
                                                                                                                             Замимаи 1 
                                                                                                                              Бо Фармоиши Вазири нақлиёти                 
                                                                                                                            Ҷумҳурии Тоҷикистон    №_______                            
                                                                                                                             аз «____»____________  соли 2019  
                                                                                                                                   тасдиќ   карда шудааст. 
 
 
 
 

 
Ќоидањои  

гузаронидани санљиши фаъолияти субъектњои  

хољагидор дар соњаи нақлиёт 
 

1.Муќаррароти умумї 

 
1.Ќоидањои  гузаронидани  санљиш оид ба риояи ќонунгузории соњаи 

нақлиёт дар фаъолияти субъектњои хољагидор (минбаъд Ќоидањои 
гузаронидани санљишњо) дар асоси банди 2-и ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 27 майи соли 2017, №265 «Дар бораи ќоидањои намунавии 
гузаронидани санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор» тањия гардида, 
тартиби гузаронидани санљишњо дар фаъолияти субъектњои хољагидорро оид 
ба риояи ќонунгузории соњаи нақлиёт дар ташкилоту муассисањои нақлиёти  
автомобилӣ, обӣ, роҳи оҳан, барқӣ ва саноатӣ, хоҷагии роҳҳо ва нуқтаҳои 
хизматрасонии техникӣ ва таъмир нақлиёти автомобилӣ ва роҳи оҳан  
новобаста аз шакли моликият ва навъи хољагидориашон муайян карда, ба 
баланд бардоштани самаранокии ҳифзи саломатии шаҳрвандон, амнияти 
молу мулк, ҳифзи муҳити зист, амнияти ҷомеа равона карда шудааст. 

2. Санљиши фаъолияти субъектњои хоҷагидор дар асоси Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санљиши фаъолияти субъектњои 
хољагидор» аз 25 декабри  соли 2015,№1269,  ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи ќоидањои намунавии гузаронидани санљиши 
фаъолияти субъектњои хољагидор» аз 27 майи соли 2017, №265,  Ќоидањои 
мазкур ва дигар санадњои меъёрию њуќуќии соҳаи нақлиёти Љумњурии 
Тољикистон гузаронида мешавад. 

3.Вайрон намудани қоидањои гузаронидани санљиш дар соњаи нақлиёт  
дар санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор, ки бо Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор», ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 27 майи соли 2017, №265 «Дар бораи 
ќоидањои намунавии гузаронидани санљиши фаъолияти субъектњои 
хољагидор» ва Қоидаҳои мазкур муќаррар шудаанд, асос барои беэътибор 
дониста шудани натиљаи санљиш мебошад. 

4.Санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор бо мақсади таъмини 
иљрои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи нақлиёт,  коҳиш 
додани хавф барои саломатии шаҳрвандон, муҳити  зист ва амнияти ҷомеа  аз 
ҷониби субъекти хоҷагидор дар раванди амалӣ намудани фаъолияти худ 
гузаронида мешавад.   

5.Вазифаи  асосии Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи 
нақлиёт (минбаъд Хадамот) ҳангоми  гузаронидани санљиш,  ин пешгирии 
њолатњои вайрон кардани ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи 
нақлиёт, додани машваратњо оид ба талаботе, ки нисбати фаъолияти 
субъектњои хољагидор љињати дар оянда коњиш додани таваккалњо дар 



 

натиљаи фаъолияти онњо ва кам намудани шумораи њуќуќвайронкунї 
мебошад. Санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор набояд бо мақсади 
таъини муҷозоти молиявӣ ё дигар муҷозот ба субъекти  хоҷагидор  
гузаронида шавад.   

 
 

2. Ваколатњои шахсони мансабдори Хадамоти давлатии назорат ва 

танзим дар соҳаи нақлиёт, ки барои гузаронидани санљишњо 
масъул мебошанд. 

 
6. Ваколатњои шахсони мансабдори Хадамоти давлатии назорат ва 

танзим дар соҳаи нақлиёт, ки барои гузаронидани санљишњо масъул 
мебошанд, бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санљиши фаъолияти 
субъектњои хољагидор» ва дигар санадњои, меъёрию њуќуќии соњаи нақлиёти 
Љумњурии Тољикистон, ки фаъолияти маќомоти санљиширо ба танзим 
медароранд, муќаррар шудаанд. 

7. Шахсони мансабдори Хадамот, ки барои гузаронидани санљиш 
масъул мебошанд, њангоми гузаронидани санљиши фаъолияти субъектњои 
хољагидор уњдадоранд: 

- санљишро танњо дар асоси  қарори Сардори  Хадамоти давлатии назорат 

ва танзим дар соҳаи нақлиёт ва сардорони Раёсатҳои минтақавии он гузаронанд; 
- дар дафтари баќайдгирии санљишњои субъекти хољагидори санљишї 

ќайдњо гузаронанд; 
- ба субъекти хољагидор мавзўъ ва моњияти вайронкунињо ва 

камбудињои ошкоргардидаи соњаи нақлиётро фањмонанд ва оид ба бартараф 
намудани онњо чораандешї намоянд; 

- асоснокии амалњои худро њангоми шикояти субъектњои хољагидор 
тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон исбот 
намоянд. 

