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                                                         ҚИСМИ УМУМИ  

                                                          ФАСЛИ  I 
                                             МУҚАРРАРОТИ УМУМИ 
      Боби 1. Муқаррароти умумӣ 
1. Низомнома дар бораи хусусиятҳои иҷозаномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият 
(минбаъд-Низомнома) мувофиқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» таҳия гардидааст. 
2. Ин Низомнома муносибатҳои амалӣ намудани фаъолиятеро (амалеро), ки бояд барои он 
аз мақомоти дахлдори иҷозатномадиҳанда иҷозатнома (литсензия) (минбаъд-иҷозатнома) 
гирифта шавад, ба танзим медарорад.         3. Иҷозатномаҳо метавонанд аз ҷониби мақомоти 
марказӣ ё сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷозатномадиҳанда дода шаванд, агар ин ҳолат дар 
қисми махсуси ин Низомнома пешбинӣ шуда бошад. 
4. Иҷозатномаро роҳбари мак,оми иҷозатнома- диҳанда ё муовини у имзо намуда, он бо 
муҳри ин мақомот тасдиқ карда мешавад. Дар ҳолатҳое, ки иҷозатнома аз ҷониби вохидҳои 
сохтории мақомоти иҷозатномадиҳанда ё сохторхои маҳаллии он дода мешавад, онро роҳбари 
вохиди сохторӣ ё сохтори маҳаллии ин мақомот имзо намуда, бо муҳри ин мақомот тасдиқ 
менамояд. 
5. Шахсони вокеӣ, сарфи назар аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва моликият ва соҳибкорони 
инфиродӣ, ки барои машғул шудан ба намудҳои алоҳидаи фаъолият, ки бояд барои он 
иҷозатнома гирифта шавад, Изҳори хохиш намудаанд, уҳдадоранд тибқи тартиби 
муқаррарнамудаи ин Низомнома иҷозатнома гиранд. 
6. Бе иҷозатнома машғул шудан ба фаъолияте, ки бояд барои иҷрои он иҷозатнома гирифта 
шавад, манъ аст. 
7. Ҳуқуқи амалӣ намудани фаъолияти иҷозат- номашаванда (литсензияшаванда) (минбаъд 
иҷозатномашаванда)-ро шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкорони инфи- родӣ пас аз гирифтани иҷозатнома 
паӣдо мекунад. Иҷозатномаи ба шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣдодашуда, ҳуҷҷате 
мебошад, ки барои машғул шудан ба намуди фаъолияте, ки дар он нишон дода шудааст, ҳуқуқ 
медиҳад 
8. Намуди фаъолияте, ки дар моддаҳои 17 ва 18 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» нишон дода шудааст, метавонад намудҳои 
корҳоеро дарбар гирад, ки ба ин намуди асосии фаъолият дохил мегарданд. Дар қисми махсуси 
ин Низомнома метавонад руӣхати мушаххаси ин намудҳои корҳо иишон дода шавад. 
9. Ба хар як намуди фаъолияти дар модцахои 17 ва 18 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи иҷозат- помадихӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» номбаршуда, як иҷозатнома дода 
мешавад. Агар фаъолияти иҷозатномашаванда ба намуди корҳоро дар бар гирад, ин намуди 
корҳо дар иҷозатнома нишон дода мешаванд. Иҷозатномаи алоҳида ба намудҳои корҳое, ки ба 
намуди фаъолият дохил мешаванд, талаб карда намешавад. 
10. Агар дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва и и Низомнома тартиби дигар пешбинӣ 
нагардида бошад, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии хориҷӣ, инчунин шахсони бешаҳрванд бо ҳамон 
шарт ва бо хгмон тартибе, ки барои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар 



шудаанд, иҷозатнома мегиранд. Шахсони ҳуқуқии хориҷии довталаби иҷозатнома бояд филиал ё 
намояндагии худро дар Ҷумх,урии Тоҷикистон дошта бошад. 
11. Иҷозатномаҳое, ки дар давлатҳои дигар гирифта шудаанд, дар қаламрави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо шартҳои мутобиқ ба санадҳои ҳуқуқии баӣналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон эътироф карда мешаванд. 
Боби 2. Тартиби ҷорӣ намудани намудҳои 
                 фаъолияти иҷозатномашаванда 
1. Ҷорӣ намудани намуди навъи фаъолияти иҷозатномашаванда ё бекор кардани он танҳо бо 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» 
муқаррар карда мешавад. 
2. Меъёрҳои алоҳидаи танзими масъалаҳои махсуси марбут ба иҷозатномадиҳӣ, ки дар 
дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мавҷуданд, набояд хилофи муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» бошанд ва метавонанд 
танҳо баъди ворид намудани тағӣирот ё иловаҳои дахлдор ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» мавриди истифода қарор гиранд. 
3. Ба мақомоти иҷозатномадиҳанда ҳангоми иҷозатномадиҳӣ мустаъқилона муқаррар 
намудани намудҳои иловагии фаъолияти иҷозатӣ, ки ба намуди фаъолият вобастаанд, инчунин 
муқаррар намудани талабот ё шартҳои дар ин Низомнома пешбининагардида манъ аст. 
Боби 3.Ҳуҷҷате, ки мавҷуд будани иҷозатнома 
                ва қарори додани онро тасдиқ мекунад  
1. Дар қарор дар бораи додани иҷозатнома ва ҳуҷҷате, ки мавҷуд будани онро тасдиқ, мекунад, 
инҳо нишон дода мешаванд: 
Номи мақомоти иҷозатномадиҳанда; барои шахси ҳуқуқӣ - ном ва шакли ташкилию ҳуқуқӣ, 
суроғаи ҳуқуқӣ; 
барои соҳибкори инфиродӣ - насаб, ном, номи падар, ҷои истиқомат, шиноснома, рақам ва 
таърихи гирифтани он; 
намуди фаъолияти иҷозатномашаванда бо намудҳои кор (агар фаъолияти иҷозатномашаванда ба 
намудҳои кор тақсим шавад); 
рақами бақаӣдгирӣ, рӯз ва муҳлати амали иҷозатнома; 
рақами мушаххаси (идентификатсионии) андозсупоранда; 
рақамҳои иҷозатнома; 
рӯзи қабул кардани қарор дар бораи додани иҷозатнома. 
2. Шакли варақаҳои (бланкҳои) иҷозатнома аз тарафи мақомоти иҷозатномадиҳанда тасдиқ 
карда мешаванд. Варақҳои иҷозатнома бояд ба тариқи типографӣ таӣёр карда шуда, дараҷаи 
ҳифозат, силсилаи қаӣд ва рақам дошта бошанд. Варақхои иҷозатномаҳо ҳуҷҷатҳои баҳисобгирии 
қатъӣ мсбошанд. Варақҳои иҷозатномаҳоро мақомоти иҷозатномадиҳанда ба ҳисоб мегирад ва 
нигоҳ медорад. 
3. Ба ислоҳкунӣ дар варақҳои иҷозатномаҳо роҳ дода намешавад. Варақҳои ваӣроншудаи 
иҷозатнома бо тартиб додани санад нест карда мешаванд. 
4.  Дар сурати гум кардани иҷозатнома, иҷозатнома  дар барои гирифтани дубликати  иҷозатнома  
ҳуқуқ паӣдо мекунад. 
5. Тибқи дархости мақомоти иҷозатномадиҳанда ва андоз иҷозатномадор уҳдададор аст  
иҷозатномаро пешниҳод кунад. Агар иҷозатномадор барои додани дубликат, 
азнавбарасмиятдарорӣ ё дароз намудани муҳлати амали иҷозатнома ариза дода бошад, 
пешниҳод кардани нусхаи иҷозатнома мумкин аст. 
Боби 4. Амали иҷозатнома 
1. Намуди фаъолияте, ки барои амалӣ намудани он иҷозатнома дода шудааст, метавонад 
танҳо аз ҷониби шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ, ки иҷозатнома гирифтааст, андом дода 
шавад. 
2. Фаъолияте, ки мақомоти иҷозатномадиҳанда барои иҷрои он иҷозатнома додааст, дар 
қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад, агар санадҳои ҳуқуқии баӣналмиллалие, 
ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф намудааст, ҳолати дигарро пешбинӣ накарда бошанд. 
3. Дар ҳолатҳое, ки бевосита қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ менамояд, амали 
иҷозатнома метавонад танҳо дар ҳудуди муаӣяни Ҷумҳурии Тоҷикистон паҳн гардад. 



