
 
 

Замимаи №1 
ба Низомнома оид ба сертификати баркашии воситаҳои нақлиёти автомобилии боркаш, ки дар 
қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқоли баӣналмилалӣ ва маҳаллиро анҷом медиҳанд. 
 

НИЗОМНОМА 
оид ба интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин бо воситаҳои нақлиётавтомобили дар роҳҳои 

автомобилгарди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
1. Муқаррароти умумӣ 
1.1. Низомнома оид ба интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин бо воситаҳои 
нақлиётавтомобили дар роҳҳои автомобилгарди Ҷумҳурии Тоҷикистон, мутобиқи қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабри соли 2006 №779 «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои аз 
роҳҳои автомобилгард гузаштани воситаҳои нақлиёт бо вазн ва андозаҳое, ки аз меъёрҳои 
муқарраршуда зиёданд» таҳия гардидааст ва тартиби интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнинро, ки 
бо воситаҳои нақлиёти автомобили дар роҳҳои истифодаи умум, инчунин кучаҳои шаҳр ва 
маҳалҳои ахолинишин анҷом дода мешавад, ба танзим медарорад. 
1.2. Дар Низомномаи мазкур мафҳумҳои зерин истифода мешаванд; 
бори вазнин - воситаи нақлиёте, ки вазнаш бо бор ё бидуни он (ё) вазни меҳвар ҳатто аз як 
нишондиҳанда зиёде, ки дар замимаи 1-и «Низомномаи қоидаҳои аз роҳҳои автомобилгард 
гузаштани воситаҳои нақлиёт бо вазн ва андозаҳое, ки аз меъёрҳои муқарраршуда зиёданд» бо 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабри соли 2006 №779 тасдиқ шудааст: 
бори калонҳаҷм - воситаи нақлиёте, ки андозаҳояш бо бор ё бидуни он баландӣ, бар ва дарозиаш 
ақалан аз як нишондиҳанда зиёд бошад. 
интиқоли баӣналмиллалӣ - интиқол, ки самти ҳаракати он аз сарҳади давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мегузарад. 
интиқоли баӣниминтақавӣ - интиқол, ки самти ҳаракаташ аз сарҳадҳои маъмурии минтақаҳои 
ҷумҳурӣ мегузарад. 
интиқоли маҳаллӣ - интиқол, ки самти ҳаракаташ дар доираи сарҳади маъмурӣ мегузарад. 
интиқолдиҳандаи борҳо (интиқолдиҳанда) - шахси ҳуқуқӣ ё воқеъӣ, ки интиқоли борҳои 
калонҳаҷм ва вазнинро анҷом медиҳад Инҳо шуда метавонанд ташкилотҳои новобаста аз шакли 
моликият ва мансубияти идоравиашон ва шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шахсони 
бешаҳрванд, ҳамчунин ташкилотҳои баӣналмиллалӣ, шахсони ҳуқуқии хориҷӣ ва шаҳрвандоне, 
ки иҷозатномаи махсус ва воситаи нақлиёт сертификат дошта. 
ташкилоте, ки интиқолро мувофиқа менамояд - шахси ҳуқуқие, ки соҳиби иншоотҳои сунъӣ ё 
коммуникатсионӣ ё дар мувозинаи худ дошта (пулҳо, хатҳои интиқол, нақбҳо, роҳҳои оҳан, хатҳои 
қубурҳои зеризаминӣ, кабелҳо, хатҳои ҳавоии интиқоли барқу алоқа ва ба монанди инҳо), ки дар 
самти ҳаракати интиқоли борҳоӣ калонҳаҷм ва вазнин ҷоӣгир аст, Хадамоти давлатии назорат ва 
танзим дар соҳаи нақлиёт ва Бозрасии давлатии автомобилӣ мебошад. 
автомобили муҳофизатӣ - автомобиле, ки аз ҷониби интиқолдиҳанда ё фиристандаи бор барои 
ҳамроҳӣ кардани интиқоли бори калонҳаҷм ва вазнин ҷудо карда мешавад. 
автомобили патрулии Бозрасии давлатии автомобилӣ - автомобили Бозрасии давлатии 
автомобилӣ, ки барои роҳбаладӣ кардани интиқоли бори калонҳаҷм ва вазнин бо мақсади 
таъмини бехатарии ҳаракат дар самти интиқоли бор мебошад. 
1.3. Борҳои калонҳаҷм ва вазнине, ки тавассути роҳҳо, бо назардошти тавоноии қабати сатҳи 
роҳ ва иншоотҳо, вобаста аз ҳаҷм ва андоза иҷозат дода мешавад. 
1.4. Интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин дар роҳ метавонад, танҳо дар асоси иҷозати махсус 
анном дода шавад 
1.5. Борҳои калонҳаҷм ва вазнин мутобиқи талаботҳои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 27 декабри соли 1997 №565 «Дар бораи Қоидаи ҳаракат дар роҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
бояд интиқол дода шавад ва ҳамчунин талаботҳои иловагӣ, ки дар иҷозати махсус нишон 
додашуда баназар гирифта шавад. 
1.6. Мутобиқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабри соли 2006 №779 «Дар 
бораи тасдиқи Қоидаҳои аз роҳҳои автомобилгард гузаштани воситах,ои нақлиёт бо вазн ва 



