Іукумати Їуміурии Тоїикистон
ЅАРОР
Дар бораи Ѕоидаіои муайян намудани меъѐріои арзѐбии дараїаи
таваккали фаъолияти субъекти хоїагидор
Мутобиѕи моддаи 5 Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон "Дар бораи
санїиши фаъолияти субъектіои хоїагидор" ва бо маѕсади аз їониби
маѕомоти санїишњ омода намудани меъѐріои арзѐбии дараїаи таваккал
барои гузаронидани санїиш, Іукумати Їуміурии Тоїикистон ѕарор
мекунад:
1. Ѕоидаіои муайян намудани меъѐріои арзѐбии дараїаи таваккали
фаъолияти субъекти хоїагидор тасдиѕ карда шавад (замима мегардад).
2. Маѕомоти санїишњ дар асоси Ѕоидаіои мазкур меъѐріои арзѐбии
дараїаи таваккали фаъолияти субъекти хоїагидорро дар соіаи мансуб ба
фаъолияти худ муайян намоянд.
Раиси
Іукумати Їуміурии Тоїикистон

Эмомалњ Раімон

аз 28 апрели соли 2017 № 213
ш. Душанбе

Бо ѕарори Іукумати
Їуміурии Тоїикистон
аз "28" апрели соли 2017, № 213
тасдиѕ шудааст
ЅОИДАІОИ МУАЙЯН НАМУДАНИ МЕЪЁРІОИ АРЗЁБИИ
ДАРАЇАИ ТАВАККАЛИ ФАЪОЛИЯТИ СУБЪБКТИ ХОЇАГИДОР
1. МУЅАРРАРОТИ УМУМЊ
1. Ѕоидаіои муайян намудани меъѐріои арзѐбии дараїаи таваккали
фаъолияти субъекти хоїагидор (минбаъд - Ѕоидаіо) мутобиѕи моддаіои 5
ва 11 Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон "Дар бораи санїиши фаъолияти
субъектіои хоїагидор", бо маѕсади аз їониби маѕомоти санїишњ омода
намудани меъѐріои арзѐбии дараїаи таваккал барои гузаронидани санїиш
таіия гардида, тартиби банаѕшагирии гузаронидани санїишро дар асоси
арзѐбии дараїаи таваккал муѕаррар менамоянд.
2. Ѕоидаіои мазкур ба принсипіои зерин асос меѐбанд:
- арзѐбии дараїаи таваккали фаъолияти субъекти хоїагидор, ки ба
нишондаіандаіои миѕдорњ ва (ѐ) сифатњ асос ѐфтааст;
- ѕонуният, воѕеият ва шаффофият;
- арзѐбии дараїаи таваккали фаъолияти субъекти хоїагидор, ки
тавассути тартиби расман тасдиѕшудаи арзѐбии дараїаи таваккал амалњ
карда мешавад;
- арзѐбњ бояд фаѕат барои дасттирњ ва їоннок кардани фаъолияти
субъектіои хоїагидор равона шуда бошад;
- мунтазам нав кардан ва такмил додани шзоми арзѐбии дараїаи
таваккал, меъѐріои таваккал ва тартиби арзѐбии дараїаи таваккал.
2. МЕЪЁРІОИ АРЗЁБИИ ДАРАЇАИ ТАВАККАЛ
3. Меъѐріои арзѐбии дараїаи таваккал - маїмўи нишондиіандаіои
миѕдорњ ва (ѐ) сифатии фаъолияти субъекти хоїагидор мебошад, ки барои
ба ин ѐ он дараїаи таваккал мансуб донистаниин фаъолият имконият
медиіад.
4. Маѕомоти санїишњ меъѐріои арзѐбии дараїаи таваккалро дар
асоси эітимолияти расонидани зарар ба іаѐт ва ѐ саломатии. аіолњ, іифзи
муіити зист, амнияти їомеа ва манфиатіои молумулкњ, бо дарназардошти
дараїаи вазнинии оѕибатіои он дар натиїаи фаъолияти субъекти
хоїагидор, муайян менамоянд.
5. Бо маѕсади муайян намудани дараїаи таваккали фаъолияти
субъекти хоїагидор маѕомоти санїишњ меъѐріои арзѐбии дараїаи
таваккалро муайян менамояд.