Боби 5. Шарту талаботи иҷозатномадиҳӣ 
1. Яке аз шарту талаботи ҳатмии иҷозатномадиҳӣ ҳангоми аз ҷониби иҷозатномадор амалӣ 
кардани намудҳои фаъолияти иҷозатномашаванда риояи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
инчунин талаботи дар ин Низомнома пешбинишуда мебошад. 
2. Нисбати намудҳои фаъолияти иҷозатномашавандае, ки барои амалӣ намудани онҳо 
дониши махсус талаб карда мешавад, дар қисми умумии ин Низомнома метавонанд талаботи 
тахассусӣ нисбати довталаби иҷозатнома ё иҷозатномадор пешбинӣ карда шаванд, аз ҷумла 
талаботи тахассусӣ нисбати кормандони шахси ҳуқуқӣ ё шаҳрванде, ки соҳибкори инфиродӣ 
мебошад. 
3. Нисбати намудҳои фаъолияти иҷозатномашавандае, ки шартҳои махсус барои амалӣ 
намудани онҳо талаб карда мешавад, дар шарту талаботи иҷозатномадиҳии дар қисми умумии ин 
Низомнома муқарраргардида, метавонанд талаботи ба шартҳои махсуси пешбинишуда мутобиқат 
намудани объекте до хил карда шаванд, ки дар он ё бо ёрии он чунин намуди фаъолият амалӣ 
карда мешавад. 
Эзоҳ: Дар ин Низомнома таҳти мафҳуми объект  иморатҳо, иншоот, инчунин воситаҳои техникие 
фаҳмида мешавад, ки бо ёрии онҳо намуди фаъолияти иҷозатномашаванда амалӣ карда 
мешавад. 
4. Номгӯи шарту талаботи иловагии иҷозатномадиҳии намуди мушаххаси фаъолияти 
иҷозатномашаванда дар қисми махсуси ин Низомнома нишон дода мешавад на ҷузъи таркибии 
иҷозатномаи додашаванда мебошад (дар шакли замимаи иҷозатнома дода мешавад) 
5. Ҳангоми зарурат мақомоти иҷозатномадиҳанда мутобиқати шароити фаъолиятро ба 
талаботи муқарраршуда, дар ҷояш месанҷанд. 
6. Санҷишҳо аз ҳисоби маблағхои аз буҷетҳои дахлдор барои харочоти мақоми 
иҷозатномадиҳанда ҷудо ардида, гузаронида мешаванд. 
Боби 6. Хироҷ барои баррасӣ, додан, аз нав ба расмиятдаровардан 
                ва дароз намудани муҳлати амалӣ иҷозатнома 
1. Барои аз ҷониби мақоми иҷозатномадиҳанда баррасӣ гардидани ариза дар бораи додани 
иҷозатнома ба намудҳои фаъолиятҳое, ки дар моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» нишон дода шудаанд, ба андозаи чор ҳадди 
ақали музди меҳнат  хироҷ ситонида мешавад. Барои баррасӣ гардидани ариза дар бораи додани 
иҷозатнома барои намудҳои фаъолиятҳое, ки дар моддаи 18 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» нишон дода шудаанд, ба андозаи даҳ, 
ҳадди ақали музди меҳнат  хироҷ ситонида мешавад. Ин маблағҳо баргардонида намешаванд. 
2. Барои додани иҷозатнома барои намудҳои фаъолиятҳое, ки дар моддаи 17 Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» нишон дода 
шудаанд, ба андозаи даҳ ҳадди ақали музди меҳнат ақал хироҷ ситонида мешавад. Хироҷи 
додани иҷозатнома барои намудҳои фаъолиятҳое, ки дар моддаи 18 Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» пешбинӣ шудаанд, дар 
фасли III қисми махсуси ин Низомнома муаӣян карда мешаванд. 
3. Дар сурати аз нав ба расмият даровардани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи мавҷудияти 
иҷозатнома ба андозаи ду ҳадди ақали музди меҳнат  хироҷ ситонида мешавад. 
4. Барои дароз намудани амали иҷозатнома ба ҳамон муҳлате, ки иҷозатнома дода шудааст, 
маблағ баробар ба хироҷи додани иҷозатнома ситонида мешавад. 
5. Хироҷ барои баррасии ариза ва додани иҷозатнома, инчунин барои аз нав ба расмият 
даровардани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи мавҷудияти иҷозатнома ё дароз намудани муҳлати амали 
иҷозатнома аз ҷониби иҷозатномадор дар шакли нақдӣ ё ғаӣринакдӣ ба буҷети Ҷумҳуриявӣ ё 
маҳаллӣ пардохт карда мешаванд. Пардохт мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад. 
Барои гирифтани дубликата иҷозатнома, хироҷ ба андозае, ки барои аз нав ба расмият 
даровардани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи мавҷудияти иҷозатнома ситонида мешавад, пардохт карда 
мешавад.  
6 Мақоми иҷозатномадиҳанда ҳуқуқ надоранд, ки аз довталаби иҷозатнома дигар 
маблағҳои пулиро  ситонад.                                                              7. Иҷозатномадиҳӣ дар доираи 



маблағҳои аз буҷети дахлдор барои хароҷоти мақомоти иҷозатномадиҳанда ҷудогардида 
маблағгузорӣ карда мешавад. 
Боби 7. Ҳуҷҷатҳое, ки барои гирифтани иҷозатнома заруранд. 
 Довталаби иҷозатнома барои гирифтани иҷозатнома ба мақомоти иҷозатномадиҳанда ҳуҷҷатҳои 
зеринро пешниҳод менамояд: 
- ариза дар бораи додани иҷозатнома барои намуди фаьолияти иҷозатномашаванда, ки дар он 
маълумотҳои зерин нишон дода мешаванд: 
Барои шахси ҳуқуқӣ - ном ва шакли ташкилию ҳуқуқии 
Суроғаи ҳуқуқӣ, рақами суратҳисоб ва номи бонк; 
барои соҳибкори инфиродӣ- насаб, ном, номи падар, ҷои истиқомат, шиноснома, рақам ва 
таърихи гирифтани он; 
намуди фаъолияти иҷозатномашаванда, ки соҳибкори инфиродӣва шахси ҳуқуқӣ мақсади анҷом 
додани онродоранд ва муҳлате, ки дар давоми он чунин фаъолият анҷом дода мешавад; 
барои шахси ҳуқуқӣ - нусхаи ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ва нусхаи шаҳодатномаи ба қаӣдгирии давлатии 
довталаби иҷозатнома ба сифати шахси ҳуқуқӣ; 
барои соҳибкори инфиродӣ- нусхаи шаҳодатномаи қаӣди давлатии шаҳрванд ба сифати 
соҳибкори инфиродӣ; 
нусхаи шаҳодатномаи ба қаӣд гирифтани довталаби иҷозатнома дар мақомоти андоз; 
ҳуҷҷате, ки пардохти ҳаққи иҷозатномаро барои баррасӣ шудани аризаи довталаби иҷозатнома 
тасдиқ мекунад; 
маълумот дар бораи дараҷаи ихтисоси кормандони довталаби иҷозатнома; 
рӯзи додани ариза ва имзои довталаб. 
2. Ба ғаӣр аз ҳуҷҷатҳои мазкур дар қисми умумии ин Низомнома пешниҳод гардидани 
ҳуҷҷатҳои дигаре, ки мавҷуд будани онҳо барои амалӣ намудани намуди мушаххаси фаъолият 
зарур аст, пешбинӣ шуда метавонанд. 
3. Аз довталаби иҷозатнома пешниҳоди ҳуҷҷатҳоеро, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» ва ҳамин Низомнома пешбинӣ 
нашудаанд, талаб кардан мумкин нест. 
4. Ҳуҷҷатҳоро довталаби иҷозатнома ба забони точикӣ ё русӣ пешниҳод мекунад. Ҳуҷҷатҳое, 
ки шахсони хориҷӣ пешниҳод мекунанд ё аз хориҷа пешниҳод карда мешаванд, бояд мувофиқи 
тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда 
шаванд. 
5. Шакли аризаро, мақомоти иҷозатномадиҳанда бо дарназардошти талаботи Низомномаи 
мазкур тасдиқ мекунад. 
6. Мақомоти иҷозатномадиҳанда уҳдадор аст лавҳаи иттилоотӣ тартиб дода, дар он рӯӣхати 
ҳуҷҷатҳо ва намунаҳои онҳоро, ки барои гирифтани иҷозатнома заруранд, овезон кунад. 
7. Довталаби иҷозатнома барои дурустии маълумот ва ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда ҷавобгар 
аст. Мақоми иҷозатномадиҳанда, дар мавриди зарурат, ҳуқуқ дорад дурустии маълумот ва 
ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи довталаби иҷозатномаро санҷад. 
8. Ҳамаи ҳуҷҷатҳое, ки ба мақоми дахлдори иҷозатномадаҳанда барои гирифтани 
иҷозатнома пешниҳод мегарданд, тибқи руӣхат қабул карда мешаванд ва нусхаи руӣхат бо қаӣди 
рӯзи қабули ҳуҷҷатҳо аз ҷониби мақомоти мазкур ба довталаби иҷозатнома фиристонида 
(супорида) мешавад. 
Боби 8. Қабули қарор дар бораи додан ё надодани иҷозатнома 
1. Мақомоти иҷозатномадиҳанда қарорро дар бораи додан ё надодани иҷозатнома дар 
муҳлати на зиёда аз сӣ  рӯзи ворид гардидани аризаи довталаби иҷозатнома, бо тамоми 
ҳуҷҷатҳои зарурӣ, баъд аз баррасии ҳуҷҷатҳо, гузаронидани экспертизаҳо, муоинаҳо ва дигар 
амалҳои зарурӣ қабул мекунад. 
2. Баррасии ариза ва додани иҷозатнома аз ҷониби комиссия иҷро карда мешавад, агар дар 
қисми махсуси ин Низомнома ҳолати дигар пешбинӣ нашуда бошад. Ҳайати комиссия бо фармони 
роҳбари мақоми иҷозатномадиҳанда тасдиқ карда мешавад. Ба ҳайати комиссия метавонанд 
намояндагони дигар вазорату идораҳо ва ташкилотҳои дигар дохил карда шаванд. Низомномаи 
комиссияро мақомоти иҷозатномадиҳанда тасдиқ мекунад. 