андозах,ое, ки аз меъёрҳои муқарраршуда зиёданд» аз соҳибон ё ин ки истифодабарандагони 
воситаи нақлиёт, аз ҷумла шахсони хориҷие, ки борҳои калонҳаҷм ва вазнинро тавассути роҳҳои 
автомобилгарди Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол медиҳанд, барои зарар расонидан ба роҳ ва 
иншоотҳои роҳ, маблағи ҷуброн ситонида мешав ад. 
2. Тартиби пешниҳоди ариза барои гирифтани иҷозати махсус 
2.1. Ариза барои гирифтани иҷозати махсус ҷиҳати интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин, 
вобаста ба намуди интиқол (баӣналмиллалӣ, баӣниминтақавӣ ва маҳаллӣ) борҳои калонҳаҷм ва 
вазнин ва макони ҷоӣгиршавии воситаҳои нақлиётинтиқолдиҳанда дар ҳудуди хизматрасоние, ки 
самти ҳаракати воситаи нақлиёт оғоз мегардад, ба мақомоти ваколатдор пешниҳод карда 
мешавад. 
2.2. Ариза барои гирифтани иҷозати махсус оид ба интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин 
мутобиқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабри соли 2006 №779 «Дар бораи 
тасдиқи К,оидаҳои аз роҳҳои автомобилгард гузаштани воситаҳои нақлиёт 
бо вазн ва андозаҳое, ки аз меъёрҳои муқарраршуда зиёданд» ба мақомотҳои Хадамоти давлатии 
назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт пешниҳод карда мешавад. 
Маълумотҳои дар ариза зикршуда бо имзои роҳбар ё муовини роҳбар, муҳри ташкилот ё ин ки 
имзои шахси воқеъии интиқолдиҳанда тасдиқ карда мешавад. 
Намунаи ариза дар замимаи 2-и Низомномаи мазкур оварда шудааст. 
2.3. Дар ариза бояд маълумотҳои зарурӣ дар бораи ташкилоте, ки интиқолро мувофиқа 
намудааст, маълумотҳо дар бораи хислат ва аҳамияти бор, меъёрҳои вазн ва андозаҳои 
муаӣяншудаи воситаи нақлиёт, муҳлатҳои пешбинишудаи интиқол, самти ҳаракат ва дигар 
маълумотҳои лозими дарҷ карда шаванд. 
Дар ариза бояд муҳлати иҷозати махсус (яккарата ё муҳлатӣ) мувофиқи дархости довталаб нишон 
дода шавад. 
2.4. Вобаста аз намуд ва хислати борҳои интиқолшаванда, намуд ва хислати интиқол соҳибон 
ва истифодабарандагони воситаҳои нақлиёте, ки борҳои калонҳаҷм ва вазнинро интиқол 
медиҳанд, метавонанд барои як маротиба ё барои муҳлати муаӣяни интиқоли бор иҷозати махсус 
гиранд. 
Иҷозати махсуси яккарата барои як маротиба интиқоли бор дар самти ҳаракат ва муҳлате, ки дар 
иҷозатнома нишон дода шудааст, дода мешавад. 
Иҷозати махсус барои муҳлати муаӣян танҳо барои интиқоли бор вобаста ба аҳамияти бор ба 
муҳлати аз 1 то 2 моҳё ба миқдори бори муаӣяншуда, ба муҳлати дар ариза нишондода шуда, 
набояд аз 2 моҳ зиёд  дода шавад. 
Бо ариза барои гирифтани иҷозати махсус ҷиҳати интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин вобаста 
ба намуди бор нақшаи автомобил бо ядакҳояш бо тасвири тамоми воситаҳои нақлиёте, ки дар 
интиқоли бор 
  
иштирок мекунанд, аз ҷумла шумораи меҳварҳо. тақсимоти андозаи вазн ба меҳварҳо ва ба 
чархҳои алоҳида бо назардошти эҳтимолияти нобаробарии тақсимоти андозаи вазн ба дарозии 
меҳвар, ки дар замимаи 4-5 и Низомнома оварда шудааст, пешниҳод карда мешавад. 
3. Тартиби дида баромадани ариза ва до дани иҷозати махсус 
3.1. Мақомотҳои воколатдор оид ба додани иҷозати махсус барои интиқоли борҳои калон 
ҳаҷм ва вазнин дар роҳҳои автомобилгард  уҳдадор аст, ҳангоми гирифтани аризаи довталаб дар 
китоби махсус ба қаӣд гирифта, дуруст пур кардани аризаро санҷида, мувофиқ будани ҳолати 
техникии ядакмошин ва ядак, кофӣ ва саҳеҳ будани маълумотҳои пешниҳодшударо дида 
баромада ва хулоса бароварда, иҷозати махсус медиҳад 
Дар ҳолати дар ариза ҷоӣ доштани маълумотҳои нопурра ва носаҳеҳ бояд аз довталаб 
маълумотҳои иловагӣ талаб карда шавад. 
3.2. Ҳангоми интихоби самти ҳаракати интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин бояд иқтидори 
борбардорӣ ва ҳаҷми иншоотҳои муҳандисӣ баҳо додашуда, чораҳои вобаста ба таъмини 
бехатарии ҳаракат дар самти интиқол андешида шавад. 
Дар ҳолатҳои зарурӣ, имконияти интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин вобаста ба аҳамияти бор 
дар роҳ тариқи нақшаи махсус гузаронидани чорабиниҳои устувор гардонидани иншоотҳои 
мухандисӣ ва таъмини чораҳои бехатарии интиқолот ба назар гирифта шавад. 



