


Замимаи 1 
Ба Тартиби додани Шаҳодатнома барои 

сохтани маснуоти заргарӣ, дандонҳо аз 
металлҳои қиматбаҳо, ки бо Фармоиши 

Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз «____» ______соли 2016, №_____тасдиқ 

гардидааст. 

 
АРИЗА 

Ба Комиссияи Шаҳодатномадиҳии Нозироти давлатии иёргирии назди 
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Аз номи __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

-ном ва шакли ташкилию ҳуқуқӣ, барои шахси ҳуқуқӣ; 
- ному насаб, барои соҳибкори инфиродӣ; 
- шиноснома, рақамва таърихи гирифтани он 

Суроға:_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

- суроғаи ҳуқуқӣ ва маҳали ҷойгиршавии он барои шахсони ҳуқуқӣ 
- ҷои истиқомат, барои шахсони инфиродӣ 
РМА ____________________, РЯМ __________________________ 

Мутобиқи Қонуни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми 
иҷозатдиҳӣ» барои фаъолияти____________________________________________   
___________________________________________________________________________  

(намуди фаъолияте, ки барои он Шаҳодатнома дархост карда мешавад) 
ба муҳлати _____ сол Шаҳодатнома мепурсам. 

Масъулият барои риоя кардани талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ»  ва талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба шартҳои иҷозатдиҳӣ ба зиммаи худ мегирам.   

Ҳамчунин, нишон дода шудани дигар маълумотҳои вобаста ба хусусияти 
фаъолият, ҳуҷҷатҳои зарурӣ дар ҳаҷми _____ варақ замима карда шудаанд. 

 
 
_______________________________                          ______________________ 
             (Ному насаб)                                                          (имзо) 
 
 
«____» ____________ соли 201__      

 



 
 
 
 
 
 

      

      №________ 

 

 

«Дар бораи Тартиби додани Шаҳодатнома барои сохтани маснуоти 
заргарӣ, дандонҳо аз металлҳои қиматбаҳо» 

 
Мутобиқи банди 12 Низомномаи Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апрели 
соли 2015, №187 тасдиқ гардидааст,  

 
ФАРМОИШ МЕДИҲАМ: 

 
1. Тартиби додани Шаҳодатнома барои сохтани маснуоти заргарӣ, дандонҳо аз 

металлҳои қиматбаҳо тасдиқ карда шавад (замима мегардад). 
2. Ҷамъоварии ҳуҷҷатҳо, баррасӣ ва додани Шаҳодатнома барои сохтани 

маснуоти заргарӣ, дандонҳо аз металлҳои қиматбаҳо ба субъектони 
соҳибкорӣ аз тарафи Нозироти давлатии иёргирии назди Вазорати молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон,тибқи Тартиби мазкур ба амал бароварда шавад. 

3. Назорати иҷрои Фармоиши мазкур ба зиммаи Муовини вазир – сарпарасти 
соҳа вогузор карда шавад. 

4. Фармони Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 майи соли 2005, №63 
«Дар бораи дастурумали ба қайди махсус гузоштан дар Нозироти давлатии 
иёргирии назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз эътибор соқит 
дониста шавад. 

 
 

 Вазир, 
А. Қурбониён 

 

 

 

 



 
Замима 

Ба Фармоиши Вазири молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Аз “____” ________ соли 2016, №_____ 
 

Тартиби  
додани Шаҳодатнома барои сохтани маснуоти заргарӣ, дандонҳо аз 

металлҳои қиматбаҳо 
 

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 
 
1. Тартиби додани Шаҳодатнома барои сохтани маснуоти заргарӣ, дандонҳо аз 

металлҳои қиматбаҳо (минбаъд - Тартиб) бо мақсади танзими дурусти дар 
амал татбиқнамоии сархати сеюми банди 7 қисми 1 моддаи 29 Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ” таҳия гардида, 
тартиби қабули аризаи довталабот, баррасии маводҳои ба ариза 
замимагардида, қабули қарор дар бораи додан ва ё рад намудан аз додани 
шаҳодатнома ва ба субъектони соҳибкорӣ супоридани шаҳодатнома барои 
сохтани маснуоти заргарӣ ва шаҳодатнома дар бораи сохтани дандонҳо аз 
металлҳои қиматбаҳоро танзим менамояд. 

2. Муносибатҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи сохтани маснуоти заргарӣ ва дандонҳо аз 
металлҳои қиматбаҳо ва шаҳодатномакунонии онҳо ба Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи низоми иҷозатдиҳӣ” қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 
майи соли 2010, №297 “Дар бораи Феҳристи корҳое, ки аз онҳо ҳаққи иёр 
руёнида мешавад” ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи 
фаъолияти соҳа иборат мебошад. 

 
2. ҚАБУЛИ АРИЗАИ ДОВТАЛАБОТИ ШАҲОДАТНОМА, ВА БАРРАСИИ  

МАВОДҲОИ БА АРИЗА ЗАМИМАГАРДИДА 
 
3. Довталабоне, ки хоҳиши машғул шудан ба фаъолият оид ба сохтани маснуоти 

заргарӣ ва ё сохтани дандонҳо аз металлҳои қиматбаҳоро доранд, пас аз 
бақайдгирии давлатӣ, дар иқтибос аз Феҳристи ягонаи давлатии шахсони 
ҳуқуқӣ ва ё соҳибкори инфиродӣ намуди фаъолияти худро сохтани маснуоти 
заргарӣ ва ё фаъолият дар соҳаи сохтани дандонҳо аз металлҳои қиматбаҳо (аз 
ҷумла фаъолият дандонпизишкӣ) дарҷ намуда (ба истиснои шахсони ҳуқуқӣ), 
бо ариза ба Нозироти давлатии иёргирӣ (минбаъд – Нозирот) шахсан ё ба 
воситаи намоянда бо мактуби фармоиши ё ба воситаи почтаи электронӣ 
муроҷиат менамояд (намунаи ариза дар замимаи 1 нишон дода шудааст). 

4. Дар ариза маълумоти зерин дарҷ карда мешавад:  



- ном, шакли ташкилию ҳуқуқӣ, суроғаи ҷойгиршавӣ ва рақами ягонаи 
мушаххаси шахси ҳуқуқӣ ё ному насаб, суроға ва рақами ягонаи мушаххаси 
соҳибкори инфиродӣ; 

- фаъолият ё амале, ки барои амалӣ намудани он аризадиҳанда мехоҳад 
Шаҳодатнома  гирад; 

- аз ҷониби аризадиҳанда ба зиммаи худ гирифтани масъулият барои риоя 
намудани шартҳои иҷозатдиҳӣҳангоми амалӣ намудани фаъолият ва барои 
эътимоднокии ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда. 

5. Аризае, ки барои гирифтани шаҳодатнома пешниҳод мегардад ва ҳуҷҷатҳои 
ба он замимагардида аз рўи номгўй дар Нозиротба қайд гирифта мешаванд. 
Нусхаи номгўйи мазкур, ки бо имзои шахси масъули мақоми иҷозатдиҳанда 
бо сабти санаи бақайдгирии ариза тасдиқ карда шудааст, ба аризадиҳанда 
супурда (фиристода) мешавад.  

6. Дар ариза барои гирифтани шаҳодатнома вобаста ба намуди фаъолият 
ҳуҷҷатҳои зерин замима карда шуда, ба Нозирот  пешниҳод карда мешавад: 

а) барои аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ гирифтани Шаҳодатнома оиди 
фаъолияти сохтани маснуотҳои заргарӣ: 

- Дархости шахси ҳуқуқӣ; 
- Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ (шаҳодатнома); 
- Иқтибос аз Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ; 
- Рақами мушаххаси андозсупоранда; 
- Расми роҳбари корхона 3х4 (2-дона); 
- Нусхаи шиносномаи роҳбари корхона; 
- Нусхаи шиносномаи техникии бинои корхона ё маълумотнома дар бораи ҷои 

фаъолияти шахси ҳуқуқӣ; 
- Ҳуҷҷати тасдиқкунанда оид ба санҷиши мутобиқати давлатии воситаи ченак; 
- Нусхаи оинномаи шахси ҳуқуқӣ; 
- Нусхаи номтамға; 
-  ҳуҷҷати тасдиқкунанда оиди пардохт барои баррасии ариза. 
б)  барои аз ҷониби соҳибкори инфиродӣ гирифтани Шаҳодатнома оиди 