Рӯз ва ҷои гузаронидани ҷаласаи комиссияи мақоми иҷозатномадиҳанда бояд пешакӣ эълон 
карда шаванд. Довталаби иҷозатнома ё намояндаи ваколатдори он ҳақ дорад дар Ҷаласаи 
комиссияи мақомоти иҷозатномадиҳанда иштирок кунад. Ба  ҷаласа ҳозир нашудани шахсони 
номбурда барои надодани иҷозатнома асос шуда наметавонад. 
4. Мақоми иҷозатномадиҳанда уҳдадор аст, ки дар муҳлати барои қабули қарор 
мукараргардида дар бораи додан ё надодани иҷозатнома пешбинишуда довталаби иҷозатномаро 
оид ба қарори қабулшуда ба таври хаттӣ огоҳ намояд. 
5. Хабарнома дар бораи додани иҷозатнома ба довталаби иҷозатнома дар шакли хаттӣ бо 
қаӣди реквизити ҳисоби бонкӣ ва муҳлати пардохти маблағи хироҷи додани иҷозатнома 
фиристонида (супорида) мешавад. 
6. Хабарнома дар бораи надодани иҷозатнома ба довталаби иҷозатнома бо нишон додани 
сабабҳои радкунӣ фиристонида (супорида) мешавад. 
7. Мақоми иҷозатномадиҳанда баъди се рӯзи пешниҳоди ҳуҷҷати тасдиқкунандаи пардохти 
хироҷи додани иҷозатнома ба иҷозатномадор ҳуҷҷатеро, ки мавҷуд будани иҷозатномаро тасдиқ 
мекунад, роӣгон медиҳад 
8. Қарори мақоми иҷозатномадиҳанда бо санади дахлдор ба расмият дароварда мешавад ва 
дар парвандаҳои он нигоҳдошта мешавад. Т ибқи дархости аризадиҳанда ё намояндаи 
ваколатдори он, иқтибос аз протоколи дахлдор ё нусхаи санад  роӣгон дода мешаванд. 
Боби 9. Надодани иҷозатнома 
1. Асосҳои надодани иҷозатнома инҳо мебошанд: 
- вуҷуд доштани маълумоти нодуруст ё таҳрифшуда дар ҳуҷҷатҳои пешниҳодкардаи 
довталаби иҷозатнома; 
- мутобиқ набудани довталаби иҷозатнома, объектҳои ба ӯ тааллукдошта ё аз тарафи у 
истифодашаванда ба шарту талаботи иҷозатномадиҳӣ; 
- хулосаи манфии мақомоти дахлдор вобаста ба намуди фаъолияти дархостшаванда; 
2. Дар сурати аз ҷониби довталаби иҷозатнома дар муҳлати як моҳ аз рӯзи гирифтани 
огоҳнома дар бораи надодани иҷозатнома бартараф гардидани монеаҳои дар сархатҳои якум ва 
дуюми банди 1 ҳамин боб нишондодашуда, ариза бо тартиби муқаррарӣ бе пардохти такрорӣ 
мавриди баррасӣ қарор дода мешавад. Дар сурати надодани иҷозатнома хироҷи баррасии ариза 
ба довталаби иҷозатнома баргардонида намешавад. 
3.Ҳаҷми маҳсулоте (кору хизматрасоние), ки довталаби иҷозатнома истеҳсол мекунад (анҷом 
медихад) ё истеҳсолашро (анҷом доданашро) ба нақша гирифтааст, барои надодани иҷозатнома 
асос шуда наметавонад. 
4. Надодани иҷозатнома бо дигар асосҳое, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
иҷозатномадихӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» ва ҳамин Низомнома пешбинӣ нагардидаанд, 
манъ аст. 
5. Довталаби иҷозатнома ҳуқуқ дорад нисбати надодани иҷозатнома ё барои бефаъолиятии 
мақомоти иҷозатномадиҳанда ба суд муроҷиат намояд. 
Боби 10. Аз нав ба расмият даровардани ҳуҷҷате, ки 
 мавҷуд будани иҷозатномаро тасдиқ менамояд. 
1. Дар ҳолати азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ, таъғир ёфтани ном ё макони ҷоӣгиршавӣ ва ё 
таъғир ёфтани ном ё ҷои истиқомати соҳибкори инфиродиро тасдиқ менамояд, иҷозатномадор - 
шахси ҳуқуқӣ (вориси ҳуқуқии ӯ) ё соҳибкори инфиродӣ уҳдадор аст, дар давоми на дертар аз 
понздаҳ рӯз барои аз нав ба расмият даровардани ҳуҷҷате, ки иҷозатнома доштанашро тасдиқ 
менамояд, ариза диҳад ва ба он ҳуҷҷатҳоеро замима кунад, ки тағйироти нишондода шударо 
тасдиқ менамоянд. 
2. Ҳангоми аз нав ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳое, ки мавҷуд будани иҷозатномаро 
тасдиқ менамоянд, мақомоти иҷозатномадиҳанда ба феҳристи иҷозатномаҳо тағйӣроти дахлдор 
ворид менамоянд. 
3. Аз нав ба расмият даровардани иҷозатнома аз тарафи мақомоти иҷозатномадиҳанда дар 
давоми даҳ  pӯз аз рӯзи ворид гардидани аризаи дахлдор анҷом дода мешавад. 
4. То аз нав ба расмият даровардан ва гирифтани иҷозатнома иҷозатномадор метавонад 
фаъолиятро дар асоси нусхаи иҷозатномаи пештар гирифташуда анҷом медиҳад. 



5. Ҳангоми азнавбарасмиятдарории иҷозатнома санҷиши ғаӣринавбатӣ, муоина, экспертиза 
гузаронида намешаванд. 
6. Аз иҷозатномадор бо асосҳои дигаре, ки дар ин боб пешбинӣ нагардидаанд, талаб 
намудани азнавбарасмиятдарории иҷозатнома манъ аст. 
7. Иҷозатномадор ҳақ дорад дар сурати рад гардидани аз навбарасмиятдарории иҷозатнома 
ба суд шикоят намояд. 
Боби 11. Дароз намудани муҳлати амали иҷозатнома 
1. Муҳлати амали иҷозатнома ҳангоми ба охир расиданаш метавонад дар асоси аризаи 
иҷозатномадор дароз карда шавад. 
2. Муҳлати иҷозатнома бо тартиби аз нав ба расмият даровардани ҳуҷҷате, ки мавҷудияти 
иҷозатномаро тасдиқ, мекунад ва ба муҳлати дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» барои ин намуди фаъолият пешбинӣ гардида, 
дароз карда мешавад. 
3. Иҷозатномадор ҳақ, дорад дар сурати рад гардидани дароз кардани муҳлати амали 
иҷозатнома ба суд шикоят намояд. 
Боби 12. Боздоштан, бекор кардан ва қатъ намудани амали иҷозатнома 
1. Боздоштани амали иҷозатнома дар ҳолатҳои зерин роҳ дода мешавад: 
- риоя нагардидани шарту талаботи иҷозатномадиҳӣ; 
- ба шахси дигари воқеӣ ё ҳуқуқӣ додани иҷозатнома; 
истеҳсол ва ё ба фуруш баровардани маҳсулоти пастсифат, хизматрасонии пастсифат; 
- риоя накардани дигар талаботи санадҳои меъёрии ҳукукӣ. 
2. Мақоми иҷозатномадиҳанда ҳуқуқ дорад ҳангоми такроран ошкор кардани 
қонуншиканиҳо (ду ва зиёда маротиба) ё шарту талаботи иҷозатномадиҳиро дағалона ваӣрон 
намудани иҷозатномадор амали иҷозатномаро боздорад. Боздоштани амали иҷозатнома 
ҳамчунин дар ҳолатҳои истисноӣ, агар он барои пешгирии хатари бевосита барои ҳаёт ва 
саломатии одамон, ба миён омадани фалокати техногенӣ, расонидани зарари 
барқарорнашаванда ба об ьектҳои табиат ё ҳолати муҳити зист зарур бошад ва пешгирии ин 
ҳолатҳо бо роҳҳои дигар имконнопазир бошад, татбиқ карда мешавад. 
3 Мақоми иҷозатномадиҳанда уҳдадор аст, ки муҳлати аз ҷониби иҷозатномадор бартараф 
кардани қонуншиканиро, ки боиси боздоштани амали иҷозатнома гардидааст, муқаррар намояд. 
Муҳлати нишондодашуда набояд аз се моҳ зиёд бошад. Агар иҷозатномадор қонуншиканиҳои 
мазкурро дар муҳлати муқарраршуда бартараф накарда бошад, мақоми иҷозатномадиҳанда 
ухдадор аст ба суд муроҷиат намуда, бекор кардани иҷозатномаро талаб намояд. 
4. Тамоми қарорхои марбут ба боздоштани амали иҷозатнома ё бекор кардани он дар 
маҷлиси мақоми иҷозатномадиҳанда бо даъвати ҳатмии иҷозатномадор (намояндаи ӯ) баррасӣ 
мегарданд. Мақоми ичозтаномадиҳанда бояд иҷозатномадорро пешакӣ ба таври хаттӣ на дертар 
аз 10 рӯз пеш аз оғози маҷлис хабардор созад. Дар сурати бе сабабхои узрнок ҳузур надоштани 
иҷозатномадор (намояндаи ӯ), ки ба таври зapypӣ хабардор гардидааст, қарорҳо метавонанд бе 
иштироки ӯ қабул карда шаванд.  
5. Мақоми иҷозатномадиҳанда қарор дар бораи боздоштани амали иҷозатномаро дар 
шакли хаттӣ бо асосноксозии ваҷҳнок на дертар аз се рӯзи баъди қабул и чунин қарор ба 
маълумоти иҷозатномадор мерасонад. 
6. Иҷозатномадор ухдадор аст мақомоги иҷозатномадиҳандаро аз бартараф кардани 
қонуншиканиҳое, ки боиси боздоштани амали иҷозатнома гардидаанд, хаттӣ хабардор намояд. 
7. Мақоми иҷозатномадиҳандае, ки амали иҷозатномаро боздоштааст, дар бораи барқарор 
намудани амали он қарор қабул мекунад ва дар ин бора ба иҷозатномадор дар давоми се рӯзи 
баъди гирифтани хабарномаи дахлдор ва санҷидани бартараф намудани қонуншиканиҳое, ки 
боиси боздоштани амали иҷозатнома гардидаанд, ба таври хаттӣ хабар медиҳад. 
8. Муҳлати иҷозатнома дар давоми боздоштани амали он дароз карда намешавад ва барои 
барқарор кардани амали он маблағ ситонида намешавад. 
9. Агар иҷозатномадор шарту талаботи иҷозатномаро риоя накарда бошад ва бар асари ин ба 
ҳуқуқу манфиатҳои қонунӣ, саломатии шаҳрвандон, мудофиа ва амнияти давлат, мероси 
фарҳангии халқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон зиён расида бошад ва ё дар ҳолате, ки агар 
иҷозатномадор қонуншиканиҳоро дар муҳлати муқаррарнамудаи мақоми иҷозатномадиҳанда 