8. Шахсони мансабдори Хадамот, ки барои гузаронидани санљиш 
масъул мебошанд, њангоми гузаронидани санљиши фаъолияти субъектњои 
хољагидор њуќуќ доранд: 

- љињати амалї намудани ваколат ва вазифањои худ аз субъекти 
хољагидор маълумоти заруриро дархост намоянд (дар њолати зарурї 
бевосита бо нусхаи аслии маълумот шинос шаванд), њамчунин вобаста ба 
зарурати корї, иќтибос гиранд ва њуљљатњоро нусхабардорї кунанд; 

- тибќи санадњои меъёрии њуќуќии амалкунанда дар бораи 
ќоидавайронкунињо санад ва протоколњо тартиб дињад, агар азназаргузаронї 
бо санљиш алоќаманд бошад, бино, нақлиёт, таљњизот, дигар молу мулкро аз 
назар гузаронанд, њамчунин агар санљиш бо риояи талаботи технологї 
алоќаманд бошад, аз раванди технологї дидан намоянд. 

9. Шахсони мансабдори Хадамот, ки барои гузаронидани санљиш 
масъул мебошанд, њангоми  гузаронидани  санљиш  принсипњо, меъёрњо ва 
ќоидањои дар Кодекси одоби шахсони мансабдори маќомотњои санљишї, ки 
бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 7 октябри соли 2016, №421 
тасдиќ гардидааст,  пешбинишударо ќатъиян риоя намоянд. 

 
 



 

       3.Тартиби банаќшагирї ва гузаронидани санљишњо 
 
10.Тартиби гузаронидани санљишњо бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

«Дар бораи санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор», Ќоидањои 
намунавии гузаронидани санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор ва 
Ќоидањои мазкур муќаррар мегардад. 

11.Санљишњои  Хадамот тибќи наќшаи тасдиќшудаи солонаи 
гузаронидани санљишњо, амалї карда мешавад. Наќшаи солонаи санљишњо 
то 1 ноябри соли љорї барои соли оянда тањия гардида, дар мувофиќа бо 
Шўрои њамоњангсозии фаъолияти маќомоти санљишї тасдиќ карда мешавад 
ва пас аз тасдиќ дар сомонаи расмии худ, инчунин тариќи воситаи ахбори 
омма барои шиносоии субъектњои хољагидор љойгир карда мешавад. 

12.Наќшаи солонаи гузаронидани санљишњои наќшавӣ аз тарафи  
Хадамот  дар асоси даврияти гузаронидани санљишњо, ки барои њар як гурўњи 
таваккал, бо назардошти дараљаи таваккали њар як субъекти хољагидор 
муќаррар мегардад, тањия карда мешавад. Меъёрњои арзёбии дараљаи 
таваккал тибќи Ќоидањои муайян намудани меъёрњои арзёбии дараљаи 
таваккали фаъолияти субъекти хољагидор, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон  аз 28 апрели соли 2017, №213  тасдиќ шудааст, муайян карда 
мешавад. 

13.Наќшаи солонаи санљишњои Хадамот,  њар нимсола вобаста ба 
таѓйир ёфтани дараљаи таваккал таѓйирот ворид карда мешавад ва таѓйироти 
мазкур бо Шўрои њамоњангсозии фаъолияти маќомоти санљишї мувофиќа 
гардида, аз љониби сардори Хадамот  тасдиќ карда мешавад. Њамзамон 
таѓйиротњои вориднамуда дар сомонаи расмии худ, инчунин тариќи воситаи 
ахбори омма барои шиносоии субъектњои хољагидор љойгир карда мешавад. 

14.Назорати иљрои наќшаи гузаронидани санљишњо аз љониби муовини 
якуми сардори Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт 
амалї карда мешавад. 

15. Шахсони мансабдори Хадамот,  ки барои гузаронидани санљиш 
масъул мебошанд, ба субъекти хољагидори навтаъсис, ба истиснои 
субъектњои хољагидоре, ки дараљаи таваккалашон баланд мебошад, дар ду 
соли аввали фаъолияти онњо танњо барои расонидани ёрии методї ва додани 
машварат оид ба санљиш ташриф меоранд. 

16. Шикояти субъекти хољагидор оид ба натиљаи санљиш бояд моњияти 
масъалањои шикоят ва талаб намудани гузаронидани санљиши иловагиро 
пешбинї намояд.  

17. Қарори Сардори Хадамот ва Раёсатҳои минтақавии он дар бораи 
гузаронидани санљиши иловагӣ, ки ба муроҷиати субъекти хољагидор асос 
ёфтааст, бояд дар давоми 3 рӯзи корӣ аз лаҳзаи ворид шудани муроҷиат қабул 

карда шавад.  
18. Санҷиш аз ҷониби мақомоти санҷишӣ дар асоси қарор дар бораи 

гузаронидани санҷиш сурат мегирад. Қарор дар бораи гузаронидани санҷиши 

субъекти хоҷагидор аз тарафи сардори Хадамот, муовинони сардор ва сардорони 

Раёсатҳои минатқавӣ  қабул ва ба имзо расонида мешавад.  

19. Њангоми ба имзо расидани қарор дар бораи гузаронидани санљиш, 
роњбари маќомоти санљишї бояд ба инобат гирад, ки шахси мансабдори 
барои гузаронидани санљиш таъингардида бо роњбарияти субъекти 



 

хољагидор ва ё намояндаи он робитањои хешутаборї надошта бошад ва 
дигар њолатњое, ки метавонанд бевосита ё бавосита ба манфиатдории 
натиљаи санљиш сабаб шаванд, љой надоранд. 