фаъолияти сохтани маснуотҳои заргарӣ: 
- Ариза; 
- Нусхаи шиносномаи шаҳрвандӣ; 
- Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ (Шаҳодатнома 

ва ё Патент); 
- Рақами мушаххаси андозсупоранда; 
- Расми 3х4 (2 дона); 
- маълумотнома дар бораи ҷои фаъолият ва шартномаи иҷора; 
- Нусхаи номтамға (2 адад); 
- Ҳуҷҷати тасдиқкунанда оид ба санҷиши мутобиқати давлатии воситаи ченак. 
- ҳуҷҷати тасдиқкунанда оиди пардохт барои баррасии ариза. 
в) барои аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ гирифтани Шаҳодатнома оид ба 

сохтани дандонҳо аз металлҳои қиматбаҳо: 



- Дархости шахси ҳуқуқӣ; 
- Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ (Шаҳодатнома); 
- Иқтибос аз Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ; 
- Рақами мушаххаси андозсупоранда; 
- Расми роҳбари корхона 3х4 (2 – дона); 
- Нусхаи шиносномаи роҳбари шахси ҳуқуқӣ; 
- Нусхаи иҷозатномаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ; 
- Нусхаи шиносномаи техникии бинои корхона ё маълумотнома дар бораи ҷои 

фаъолияти шахси ҳуқуқӣ; 
- ҳуҷҷати тасдиқкунанда, оиди пардохт барои баррасии ариза. 
г) барои аз ҷониби соҳибкори инфиродӣ гирифтани Шаҳодатнома барои 

сохтани дандонҳо аз металлҳои қиматбаҳо: 
- Ариза; 
- нусхаи шиносномаи шаҳрвандӣ; 
- Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии соҳибкори инфиродӣ 

(Шаҳодатнома); 
- Иқтибос аз Феҳристи ягонаи давлатии соҳибкорони инфиродӣ; 
- Рақами мушаххаси андомупоранда; 
-  Расми 3х4 (2 дона); 
- Маълумотнома оид ба тахассус ва ё нусхаи диплом; 
- Нусхаи иҷозатномаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ; 
- Маълумотнома дар бораи ҷои фаъолият ва ё шартномаи иҷораи макони 

фаъолият; 
- ҳуҷҷати тасдиқкунанда, оиди пардохт барои баррасии ариза. 

7. Ҳуҷҷатҳои дар банди 6 Тартиби мазкур пешбинишударо Нозирот дар сурати 
ба миён омадани зарурат, оид ба тасдиқи дурустии маълумоти 
пешниҳодгардида, таъмини бехатарӣ, амнияти саломатии аҳолӣ ва ҳифзи 
ҳуқуқи истеъмолкунангон метавонад талаб намояд. 

8. Ҳуҷҷатҳо дар шакли нусха пешниҳод карда мешаванд. 
9. Барои баррасии ариза мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

низоми иҷозатдиҳӣ” ба андозаи як нишондиҳанда маблағ ситонида мешавад, 
ки ин маблағ ба буҷети ҷумҳуриявӣ пардохт карда мешавад. 

10. Барои баррасии ариза ва санҷиши ҳуҷҷатҳои ба он замимагардида, ки аз 
ҷониби довталаби шаҳодатнома пешниҳод карда мешавад, аз тарафи 
Сардори Нозирот, аз ҳисоби корманди ин мақомот, Комиссияи 
доимоамалкунанда таъсис дода мешавад. 

11. Ариза барои гирифтани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ дар ҳолатҳои зерин ба қайд 
гирифта намешавад: 

- имзо шудан аз ҷониби шахсе, ки барои ин ваколат надорад; 
- агар ҳуҷҷатҳо бе риояи талаботи Тартиби мазкур ба расмият дароварда 
шуда бошанд. 

12. Дар бораи рад кардани бақайдгирии ариза, барои гирифтани шаҳодатнома 
аризадиҳанда шахсан, бо мактуби фармоишӣ ё ба воситаи почтаи 



электронӣ(дар шакли ҳуҷҷати электронӣ бо имзои рақамӣ) дар мўҳлати на 
бештар аз се рўзи кории пас аз рўзи муроҷиат намудан, бо нишондоди асос 
барои рад намудани бақайдгирии ариза огоҳонида мешавад. 