3.3. Барои муаӣян кардани иктидори борбардорӣ ва имкониятхои иншоотҳои муҳандисӣ ва 
дигар иншоотҳо дар самти ҳаракати интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин сохта шудаанд, усули 
чорӣ намудани меъёрҳои муаӣяншуда, оид ба ҳолати роҳ ва иншоотҳои сунъӣ, инчунин маводҳои 
тафтишоти иловагии иншоотҳо истифода бурда мешавад. 
3.4. Дар ҳолате, ки агар интиқоли борҳо бо самти ҳаракати интихобнамудаи аризадиҳанда 
имконнопазир бошад, мақомоти ваколатдор вазифадор аст, ки бобати анҷом додани чунин 
интиқол муоина гузаронида, нақшаи махсусе тартиб дода, ба аризадиҳанда самти ҳаракати дигар 
ё нақшаи махсусро таҳия намуда, пешниҳод намояд. 
3.5. Дар ҳолати розӣ набудани аризадиҳанда бо қарори мақомоти ваколатдоре, ки аризаро 
дида баромадааст, оид ба тағир додани самти ҳаракат ё надодани иҷозати махсус, метавонад 
тибқи қонунхои амалкунанда шикоят намояд. 
3.6. Хати интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин бо Идораи нақлиётии минтақаҳо ё дар 
алоҳидагӣ бо нигоҳдорандаҳои мувозинати иншооотҳои сунъӣ ва коммуникатсия, шуъбаи роҳҳои 
оҳан, (купрукҳо, хатҳои интиқол, роҳҳои оҳан, хатҳои қубурҳои зеризаминӣ, кабелҳо, хатҳои 
ҳавоии интиқоли барқу алоқа ва ба монанди инҳо), муассисаи давлатии нигахдории роҳҳо, бо 
мақомотҳои Бозрасии давлатии автомобилӣ, ҳамчунин бо Хадамоти давлатии назорат ва танзим 
дар соҳаи нақлиёт, ки иҷозати махсус медиҳад, мувофиқа карда мешавад. Ҳангоми интиқоли 
баӣналмиллалии борҳо интиқолдиҳандаи хориҷӣ, бо чунин тартиби дар боло нишондодашуда 
мувофиқа карда мешавад. Мувофиқа кардани самти интиқоли борҳо дар давоми аз 10 то 20 рӯз 
ба анҷом расонида мешавад. 
3.7. Пас аз гирифтани иҷозати махсус интиқолдиҳанда интиқоли борро бо мақомотҳои 
Бозрасии давлатии автомобили дар минтақаи хизматрасонӣ, ки аз он самти интиқол оғоз 
мегардад, иҷозати махсусро мувофиқа менамояд. Ҳангоми мувофиқа кардани интиқол талабот ба 
тартиби интиқоли бор, бо назардошти шартҳои бехатарии ҳаракати роҳ муаӣян карда шуда, 
рухсатнома (замимаи 6) дода мешавад. Мувофиқа дар давоми 5 рӯз анҷом дода мешавад. 
Ҳангоми интиқоли борҳои баӣналмиллалӣ иҷозати махсус танҳо бо Хадамоти давлатии назорат ва 
танзим дар соҳаи нақлиёт ва бо Раёсати Бозрасии давлатии автомобилӣ мувофиқа карда 
мешавад. 
3.8. Иҷозати махсус барои анҷом до дани интиқоли баӣналмиллалӣ ва маҳаллии борҳои 
калонҳаҷм ва вазнин аз ҷониби Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дода 
мешавад. 
3.9. Иҷозати махсус барои анҷом додани интиқоли баӣниминтакавӣ ва маҳаллии борҳои 
калонҳаҷм ва вазнин, мутобиқи Низомномаи мазкур аз ҷониби мақомоти минтакавии Хадамоти 
давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт бо мувофиқаи мақомотҳои Бозрасии давлатии 
автомобилии Раёсати корҳои дохили ва шуъбаҳои корҳои дохилӣ дар ҷоӣҳо дода мешавад. 
Иҷозати махсуси яккарата танҳо барои як маротиба интиқоли бор дар самти ҳаракати муаӣян ва 
дар муҳлати нишондодашуда, иҷозат дода мешавад. 
3.10. Иҷозати махсус барои интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин вобаста ба ахамияти бор аз 
рӯзи бақаӣдгирии ариза дар муҳлати то 20 рӯз бо шарте, ки аз ҷониби аризадиҳанда пешниҳод 
шудани нусхаи варақаи пардохти маблағи ҷуброни зарари ба роҳҳо ва иншоотҳои роҳ тариқи 
воситаҳои нақлиёт расонида шуда, дода мешавад. 
3.11. Ҳамаи аризаҳои қабулшуда ва иҷозатҳои махсуси додашуда дар китоби махсуси 
саҳифабанд ва муҳркардашуда, ки дороӣ маълумотҳои зарурии дар замимаи №3 овардашуда, ба 
қаӣд гирифта мешаванд. 
4. Ташкили ҳаракати воситаҳои нақлиёт, ки борҳоӣ калонҳаҷм ва вазнинро интиқол медиҳад 
4.1. Ҳангоми интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин вобаста аз аҳамияти бор, иҷозати 
гузаронидани воситаҳои нақлиёт дар соатҳои нисбатан камтари шиддатнокии ҳаракати нақлиёт, 
дар маҳали аҳолинишин бошад- танҳо рӯзона иҷозат дода мешавад. Дар ҳолатҳои истисноӣ ва 
шабона дар роҳи маҳалҳои аҳолинишин бо шарти ҷудо кардани роҳбаладии махсуси Бозрасии 
давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода мешавад. 
4.2. Ҳангоми мувофиқ,а намудани иҷозатнома барои интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин, 
мақомотҳои Бозрасии давлатии автомобили намуди ҳамроҳи муаӣян менамояд. Ҳамроҳӣ 
метавонад  тавассути автомобилҳои зерин сурат гирад: 
- автомобили муҳофизатӣ ва ядакмошин; 



