
амал мекунад, минбаъд «Иҷрокунанда», аз як тараф ва шацрванд (шахс)

«Фармоишгар», аз тарафи дигар, дар якҷоягк минбаъд «Тарафцо» шартномаи мазкурро, минбаъд

«Шартнома», бо мавзӯи (муцтавои) зайл ба имзо расониданд:

3. УЦДАДОРИЦОИ ТАРАФЦО

3.1 Иҷрокунанда уцдадор аст:

3.1.1 Маълумоти пурраро оид ба Хатсайри сайжцк ба Фармоишгар пешницод намояд;

3.1.2 Дар муцлати на дертар аз 24 соат то оғози сажцат ба Фармоишгар нусхаи аслии Шартнома ва цуҷҷатцои

дигари инъикоскунандаи цуқуқи Фармоишгарро ба (барои) гирифтани хизматрасонии сайжцк (роцхат, чипта

ва ғ.), ки дар доираи Хатсайри сайжцк тартиб дода шудаанд, расонад;

3.1.3 Цангоми хариди чиптаи электронк, иқтибоси онро (чиптаи электрониро), ки фарогири маълумоти

мусофират бояд бошад, ба Фармоишгар расонад; 

3.1.4 Ба Фармоишгар цуҷҷати дахлдорро оиди ба номи ӯ банд гардидани цуҷраи дархостшуда — дар

мецмонхона, дар доираи Хатсайри сайжцк ж берун аз он, расонад;

3.1.5 Бехатарк ва мацрамияти маълумоти мансуб ба шахсияти Фармоишгарро цангоми коркард ва истифода

зимни татбиқи Хатсайри сайжцк таъмин намояд;

3.1.6 Ба Фармоишгар суғуртаи тиббиро, агар чунин талаботро қонунгузории мамлакати (ҷойи) будубоши

муввақатк пешбинк карда бошад, таъмин намояд;

3.1.7 Ба Фармоишгар барои суғуртаи цажт ва дигар таваккалцо, ки онро шароити татбиқи Хатсайри сайжцк

талаб менамояд, мусоидат намояд;

3.1.8 Цамаи хизматцоро дар доираи Хатсайри сайжцк бевосита ва ж бо ҷалби шахсони сеюм амалк гардонад.

1. МАВЗӮИ ШАРТНОМА

1.1 Мутобиқи Шартнома Иҷрокунанда уцдадор мегардад, ки ба Фармоишгар маҷмӯи хизматрасониро, ки

дар доираи Хатсайри сайжцк муқаррар карда шудаанд ва дигар талаботи дахлдорро дар асоси Дархост оид

ба фармоиши (брони) хизматрасонк (тибқи маълумоти дар сомона овардашуда: https://bunyodtour.com/),

минбаъд «Хатсайри сайжцк», таъмин намояд, зимнан, Фармоишгар уцдадор мегардад, ки маблағи (арзиши)

Хатсайри сайжциро ба Иҷрокунанда пардохт намояд.

1.2 Маълумоти дахлдор дар бораи (ж барои) Фармоишгар (Сайжц) дар сомона ва маълумот дар бораи

Иҷрокунанда дар дархости ӯ, ки тариқи почтаи электронк пешницод гардидааст, оварда мешавад.

2. АРЗИШИ ХАТСАЙРИ САЙЁЦК

2.1 Арзиши (маблағи умумии) Хатсайри сайжцк мутобиқи Дархост оид ба фармоиши хизматрасонк (тибқи

маълумоти дар сомона овардашуда: https://bunyodtour.com/) оварда мешавад.

2.2 Пардохти арзиши Хатсайри сайжцк аз ҷониби Фармоишгар бо тартиби зерин ба амал бароварда

мешавад:

2.2.1 Ғайринақдк ж нақдк — пурра (100%) пешпардохт карда мешавад. Маблағи муқарраршуда бояд ба

суратцисоби бонкии Иҷрокунанда тибқи маълумоти дар сомона овардашуда: https://bunyodtour.com/) дар

муцлати то 10 рӯзи корк, оғоз аз санаи имзо гардидани Шартнома, гузаронида шуда, цисобномаи дахлдор,

дарцол, ба Иҷрокунанда пешницод карда шавад;

2.2.2 Нақдк — дар мувофиқаи қаблии байни Тарафцо пурра (100%) дар рӯзи ба имзо расонидани Шартнома

ва ж оғози сафари / хизматрасонии сайжцк пардохт карда шавад.