13. Баъди бартараф намудани камбудиҳое, ки боиси рад кардани бақайдгирии 
ариза барои гирифтани шаҳодатнома гардидаанд, аризадиҳанда метавонад 
аризаи нав пешниҳод кунад ва он бояд тибқи тартиби муқарраргардида 
баррасӣ карда шавад. 

 
3. КОРГУЗОРӢ ДАР СОҲАИ ДОДАНИ ҲУҶҶАТҲОИ ИҶОЗАТДИҲӢ 

14. Нисбати ҳар як шахси ҳуқуқӣ ва соҳибкори инфиродие, ки барои гирифтани 
шаҳодатнома ариза додааст, дар Нозирот парванда тартиб дода шуда, барои 
ҳар як шаходатнома, пешбурди дафтари бақайдгирии аризаҳо ва ҳуҷҷатҳои 
иҷозатдиҳии додашуда ба роҳ монда мешавад. 

15. Дар парванда ҳамаи ҳуҷҷатҳое, ки аз тарафи аризадиҳанда ворид шудаанд, 
инчунин нусхаҳои қарорҳо ва амрномаҳои Нозирот марбут ба аризадиҳанда 
нигоҳ дошта мешаванд.  

16. Дар дафтари бақайдгирии аризаҳо ва шаҳодатномаҳои додашуда маълумот 
оид ба аризадиҳанда, санаи ворид шудани ҳуҷҷат, сана ва рақами қарорҳои 
қабулнамудаи Нозирот, санаи додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ ва имзои шахси 
масъул ва шахсе, ки ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ гирифтааст, сабт карда мешаванд. 

17. Нозирот феҳристи шаҳодатномаҳои додашударо таҳия менамояд ва пеш 
мебарад. Феҳрист дар шакли электронӣ ва қоғазӣ ба амал бароварда мешавад.  

18.Дар феҳристи шаҳодатномаҳо маълумоти зерин нишон дода мешаванд: 
- маълумот оид ба аризадиҳанда (номи шахси ҳуқуқӣ, барои соҳибкори 
инфиродӣ - насаб, ном ва номи падар); 
- намуди ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ (шаҳодатнома); 
- сана ва рақами қарор (амр, фармоиш) дар бораи додани шаҳодатнома; 
- силсила, рақам ва санаи додани шаҳодатнома; 
- маълумот дар бораи азнавбарасмиятдарории шаҳодатнома ва дар сурати аз 
нав ба расмият даровардани он, додани нусха ва нусхаи дуюми (дубликати) 
шаҳодатнома; 
- асос, сана ва рақами қарор (амр, фармоиш) дар бораи бартараф кардани 
вайронкунии шартҳои шаҳодатномадиҳӣ; 
- асос, сана ва рақами қарор (амр, фармоиш) дар бораи боздоштан ва 
барқарор кардани амали шаҳодатнома; 
- асос, сана ва рақами қарор (амр, фармоиш) дар бораи бекор кардани 
шаҳодатнома; 
- асос, сана ва рақами қарор (амр, фармоиш) дар бораи беэътибор донистани 
шаҳодатнома; 
- асос, сана ва рақами қарор (амр, фармоиш) дар бораи қатъ намудани амали 
шаҳодатнома. 



 4. МАЪҚУЛДОНИИ ХУД АЗ ХУД 
19. Шаҳодатнома додашуда ё вобаста ба ҳолатҳо мўҳлати амали он тамдидшуда 

ҳисобида мешавад, агар Нозиротдар мўҳлати 10 рӯз оид ба додан ё тамдид 
намудани мўҳлати амали шаҳодатнома ба аризадиҳанда ҷавоб надода бошад. 

20. Пас аз гузаштани мўҳлати мазкур барои додани шаҳодатнома ва дар сурати 
набудани огоҳиномаи хаттӣ аз ҷониби Нозирот, аризадиҳанда метавонад ба 
фаъолияте, ки барои он шаҳодатнома дархост намудааст, оғоз намояд.  

21.Ҷавоби манфии Нозирот, ки дар мўҳлати 10 руз барои додани шаҳодатнома 
дода шудааст, ба маъқулдонии худ аз худ баробар карда намешавад. 