20.Санљиши фаъолияти субъекти хољагидор бо пешнињоди 
шањодатномаи хизматии шахси мансабдори маќомоти санљишї ба 
шиноскунии њатмии субъекти хољагидор бо қарори баимзорасида оид ба 
гузаронидани санљиш ва ворид намудани ќайдњо дар бораи санљиш ба 
дафтари баќайдгирии санљишњо оѓоз меёбад. Њамчунин санљиши фаъолияти 
субъекти хољагидор барои даврае гузаронида мешавад, ки дар қарор ва 
огоњинома оид ба гузаронидани санљиш нишон дода шудааст ва ќатъиян 
тибќи номгўи масъалањои назоратї нисбати мавзўи санљиши наќшавї 
истифодашаванда, гузаронида мешавад. Баромадан аз доираи номгўи 
масъалањои назоратї њангоми гузаронидани санљиши наќшавї манъ аст.  

21.Санљиши фаъолияти субъекти хољагидор дар мањалли баќайдгирии 
давлатї ё дар мањалли фаъолияти субъекти хољагидор бо иштироки 
намояндагони ваколатдори он дар объекти гузаронидани санљиш дар ваќти 
барои оѓози санљиш таъиншуда гузаронида мешавад. 

22.Њангоми гузаронидани санљиш, субъекти хољагидор тамоми 
њуљљатњои дархостнамудаи маќомоти санљиширо марбут ба мавзўи санљиш 
ва мутобиќи номгўи масъалањои назоратї пешнињод менамояд. Дар анљоми 
санљиш, сарфи назар аз натиљањои он, шахси мансабдори Хадамоти давлатии 
назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт, ки барои гузаронидани санљиш масъул 
мебошад, бояд санади санљишро мутобиќи талаботњои Ќоидањои мазкур, дар 
шакли тасдиќнамудаи Хадамот на камтар аз 2 (ду) нусха тартиб дињад. 
Санади тартибдодашуда аз љониби шахси мансабдори Хадамот, ки санљишро 
гузаронидааст, имзо карда шуда, як нусхаи санад дар маќоми санљишї 
мемонад, нусхаи дуюми он ба субъекти хољагидор супорида мешавад.  Дар 
дигар њолатњо тибќи дархости расмї нусхаи санади тартибдодашуда ба 
маќомоти дархосткарда пешнињод карда мешавад.  

23. Дар њолати ошкор намудани њолатњои њуќуќвайронкунї дар 
фаъолияти  субъекти хољагидор, Протокол оид ба њуќуќвайронкунии 
маъмурї дар асоси моддаҳои дахлдори Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ 

тартиб дода мешавад, ё дар њолати љой доштани таркиби љиноят, нусхаи 
санади мазкур ба маќомоти њифзи њуќуќ барои ќабули ќарори дахлдор равон 
карда мешавад. Инчунин, оид ба натиљањои санљиш, ки дар ќарор барои 
натиљањои санљиш инъикос ёфтаанд, субъекти хољагидор тибќи тартиби 
муќаррарнамудаи Ќоидањои мазкур ва дигар ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ба маќомотњои њифзи њуќуќ шикоят намояд. 

24. Аз рўи натиљањои санљиш пас аз гузаштани мўњлати шикоят, дар 
њолати мављудияти њуќуќвайронкунињои муайяншуда дар соњаи нақлиёт дар 
фаъолияти субъекти хољагидор, Хадамот чорањои маъмурї меандешад ё 
маводро бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
ба суд пешнињод менамояд. 

25.Масъалањои санљишии соњаи нақлиёт, ки дар фаъолияти субъектњои 
хољагидор мавриди баррасї ќарор дода мешаванд, инњо мебошанд: 

 



 

 а)  корхонаҳои нақлиётӣ автомобилӣ (мусофиркашонӣ, боркашонӣ, 

терминалҳои мусофиркашонӣ ва боркашонӣ, нуқтахои 

хизматрасонии техникӣ ва таъмир дар нақлиёти автомобилӣ): 

- риояи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ дар соҳаи нақлиёт; 

- мувофиқ будани фаъолияти амалишудаистода  тибқи қонунгузории 

амалкунандаи соҳавӣ; 

- мувофиқ будани дараҷаи тахассусии ҳайати муҳандисию техникӣ ва 

ронандагон ба вазифаи ишғолкардаашон; 

- мавҷудияти ҳуҷҷатҳои расмии хатсайрҳои мусофирбар ва боркашонии 

байналмилалӣ:  шиноснома ва нақшаи хатсайр, ҷадвали ҳаракат ва риояи он;   

- риояи қоидаҳои боркашонӣ ва аз роҳҳои автомобилгард гузаштани 

воситаҳои нақлиёт бо вазн ва андозаҳое, ки аз меъёрҳои муқарраршуда 

зиёданд; 

- мавҷудияти базаи истеҳсолӣ, моддӣ - техникӣ барои хизматрасонии 

техникии воситаҳои нақлиёт ва ҷавобгӯ будани он ба талаботи 

муқарраршуда; 

- риояи меъёрҳои гузаштани ронандагон аз муоинаи тиббӣ ва воситаҳои 

нақлиёт аз муоинаи техникӣ ва хизматрасониҳои техникӣ (ХТ-1, ХТ-2 ва ғ.); 

- сари вақт гузаронидани таҷрибаомӯзӣ (барномаи 20 соата),  

- риоя намудани қоидаҳои ҳамлу нақл ва меъёрҳои ғунҷоиш дар нақлиёти 

мусофирбар; 

- таъмини реҷаи кории муайяншуда ва истироҳати ронандагон; 

