ҳуқуқи дахл / саркашӣ 

карданро надорад, агар шартнома тартиби дигареро 

муқаррар накарда бошад; 

- чораҳои бехатарӣ ҳангоми саёҳат. Субъекти 

хизматрасонии сайёҳӣ вазифадор аст, ки вобаста ба 

ҳолатҳои хатарноки саёҳат ба сайёҳ маълумот диҳад, 

ҳамчунин ӯро оид ба риояи техникаи бехатарӣ огоҳ 

созад; 

- ҳолатҳое, ки субъекти хизматрасонии сайёҳиро 

аз ҷавобгарӣ озод менамояд. Ҳолатҳои фавқулода, 

офатҳои табиӣ ва ғайра, ки ба иродаи субъекти 

хизматрасонии сайёҳӣ вобастагӣ надоранд ва ё 

ҳолатҳое, ки бинобар амалӣ ё беамалии сайёҳ, берун аз 

муқаррароти хатсайри сайёҳӣ ба вуқуъ меоянд, 

субъекти хизматрасонии сайёҳиро аз ҷавобгарӣ озод 

менамояд; 

- талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва меъёрҳои муайянгардида, ки риояи онҳо ҳатмӣ 

мебошад. Ба сайёҳ талаботи қонунгузорӣ ва тарзу 

тартиби хизматрасонӣ, рафтору амал фаҳмонида 

мешавад. Инчунин, оқибатҳои ҷавобгарӣ дар натиҷаи 

риоя накардани қонунгузорӣ ба сайёҳ бояд расонида 

шавад. 

Қисми 4 моддаи тафсиршаванда ҳолатҳои бекор 

кардани шартномаро пешбинӣ намудааст – бекор 

намудани шартнома аз ҷониби ҳар ду тараф ва ё яке аз 

онҳо бо огоҳонидани хаттии тарафи дигар дар муҳлати 
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то 10 рӯз пеш аз сафари сайёҳӣ ба амал бароварда 

мешавад. 

Яъне, қарор оид ба бекор кардани шартнома аз 

ҷониби тарафҳо бояд то 10 рӯзи оғози саёҳат қабул 

карда шуда, ба тарафи дахлдор огоҳномаи хаттӣ 

фиристода шавад. Дар акси ҳол, тарафи дахлдор бо 

тартиби муқаррарнамудаи шартнома ва ё қонунгузорӣ 

ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.   

Тибқи қисми 5 моддаи 57 муқаррар карда 

шудааст, ки дар сурати ташкил нагардидани гурӯҳи 

сайёҳон бо теъдоди муайяншуда субъекти 

хизматрасонии сайёҳӣ метавонад шартномаро қатъ 

намояд. 

Аммо муҳлати қатъ намудани шартнома бояд ба 

талаботи қисми 4 ҳамин модда мухолиф набошад, яъне 

қарори дахлдор то 10 рӯз бояд қабул карда шуда, ба 

сайёҳон маълумоти дахлдор расонида шавад. Умуман, 

дар таҷриба чунин ҳолатҳо хеле зиёданд, ки онҳо бар 

асоси талаботи хатсайри сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 56) 

ба вуқуъ меоянд. Яъне, хатсайр агар барои 

хизматрасонӣ ба гурӯҳи сайёҳон иборат аз 15 нафар 

омода шуда бошад, пас дар сурати кам гардидани (пур 

нашудани) гурӯҳ арзиши он баланд мешавад, зимнан, 

субъект маҷбур мешавад, ки муҳлати саёҳатро тағйир 

диҳад ё онро қатъ гардонад. Албатта, ин камбудии 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ арзёбӣ мегардад. 

Қисми 6 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

менамояд, ки дар ҳолати қатъ гардидани шартнома бо 

сабаби ташкил нагардидани гурӯҳ субъекти 

хизматрасонии сайёҳӣ тамоми маблағи қаблан ҷамъ 

овардашударо ба сайёҳ дар муҳлати то 10 рӯз бар 

мегардонад. 
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Албатта, дар ҳолати бо айби субъекти 

хизматрасонии сайёҳӣ қатъ гардидани шартнома, 

ҳаҷми маблағи пардохтшуда пурра бар гардонида 

мешавад. Муҳлати бар гардонидани маблағ 10 рӯз аз 

санаи қабули қарори дахлдор ба ҳисоб гирифта 

мешавад.  

Тибқи қисми 7 моддаи 57 муқаррар гардидааст, ки 

дар ҳолати аз ҷониби сайёҳ қатъ гардидани шартнома 

субъекти хизматрасонии сайёҳӣ маблағи қаблан ҷамъ 

овардашударо бо нигоҳ доштани қисми маблағи 

хароҷотшуда ба сайёҳ дар муҳлати то 10 рӯз бар 

мегардонад. 

Яъне, ҳолатҳое дучор мегарданд, ки сайёҳ бинобар 

сабабҳои муайян ва камаҳамиятӣ аз саёҳат даст 

мекашад ва бар гардонидани маблағи пардохтшударо 

талаб мекунад. Аммо, субъекти хизматрасонии сайёҳӣ 

одатан тибқи муқаррароти шартнома дарҳол пас аз 

пардохт шудани маблағи хастайри сайёҳӣ ба фармоиш 

додани хизматрасониҳо шуруъ мекунад, яъне қисми 

муайяни маблағро харҷ мекунад. Пас, маблағи 

пардохтшуда бо назардошти нигоҳ доштани (тарҳи) 

хароҷоти анҷомёфта ба сайёҳ бар гардонида мешавад, 

ба истиснои риоя гардидани талаботи қисми 4 ҳамин 

модда. 

Қисми 8 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

менамояд, ки пеш аз оғози саёҳат (сафар) сайёҳ 

метавонад ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шартномавии худро 

ба шахси сеюм супорад, зимнан субъекти 

хизматрасонии сайёҳиро оид ба қарори қабулгардида 

огоҳ созад. 