6. Номгўи меъѐріо аз їониби маѕомоти санїишњ таіия гардида; аз
тарафи Шўрои іамоіангсозии фаъолияти маѕомоти санїишњ тасдиѕ карда
мешаванд. Іар меъѐр тавсиф
карда мешавад. Тавсиф унсуріои зеринро дар бар мегирад:
- шаріи мухтасари он, ки меъѐр чиро муайян менамояд;
- баѐни муфассали таъсири меъѐр ба натиїае, ки ба паст кардани
таваккал равона карда шудааст;
- манбаи иттилоот барои муайян кардани меъѐр (номгўи саволіои
назоратие, ки аз рўи оніо санїиш гузаронида мешавад, маълумот дар
бораи навъи фаъолияти субъекти хоїагидор, эъломияи субъекти
хоїагидор, маълумот аз феіристи давлатњ, маълумот оид ба санїишіои
ѕаблњ).
7. Бо маѕсади гузаронидани арзѐбии дараїаи таваккал мувофиѕи
меъѐріои ѕабулгардида, маѕомоти санїишњ мутобиѕи ѕонунгузорњ бояд
маълумотро дар бораи субъектіои хоїагидор ва фаъолияти оніо
їамъоварњ намуда, мунтазам навкунњ ва нигоідории онро таъмин
мекунанд.
8. Маѕомоти санїишњ метавонанд номгўи алоіидаи меъѐріои
таваккалро барои намудіои муайяни фаъолият таіия намоянд.
9. Барои іар як меъѐр вобаста ба дараїаи вазнинии оѕибати
имконпазири зарари расонидашаванда миѕдори муайяни хол гузошта
мешавад. Іисобкунњ ва гузоштани холіо барои іар як меъѐр бояд бо
арзѐбии таілилњ, оморњ ва коршиносњ (экспертњ) асоснок карда шаванд.
10. Номгўи меъѐріои таваккал іар сол барои муайян намудани
рўйхати субъектіои хоїагидоре, ки бояд дар соли оянда мавриди санїиш
ѕарор дода шаванд, аз нав карда шуда, барои тасдиѕ ба Шўрои
іамоіангсозии фаъолияти маѕомоти санїишњ на дертар аз 1 ноябр
пешниіод карда мешавад. Роібари маѕомоти санїишњ барои шаріи
номгўи меъѐріо ва їойгиркунии он дар сомонаи маѕомоти санїишњ ва
маѕоми ваколатдор масъул мебошад.
11. Барои муайян намудани таваккал шикояти алоіидаи
воридгардида нисбати фаъолияти як субъекти хоїагидор нишондиіандаи
кофњ буда наметавонад. Шикоятіо нисбати фаъолияти субъектіои
хоїагидор ба сифати меъѐри таваккал ба низоми арзѐбии таваккал ворид
карда шуда, бе дарназардошти меъѐріои дигари таваккал ва муайян
намудани дараїаи таваккал, барои гузаронидани санїиш асос
намегарданд.

3. ІИСОБ КАРДАНИ ДАРАЇАИ ТАВАККАЛ
12. Пас аз гузаронидани таілили іамаи таваккаліои имконпазир
тамоми фаъолияти субъектіои хоїагидор ба яке аз се дараїаи таваккал
мансуб дониста мешаванд: баланд, миѐна ва паст.
13. Іиссаи фаъолияти
таваккалашон баланд

