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Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон  

Дар бораи минтақацои озоди иқтисодк 

 

 

Қонуни мазкур асосцои ташкилию цуқуқк, иқтисодии таъсис, идоракунк, фаъолият ва 

барцамдиции минтақацои озоди иқтисодиро дар қаламрави Ҷумцурии Тоҷикистон 

муайян намуда, тартиби татбиқи низоми махсуси цуқуқии фаъолияти социбкорк ва 

сармоягузориро дар минтақацои озоди иқтисодк ба танзим медарорад. 

 

БОБИ 1.  МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 

 

Моддаи 1. Мафцумцои асоск 

Дар Қонуни мазкур мафцумцои асосии зерин истифода мешаванд: 

- минтақаи озоди иқтисодӣ – қитъаи алоцидаи (мацдуди) қаламрави Ҷумцурии 

Тоҷикистон бо цудуди аниқ муқарраркардашуда, ки дар он барои фаъолияти социбкорк 

ва сармоягузорк шароити имтижзноки иқтисодк ва низоми махсуси цуқуқк муцайж карда 

шудааст; 

- низоми махсуси цуқуқии минтақаи озоди иқтисодӣ – маҷмӯи меъжрцои цуқуқие, ки 

тартиби фаъолият кардан, шартцои махсуси андозбандк ва муомилоти асъорк, гумрукк, 

муносибатцои мецнатк ва ғайраро дар цудуди минтақаи озоди иқтисодк муқаррар 

менамоянд; 

- инфрасохтори минтақаи озоди иқтисодӣ – маҷмӯи ҷузъцо, ки барои таъмини 

шароити фаъолияти истецсолк ва хоҷагидорк дар цудуди минтақаи озоди иқтисодк 

муқаррар гардида, аз девори муцофизатк, бино ва иншоот, объектцои муцандиск ва 

техникии ободонии минтақа, цифзи муцити зист ва таъиноти иҷтимок иборат мебошад; 

- мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба минтақацои озоди иқтисодӣ - мақомоти 

давлатк, ки аз ҷониби Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба масъалацои таъсис, идора, 

фаъолият ва барцамдиции минтақацои озоди иқтисодк дар Ҷумцурии Тоҷикистон 

ваколатдор карда шудааст; 

- маъмурияти минтақаи озоди иқтисодӣ – ташкилоте, ки мақоми муассисаи 

давлатиро доро буда, минтақаи озоди иқтисодиро идора мекунад; 

- буҷети маъмурияти минтақаи озоди иқтисодӣ – маблағе, ки барои таъсис ва 

хароҷоти хоҷагидории минтақаи озоди иқтисодк ва таъмини мақсаду вазифацои он 

истифода бурда мешавад; 

- фондцои рушди минтақацои озоди иқтисодӣ – маҷмӯи маблағгузорие, ки барои 

ташкил ва таъмини рушди инфрасохтори минтақацои озоди иқтисодк, инчунин барои 

расонидани кӯмаки молиявк ба субъектцои фаъолияти социбкории дар минтақацои 

озоди иқтисодк бақайдгирифташуда истифода карда мешавад; 

- шӯрои нозирони минтақацои озоди иқтисодӣ – мақоми экспертк ва цамоцангсози 

фаъолияти минтақацои озоди иқтисодк; 

- субъекти минтақаи озоди иқтисодӣ – социбкорони инфиродк ва ташкилотцое, ки 

новобаста ба шаклцои ташкилию цуқуқиашон мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии 

Тоҷикистон аз қайди давлатк гузаштаанд ва бо маъмурияти минтақаи озоди иқтисодк  

дар бораи фаъолият кардан дар  цудуди минтақаи озоди иқтисодк шартнома бастаанд; 



- шацодатномаи субъекти минтақаи озоди иқтисодӣ – цуҷҷати тасдиқкунандаи 

цуқуқи фаъолият ва истифода кардани низоми махсуси цуқуқии минтақаи озоди 

иқтисодк. 

 

 

Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи минтақацои озоди 

иқтисодк    

Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи минтақацои озоди иқтисодк ба 

Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз Қонуни мазкур ва дигар 

санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон, инчунин санадцои цуқуқии 

байналмилалие, ки Тоҷикистон онцоро эътироф намудааст, иборат мебошад. 

 

Моддаи 3. Мақсадцои таъсиси  минтақацои озоди   иқтисодк дар Ҷумцурии 

Тоҷикистон 

Минтақацои озоди иқтисодк дар Ҷумцурии Тоҷикистон бо мақсадцои зерин таъсис 

дода мешаванд: 

- рушди иқтидори иқтисодк ва иҷтимоии ҷумцурк, минтақацо ва мацалцои алоцидаи 

он; 

- фароцам овардани шароити мусоид барои  ҷалби сармоягузорк ба бахшцои воқеии 

иқтисодижт; 

- нигоцдории ҷойцои кории мавҷуда ва ташкили ҷойцои нави корк; 

- ҷалби техникаи муосир ва технологияи инноватсионк; 

- ташкил ва рушди инфрасохтори муосири нақлижтк, истецсолк ва иҷтимок; 

- бецтар кардани сифати идоракунк, таъмини самараноки истецсолот ва истецсоли 

мацсулоти дар бозори ҷацонк рақобатпазир; 

- баланд бардоштани иқтидори содирот ва рушди истецсолоти ивазкунандаи воридот; 

- ғанк гардонидани бозори дохилк; 

- фаъолгардонии муносибатцои  иқтисодии  хориҷк ва минтақацо; 

- азхудкунии мавзеъцои нав ва таъмини рушди шацрсозк; 

- нигацдорк ва истифодаи самарабахши захирацои табиии барқароршаванда ва 

барқарорнашаванда. 