- автомобили патрулии Бозрасии давлатии автомо¬били. 
4.3. Роҳбаладӣ тариқи автомобили муҳофизатӣ дар ҳолатҳои зерин зарур мебошад: 
- бари воситаи нақлиёти бордор аз 3,5 м зиёд бошад; 
- дарозии ядакмошин зиёда аз 20 м бошад; 
Дар ҳолатҳои дигар ҳангоми дар иҷозати махсус дар сатри «Шароитҳои махсуси ҳаракат» қаӣд 
шуда бошад, ки воситаҳои нақлиёт  тариқи иншоотҳои сунъӣ бояд яктогӣ ҳаракат кунанд ё ягон 
шароитҳои дигар ба монанди фавран дигар намудани ташкили самти ҳаракати интиқоли борҳо 
қаӣд гардида бошанд, иҷозат дода мешавад. Автомобили муҳофизатӣ, аз ҷумла ядакмошин 
(вобаста аз интиқоли бор ва шароити роҳ) аз ҷониби интиқолдиҳандаи бор ҷудо карда мешавад. 
4.4. Дар ҳолатҳои зерин роҳбаладӣ намудани автомобили патрулии Бозрасии давлатии 
автомобили ҳатмӣ мебошад; 
- бари воситаи нақлиёт аз 4.0 м зиёд будан; 
- дарозии ядакмошин аз 30,0 м зиёд будан; 
- воситаи нақлиёт ҳангоми ҳаракат дар зарурият ақалан қисман хати мутакобилаи ҳаракати 
роҳро ишғол намояд; 
- ҳангоми интиқоли бор зарурияти фавран дигар намудани самти ҳаракат бо максади 
таъмини бехатарӣ ба миён ояд; 
- дар ҳолатҳои дигар зарурати хамроҳӣ кардан аз ҷониби мақомоти Бозрасии давлатии 
автомобилӣ бо назардошти шароитҳои роҳ, шиддатнокии ҳаракат дар роҳ ва маҷмуи чараёни 
воситаҳои нақлиёт, муаӣян карда мешавад. Роҳбаладӣ тариқи автомобили патрулии Бозрасии 
давлатии автомобилӣ дар асоси шартномаи тарафаӣн анҷом дода мешавад. 
4.5. Суръати ҳаракат ҳангоми интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин аз ҷониби Бозрасии 
давлатии автомобилӣ бо назардошти талаботҳои дигар ташкилотҳои мувофиқакардашуда, 
муқаррар карда мешавад. 
Суръати ҳаракат дар роҳҳо мутобиқи Қоидаҳои ҳаракати роҳ ба роҳ монда ва аз он зиёд набошад 
ва ҳангоми аз пулҳо гузаштан суръати ҳаракат дар як соат то 15 км-ро ташкил кунад. Дар ин ҳолат 
суръати ҳаракати муқарраршуда метавонад вобаста ба қисматҳои гуногуни самти ҳаракат хислати 
худро дигаргун созад. 
4.6. Талаботҳои иловагӣ барои ронандагон: 
- барои интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин ронандагони дороӣ тачриба, собиқаи кории 
бефосила зиёда аз 3 сол дошта ва ҳуқуқи идоракунӣ категорияҳои мувофиқ буда иҷозат дода 
мешавад; 
ҳангоми интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин ронандагон бояд К,оидаҳои ҳаракати роҳ ва 
талаботҳои Низомномаи мазкуррро дастури амал қарор диҳанд; 
- хангоми ҳаракат ронанда бояд чораҳои зарурӣ андешад, барои пурра нигоҳдоштани 
воситаи нақлиёт, то бемонеа ва бехатар гузаронидани воситаи нақлиёти муқобил; 
- бавуҷуд наовардани монеа ба ҳаракат, мунтазам қарор додани воситаи нақлиёт дар 
макони мусоид , барои таъмини гузаштани воситаи нақлиётаз қафо ҳаракаткунанда. 
4.7. Ҳангоми интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин ба ронандагон манъ аст: 
- кашида бурдани воситаи нақлиёти дигар; 
- пеш гузаштан аз воситаҳои нақлиёт, ки бо суръати 30 км / соат ва зиёд аз ин; 
- аз самти ҳаракати муаӣяншуда баромадан; 
- баланд кардани суръате, ки дар иҷозати махсус муқарраршудааст; 
- интиқол ҳангоми яхбандӣ, инчунин ҳангоми аз 100 метр пастар будани намоёнии 
метеорологӣ; 
- канори роҳ ҳаракат кардан, агар чунин тартиб дар шарти интиқол муаӣян нашуда бошад; 
- • қарор додани воситаи нақлиёт дар истгоҳҳои таъиннашуда берун аз роҳ ҷоӣгиршуда; 
- давом додани ҳаракат ҳангоми ба миён омадани носозиҳои техникии воситаи нақлиёт. ки 
ба бехатарии ҳаракат таҳдид мекунад; 
- бе иҷозати махсус ба роҳ баромадан, бо иҷозати махсуси муҳлаташ тамомшуда ё иҷозати 
махсуси нодуруст барасмиятдаровардашуда, дар сурати набудани имзоҳои шахсони воколатдори 
дар он зикршуда; 
- ворид намудани қаӣдхои иловагӣ ба иҷозати махсуси интиқоли борҳои калонҳаҷм ва 
вазнин. 



