
 

 

 

 

 

 

 

Дастовардҳои Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон љињати бењтар намудани 

нишондињандањои кишвар дар њисоботи “Пешбурди соњибкорї”-и Бонки љањонї 

дар самти соддагардонии расмиёти бақайдгирии моликият 

 

 

Дар заминаи КВД “Бақайдгирии молу мулки ғайриманқул” низоми Равзанаи 
ягона дар тамоми манотиқи кишвар, аз ҷумла Душанбе, Ҳисор, Хуҷанд ва дигар 
шаҳру ноҳияҳо таъсис ва фаъолият карда истодааст. Мақсади асосии таъсиси 
низоми мазкур тасдиќи баќайдгирии давлатии ташкилёбї, тағйирёбї, пайдоиш, 
гузаштан, ќатъи њуќуќ ва мањдудиятњои њуќуќ ба молу мулки ғайриманќул бо роњи 
ба шахсони воќеї ва њуќуќї додани шањодатнома дар бораи баќайдгирии давлатї 
мебошад, ки ба содда гардидани расмиёт бо роњи ихтисор намудани расмиёти 
пешнињоди Сертификати њуќуќи истифодаи замин, кам кардани муњлат ва 
маблағњои иловагї мусоидат намуд.  

Акнун тибќи тартиби нав баќайдгирии њуќуќи истифодаи замин на дар 
Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезї дар муњлати 30 рўз, балки якљо бо 
баќайдгирии молу мулки ғайриманќул дар КВД “Баќайдгирии молу мулки 
ғайриманќул” дар давоми 7 рўз тибќи тартиби муќаррарї баъд аз пешнињоди ариза 
ва дар давоми 2 рўз бо тартиби фаврї анљом меёбад.   

Инчунин дар доираи низоми "Равзанаи ягона" оид ба бақайдгирии молу мулки 
ғайриманқул талабот дар бораи бақайдгирии интиқоли молу мулк ба Кумитаи 
идораи замин ва геодезӣ баъди бақайдгирӣ дар  КВД "Бақайдгирии молу мулки 
ғайриманқул" бекор карда шуд. Акун ба ҷойи  шаҳодатномаи бақайдгирии биноҳо 
ва иншоотҳо ва Сертификати њуќуќи истифодаи замин танҳо як ҳуҷҷат – 

Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатӣ дода мешавад.  
 

 
 
Бо мақсади таъмини шаффифияти низоми идоракунии захираҳои замин, дар 

шабакаҳои телевизионии “Тољикистон”, “Сафина”, “Пойтахт HD”, “Ҷаҳоннамо”, 
маљаллаи “Сарзамин”-и Кумитаи идораи замин, рузномањои “Садои мардум”, 
“Љумњурият”, “Агроинфо”, рузномањои даврии вилояти Хатлон “Хатлон замин”, 
вилояти Суѓд “Мењри замин», сомонаи расмии КВД “БММҒ”        
www.baqaydgiri.tj, дигар рузномаву маҷаллаҳо ва лавњањои электронии иттилоотї 
дар корхонањои фаръии КВД “Баќайдгирии молу мулки ѓайриманќул” дар шањри 
Душанбе ва ноњияи Рудакї оид ба масъалањои  баќайдгирии молу мулки 
ѓайриманќул, заминсозї, баруйхатгирии техникї ва натиљањои фаъолияти 
корхонањо мунтазам маълумот љойгир карда мешавад. 

 
 
 
 

Ф И Ш У Р Д А А Х Б О Р №5 

КОТИБОТИ ШЎРОИ МАШВАРАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ  

ТОЉИКИСТОН ОИД БА БЕЊТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРЇ  

 



 

 
Барои таъмини мубодилаи мустаќими маълумот дар рељаи мустақим (онлайн) 

миёни Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ ва Кумитаи андоз вобаста ба 
муттањид намудани расмиёти пешнињоди шањодатнома дар бораи дар гарав 
набудани  молу мулк  ва маълумотнома оид ба пардохти андозњо, барномаи 
электронии “Системаи худкори баќайдгирии молу мулки ғайриманќул дар 
Тољикистон (СХБТ)” оид ба муттањид намудани маълумот дар бораи дар гарав 
будан ва ё набудани молу мулки ѓайриманќул ва пардохти андоз барномаи 
электронї тањия ва роњандозї шудааст, ки баъди ба истифода додани он 
гузаронидани амалиёти баќайдгирї содда гардида, дар муњлати то як рўзи корї 
ба анљом расонида мешавад.  

Айни замон барномаи мазкур дар 62 корхонањои давлатии фаръии КВД 
“Баќайдгирии молу мулки ғайриманќул” дар шањру ноњияњои ҷумҳурӣ пайваст карда 
шуда, дар реҷаи мустақим фаолият дорад.  