 

Моддаи 4. Фаъолият дар минтақацои озоди иқтисодк 

1. Дар минтақацои озоди иқтисодии қаламрави Ҷумцурии Тоҷикистон метавонанд 

намудцои фаъолияте, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон манъ накардааст, амалк 

карда шаванд. Номгӯйи самтцои афзалиятнок ва намудцои фаъолияти манъкардашуда 

дар низомномаи минтақацои озоди иқтисодк  муқаррар карда мешаванд.  

2. Субъектцои минтақацои озоди иқтисодк  ба амалк намудани якчанд намудцои 

фаъолият цуқуқ доранд. 

 

Моддаи 5. Намудцои минтақацои озоди иқтисодк   

1. Минтақацои озоди иқтисодк вобаста ба хусусияти фаъолияташон ба намудцои 

муайян ҷудо мешаванд ва инчунин метавонанд хусусиятцои якчанд шакли функсионалии 

(маҷмӯии) минтақацои озоди иқтисодиро дар бар гиранд. Минтақаи озоди иқтисодк 

метавонад аз якчанд қитъаи алоцидаи тацти идораи ягона иборат бошад. 

2. Минтақацои озоди иқтисодиро  дар чунин намудцо  таъсис додан мумкин аст: 

- саноатк (истецсоли мацсулоти саноатк);  

- савдо ва  тиҷоратк; 

- хизматрасонк; 



- инноватсионк,  илмк - тацқиқотк ва ҷорикунанда. 

3. Минтақаи озоди иқтисодии саноатк (истецсоли мацсулоти саноатк) минтақае 

мебошад, ки ба цавасмандгардонии рушди соцаи саноат равона карда шудааст. Ин 

намуди минтақацо бо роци ба низоми махсуси цуқуқии минтақацои озоди иқтисодк 

гузаронидани ташкилотцои мавҷудаи алоцида ва субъектцои хоҷагидорк барпо карда 

мешаванд. Дар ин намуди минтақацо таҷдиди сохтор, азнавсозк, тағйир додани самти 

фаъолияти корхонацо бо мақсади ҷалби сармоя ба соцацои афзалиятноки саноатк, самти 

инноватсионк, ҷорк намудани технологияи муосир амалк карда мешаванд. 

4. Минтақаи озоди иқтисодии савдо ва тиҷоратк минтақаи озоди иқтисодие мебошад, 

ки  цудуди  он барои такмилдицк,  коркард, ба навъцо ҷудокунк, борбандк, тамғагузорк ва 

нигоцдории молцои ба минтақа воридшаванда бо мақсади  минбаъд ба қаламрави 

гумрукии Ҷумцурии Тоҷикистон ворид намудан ва ж аз қаламрави гумрукии Ҷумцурии 

Тоҷикистон содир намудан истифода мегардад. Минтақацои озоди иқтисодии савдо ва 

тиҷоратк дар фурудгоццо, истгоццои роци оцан, нуқтацои бо цам пайвастшавандаи 

магистралцои нақлижти  автомобилгард, мацалцои наздисарцадк ва дар қитъацои дигари 

мацдудкардаи қаламрави Ҷумцурии Тоҷикистон таъсис дода мешаванд, ки аз тариқи 

онцо интиқоли байналмилалии молу мацсулот мунтазам сурат мегирад.  

5. Минтақаи озоди иқтисодии хизматрасонк минтақаи озоди иқтисодие мебошад, ки 

дар цудуди он корхонаю ташкилотцои хӯроки умумк, хизматрасонии сайжцк, табобатк ва 

муолиҷавк, машваратк (консалтингк), муцандиск-техникк (инжинирингк), мижнаравк, 

молиявк ва қарзк, аудиторк, суғуртавк ва дигар хизматрасоницо ҷойгир шудаанд. 

6. Минтақаи озоди иқтисодии инноватсионк, илмию тацқиқотк ва ҷорикунанда 

минтақаи озоди иқтисодие мебошад, ки дар  цудуди  он фаъолияти корхонаву 

ташкилотцои илмию тацқиқотк, илмию таълимк, таҷрибавию конструкторк, такмили 

ихтисос, истецсолоти таҷрибавк дар соцаи технологияи муосири истецсоли молу 

мацсулот ва кашфижтцои  нави самараноки техникк (ноу-хау) ба роц монда мешавад. 

7. Таъсиси минтақацои инноватсионк, илмк-тацқиқотк ва ҷорикунанда дар қитъацои 

алоцидаи Ҷумцурии Тоҷикистон, ки дар онцо марказцои илмию таълимк, илмию 

тацқиқотк, марказцои истецсолк, инноватсионк, таълимк ва технопаркцо ҷамъ оварда 

шудааст, иҷозат дода мешавад. 

 

Моддаи 6. Мӯцлати фаъолияти минтақацои озоди иқтисодк 

Минтақацои озоди иқтисодк дар Ҷумцурии Тоҷикистон ба мӯцлати то 50 сол, вобаста 

ба хусусият, намуди фаъолияти минтақаи озоди иқтисодк, фаъолияти имрӯза ж ояндаи 

цудуди он ва вобаста ба мақсаду вазифацои аниқи минтақаи озоди иқтисодк таъсис дода 

мешаванд.   