-  таъмини мунтазамнокии фаъолияти воситаҳои нақлиёти мусофирбар дар  

хатсайрҳо тибқи ҷадвали ҳаракат; 

- назорати иҷрои шартҳои озмун, қарордоди байни идораи салоҳиятдори 

Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон  ва дигар  шартномаҳои марбут ба 

соҳа; 

- таъмини бехатарии интиқоли мусофирон; 

- ҷавобгӯ будани воситаҳои нақлиёт аз ҷиҳати техникӣ ба талаботи  қоидаҳои 

бехатарии  ҳаракат дар роҳ;  

- мавҷудияти ҳуҷҷатҳои ҳамлу нақли мусофиркашонию боркашонӣ (дохилию 

байналмилалӣ);          

- мавҷудият ва ҷавобгӯй будани базаи моддӣ - техникӣ, аз ҷумла перрон, 

хадамоти маълумотдиҳию иттилоотӣ, операторӣ ва танзимгарӣ, қароргоҳ, 

нуқтаи гузаронидани муоинаи техникии автомобилҳо ва аз муоинаи тиббӣ 

гузаштани ронандагон пеш аз баромадан ба хати сайр; 

- сатҳи хизматрасонии босифат дар терминалҳо, мавҷудияти  ҷои нигоҳдории 

бағоҷ, утоқи танзимгарон, утоқ барои модару кӯдак ва ғайраҳо; 

- мавҷудияти анборҳои мувофиқ барои нигоҳдории борҳо ва механизмҳои 

боркунию борфарорӣ; 



 

- мавҷудияти иҷозат барои истифодабарии механизмҳои боркунию 

борфарорӣ; 

- мавҷудият ва ҷавобгӯй будани базаи моддӣ-техникии  нуқтаҳои таъмири 

техникӣ, аз ҷумла таҷҳизоту дастгоҳҳо, постгоҳҳо ва сехҳои корӣ ба шарту 

талаботи муқарраршуда; 

- риояи қоидаҳо ва тартиби гузаронидани хизматрасонии техникии нақлиёт, 

бо сифат иҷро кардани корҳо ва мавҷудияти кафолати хизматрасонии 

техникии гузаронидашуда; 

                     б) барои корхонаҳои фаъолияти роҳдорӣ: 

- мавҷудияти базаҳои истеҳсолию техникӣ, аз ҷумла техникаҳои дигари дар 

асоси шартнома ҷалбкардашуда (шартномаи иҷораи техникаҳои роҳсозӣ); 

- мувофиқ будани дараҷаи тахассусии ҳайати муҳандисию техникӣ; 

- маълумот оид ба системаи назорати сифат дар ташкилот; 

- мавҷудияти нусхаи шартнома аз лаборатория ва натиҷаи корҳо оид ба 

гузаронидани корҳои озмоишии маҳсулоти сохтмони роҳ; 

- риояи меъёру стандартҳои байналмилалӣ ва байнидавлатие, ки онҳоро 

Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф кардааст; 

- ба меъёру талаботи муқарраршуда мутобиқат кардани объектҳое, ки ба 

ёрии онҳо намуди фаъолияти иҷозатномашаванда амалӣ карда мешавад 

(механизм, воситаҳои техникӣ, таҷҳизотҳо, иншоотҳо ва ғайра); 

- мутобиқати корҳои иҷрошуда ба меъёр ва талаботи муқарраршуда; 

- ҷавобгӯ будани корҳои иҷрошуда ба дараҷаи масъулиятнокӣ ва риояи 

иҷрои корҳои дар он иҷозатдодашуда. 

 

                   в) барои фаъолияти нақлиёти роҳи оҳан: 

- мутобиқати сатҳи техникӣ ва тахассусии кормандон, мавҷудият ва 

мутобиқати  базаи моддию техникӣ, инчунин коргоҳҳо ва стансияҳо, 

амборҳои мувофиқ барои нигоҳдории борҳо, механизмҳои боркунию 

борфарорӣ, хадамоти маълумотдиҳию иттилоотӣ; 

 - мавҷудияти сертификати мутобиқати  кор ва хизматрасонӣ дар  корхонаҳои 

Роҳи оҳани Тоҷикистон; 

- мавҷудияти сертификат оид ба мутобиқати салоҳиятнокии касбии коргарон 

дар фаъолияти мусофиркашонӣ, боркашонӣ ва хизматрасониҳо дар нақлиёти 

роҳи оҳан (нақлиёти экспедитсионӣ); 

- мавҷудияти шартнома бо КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон» оид ба 

истифодабарии роҳи оҳан; 

- нақшаи роҳи фаръии оҳан ва санади санҷишӣ; 

-  мавҷудияти шаҳодатномаи техникии роҳи оҳан; 

- назорати ҳолати техникии қатораҳои мусофиркаш ва боркаш, доштани 

сертификати мутобиқат  барои ҳар як қатора (вагон) ва механизмҳои 

ҳаракаткунанда; 



 

- назорати ҳолати техникии роҳҳои фаръии роҳи оҳани корхонаҳои саноатӣ 

ва ҷамъиятҳои  дорои роҳи фаръии оҳан буда, риояи талаботҳои регламентҳои 

техникӣ; 

- назорати кори дастгоҳҳои садодиҳандаи алоқа,  техникаи ҳисоббарор,   

ҳолати техникии чароғакҳои роҳнамои худкор дар истгоҳҳо ва гузаргоҳҳои 

роҳи оҳан, инчунин  таъмини  ҳаракати  мунтазами қатораҳо,  

- риояи меъёру стандартҳои байналмилалӣ ва байнидавлатие, ки онҳоро 

Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф кардааст; 

 
 
                    4. Услуби тартибдињии санади санљишї 

 
26. Санади  санљиш  тибќи шакле, ки дар замимаи Ќоидањои мазкур 

омадааст, тартиб дода шуда, аз љониби шахси мансабдори Хадамот, ки 
санљишро гузаронидааст ва шахсони масъули субъекти хољагидор ба имзо 
расонида мешавад.  