ислоҳ накарда бошад, иҷозатнома бо қарори суд дар асоси аризаи мақоми иҷозатномадиҳанда 
бекор карда мешавад. Инчунин иҷозатномадиҳанда ҳуқуқ дорад ҳангоми ба суд додани ариза 
амали иҷозатномаи мазкурро то рӯзи ба қувваи қонунӣ даромадани қарори суд боздорад. 
10. Мақомоти иҷозатномадиҳанда метавонад иҷозатномаро дар мавриди аз тарафи 
иҷозатномадор дар давоми понздаҳ рӯз напардохтани ҳаққи иҷозатнома бекор кунад. 
11. Маълумот оид ба боздоштан, барқарорсозии амали иҷозатнома ва бекор кардани он аз 
ҷониби мақомоти иҷозатномадиҳанда ба мақомоти андози маҳалли қаӣди иҷозатномадор 
фиристода мешаванд ва дар ҳолатҳои зарурӣ ба маълумоти мақомоти назоратию тафтишӣ 
фиристонида мешаванд. 
12. Нисбати қарори боздоштани амали иҷозатнома на бекор кардани он бо тартиби судӣ 
шикоят кардан мумкин аст. 
13. Амалии иҷозатнома дар ҳолатҳои барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ ва қатъ гаштани амали 
шаҳодатномаи ба қаӣдгирии давлатии шахси вокеъӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ, ба қувваи 
қонунӣ даромадани ҳалномаи суд  дар бораи бекор кардани амали иҷозатнома, ба охир расидани 
мухлати амали иҷозатнома, инчунин дар асоси аризаи хаттии иҷозатномадор қатъ карда мешавад. 
Боби 13. Феҳристи иҷозатномаҳо 
1. Феҳристи иҷозатномаҳо - маҷмуи маълумот дар бораи додани иҷозатнома, аз нав ба 
расмият даровардани ҳуҷҷатҳое, ки мавҷуд будани иҷозатномаро тасдиқ мекунанд, боздоштан ва 
барқарор намудани амали иҷозатнома, бекор кардан ва қатъ гардидани амали он мебошад. 
Шакли фехрист аз тарафи мақомоти иҷозатномадиҳанда тасдиқ карда мешавад. 
2. Мақомоти иҷозатномадиҳанда феҳристи иҷозатномаҳоро ба намудҳои фаъолияте, ки 
иҷозатномадиҳии онро анҷом медиҳанд, тартиб медиҳад. Ба ҳар як намуди фаъолияти 
иҷозатномашаванда феҳристи алоҳида тартиб дода мешавад. Дар ҳолати аз тарафи сохторхои 
маҳалии мақомоти иҷозатномадиҳанда додани иҷозатнома, маълумотҳо барои ворид намудан ба 
феҳрист фавран ба мақомоти иҷозатномадиҳанда фиристода мешаванд. 
3. Дар феҳристи иҷозатномаҳо маълумотҳое, ки дар моддахои 9 ва 15 Қонуни Ҷумхурии 
Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият», инчунин маълумотҳои 
дигаре, ки дар низомномаи мазкур пешбинӣ шудаанд, ворид карда мешаванд. 
4. Маълумоти дар феҳристи иҷозатномаҳо буда, барои ба он шинос гардидани шахсони 
воқеӣ ва ҳуқуқӣ кушода аст. Дар воситаҳои ахбори омма интишор намудани маълумоти дар 
феҳристи иҷозатномаҳо мавҷудбуда мумкин аст. 
5. Маълумоти дар феҳристи иҷозатномаҳо буда дар бораи иҷозатномадори мушаххас дар 
шакли иқтибос ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ бо пардохти маблағ дода мешавад. Андозаи пардохти 
маблағ барои додани маълумот як ҳадди ақали музди меҳнат ро ташкил медихад ва он ба буҷети 
давлатӣ гузаронида мешавад. 
6. Маълумот аз феҳристи иҷозатномаҳо ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ бемузд  дода 
мешавад. 
7. Муҳлати додани маълумот аз феҳристи иҷозатномаҳо баъди қабули аризаи дахлдор 
набояд аз се рӯз зиёд бошад. 
8. Расмиёти ворид намудани тағиӣрот ба феҳристи иҷозатномаҳо набояд аз се рӯзи баъди аз 
ҷониби мақоми иҷозатномадиҳанда қабул гардидани қарори дахлдор зиёд бошад. 
9. Феҳристи иҷозатномаҳо бо тартиби хронологи аз руи санаи бақаӣдгирии иҷозатнома ва ба 
он додани рақами бақаӣдгирӣ тартиб дода мешавад. 
10. Роҳбари мақоми иҷозатномадиҳанда масъул аст: 
- барои сари вақт ва дуруст бурдани феҳристи иҷозатномаҳо; 
- барои сари вақт додани маълумот аз феҳристи иҷозатномаҳо ба шахсони манфиатдор 
тибқи дархости онҳо. 
11. Маълумоти феҳристи иҷозатномаҳо, инчунин ҳуҷҷатҳое, ки дар асоси онҳо иҷозатномаҳо 
дода шудаанд, панҷ сол дар парвандаҳои мақоми иҷозатномадиҳанда нигоҳ дошта мешаванд ва 
баъдан мувофиқи тартиби муқарраргардида ба боӣгонӣ супурда мешаванд. 
Боби 14. Салоҳияти мақомоти иҷозатномадиҳанда ва бурдани назорат. 
1. Мақомоти иҷозатномадиҳанда салоҳият дорад, ки: 
- иҷозатнома диҳад; 



- ҳуҷҷатҳоеро аз нав ба расмият дарорад, ки мавҷуд будани иҷозатномаро тасдиқ 
менамояд; 
- муҳлати амали иҷозатномаҳоро дароз намояд; 
- амали иҷозатномаро боздорад; 
- амали иҷозатномаро барқарор созад; 
- иҷозатномаро бекор кунад (дар мавридҳои пешбинӣ намудаи моддаи 14 Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият»); 
- феҳристи иҷозатномаҳоро тартиб диҳад; 
- ба риоя гардидани шарту талаботи иҷозатномадиҳӣ аз ҷониби иҷозатномадор назорат 
кунад. 
2. Назорати аз ҷониби иҷозатномадор риоя гардидани шарту талаботи иҷозатномадиҳиро 
мақомоти иҷозатномадиҳанда дар доираи салоҳияти худ анҷом медиҳад 
3. Мақомоти иҷозатномадиҳанда дар доираи салоҳияти худ ҳуқуқ дорад фаъолияти 
иҷозатномадорро ҷиҳати мутобиқати он ба шарту талаботи иҷозатномадиҳӣ санҷад. Санҷишҳо 
тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои 
хоҷагидор» гузаронида мешавад. 
4. Мақомоти давлатии назоратию тафтишотӣ, инчунин дигар мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар 
доираи салоҳияти худ ҳангоми ошкор намудани ҳолатҳои риоя нагардидани шарту талаботи 
иҷозатномадиҳӣ ухдадоранд ба мақоми иҷозатномадиҳанда аз хусуси камбудиҳои ошкоргардида 
ва тадбирҳои андешидашуда хабар диҳанд. 
Боби 15. Ҷавобгарӣ барои ваӣрон кар дани 
 қонунгузорӣ оид ба иҷозатномадиҳӣ. 
1. Зараре, ки бинобар беасос рад намудани додани иҷозатнома ё ваӣрон намудани ҳуқуқу 
манфиатхои иҷозатномадор ба у расонида шудааст, мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷуброн карда мешавад. 
2. Бе иҷозатномаи дахлдор машғул шудан ба фаъолият ё риоя накардани шарту талаботи 
литсензионӣ боиси ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муқарраргардида мегардад. 

ҚИСМИ МАХСУС 
ФАСЛИ II. НАМУДҲОИ ФАЪОЛИЯТҲОИ УМУМИЕ, КИ БАРОИ АМАЛӢ НАМУДАНИ 0НҲ0 

ИҶОЗАТНОМА ЗАРУР ACT 
Боби 38. Хусусиятҳои иҷозатномадиҳии фаъолият дар соҳаи нақлиёт 
1. Фаъолияти иҷозатномашаванда: 
- фаъолият, оид ба корҳои лоиҳакашӣ ва татқиқотӣ, сохтан, ҷоӣгир ва барқарор кардани 
роҳҳои автомобилгард, роҳи оҳан ва иншооти роҳ; 
- фаъолият оид ба мусофиркашонӣ ва боркашонӣ бо нақлиётавтомобилӣ; 
- фаъолият оид ба мусофиркашонӣ ва боркашонӣ бо нақлиёти роҳи оҳан (ба истиснои 
ҳолатҳое, ки ин кор барои таъмини эхтиёҷоти худи шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣанҷом 
дода шавад ва набаромадан ба роҳи оҳани истифодаи умум); 
фаъолият оид ба хизматрасонии техникӣ ва таъмир дар нақлиёти автомобилӣ ва роҳи оҳан; 
- фаъолияти терминалҳои мусофиркашонӣ ва боркашонӣ; 
2. Фаъолият оид ба мусофиркашонӣ ва боркашонӣ бо нақлиёти автомобилӣ корҳои зеринро 
дар бар мегирад: 
- мусофиркашонӣ бо нақлиёти автомобилӣ дар дохили ҷумҳурӣ (шаҳрӣ, наздишахрӣ, 
баӣнишахрӣ) ва баӣналмилалӣ; 
- боркашонӣ бо нақлиётавтомобилӣ дар дохили ҷумхурӣ ва баӣналмилалӣ; 
- фаъолияти нақлиётӣ - экспедитсионӣ дар нақлиёти автомобилӣ. 
3. Фаъолият оид ба мусофиркашонӣ ва боркашонӣ бо нақлиёти роҳи оҳан корҳои зеринро 
дар бар мегирад: 
- мусофиркашонӣ дар роҳҳои магистралӣ: 
- боркашонӣ дар роҳҳои магистралӣ; 
- боркашонӣ дар роҳҳои фаръии роҳи оҳан; 
- фаъолияти нақлиётӣ - экспедитсионӣ дар нақлиёти роҳ,и оҳан; 