 

Моддаи 7. Дароз намудани мӯцлати фаъолияти минтақаи озоди иқтисодк 

Мӯцлати фаъолияти минтақаи озоди иқтисодк бо пешницоди асосноки мақомоти 

ваколатдори давлатк оид ба минтақацои озоди иқтисодк, ки на кам аз ду сол пеш аз 

тамом шудани мӯцлати таъсиси минтақаи озоди иқтисодк ирсол мегардад, бо қарори 

Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дароз карда мешавад. Мӯцлати дарозкардашудаи 

фаъолияти минтақаи озоди иқтисодк набояд аз мӯцлати таъсиси минтақаи озоди 

иқтисодк зижд бошад. 

 

БОБИ 2. ТАРТИБИ ТАЪСИС ДОДАНИ МИНТАҚАЦОИ ОЗОДИ ИҚТИСОДӢ 

 

Моддаи 8. Тартиби пешницодцо  оид ба таъсиси минтақацои озоди иқтисодк 



1. Пешницодцо  оид  ба  таъсиси  минтақацои  озоди   иқтисодк   бо замимаи цуҷҷатцои 

зарурк аз ҷониби мақомоти  мацаллии цокимияти давлатк, ки дар цудуди маъмурии он 

бунжди минтақацои озоди иқтисодк пешбинк шудааст, дар шакли дархост ба мақомоти 

ваколатдори давлатк оид ба минтақацои озоди иқтисодк ирсол мегардад. Мақомоти 

ваколатдори давлатк оид ба минтақацои озоди иқтисодк тибқи талаботи Қонуни мазкур 

ба баррасии Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон таклифцо  пешницод менамояд. 

2. Барои таъсиси минтақаи озоди иқтисодк хуҷҷатцои зерин пешницод карда 

мешаванд: 

- нақшаи цудуд ва сарцади минтақаи озоди иқтисодк; 

- лоицаи низомномаи минтақаи озоди иқтисодк; 

- асоснокии техникк ва иқтисодии таъсиси минтақаи озоди иқтисодк; 

- асоснокии самаранокии молиявии таъсиси минтақаи озоди иқтисодк. 

 

Моддаи 9. Таъсиси минтақацои озоди иқтисодк  

1. Қарор дар бораи таъсиси минтақацои озоди иқтисодк аз ҷониби Цукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон  қабул карда мешавад. 

2. Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон лоицаи низомнома ва нақшаи цудудии минтақаи 

озоди иқтисодиро барои тасдиқ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии 

Тоҷикистон пешницод менамояд. 

3. Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон низомномаи 

минтақаи озоди иқтисодк ва цудуди онро тасдиқ менамояд. 

4. Манбаъцои маблағгузории хароҷот барои таъсис ва фаъолияти минтақацои озоди 

иқтисодк, аз ҷумла нигоцдории маъмурияти минтақаи озоди иқтисодк дар марцилаи 

ташкил ва сохтмони инфрасохтори аввалиндараҷаи минтақаи озоди иқтисодиро 

Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян менамояд. 

 

Моддаи 10. Тартиби додан ва бозхонди мақоми субъектцои минтақаи озоди 

иқтисодк 

1. Тартиби баррасии ариза ва додани мақоми субъекти минтақаи озоди иқтисодк  дар 

асоси низомномаи минтақаи озоди иқтисодк сурат мегирад.  

2. Социбмулкони иншооти ғайриманқул, ки дар цудуди минтақаи озоди иқтисодк то 

таъсисжбии минтақаи озоди иқтисодк ҷойгир шудаанд, мутобиқи қонунгузории 

Ҷумцурии Тоҷикистон цуқуқи истифодабарии қитъацои замини зери  иншоотцои худро 

нигоц медоранд.  

3. Ба социбмулкони иншооти ғайриманқули дар моддаи мазкур зикргардида 

имконияти дар муддати  се соли давраи гузариш цуқуқи интихоб намудани низоми 

цуқуқии минтақацои озоди иқтисодк ва гирифтани мақоми субъекти минтақаи озоди 

иқтисодк ва ж дар низоми муқаррарк мутобиқи қонунгузории андоз ва гумруки 

Ҷумцурии Тоҷикистон фаъолият намудан  дода мешавад. 

4. Маъмурияти минтақаи озоди иқтисодк ба субъекти бақайдгирифташудаи минтақаи 

озоди иқтисодк шацодатномаи субъекти минтақаи озоди иқтисодиро месупорад. 

Намунаи шацодатнома аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатк оид ба минтақацои озоди 

иқтисодк тасдиқ карда мешавад.    

5. Бозхонди  ихтижрии мақоми субъекти минтақаи озоди иқтисодк аз ҷониби 

маъмурияти минтақаи озоди иқтисодк дар цолатцои  қатъи фаъолияти социбкори 

инфиродк ва ж барцамхӯрии шахси цуқуқк тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон 

анҷом дода мешавад. 

6. Дар сурати аз тарафи субъекти минтақаи озоди иқтисодк риоя нашудани 

қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ва иҷро нагардидани муқаррароти шартнома дар 



бораи фаъолият дар минтақаи озоди иқтисодк маъмурияти минтақаи озоди иқтисодк 

дар асоси низомномаи минтақаи озоди иқтисодк дар бораи бозхонди мақоми субъекти 

минтақаи озоди иқтисодк цуқуқи қарор қабул намуданро дорад.  

7. Маъмурияти минтақаи озоди иқтисодк баъди ба шахсони цуқуқк ва социбкорони 

инфиродк додани мақоми субъекти минтақацои озоди иқтисодк ва инчунин пас аз қатъи 

фаъолияти субъекти минтақаи озоди иқтисодк дар мӯцлати се рӯзи корк ба мақомоти 

ваколатдори давлатк оид ба минтақацои озоди иқтисодк, мақомоти андоз ва гумрук оид 

ба масъалацои мазкур маълумот пешницод менамояд.  

