Іукумати Їуміурии Тоїикистон
ЅАРОР
Дар бораи тасдиѕи шакл ва тартиби истифодаи дафтари баѕайдгирии
санїишіо
Мутобиѕи моддаи 5 Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон "Дар бораи
санїиши фаъолияти субъектіои хоїагидор" ва моддаи 51 Ѕонуни
Їуміурии Тоїикистон "Дар бораи санадіои меъёрии іуѕуѕњ" бо
маѕсади таъмини шаффофияти санїиши фаъолияти субъектіои
хоїагидор, Іукумати Їуміурии Тоїикистон ѕарор мекунад:
1. Шакл ва тартиби истифодаи дафтари баѕайдгирии санїишіо
тасдиѕ карда шавад (замимаіои 1 ва 2).
2. Кумитаи андози назди Іукумати Їуміурии Тоїикистон
субъектіои хоїагидорро бо дафтари баѕайдгирии санїишіо аз іисоби
маблаљіои махсуси Кумита ва дигар сарчашмаіо ройгон таъмин
намояд.
3. Ѕароріои Іукумати Їуміурии Тоїикистон аз 3 апрели соли
2007, № 169 "Дар бораи тасдиѕи Шакл ва Ѕоидаіои пешбурди Дафтари
баѕайдгирии санїишіо аз їониби субъектіои хоїагидори Їуміурии
Тоїикистон" ва 3 апрели соли 2007, № 170 "Дар бораи тасдиѕи шакли
Дафтари баѕайдгирии ѕароріо ва санадіои санїишіо ва тартиби
нигоідории санадіои санїишии фаъолияти субъектіои хоїагидор дар
Їуміурии Тоїикистон" аз эътибор соѕит дониста шаванд.
Раиси
Іукумати Їуміурии Тоїикистон

Эмомалњ Раімон

аз 27 июли соли 2016 № 332
ш.Душанбе

Замима 1
Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 27 июли соли 2016, № 332
тасдиқ шудааст

ШАКЛИ
ДАФТАРИ БАҚАЙДГИРИИ САНҶИШҲО
________________________________________________________
(санаи оғози пешбурди Дафтари бақайдгирии санҷишҳо)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(номи шахси ҳуқуқӣ/насаб, ном ва номи падари соҳибкори инфиродӣ)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(суроғаи (маҳалли ҷойгиршавии) шахси ҳуқуқӣ/маҳалли зисти (маҳалли амалӣ намудани фаъолияти (агар бо маҳалли
зист мувофиқат накунад) соҳибкори инфиродӣ)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(№ ва санаи дода шудани Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ/№ ва санаи дода шудани
Шаҳодатнома/патенти соҳибкори инфиродӣ, рақами мушахасси андозсупорандаи соҳибкори инфиродӣ)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(насаб, ном ва номи падари роҳбари субъекти хоҷагидорӣ)
Имзо: _________________________________________________________________
_________________________________________Ҷ.М.
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"Розиям", "Розӣ нестам", "Розиям бо
шахси (шахсони) мансабдоре, ки
Имзои
эродҳо")
санҷиш гузаронидааст (гузаронидаанд)

санҷиши гузаронидашуда дар шаклҳои:

машваратӣ; санади тартиб додпудаи
санҷиш; ақидаи худ аз рӯи натиҷаҳои

натиҷаҳо санҷиш; кӯмаки расонидашудаи

шахси мансабдори мақоми санҷишӣ аз рӯи

вақти анҷоми санҷиш; чораҳои андешидаи

Маълумоти зикрнамудаи роҳбари субъекти
хоҷагидорё соҳибкори инфиродӣ (сана ва

мақоми санҷишӣ андешидашуда

Вайронкуниҳо дар давраи санҷиш
ошкоргардидаи талаботи ҳатмии
мқарарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ
(мундариҷаи ҳуқуқвайронкунии
ошкоргардида бо истинод ба муқаррароти
санади меъёрии ҳуқуқӣ)
Дар сурати ошкор гардидани
ҳуқуқвайронкунӣ, чораҳои дар давраи
санҷиш аз тарафи шахси мансабдори

санаи ба субъекти хоҷагидор супоридани он

мӯҳлати
иҷозатномаро
санҷиш,
санади ва
аз рӯи
ва рақамидодааст
киэътибори
Сана
иҷозатнома
натиҷаҳои санҷиш тартиб дода шудааст,,

шавад, рақами иҷозатнома, номи мақоме, ки

ӯва агар фаъолияти мутахассиси
даъватшуда тибқи иҷозатнома ба роҳ монда

Насаб, ном ва номи падар, вазифаи
мутахассиси (мутахассисони) даъватшуда,
рақами шаҳодатномаи изматӣ, номи
ташкилоте, ки ӯ намояндаи он мебошад ва
дар сурати мутахассиси мустақил будани ӯ,
рақами ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти

Насаб, ном ва номи падари шахси (шахсони)
мансабдоре, ки санҷиш мегузаронад
(мегузаронанд), рақами шаҳодатномаи
хизматӣ, номи мақоме, ки шаҳодатномаро
додааст, мӯҳлати амали шаҳодатнома

нақшавӣ: бо истинод ба нақшаи солонаи
гузаронидани санҷишҳои нақшавӣ )

иловагӣ, такрорӣ; нисбати санҷиши

Намуди санҷиш (нақшавӣ, ғайринақшавӣ,

Мавзӯъ ва мақсади санҷиш

дар бораи гузаронидани санҷиш)

Асос барои санҷиш (сана ва рақами қарор

Номи мақомоти санҷишӣ

Сана ва вақти оғоз ва наҷоми санҷиш

Рақами тартибӣ

Маълумот

дар бораи санҷишҳои гузаронидашаванда
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Замимаи 2
Бо ѕарори Іукумати
Їуміурии Тоїикистон
аз "27" июли соли 2016, № 332
тасдиѕ шудааст
Тартиби истифодаи дафтари баѕайдгирии санїишіо
1. Тартиби истифодаи дафтари баѕайдгирии санїишіо ба іамаи
намудіои санїиши фаъолияти субъектіои хоїагидори аз тарафи
маѕомоти санїишњ гузаронидашаванда дахл дорад.
2. Тартиби мазкур тартиби пешбурди дафтари баѕайдгирии
санїишіои фаъолиети субъектіои хофагидорро дар Їуміурии
Тоїикистон, сарфи назар аз шакли моликияти субъектіои хоїагидори
санїидашаванда, муайян менамояд.
3. Іамаи намудіои санїишіои аз їониби маѕомоти саиїиши
гузаронидашаванда дар дафтари баѕайдгирии санїишіо ба ѕайд
гирифта мешаванд. Шахсони масъули маѕомоти давлатњ оид ба
санїишіои дар доираи назорати прокурорњ, аудити Палатаи іисоби
Їуміурии Тоїикистон, назорати давлатии молиявњ ва мубориза бо
коррупсия, ѕонунгузории бонкњ, мурофиавии їиноятњ, андоз, гумрук ва
фаъолияти оперативию їустуїўњ гузаронидашуда ўідадоранд дар
дафтари баѕайдгирии санїишіо ѕайдіо гузоранд.
4. Шахсони мансабдори маѕомоти санїишњ дар іолати ворид
накардани ѕайдіо ба дафтари баѕайдгирии санїишіо ба санїиш роі
дода намешаванд. Дар іолати гузаронидани санїиш бе гузоштани ѕайд
дар дафтари баѕайдгирии санїишіо, натиїаи санїиш беэътибор
іисобида мешавад.
5. Кумитаи андози назди Іукумати Їуміурии Тоїикистон іамчун
маѕоми ваколатдори давлатии баѕайдгирандаи шахсони іуѕуѕњ ва
соіибкорони инфиродњ субъектіои хоїагидорро бо дафтари
баѕайдгирии санїишіо аз іисоби маблаљіои махсуси Кумита ва дигар
сарчашмаіо ройгон таъмин менамояд.
6. То ољози санїиш шахсони мансабдори маѕомоти санїишњ ба
роібари субъекти хоїагидор ѕарорро дар бораи гузаронидани санїиш
пешниіод менамоянд. Шахсони мансабдори маѕомоти санїишњ
ўідадоранд шаіодатномаи хизматиро пешкаш карда, сутуніои дахлдори
дафтари баѕайдгирии санїишіои фаъолияти субъектіои хоїагидорро
дар Їуміурии Тоїикистон пур кунанд ва онро бо имзои худ тасдиѕ
намоянд.