4.8. Ҳангоми ҳаракат ҳолате ба миён ояд, ки боиси дигар шудани самти ҳаракат гардад, 
интиқолдиҳанда бояд барои ба самти ҳаракати нав бо тартиботе, ки дар Низомнома муқаррар 
шудааст, иҷозатнома гирад. 
5. Талаботи иловагӣ ба ҳолати техникӣ, таҷҳизоти воситаҳои нақлиёт ва аломатгузории борҳо 
5.1. Ҳолати техникии воситаҳои нақлиёте, ки ба воситаи он интиқол анҷом дода мешаванд, 
бояд ба Қоидаҳои ҳаракати роҳ ҷавобгу бошад. 
5.2. Барои интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин, истифодаи ядакҳои трактори чархдор дар 
роҳҳои баӣналмиллалӣ ва Ҷумҳуриявӣ, тасмачархҳо-дар тамоми роҳҳои автомобилии қбаташон 
мукаммалкардашуда манъ аст. 
5.3. Интиқоли борҳои вазнин бо воситаи нақлиёт (ядакмошин),дар ҳолате, ки вазни ядаки 
(нимқушаи) кашолакардамешуда бо бор аз меьёрҳои техникии муқаррарнамудаи заводи 
мошинсозӣ зиёд бошад, манъ аст. 
5.4. Тартиби боздории ядакмошин бояд аз  педали боздории ядакмошин кор кунад ва усули 
боздории баӣни бандҳоро таъмин намояд, ки ҳангоми боздоштани автомобил эхтимолияти 
«ҷамъшавии» бандҳои ядакмошин ба миён наояд. 
5.5. Ядакмошинҳое, ки барои кор бо қушаҳо таъин  шудаанд бояд бо таҷҳизотҳое ҷиҳозонида 
шуда бошанд, ки ҳангоми порашавии магистралҳои паӣвасткунандаи баӣни ядакмошин ва қушаӣ 
(нимқушаи) он воситаи нақлиётро тавассути боздории кории автомобил ё тавассути боздории 
эҳтиётӣ нигоҳ дошта шавад. 
5.6. Ҳангоми интиқоли борҳои вазнин воситаи нақлиёт бояд на камтар аз ду такягоҳҳои зидди 
лағжиш барои ҳар як банди ядакмошин бо мақсади устувории иловагии чархҳо ба замин дар 
сурати фавран боздоштани автомобил дар нишебӣ дошта бошад. 
5.7. Кабинаи воситаи нақлиёт бояд на камтар аз ду оинаҳои берунии биниши беруна барои 
дидани ду тарафи ақиби автомобил дар ҳар ду тараф, ки барои ронанда биниши лозима муҳаӣё 
менамоянд ва ҳангоми тоб додани воситаи нақлиёт бо назардошти ҳаҷми воситаи нақлиёт бо бор, 
ҷиҳозонида шуда бошад. 
5.8. Дар воситаҳои нақлиёте, ки борҳои калонҳаҷм ва вазнинро интиқол медиҳанд, бояд 
аломатҳои огоҳкунандаи «ядакмошин», «бори калонҳаҷм ва маҳдудияти суръат» ва «воситаи 
нақлиётдарозандоза» тибқи муқаррароти асосӣ вобаста ба интиқоли борҳо тавассути воситаҳои 
нақлиёт, гузошта шавад. 
6. Вазифа ва уҳдадориҳои мақомоте, ки иҷозати махсус медиҳад ва мувофиқа мекунад. 
6.1. Мақомоте, ки ба додани иҷозати махсус барои интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин 
ваколатдор мебошад, уҳдадор аст: 
- мутобиқи Низомнома ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бехатарӣ 
ва ташкили интиқолро бо воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ба танзим медарорад; 
- аз аризадиҳанда маълумоти заруриро барои додани иҷозатномаи интиқоли борҳо талаб 
менамояд; 
- иҷозатномаи интиқоли борро дар муҳлати муқарраршуда ба расмият медарорад; 
- тартиби мувофиқа намудани самти ҳаракатро якҷоя бо ташкилотҳои ҷалбшуда мутобиқи 
Низомнома риоя намояд; 
- дуруст ба расмият даровардани аризаро барои интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин ва 
муаӣян намудани маблағи ҷуброни зарар расонидашударо назорат менамояд; 
- бақаӣдгирии иҷозати махсуси додашуда ва ҳисоботи маблағҳо воридшударо мебарад; 
- ба интиқолдиҳандахои борҳои калонҳаҷм ва вазнин оид ба қоидаи тартиби интиқоли 
борҳо ва андозаи маблағҳои зарари ба роҳ расонидашударо маълумот медиҳад; 
-барои сарбории зиёдатӣ ва аз меъёр зиёд будани андозаҳои борҳои интиқолшаванда аз 
ронандагон ва интиқолдиҳандагон тибқи қонунҳои амалкунанда маблағ ситонида ба ронанда 
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи пардохтро пешниҳод менамояд; 
-дар китоби қаӣди санҷиши воситаҳои нақлиёт, ки дар нуқтаҳои санҷишӣ истифода бурда 
мешавад, оид ба мутобиқ, будани вазн ва андозаҳои воситаҳои нақлиёт ба меъёрҳои 
муқарраршуда ва баҳисобгирии маблағҳо барои гузаронидани воситаҳои нақлиёт бо борҳои 
андозаҳояшон аз меъёр зиёд маълумотҳои зарурӣ дарҷ менамояд. 
6.2. Мақомот ва шахсони масъул, ки ба додани иҷозати махсус барои интиқоли борҳои 
калонҳаҷм ва вазнин ваколатдоранд, мутобиқи қонунҳои амалкунанда барои пешниҳод намудани 