27. Санади санљиш бояд дорои ифодаи муназзами далелњои бо њуљљат 
тасдиќшудаи њуќуќвайронкунї бошад, ки дар рафти санљиш ошкор 
гардидаанд, ё ин ки мављуд набудани чунин вайронкунињоро ифода созад. 

28. Дар санади санљишї маълумотњои зерин инъикос мегарданд; 
- мањалли гузаронидани санљиш ва санаи тартиб додани санад; 
- номи субъекти хољагидор ва суроѓаи њуќуќии љойгиршавии он; 
- мавзўъ ва намуди санљиш; 
- асос барои гузаронидани санљиш, ному насаби шахсони мансабдоре, ки 

санљишро гузаронидаанд; 
- даврае, ки мавриди санљиш ќарор гирифта мешавад; 
- номгўи њуљљатњое, ки мавриди санљиш ќарор мегиранд; 
- раќами мушаххаси андозсупорандаи субъекти хоҷагидор; 
- тањлилњои гузаронидашуда; 
- хулоса, дастур, тавсия ва пешнињод аз натиљаи санљиш; 

29. Санади санљишї бояд бо забони давлатї тартиб дода шуда, дорои 
раќами тартибї бошад. Инчунин дар санади санљишї ифлосињо, тозакунињо 
ва дигар ислоњкунињо, ба истиснои ислоњкунињое, ки пешакї муайян ва бо 
имзои шахсони дар санад имзогузошта тасдиќ шудаанд, иљозат дода 
намешавад. Њангоми дар матни санади санљиш истифода намудани 
номгўйњои ихтисоршуда ва аббревиатурањои маъмул дар истифодаи аввали 
ибораи он пурра ва баъдан номгўи ихтисоршуда дар ќавсайн ќайд мегардад. 

30.Санади санљиш бояд аз се ќисм иборат бошад: муќаддимавї, тавсифї ва 
љамъбастї. 

31. Дар ќисми муќаддимавии санади санљиш маълумоти умумї дар бораи 
санљиши гузаронидашаванда ва субъекти хољагидори санљишшаванда 
инъикос мегардад, яъне чунин маълумотњоро бояд дар бар гирад: 

- номи пурра ё мухтасари субъекти хољагидори санљишшаванда- шахси 
њуќуќї тибќи њуљљатњои муассисї ё насаб, ном ва номи падари субъекти 
њољагидор – соњибкори инфиродї, инчунин раќами инфиродии 
андозсупорандаи субъекти хољагидор; 



 

- санаи баимзорасонии санади санљиш аз љониби шахсони мансабдори 
Хадамот, ки санљишро гузаронидаанд, насаб, ном, номи падар ва мансабњои 
онњо бо ќайди номи маќомоти санљишие, ки онро намояндагї мекунанд;  

- асос барои гузаронидани санљиш, (сана ва раќами карор оид ба 
гузаронидани санљиш), давраи санљишшаванда, сана оѓоз ва анљоми санљиш, 
инчунин суроѓаи мањаллии љойгиршавии субъекти хољагидори 
санљишшаванда; 

- маълумот дар бораи намудњои фаъолияти воќеан аз тарафи субъекти 
хољагидор амалишаванда, ки мутобиќ ба номгўи масъалањои назоратї буда, 
аз рўи онњо санљиш гузаронида шудааст; 

- маълумот оид ба усули гузаронидани санљиш (азназаргузаронии 
њуљљатњо,обеъектҳо, нақлиёт  таљњизот, гирифтани намудњо ва тањлилњо ва 
ѓайра); 

- дигар маълумотњои зарурии марбути соҳа. 
32.Ќисми тавсифии санади санљиш дорои ифодаи муназзами далелњои 

бо њуљљат тасдиќшудаи њуќуќвайронкунињои дар раванди санљиш 
ошкоргардида ё ишора ба мављуд набудани чунин њуќуќвайронкунињо, 
инчунин њолатњои бо чунин далелњо алоќаманд мебошад, ки барои ќабули 
ќарори дуруст аз рўи натиљањои санљиш ањамият дорад. Таркиби ќисми 
тавсифии санади санљиш бояд ба талаботи зерин љавобгў бошад: 

-  воќеият ва асоснокї. Далелњои дар санад инъикосгардида бояд 
натиљаи санљиш ва тањќиќи даќиќи гузаронидашуда бошанд, носањењии 
далелњоро истисно намоянд, пуррагии хулосаро оид ба хилофи ќонунгузории 
соњаи нақлиёт будани кирдори (амал ё беамалї) субъекти хољагидорро 
таъмин намоянд. Оид ба њар як далели њуќуќвайронкунии соњаи нақлиёт, ки 
дар санад инъикос гардидаанд, бояд инњо ќайд карда шаванд: 

-намуди њуќуќвайронкунї, усул ва дигар вазъияти содиршавии он ба 
даврае, ки чунин вайронкунї тааллуќ дорад; 

-таснифоти њуќуќвайронкунии дар соњаи нақлиёт содиршуда бо истинод 
ба меъёрњои дахлдори ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи 
нақлиёт, ки аз тарафи субъекти хољагидор вайрон карда шудааст; 

33. Санад набояд дорои тахминкунии субъективии маќомоти санљишии 
ба далелњои корї асос наёфта бошад.  