субъектіои

хоїагидоре,

ки

дараїаи

мебошад, набояд аз 10 фоиз аз шумораи умумии субъектіои
хоїагидори санїидашаванда зиѐд бошад. Фаъолияти
санїидашавандаи субъектіои хоїагидор вобаста ба холіои ба оніо
гузошташуда гурўібандњ карда мешаванд (замимаіои 1 ва 2). Маълумот
оид ба мансубияти субъекти хоїагидор ба дараїаи муайяни таваккал бояд
дар сомонаи маѕомоти санїишњ ва маѕомоти ваколатдор дар соіаи
санїиши фаъолияти субъектіои хоїагидор їойгир карда шавад.
14. Лоиіаи рўйхати субъектіои хоїагидор ва намудіои фаъолияти
оніо аз тарафи маѕомоти марказии санїишњ дар асоси маълумоти
пешниіоднамудаи сохторіои вилоятњ, шаірњ ва ноіиявии маѕомоти
мазкур таіия карда мешаванд. Роібарони маѕомоти санїишии вилоятіо,
шаіріо ва ноіияіо барои дурустии маълумоти пешниіодшаванда ба
андозаи баробар масъул мебошанд.
15. Іисоби холіо барои арзѐбии дараїаи таваккал аз тарафи
маѕомоти марказии санїишњ дар шакли электронњ ва (ѐ) хаттњ амалњ карда
мешавад.
16. Ба іар фаъолияти субъекти хоїагидор мутобиѕи миѕдори холіои
гирифташуда дараїаи таваккал муайян карда мешавад:
- гурўіи дараїаи таваккалнокиаш баланд - аз 90 то 100;
- гурўіи дараїаи таваккалнокиаш миѐна - аз 60 то 89;
- гурўіи дараїаи таваккалнокиаш паст - аз 0 то 59.
17. Дараїаи таваккали фаъолияти субъекти хоїагидори навтаъсис
баъди аз тарафи маѕомоти санїишњ гирифтани маълумот дар бораи
субъекти хоїагидори таъсисгардида іисоб карда мешавад.
4. ИСТИФОДАИ НАТИЇАІОИ НИЗОМИ АРЗЁБИИ ТАВАККАЛ
18. Воситаіои эътино ба таваккали фаъолияти субъекти хоїагидор
бояд самаранок, аз їиіати иѕтисодњ асоснок ва ба андозаи пешбинишудаи
зарари расонидашаванда мутобиѕ бошанд.
19. Воситаіои эътино ба таваккал иніоянд:
- арзѐбии маълумот дар бораи фаъолияти субъекти хоїагидор ва
ворид намудани ин маълумот ба низоми идоракунии таваккал;

- машваратдиіњ ба субъекти хоїагидор;
- пешниіоди огоіиномаіои хаттњ ба субъекти хоїагидор дар бораи
таваккаліои имконпазири фаъолияташ ва дигар амаліои маѕомоти
санїишњ, ки ба коіиш додани таваккаліои бо фаъолияти субъекти
хоїагидор алоѕамандбуда равона гардидаанд.
20. Санїиши фаъолияти субъекти хоїагидор, ба истиснои сааїиши
љайринаѕшавњ, бояд таніо бо дарназардошти дараїаи таваккал, ки Ѕонуни
Їуміурии Тоїикистон "Дар бораи санїиши фаъолияти субъектіои
хоїагидор" муѕаррар намудааст, гузаронида шавад.
21. Вобаста ба дараїаи таваккал даврияти зерини санїишіои
наѕшавњ муѕаррар карда шудааст:
- на зиѐда аз ду маротиба дар як сол барои фаъолияти субъектіои
хоїагидори дараїаи таваккалашон баланд;
- на зиѐда аз як маротиба дар се сол барои фаъолияти субъектіои
хоїагидори дараїаи таваккалашон миѐна;
- на зиѐда аз як маротиба дар панї сол барои субъектіои хоїагидори
дараїаи таваккалашон паст.
22. Даврияти санїишіои субъектіои хоїагидори муайян бо
дарназардошти дараїаи таваккали он аз їониби маѕомоти санїишњ дар
наѕшаи солонаи гузаронидани санїишіо муайян мегардад.
23. Дар іолате, ки агар иѕтидори маѕомоти санїишњ барои
гузаронидани санїиши дар маїмўъ тамоми гурўіи таваккал имконият
надиіад, бояд арзѐбии иловагии гурўі ва санїиши ѕисми бештар хавфноки
он гузаронида шавад.
24. Маълумот дар бораи мансуб донистани фаъолияти субъекти
хоїагидор ба дараїаи муайяни таваккал іам барои худи субъекти
хоїагидор ва іам барои аіли їомеа дастрас буда, дар сомонаи расмии
маѕомоти санїшпњ їойгир карда мешавад.
5. НИЗОМИ АРЗЁБИИ ДАРАЇАИ ТАВАККАЛ
25. Низоми арзѐбии дараїаи таваккал - маїмўи чорабиниіои
маѕомоти санїишњ мебошад, ки бо маѕсади ошкор намудан, мураттаб
сохтан, арзѐбњ ва муайян намудани дараїаи таваккали фаъолияти субъекти
хоїагидор гузаронида шуда, ба коіиш додани хатари расонидани зарар ба
аіолњ, муіити зист, амнияти їомеа ва манфиатіои молумулкњ равона
гардидаанд.
26. Низоми арзѐбии дараїаи таваккал иніоро дар бар мегирад:
- таіияи меъѐріои арзѐбии дараїаи таваккалнокњ ва алгоритми
іисобкунњ;