самти бехатарии ҳаракат, дуруст пур кардани иҷозати махсус, муқаррар намудани андозаи 
маблағҳо барои иҷозатнома, сари вақт анҷом додани чорабиниҳои зарурӣ оид ба омодасозии 
самти ҳаракат барои интиқоли борҳо ҷавобгар аст. 
6.3. Соҳибони иншоотҳои мухандисӣ ва коммуникатсионӣ, ки ҳаракати борҳои калонҳаҷм ва 
вазнинро дар самти ҳаракати муаӣяншуда мувофиқа мекунанд, ташкилотҳои ин иншоотҳоро 
муоинакунанда ва диҳандаи хулоса оид ба иқтидори борбардории онҳо, инчунин шахсони 
мансабдори ташкилотҳои дар боло зикргардида мутобиқи қонунгузории амалкунанда ҷавобгар 
мебошанд. 
6.4. Шахсони мансабдор, ки мутобиқи Низомнома аз роҳҳои автомобилгард гузаштани 
воситаҳои нақлиёт бо вазн ва андозаашон аз меъёрҳои муаӣян зиёдро назорат мебаранд ва 
нисбати вазифаи ишғолкардааш хунукназарона рафтор намуда, вазифаҳои худро иҷро намекунад, 
ки дар натиҷа ба роҳҳо ва иншоотҳои роҳ зарар расонида мешавад ва боиси ба амал омадани 
ҳолатҳои садамави мегардад, тибқи қонунгузории ҷорӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. 
7. Вазифа ва масъулияти интиқолдиҳандаи борҳои калонҳаҷм ва вазнин 
7.1. Интиқолдиҳандахои борҳои калонҳаҷм ва вазнин вазифадоранд: 
талаботҳои, ки дар Низомномаи мазкур дарч шудааст, риоя намоянд; 
- мувофиқи дархости нозири Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт 
воситаи нақлиётро барои ченкунии андозаҳо ва баркашии назоратӣ таъмин намояд; 
- бо талаботи мақомоти назораткунанда иҷозати махсуси интиқоли борҳои калонҳаҷм ва 
вазнин, иҷозатнома оид ба фаъолияти боркашонӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои расмиро оид ба интиқол 
пешниҳод намояд; 
- талаботҳои иловагӣ ва самти ҳаракати дар иҷозати махсус нишондодашударо қатъиян 
риоя намояд; 
- ба ваӣроншавии иншоотҳои роҳ ва дигар иншоотҳои муҳандисии роҳ дар самти ҳаракат 
роҳ надиҳад; 
- талаботҳои мақомоти ваколатдоре, ки мутобиқи Низомнома ва қонунгузории амалкунанда 
назоратӣ интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнинро анҷом медиҳад, риоя намояд. 
7.2. Ронандаҳо ва шахсони масъул, соҳибон ва истифодабарандагони воситаҳои нақлиёт 
ҳангоми риоя накардани қоидаҳои интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин мутобиқи қонунгузории 
амалкунанда ва қоидаҳои истифодабарии воситаи нақлиёт, ки аз ҷониби заводи истеҳсолкунанда 
муқаррар шудааст, тибқи қонунгузории амалкунанда ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. 
7.3. Ҳангоми боздоштани воситаҳои нақлиётинтиқолдиҳандаи борҳои калонҳаҷм ва вазнин 
дар роҳ 
ва дидбонгоҳҳо, ки вазн ва андозаҳояшон аз меъёрҳои муқарраршуда зиёданд, мутобиқи қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабри соли 2006 №779 «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои аз 
роҳҳои автомобилгард гузаштани воситҳои нақлиёт бо вазн ва андозаҳое, ки аз меъёрҳои 
муқарраршуда зиёданд» аз ҷониби интиқолдиҳандагон мутобиқи Низомнома маблағ пардохт 
карда мешавад. 
7.4. Ҳангоми интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин дар самти ҳаракати роҳ, ки боиси 
ваӣроншавии роҳҳо, иншоотҳои роҳ ва коммуникатсия гардидааст, соҳибон ва 
истифодабарандагони воситаҳои нақлиёт вазифадоранд, ки бо талаботи Идораи нақлиётӣ ё 
соҳибони иншоот ва коммуникатсия тибқи тартиботи муқарраргардидаи қонунгузорӣ ҷуброни 
зарари расонидашударо пардохт намоянд. 
7.5. Ронандагон, соҳибон ва истифодабарандагони воситаҳои нақлиёт метавонанд, ҳангоми 
ғаӣриқонунӣ амал намудани шахсони масъуле, ки назорати интиқоли борҳои калонҳаҷм ва 
вазнинро анҷом медиҳанд, тибқи қонунгузории амалкунанда нисбати онҳо даъво пешниҳод 
намоянд. 
7.6. Дар ҳолате, ки ронанда иҷозати махсус барои интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин 
надошта бошад, воситаи нақлиёт манъ карда аз ҷониби шахси мансабдор, ки назорати қоидаҳои 
аз роҳҳои автомобилгард гузаштани воситаҳои нақлиёте, ки бо вазн ва андозаашон аз меъёрҳои 
муаӣяншуда зиёдро анҷом медиҳад, тибқи қонунгузории амалкунанда нисбати ронанда ва 
интиқолдиҳандаи бор протоколҳои ҳуқуқваӣронкунии маъмурӣ тартиб дода мешавад. 
8. Варақаи иҷозати махсус. 