Дар сурати барои сайёҳ имконнопазир гардидани 

саёҳат, ӯ метавонад, ки роҳхати худро ба шахси дигар 
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супорад. Дар ин ҳолат, сайёҳ бояд қаблан субъекти 

хизматрасонии сайёҳиро аз ин қарори худ огоҳ 

намуда, шартномаи иловагӣ ба имзо расонад. Аз санаи 

эътибор пайдо кардани шартномаи иловагӣ ҳуқуқу 

уҳдадориҳои сайёҳ ба шахси дигар мегузарад. 

 Тибқи қисми 9 моддаи 57 субъекти 

хизматрасонии сайёҳӣ дар ҳолатҳои муайян, ки ба он 

вобастагӣ надорад, метавонад шартномаро қатъ 

намояд, аз ҷумла: 

- бемории сироятӣ доштани сайёҳ. Зимни ошкор 

шудани чунин беморӣ, ба хотири эмин нигоҳ доштани 

дигар сайёҳон ва хизматрасонон шартнома метавонад 

қатъ карда шуда, маблағи пардохтшуда бо нигоҳ 

доштани хароҷоти дахлдор пас гардонида шавад; 

- машғул будани сайёҳ ба фаъолият ё амале, ки 

тартиботи ҷамъиятиро халалдор месозад ва ё 

меъёрҳои умумиахлоқиро вайрон менамояд. Мавриди 

рафтори ношоистаи сайёҳ субъекти хизматрасонии 

сайёҳӣ метавонад, ки шартномаро қатъ намуда, бо 

тартиби муқарраргардида барои муҷозоти сайёҳ ба 

мақомоти дахлдори давлатӣ муроҷиат намояд; 

- машғул будани сайёҳ ба фаъолият ё амале, ки 

ҳуқуқ ва манфиатҳои сайёҳонро поймол месозад. 

Сайёҳ наметавонад худро аз дигарон болотар донад ва 

манфиатҳои дигаронро поймол созад. Дар ин сурат 

шартнома метавонад, ки аз ҷониби субъекти 

хизматрасонии сайёҳӣ қатъ карда шуда, нисбати сайёҳ 

– вайронкунандаи муқаррароти шартнома тадбирҳои 

муҷозотӣ андешида шавад. 
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БОБИ 9. БЕХАТАРИИ САЁҲАТИ ШАҲРВАНДОН 

 

Моддаи 58. Кафолатҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ 

ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот оид ба 

таъмини бехатарии сайёҳон 

  

1. Мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот оид ба таъмини 

бехатарии саёҳати шаҳрвандон масъул мебошанд. 

2. Мақомоти дахлдори марказӣ ва маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ низоми огоҳонидани сайёҳонро аз 

хавфу хатарҳои муайяншуда ва ҳолатҳои фавқулода ба 

роҳ мемонанд. 

3. Мақомоти ваколатдори давлатии соҳаи 

ҳолатҳои фавқулода барои таъмини бехатарии сайёҳон 

бахши махсуси доимоамалкунандаи худро ташкил 

медиҳанд. 

4. Дар ҳолати рух додани ҳолатҳои фавқулода ё 

садамавӣ мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот дарҳол тибқи 

муқаррароти қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

амалиёти наҷотдиҳиро ба роҳ мемонанд. 

 

Сайёҳон / шаҳрвандон ба бехатарии саёҳати худ 

доимо афзалият медиҳанд, зимнан, давлатҳо ва 

ҷомеаи байналмилалӣ дар умум ҷиҳати фароҳам 

овардани шароитҳои мусоиди хизматрасониҳо 

мунтазам талабот мегузоранд. Аз ин рӯ, дар боби 9 

масъалаи таъмини бехатарии шаҳрвандон ҳангоми 

саёҳат ба инобат гирифта шудааст. 
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Яке аз шартҳои асосии рушди сайёҳӣ ин таъмини 

бехатарии сайёҳон ба ҳисоб рафта, он дар Хартияи 

сайёҳӣ, ки соли 1985 дар иҷлосияи VI Ассамблеяи 

Генералии Созмони Умумиҷаҳонии Сайёҳӣ дар шаҳри 

София (Булғория) тасдиқ карда шудааст ва дар Кодекси 

этикаи сайёҳӣ, ки соли 1999 дар шаҳри Сантяго (Чили) 

қабул гардидааст, инъикос ёфтааст. 

Бехатарии сайёҳ аз тадбирҳои андешидаи 

субъектҳои хоҷагидори соҳаи сайёҳӣ ҳангоми ташкили 

хатсайрҳо вобастагӣ дорад. Барои таъмини бехатарии 

сайёҳон ба инобат гирифтани масъалаҳои зерин зарур 

аст: таълими сайёҳон бо қоидаҳои бехатарӣ, назорати 

риояи қоидаҳо ва меъёрҳои бехатарӣ, беҳтар кардани 

фаъолияти субъектҳои хоҷагидори соҳаи сайёҳӣ 

ҷиҳати хизматрасонии сайёҳон ва таъмини 

маълумотнокии сайёҳон оид ба масъалаҳои бехатарии 

онҳо ҳангоми ташкили хатсайрҳои сайёҳӣ. 

Мутобиқи моддаи 58 кафолатҳои мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии 

шаҳрак ва деҳот оид ба таъмини бехатарии саёҳати 

шаҳрвандон муқаррар карда шудааст. 

Қисми 1 моддаи тафсиршаванда мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии 

шаҳрак ва деҳотро уҳдадор месозад, ки бехатарии 

саёҳати шаҳрвандонро таъмин намоянд. 

Барои ин мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва 

мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳотро зарур аст, 

ки қоидаҳои (тартиби) таъмини бехатарии саёҳати 

шаҳрвандонро дар ҳудудҳои маъмурии алоқаманд 

таҳия ва бо тартиби муқарраргардида ба тасвиб 

расонанд. Ҳамчунин, зарур аст, ки аз ҳисоби сохторҳои 

дахлдор гурӯҳи зудамал ташкил намуда, нишонии 
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онро (рақами телефон, суроға ва ғайра) ба ҳар як 

сайёҳи ба ҳудуди маъмурӣ воридшаванда дар шакли 

варақаи иттилоотӣ / огоҳонӣ расонанд. 