22. Дар сурати дар ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда ошкор кардани носаҳеҳӣНозирот 
дар ин хусус аризадиҳандаро на дертар аз панҷ рўзи корӣқабл аз гузаштани 
мўҳлате, ки Тартиби мазкур барои додани шаҳодатнома пешбинӣ намудааст, 
огоҳ менамояд. 

23. Агар пас аз додани шаҳодатнома, ки дар асоси он оғоз намудани фаъолияти 
соҳибкорӣ иҷозат дода мешавад, Нозирот далели иҷро нагардидани ягон 
шарти муҳими барои додани шаҳодатнома пешбинигардидаро муқаррар 
намояд, Нозирот дорандаи шаҳодатномаро дар бораи носаҳеҳиҳои 
ошкоргардида на дертар аз як моҳи баъди гузаштани мўҳлате, ки Тартиби 
мазкур барои додани шаҳодатнома пешбинӣ намудааст, огоҳ карда, дар айни 
ҳол тартиби бартараф кардани онҳо ва мўҳлати иҷрои ин ўҳдадориро 
муқаррар менамояд. Мўҳлати муқарраргардида наметавонад аз сӣ рўзи 
тақвимӣ кам ва аз шаст рўзи тақвимӣ зиёд бошад. 

24. Дар сурати ба вуҷуд омадани ҳолати дар банди 21 Тартиби мазкур 
пешбинигардида, Нозирот шаҳодатномаро дар мўҳлати на зиёда аз панҷ рўзи 
пас аз 10 руз ба расмият медарорад. 

5.РАСМИЁТИ ДОДАНИ ҲУҶҶАТИ ИҶОЗАТДИҲӢ 
25.Комиссияи шаҳодатномадиҳии Нозирот дар асоси ариза барои гирифтани 

шаҳодатнома ва ҳуҷҷатҳои ба он замимагардида дар бораи додан ё рад 
намудан аз додани шаҳодатнома дар мўҳлати на бештар аз даҳ рўзи корӣ аз 
рўзи бақайдгирии он қарор қабул менамояд. 

26. Иттилоъ оид ба қабули қарор дар бораи додани шаҳодатнома ба 
аризадиҳанда на дертар аз рўзи кории ояндаи баъди қабули қарор дода 
мешавад. 

27. Барои додани шаҳодатнома баробар ба ду нишондиҳанда барои ҳисобҳо 
пардохт ситонида мешавад, ки он ба ба буҷети давлатӣ гузаронида мешаванд. 

28. Агар аризадиҳанда дар муддати сӣ рўзи баъди ба ў фиристодани (супурдани) 
огоҳинома дар бораи қабули қарор оид ба додани ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ бе 
сабабҳои узрнок барои гирифтани шаҳодатномаи  барасмиятдаровардашуда 
муроҷиат накарда бошад, Комиссияи корӣ ҳуқуқ дорад қарор дар бораи 
додани шаҳодатномаро бекор кунад ё дар бораи беэътибор донистани он 
қарор қабул намояд.  

29.Шаҳодатнома дар он сурат додашуда эътироф мегардад, ки агар Нозирот дар 
мўҳлати муқаррарнамудаи Тартиби мазкур ба аризадиҳанда ҷавоб надода 



бошад. Баъди гузаштани мўҳлате, ки барои огоҳонидан дар бораи рад 
гардидани бақайдгирии ариза барои гирифтани шаҳодатнома, дар бораи рад 
гардидани он ё дар бораи қабули қарор оид ба додани шаҳодатнома 
муқаррар карда шудааст, ба шарти вуҷуд надоштани огоҳиномаи хаттӣ дар 
бораи сабабҳои рад гардидани бақайдгирии ариза барои гирифтани ҳуҷҷати 
иҷозатдиҳӣ ва (ё) рад кардани он аризадиҳанда метавонад фаъолиятеро, ки 
барои он шаҳодатнома дархост карда буд, тибқи принсипи маъқулдонии худ 
аз худ амалӣ намояд. 

30. Дар сурати ба вуҷуд омадани ҳолати маъқулдонии худ аз худ Нозирот ўҳдадор 
аст шаҳодатномаро дар мўҳлати 10 рӯз ба субъекти муроҷиаткунанда 
пешниҳод намояд. 

31. Дар сурати тамдиди мўҳлати амали шаҳодатнома баробар ба додани 
шаҳодатнома пардохт ситонида мешавад. 