- їамъоварњ, ворид намудан, мунтазам нав кардан ва нигоі доштани
маълумот дар бораи субъектіои хоїагидор ва фаъолияти оніо;
- истифодаи чораіои мухталифи эътино аз рўи натиїаіои арзѐбии
дараїаи таваккалнокњ;
- мониторинги фаъолияти низоми арзѐбии дараїаи таваккал.
27. Мониторинги низоми арзѐбии дараїаи таваккал аз тарафи
сохтори дахлдори маѕомоти санїишњ оид ба таілил ба таври доимњ
гузаронида мешавад. Сохтори дахлдори маѕомоти санїишњ оид ба таілил
маълумоти дахлдор ва шикоятіоро дар бораи камбудиіои имконпазири
низоми идоракунии таваккал ба эътибор гирифта, дар іолати зарурат
меъѐріо ва (ѐ) алгоритмро таїдиди назар менамояд.
28. Натиїаіои санїиш дар Махзани ягона оид ба санїишіои
гузаронидашуда ва низоми иттилоотии арзѐбии дараїаи таваккал ба ѕайд
гирифта, мураттаб гардонида мешаванд, инчунин аз тарафи маѕомоти
санїишњ таілил ва арзѐбњ карда мешаванд.
29. Тамоми маълумоти зарурњ дар бораи фаъолияти субъектіои
хоїагидор барои арзѐбии дараїаи таваккал, ки мавзўи санїиш мебошанд
(объектіо, намуди фаъолияти санїидашаванда, суроља ва љайра), дар
ѕолабе нигоі дошта мешавад, ки барои мураттабсозии минбаъда, арзѐбњ ва
муѕоиса имконият медиіад.
30. Дар маѕомоти санїишњ фаъолият оид ба арзѐбии дараїаи
таваккал ва гузаронидани санїиш аз тарафи бахшіои гуногун амалњ карда
мешавад. Фаъолият оид ба арзѐбии дараїаи таваккалнокњ аз тарафи
воіиди сохтории ниіодњ амалњ карда мешавад, ки таілил ва арзѐбии
дараїаи таваккалро анїом дода, ба воіиди сохторие, ки санїишро
мегузаронад, іисоботдиіанда намебошад.
31. Ба шахсони мансабдори маѕомоти санїишие, ки барои ташкил ва
гузаронидани санїиш масъуланд, ѕабул намудани ѕарор оид ба дараїаи
таваккали фаъолияти субъектіои хоїагидор манъ аст.
6. МУЅАРРАРОТИ ХОТИМАВЊ
32. Барои вайрон кардани Ѕоидаіои мазкур шахсони мансабдори
маѕомоти санїишњ мутобиѕи ѕонунгузории амалкунанда ба їавобгарњ
кашида мешаванд.
33. Баісіои вобаста ба Ѕоидаіои мазкур ва амал ѐ беамалии шахсони
масъули маѕомоти санїишњ аз їониби роібари маѕомоти санїишњ,
маѕомоти болоњ, маѕомоти ваколатдори давлатњ дар соіаи санїиши
фаъолияти субъектіои хоїагидор, Шўрои іамоіангсозии фаъолияти
маѕомоти санїишњ ѐ суд іал карда мешаванд.
Замимаіои 1 ва 2

Замимаи 1
ба Қоидаҳои муайян намудани меъѐрҳои
арзѐбии дараҷаи таваккали фаъолияти
субъекти хоҷагидор
Номгӯи тахминии меъѐрҳои таваккал бо холҳо¹