34. Ќисми љамъбастии санади санљиш (хулоса) бояд дорои маълумоти 
љамъбастї оид ба далелњои њуќуќвайронкунињои муайянгардида, инчунин 
маълумот оид ба зарари дар натиљаи њуќуќвайронкунињои ошкоргардида ба 
манфиатњои љамъиятї ва давлат расонидашуда бо истинод ба меъёрњои 
дахлдори ќонунгузории Љумњурии Тољикистон бошад. 

35. Ба санади санљиш замима карда мешаванд: 
- қарори баимзорасида оид ба гузаронидани санљиш;  
- номгўи масъалањои назоратие, ки аз рўи онњо санљиш гузаронида 

шудааст;  
- хулосаи коршинос (агар љалб шуда бошад); 
- нусхаи њуљљатњо, њисоботњое, ки аз тарафи шахси мансабдори 

Хадамот аз санљиш гузаронида шудааст ва камбудии ошкоршударо тасдиќ 
менамоянд, маводи дигари зарурие, ки дар љараёни санљиш гирифта ва 
тартиб дода шудааст оид ба камбудињои ошкоршуда. 



 

36. Маълумоти дар санади санљиш мављудбудае, ки ба сирри тиљоратї 
(инчунин дигар маълумотњое, ки бо ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
њифз гардидаанд) тааллуќ дорад, аз љониби шахси мансабдори Хадамот, ки 
санљишро гузаронидааст, ошкор карда намешавад, инчунин ба дигар 
маќомот ё шахсони сеюм, ба истиснои њолатњои пешбининамудаи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, дода намешавад. 

                    
5. Расмиёти баррасии дохилиидоравии 

мурољиатњои субъекти хољагидор 
 
37. Мурољиатњои субъектњои  хољагидор нисбати амал (беамалї) ва 

ќарори дар љараёни гузаронидани санљиш ќабулнамудаи шахсони 
мансабдори  Хадамот, ки санљишро гузаронидаанд, бояд  дар маќоми 
дахлдори санљиши Хадамот ва зерсохтори он дар минтақаҳо вобаста ба 
масъули санљишкунанда ќабул гардида, ба вараќаи иттилоотї ворид ва бо 
роњи додани раќами алоњида барои њар як мурољиат ба ќайд гирифта шавад. 
Рад намудан аз ќабули мурољиат манъ аст. 

38. Баррасии мурољиатњои субъектњои хољагидор нисбати амал 
(беамалї) ва ќарори дар љараёни гузаронидани санљиш ќабулнамудаи 
шахсони мансабдори Хадамот, ки санљишро гузаронидаанд, ройгон 
мебошад. Инчунин, мурољиатњои ба маќомоти санљишї воридшуда аз 
љониби  шахсони мансабдоре баррасї мегарданд, ки масъулият барои 
баррасї намудани чунин мурољиатњо ба онњо вогузор карда шудааст. 

39. Расмиёти баррасии дохилиидоравии мурољиатњои субъекти 
хољагидор дар Хадамот дар асоси ќоидањо ва њуљљатњои дохилии дахлдори  
соњаи нақлиёт, ки  мавриди амал ќарор доранд, муќаррар карда мешавад. 

 
6. Расмиёт оид ба банаќшагирї, пешнињоди 

иттилоот ва машварат ба субъектињои хољагидор 
 

40. Хадамот,  бо маќсади кам кардани хавф, бартараф намудани  
шароите, ки ба њуќуќвайронкунии имконпазир мусоидат мекунад, ба 
субъектњои хољагидор то оѓози санљиш, дар љараёни санљиш ва баъди анљоми 
санљиш оид ба масъалањои мутобиќати фаъолияти онњо ба ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар соњаи нақлиёт  машваратњо ва тавсияњо медињад. 

41. Пешнињоди машварат ва тавсияњо ба субъекти хољагидор аз љониби 
Хадамот дар шаклњои зерин сурат мегирад: 

-пешнињоди маълумоти умумие, ки дар сомонаи расмии Хадамот 
љойгир карда мешавад, инчунин ба нашр расонидани рањнамо ва дастурњои 
методї оид ба масъалањои мансуб ба салоњияташон, китоб, брошюра ва 
овезањои иттилоотї; 

-посухњо ба саволњои хаттию шифоњии субъектњои хољагидор тавассути 
телефон, дар шакли электронї ё њомили коѓазї, њамчунин гузаронидани 
машѓулиятњои омўзишї. 

42.Дар сомонаи Хадамот иттилооти зерин бояд љойгир карда шавад: 
- санадњои меъёрии њуќуќии танзимкунандаи масъалањои санљиши 

фаъолияти  субъектњои хољагидор, инчунин санадњои меъёрии њуќуќии 



 

танзимкунандаи шарту талабот нисбати фаъолияти субъектњои хољагидор, ки 
мавриди санљиш ќарор мегиранд; 

- наќшањои солонаи гузаронидани санљишњо бо њамаи таѓйироту 
иловањои ба онњо ва номгўи масъалањои назоратии соњаи нақлиёт; 

-маълумот дар бораи ба гурўњи муайяни хавфнокї мансуб донистани 
субъекти хољагидор, инчунин асосноккунии ба ин гурўњи хавфнокї мансуб 
донистани он. 