8. Маълумот дар бораи додан ва бозхондани мақоми субъекти минтақаи озоди 

иқтисодк ба китоби бацисобгирии субъектцои минтақаи озоди иқтисодк дохил карда  

мешавад. 

 

Моддаи 11. Маркази ягонаи хизматрасонии субъектцои минтақаи  озоди 

иқтисодк 

1. Дар минтақацои озоди иқтисодк маркази ягонаи хизматрасонии субъектцои 

минтақаи озоди иқтисодк таъсис дода мешавад. 

2. Тартиби фаъолияти намояндагони мақомоти давлатк дар маркази ягонаи 

хизматрасонк аз ҷониби Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. 

 

Моддаи 12. Кафолатцои давлатк ба субъектцои минтақаи озоди иқтисодк 

1. Давлат цимояи цуқуқ ва манфиатцои субъектцои минтақаи озоди иқтисодиро дар 

цудуди минтақаи озоди иқтисодк, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар 

кардааст, кафолат медицад.  

2. Маҷмӯи кафолатцои давлатк оид ба цифзи моликият, сармоягузорк ва истифодаи 

қитъаи замин, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк кардааст, ба субъектцои 

минтақаи озоди иқтисодк татбиқ мегардад.  

3. Моликияти субъектцои минтақаи озоди иқтисодк танцо дар цолатцои 

пешбининамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон мавриди милликунонк, 

реквизитсия ва ж мусодира қарор мегирад.  

4. Ба субъектцои минтақаи озоди иқтисодк цуқуқи ба хориҷа интиқол додани маблағи 

даромади онцо ва дигар маблағцо бо асъори хориҷие, ки ба таври қонунк дар натиҷаи 

фаъолияти онцо дар минтақаи озоди иқтисодк ба даст омадааст, кафолат дода мешавад. 

5. Давлат цимояи пурра ва бечунучарои цуқуқ ва манфиатцои қонунии субъектцои 

минтақаи озоди иқтисодиро тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон пас аз 

барцамдиции минтақаи озоди иқтисодк низ кафолат медицад. 

6. Дар сурати пеш аз мӯцлат барцамхӯрии минтақаи озоди иқтисодк ба субъектцои 

минтақаи озоди иқтисодк цуқуқи давом додани фаъолият тибқи қайду  шартцои аз 

лацзаи гирифтани мақоми субъекти минтақаи озоди иқтисодк доштаашон кафолат дода 

мешавад. 

7. Зарар, фоидаи аздастдода ва зарари маънавие, ки ба субъектцои минтақацои озоди 

иқтисодк  аз ҷониби мақомоти давлатк ва ж шахсони мансабдор дар натиҷаи дахолати 

беасос ба фаъолияти онцо расонида мешаванд, бо тартиби судк ҷуброн карда мешаванд.  

8. Давлат нисбати ӯцдадорицои субъектцои минтақаи озоди иқтисодк, цамчунин 

субъектцои минтақаи озоди иқтисодк    нисбати  ӯцдадорицои давлат ҷавобгар 

намебошанд. 

 

БОБИ 3.  ИДОРАКУНИИ МИНТАҚАЦОИ ОЗОДИ ИҚТИСОДӢ 

 

Моддаи 13. Цамоцангсозк ва назорати фаъолияти минтақацои озоди иқтисодк 



1. Цамоцангсозк ва назорати фаъолияти минтақацои озоди иқтисодиро мақомоти 

ваколатдори давлатк оид ба минтақацои озоди иқтисодк амалк менамояд. 

2. Мақомоти ваколатдори давлатк оид ба минтақацои озоди иқтисодк аз ҷониби 

Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.  

3. Мақомоти ваколатдори давлатк оид ба минтақацои озоди иқтисодк ва маъмурияти  

минтақацои озоди иқтисодк низоми ягонаи марказонидашудаи идораи минтақацои 

озоди иқтисодиро таъсис медицанд. 

4. Муайян кардани сижсати ягонаи давлатк оид ба таъсис ва фаъолияти минтақацои 

озоди иқтисодк ба зиммаи мақомоти ваколатдори давлатк оид ба минтақацои озоди 

иқтисодк вогузор карда мешавад. 

 

Моддаи 14. Маъмурияти минтақацои озоди иқтисодк 

1. Дар цудуди минтақацои озоди иқтисодк вазифаи идоракунии давлатиро 

маъмурияти минтақаи озоди иқтисодк дар доираи ваколати худ, ки Қонуни мазкур, 

низомномаи минтақаи озоди иқтисодк, оиннома ва дигар санадцои меъжрии цуқуқии 

танзимкунандаи фаъолияти минтақацои озоди иқтисодк муайян мекунанд, иҷро 

менамояд. 

2. Маъмурияти минтақаи озоди иқтисодиро Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон таъсис 

медицад.  

3. Тартиби фаъолияти маъмурияти минтақаи озоди иқтисодиро низомномаи 

минтақаи озоди иқтисодк муайян менамояд. 

4. Маъмурияти минтақаи озоди иқтисодк тобеи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ва 

мақомоти ваколатдори давлатк оид ба минтақацои озоди иқтисодк мебошад. 

5. Таъсиси маъмурияти умумк барои идоракунии якчанд минтақацои озоди иқтисодк 

иҷозат дода мешавад.  