Меъѐрҳои таваккал барои арзѐбии дараҷаи таваккали
субъектҳои хоҷагидорӣ аз тарафи мақоми давлатӣ______________
Аз рӯи санҷишҳо дар соҳаи____________________________________
Муассиса: Хадамоти санитарию эпидемиологӣ.
Мавзӯи санҷиш: Бехатарии маҳсулоти озуқаворӣ ва хӯроки умумӣ.
Меъѐрҳо

Мафҳум

Хол Эзоҳ

Барои кӣ ва чӣ Хӯроки умумӣ барои 60
навъ
озуқа гурӯҳҳои мушаххас
истеҳсол
(кӯдакон,
мешавад
пиронсолон, беморон
дар шифохонаҳо)
Тарбхонаву кафеҳои 20
пурра бо таҷҳизот
ҷиҳозонидашуда
Кафе
ва
барҳо, 10
стендҳои қисман бо
таҷҳизот
ҷиҳозонидашуда
(танҳо хӯроки пешакӣ
гармкардашуда
ѐ
маҳсулоти
озуқавррии
борбандишуда)
Натиҷаҳои
санҷиши
қаблӣ

Қоидавайронкуниҳои 40
ҷиддие,
ки
ба
саломатии
инсон
таҳдид
мекунанд.
Шикоятҳо
аз
муштариѐн, ки сипас
исбот карда шуданд.

Ин меъѐр нишон медиҳад:
(1) агар таомро гурӯҳи
махсуси истеъмолкунандагоне
истеъмол намояд, ки дорои
интихоби маҳдуди интихоби
муассисаи дигари хӯрокпазӣ
мебошанд; ва
(2) агар муассисаи хӯрокпазӣ
номгӯи пурра таомҳо ѐ танҳо
номгӯи
маҳдуди
таомро
(танҳо хӯроки пешакӣ гарм
кардашуда
ѐ
маҳсулоти
озуқавории
борбандишуда)
тайѐр кунад.

Дар назар дошта мешавад, ки
хавфи муассиса баландтар
Ин меъѐр нишон медиҳад, дар
ҷараѐни санҷишҳои қаблӣ
кадом
қоидавайронкуниҳо
ошкор
буданд
аст, карда
агар шуда
таом
барои
гурӯҳҳои
махсуси
дорои
имконияти маҳдуди интихоб
тайѐр карда шавад ва хавфи
муассисаҳое,
ки
номгӯи
пурраи
таомро
тайѐр
мекунанд, камтар аст

Якчанд
20
қоидавайронкуниҳо,
ки
ба
саломатии
инсон
хатари
начандон
калон 10
Қоидавайронкуниҳои
доранд
ночизе,
ки барои
саломатӣ
ва
бехатарии
инсон
хатарнок нестанд

Дар назар дошта мешавад, ки
муассисаҳое, ки дар гузашта
қобилияти худро барои иҷрои
талаботи қонунгузорӣ исбот
намудаанд, дорои дараҷаи
камтарини хавф мебошанд

Қоидавайронкуниҳои 0
қаблӣ ҷой надоранд

Ба
субъекти хоҷагидор Дараҷаи
Дараҷаи
миѐнаи
мақоми зерин дода мешавад, баланди
таваккал
агар он холҳои зерин таваккал
гирифта бошад
90 ва зиѐдтар 60-89
аз он

Дараҷаи пасти
таваккал
0-59

¹Номгӯи мазкур ҳамчун намуна оварда шуда, мақомоти санҷишӣ бояд
номгӯи меъѐрҳои таваккал ва холҳои худро таҳия намоянд.
Муассиса: Хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва
шуғли аҳолӣ
Мавзӯи санҷиш: Саломатӣ ва бехатарии кормандон

Меъѐрҳо

Мафҳумҳо

Хол Эзоҳ

Оѐ
субъекти Субъекти хоҷагидор 30
хоҷагидор
таҷҳизоти
таҷҳизоти
хатарнокро истифода
хатарнокро
менамояд
истифода
Субъекти хоҷагидор 0
менамояд?
таҷҳизоти
хатарнокро истифода
намекунад

Ин меъѐр нишон медиҳад, ки
оѐ
субъектит
хоҷагидор
мошину
таҷҳизоти
дорои
хатари
зиѐдтар
барои
кормандонро
истифода
мекунанд.