ШАРТНОМА

ОИД БА ФАРМОИШИ ХИЗМАТРАСОНИИ САЙЁЦК

дархостдиҳанда тариқи Интернет 

ҶДММ «Бунжд–Тур», дар симои Директори генералк Миралиева С. З., ки дар асоси Оиннома  

Бо маълумоти дар Шартномаи мазкур овардашуда пурра шинос шудам ва онро пурра ҷонибдорӣ

менамоям, зимнан, шинос шудан бо Шартномаи мазкур, ин маънои розӣ шудан ба онро дорад, ки баробар

ба имзо гузоштан ба он арзжбӣ мегардад. 



3.5 Сайжц уцдадор аст:

3.5.1 Арзиши Хатсайри сайжциро мутобиқи ацди худ бо Фрамоишгар сари вақт пардохт намояд;

3.5.2 Бо субъекти хизматрасонии сайжцк (Фармоишгар) шартнома ба имзо расонад ва ж ба шакли дигари

(ацдцо, забонхат ва диг.) таъминкунандаи цуқуқи фармоиш, дархост ва истифодаи хизматрасонии сайжциро,

ки қонунгузорк манъ накардааст, талаб намояд;

3.5.3 Талабот ва фармоишу дархостцои субъектцои хизматрасонии сайжциро (Фармоишгар ва

Иҷрокунандаро) дар доираи шартномацои дахлдор иҷро намояд;

3.5.4 Захирацои сайжциро мақсаднок истифода намояд, ба ҷойцои манъшуда ворид нашавад, роцрав ва

ҷойцои ҷамъиятиро ифлос накунад, ба ждгорицои таърихию фарцангк зарар нарасонад, муцити зистро цифз

намояд;

3.5.5 Ба мавзеъцо ва иншооти хавфнок бе омодагии пешакк ворид нашавад (набарояд);

3.5.6 Цуҷҷатцои заруриро барои сажцат ва тартиб додани шартномаи дахлдор саривақт пешницод намояд.   

3.2 Иҷрокунанда цуқуқ дорад:

3.2.1 Фармоиши (брони) Хатсайри сайжциро, дар сурати аз ҷониби Фармоишгар вайрон гардидани тартиб ва

шартцои пардохти арзиши он, қатъ гардонад;

3.2.2 Фармоишгарро дар доираи талаботи Хатсайри сайжцк роцнамок (дастурдицк) кунад;

3.2.3 Аз хизматцои субъектцои дигари хизматрасонии сайжцк истифода намояд.
3.3 Фармоишгар уцдадор аст:

3.3.1 Арзиши Хатсайри сайжциро мутобиқи зербанди 2.2 сари вақт пардохт намояд;

3.3.2 Ба сайжц шарту талаботи Шартнома ва дигар маълумоти дахлдорро расонад, инчунин цуҷҷатцои

алоқамандро, ки аз ҷаражни корцои омодагк бармеоянд, дастрас гароднад;

3.3.3 Ба Иҷрокунанда барои истифодаи маълумоти шахск дар амалисозии корцои барасмиятдарории

муносибатцо, цуҷҷатцо, инчунин пешницоди онцо ба шахсони сеюм барои цамин мақсад, дар доираи

талаботи Шартнома, мутобиқи талаботи тибқи маълумоти дар сомона овардашуда: https://bunyodtour.com/

забонхат дицад. Аз цар як сайжц низ, чунин забонхатро талаб намуда, ба Иҷрокунанда расонад;

3.3.4 Ба Иҷрокунанда маълумотцои дахлдорро, аз ҷумла дар бораи сайжцон (рақами телефон, почтаи

электронк ва ғ.) барои робита (тамос), дастрас гардонад;

3.3.5 Ба Иҷрокунанда цуҷҷатцои дахлдорро барои иҷрои Шартнома, мутобиқи Замимаи №3, сари вақт

дастрас гардонад;

3.3.6 Иҷрокунандаро оид ба нарасонидани хизмати дахлдор ва ж хизмати бо сифати паст пешницодгардида,

аз ҷониби шахсони сеюми ҷалбгардида, иттилоотнок гардонад;

3.3.7 Цар хароҷотеро, ки берун аз Хатсайри сайжцк амалк мегардонад (ба вуҷуд меорад), аз цисоби худ

пардохт (ҷуброн) намояд;

3.3.8 Талабот ва фармоишу дархостцои Иҷрокунандаро дар доираи Шартнома иҷро намояд.