Тибқи қисми 2 моддаи 58 муқаррар карда 

шудааст, ки мақомоти дахлдори марказӣ ва маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ низоми огоҳонидани сайёҳонро аз 

хавфу хатарҳои муайяншуда ва ҳолатҳои фавқулода ба 

роҳ мемонанд. 

Низоми огоҳонидан аз хавфу хатар – маҷмӯи 

чорабиниҳое мебошад, ки дар шакли огоҳонӣ ва 

иттилоотонӣ вобаста ба хавфу хатарҳои муайяншуда 

(пешоянда) ва ҳолатҳои фавқулода дар такя ба 

манбаъҳои муътамад ба амал бароварда мешавад. 

Манбаъҳои муътамад – ин мақомоти дахлдори 

давлатӣ ва ташкилоту муассисаҳое ба ҳисоб мераванд, 

ки ба таҳлил ва пешгӯии вазъи обу ҳаво, пешбинии 

офатҳои табиӣ, ҳолатҳои фавқулода ва ғайра 

салоҳиятнок (касбӣ) ва ваколатдор мебошанд. 

Ҳамин тариқ, мақомоти дахлдори марказӣ ва 

маҳаллии ҳокимияти давлатиро зарур аст, ки дар 

шароити ҳамоҳангӣ тартиби ташкил ва фаъолияти 

доимии низоми огоҳонидани сайёҳонро аз хавфу 

хатарҳои муайяншуда ва ҳолатҳои фавқулода таҳия ва 

амалӣ гардонанд. Мақомоти дахлдори марказӣ 

метавонад оид ба масъалаҳои бехатарӣ сайёҳонро 

ҳанӯз дар сарҳади мамлакат огоҳ созад, мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бошад, дар ҳудуди 

маъмурӣ (мавриди ворид шудан). 

Тибқи қисми 3 моддаи тафсиршаванда мақомоти 

ваколатдори давлатии соҳаи ҳолатҳои фавқулода 

барои ташкили бахши махсуси доимоамалкунандаи 

таъмини бехатарии сайёҳон вазифадор гардидааст. 
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Аз ин рӯ, мақомоти ваколатдори давлатии соҳаи 

ҳолатҳои фавқулодаро зарур аст, ки бо назардошти 

талаботи Қонуни мазкур қоидаҳои (тартиби) 

фаъолияти бахши махсуси доимоамалкунандаи 

таъмини бехатарии сайёҳонро таҳия намуда, ин 

бахшро ҳамчун воҳиди сохторӣ ё дигар шакли 

муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таъсис дода, фаъолияти амалии доимии онро бо 

фарогирии тамоми минтақаҳо (ташкили намояндагиҳо 

дар минтақаҳо (шаҳру ноҳияҳо) таъмин намояд. 

 Қисми 4 моддаи 58 муқаррар намудааст, ки дар 

ҳолати рух додани ҳолатҳои фавқулода ё садамавӣ 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот дарҳол тибқи 

муқаррароти қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

амалиёти наҷотдиҳиро ба роҳ мемонанд. 

Яъне, наҷот додани сайёҳон ҳангоми рух додани 

ҳолатҳои фавқулода ё садамавӣ (ҳодисаҳои нохуш, 

садама, беморӣ, фавт ва ғайра) бар уҳдаи мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ (мақомоти марказӣ ва маҳаллии 

ҳокимияти иҷроия) ва мақомоти худидоракунии 

шаҳрак ва деҳот (ҷамоатҳо) вогузор мебошад. Аз ин рӯ, 

зарур аст, ки барои пешгирии ин ҳолатҳо ва огоҳонӣ 

мунтазам тадбирҳо андешида шавад, зеро дар ҳар 

сурат вобаста ба таъмини бехатарии сайёҳон мақомоти 

номбаршуда масъул (ҷавобгар) мебошанд. 

       

   

   



336 

 

Моддаи 59. Масъулияти субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ оид ба фароҳам овардани шароити бехатарӣ дар 

раванди ташкили саёҳати шаҳрвандон 

 

1. Ба фароҳам овардани шароити бехатарӣ дар 

раванди ташкили саёҳати шаҳрвандон субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ масъул мебошанд. 

2. Субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ уҳдадоранд, 

ки санадҳо ва меъёрҳои таъминкунандаи бехатарии 

истеҳсолӣ ва зиддисухториро риоя намоянд. 

3. Субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ барои 

такмили дониш ва иттилоотнокии кормандон ва 

таҷрибаомӯзони (волонтёрони) худ оид ба таъмини 

бехатарӣ ҳангоми хизматрасонӣ мунтазам давраҳои 

(курсҳои) омӯзишӣ ташкил менамоянд ва ё барои 

гузаштани омӯзишҳои дахлдор онҳоро равона 

месозанд. 

4. Субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ тартиби 

истифодаи объектҳои сайёҳӣ, амалӣ гардонидани 

тадбирҳои бехатарӣ ҳангоми ҳолатҳои фавқулода, 

хизматрасонӣ ба гурӯҳҳое, ки барои сайру саёҳат 

имконияти маҳдуд доранд, расонидани кумаки аввалия 

зимни садама ва ҳолатҳои фавқулода ва дигар 

ҳолатҳоро ба кормандон ва таҷрибаомӯзони 

(волонтёрони) худ меомӯзонанд. 

 

Моддаи 59 дар баробари мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ (ниг. ба тафсири боло) субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳиро барои фароҳам овардани 

шароити бехатарӣ дар раванди ташкили саёҳати 

шаҳрвандон масъул гардонидааст. 
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Қисми 1 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

менамояд, ки ба фароҳам овардани шароити бехатарӣ 

дар раванди ташкили саёҳати шаҳрвандон субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ масъул мебошанд. 