Дар назар дошта мешавад, ки
таҷҳизоти хатарнок барои
кормандон
хавфи
бештар
дорад

Соҳаи
фаъолияти
иқтисодӣ
кадом аст?

60
Истихроҷи
канданиҳои
фоиданок,
соҳаи
кимиѐ,
сохтмон,
нақлиѐт
Истеҳсол, савдо

20

Дигар

10

Оѐ субъектҳои Қоидавайронкуниҳои 40
хоҷагидории ҷиддие,
ки
ба
мазкур қаблан саломатӣ
ва
ба
бехатарии
инсон
қоидавайронк хатарнок мебошанд.
унӣ роҳ дода
Баъзе
20
буд?
қоидавайронкуниҳое,
ки
ба
саломатии
корманд
хатари
начандон
калон
доранд

Ин меъѐр нишон медиҳад, ки
корхона дар кадом соҳа
фаъолият мекунад.
Дар назар дошта мешавад, ки
баъзе намудҳои фаъолияти
иқтисодие,
ки
техникаи
вазнин,
интиқоли
ашѐи
калонҳаҷм,
истифодаи
асбобҳои
тез,
моддаҳои
кимиѐӣ ва объектҳои дигари
хатарнокро дар бар мегиранд,
Ин
нишон медиҳад,
ки
доромеъѐр сатҳи
нисбатан
дар
ҷараѐнихавф
санҷишҳои
қаблӣ
баландтари
мебошанд.
кадом
қоидавайронкуниҳо
ошкор гардида буданд.

Қоидавайронкуниҳое, 10
ки барои коргарон
ягон хатаре надоранд
Қоидавайронкуниҳо
нестанд

0

Ҳодисаҳои
Ҳодисаҳои
нохуши 30
нохуши
марговар, зиѐда аз 3
субъекти
ҳодисаи нохуш бо
хоҷагидор
ҷароҳати
вазнини
(дар давоми 2 ҷисмонӣ
соли охир)
Ҳодисаҳои нохуш бо 20
ҷароҳатҳои вазнини
ҷисмонӣ (камтар аз 3)

Меъѐри
мазкур
сатҳи
номураттабии ҳифзи меҳнатро
дар ташкило нишон медиҳад.
дар назар дошта мешавад, ки
муассисаҳое, ки дар онҳо
қаблан ҳодисаҳои нохуши
марговар ѐ ҳодисаҳои нохуш
бо ҷароҳатҳои вазнин ҷисмонӣ
ҷой доштанд, дорои хавфи
баландтар мебшанд.

Ба
субъекти хоҷагидор Дараҷаи
мақоми зерин дода мешавад, баланди
агар он холҳои зерин таваккал
гирифта бошад
зиѐда аз 90

Дараҷаи
миѐнаи
таваккал

Дараҷаи пасти
таваккал

60-89

0-59

Замимаи 2
ба Қоидаҳои муайян намудани меъѐрҳои
арзѐбии дараҷаи таваккали фаъолияти
субъекти хоҷагидор

Намунаи номгӯи
субъектҳои хоҷагидор ва дараҷаи
таваккали фаъолияти онҳо²
Рӯйхати субъектҳои хоҷагидор ва арзѐбии дараҷаи таваккали онҳо
Номгӯи
№

Номгӯи
субъекти
фаъолият
хоҷагидори
санҷидашаванда

1

ҶДММ "Сироҷ" Маҳсулоти
нафтӣ

2

Соҳибкори
инфиродӣ

РМА

Суроға

123456789 Вилояти
Хатлон,
ноҳияи
Ховалинг

987654321 Вилояти
Фурӯши
Суғд,
либосҳои
мардона ва
ноҳияи
занона
Бобоҷон
Ғафуров

Мавзӯи
санҷиш

Дараҷаи
таваккали
фаъолияти
субъекти
хоҷагидор

Бехатарии Баланд
муҳити зист

Саломатӣ Паст
ва
бехатарии
кормандон

²Танҳо арзѐбии дараҷаи таваккал, на миқдори холҳо аз рӯи ҳар меъѐри
таваккал гарифташуда. Номгӯи мазкур хамчун намуна оварда шуда,
мақомоти санҷишӣ бояд номгӯи худро оид ба.субъектхои хоҷагидор бо
рейтинги таваккали онҳо таҳия намоянд.