43.Иттилооту машваратњои ба субъектњои хољагидор 
пешнињодшаванда бояд дар маљмўъ ба кам кардани миќдори 
њуќуќвайронкунињо, пешгирии  содир кардани њуќуќвайронкунињо ва кам 
кардани таваккали содир намудани онњо равона карда шаванд. Иттилооту 
машваратњои аз љониби масъулини Хадамот, ки санљишњои соњавї 
мегузаронад, ба субъектњои хољагидор пешнињодшаванда бояд аз нигоњи 
њуќуќї асоснок, якхела, даќиќ ва фањмо бошанд.   

44.Масъулини Хадамот, ки гузаронидани санљишњои соњавиро ба уњда 
доранд, бояд њар сол гузаронидани чорабинињоро оид ба фаъолияти 
машваратдињї ба субъектњои хољагидор, бо зикри мавзўњои барои онњо 
нисбатан муњим ба наќша гиранд, инчунин дар назди маќомоти болої доир 
ба шумораи машварату тавсияњои ба субъектњои хољагидор 
пешнињодгардида, мунтазам њисобот дињанд. 

45.Агар субъекти хољагидор мутобиќи машварат ё тавсияи ба таври 
хаттї пешнињоднамудаи Хадамот амал карда истода бошад, субъекти 
хољагидор барои ба талаботи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
мутобиќат накардани амалњояш ба љавобгарї кашида намешавад,  

 
7. Расмиёти гузаронидани бањодињии таваккали субъектњои хољагидор 

ва таќсимоти онњо аз рўи дараљаи хавфнокӣ 
 

46.  Хадамот гузаронидани санљишњои соњавиро вобаста ба дараљаи 
таваккалнокиашон амалї менамояд. Њамчунин дараљаи таваккали њар 
субъекти хољагидор дар асоси меъёрњои арзёбии дараљаи хавфнокии соњаи 
нақлиёт вобаста ба ваколатњо тањия гардида, муайян карда мешавад. 

47. Мутобиќи Ќонуни Љумњуриии Тољикистон «Дар бораи санљиши 
фаъолияти субъектњои хољагидор» дараљаи таваккали фаъолияти субъекти 
хољагидор бо дараљаи таваккалии баланд, миёна ва паст муайян карда 
мешавад. Гурўњи субъектњое, ки дараљаи таваккалиашон баланд, на бояд аз 
10 фоиз аз шумораи умумии субъектњои санљишшавандаи Хадамот  зиёд 
бошад. 

 
8. Расмиёт оид ба баррасии мурољиатњо ва пешнињоди иттилооти дигари 

аз љониби субъектњои хољагидор воридшаванда 
 

48.Субъекти хољагидор метавонад нисбати амал (беамалї) ва ќарорњои 
дар љараёни гузаронидани санљиш ќабулкардаи шахсони мансабдори 
Хадамот, ки санљишро гузаронидааст, тариќи судї, ё бо тартиби дигари 
пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон шикоят намояд. 
Њамчунин, шикоятњо аз љониби субъектњои хољагидор дар шакли хаттї, 
тавассути алоќаи почта, њангоми ќабули шахсї тавассути номарасон ё бо 



 

тариќи сабт кардани ариза, шикоят ё пешнињодоти худ дар дафтари  аризањо 
ва шикоятњои Хадамот пешнињод карда мешаванд. 

49. Ба шикояте, ки аз номи субъекти хољагидор намояндаи ќонунии ў 
пешнињод менамояд, ваколатномаи субъекти хољагидор бо тартиби 
муќарранамудаи ќонунгузорї замима карда мешавад. 

50. Шикоятњое, ки дар онњо насаб, ном, номи падари соњибкори 
инфиродї, ё номи пурраи шахси њуќуќї, суроѓаи љойгиршавии ў, ё 
маълумоти дар онњо дарљгардида воќеият надорад, инчунин бе имзо 
пешнињод гардидаанд, бе ном дониста шуда, баррасї карда намешаванд. 

51. Иљрои ќарор аз натиљаи санљиши шахсони мансабдори Хадамот то 
лањзаи ќабули ќарори дахлдор оид ба моњияти шикоят боздошта мешавад. 
Дар баробари ин, роњбари Хадамот уњдадор аст, ки шикоятро тибќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон баррасї намуда, яке аз ќарорњои 
зеринро ќабул намояд: 

-ќарорро бе таѓйир ва шикоятро бе ќаноат монад; 
-ќарорро пурра ё ќисман бекор намояд; 
-ќарорро бекор карда, санљиши иловагиро таъин намояд. 
52. Санљиши иловагї мутобиќи Ќонуни Љумњуриии Тољикистон «Дар 

бораи санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор» гузаронида мешавад. 
Инчунин, шикоятњои такрорї оид ба њамон як асос, ки аз рўи он љавоб 
гирифта шудааст, баррасї намегарданд. 

 
 

9.Муќаррароти хотимавї 
 
53. Бањсњо оид ба гузаронидани санљиши фаъолияти субъектњои 

хољагидор вобаста ба риояи талаботи санадњои меъёрии њуќуќї тибќи 
тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон аз љониби 
роҳбарияти Хадамот  ва ё ба тариқи  судї њал карда мешаванд. 