6. Роцбарии фаъолияти маъмурияти минтақаи озоди иқтисодиро роцбари 

маъмурияти минтақаи озоди иқтисодк амалк менамояд. 

7. Роцбари маъмурияти минтақацои озоди иқтисодк бо пешницоди мақомоти 

ваколатдори давлатк оид ба минтақацои озоди иқтисодк аз ҷониби Цукумати Ҷумцурии 

Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешавад. 

 

Моддаи 15. Ваколатцои маъмурияти минтақаи озоди иқтисодк 

1. Маъмурияти минтақаи озоди иқтисодк дорои ваколатцои зерин мебошад: 

- тация ва татбиқи стратегия ва барномацои рушди минтақаи озоди иқтисодк; 

- таъмини ягонагк ва фаъолияти пурсамари минтақаи озоди иқтисодк;  

- ташкили махзани иттилоотк-тацлилии дурнамои рушди самараноки минтақаи озоди 

иқтисодк;  

- фароцам овардани шароити мусоид барои ҷалби сармояцо; 

- додани мақоми субъекти минтақаи озоди иқтисодк, бацисобгирк ва пешницоди 

маълумотцо оид ба субъекти минтақаи озоди  иқтисодк;  

- намояндагии манфиатцои субъектцои минтақаи озоди иқтисодк дар мақомоти 

цокимияти давлатк;  

- нашри маълумот дар воситацои ахбори омма дар хусуси дар цудуди минтақацои 

озоди иқтисодк вуҷуд доштани қитъацои замини дар истифоданабуда ва молу мулки 

давлатк; 

- ҷудо кардани  қитъаи замин ва назорати истифодабарии он аз ҷониби субъектцои 

минтақаи озоди иқтисодк;  

- тақсим ва назорати харҷи маблағ барои ташкил ва рушди инфрасохтори минтақаи 

озоди иқтисодк ва цифзи муцити зист;  



- иҷрои вазифацо цамчун фармоишгари давлатк доир ба тайжр кардани цуҷҷатцои 

банақшагирии  цудуди минтақаи озоди иқтисодк ва ташкили инфрасохтори саноатк, 

муцандиск, нақлижтк ва иҷтимоии минтақаи озоди иқтисодк;  

- додани иҷозати сохтмон, ташкил ва таъмини шартцои техникии пайвастшавк ба 

шабакацои таъмини муцандисию техникк;  

- идораи объектцои моликияти давлатии воқеи цудуди минтақаи озоди иқтисодк  бо 

тартиби муқаррарнамудаи низомномаи минтақацои озоди иқтисодк;  

- иштирок дар тацияи барномацои рушди иқтисодк ва иҷтимоии воцидцои марзиву 

маъмурии дахлдор;  

- ҷамъоварии маълумоти оморк аз субъектцои минтақацои озоди иқтисодк, ки  

қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар намудааст;  

- ташкил додани Фонди рушди минтақаи озоди иқтисодк бо мувофиқаи мақомоти 

ваколатдори давлатк оид  ба минтақацои озоди иқтисодк;  

- ташкил, таъмин ва назорати фаъолияти сохтори истецсолк, коммуналк ва нақлижтии 

минтақаи озоди иқтисодк, аз ҷумла   лоицакашк ва сохтмони биною иншооти истецсолк, 

анбор, нақлижтк ва таъиноти дигари хизматк;  

- назорати субъектцои минтақацои озоди иқтисодк оид ба риоя намудани 

муқаррароти Қонуни мазкур, низомномаи минтақаи озоди иқтисодк, шартномацо дар 

бораи фаъолият дар минтақацои озоди иқтисодк  ва қонунгузорк дар бораи цифзи 

муцити зист; 

- мусоидат ба фаъолияти мақомоти давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон дар цудуди 

минтақацои озоди иқтисодк;  

- пешницоди таклифцо дар мувофиқа бо мақомоти ваколатдори давлатк оид ба 

минтақацои озоди иқтисодк   ба Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон  оид ба тағйир додани 

сарцади минтақаи озоди иқтисодк ва тацияи санадцои меъжрии цуқуқие, ки фаъолияти 

минтақаи озоди иқтисодиро ба танзим медароранд;  

- таъмини рушди минтақаи озоди иқтисодк бо роци ҷалб намудани сармоягузорон, 

маблағи ташкилотцои ватанк ва хориҷк ба воситаи қарзцои имтижзнок, қарзцо ва грантцо 

дар мувофиқа бо мақомоти ваколатдори давлатк оид ба минтақацои озоди иқтисодк ва 

мақомоти ваколатдори  давлатии соцаи молия;  

- ба роц мондани цамкорицо ва аъзо гардидан ба ташкилотцои байналмилалие, ки бо 

масъалацои рушд ва фаъолияти минтақацои озоди иқтисодк машғул мебошанд; 

- анҷом додани дигар ваколатцое, ки дар қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон 

пешбинк гардидааст. 

2. Иҷрои қарорцои маъмурияти минтақаи озоди иқтисодк, ки дар доираи ваколати он 

қабул гардидаанд, дар цудуди он цатмк мебошад. 

 

Моддаи 16. Буҷети маъмурияти минтақаи озоди иқтисодк 

1. Буҷети маъмурияти минтақаи озоди иқтисодк аз цисоби маблағцои ҷудонамудаи 

Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон,  манбаъцои дохилк (пардохтцо, боҷцо ва даромадцо аз 

хизматрасонк ба субъектцои минтақацои озоди иқтисодк) ва дигар манбаъцое, ки 

қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон манъ накардааст, ташаккул межбад. 