Уҳдадории субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

(ниг. ба тафс. мод. 1) оид ба таъмини бехатарӣ маҳдуд 

буда, он танҳо раванди ташкили саёҳатро фаро 

мегирад. Яъне, субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

уҳдадоранд, ки бехатарии саёҳати сайёҳонро дар 

доираи ваколатҳои муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ва 

дар муҳлати (санаҳои) муайяннамудаи шартномаи 

хизматрасонии сайёҳӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти 

дахлдори давлатӣ таъмин намоянд. 

Албатта, барои таъмини бехатарии сайёҳон 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ бояд бо мақомоти 

дахлдори давлатӣ ва ташкилоту муассисаҳои 

салоҳиятнок ҳамкорӣ намоянд. Инчунин, ба сайёҳон 

пеш аз сафар маълумоти дахлдорро оид ба хавфу 

хатарҳои имконпазир расонанд. 

Тибқи қисми 2 моддаи 59 субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ уҳдадоранд, ки санадҳо ва 

меъёрҳои таъминкунандаи бехатарии истеҳсолӣ ва 

зиддисухториро риоя намоянд. 

Санадҳо ва меъёрҳои таъминкунандаи бехатарии 

истеҳсолӣ ва зиддисухторӣ – маҷмӯи ҳуҷҷат / 

тадбирҳое мебошанд, ки аз ҷониби мақомоти 

дахлдори давлатӣ ва ташкилоту муассисаҳои 

салоҳиятнок барои иҷро / риоя ба амал бароварда 

мешаванд. 

Субъектҳои хизматрасонии сайёҳиро зарур аст, ки 

ин муқарраротро оид ба бехатарии истеҳсолӣ ва 

зиддисухторӣ таъмин намуда, вобаста ба муҳтавои 
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онҳо ва ҷавобгарӣ / масъулият ба сайёҳон маълумот 

расонад. 

 Қисми 3 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

кардааст, ки субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ барои 

такмили дониш ва иттилоотнокии кормандон ва 

таҷрибаомӯзони (волонтёрони) худ оид ба таъмини 

бехатарӣ ҳангоми хизматрасонӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) 

мунтазам давраҳои (курсҳои) омӯзишӣ ташкил 

менамоянд ва ё барои гузаштани омӯзишҳои дахлдор 

онҳоро равона месозанд. 

Таъмини бехатарӣ танҳо дар асоси иттилоотнокӣ 

имконнопазир аст. Аз ин рӯ, субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ муваззаф гардидаанд, ки 

кормандони масъули худ, аз ҷумла роҳбаладонро 

вобаста ба азхудкунии дониш ва малакаи таъмини 

бехатарӣ ҳангоми саёҳат омӯзонанд. Барои ин мебояд 

бо ҷалби мутахассисони ботаҷриба ва масъулони 

мақомоти дахлдори давлатӣ мунтазам давраҳои 

омӯзишию таҷрибаомӯзӣ ташкил карда шаванд. 

Қисми 4 ҳамчун идомаи мантиқии қисми 3  

моддаи 59 муқаррар менамояд, ки субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ тартиби истифодаи объектҳои 

сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 6), амалӣ гардонидани 

тадбирҳои бехатарӣ ҳангоми ҳолатҳои фавқулода, 

хизматрасонӣ ба гурӯҳҳое, ки барои сайру саёҳат 

имконияти маҳдуд доранд, расонидани кумаки 

аввалия зимни садама ва ҳолатҳои фавқулода ва дигар 

ҳолатҳоро ба кормандон ва таҷрибаомӯзони 

(волонтёрони) (ниг. ба тафс. мод. 7) худ меомӯзонанд. 

Яъне, субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ 

вазифадоранд, ки кормандон ва таҷрибаомӯзони 

(волонтёрони) худро вобаста ба таъмини бехатарӣ – 
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расонидани кумаки аввалия зимни садама ва ҳолатҳои 

фавқулода қаблан тариқи ташкили давраҳои омӯзишӣ 

омода сохта, сипас онҳоро ба хизматрасонии сайёҳӣ 

рухсат диҳанд. Зеро, дар баробари таъмини сифатноки 

бехатарӣ, ҳангоми рух додани ҳодисаҳои нохуш зарур 

аст, ки то омада расидани наҷотдиҳандагон / табибон 

ба ҷабрдидагон кумаки аввалия расонида шавад. 
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Моддаи 60. Масъулияти шаҳрвандон оид ба риояи 

талаботи бехатарӣ ҳангоми саёҳат 

 

1. Шаҳрвандон ҳангоми саёҳат уҳдадоранд, ки 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

меъёрҳои таъминкунандаи бехатарии истеҳсолӣ ва 

зиддисухториро риоя кунанд ва аз рӯи ин масъалаҳо ба 

дастурҳои субъекти хизматрасонии сайёҳӣ итоат 

намоянд. 

2. Шаҳрвандон ҳангоми саёҳат бояд тартиботи 

ҷамъиятиро риоя намуда, дар доираи муқаррароти 

хатсайри сайёҳии дохилӣ амал намоянд. 

3. Шаҳрвандон ҳангоми саёҳат ба эҳтироми урфу 

одатҳо ва анъанаҳои маҳаллӣ ва зарар нарасонидан ба 

захираҳои сайёҳии маҳал масъул мебошанд.  

 

Моддаи 60 уҳдадориҳои шаҳрвандонро вобаста ба 

таъмини бехатарии истеҳсолӣ ва зиддисухторӣ муайян 

месозад. Зимнан, ба таъмини бехатарӣ чи 

хизматрасон, чи муштарӣ ва чи мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ масъулияти баробар доранд. 

Дар қисми 1 моддаи тафсиршаванда муқаррар 

гардидааст, ки шаҳрвандон ҳангоми саёҳат 

уҳдадоранд, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва меъёрҳои таъминкунандаи бехатарии 

истеҳсолӣ ва зиддисухториро риоя кунанд ва аз рӯи ин 

масъалаҳо ба дастурҳои субъекти хизматрасонии 

сайёҳӣ итоат намоянд. 