7. Шахсони мансабдори маѕомоти санїишњ ўідадоранд дар
сутуніои 1-11 ва 13 дафтари баѕайдгирии санїишіо ѕайдіои зеринро
гузоранд:
- дар сутуни якум раѕами тартибњ-и баѕайдгирии санїиши аз
тарафи маѕомоти санїишњ гузаронидашуда ѕайд карда мешавад;
- дар сутуни дуюм сана ва ваѕти ољоз ва анїоми санїиш ѕайд карда
мешавад;
- дар сутуни сеюм номи маѕомоти санїишњ пурра ѕайд карда
мешавад;
- дар сутуни чорум асос барои санїиш (сана ва раѕами ѕарор дар
бораи гузаронидани санїиш) ѕайд карда мешавад;
- дар сутуни панїум мавзўъ ва маѕсади санїиш ѕайд карда
мешавад;
- дар сутуни шашум намуди санїиш (наѕшавњ, љайринаѕшавњ,
иловагњ, такрорњ; дар мавриди санїиши наѕшавњ бо истинод ба наѕшаи
солонаи гузаронидани санїишіои наѕшавњ) ѕайд карда мешавад;
- дар сутуни іафтум насаб, ном ва номи падари шахси (шахсони)
мансабдоре, ки санїиш мегузаронад (мегузаронанд), раѕами
шаіодатномаи хизматњ, номи маѕоме, ки шаіодатномаро додааст,
мўілати амали шаіодатнома ѕайд карда мешавад;
- дар сутуни іаштум насаб, ном ва номи падар, вазифаи
мутахассиси (мутахассисони) даъватшуда, раѕами шаіодатномаи
хизматњ, номи ташкилоте, ки ў намояндаи он мебошад ва дар сурати
мутахассиси мустаѕил будани ў, раѕами шаіодатномаи хизматњ ва агар
фаъолияти мутахассиси даъватшуда тибѕи иїозатнома ба роі монда
шавад, раѕами иїозатнома, номи маѕоме, ки иїозатномаро додааст ва
мўілати эътибори иїозатнома ѕайд карда мешавад;
- дар сутуни нўіум сана ва раѕами санади санїиш, ки аз рўи
натиїаіои санїиш тартиб дода шудааст, санаи ба субъекти хоїагидор
супоридани он ѕайд карда мешавад;
- дар сутуни даіум вайронкунии ошкоргардидаи талаботи іатмии
муѕаррарнамудаи санадіои меъёрии іуѕуѕњ (мундариїаи вайронкунии
ошкоргардида бо истинод ба муѕаррароти санади меъёрии іуѕуѕњ) ѕайд
карда мешавад; - дар сутуни ёздаіум дар сурати ошкор гардидани
іуѕуѕвайронкунњ, чораіои аз тарафи маѕомоти санїишњ андешидашуда
ѕайд карда мешавад;

- дар сутуни сенздаіум имзои шахси (шахсони) мансабдоре, ки
санїиш гузаронидааст (гузаронидаанд) ѕайд карда мешавад.
8. Шахсони мансабдори маѕомоти санїишњ барои саркашњ аз
ворид намудани маълумот оид ба санїиши гузаронидашаванда дар
дафтари баѕайдгирии санїишіо масъулияти муѕаррарнамудаи
ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистонро ба ўіда доранд.
9. Роібари субъекти хоїагидор ё соіибкори инфиродњ ўідадор аст,
ки дар сутуни 12 дафтари баѕайдгирии санїишіо ѕайдіои зерин гузорад:
- дар сутуни дувоздаіум маълумоти зикрнамудаи роібари субъекти
хоїагидор ё соіибкори инфиродњ (сана ва ваѕти анїоми санїиш;
чораіои андешидаи шахсони мансабдори маѕомоти санїишњ аз рўи
натиїаіои санїиш; кўмаки расонидашудаи машваратњ; санади
тартибдодашудаи санїиш; аѕидаи худ аз рўи натиїаіои санїиши
гузаронидашуда дар шакліои: "Розиям", "Розњ нестам", "Розиям бо
эродіо") ѕайд карда мешавад.
10. Дар сурати дафтари баѕайдгирии санїишіоро надоштан ё
дафтари шакли аз эътибор соѕитшударо доштани субъектіои хоїагидор,
шахсони мансабдори маѕомоти санїишњ дар санади санїиш сабтіои
дахлдор ворид менамоянд ва субъекти хоїагидорро дар бораи пеш
бурдани дафтари баѕайдгирии санїишіо огоі месозанд.
11. Тоза кардан ва ифлос намудани навиштаїоти дафтари
баѕайдгирии санїишіои фаъолияти субъектіои хоїагидор манъ
мебошад. Ислоі бояд бо роіи хат задани навиштаїоти љалат, ба болои
оніо навиштани маълумоти дахлдор ба їо оварда шавад. Іар чунин
ислоі бо имзои шахсони мансабдори санїишкунанда ва роібари
субъекти хоїагидор тасдиѕ карда мешавад.
12. Саіифаіои дафтари баѕайдгирии санїишіои фаъолияти
субъектіои хоїагидор раѕамгузорњ ва дўхта шуда, бо мўіри субъекти
хоїагидор бо нишон додани шумораи саіифаіо аз тарафи роібари
субъекти хоїагидор ё соіибкори инфиродњ тасдиѕ карда мешавад.
13. Дафтари баѕайдгирии пуркардашуда аз їониби субъекти
хоїагидор дар муддати се сол нигоі дошта шуда, баъди он тибѕи
тартиби муѕарраршуда ба Саридораи бойгонии назди Іукумати
Їуміурии Тоїикистон супорида мешавад.