3.6 Сайжц цуқуқ дорад:

3.6.1 Бо субъекти хизматрасонии сайжцк (Фармоишгар) шартнома ба имзо расонад ж шакли дигари (ацд)

таъминкунандаи цуқуқи фармоиш, дархост ва истифодаи хизматрасонии сайжциро, ки қонунгузорк манъ

накардааст, талаб намояд;

3.6.2 Дар доираи муқаррароти шартнома шароитцои муносиби хизматрасониро талаб намояд;

3.6.3 Маълумоти дахлдорро оид ба Хатсайри сайжцк ва шароитцои сажцат талаб намояд;

3.6.4 Цангоми гирифтани зарари моддк ва ж маънавк ҷуброни онро талаб намояд, агар сабаби он ба амалцои

худи ӯ ва цолатцои ба иродаи ӯ вобастанабуда алоқамандк надошта бошад;

3.6.5 Риояи цуқуқцои дигари худро, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, талаб 

3.4 Фармоишгар цуқуқ дорад:

3.4.1 Нусхаи цуҷҷати намунаи давлатии тасдиқкунандаи цуқуқи фаъолияти Иҷрокунандаро ба (барои)

хизматрасонии (фаъолияти) сайжцк талаб намояд; 

3.4.2 Нусхаи аслии Шартнома ва дигар санадцои алоқамандро талаб намояд; 

3.4.3 Дар доираи муқаррароти Шартнома шароитцои муносиби хизматрасониро талаб намояд;

3.4.4 Маълумоти дахлдорро оид ба Хатсайри сайжцк ва шароитцои сажцат талаб намояд;

3.4.5 Цангоми гирифтани (дидани) зарари моддк ва ж маънавк ҷуброни онро талаб намояд, агар сабаби он ба

амалцои худи Фармоишгар ва цолатцои ба иродаи он вобастанабуда алоқамандк надошта бошад;

3.4.6 Цангоми цолатцои фавқулода ба хадамоти дахлдор муроҷиат намояд;

3.4.7 Барои суғуртаи цар як цолат (навъи амалижт), аз ҷумла суғуртаи тиббк, суғуртаи цажт, суғурта аз

масъулияти иҷрои Шартнома ва ғайра ба Иҷрокунанда муроҷиат намояд;

3.4.8 Мавриди суғурта гардидан (ба воситаи Иҷрокунанда) пардохти маблағи суғуртаро аз Иҷрокунанда

талаб намояд.



3.6 Сайжц цуқуқ дорад:

3.6.1 Бо субъекти хизматрасонии сайжцк (Фармоишгар) шартнома ба имзо расонад ж шакли дигари (ацд)

таъминкунандаи цуқуқи фармоиш, дархост ва истифодаи хизматрасонии сайжциро, ки қонунгузорк манъ

накардааст, талаб намояд;

3.6.2 Дар доираи муқаррароти шартнома шароитцои муносиби хизматрасониро талаб намояд;

3.6.3 Маълумоти дахлдорро оид ба Хатсайри сайжцк ва шароитцои сажцат талаб намояд;

3.6.4 Цангоми гирифтани зарари моддк ва ж маънавк ҷуброни онро талаб намояд, агар сабаби он ба амалцои

худи ӯ ва цолатцои ба иродаи ӯ вобастанабуда алоқамандк надошта бошад;

3.6.5 Риояи цуқуқцои дигари худро, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, талаб 

4. ҶАВОБГАРИИ ТАРАФЦО

4.1. Тарафцо барои иҷро накардан ва ж номуносиб иҷро кардани уцдадорицои худ дар доираи қонунгузории

Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида мешаванд.