Ин маънои онро дорад, ки агар талаботи 

бехатарии (аз ҷониби мақомоти дахлдори давлатӣ ва ё 

субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ) гузошташуда аз 

ҷониби шаҳрванд / сайёҳ риоя ё иҷро карда нашавад, 
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пас масъулияти таъмини бехатарӣ ё ҷавобгарӣ ба души 

шаҳрванд / сайёҳ меафтад. Яъне, дар ин сурат ҳангоми 

ба ҳолатҳои нохуш дучор шудани сайёҳ субъектҳои 

дахлдори хизматрасонии сайёҳӣ ба ҷавобгарӣ кашида 

намешаванд, гарчанде уҳдадории онҳо ба расонидани 

кумаки аввалия ва наҷотдиҳӣ истисно намегардад. 

Аз ин рӯ, ба шаҳрвандон / сайёҳон зарур аст, ки 

тамоми талаботи марбути бехатариро риоя намоянд. 

Зимнан, субъектҳои хизматрасонии сайёҳиро лозим 

аст, ки ин уҳдадориҳои хосро ба сайёҳон қабл аз оғози 

сайёҳат дар шакли иттилоот / огоҳонӣ расонанд. 

Қисми 2 моддаи 60 шаҳрвандонро уҳдадор 

месозад, ки ҳангоми саёҳат тартиботи ҷамъиятиро 

риоя намуда, дар доираи муқаррароти хатсайри 

сайёҳии дохилӣ (ниг. ба тафс. мод. 56) амал намоянд. 

Тартиботи ҷамъиятӣ – маҷмӯи амалҳое мебошад, 

ки ба нафъи ҷомеа равона гардида, бехатарӣ, 

роҳатафзоӣ ва бе ташвишии аҳли ҷомеа ҳамчун 

афзалият дониста мешавад. 

Аз ин рӯ, тибқи ин меъёр шаҳрвандон ҳангоми 

саёҳат уҳдадоранд, ки авзои ҷомеаро беҷо накарда, 

тарзи зисту зиндагонии сокинони маҳалҳои муайянро 

эътироф намуда, сафари ором ва боҳаловат дошта 

бошанд. 

Зимни вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ 

гунаҳкор тибқи тартиби муқаррарнамудаи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ 

кашида мешавад. 

Тибқи қисми 3 моддаи тафсиршаванда 

шаҳрвандон ҳангоми саёҳат ба эҳтироми урфу одатҳо 

ва анъанаҳои маҳаллӣ ва зарар нарасонидан ба 

захираҳои сайёҳии маҳал масъул мебошанд. 
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Маълум аст, ки дар Тоҷикистон чун дигар 

кишварҳои олам одамон ба тарзу услуби муайян, урфу 

одатҳо ва анъанаҳои хоси маҳал / минтақа,  ки ҳамчун 

меъёри умумииҷтимоӣ ташаккул ёфтаанд (ки 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ 

накардааст), зиндагӣ мекунанд.  

Аз ин рӯ, тибқи ин меъёр шаҳрвандон ҳангоми 

саёҳат уҳдадоранд, ки ба урфу одат ва тарзи зисту 

зиндагонии сокинони маҳалҳои муайян эҳтиром 

гузошта, ба дастовардҳои маҳал / захираҳои сайёҳӣ 

(ниг. ба тафс. мод. 1) зарар нарасонида, рафтор / амали 

муносиб дошта бошанд. 
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БОБИ 10. ҲАМКОРИҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ДАР СОҲАИ 

САЙЁҲИИ ДОХИЛӢ 

 

Моддаи 61. Ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи 

сайёҳии дохилӣ 

 

Ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи сайёҳии 

дохилӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф 

намудааст, амалӣ карда мешаванд. 

 

Дар шароити рушди муносибатҳо дар самти 

сайёҳии дохилӣ истифода бурдани имкониятҳои 

байналмилалӣ, аз ҷумла мубодилаи таҷриба бо 

кишварҳои пешрафта ва ҷалби сармоягузорӣ муфид 

арзёбӣ мегардад. 

Тибқи моддаи 61 ҳамкории байналмилалӣ дар 

соҳаи сайёҳии дохилӣ дар доираи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалӣ ба роҳ монда мешавад. 

Гурӯҳи муайяни санадҳои байналмилалӣ 

мавҷуданд, ки риояи онҳо аз ҷониби Тоҷикистон 

(шаҳрвандон ва давлат) ҳамчун уҳдадорӣ муқаррар 

карда шудааст. Тартиби иҷрои ин уҳдадориҳо дар 

қонунҳои соҳавӣ ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» оварда шудааст5. 

                                           
5 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,  соли 2016,  №7, мод.606 



344 

 

 Ҳамкории байналмилалӣ, ин фурсати 

муносибест, ки ба сифати имконияти (захираи) берунӣ 

арзёбӣ гардида, барои дастёбӣ ба бисёр масъалаҳо 

мусоидат менамояд. 

Ҷанбаи муҳимми ҳамкории байналмилалӣ дар 

соҳаи саёҳӣ таҳкими ҳамкории мутақобил бо Созмони 

умумиҷаҳонии сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳамчун аъзои комилҳуқуқи ташкилот бо 

мақсади истифодаи самараноки имкониятҳои худ бояд 

дар чорабиниҳое, ки таҳти сарпарастии Созмони 

умумиҷаҳонии туристӣ баргузор мешаванд, фаъолона 

иштирок намояд. 

Нақши сохтори мазкур ҳамчун муассисаи 

махсусгардонидашудаи Созмони Милали Муттаҳид дар 

рушди туризм ва ба роҳ мондани ҳамкории байни 

мамлакатҳои ҷомеаи ҷаҳонии туристӣ, барои ҳамаи 

аъзои он басо муҳим аст. Омили мазкур дар навбати 

худ, мавқеи ташкилотро оид ба пешбурди фаъолона ва 

рушди устувори туризм дар ҷаҳон пурзӯр менамояд. 