8.1. Варақаи иҷозати махсус барои интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин ҳуҷҷати ҳисоботи 
катъӣ буда, дороӣ силсила, рақам ва дараҷаи хифозат мебошад. Намуна, шакл ва намуди он дар 
замимаи №1-и Низомномаи мазкур оварда шудааст. 
8.2. Таӣёр намудан ва нигоҳдоштани варақаи иҷозати махсусро Хадамоти давлатии назорат 
ва танзим дар соҳаи нақлиёт ба анҷом расонида, истифодаи онро дар Хадамот ва Раёсатҳои 
минтақавии Хадамот ба роҳ мемонад. 
 8.3. Иҷозати махсус дороӣ маълумотҳои зерин мебошад: 
-номи мақомоти иҷозатномаи махсус диҳанда, 
- намуди интиқол (баӣналмиллалӣ, баӣниминтакавӣ, маҳаллӣ); 
-намуди иҷозати махсус (яккарата, муҳлатӣ); 
-интиқол иҷозат дода мешавад барои ҳаракат дар 
давраи аз____ то 
бо самти ҳаракат; 
-номгӯи борҳо 
-воситаи нақлиёт (тамға, рақами бақаӣдгирии ядакмошин ва ядак) 
-ном, cypoғa ва рақами телефони интиқолдиҳандаи бор; 
-ном, суроға ва рақами телефони борқабулкунанда; -хислати бор (ном, ҳаҷм, вазн); 
-андозаҳои воситаҳои нақлиёт; 
-андозаи вазни пурра бо бор_____________  тонна, аз 
ҷумла: вазни ядакмошин; 
-масофаи баӣни меҳварҳо, вазни ядак (нимядак), тонна; 
- сарборӣ ба меҳвар, тонна; 
-андозаҳо: (дарозӣ - метр, бар-метр, баландӣ-метр); -намуди ҳамроҳӣ (тамға ва рақами 
бақаӣдгирии автомобил); 
-шароити махсуси ҳаракат; 
-иҷозати махсус дода шуд (номи мақомоти ваколатдор); 
-вазифа; 
-ному насаби шахси масъул, имзо; 
-сана. 
Ташкилоте, ки интиқолро мувофиқа намудааст (ташкилоте, ки бо мақомоти иҷозатномадиҳӣ 
интиқолро мувофиқа намудааст, ташкилоте, ки чадвали ҳаракатро тавсия дода аст. 
8.4.Намунаи варақаи иҷозатнома дар замимаи №1 оварда шудааст. 
9. Варақаи ариза. 
9.1 Ариза дар бобати гирифтани иҷозатнома барои интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин дороӣ 
маълумотҳои зерин мебошад: 
-ном, суроға, суръатҳисобот ва рақами телефони интиқолдиҳандаи бор; 
-самти ҳаракат (номҳои маҳаллҳое, ки тариқи онҳо самти ҳаракат мегузарад, нишон дода шавад); 
-намуди иҷозати махсус; 
-яккарата, барои интиқол бо самти ҳаракат аз 
_____ то__________ ; 
-номгуи борҳо; 
-хислати бор (номгуӣ, андоза, вазн); 
-андозаҳои ядакмошин: 
-сохт (тамғаи воситаи нақлиёт ва ядакмошин); -масофаи баӣни меҳварҳо; 
-вазн ба меҳвар, тонна; 
-вазни пурра, тонна; 
-андозаҳо: дарозӣ, бар, баландӣ-метр; 
-суръати ҳаракати муқарраршуда; 
-намуди хамроҳӣ; 
-нақшаи ядакмошин (барои воситаҳои нақлиёти автомобилӣ вобаста ба аҳамияти бор пур карда 
мешавад); 
Дар нақша тамоми воситаҳои нақлиёте, ки дар интиқоли борҳо иштирок мекунанд, шумораи 
меҳварҳо ва чарххои онҳо, тасвир аз паҳлу ва ақиб, андозаи вазини бор ба меҳвар ва ба чархҳои 



