
Қоидаҳои иҷдони «Хушбахти болаззат» 

 

1. Номгӯи иқдом «Хушбахтии болаззат», минбаъд – Иқдом. 

2. Иштирок дар иқдом дар таваккал асос наёфтааст, барои иштирок ва ба 

даст овардани тӯҳфаҳоро тақозо наменамояд. 

3. Ташкилкунандаи Иқдом ҶДММ «Адолат 2010» (агентии рекдамавии 

PurNur), ш.Душанбе кӯчаи Айнӣ 16Б бо фармоиши ҶС «МАКФА», 

Суроғаи ҳуқуқӣ: 123001, Федератсияи Росия, шг. Москва, гузаргоҳи 

Всполный, бинои 5, сохтмони. 1, утоқи. 1. Суроғаи ҷойгиршавӣ: 

456513, Федератсияи Росия, вилояти Челябинск, ноҳияи Сосновский, 

шаҳраки. Рошино. 

4. Иқдом дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад.  

5. Мӯҳлатҳои гузаронидани иқдом – аз 1 марти соли 2019 то 31 июли 

соли 2019. Мӯҳлати ба қайд гирифтани рамзҳо: аз 00 соат 01 дақиқаи 1 

марти соли 2019 то 23 соату 59 дақиқаи 30 июни соли 2019. Мӯҳлатҳои 

додани бурдҳо – аз 6 апрели соли 2019 то 31 июли соли 2019. 

6. Барои иштирок намудан дар Иқдом, бояд амалҳои зеринро ба анҷом 

расонд: 

a. Шинос шудан бо Қоидаҳои мазкур ва қабул намудани онҳо. 

Тасдиқи қабул намудани қоидаҳо иҷроиши амалҳои дар Қоидаҳо 

нишондодашуда мебошад. 

b. Харидорӣ намудани маҳсулоти MAKFA бо борҷомаи иқдомӣ дар 

дил хоҳ марказҳои савдои Тоҷикистон. 

c. Дар мӯҳлати гузаронидани Иқдом Рамзи Иқдомро дар Сомонаи 

Иқдом www.makfa-promo.com ё боирсол кардани паёмак (смс) ба 

рақами кӯтоҳи 7007, бо нишон додани рамзи иқдом, Ному насаб, 

шаҳри истиқоматӣ ба қайд гирифтан. Арзиши ирсоли паёмак 

(смс) мувофиқ ба нақшаи тарофавии оператори алоқаи мобилӣ. 

d. Нигоҳ доштани борҷомаи иқдомӣ то ба анҷом расидани Иқдом.  

7. Иштирокчиёни иқдом метавонанд шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ки ба сини 18 солагӣ расидаанд шуда метавонанд. 

8. Ба иштирок дар иқдом кормандони Ташкилкунанда ва Оператори 

Иҷдом роҳ дода намешаванд. 

9. Номгӯи маҳсулоти иқдомӣ, ки дар Иқдом иштирок менамоянд: 

 ВЕРМИШЕЛИ ДАРОЗИ "MAKFA" 400 г 

 ВЕРМИШЕЛИ ДАРОЗИ "MAKFA" 500 г 

 ПЕЧИДАГИҲОИ "MAKFA" 400 г 

 ПАРҲОИ ҲАВОДОРИИ "MAKFA" 400 г 

 ГӮШМОҲИИ "MAKFA" 400 г 

http://www.makfa-promo.com/


 ИЛТИВО "MAKFA" 400 г 

 ТАЛЯТЕЛЛЕ (Лапшаи дароз, лонаҳо) "MAKFA" 450 г кг 

 ХОЛАЗУН "MAKFA" 400 г 

 Ярмаи қарабош "Қарабоши аслӣ" ЭКСТРА 400 г 

 Ярмаи қарабош зудпазанда 800 г 

 Орди "MAKFA" 2 кг. 

10.  Борпечи иқдомӣ – ин борпеч бо эълони иқдом ва рамзи иқдом.  