54. Шахсони мансабдори Хадамот, ки санљишњоро мегузаронанд, барои 
вайрон кардани талаботи Ќоидањои мазкур мутобиќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 Замимаи 2 
                                                                                                                   Бо Фармоиши Вазири нақлиёти         
                                                                                                                    Ҷумҳурии Тоҷикистон  №____                            
                                                                                                                   аз «____»____________  соли 201___   
                                                                                                                  тасдиќ   карда шудааст. 

 
 

Шакли намунавии санади санљиши, ки аз љониби шахсони масъули санљишкунандаи соњаи 
нақлиёт тартиб дода мешавад. 

_____________________________________________________________________________ 
(номи маќоми санљишї) 

 
САНАДИ САНЉИШИ 

 
субъкети хољагидор аз «___» ______ соли 20__, №____ 

 
Санад мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санљиши фаъолияти 

субъекти хољагидор» тартиб дода шудааст. 
 
1. Суроѓа/суроѓањо: мањалли гузаронидани санљиш 
 
2. Асос барои гузаронидани санљиши фаъолияти субъекти хољагидор (ќарор ё фармоиш) 
аз «___»______ соли20__, №___, 
 
Нисбати санљиши объекти санљишшаванда (наќшавї, ѓайринаќшавї, иловагї, такрорї ва 
дархостї) 
 
(Номи пурраи шахси њуќуќї, насаб, ном ва номи падари соњибкор, субъекти хољагидори 
санљишшуда, ном ва суроѓаи воќеии љойгиршавии объекти гузаронидани санљиш нишон 
дода мешавад) гузаронида шуд. 
 
3.Санаи оѓози санљиш: «___»________соли 20__ 
  Санаи анљоми санљиш:  «___»_______соли 20__ 
  Давомнокии умумии санљиш:___________________(рўзи корї/соат) 
 
4.Шахсони мансабдори Хадамот, ки санљишро гузарониданд: (насаб, ном, номи падар, 
вазифаи ишѓолнамуда)  
 
5.Њангоми гузаронидани санљиш иштирок доштанд: (насаб, ном, номи падар, вазифаи 
роњбар, шахси дигари мансабдор ё намояндаи ваколатдори шахси њуќуќї, соњибкор, ки 
њангоми гузаронидани чорабинињо оид ба санљиш иштирокдошта ќайд карда мешавад) 
 
6.Мавзўи санљиши гузаронидашуда:____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(Лозимиаш ќайд карда шавад) 
- машваратдињї ба субъектњои хољагидор оид ба масъалањои коњиш додани таваккал ва 
амалигардонии фаъолияти онњо мутобиќи талаботи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
дар соњаи нақлиёт ва иљрои чорабинињои дигаре, ки ба пешнињоди иттилоот дар хусуси 
пешгирии риоя накардани санадњои меъёрии њуќуќии соњавї ё дигари тааллуќдошта 
равона шудаанд; 
-санљиши мутобиќати фаъолияти субъекти хољагидор ба талаботи ќонунгузории соњаи 
нақлиёт; 
-гузаронидани арзёбии иттилоот оид ба фаъолияти субъекти хољагидор, ки тибќи тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузорї дастрас гардидааст; 
-мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї андешидани чорањои таъсиррасонї 
нисбати субъектњои хољагидор. 



 

 
7. Дар љараёни гузаронидани санљиш (натиљањои санљиши гузаронидашуда зикр карда 
мешавад) 
- вайронкунии талаботи њатмии муќаррарнамудаи санадњои меъёрии њуќуќии зерин (бо 
зикри муќаррароти санадњои меъёрии њуќуќї) ошкор карда шуд: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________ (дар њолати ошкор гардидани њуќуќвайронкунї, 
тавсифи муфассали он бо истинод ба меъёри дахлдори санади меъёрии њуќуќї зикр карда 
мешавад) 
далелњои иљро нагардидани амрномаи маќомоти санљишї (бо ишораи реквизитњои 
амрномаи додашуда): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
њуќуќвайронкунї ошкор гардид________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
8.Њуљљатњои ба санад замимашаванда:__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(ба санади тартибдодашуда нусхањои зарурии њуљљатњо, њисоботњои анљомдодаи шахси 
мансабдори соњаи , ки санљишро гузаронидааст, номгўи масъалањои назоратие, ки аз рўи 
онњо санљиш гузаронида мешавад ва маводи дигаре, ки дар љараёни санљиши 
гузаронидашуда ба даст оварда шудааст, замима карда мешаванд) 
 
9. Санади мазкур дар ду нусха, ки дорои эътибори якхелаи њуќуќї мебошанд, тартиб дода 
шудааст. 
 
Имзои шахсони (шахси) мансабдори Хадамот, ки санљишро гузаронидаанд 
(гузаронидааст):________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Бо санади санљиш шинос шудам, нусхаи санадро бо тамоми замимањояш 
гирифтам:____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
(насаб, ном, номи падар, вазифаи роњбар, шахси дигари мансабдор ё намояндаи 
ваколатдори шахси њуќуќї, соњибкор, намояндаи ваколатдори ў. Як нусхаи санади 
санљишї ба субъекти хољагидор дар давоми панљ рўзи корї супорида мешавад) 
«___»______соли 20__                                                           ________________ 
 
         Қайд дар бораи рад кардани шиносшавї бо санади санљиш 

 

___________________________________________________________________________ 

Имзои шахси (шахсони) мансабдори ваколатдоре, ки санљиш гузаронидаанд. 
 