6.  РАД КАРДАН АЗ ДОДАНИ ШАҲОДАТНОМА 
32. Асосҳои рад кардан аз додани шаҳодатнома аз инҳо иборат мебошанд: 

- аз ҷониби аризадиҳанда дар ҳаҷми пурра пешниҳод нагардидани ҳуҷҷатҳо; 
- ошкор гардидани маълумоти носаҳеҳ дар ҳуҷҷатҳое, ки аризадиҳанда 

пешниҳод намудааст; 
- хулосаи манфии асоснокшуда оид ба натиҷаҳои тадқиқот, муоинаҳо ё дигар 

арзёбиҳои илмӣ ва техникӣ дар сурате, ки гузаронидани онҳо ҳатмӣ бошанд. 
33. Рад кардан аз додани шаҳодатнома бо асосҳои дигаре, ки Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ» муқаррар накардааст, манъ аст. 
34. Дар огоҳиномаи хаттӣ дар бораи рад кардан аз додани шаҳодатнома бояд 

сабабҳои рад кардан ва мўҳлате, ки дар давоми он аризадиҳанда сабабҳои дар 
сархатҳои якум ва дуюми қисми 1 банди 30 Тартиби мазкур зикргардидаро 
бартараф карда, метавонад ҳуҷҷатҳоро барои баррасии такрорӣ пешниҳод 
намояд, зикр карда шаванд. Мўҳлате, ки дар давоми он аризадиҳанда 
метавонад камбудиҳои ошкоршударо бартараф намояд ва ҳуҷҷатҳоро барои 
баррасии такрорӣ пешниҳод кунад, наметавонад камтар аз даҳ рўзи корӣ аз 
рўзи гирифтани огоҳиномаи хаттӣ дар бораи рад кардан аз додани 
шаҳодатнома бошад. 

35. Дар сурати аз ҷониби аризадиҳанда бартараф шудани камбудиҳое, ки барои 
рад кардан аз додани шаҳодатнома дар мўҳлати муқарраргардида асос 
шудаанд, баррасии такрории ҳуҷҷатҳо аз ҷониби Нозирот дар мўҳлати на 
зиёда аз се рўзи кории баъди рўзи гирифтани ариза оид ба бартараф кардани 
сабабҳои рад кардан ва ҳуҷҷатҳои дахлдори тасдиқкунандаи бартараф 
кардани сабабҳои рад кардан амалӣ карда мешавад. 

36. Ҳангоми баррасии такрории ҳуҷҷатҳо аз ҷониби Нозирот овардани он 
сабабҳое, ки пештар дар шакли хаттӣ ба аризадиҳанда баён нашуда буданд, 
мумкин нест, ба истиснои овардани сабабҳои рад кардане, ки бо ҳуҷҷатҳои 
тасдиқкунандаи бартараф гардидани сабабҳои пештар зикргардида 
алоқаманд мебошанд. 

37. Барои такроран баррасӣ кардани ариза боҷ ситонида намешавад. 



38. Аризае, ки баъди гузаштани мўҳлати дар огоҳинома оид ба рад кардан аз 
додани шаҳодатнома зикргардида пешниҳод шудааст, аз нав 
пешниҳодгардида ҳисобида мешавад ва аз ҷониби Нозирот бо тартиби умумӣ 
баррасӣ карда мешавад. 

39. Шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣҳуқуқ дорад тибқи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати қарори Нозирот дар бораи рад кардан аз 
додани шаҳодатнома, инчунин аз амалҳои (беамалии) шахси мансабдори 
Нозирот шикоят пешниҳод намояд. 

 
7.АЗНАВБАРАСМИЯТДАРОРИИ ҲУҶҶАТИ ИҶОЗАТДИҲӢ 

40. Дар сурати азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ, тағйир ёфтани номи он ё 
макони ҷойгиршавӣ (суроғаи почтавӣ) шахси ҳуқуқӣ ё вориси ҳуқуқии он 
ўҳдадор аст дар мўҳлати ҳафт рўзи кории баъди гузаштани расмиёти 
бақайдгирии давлатӣ бо сабаби азнавташкилдиҳӣ, тағйир ёфтани номи он ё 
макони ҷойгиршавӣ ба Нозирот ариза дар бораи аз нав барасмиятдарориро 
бо замима намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи маълумотҳои зикргардида, 
нусхаи шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатӣ, нусхаи огоҳинома дар 
бораи тағйир ёфтани макони ҷойгиршавӣ, ки ба Нозирот фиристода 
мешаванд, пешниҳод намояд. 