4. Фаъолияти терминалҳои мусофиркашонӣ ва боркашонӣ корҳои зеринро дар бар 
мегиранд: 
- фаъолияти автовокзал ва вокзалу стансияҳои роҳи оҳан; 
- фаъолияти саристгоҳҳо ва истгоҳҳои автомобилӣ (бидуни истгоҳҳои саӣрхатҳои 
дохилишаҳрӣ); 
- фаъолияти қароргоҳҳои автомобилӣ; 
- фаъолияти терминалҳои боркашонии дохили ва баӣналмилалӣ. 
5. Мақомоти иҷозатномадиҳанда: Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт. 
6. Ҳуҷҷатҳои иловагӣ барои додани иҷозатнома: 
1) Барои фаъолияти мусофиркашонӣ ва боркашонӣ бо нақлиёти автомобилӣ дар дохили 
ҷумҳурӣ: 
- нусхаи шаҳодатномаи ронандагӣ; 
- нусхаи шаҳодатнома дар бораи бақаӣдгирии воситаи нақлиёт дар қаламрави Ҷумх,урии 
Тоҷикистон; 
- нусхаи сертификате воситаҳои нақлиёт; 
- нусхаи шартномаи иҷораи воситаҳои нақлиёт ва гувохнома (агар боркашонӣ ё 
мусофиркашонӣ тавассути воситаи нақлиёт дигар шахс  иҷро карда шавад); 
- маълумот оид ба базаҳои истеҳсолӣ - техникӣ (барои муассисаҳо ва дигар ташкилотҳои 
нақлиёти автомобилӣ); 
2) Барои фаъолияти мусофиркашонӣ ва боркашонӣ бо нақлиёти автомобилии баӣналмилалӣ: 
- нусхаи шиносномаи хориҷӣ; 
- нусхаи шаҳодатномаи ронандагии мувофиқ бо намунаҳои баӣналмилалӣ; 
- нусхаи шаҳодатнома дар бораи бақаӣдгирии  воситаи нақлиёт дар қаламрави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон; 
- нусхаи сертификата воситаи нақлиёт; 
- нусхаи дафтарчаи МДП (ТИР-КАРНЕТ) дар асоси конвенсияи гумрукӣ оид ба боркашонии 
баӣналмилалии автомобилӣ бо истифодабарии китобчаи МДП (минбаъд - Конвенсияи МДП), дар 
ҳолате, ки боркашонӣ дар асоси системаи ТИР-КАРНЕТ иҷро карда мешавад; 
- маълумот оид ба роҳ додани воситаи нақлиётии автомобил ӣ ба боркашонии 
баӣналмилалии автомобилӣ бо муҳр ва тамғаи гумрукӣ, тибқи талаботи Конвенсияи МДП; 
3) фаъолият оид ба мусофиркашонӣ ва боркашонӣ бо нақлиёти роҳи оҳан: 
- нусхаи сертификати таркиби ҳаракаткунандаи нақлиёт роҳи оҳан; 
нусхаи шаҳодатномаи машинисти  таркиби ҳаракаткунанда; 
- нусхаи паспорти техникӣ ва санади санҷиши роҳи оҳан ва роҳи фаръии роҳи оҳан; 
- нақшаи роҳи фаръии роҳи оҳан дар ҳар стансияи буриш; 
- нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунанда оид ба молики роҳи  фаръӣ будани довталаби иҷозатнома 
ва ё ин ки шартнома оид ба истифодабарии он; 
- шартнома бо стансия оид ба истифодабарии роҳи магистралӣ  ва фаръии роҳи оҳан (барои 
фаъолияти нақлиётӣ - экспедитсионӣ); 
- маълумот оид ба базаҳои истеҳсолӣ - техникӣ (Барои корхонаҳо ва муассисаҳои нақлиёт 
роҳи оҳан). 
4) Барои фаъолияти терминалҳои мусофиркашонӣ: 
- маълумот оид ба мавҷудияти базаи истеҳсолию техникӣ (аз ҷумла, намуди терминал, 
перрон, қароргоҳ барои истодани воситаҳои нақлиёт, мавҷудияти нуқтаи гузаронидани муоинаи 
техникии автобусҳо ва муоинаи тиббии ронандагон пеш аз баромадан ба хати саӣр, хадамоти 
маълумотдиҳию иттилоотӣ, операторӣ ва диспечерӣ); 
- маълумот оид ба накднаи хатҳои саӣр ва чадвали ҳаракати автобусҳо дар хатҳои саӣр; 
- маълумот оид ба мавҷудияти хизматрасонии маишию маданӣ ва санитарию беҳдоштӣ ба 
мусофирон, ронандагон ва кормандони терминал, аз ҷумла чои нигоҳдории бағоч, утоқ,и 
дамгирии ронандагон, толори интизорӣ, хазинаи чиптафурушӣ, утоқи диспечерон, биноҳои 
маъмурӣ, утоқ барои модару кудак, меҳмонхона барои терминалҳои баӣналмилалӣ ва ғаӣраҳо; 
- маълумот оид ба риояи қоидаҳои умумии бехатарӣ; 
5) барои фаъолияти терминалҳои боркашонӣ: 



- маълумот оид ба базаи моддию техникӣ (маълумот оид ба мавҷудияти нуқтаҳои 
гузаронидани муоинаи техникӣ воситаҳои нақлиёт, мавҷудияти қароргоҳҳо ва стансияҳо, 
анборҳои мувофиқ барои нигохдории борҳо, мавҷудияти механизмҳои боркунию - борфарорӣ, 
хадамоти маълумотдиҳию иттилоотӣ, операторӣ ва диспечерӣ); 
- иҷозати мақомоти дахлдор барои истифодаи механизмҳои боркунию борфарорӣ; 
- маълумот оид ба мавҷудияти хизматрасонии моддию маданӣ, санитарию беҳдоштӣ; 
- маълумот оид ба риояи қоидаҳои умумии бехатарӣ; 
6) барои хизматрасонии техникӣ ва таъмир: 
- маълумот оид ба базаи истеҳсолию техникӣ (мавҷудияти постҳо барои иҷрои корҳои 
муаӣян); 
- маълумот оид ба корҳои иҷрошаванда; 
- маълумот оид ба риояи қоидаҳои умумии бехатарии меҳнат , экологӣ, зиддисухторӣ ва 
беҳдоштӣ санитарӣ; 
7) Барои фаъолияти роҳдорӣ: 
- маълумот оид ба базаҳои истеҳсолӣ- техникӣ, аз ҷумла техникаҳои дигар дар асоси 
шартнома ҷалбкардашуда (шартномаи иҷораи техникаҳои роҳсозии ғаӣрихудӣ); 
' - маълумот оид ба риояи қоидаҳои бехатарии меҳнат , экология, зиддисухторӣ ва беҳдошти 
санитарӣ; 
- маълумот оид ба ҳайати роҳбарон; 
! - маълумот оид ба системаи назорати сифат дар ташкилот; 
- хулосаи мусбии мақомоти назоратӣ барои истеҳсоли маҳсулот, бо пешниҳоди сертификати 
сифат, натиҷаи озмоишҳо, нусхаи шартнома аз лаборатория оид ба гузаронидани озмоиши 
маҳсулоти истеҳсолшаванда; 
- хулосаи мусбии экспертии мақомоти иҷозатномадиҳанда дар минтақаҳо оид ба додани 
иҷозатнома. 
7. Шарту талаботҳои иловагии иҷозатномадиҳӣ: 
- риояи шарту талаботҳои техникӣ, санитарӣ - экологӣ, қоидаҳои бехатарии меҳнат , 
зиддисухторӣ ва беҳдошти санитарӣ; 
- риояи меъёру стандартхои баӣналмилалӣ ва баӣнидавлатие, ки онҳоро Ҷумҳурии 
Тоҷикистон эътироф кардааст; 
- мутобиқати сатҳи тахассусии иҷозатномадор ва кормандони у ба меъёрҳо ва стандартҳои 
амалкунанда; 
- ба меъёру талаботҳои мукдрраршуда мутобиқ,ат кардани объектхое, ки бо ёрии онҳо 
намуди фаъолияти иҷозатномашаванда амалӣ карда мешавад (воситаҳои нақлиёт, воситаҳои 
техникӣ, таҷҳизотхо, иншоотҳо ва ғаӣра); 
- мутобиқати корҳои иҷрошуда ба меъёр ва талаботҳои муқарраршуда; 
- риояи қоидаҳои ҳамлу нақли бор, мусофирон ва бағоч (риояи хатти саӣр, гунчоиш, 
сарборӣ ба тири иоситаи нақлиёт ва андозаҳои габаритии борҳои кашондашаванда. мавҷудият ва 
мувофиқати ҳуҷҷатҳои хамлу нак,л ва ғаӣра) - барои хамлу накл; 
- мавҷудият ва ҷавобгу будани базаи модцӣ-техникӣ (аз ҷумла перрон, қароргох,, нуктаи 
гузаронидани муоинаи техникии автобусҳо ва муоинаи тибии ронандагон пеш аз баромадан ба 
хатти саӣр, хадамоти маълумотдихию иттилоотӣ, операторӣ ва диспетчерӣ), хизматрасонии 
маишию маданӣ ва санитарию беҳдоштӣ ба мусофирон, ронандагон ва кормандони терминал (аз 
ҷумла чои нигохдории бағоч, утоқ;и дамгирии ронандагон, толори интизорӣ, хазинаи 
чиптафурушӣ. утоқи диспетчерон, утоқ барои модару кудак, меҳмонхона барои терминалҳои 
баӣналмилалӣ ва ғаӣраҳо), нақшаи хаткоӣ саӣр ва чадвали ҳаракати автобусҳо дар хатҳои саӣр ба 
шарту талаботҳои муқарраршуда - барои терминалҳои мусофярбарӣ; 
- мавҷудият ва ҷавобгу будани базаи моэдӣ-техникӣ, аз ҷумла нуқтаҳои гузаронидани 
муоинаи техникии воситаҳои нақлиёт, мавҷудияти кдроргоххо ва стансияхо, анборҳои мувофиқ 
барои нигохдории борҳо, мавҷудияти механизмҳои боркунию борфарорӣ, хадамоти 
маълумотдихию иттилоотӣ, операторӣ ва диспетчерӣ, хизматрасонии маданию маишӣ ва 
санитарию бездоштӣ ба меъёру стандартхои амалкунанда - барои терминалами боркашонӣ ва 
фаъолияти нақлиёти- экспедитсионӣ; 
- ҷавобгу будани корҳои иҷрошуда ба дараҷаи масъулиятнокӣ - барои фаъолияти роҳдорӣ; 



8. Вобаста ба имконияти довталаби иҷозатнома ва иҷро намудани корҳои дараҷаи 
вазниниаш муаӣяншуда дар фаъолияти роҳдорӣ ҳангоми иҷозатномадиҳӣ сатҳи масъулиятнокӣ 
мувофиқи «Тартиби муаӣян намудани сатҳи масъулиятнокии корҳои иҷрошаванда дар фаъолияти 
роҳдорӣ» муқаррар карда мешавад 
                                                          