2. Буҷети маъмурияти минтақаи озоди иқтисодиро дар соли молиявк маъмурияти 

минтақаи озоди иқтисодк тация менамояд ва он аз ҷониби мақомоти ваколатдори 

давлатк оид ба минтақацои озоди иқтисодк бо мувофиқаи мақомоти ваколатдори 

давлатии соцаи молия тасдиқ карда мешавад. 

 

Моддаи 17. Шӯрои нозирони минтақацои озоди иқтисодк  



1. Шӯрои нозирони минтақацои озоди иқтисодк мақоми экспертк ва цамоцангсози 

фаъолияти минтақацои озоди иқтисодк буда, аз намояндацои мақомоти ваколатдори 

давлатк оид ба минтақацои озоди иқтисодк, мақомоти мацаллии цокимияти давлатие, ки 

дар қаламрави маъмурии онцо минтақацои озоди иқтисодк таъсис дода шудааст, 

намояндацои мақомоти гумрук ва андоз, бизнес-ассотсиатсияцо, намояндагони 

субъектцои минтақацои озоди иктисодк иборат мебошад.  

2. Тартиби ташкил, фаъолият ва вазифацои Шӯрои нозирон  аз ҷониби Цукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда мешавад. 

 

Моддаи 18. Фондцои рушди минтақацои озоди иқтисодк  

1. Фонди ҷумцуриявии рушди минтақацои озоди иқтисодк аз ҷониби Цукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон ташкил карда шуда,  онро Шӯрои Фонд идора менамояд.  

2. Манбаъцои ташаккулжбк ва самти харҷи маблағи Фонди ҷумцуриявии рушди 

минтақацои озоди иқтисодк бо низомнома дар бораи Фонд муайян карда мешавад. 

3. Маъмурияти минтақаи озоди иқтисодк дар мувофиқа бо мақомоти ваколатдори 

давлатк оид ба минтақацои озоди иқтисодк метавонад Фонди рушди минтақаи озоди 

иқтисодиро тибқи низомномаи минтақаи озоди иқтисодк  ташкил намояд. 

4. Манбаъцои ташаккулжбк ва самти харҷи маблағи Фонди рушди минтақаи озоди 

иқтисодк аз ҷониби маъмурияти минтақаи озоди иқтисодк дар мувофиқа бо мақомоти 

ваколатдори давлатк оид ба минтақацои озоди иқтисодк муайян карда мешавад. 

 

БОБИ 4. НИЗОМИ МАХСУСИ ЦУҚУҚӢ ДАР МИНТАҚАЦОИ 

ОЗОДИ ИҚТИСОДӢ 

 

Моддаи 19. Хусусиятцои танзими гумрукк дар минтақацои озоди иқтисодк 

1. Минтақаи озоди иқтисодк қисми минтақаи гумрукии Ҷумцурии Тоҷикистон ба 

цисоб меравад. Моли дар цудуди минтақаи озоди иқтисодк ҷойгиршуда бо мақсади озод 

намудан аз боҷцои гумрукк ва андозцо, инчунин манъ ва мацдудкуницои дорои хусусияти 

иқтисодк, ки тибқи санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон муайян шудаанд, 

цамчун моли берун аз қаламрави гумрукии Ҷумцурии Тоҷикистон ҷойгиршуда цисобида 

мешавад. 

2. Ба минтақаи озоди иқтисодк молцои хориҷк ва ватанк бе пардохти боҷцои гумрукк 

ва андозцо, инчунин бе истифодаи манъ ва мацдудкуницои дорои хусусияти иқтисодк, ки 

тибқи санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон муайян шудаанд, ворид карда 

мешаванд. 

3. Воридоти таҷцизоти истецсолк, сохтмонк ва молцои зарурк барои ташкили 

инфрасохтори минтақацои озоди иқтисодк аз ҷониби субъектцо ва маъмурияти 

минтақацои озоди иқтисодк аз пардохти андоз ва боҷцои гумрукк озод мебошад. 

Номгӯйи чунин молцо  аз ҷониби Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда 

мешавад.  

4. Цангоми аз цудуди минтақаи озоди иқтисодк ба беруни Ҷумцурии Тоҷикистон 

интиқол додани мол, андозцо ва боҷцои гумрукк, ба истиснои хироҷи барасмиятдарории 

гумрукк ситонида намешаванд, манъ ва мацдудкуницои дорои хусусияти иқтисодк 

татбиқ намегарданд. 

5. Цангоми  аз цудуди минтақацои озоди иқтисодк ба қисми дигари цудуди гумрукии 

Ҷумцурии Тоҷикистон интиқол додани мол андозцо ва боҷцои гумрукк ситонида 

мешаванд ва чорацои манъ ва мацдудкуницои дорои хусусияти иқтисодк, ки мутобиқи 

қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда шудаанд, тибқи шартцои низоми 

гумрукии қабулгардида татбиқ карда мешаванд.  



6. Муайян намудани кишвари истецсолкунанда нисбати молцои дар минтақаи озоди 

иқтисодк истецсолшуда ва ба он интиқолшаванда мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии 

Тоҷикистон ва санадцои цуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онцоро эътироф 

намудааст, амалк карда  мешавад. 

7. Тартиби барасмиятдарории гумрукк ва бацисобгирии молро дар цудуди минтақаи 

озоди иқтисодк қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муайян менамояд. 

 

Моддаи 20. Хусусиятцои андозбандк дар минтақаи озоди иқтисодк  

1. Низоми андози фаъолияти минтақаи озоди иқтисодк тартиб ва шартцои 

андозбандии имтижзноки фаъолияти субъектцоро дар цудуди ин минтақа муқаррар 

мекунад.  