4.2. Иҷрокунанда ба амалцои (беамалии) сафоратхонацои (консулгарицои, намояндагицои) давлатцо ва ж

ташкилотцои хориҷк, аз ҷумла барои додани рад ба сайжц оид ба гирифтани раводид (надодани раводид) ва

ж ба таъхир гузоштани муцлати додани раводид аз рӯи Хатсайри сайжцк, агар цуҷҷатцои зарурк аз ҷониби

Фармоишгар ж Иҷрокунада ба сафоратхонацои (консулгарицои, намояндагицои) давлатцо ва ж ташкилотцои

хориҷк сари вақт дастрас гардонида шуда бошанд, ҷавобгар намебошад. Дар ин цолат маблағи (арзиши)

пардохтшуда аз рӯи Хатсайри сайжцк бо дарназардошти қисмати кори иҷрошуда, аз ҷумла хароҷоти (бо

санадцо  (расидцо) тасдиқшуда ба Фармоишгар бар гардонида мешавад.

4.3. Иҷрокунанда ба рад кардани (нагузоштани) воридшавии сайжц ба сарцад ва ж баромадани ӯ аз сарцад,

инчунин ҷарима кардани сайжц — бо сабацои ба уцдадорицои Иҷрокунанда вобастанабуда — цангоми

гузаштани расмижти гумрукк ва назорати шиносномавк, ҷавобгар намебошад.

4.4. Тарафцо ба цолатцои аз онцо вобастанабуда (цолатцои фавқулода), ки пешбинии онцо имконнопазир

мебошад, аз ҷумла ҷанг, тазоцуроти оммавк, заминҷунбк, фуромадани сел, обхезк, сухтор ва дигар офатцои

табик ҷавбогар намебошанд.

4.4.1. Дар сурати ба чунин цолатцо пешорӯ омадан, ки он метавонад ба иҷро нагардидани талаботи

Шартнома боис гардад, Тарафи ҷабрдида (ба цолати ногувор дучоргардида) ба Тарафи дигар дарцол хабар

медицад;

4.4.2. Дар чунин вазъият Шартнома метавонад то муцлати бартараф шудани цолатцои фавқулода аз ҷониби

Тарафцо мутаносибан тамдид дода шавад. Аммо дар сурати аз 10 рӯз зижд идома жфтани чунин вазъ цар ду

Тараф метавонанд (цуқуқ доранд), ки аз иҷрои уцдадорицои Шартномавк даст кашанд, мувофиқан Тарафцо

цуқуқи худро оид ба гузоштани талаботи ҷуброни зарар нисбат ба якдигар гум мекунанд.

5. ТАРТИБИ ҚАТЪ КАРДАН ВА ВОРИД НАМУДАНИ ТАҒЙИРОТ БА ШАРТНОМА

5.1 Шартномаи мазкур аз рӯзи ба имзо расидан эътибори цуқуқк пайдо намуда, то иҷрои пурраи

уцдадорицо амал мекунад.

5.2 Шартнома метавонад дар доираи муқаррароти қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон, инчунин

мувофиқаи хаттии (имзошудаи) Тарафцо тағйир дода шавад ж қатъ карда шавад.

5.3 Цар як тағйирот ба Хатсайри сайжцк дар мувофиқаи Тарафцо ба роц монда мешавад.

5.4 Цар як Тараф цуқуқ дорад, ки бинобар сабабу цолатцои ногувори зерин (ки цангоми ба имзо расидани

Шартнома имконпазирии онцо ба назар гирифта шуда буданд) ворид намудани тағйирот ж қатъ

гардорнидани Шартномаро талаб намояд:

5.4.1 Бад гардидани вазъ ва шароитцои сажцат мутобиқи Хатсайри сайжцк;

5.4.2 Тағйир жфтани муцлатцои сажцат;

5.4.3 Ғайричашмдошт зижд гардидани қимат ж арзиши (тарифцои) хизматрасонии нақлижтк;

5.4.4 Имконнопазир будани сафар (сажцат) барои сайжц бинобар цолатцои ба ӯ вобастанабуда (бемории

ногацонк, рад кардан барои раводид ва ғайра).