 (Замимаи 1). 
9. Ба ронандагон-соҳибкорони инфиродӣ, ки тавассути шартнома бо муассисаҳо ва 
ташкилотҳо ҳамкорӣ мекунанд, иҷозатнома алоҳида дода мешавад. Ронандагони корхонаҳо ва 
муассисаҳои нақлиётӣ, ки фаъолияти боркашонӣ ё мусофиркашониро тавассути воситаҳои 
нақлиётие, ки моликияти муассиса ва ташкилот мебошанд, дар асоси иҷозатномаи ин муассиса ва 
ё ташкилоти мазкур амалӣ менамоянд. 
10. Фаъолияти воситаҳои нақлиёт тавассути варақаҳои назоратӣ, ки ҳамзамон бо иҷозатнома 
барои ҳар як воситаи нақлиёт дода мешавад, танзим мегарданд. Дар варақаҳои назоратӣ силсила 
ва рақами иҷозатнома, номи иҷозатномадор, намуд ва ҳудуди фаъолият, тамға на рақами 
давлатии воситаи нақлиёт, муҳлати фаъ¬олияти иҷозатномадор дар ҳудуди муаӣяни фаъолият 
пишон дода мешавад. Варақаи назоратӣ дар асоси дархости иҷозатномадор барои амалӣ кардани 
намуди иҷозатномашавандаи фаъолият дар ҳудуди муаӣяни фаъолият ба муҳлати дархостшудаи 
иҷозатномадор то шаш моҳдода шуда, аз тарафи роҳбари мақомоти иҷозатномадиҳанда бо муҳри 
мақомоти иҷозатномадиҳанда тасдиқ карда мешавад. Барои додани варақаи назоратӣ мақомоти 
иҷозатномадиҳанда ба андозаи як ҳадди ақали музди меҳнат  ҳақ меситонад, ки пас гардонида 
намешавад. Дар сурати аз нав ба расмият даровардани варақаи назоратӣ ба андозаи ним ҳадди 
ақали музди меҳнат  ҳақ ситонида мешавад ва дар сурати дароз намудани амалӣ варақаи 
назоратӣ маблағ ҳамчун маблағи додани варақаи назоратӣ ситонида мешавад. Аз нав ба расмият 
даровардан ва дароз кардани варақаи назоратӣ дар давоми то 3 рӯз анҷом дода мешавад. 
11. Амалӣ намудани назорати фаъолияти воситаҳои нақлиёт: 
Назоратн воситаҳои нақлиётро Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт 
мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ч^умхурии Тоҷикистон ба анҷом 
мерасонад. 
Санҷиши воситаҳои нақлиёт дар хаткоӣ, саӣр, терминалҳо, нуқтаҳои назоратӣ ва бақаӣдгирии 
воситаҳои нақлиёт, дидбонгоҳҳои доимоамалкунандаи баромадгоҳҳои вилоят, шахр ва нохияхо 
хар рӯз анҷом дода мешавад. 
Ҳангоми назоратӣ воситаҳои нақлиёт санҷида мешавад: 
- мавҷудияти иҷозатнома, варақаи назоратӣ, сертификат ва дигар ҳуҷҷатҳо, ки ронанда бояд 
бо худ дошта бошад; 
- ҳолати техникии воситаи нақлиёт, танзими намуди беруна, дохилӣ ва экипировкаи он 
мувофиқи талаботҳо (мавҷудияти навиштаҷотҳои пеш, пас ва паҳлу, маълумотҳои дар салон барои 
мусофирон); 
- риояи қонунгузории нақлиётӣ ва шартҳои иҷозат- номадихӣ аз ҷониби иҷозатномадор; 
- мувофиқат кардани воситаи нақлиёт ва системаҳои алоҳида ва ҷузъҳои он ба шарту 
талаботҳои техникӣ; 
- мувофиқат кардани сарборӣ ба тири (меҳвари) воситаи нақлиёт, андозаҳои габаритии 
борҳои кашондашаванда дар нақлиёт ва ғунҷоиш ба талаботҳои муқарраршуда; 
- дурустии ҳучатҳои нақлиётӣ - роҳӣ дар нақлиёти мусофирбар (қаӣди муоинаи тиббӣ ва 
механикӣ нуқтаи назоратӣ техникӣ мувофиқи нақшаи вақти баромад (бозгашт) бо вақти воқеӣ, 
ҷадвали ҳаракат, схемаи хати саӣр ва г.). 
12. Ҳангоми гузаронидани озмоишҳо, ченкуниҳо, санҷишҳо, баркашии воситаҳои нақлиёт оид 
ба мувофиқат кардани сарборӣ ба тир ва ғаӣра кормандони Хадамоти давлатии назорат ва танзим 
дар соҳаи нақлиёт бояд аз таҷҳизот ва асбобҳое, ки мувофиқи стандарти  давлатӣ (ГОСТ) аз 
санҷиши давлатӣ гузаштаанд, истифода баранд. 
13. Дар асоси натиҷаҳои санҷиш ва озмоиши воситаҳои нақлиёт ҳангоми муаӣян намудани 
ҳолатҳои бе иҷозатнома амалӣ кардани фаъолияти иҷозатномашаванда, риоя накардан ва 
дағалона  ваӣрон намудани шарту талаботҳои иҷозатномадиҳӣ кормандони Хадамоти давлатии 
назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт чораҳои зеринро амалӣ менамояд: санадҳо, рапортҳо ва 
протоколҳо тартиб медиҳанд; огоҳнома медиҳад; қарор қабул намуда, иҷозатномадорро барои 



бартараф кардани камбудиҳо дар вақти муқарраршуда ухдадор менамояд; чораҳои 
ҳуқуқваӣронкунии маъмуриро татбиқ менамоянд; амалӣ иҷозатномаро то бартараф кардани 
камбудиҳои муаӣяншуда боз медоранд. Маводҳои тартибдодашуда (санад, рапорт, протокол ) 
бояд хусусияти объективӣ, пуррагӣ ва саҳеҳӣ дошта бошад, инчунин бо ҳуҷҷатҳои дахлдор 
асоснок карда шуда бошад. 
14. Ҳангоми тартиб додани протокол дар он бояд дарҷ карда шавад: вақт ва маконӣ 
тартибдиҳӣ, вазифа, насаб, ном ва номи падари шахси тартибдиҳандаи протокол, вақти 
содиршавӣ ва моҳияти ҳуқуқваӣронкунӣ, санади меъёрии ҳуқуқӣ, ки барои ҳуқуқваӣронкунии 
мазкур ҷавобгариро муқаррар менамояд. Протокол аз ҷониби шахси содиркунандаи 
ҳуқуқваӣронкунӣ ва тартибдиҳандаи он имзо карда мешавад. Ҳангоми тартиб додани протокол 
оиди ҳуқуқваӣронкунии маъмурӣ ҳуҷҷатҳои бақаӣдгирии воситаи нақлиёт то бартараф кардани 
ҳуқуқваӣронкунӣ гирифта мешавад ва дар хусуси гирифтани он ба ронанда варақаи муваққатии 
техникӣ дода мешавад. 
15. Роҳбарони Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт ва шуъбаҳои тобеи он 
дар давоми то 15 рӯз натиҷаҳои санҷишро баррасӣ менамоянд. 
Боби 39. Хусусиятҳои иҷозатномадиҳии фаъолият дар соҳаи нақлиёти ҳавоӣ 
1. Фаъолияти иҷозатномашаванда: 
- фаъолият оид ба мусофиркашонӣ ва боркашонӣ бо нақлиёти ҳавоӣ; 
- фаъолият оид ба хизматрасонии техникӣ ҳангоми парвози нақлиёти ҳавоӣ; 
- фаъолият оид ба таъмир ва хизматрасонии техникии нақлиёти ҳавоӣ; 
- фаъолияти терминалҳои мусофиркашонӣ ва боркашонӣ; 
2. Мусофиркашонӣ бо нақлиёти ҳавоӣ ва боркашонӣ 
бо нақлиёти ҳавоӣ намудҳои зерини корҳоро дар бар мегирад: 
- мусофиркашонӣ ва боркашонии мунтазами дохилӣ бо нақлиёти ҳавоӣ; 
- мусофиркашонӣ ва боркашонии мунтазами баӣналмилалӣ бо нақлиёти ҳавоӣ; 
- мусофиркашонӣ ва боркашонии ғаӣримунтазами (чартерии) дохилӣ ва баӣналмилалӣ бо 
нақлиёти ҳавоӣ; 
- фаъолияти агентӣ оид ба фуруши мусофиркашонии интиқоли авиатсионӣ; 
- бо хурокворӣ таъмин намудани мусофирони (экипажи) киштиҳои ҳавоӣ. 
3. Фаъолият оид ба хизматрасонии техникӣ ҳангоми парвози нақлиёти ҳавоӣ намудҳои 
зерини корҳоро дар бар мегирад: 
- таъминоте, ки бевосита ба парвоз ва нишасти ҳавопаӣмо вобаста аст
 (аэродромӣ, электросветотехникӣ, радиотехникӣ, метеорологи, штурманӣ, орнитологӣ, 
ҷустуҷуӣ ва садамивию наҷотдиҳӣ, таъмини идоракунии ҳаракати ҳавоӣ, иттилооти 
аэронавигатсионӣ, бехатарии авиатсионӣ); 
- таъмини мухандисию авиатсионии ҳавопаӣмо; 
- таъмини ҳавопаӣмо бо сузишвории авиатсионӣ. 
4. Мақомоти иҷозатномадиҳанда: Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт. 
5. Параметрхои иҷозатнома барои мусофиркашонӣ ва боркашонии мунтазами 
(ғаӣримунтазами) дохилӣ ва баӣналмилалӣ бо нақлиёти ҳавоӣ инҳо мебошанд: 
- намудҳои интиқол (мусофиркашонӣ, боркашонӣ, бору-мусофиркашонӣ); 
- навъи ҳавопаӣмо; 
- намуди хизматрасонии пешниҳодшуда (фуруш, бронкунии интиқол); 
- дарачди (категорияи) интиқол (мунтазам, дохилӣ, баӣналмилалӣ). 
6. Интиқолдихдндагони авиатсионӣ, ки ба интиқоли ғаӣримунтазами (чартерии) авиатсионӣ 
иҷозатнома доранд, ҳуқуқи ташкили фуруши инфиродии интиқоли мусофирон (бор), аз он ҷумла 
ба сифати сарборӣ гирифтани бор дар ҳавопаӣморо бе розигии мақоми иҷозатномадиҳанда 
надоранд. 
7. Иҷозатномадиҳии фаъолияти мусофиркашонӣ ва боркашонии мунтазам ва 
ғаӣримунтазами (чартерии) баӣналмилалӣ бо нақлиёти ҳавоӣ дар асосҳои зерин ба амал 
бароварда мешавад: 
- санадҳои ҳуқуқии баӣниҳукуматӣ дар бораи истифодаи фазоӣ ҳавоӣ, ки аз номи Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баста шудааст; 