2. Дар цудуди минтақацои озоди иқтисодк фаъолияти социбкорк, новобаста ба 

шаклцои моликият, аз пардохти цама гуна андозцо, ки дар Кодекси андози Ҷумцурии 

Тоҷикистон пешбинк гардидаанд, ба ғайр аз андози иҷтимок  ва андоз аз даромади 

шахсони воқек озод карда мешавад. 

3. Андози иҷтимок ва андоз аз даромади шахсони воқеии минтақацои озоди иқтисодк 

мутобиқи Кодекси андози Ҷумцурии Тоҷикистон мустақилона цисоб ва пардохт карда 

мешаванд. 

4. Андоз аз даромади шахсони воқек барои мутахассисони хориҷк - ғайрирезидентони 

Ҷумцурии Тоҷикистон бо тартиби дар Кодекси андози Ҷумцурии Тоҷикистон 

муқарраргардида пардохт карда мешавад. 

5. Пардохти пурра ва саривақтии андози иҷтимок ва андоз аз даромади шахсони 

воқеии минтақацои озоди иқтисодиро  мақомоти андоз назорат мекунад. 

6. Даромади бадастомадаи сармоягузорони хориҷк ва музди мецнати коргарони 

хориҷк, ки бо асъори хориҷк пардохт шудааст, бидуни монеа метавонанд ба хориҷи 

кишвар интиқол дода шаванд ва дар ин маврид онцо аз андоз озод мебошанд. 

7. Имтижзцои андозк танцо ба он қисми фаъолияти субъектцо, ки дар цудуди минтақаи 

озоди иқтисодк анҷом дода мешаванд, амал мекунанд. Андозбандии фаъолияти берун аз 

цудуди минтақацои озоди иқтисодк дар асосцои умумк мутобиқи қонунгузории андози 

Ҷумцурии Тоҷикистон  амалк мегардад. 

8. Субъектцои минтақаи озоди иқтисодк андозсупоранда буда, бацисобгирии 

фаъолияти молиявию хоҷагидориро мустақилона пеш мебаранд.  

9. Дар цудуди минтақаи озоди иқтисодк объектцои андозбандк, ки ба субъектцои  

минтақаи озоди иқтисодк тааллуқ надоранд, мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии 

Тоҷикистон андозбандк карда мешаванд. 

 

Моддаи 21. Танзими молиявк ва асъорк дар минтақаи озоди иқтисодк 

1. Субъектцои минтақаи озоди иқтисодк бацисобгирии муцосибк ва цисоботи 

молиявиро тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон амалк менамоянд. Хусусиятцои 

бацисобгирии муцосибк ва цисоботи молиявк вобаста ба фаъолияти субъектцои 

минтақацои озоди иқтисодк аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатк оид ба 

минтақацои озоди иқтисодк якҷоя бо мақомоти давлатии ваколатдори  соцаи молия 

муайян карда мешаванд.  

2. Дар цудуди минтақаи озоди иқтисодк  муомилоти озоди асъори хориҷк дар 

баробари асъори миллии Ҷумцурии Тоҷикистон бо тартиби муқаррарнамудаи 

қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон амалк мегардад. 

 

Моддаи 22. Фаъолияти бонкцо ва ташкилотцои қарзии (кредитии)  ғайрибонкк 



1. Дар цудуди минтақаи озоди иқтисодк бонкцо ва ташкилотцои қарзии (кредитии) 

ғайрибонкк мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд. 

2. Тартиби таъсиси бонкцо ва ташкилотцои қарзии (кредитии) ғайрибонкк ва 

фаъолияти онцоро дар цудуди минтақаи озоди иқтисодк қонунгузории Ҷумцурии 

Тоҷикистон муайян мекунад. 

 

Моддаи 23. Фаъолияти суғуртавк 

Суғуртакунонк дар минтақаи озоди иқтисодк тибқи қонунгузории Ҷумцурии 

Тоҷикистон амалк карда мешавад. 

 

Моддаи 24. Муносибатцои мецнатк дар минтақаи озоди иқтисодк  

1. Муносибатцои мецнатк дар минтақаи озоди иқтисодк тибқи қонунгузории 

Ҷумцурии Тоҷикистон, созишномацои коллективк ва шартномацои (қарордодцои) 

мецнатии инфиродк ба танзим дароварда мешаванд. 

2. Созишномацои коллективк ва шартномацои (қарордодцои) мецнатии инфиродк 

набояд шароити кормандони цамин корхона ва ташкилотцоро нисбати шароити 

пешбининамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон, инчунин санадцои цуқуқии 

байналмилалк, ки Тоҷикистон онцоро эътироф намудааст, вазнин намоянд. 

3. Шацрвандони хориҷк ва шахсони бешацрванд, аз ҷумла коргарони хориҷк, 

мутахассисони муцандисию техникк ва идоракунк ҷицати иҷрои корцои тахассусии 

марбут ба цудуди минтақаи озоди иқтисодк  бо назардошти талаботи санадцои меъжрии 

цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон ҷалб карда мешаванд. 

 

 

Моддаи 25. Амнияти экологк ва цифзи муцити зист 

Муносибатцо дар бахши амнияти экологк ва цифзи муцити зист дар цудуди минтақаи 

озоди иқтисодк тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ва санадцои цуқуқии 

байналмилалие, ки Тоҷикистон онцоро эътироф намудааст, танзим мегарданд. 