алоҳида бо назардошти нобаробарии андозаи бор ба онҳо ва ҳаҷмҳои воситаҳои нақлиётро 
нишон-дода шавад. 
9.2. Намунаи варақаи ариза дар замимаи №2 оварда шудааст. 
10. Китоби бақаӣдгирии ариза ва иҷозати махсус. 
10.1 Китоби бақаӣдгирии ариза ва иҷозати махсус дорои маълумотҳои зерин мебошад: 
1. Рақами тартибӣ. 
2. Санаи қабули ариза. 
3. Номгӯи борҳо. 
4. Самти ҳаракат. 
5. Санаи додан ва рақами иҷозати махсус. 
6. Муҳлати амали иҷозати махсус. 
7. Ташкилотҳои мувофиқа карда шуда. 
8. Рақами бақаӣдгирии ядакмошин. 
9. Номи интиқолдиҳанда, су роғ а. рақами телефон. 
10. Рақами расид барои пардохти маблағи иҷозати махсус. 
11 .Имзои шахси мансабдор. 
12.Имзои шахси иҷозати махсус дошта. 
10.2. Намунаи китоби бақаӣдгирии ариза ва иҷозати махсус дар замимаи № 3 оварда шудааст. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Замимаи № 1 
ба «Низомнома оид ба интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин бо воситаҳои нақлиёти 
автомобилӣ дар роҳҳои автомобилгарди Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Замимаи № 2 ба «Низомнома оид ба интиколи борхои калонхачм ва вазнин бо 

воситахои наклиёти автомобили дар роххои автомобилгарди Чумхурии 

Точикистон» 

АРИЗА 

дар бобати гирифтани ичозати махсус барои интиколи борхои ка 

 

 

лонхачм ва вазнин 

Ном, сурога, суратхисоб ва раками тслефони интиколдихандаи бор: 

 

 

 

 

Самти харакат (номхои махаллхос, ки тарики онхо самти харакат мсгузард, нишон дода шавад) 

 

 

 

 

Намуди ичозати махсус: 

    

Яккарата барои интикол бо самти харакат аз то 

 

Н
о
м
г
у
и
 
б
о 

  

 

Хислати бор (номгуй, андоза.вазн) 

     

Андозахои ядакмошин: 

 

Сохт (тамгаи воситаи наклист ва ядакмошин) 

 

Масофаи байни 
мсхвархо 

1 2 3 4 5 

     

Вазн ба мехвар.тонна      

Вазни пурра, тонна 

Андозахо: дарозй, метр бар, метр баландй, метр 

Суръати харакати мукарраршуда, киллометр/соат 

Намуди хамрохй; 

Накдиаи ядакмошин (барои воситахои наклиети автомобили вобаста ба ахамияти бор пур карда мешавад) 

Дар накша тамоми воситахои наклиете, ки дар интиколи борхо иштирок мекунанд, шумораи мсхвархо ва чарххои онхо, тасвир аз пахлУ ва 
акиб, андозаи вазни бор ба мехвар ва ба чарххои алохида бо назардошти нобаробарии андозаи бор ба онхо ва хачмхои воситахои наклиётро 
нишон дода шавад. 



 
Замимаи №3 ба «Низомнома оид ба интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин бо воситаҳои 

нақлиёти автомобилӣ дар роҳҳои автомобилгарди Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

 

 

Китоби бакайдгирии ариза ва ичозати махсус 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Замимаи №4 ба «Низомнома оид ба интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин бо воситаҳои 
нақлиёти автомобилӣ дар роҳҳои автомобилгарди Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
 
 
 

Намунаи тасвири нақшаи ядакмошин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Замимаи № 5 ба «Низомнома оид ба интиқоли борҳои калонҳаҷм ва вазнин бо воситаҳои 
нақлиёти автомобилӣ дар роҳҳои автомобилгарди Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
 

Намунаи тасвири нақшаи ядакмошин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