11. Ҷои ҷойгиркунии иқдом дар борпечи иқдомӣ:  

 

12.  Фонди бурдӣ аз ҳисоби Ташкилкунандаи Иқдом ташаккул меёбад ва 

иборат аст аз: 

Бурди асосӣ. Автомобили Renault Fluence, 1 адад, бурди натиҷавӣ дар 

Иқдом, инчунин қисми пулии Иқдом 

Бурди сатҳи аввал. Яхдони Artel, 4 адад, 1 ададӣ барои ҳар як моҳи Иқдом, а 

также Денежная часть приза  

Бурди сатҳи дуюм. Танӯри микромавҷии Artel, 20 адад, 5 ададӣ барои ҳар як 

моҳи Иқдом, инчунин қисми пулии Иқдом 

Бурди сатҳи сеюм. Мултиварка Artel, 40 адад, 10 ададӣ барои ҳар як моҳи 

Иқдом, инчунин қисми пулии Иқдом 

Бурди сатҳи чорум. Зарфҳои ошҳона, 60 маҷмӯъ, 15 маҷмӯъӣ барои ҳар як моҳи 

Иқдом, инчунин қисми пулии Иқдом 

Бурди сатҳи панҷум. Қуттии лонаи ТМ MAKFA 450 г., 1600 баста, 

400 бастагӣ барои ҳар як моҳи Иқдом, инчунин қисми пулии Иқдом 

13.  Қисми пулии бурдӣ андоз аз шахсони воқеъӣ дар ҳаҷми 13% аз арзиши 

бурдро пешбинӣ менамояд, мутобиқ ба моддаҳои № 95,100,103,125 

https://mail.google.com/mail/u/1/#m_4857819576671282617_RANGE!_ftn1
https://mail.google.com/mail/u/1/#m_4857819576671282617_RANGE!_ftn1


Кодекси андози ҶТ ҳисоб карда мешавад. Ташкилкунандаи Иқдом 

ӯҳдадор мешавад андоз аз шахсони воқеъиро (голиб, бурди дил хоҳ 

категория) дар маҳали зисти ӯ, бо гирифтан аз шахси воқеъӣ ҳуҷҷатҳои 

дахлдор (нусхаи шиноснома, маълумотнома аз ҷои истиқомат, РМА) 

пардохт намояд.  

14.  Пардохти маблағи арзиши бурдҳои ашёнок ё иваз намудани он бо 

бурдҳои дигар амалӣ карда намешавад. 

15.  Як рамзи ягона метавонад танҳо як маротиба барои иштирок дар 

Иқдом ба қайд гирифта шавад. Бақайдгирии такрории рамзи ягонаи 

қаблан барои иштирок дар Иқдом бақайдгирифташуда амали 

анҷомдода барои иштирок дар Иқдом ба ҳисоб намеравад ва  барои 

иштирок намудани дар Иқдом ҳуқуқ намедиҳад.  

16.  Рамзҳое, ки аз ҷониби иштирокчӣ дар Сомонаи Иқдом ворид карда 

шудааст, мундариҷаи онро ҳамчун рамзи ягона мушахас карда 

намешавад, ки дар Иқдоми мазкур истифода бурда мешаванд, ба 

сифати анҷом додани амалҳо, ки барои иштирок намудан дар Иқдом 

ҳуқуқ медиҳанд, ба ҳисоб гирифта намешаванд. 

17. Мушахаскунонии Иштирокчии Иқдом аз рӯи ном, насаб, номи падар, 

телефон ва дигар маълумотҳо, ки аз ҷониби Иштирокчӣ ҳангоми 

бақайдгирии Рамзҳои Иқдом дар Сомонаи Иқдом ё тавассути смс 

нишон дода шудаанд, амалӣ карда мешавад. 

18.  Бозии бурдҳо бо тарзи зерин амалӣ карда мешавад: 

a. Аз Рамзҳои Иқдом, ки бо смс ва дар сомонаи Иқдом ба қайд 

гирифта шудаанд, маҳзани ягонаи рамзҳо ташаккул дода 

мешаванд.  

b. Бозӣ миёни Рамзҳои Иқдоми дар махзан қайдшуда бо тартиби 

дуруст бо истифода аз генератори ададҳои тасодуфӣ гузаронида 

мешавад www.randstuff.ru/number/. 

c. Дар бозӣ Рамзҳое иштирок менамоянд, ки то соати 23.59 рӯзи 

рӯзи пеш аз бозии моҳи тақвимӣ ба қайд гирифта шудааст. 

d. Ҳамаи Рамзҳои Иқдоми бақайдгирифташуда дар ҳар як бозӣ то 

лаҳзаи бурди Тӯҳфа ё то ба анҷом расидани Иқдом иштирок 

менамоянд. 

e. Бозии бурдҳо аз калон ба хурд амалӣ карда мешаванд: сараввал 

бурдҳои сатҳи аввал, ва дар навбати охир – бурдҳои сатҳи 

панҷум бозӣ карда мешаванд. 

