
Дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 11 августи соли 

2021,№1092 
“ба қайд гирифта шуд” 

 

Замимаи №2 
ба қарори Раёсати Бонки миллии 
Тоҷикистон аз 6 августи соли 2021, 

№126 

 
ВАРАҚАИ ҲИМОЯШУДАИ ШАКЛИ МАХСУС 

 
ШАҲОДАТНОМАИ № _____ 

оид ба қонунигардонии маблағ 
 

Санаи додани Шаҳодатнома «___» ____________ с.202_ 
 
Тасдиқ мекунад, ки шаҳрванди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон__________________________________________________________________
___________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
             (ному насаб, мушаххасоти шиноснома, РМА, суроғаи истиқомати 
бақайдгирифташуда) 
мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи авф бинобар 
қонунигардонии дороиҳо ва маблағҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 2 
июли соли 2021 тибқи шартномаи №___  аз __  ______ с.202_ ба суратҳисоби 
амонати муҳлатноки бонкӣ маблағи пулиро ба миқдори 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
( миқдор ва асъор нишон дода шавад)  
тавассути пардохти __________________________________________________________ 
                                                      (нақдӣ ё ғайринақдӣ нишон дода шавад)  
ворид намуда, қонунигардонӣ намуд. 
 
Бонк: _____________________________ __________________________________________ 
 (номи пурраи бонк нишон дода шавад) 
 
Маблағҳои пулии қонунигардонидашуда мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи авф бинобар қонунигардонии дороиҳо ва маблағҳои 
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба даромади андозбандишаванда дохил 
карда намешавад. 
Роҳбари Бонк:________________________________________________________________ 
Сармуҳосиб: ________________________________________________________________ 
МӯҳриБонк 



 
ВАРАҚАИ ҲИМОЯШУДАИ ШАКЛИ МАХСУС 

 
ШАҲОДАТНОМАИ № _____ 

оид ба қонунигардонии маблағ 
 

Санаи додани Шаҳодатнома «___» ____________ с.202_ 
 
Тасдиқ мекунад, ки шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
             (ному насаб, мушаххасоти шиноснома, РМА,ҷои истиқомат) 
мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи авф бинобар 
қонунигардонии дороиҳо ва маблағҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 2 
июли соли 2021 тибқи шартномаи №___  аз __  ______ с.202_ ба суратҳисоби 
амонати дархостшавандаи бонкӣ маблағи пулиро ба миқдори 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
( миқдор ва асъор нишон дода шавад)  
тавассути пардохти __________________________________________________________ 
                                                      (нақдӣ ё ғайринақдӣ нишон дода шавад)  
ворид намуда, сармоягузорӣ (маблағгузорӣ)-ро ба 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
бо интиқоли ғайринақдӣ анҷом дода, қонунигардонӣ намуд. 
 
Сармоягузорӣ (маблағгузорӣ) бо ҳуҷҷатҳои зерин _____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
тасдиқ карда шуд.  
Бонк: _____________________________ __________________________________________ 
(номи пурраи бонк нишон дода шавад) 
 
Маблағҳои пулии қонунигардонидашуда мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи авф бинобар қонунигардонии дороиҳо ва маблағҳои 
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба даромади андозбандишаванда дохил 
карда намешавад. 
Роҳбари Бонк:________________________________________________________________ 
Сармуҳосиб: ________________________________________________________________ 
 
Мӯҳри Бонк 