Самтҳои асосии рушди сайёҳии байналмилалӣ 

тавсеаи робитаҳои байналмилалии сайёҳӣ ва 

амалисозии созишномаҳои байниҳукуматӣ дар соҳаи 

сайёҳӣ мебошанд. Бинобар ин, бо истифода аз 

имкониятҳои мавҷуда дар муассисаҳои хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсиси гӯшаҳои сайёҳӣ ва 

андешидани тадбирҳо барои рушди ҳамкориҳои 

минтақавӣ бо мамлакатҳои Осиёи Марказӣ ва дигар 

мамлакатҳои минтақа оид ба амалигардонии 

хатсайрҳои транзитии сайёҳӣ зарур аст. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи 

Созмони Умумиҷаҳонии Сайёҳӣ бо як қатор 

кишварҳои олам созишномаҳои ҳамкорӣ дар соҳаи 
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сайёҳӣ ба имзо расонидааст. Дар Тоҷикистон низоми 

соддакардашудаи раводид барои шаҳрвандони 112 

кишвари ҷаҳон ва низоми электронии раводид ҷорӣ 

гардида, шабакаи ягонаи электронӣ ба кор андохта 

шудааст.  

Дар ин радиф, таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба 

захираҳои сайёҳии мамлакат зиёд гардида, симои 

кишвар ҳамчун мамлакати осоишта ва дорои 

захираҳои бойи сайёҳӣ боз ҳам устувор гардид. 

Ҳамзамон, роҳандозии тартиби электронии дастрас 

намудани раводид ва реҷаи бераводид бо 12 кишвари 

ҷаҳон, фаъолияти зиёда аз 170 ширкати сайёҳӣ, 

сохтмон ва таҷдиду азнавсозии як қатор инфрасохтори 

сайёҳӣ, барои воридшавии ҷумҳурӣ ба бозорҳои 

ҷаҳонии сайёҳӣ ва ҷалби бештари сайёҳон заминаи 

мусоид гузошта истодаанд. 

Дар қатори 10 кишвари ҷолибтарин барои боздиди 

сайёҳон эълон шудани ҷумҳурӣ, ба 10 роҳи зеботарини 

дунё шомил намудани шоҳроҳи Помир, ба ҳайси 

даҳгонаи мавзеъҳои бехатар аз рӯи таъмини амнияти 

шабона эътироф шудани пойтахти Ватанамон – шаҳри  

Душанбе, ба даҳгонаи кишварҳои беҳтарин аз рӯи 

сайёҳии пиёдагардӣ ва саргузаштӣ шомил шудани 

Тоҷикистон ва ба панҷгонаи беҳтарин аз рӯи низоми 

соддаи пешниҳоди раводид ворид шудани ҷумҳурӣ, 

шаҳодати дар сатҳи байналмилалӣ эътироф шудани 

соҳаи сайёҳии Тоҷикистон мебошад. 

Самтҳои асосии рушди сайёҳии байналмилалӣ 

вусъат додани робитаҳои байналмилалии сайёҳӣ ва 

татбиқи созишномаҳои байниҳукуматӣ дар соҳаи 

сайёҳӣ ба ҳисоб мераванд. 
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Моддаи 62. Иштироки сармоягузорони хориҷӣ дар 

ташкили инфрасохтори сайёҳӣ 

 

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии хориҷӣ, инчунин 

ташкилотҳои байналмилалӣ бо тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

метавонанд дар ташкили инфрасохтори сайёҳӣ 

иштирок намоянд. 

 

Мутобиқи моддаи 62 ҳар як шахс (шахси воқеӣ, 

ташкилоту муассисаҳо), аз ҷумла ташкилотҳои 

байналмилалӣ метавонанд, ки дар ташкили 

инфрасохтори сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) иштирок 

намоянд. 

Иштироки хоҳишмандон дар татбиқи сайёҳии 

дохилӣ метавонад тариқи сармоягузорӣ / 

маблағгузорӣ, моликиятдорӣ, идоракунӣ, 

ҳамоҳангсозӣ, кумакрасонӣ, эҳсонкорӣ ва ғайра ба роҳ 

монда шавад. 

Дар инҷо зарур он аст, субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ бо истифода аз ин имконият лоиҳаҳои 

тиҷоратӣ ё иҷтимоӣ таҳия намуда, ба доираи 

сармоягузорон / соҳибкорони ватанию хориҷӣ ва 

ташкилотҳои байналмилалӣ барои ҷалби маблағҳо ба 

сифати сармоя, грант, қарз ва ғайра пешниҳод ва 

иштироки онҳоро дар рушди соҳаи сайёҳӣ таъмин 

намоянд. 

Тартиби ҷалби маблағгузорӣ, аз ҷумла ҳуқуқҳои 

сармоягузорон ва ташкилотҳои дигар дар доираи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, бахусус Қонуни 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ»6 ба 

танзим дароварда шудаанд. Инчунин, ҷиҳати ҷалби 

сармоягузорӣ (ҳавасмандгардонӣ) ба соҳаҳои иқтисодӣ 

ва иҷтимоии кишвар давлат имтиёзҳои гуногунро 

пешбинӣ кардааст, ки барои соҳибкорони ватанӣ 

фурсати муносиб арзёбӣ мегардад.     

 

  

                                           
6 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2016, №3 , мод.152 
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Моддаи 63. Омӯзиши таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ 

дар соҳаи сайёҳии дохилӣ 

 

1.  Субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ барои 

такмили ихтисос, малака ва касб метавонанд 

кормандони худро барои таҷрибаомӯзӣ ба мамлакатҳои 

хориҷии дар ин соҳа пешрафта равона созанд ва ё барои 

омодасозии мутахассисони соҳавӣ бо ташкилотҳои 

дахлдори хориҷӣ ҳамкорӣ намоянд. 

2.  Ҷиҳати омӯзонидан ва омода сохтани кадрҳои 

ватанӣ дар самти хизматрасонии сайёҳии стандарти 

байналмилалӣ аз хориҷи мамлакат машвартчиён ва 

коршиносони соҳаи сайёҳӣ ҷалб карда мешаванд. 