19.  Мӯҳлати гузаронидани бозӣ: ҳар як санаи 5-уми моҳи нав ё рӯзи 

минбаъда, сар карда аз 5 апрел. Бозии автомобил 5 июл барпо 

мегардад. 

http://www.randstuff.ru/number/


20.  Огоҳ намудани ғолиб оид ба бурд бо роҳи зерин ва дар мӯҳлатҳои 

зерин амалӣ карда мешавад: 

a. Аз рӯи бурдҳои категорияи якум – чорум ва бурди асосӣ – аз рӯи 

рақамҳои телефонҳои аз ҷониби ғолибони  нишондодашуда онҳо 

занг зада мешавад, ва  операторони иқдом ҳуқуқ дорад ирсол 

намудани расми баста бо рамзро талаб намоян.  

b. Аз рӯи бурдҳои категорияи панҷум – бо роҳи ирсол намудани 

смс ба рақами Ғолиб бо нишон додани сана ва вақти супоридани 

Бурҳо. 

c. Огоҳнамоӣ оид ба бурд дар мӯҳлати на дертар аз 2 рӯзи корӣ аз 

лаҳзаи гузаронидани бозӣ амалӣ карда мешавад  

21. Ҳар як ғолиб метавонад бурди худро дар чорабинии супоридани 

бурдҳо ба даст орад, ки на дертар аз санаи 25 моҳ баргузор мегардад, 

ки дар он бозӣ гузаронида шуд. Дар бораи сана, макон ва вақти 

супоридани Оператор дар вақти ирсол намудани огоҳнома дар бораи 

бурд хабар дода мешавад. Агар бурд дар вақти нишондода талаб карда 

гирифта нашавад, он аз нав ҳангоми гузаронидани бозии минбаъда 

бозӣ карда мешавад. Банди мазкур барои ғолибон бо бурдҳои 

категорияҳои якум – сеюм, инчунин барои бурди асосии Иқдом ҳатмӣ 

мебошад. 

22.  Агар иштирокчӣ дар чорабинии супоридани бурдҳо иштирок карда 

натавонад, ки ӯ ба он даъват карда шудааст, ӯ метавонад бо мувофиқаи  

Оператори Иқдом бурдро дар суроғаи ш.Душанбе, кӯчаи Айнӣ 16 Б 

дастрас намояд. Барои ба даст овардани бурд ғолиб бояд бо худ 

шиноснома ва борҷомаи иқдомӣ бо рамзи бурднокро дошта бошад. 

Мӯҳлати гирифтани бурд - то санаи 30 моҳ, ки дар он гузаронида 

шудааст. Агар бурд дар мӯҳлати нишондодашуда талаб карда гирифта 

нашуда бошад, он аз нав ҳангоми гузаронидани бозии дигар бозӣ карда 

мешавад. Танҳо барои ғолибони бурдҳои категорияҳои чорум ва 

панҷум эътибор дорад. Ҳузури ғолибон бо бурдҳои категорияҳои якум-

сеюм ва Бурди асосии иқдом дар чорабинии супоридани бурдҳо– ҳатмӣ 

мебошад. 

23.  Барои ба даст овардани бурд иштирокчии иқдом ӯҳдадор аст борҷомаи 

холии маҳсулотро бо рамзи бурдноки иқдомро пешниҳод намояд. Дар 

ҳолати мавҷуд на будани борҷомаи мазкур дар дасти иштирокчии 

иқдом ӯ аз ҳуқуқ ба бурд маҳрум мешавад. 