 

Моддаи  26. Тартиби истифодабарии замин 

1. Маъмурияти минтақаи озоди иқтисодк қитъацои заминро дар цудуди он дар асоси 

муқаррароти Қонуни мазкур ва дигар санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон, 

ки муносибатцои вобаста ба заминро танзим мекунанд, истифода менамояд. 

2. Тартиби пешницоди қитъацои замин ба субъектцои минтақаи озоди иқтисодк дар 

цудуди минтақаи озоди иқтисодк мувофиқи низомномаи минтақаи озоди иқтисодк 

муайян карда мешавад. 

 

Моддаи 27. Санҷиши фаъолияти субъектцои минтақаи озоди иқтисодк  

Фаъолияти субъектцои минтақаи озоди иқтисодк аз ҷониби мақомоти назоратк 

мутобиқи қонунгузории  Ҷумцурии Тоҷикистон ва бо огоц намудани мақомоти 

ваколатдори давлатк оид ба минтақацои озоди иқтисодк  санҷида мешавад.  

 

Моддаи 28. Иҷозатномадицк ба  фаъолияти субъектцои минтақаи озоди 

иқтисодк 

Ба фаъолияти субъектцои минтақацои озоди иқтисодк мутобиқи қонунгузории  

Ҷумцурии Тоҷикистон иҷозатнома дода мешавад. 

 

Моддаи 29. Тартиби содаи реҷаи раводид 



Барои шацрвандони хориҷк ва шахсони бешацрванд, ки дар минтақаи озоди иқтисодк 

фаъолият ж тариқи кироя кор мекунанд, тартиби содаи воридшавк, хориҷшавк ва 

будубош истифода бурда мешавад, ки он аз ҷониби Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон 

муайян  мегардад. 

  

 

БОБИ 5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ 

 

Моддаи 30. Тартиби баррасии бацсцо 

Бацсцои байни субъектцои минтақаи озоди иқтисодк ва мақомоти давлатии Ҷумцурии 

Тоҷикистон, шахсони воқек ва цуқуқк оид ба масъалацои вобаста ба фаъолияти онцо дар 

цудуди минтақаи озоди иқтисодк  алоқаманд аз тарафи суд барраск карда мешаванд. 

 

Моддаи 31. Барцамдиции минтақацои озоди иқтисодк 

1. Минтақаи озоди иқтисодк мутобиқи Қонуни мазкур бо қарори Цукумати Ҷумцурии 

Тоҷикистон барцам дода мешавад. 

2. Ба анҷом расидани мӯцлати фаъолияти минтақаи озоди иқтисодк, ки бо 

низомномаи минтақаи озоди иқтисодк муқаррар карда шудааст, асоси барцамдиции 

минтақаи озоди иқтисодк ба цисоб меравад.  

3. Минтақаи озоди иқтисодиро метавон бо пешницоди мақомоти ваколатдори давлатк 

оид ба минтақацои озоди иқтисодк ва мақомоти мацаллии цокимияти давлатк, ки дар 

қаламрави он минтақаи озоди иқтисодк таъсис дода шудааст, пеш аз мӯцлат барцам дод. 

4. Минтақаи озоди иқтисодиро дар цолатцои зерин пеш аз мӯцлат барцам додан 

мумкин аст:  

- агар дар давоми цафт соли баъди таъсиси минтақаи озоди иқтисодк  ягон субъект ба 

қайд гирифта нашуда бошад ва шартнома дар бораи фаъолият дар минтақаи озоди 

иқтисодк баста нашуда бошад ж ин ки цамаи шартномацои пеш басташуда бекор карда 

шуда бошанд; 

- агар дар давоми цафт соли пайдарпай дар минтақаи озоди иқтисодк субъектцои он 

фаъолият накарда бошанд. 

5. Барцам додани минтақаи озоди иқтисодк боиси мацрум шудани субъекти минтақаи 

озоди иқтисодк аз  цуқуқ ва ӯцдадорицое, ки Қонуни мазкур пешбинк намудааст, 

мегардад. Барцам додани минтақаи озоди иқтисодк боиси оқибатцои цуқуқк нисбати 

фаъолияти социбкори инфиродк ва ташкилотцое, ки новобаста аз шаклцои ташкилию 

цуқуқиашон дар цудуди собиқ минтақаи озоди иқтисодк фаъолият менамоянд ж тибқи 

қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон барцам дода шудаанд, намегардад. 

6. Дар цолати барцам додани минтақаи озоди иқтисодк субъектцои минтақацои озоди 

иқтисодк метавонанд фаъолияти худро дар қаламрави Ҷумцурии Тоҷикистон бидуни 

бақайдгирии иловагк ж азнавбақайдгирк бо тартиби умумк идома дицанд. 

 

Моддаи 32. Ҷавобгарк барои риоя накардани Қонуни мазкур 

Шахсони воқек ва цуқуқк барои риоя накардани Қонуни мазкур тибқи қонунгузории 

Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида мешаванд. 

 

Моддаи 33. Дар бораи аз эътибор соқит донистани Қонуни   Ҷумцурии 

Тоҷикистон «Дар бораи минтақацои озоди  иқтисодк дар Ҷумцурии Тоҷикистон» 

Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон аз 17 майи соли 2004  «Дар бораи минтақацои озоди 

иқтисодк дар Ҷумцурии Тоҷикистон» (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, с. 

2004, №5, мод. 335) аз эътибор соқит дониста шавад. 



 

Моддаи 34. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур 

Қонуни мазкур пас аз интишори расмк мавриди амал қарор дода шавад. 
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