- шартномаҳо, протоколҳо, меморандум ва дигар санадҳои ҳуқуқие, ки баӣни мақомоти 
авиатсионӣ оид ба иҷрои парвозҳо баста мешаванд; 
- иҷозати махсус, ки аз тарафи мақомоти ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои 
хориҷӣ до да мешавад. 
8. Иҷозатнома ба ҳуқуқи иҷрои интиқоли мунтазам ва ғаӣримунтазами ҳавоии 
баӣналмилалӣ ба ташкилотҳои авиатсионие дода мешавад, ки коди серамзии Ташкилоти 
баӣналмиллалии авиатсияи гражданӣ (минбаъд ICAO) ва ҳуҷҷатҳои интиқолии бо тартиби 
муқарраршуда бақаӣдгирифташударо дошта бошанд. 
9. Ташкилотҳои авиатсионӣ, ки коди серамзии ICAO-ро надоранд ҳангоми гирифтани 
иҷозатнома барои ҳуқуқи иҷрои интиқоли баӣналмилалӣ (чартерӣ) метавонанд коди серамзии 
ташкилотҳои авиатсионии дороӣ хамин хел бакдӣдгириро бо шартҳои қарордодӣ истифода 
баранд. 
10. Иҷозатнома барои ҳуқуқи иҷрои интиқоли мунтазами баӣналмилалӣ ба ташкилотҳои 
авиатсионие дода мешавад, ки онх,о тачрибаи кориро дар хатҳои ғаӣримунтазами ҳавоии на 
камтар аз яксола дошта бошанд. Дар ин ҳолат сифати хизматрасонӣ ба мусофирон, интиқоли 
мунтазам ва қонеъ гардонидани талабот ба хизматрасонӣ дар хати парвоз ба назар гирифта 
мешавад. 
11. Мақомоти иҷозатномадиҳанда ҳуқуқ дорад  додани иҷозатнома барои ҳуқуқи иҷрои 
интиқоли мунтазам ва ғаӣримунтазами (чартерии) баӣналмилалиро дар асоси озмун ба амал 
барорад. 
12. Интиқолдиҳандаи авиатсионӣ, ки иҷозатнома барои ҳуқуқи иҷрои интиқоли мунтазами 
баӣналмилалиро дар хати парвоз гирифтааст, соҳиби статуси ташкилоти авиатсионии аз номи 
Ҷумхурии Тоҷикистон таъиншуда мегардад. 
13. Иҷозатнома ба ҳуқуқи иҷрои мунтазами интиқоли авиатсионии баӣналмилалӣ ба 
соҳибаш ҳуқуқ, медихад, ки реӣсҳои иловагии ғаӣримунтазамро (чартериро) дар хати парвози 
мазкур низ иҷро намояд. 
14. Иҷозатнома барои ҳуқуқи иҷрои интиқоли мунтазам ва ғаӣримунтазами (чартерии) 
авиатсионии баӣналмилалӣ ба ташкилоти авиатсионӣ бо шарти бо шартномаи суғуртавӣ ҷуброн 
кардани зарари ба саломатӣ ва молу мулки мусофирон ва соҳибони бор расонидашуда, ки дар 
Конвенсияи соли 1955 Варшавагӣ пешбинӣ шудааст, инчунин таъмини 
ҷавобгарии суғуртавӣ дар назди шахсони сеюм, ки бо Конвенсияи соли 1952 Римӣ муаӣян 
шудаанд, ё дигар и бо давлати хориҷӣ мувофиқагардида, дода мешавад. 
15. Шарту талаботҳои иловагии иҷозатномадиҳӣ ба мусофиркашонӣ ва боркашонӣ бо 
нақлиёти ҳавоӣ: 
Иҷозатнома барои мусофиркашонӣ ва боркашонӣ бо нақлиёти ҳавоӣ ба шахсоне дода мешавад, 
ки онҳо бояд: 
- сертификата амалкунандаи истифодабарандаи аз ҷониби мақомоти ваколатдори авиацияи 
гражданӣ додашударо дошта бошанд; нисбати шаҳрвандон ва шахсони хориҷии ҳуқуқӣ 
сертификатҳои истифодабаранда ва ё ҳуҷҷатҳои ба он монанде эътироф карда мешаванд, ки аз 
ҷониби мақоми ваколатдори давлати хориҷӣ дода шуда, ба талаботҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муқарраргардида ҷавобгу мебошанд; 
- ҳавопаӣмое истифода бурда шавад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ё дигар давлат ба қаӣд 
гирифта шудааст ва сертификати амалкунандаи мутобиқати аз ҷониби мақомоти ваколатдор ё 
давлатии хориҷӣ дода шудаи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф гардида, дошта бошад; 
 
- намудҳои суғуртаи ҳатмиро бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намояд; 
- хулосаи мусбии мақомоти назорати санитарииэпидемиологиро дошта бошад; 
-ҳуҷҷати тасдиқкунандаи қобилияти иқтисодию молиявии дархосткунандаро ҷиҳати иҷро 
намудани фаъолияти иҷозатномадиҳӣ дошта бошад; 
16. Барои мусофиркашонию боркашонии баӣналмилалӣ довталаби иҷозатнома бояд 
ҳуҷҷатҳои иловагии зеринро пешниҳод намояд: 
шаҳодатнома дар бораи бақаӣдгирии ташкилоти авиатсионӣ дар ИКАО. 
Рамзи сеҳарфаи IGAO барои мақсаднок истифодабарӣ 



- рӯӣхати муқараргардидаи ҳуҷҷатҳои боркашонӣ ва мусофиркашонӣ барои барасмиятдарории 
боркашонӣ ва мусофиркашонии баӣналмилалӣ; 
17.Иҷозатнома барои ҳуқуқи фаъолияти агентӣ оид ба фуруши интиқоли авиатсионӣ ба 
довталабони иҷозтнома дар сурати мавҷуд будани инҳо до- 
да мешавад: 
- биноҳои худӣ (ё ба иҷора гирифташуда), ки бо таҷҳизоти зарурӣ ва воситаҳои алоқа 
муҷаҳҳаз буда, ба анҷом додани фуруш ва бронкунонии боркунони тиҷоратӣ дар ҳавопаӣмои 
интиқолдиҳандаи авиатсионӣ имконият медиҳанд; 
- системаи муҳофизатии сигналдиҳӣ; 
- ҳайати сертификатсияшуда;  
- шартнома (қарордод) ба ҳуқуқи фаъолияти агентӣ (субагентӣ) бо на камтар аз як 
интиқолдиҳандаи авиатсионӣ. 
18. Иҷозатнома  талаб карда намешавад, агар интиқолдиҳандаи авиатсионӣ мустаъқилона 
фурӯши интиқоли авиатсионро бо реӣсҳои, аз ҷониби ҳавопаӣмоҳои ин интиқолдиҳанда 
иҷрошаванда, иҷро намояд.  
19. Иҷозатнома барои ҳуқуқи таъмини мусофирони (экипажи) ҳавопаӣмо бо хӯрока ба 
довталаби иҷозатнома дар сурати мавҷуд будани инҳо дод 
мешавад: 
- биноҳои худии (ба иҷора гирифташудаи) бо таҷҳизоти зарурӣ таҷҳизонидашуда; 
- ҳайати шахсӣ, ки сертификати дахлдор доранд; 
- шумораи зарурии зарфҳо; 
хулосаи мусбии мақомоти санитарию эпидемиологӣ; 
Сертификати мутобиқати маҳсулоти хӯрокворӣ ва ашёи хоми озуқавӣ; 
Шартнома(қарордод) бо на камтар аз як интиқолдиҳандаи авиатсионӣ оид ба иҷрои ин намуди 
таъминот. 
20. Иҷозтнома ба фаъолият оид ба хизматрасонии техникии ҳангоми парвози нақлиёти ҳавоӣ ба 
намудҳои зерини корҳо дода мешавад: 
-таъмини аэродром ҳангоми мавҷуд будани: 
Шаҳодатнома дар бораи бақаӣдгирӣ ва ба истифода мувофик будани аэродром (сертификати 
мутобиқат); 
воситаҳои механикӣ барои таъмир ва нигохдории  аэродром; 
таъмини барқию рӯшноии техникӣ ва радиотехникӣ - 
дар ҳолати доштани воситаҳои худии барқию рӯшноии техникӣ, радиотехникӣ ва воситаҳои алоқа; 
таьмини идораи ҳаракати ҳавоӣ-дар ҳолати доштани объектҳо ва воситаҳои техникии Хадамоти 
ҳаракати ҳавоӣ (минбаъд УВД), ки ба пунктҳоӣ диспечерии УВД дар минтақаи аэродром 
(аэроузел) дода шудааст ва ё дар  таҷҳизоти системаи авиатсияи гражданӣ қабул гардидааст; 
- таъминоти метереологӣ - дар ҳолати доштани таҷҳизоти авиометереологии худӣ ё дар 
асоси шартҳои қарордодӣ бо мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба гидрометереологии
 Ҷумҳурии Тоҷикистон 
истифодашаванда; 
- таъмини корҳои ҷустуҷуӣ ва садамавию наҷотдиҳӣ 
дар ҳолати доштани воситаҳои садамавию наҷотдиҳӣ. 
Ба ғаӣр аз ин, таъмини намудҳои мазкур, инчунин таъмини штурманӣ, оринитологӣ, таъмини 
маълумоти(аэронавигатсионӣ бояд дар ҳолати мавҷуд будани гуруҳҳои дахлдори 
мутахасисони(воҳидҳои, хада- 
моти) дороӣ ҳуҷҷатҳои зарурии тахассусӣ (диплом, шаҳодатнома ва г.), ки ҳуқуқи иҷрои ҳар яки ин 
намуди таъминотро медиҳанд, амалӣ карда мешавад; 
- таъмини бехатарии авиатсионӣ ҳангоми мавҷуд будани: барномаи (программам) таъмини 
бехатарии авиатсионӣ; 
ихота доштани атрофи фурудгох (аз ҷумла минтакаи кори радиомаякхои самтнома ва глиссадӣ, 
иншоотҳои УВД, таҷҳизотхои радио ва светотехникии аэродромхо, иншоотҳои таъминоти 
сузишвории авиатсионӣ ва амборҳои тиҷоратӣ) бо навиштачоти пешгирикунанда, ки ба зонахои 
назоратии мазкур дохил шуданро манъ мекунанд, бо ташкили пунктхои назоратӣ-иҷозатдиҳӣ ва 
амали режими иҷозатдихӣ; 