24.  Ташкилкунанда ва Оператори Иқдом ҳуқуқ дорад дар ҳолатҳои зерин 

аз ҳайати Иштирокчиён ва Ғолибони Иқдом  бо тари яктарафа бидуни 

фаҳмонидани сабабҳо иштирокчиро хориҷ намояд:  



a. Шахсоне, аз рӯи талаботи Ташкилкунанда / Оператора борҷомаи 

маҳсулотро, ки дорои Рамзи бурдноки Иқдом мебошад, 

пешниҳод накунад.  

b. Шахсоне, ки ҳуҷҷатҳояшро пешниҳод накарда бошад 

(шиноснома ё ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият) 

c. Шахсоне, ки дар бораи худ маълумотҳои хато пешниҳод карда 

бошад, ё нисбати онҳо шубҳаи содир намудани амалҳои қаллобӣ, 

ки мақсади он беасос ба даст овардани Бурд мебошад.  

25.  Бо қоидаҳо ва шартҳои гузаронидани Иқдом дар Сомонаи Иқдом 

www.makfa-promo.com ё бо воситаи телефони хатти гарм 

+992555500069 шинос шудан мумкин аст. Бақайдгирии Рамзҳои 

Иқдом: аз соати 09:00 то 17:00 аз рӯзи душанбе то ҷумъа.  

26.  Ҳолати иштирок дар Иқдом, маънои онро дорад, ки Иштирокчии 

иқдом бо он розӣ мешавад, ки  ном, насаб, номи падар, расмҳо, видео-, 

аудио- ва дигар маводҳо дар бораи онҳо метавонанд аз ҷониби 

Ташкилкунанда ва  Оператори Иқдом дар дил хоҳ маводҳои рекламавӣ 

ва (ё) иттилоотӣ истифода бурда шаванд, ки бо гузаронидани Иқдом 

вобастагӣ доранд, бидуни пардохти ҳақи хизмат ба Иштирокчиёни 

Иқдом. Иштирокчиёни Иқдом розигии худро барои мусоҳиба дар 

васоити ахбори омма ва ба навор гирифтан барои маводҳои рекламавӣ, 

ки бо гузаронидани Иқдом робита доранд, бидуни пардохти ҳақи 

хизмат медиҳанд. Ҳамаи ҳуқуқҳо ба чунин маводҳои рекламавӣ ба 

Ташкилкунандаи Иқдом таълуқ доранд. 

 

1. «Кадом бурдҳо бозӣ карда мешавад» -  

Бурди асосӣ. Автомобили Renault Fluence, 1 адад, бурди натиҷавӣ дар 

Иқдом, инчунин қисми пулии Иқдом 

Бурди сатҳи аввал. Яхдони Artel, 4 адад, 1 ададӣ барои ҳар як моҳи Иқдом, а 

также Денежная часть приза  

Бурди сатҳи дуюм. Танӯри микромавҷии Artel, 20 адад, 5 ададӣ барои ҳар як 

моҳи Иқдом, инчунин қисми пулии Иқдом 

Бурди сатҳи сеюм. Мултиварка Artel, 40 адад, 10 ададӣ барои ҳар як моҳи 

Иқдом, инчунин қисми пулии Иқдом 

Бурди сатҳи чорум. Зарфҳои ошҳона, 60 маҷмӯъ, 15 маҷмӯъӣ барои ҳар як моҳи 

Иқдом, инчунин қисми пулии Иқдом 

Бурди сатҳи панҷум. Қуттии лонаи ТМ MAKFA 450 г., 1600 баста, 

http://www.makfa-promo.com/
https://mail.google.com/mail/u/1/#m_4857819576671282617_RANGE!_ftn1
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400 бастагӣ барои ҳар як моҳи Иқдом, инчунин қисми пулии Иқдом 

 

2. «Кадом маҳсулот дар иқдом иштирок менамоянд» - 

 ВЕРМИШЕЛИ ДАРОЗИ "MAKFA" 400 г 

 ВЕРМИШЕЛИ ДАРОЗИ "MAKFA" 500 г 

 ПЕЧИДАГИҲОИ "MAKFA" 400 г 

 ПАРҲОИ ҲАВОДОРИИ "MAKFA" 400 г 

 ГӮШМОҲИИ "MAKFA" 400 г 

 ИЛТИВО "MAKFA" 400 г 

 ТАЛЯТЕЛЛЕ (Лапшаи дароз, лонаҳо) "MAKFA" 450 г кг 

 ХОЛАЗУН "MAKFA" 400 г 

 Ярмаи қарабош "Қарабоши аслӣ" ЭКСТРА 400 г 

 Ярмаи қарабош зудпазанда 800 г 

 Орди "MAKFA" 2 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