5.5 Дар сурати қатъ кардани Шартнома бинобар сабаби дучор гардидан ба цолатцои ногувор ҷуброни зарар

бар асоси хароҷоти аслии (бо санадцо (расидцо) тасдиқшудаи) Тарафцо ба роц монда мешавад.

5.6 Фармоишгар метавонад аз иҷрои уцдадорицои Шартномавк даст кашад, агар хароҷоти аслии

Иҷрокунандаро пардохт намояд.

5.7 Иҷрокунанда цуқуқ дорад аз иҷрои уцдадорицои Шартномавк даст кашад, агар зарари ба Фармоишгар

расидаро ҷуброн намояд.

5.8 Дар сурати қатъ кардани Шартнома то муцлати оғози сажцат бинобар дар љойи (мамлакати) будубоши

муввақатк ба вуқуъ омадани цолатцои ба цажт ва саломатии сайжц зижновар (хатарнок), ба Фармоишгар

маблағи (арзиши) Хатсайри сайжцк бар гардонида мешавад. Агар ин вазъият цангоми сажцат рух дицад, ба

Фармоишгар қисми маблағи (арзиши) Хатсайри сайжцк бар гардонида шуда, қисми дигар бо дарназрдошти

(тарци) хароҷотцои аслии аз рӯи Хатсайри сайжцк анҷомжфта, бар гардонида мешавад. 



Ному насаб ва нишондицандацои 

Фармоишдицанда цамонцое дониста 

мешаванд, ки тариқи дархост (пур кардани 

шакли дархостии дар сомона овардашуда) ба 

почтаи электронии Иҷрокунанда ирсол карда 

шудаанд

Бо маълумоти дар Шартномаи мазкур овардашуда пурра шинос шудам ва онро пурра ҷонибдорӣ

менамоям, зимнан, шинос шудан бо Шартномаи мазкур, ин маънои розӣ шудан ба онро дорад, ки баробар

ба имзо гузоштан ба он арзжбӣ мегардад. 

6. ТАРТИБИ БАРРАСИИ ЭРОДЦО ВА ЦАЛЛИ БАЦСУ ИХТИЛОФОТЦО

6.1 Цама бацсу ихтилофоте, ки дар ҷаражни татбиқи Шартнома байни Тарафцо пайдо мегарданд, дар доираи
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7. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВК

7.1 Шартнома дар ду нусха бо забони тоҷикк тартиб дода шуда ва ба имзо расонида шудааст, ки цар ду нусха
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С/ц. ҷорк: 20202972600240100186

РМА: 010098739  

РМБ: 350501707

С/цис. мур.: 20402972457071000000

ФАРМОИШГАР:ИҶРОКУНАНДА:
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ногацонк, рад кардан барои раводид ва ғайра).

5.5 Дар сурати қатъ кардани Шартнома бинобар сабаби дучор гардидан ба цолатцои ногувор ҷуброни зарар

бар асоси хароҷоти аслии (бо санадцо (расидцо) тасдиқшудаи) Тарафцо ба роц монда мешавад.

5.6 Фармоишгар метавонад аз иҷрои уцдадорицои Шартномавк даст кашад, агар хароҷоти аслии

Иҷрокунандаро пардохт намояд.

5.7 Иҷрокунанда цуқуқ дорад аз иҷрои уцдадорицои Шартномавк даст кашад, агар зарари ба Фармоишгар

расидаро ҷуброн намояд.

5.8 Дар сурати қатъ кардани Шартнома то муцлати оғози сажцат бинобар дар љойи (мамлакати) будубоши

муввақатк ба вуқуъ омадани цолатцои ба цажт ва саломатии сайжц зижновар (хатарнок), ба Фармоишгар

маблағи (арзиши) Хатсайри сайжцк бар гардонида мешавад. Агар ин вазъият цангоми сажцат рух дицад, ба

Фармоишгар қисми маблағи (арзиши) Хатсайри сайжцк бар гардонида шуда, қисми дигар бо дарназрдошти

(тарци) хароҷотцои аслии аз рӯи Хатсайри сайжцк анҷомжфта, бар гардонида мешавад. 