41. Дар сурати тағйир ёфтани ному насаб ё ҷойи истиқомати худ, соҳибкори 
инфиродӣ ўҳдадор аст дар мўҳлати ҳафт рўзи кории баъди ворид кардани 
тағйироти дахлдор ба Нозирот, ариза дар бораи азнавбарасмиятдарории 
шаҳодатномаро бо замима намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи маълумоти 
зикргардида пешниҳод намояд. 

42. Аризадиҳанда ҳуҷҷатҳоро ба Нозирот, тавассути мактуби фармоишӣ ё ба 
воситаи почтаи электронӣ, факс, шахсан ё бо воситаи дигаре, ки муайян 
кардани аризадиҳанда ва санаи аз ҷониби Нозирот гирифтани ҳуҷҷатҳоро 
имконпазир мегардонад, ирсол менамояд. 

43. То азнавбарасмиятдарории Нозирот шахси ҳуқуқӣ ё вориси ҳуқуқии он ё 
соҳибкори инфиродие, ки дар бораи азнавбарасмиятдарории ҳуҷҷати 
иҷозатдиҳӣ ариза пешниҳод намудааст, амалҳо ва (ё) фаъолияти дар он 
зикргардидаро дар асоси нусхаи аризаи пешниҳоднамуда дар хусуси 
азнавбарасмиятдарории шаҳодатнома бо қайди Нозирот оид ба санаи қабули 
ариза иҷро мекунад ё амалӣ менамояд. 

44. Ҳангоми азнавбарасмиятдарории шаҳодатнома Нозирот ба феҳристи 
ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳии додашуда тағйироти дахлдор ворид менамояд.  

45. Азнавбарасмиятдарорӣ ва додани шаҳодатнома дар мўҳлати на бештар аз 
панҷ рўзи кории баъди рўзи аз ҷониби Нозирот гирифтани ариза дар бораи 
азнавбарасмиятдарории шаҳодатнома бо замимаи ҳуҷҷатҳои дахлдор ва 
ҳуҷҷате, ки ворид намудани пардохт барои азнавбақайдгирии шаҳодатномаро 
тасдиқ мекунад, анҷом дода мешаванд. 

46. Барои азнавбарасмиятдарории шаҳодатнома баробар ба чоряки маблағе, ки 
барои баррасии ариза дар бораи доданишаҳодатнома дар санаи супурдани 



ариза дар бораи азнавбарасмиятдарорӣ пардохта мешавад, маблағ ситонида 
мешавад. 

8. ДОДАНИ НУСХАИ ДУЮМИ (ДУБЛИКАТИ) ШАҲОДАТНОМА 
47. Дар сурати гум ё фарсудашавии шаҳодатнома дар асоси аризаи шахси ҳуқуқӣ 

ё соҳибкори инфиродӣ нусхаи дуюми (дубликати) шаҳодатнома дода 
мешавад. 

48. Нозирот ўҳдадор аст нусхаи дуюми (дубликати) шаҳодатномаро дар мўҳлати 
на бештар аз панҷ рўзи кории баъди рўзи гирифтани ариза, нусхаи аслии 
шаҳодатномаро дар сурати фарсудашавӣ ва ҳуҷҷати тасдиқкунандаи аз 
ҷониби аризадиҳанда ворид карда шудани пардохтро барои додани нусхаи 
дуюми (дубликати) шаҳодатнома диҳад.  

49. Барои додани нусхаи дуюми (дубликати) шаҳодатнома баробар ба чоряки 
маблағи муқарраршуда дар санаи пешниҳод намудани ариза дар бораи 
додани нусхаи дуюм (дубликат) пардохт ситонида мешавад. 

9. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ  
50. Ташкилотҳо ва соҳибкорони инфиродии дандонпизишкӣ, 

номтамғаҳоиистеҳсолкунандагони маснуоти заргарӣ ва дигар маснуоти 
маишии аз металлҳои қиматбаҳо сохташуда, ки бо тамғаи давлатии иёр 
тамғагузорӣ мешаванд, тибқи тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Нозироти давлатии иёргирӣ ба ҳисоб ва ба 
қайд гирифта шуда, тибқи варақаҳои махсус сабт карда мешаванд 
(шакли варақаҳо дар замимаи 2 ва 3)  

51. Намуди фаъолияте, ки барои амалӣ намудани он шаҳодатнома дода 
шудааст, танҳо аз ҷониби шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродии 
ҳуҷҷати иҷозатдиҳиро гирифта, иҷро шуда метавонад. 

52. Шаҳодатнома ба субъектони соҳибкорӣ ба муҳлате дода мешавад, ки аз 
ҷониби довталаб тибқи ариза дархост карда шудааст. 
 

 



Замимаи3 
Ба Тартиби додани Шаҳодатнома барои 

сохтани маснуоти заргарӣ, дандонҳо аз 
металлҳои қиматбаҳо, ки бо Фармоиши 

Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз «____» ______соли 2016, №_____ тасдиқ 

гардидааст. 

 
Варақаи қайди номтамға барои шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ, ки ба таъмир ва сохтани маснуоти заргарӣ машғуланд, 
дар Нозироти давлатии иёргирии назди Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
 

 
Маълумот дар бораи ба қайд гузоштани номтамға 

 
(Номи шахси ҳуқуқӣ, (ному насаби соҳибкори инфиродӣ) 

 
 

Дар Китоби Нозироти давлатии иёргирӣ оид ба қайди номтамға барои шахсони 
ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, ки ба таъмир ва сохтани маснуоти заргарӣ 
машғуланд,  аз «___» ______ соли 2016, таҳти  №_____  бо номтамғаи ____________ 
сабт гардидааст (расми номтамға замима мегардад). 

Бо Шаҳодатномаи №___________барои сохтани дандонҳо аз металлҳои 
қиматбаҳо аз «____» ________ соли 2016 таъмин карда шудааст. 

Муҳлати амали Шаҳодатнома: аз «_____» _____________ соли ________   
то «_____» _____________ соли ______ 

 
Сардори Нозироти              __________________              ______________________ 
Давлатии иёргирӣ имзо,  мўҳр ному насаб 

«___» _______________ соли 20____ 

Субъекти мазкур аз қайди махсус бо сабаби зерин хориҷ карда шудааст: 
1. Ба итмом расидани муҳлат; 
2. Бо хоҳиши субъекти соҳибкорӣ; 
3. Вайрон кардани шарту талаботи иҷозатдиҳӣ; 
4. Муфлис эътироф гардидани субъект; 
5. Қатъи фаъолият; 
6. Бо дигар асосҳо; 

 
Сардори Нозироти           ____________________                     _________________ 
Давлатии иёргирӣ имзо, мўҳрному насаб 



 

1. МАЪЛУМОТИ ИЛОВАГӢ: 
 
а).Шакли моликият: ___________________________________________________ 
б). Шакли ташкилию ҳуқуқӣ:__________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

2. БАҚАЙДГИРИИ ДАВЛАТӢ: 
а) Ҳуҷҷате, кибақайдгирии давлатиро тасдиқ менамояд: 
_______________________________________________________________________ 
б) Санаи додашудан ва рақами ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатӣ: 
№____________аз «____» ________ соли ______ 
Мақоми анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ:  
в) ______________________________________________________________________ 
г) РМА _________________        РЯМ ____________________________ 
г) Шиносномаи  (соҳибкори инфиродӣ) 
Силсилаи ______ № _____________,  
Таърихи дода шудан: «___» __________соли ______ 
Аз тарафи ки дода шудааст: 
 

12. СУРОҒА 
Суроғаи маҳалли ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ (нишонии бақайдгирии 
соҳибкори инфиродӣ): _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
 (вилоят, шаҳр (ноҳия), шаҳрак, ҷамоат, куча (деҳа) рақами хона, ҳуҷра) 

Телефон:  
Е-mail: ________________________, Факс: __________________________________ 
 
Варақаи ба қайди махсус гузоштанро аз руи ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда санҷид: 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________                             __________________ 
(ному насаб, вазифаи корманди Нозироти давлатии иёргирӣ имзо, муҳр 

 
«___» _____________ соли 20_______ 
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