 

Масъалаҳои таҷрибаомӯзӣ ва ташаккули низоми 

устувори татбиқи сайёҳии дохилӣ дар моддаи 63 ба 

танзим дароварда шудааст. 

Тибқи қисми 1 моддаи тафсиршаванда субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ (ниг. ба тафс. мод. 1) барои 

такмили ихтисос, малака ва касб метавонанд 

кормандони худро барои таҷрибаомӯзӣ ба 

мамлакатҳои хориҷӣ равона созанд ва ё барои 

омодасозии мутахассисони соҳавӣ бо ташкилотҳои 

дахлдори хориҷӣ ҳамкорӣ намоянд. 

Тибқи ин меъёр мумкин аст, ки байни субъектҳои 

хизматрасонии сайёҳӣ ва ташкилоту муассисаҳои 

хориҷию байналмилалӣ ҳамкорӣ ба роҳ монда шуда, 

вобаста ба такмили дониши кормандон ва табодули 

таҷриба чораҳои муносиб андешида шаванд. 

Ин механизм имкониятест, ки барои ба сатҳи 

сифатан нав баромадани субъектҳои хизматрасонии 

сайёҳӣ мусоидат намуда, баҳри рушди ҳамкориҳо бо 



349 

 

кишварҳои хориҷӣ шароитҳои мусоид фароҳам 

овардааст. 

Қисми 2 моддаи 63 муқаррар менамояд, ки ҷиҳати 

омӯзонидан ва омода сохтани кадрҳои ватанӣ дар 

самти хизматрасонии сайёҳии стандарти 

байналмилалӣ аз хориҷи мамлакат машваратчиён ва 

коршиносони соҳаи сайёҳӣ ҷалб карда мешаванд. 

Дар шароити мамлакат соҳаи сайёҳӣ акнун 

ташаккул ёфта истодааст, зимнан, зарур аст, ки 

мутахассисон ва коршиносони байналмилалӣ ба 

сифати машваратчӣ ҷалб / даъват карда шуда, кадрҳои 

ватанӣ дар самти хизматрасонии сайёҳӣ омода карда 

шаванд. 

Дар бозори хизматрасонии сайёҳӣ намудҳои 

зиёди хизматрасониҳо / фаъолиятҳо мавҷуданд, ки ба 

кадрҳои ватанӣ дастрас нест. Яъне, ин меъёр имконият 

медиҳад, ки ҳар субъект (дар якҷоягӣ ё алоҳида) барои 

такмили донишу таҷрибаи кормандони худ 

мутахассисони хориҷиро ҷалб созад.  
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БОБИ 11. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ 

 

Моддаи 64. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи 

Қонуни мазкур 

 

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани 

талаботи Қонуни мазкур бо тартиби муқаррарнамудаи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ 

кашида мешаванд. 

 

Дар боби 11 муқаррарот бобати ҷавобгарӣ барои 

риоя накардани талаботи Қонуни мазкур ва тартиби 

мавриди амал қарор додани ҳамин Қонун пешбинӣ 

гардидааст. 

Тибқи муқаррароти моддаи 64 риоя / иҷро 

кардани талаботи Қонуни мазкур аз тамоми масъулон 

ва субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ тақозо карда 

мешавад. 

Дар сурати вайрон гардидан ё иҷро нашудани 

муқаррароти Қонуни мазкур шахсони масъул ба 

ҷавобгарӣ кашида мешаванд. 

Тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон чор 

намуди муҷозот пешбинӣ гардидааст: интизомӣ, 

гражданӣ, маъмурӣ ва ҷиноӣ, ки мавриди ошкор 

шудани қонунвайронкунӣ нисбат ба шахсони дахлдор 

татбиқ карда мешаванд. 

Муҷозоти интизомӣ дар Кодекси меҳнати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон7 ва қонунҳои дигар оварда 

                                           
7 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2016, №7, мод.604 
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шудааст; дар шакли огоҳӣ, огоҳии қатъӣ, сабукдуш 

кардан аз мансаб ва ғайра татбиқ мегардад. 

Муҷозоти гражданӣ тибқи Кодекси граждани 

Ҷумҳурии Тоҷикистон8 татбиқ гардида, дар натиҷа ба 

ҳуқуқвайронкунанда оқибати номусоиди молу мулкӣ 

фаро расида, зарари ба ҷабрдида расонидашуда ба 

фоидаи ӯ барқарор карда мешавад. 

Муҷозоти маъмурӣ дар Кодекси ҳуқувайронкунии 

маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон9 ва қонунҳои дигар 

пешбинӣ гардидааст, ки дар шакли огоҳонӣ, ҷарима ва 

ғайра татбиқ карда мешавад. 

Муҷозот барои кирдорҳои ҷиноӣ дар Кодекси 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон10 пешбинӣ 

                                           
8 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 1999, №6, мод. 153, мод. 

154; с. 2001, №7, мод. 508; с. 2002, №4, қ. 1, мод. 170; с. 2005, №3, мод. 125; 

с. 2006, №4, мод. 193; с. 2007, №5, мод. 356; с. 2010, №3, мод. 156; №12, қ. 

1, мод. 802; с. 2012, №7, мод. 700, №12, қ. 1, мод. 1021; с. 2013, №7, мод. 

504; с. 2015, №3, мод. 200; Қонуни ҶТ аз 23.07.2016 с., № 1334. 
9 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2008, №12, қ-1,  мод. 

989, мод. 990; соли 2009,№5, мод.321, №9-10, мод. 543; соли 2010, № 1, 

мод.2, мод. 5; №3, мод.153, №7, мод. 547; №12, қ-1, мод. 812;соли 2011, 

№6, мод. 430, мод. 431; №7-8, мод. 610;№12,мод.838; соли 

2012,№4,мод.256; №7,мод.685,мод.693; №8,мод.814;№12 қ1,мод.1004; 

соли 2013,№3, мод.181; №7, мод. 508; соли 2014, №3 мод. 143, мод. 144; 

№7қ.1,мод..389;мод.390; соли 2015,№3,мод.201; №7-9,мод.707,мод.708; 

ҚҶТ аз 23.11.15с.№1234; ҚҶТ аз 25.12.15с.№1262 
10 Ахбори  Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,  соли 1998, № 9, мод. 68, 

мод. 69, №22, мод. 306; соли 1999, №12, мод. 316; соли 2001, № 4, мод. 149,  

мод.167; соли 2002, №11, мод. 675, мод.750; соли 2003, № 8, мод. 456, мод. 