ихотаи иловагӣ кашидан ба иншоотҳои таъминоти сузишвории авиатсионӣ ва амборҳои тиҷоратӣ 
дар Зонахои назоратии фурудгоҳҳо; 
биноҳои махсус, нуқтаҳои (пунктҳои) азназаргузаронии аъзоёни экипаж, ҳайати хизматрасон, 
мусофирон (борҳои дастӣ), боғоҷ, аз он ҷумла хизматрасонӣ бо воситаи толорҳои махсус барои 
намояндагон ва толори VIP, захираҳои бортӣ, муросилот ва бор, инчунин толорҳои интизоршавӣ 
барои мусофироне, ки аз назар гузаронида шудаанд; 
равшаникунии муҳофизатӣ дар истгоҳҳои ҳавопаӣмоҳо, ҳудуди иншоотҳои алоҳидаи аэропорт ва 
нуқтаи гузаргоҳи назоратӣ; 
биноҳои махсуси бо воситаҳои зарурии алока таҷҳизонидашуда барои роҳбарии амалиёт оид ба 
батартибдарории ҳолатҳои фавқулодда, ки ба мудохилакунии ғаӣриқонунӣ ба фаъолияти 
авиатсияи гражданӣ вобаста аст; 
истгоҳҳои махсус, ки барои ба ҳавопаӣмо хизмат расонидан дар ҳолати ғаӣриқонунӣ ба 
фаъолияти авиатсияи гражданӣ мудохила кардан ҷудо карда шудааст; 
хизмати бехатарии авиатсионии бо мутахассисон таъминшуда, ки дороӣ ҳуҷҷатҳои зарурии 
тахассусие мебошанд (диплом, шаҳодатнома ва г.), ки ҳуқуқи иҷро намудани таъминоти мазкурро 
медиҳанд. 
- таъмини ҳавопаӣмо бо сузишвории авиатсионӣ ҳангоми мавҷуд будани: иншоотҳои худӣ 
(иҷоравӣ), иншоотҳое, ки дар он сузишворӣ нигоҳдошта мешавад (анбор, системаи 
марказонидашудаи бо сузишворӣ таъмин намудани ҳавопаӣмо (ЦЗС), мошинҳои махсус (ТЗ,МЗ) 
ва дигар воситахои бо сузишворӣ таъминкунӣ, ки дар асоси меъёрҳои амалкунанда муҷаҳаз 
гардонида шудаанд; 
лабораторияҳои худии (иҷоравии) назорати сифати сузишворӣ ва равганхои молиданӣ; 
вохидҳое (хадамоте, гуруҳи мутахассисоне), ки ҳайати шахсии онҳо дорои ҳуҷҷатҳои зарурии 
тахассусии (диплом, шаҳодатнома ва ғ.) ба талаботи дар нақлиёти ҳавоӣ қабулшуда мутобиқро 
дошта бошад. 
21. Қобилияти дархосткунанда, ки намудҳои мазку ри таъминоти техникӣ ва технологиро иҷро 
мекунад, бояд бо сертификати мутобиқат, ки Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи 
нақлиёт додаст, тасдиқ карда шавад. 
22. Иҷозатнома ба фаъолият оид ба хизматрасонии техникӣ ва таъмири техникаи авиатсионӣ 
метавонад ҳангоми мавҷуд будани инҳо дода шавад: 
- сохтори истеҳсолии (ташкилотҳои ТОиР) худӣ (ба иҷора гирифташуда) ва таҷҳизоти 
зарурии заминӣ барои амалигардонии хизматрасонии техникӣ ва таъмири ҳавопаӣмо ва дигар 
техникаи авиатсионӣ; 
- системаи назорати худӣ (ба иҷора гирифташуда) ва баҳисобгирии сифати хизматрасонии 
техникӣ, ки ба муқаррароти дар нақлиёти, ҳавоӣ қабулгардида мувофиқат мекунад ва пурраю 
самаранокии назоратро таъмин мекунад; 
- фонди гардон (қисмҳои эхтиётӣ, маҳсулоти пуркунанда, равған ва моеъҳои махсуси 
молиданӣ, маводхои харҷшаванда ва ғ.) ва риоя намудани тартиби пуркунонии он, ки ба иҷро 
намудани намудҳои хизматрасонии техникии ин ё он намуди ҳавопаӣмо ё дигар техникаи 
авиатсионӣ имконият медиҳад; 
- системаи таъминоти иттилоотии худӣ (ба иҷора гирифташуда), ки бо хизматрасонии 
техникӣ ва таъмири техникаи авиатсионӣ алоқаманд аст. 
23. К,обилияти дархосткунанда, ки намудҳои мазкури таъминоти муҳандисӣ-авиатсиониро иҷро 
мекунад, бояд бо сертификати мутобиқат, ки Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи 
нақлиёт додаст, тасдиқ карда шавад. 

Замимаи 1 ба банди 8-и боби 38 Низомнома  
дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият 

ТАРТИБИ 
муаӣян намудани Сатҳи масъулиятнокии корҳои иҷрошаванда  ҳангоми иҷозатномадиҳии 

фаъолияти роҳдорӣ 
I. Муқаррароти умумӣ 

1.Сатҳи масъулиятнокии корҳои иҷрошаванда дар фаъолияти роҳдорӣ ҳангоми додани 
иҷозатнома, вобаста ба имконияти довталаби иҷозатнома ва иҷро намудани корҳои дараҷаи 
муракабиашон муаӣншуда, муқаррар карда мешавад. 



2. Меъёрҳои баҳодиҳӣ чунинанд. 
- мавҷудияти кадрҳои баландихтисос, аз ҷумла дороӣ сертификати ихтисос буда; 
- мавҷудияти техника ва таҷҳизоти зарурӣ; 
- мавҷудияти тачриба ва собиқаи корӣ; 
- ташкили назорати сифат; 
- азхудкунии технологияи  ҳозиразамон; 
- таъминоти иттилоотӣ; 
- мавҷудияти гуруҳҳои озмоишии аттестатсияшуда; 
- сертификати мувофиқат барои маҳсулот; 
- сертификатҳои системаи сифат; 
- сифати корҳои иҷрошаванда; 
3. Иҷозатномадор ҳуқуқи татбиқи он корҳоеро дорад, ки сатҳи масъулиятнокиашон дар 
иҷозатнома нишон до да шудааст. Иҷрои корҳои сатҳи масъулнокиашон баландтар манъ аст ва 
иҷрои корҳои сатҳи масъулиятнокиашон пастар манъ карда намешавад. 
Ба ташкилотҳои навтаъсис танҳо барои иҷро кардани корҳои сатҳи масъулнокиаш IV иҷозатнома 
дода мешавад. 
Барои иҷро намудани корҳои сатҳи масъулнокиашон I, II ва III дар ҷадвали штатӣ мавҷуд будани 
ҳайати доимии муҳандисӣ-техникии дороӣ сертификати ихтисос ва коргарони ботачриба оид ба 
иҷрои ҳама намудҳои кор, инчунин техникаҳо, таҷҳизотхо ва механизмҳои худро доштан зарур 
аст. 
Сатҳи масъулиятнокии намуди фаъолиятҳо ҳангоми амали иҷозатнома дар ҳолати ваӣрон кардани 
шартҳои иҷозатномадиҳӣ паст карда мешавад ва дар асоси аризаи иҷозатномадор ва хулосаи 
экспертиза баланд карда мешавад. 
II. Сатҳи масъулиятнокии иншоотҳои роҳ ва намуди корҳо. 
Корҳои лоиҳакашӣ, сохтмонӣ, таъмир ва барқарор кардани роҳҳои автомобилгард, роҳи оҳан ва 
иншооти роҳ: • 
1. Сатҳи масъулиятнокии I: 
- лоиҳакашии иншоотҳои асосӣ (купрукҳои дарозиашон зиёда аз 40 метр, нақбҳо, долонҳо, 
роҳҳоиавтомобилгард ва оҳан, инчунин фурудгоҳҳо ва аэродромҳо); 
-сохтмони купрукҳои дарозиашон зиёда аз 50 метр, нақбҳо ва  долонҳо, роҳҳои категорияи I, 1а ва 
16, сохтмони роҳҳои оҳан, фурудгоҳ ва аэродромҳо. 
2. Сатҳи масъулиятнокии II: 
- корҳои лоиҳакашӣ (купрукҳои дарозиашон то 50 метр, роҳҳо ва кӯчаҳои категорияҳои II ва 
III, кучаҳои шаҳрӣ, қубурҳо, эстакадаҳои дарозиашон 0-100 метр); 
- коркарди асфалту бетон. 
3. Сатҳи масъулиятнокии III:  
- корҳои лоиҳакашӣ, таъмир, васлкунӣ, коркарди қуму шағал (карер); 
- сохтмони купрукҳои дарозиашон то 30 метр; 
- сохтмони роҳҳои категорияи III ва роҳҳои маҳаллӣ дар  куҳсор, сохтмони роҳҳои 
ғаӣриистифодаи умум. 
4. Масъулиятнокии дараҷаи IV: 
- гузаргоҳҳои дохиликварталӣ, роҳҳои автомобилгарди дохилихоҷагӣ, роҳҳои фаръии 
автомобилгард ба масофаи то 1 км: қубурҳои обгузар дар роҳҳои автомобилӣ бо гузариши оби аз 
сел эмин то 5 куб. м/сония ва ба тартиб даровардани гирду атрофи роҳ ва иншоотҳои он. 
Ташхиси Сатҳи техникии конструксия ва иншоотҳо. 
5. Сатҳи масъулиятнокии I:  
ташхиси умумии объектҳои масулиятнок ва конструксияҳо бо назардошти баҳодиҳии қобилияти 
мустаҳкамӣ дар шакли заминҷунбӣ, озмоиши конструксияҳо, деталҳо, ҷӯӣҳо ва корҳои озмоишӣ, 
коркарди қарорҳои техникӣ  оид ба мустаҳкамии онҳо, барқароркунӣ ва тачдид. 
6. Сатҳи масъулиятнокии II: 
 ташхиси омодагии конструксия ва иншоотх,о бо назардошти баҳодиҳии вазъи физикии онҳо ва 
додани хулосаю пешниҳодҳо оид ба тачдид ва мустаҳкамии конструксияҳо. 
7. Сатҳи масъулиятнокии III: 



 ташхиси таъҷилии конструкция ва иншоотҳо бо назардошти баҳодиҳии ҳолати амалии онҳо, 
додани хулоса оид ба қобилияти ист ифодабарии дарозмуддат ва қобилияти тачдиди 
конструксияи ваӣроннашаванда. 
8.Сатҳи масъулиятнокии IV: ташхиси визуалии конструксия ва иншоотҳо бо гузаронидани корҳо ва 
тартиб  додани санади нуқсон барои иҷрои таъмири ҷорӣ ва асосӣ (капиталӣ). 
 