468; соли 2004, №5, мод. 346, №7, мод. 452, мод. 453; соли 2005, №3, мод. 

126, №7, мод. 399, №12, мод. 640; соли 2007, №7, мод. 665; соли 2008, №1, 

қ-1, мод. 3, №6, мод. 444, мод. 447, №10, мод. 803, №12, қ-1, мод.986, №12, 

қ-2, мод. 992; соли 2009, № 3, мод.80, №7-8, мод.501; соли 2010, №3, 

мод.155, №7, мод. 550; соли 2011, №3, мод. 161, №7-8, мод. 605; соли 2012, 

№4, мод.258; №7, мод. 694; соли 2013с, №6, мод. 403, мод.404; №11, мод. 

785; №12, мод.881; соли 2014, №3, мод.141; №7қ.1, мод.385, мод.386; соли 

2015, №3, мод.198, мод.199, ҚҶТ 23.11.15. №1228; ҚҶТ аз 25.12.15с. №1261 
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гардидааст, ки дар шакли ҷарима, маҳрум кардан аз 

озодӣ ва ғайра татбиқ карда мешавад. 

Ҳамин тариқ, ин гурӯҳи муҷозот аст, ки дар 

сурати риоя нагардидани талаботи Қонуни мазкур 

нисбат ба шахсони масъул татбиқ карда мешавад. 
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Моддаи 65. Тартиби мавриди амал қарор додани 

Қонуни мазкур 

 

Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди 

амал қарор дода шавад. 

 

Дар моддаи тафсиршаванда тартиби мавриди амал 

қарор гирифтани Қонуни мазкур муқаррар карда 

шудааст. Мувофиқи моддаи 10 Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалие, ки Тоҷикистон эътироф кардааст, пас 

аз интишори расмӣ амал мекунанд.  

Ҳар як қонун пас аз гузаштани расмиёти дахлдор 

– қабул гардидан аз ҷониби вакилони Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ҷонибдорӣ гардидан аз ҷониби узви Маҷлиси миллии 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва имзо шудан аз 

ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчуни 

нашр гардидан дар нашрияҳои расмӣ, ба монанди 

рӯзномаҳои Садои мардум, Ҷумҳурият ва ғайра 

эътибори ҳуқуқӣ пайдо мекунадва мавриди амал қарор 

мегирад.   

Қонуни мазкур аз моҳи июли соли 2017 эътибори 

ҳуқуқӣ / амал пайдо намудааст ва аз ҳамин сана / вақт 

инҷониб татбиқи он аз шахсони масъул / алоқаманд 

тақозо карда мешавад.   

Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, инчунин санадҳои 

ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро 

эътироф кардааст, ба ғайр аз санадҳои меъёрии 

ҳуқуқие, ки маълумоти дорои сирри давлатӣ ё сирри 

дигари бо қонун ҳифзшавандаро дар бар мегиранд, дар 

нашрияҳои расмӣ ройгон интишор карда мешаванд. 
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Ҳангоми интишори санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар 

дигар воситаҳои ахбори омма истинод ба сарчашмаи 

нашри расмӣ ҳатмӣ мебошад.  

Интишори расмии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба 

забони давлатӣ ва тарҷумаи онҳо ба забони русӣ сурат 

мегирад ва ҳангоми зарурат тарҷумаи онҳо ба дигар 

забонҳо аз тарафи Маркази миллии қонунгузории 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда 

мешавад. Интишори расмии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 

дар шакли нопурра ё иқтибос аз онҳо мумкин нест, ба 

истиснои ҳолатҳои интишори санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии дорои муқаррароти алоҳидае, ки набояд 

интишор шаванд.  

Сарчашмаи расмии интишори санадҳои 

қонунгузорӣ, санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки 

Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қарорҳои 

якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои 

Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси намояндагони 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазоратҳо, 

кумитаҳои давлатӣ, мақомоти назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки миллии Тоҷикистон 

рӯзномаҳои «Ҷумҳурият» ва «Садои мардум» 

мебошанд. Санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки аз мақомоти 

ваколатдори давлатӣ (шахсони мансабдор) ба 

нашрияҳои расмӣ ворид шудаанд, бояд дар муҳлати на 

дертар аз 10 рӯз аз лаҳзаи воридшавӣ интишор 

гарданд.  
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Сарчашмаи расмии интишори санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии Маҷлисҳои вакилони халқи Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва 

раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 

вилоятҳо ва шаҳри Душанбе рӯзномаҳои вилоятӣ ва 

шаҳрии дахлдор мебошанд. Сарчашмаи расмии 

интишори санадҳои меъёрии ҳуқуқии Маҷлисҳои 

вакилони халқи шаҳру ноҳия, раисони шаҳру ноҳия ва 

мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот рӯзномаҳои 

шаҳрӣ ва ноҳиявии дахлдор мебошанд.  

Санаи интишори расмии санади меъёрии ҳуқуқӣ 

рӯзи аз чоп баромадани матни пурраи расмии санади 

меъёрии ҳуқуқӣ дар нашрияи расмӣ ҳисобида 

мешавад. Дар ҳолати дар вақтҳои гуногун дар якчанд 

нашрияҳои расмӣ интишор гардидани санади меъёрии 

ҳуқуқӣ, рӯзи интишори расмӣ ва муҳлати эътибор 

пайдо кардани он аз рӯзи аввали интишори санади 

меъёрии ҳуқуқӣ ба забони давлатӣ муайян карда 

мешавад.  
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