Инчунин, ба намунаи Иќтибос аз вараќаи баќайдгирї таѓйирот ворид карда 
шуда, калимањои “маълумот оид ба пардохти андозњои дахлдор” илова карда 
шуд. (Ќарори Раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезї, дар Вазорати 
адлия санаи19.06.2019 с., №961 ба ќайди давлатї гирифта шуд)  

 

 

Љињати таъмини дастрасї ба иттилоот оид ба молу мулки ғайриманќул  ва 
њимояи сатњи баланд аз баќайдгирии дубора, Фењристи электронии молу мулки 
ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он, инчунин Фењристи электронии  маълумот оид ба 
уњдадории (гарав, ќарз, мањдудият) молу мулки ѓайриманќул дар пойгоњи мањзани 
барномаи электронии СХБТ таъсис дода шуда, дар сомонаи www.baqaydgiri.tj  дар 
рељаи 24/7 рўз ройгон, мустақим дастраси ҳамаи шаҳрвандон гардонида шудааст. 

 

 
Барои таъмини механизми шаффоф ва самараноки риояи меъёрњои пешнињоди 

хизматрасонињо оид ба баќайдгирии молу мулки ѓайриманќул, аз љумла муњлат, 
сифат ва пардохти арзиши расмии онњо, Дастурамал дар бораи ҷорї намудани  
стандартњои пешниходи хизматрасонї оид ба бақайдгирии молу мулки 
ѓайриманқул ва механизмҳои алоҳидаи шикоят дар ҳолати риоя нагардидани 
меъёрҳои муқарраргардида тасдиќ карда шуд. Дар мавриди риоя нагардидани 
меъёрњои муќарраргардида шахсони воќеї ва њуќуќї шикоятњоро нисбати 
хизматрасонињо тавассути сомонаи расмии корхона (www.baqaydgiri.tj.) бо 
истифода аз банди тамоси ќисмати навигатсионї, почтаи электронии 
info@registrni.tj, телефони боварї - 378818835, 227-81-37 ва тариќи хаттї ба 
унвонии роњбари корхона ирсол менамоянд. (Фармоиши  КВД «Баќайдгирии 
молу мулки ѓайриманќул» аз 28 июни соли 2019, №207) 

Инчунин дар сомонаи расмии Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ 
www.zamin.tj  бахши муроҷиати шаҳрвандон таъсис дода шудааст, ки дар шаклҳои мазкур 
имконият фароҳам овардааст:  

 

 Муроҷиати бевосита дар реҷаи мустақим 

 Қабули муроҷиати шаҳрвандон тибқи ҷадвали қабули роҳбарияти Кумита 

 Посух ба саволҳои рузмарраи р муштариёни сомона 

 Муроҷиати хаттии шаҳрвандон мувофиқи тартиби қабулгардида 

 

 

http://www.baqaydgiri.tj/
mailto:info@registrni.tj
http://www.zamin.tj/


 

Бо қарори Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезї аз 13.06.2019  
“Дар бораи љорї намудани рақами кадастрии молу мулки ғайриманқул барои 
муттаҳид сохтани махзани маълумоти он” қабул гардида, муттаҳид намудани 
махзани маълумоти Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезї ва КВД 
«Баќайдгирии молу мулки ѓайриманќул» таъмин гардид. 
 

Нархнома барои пешнињоди иттилоот аз фењристи ягонаи давлатии 
баќайдгирии молу мулки ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он, додани машваратњои 
њуќуќї оид ба анљомдињии амалиёти баќайдгирї, нусхабардории њуљљатњо, дигар 
хизматрасонињои њуќуќии бо баќайдгирии давлатии молу мулки ѓайриманќул 
алоќаманд, дар асоси дархости шахсони воќеї ва њуќуќї тибќи талаботи моддаи 
12 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи баќайдгирии давлатии молу мулки 
ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он” ва банди 4 “Низомномаи Кумитаи давлатии 
идораи замин ва геодезии ЉТ” ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї тартиб дода 
шуда, дар тамоми ќаламрави Љумњурии Тољикистон мавриди амал ќарор мегирад. 
Дар Нархномаи мазкур барои ба тариқи фаврӣ дар муҳлати то 2 (ду) рузи корӣ 
анҷом додани амалиётҳои бақайдгирии давлатӣ коэффитсиенти 1,4 муқаррар 
шудааст.  

Нархномаи мазкур дар сомонаи расмии КВД “Баќайдгирии молу мулки 
ғайриманќул” http://baqaydgiri.tj тариқи линки http://baqaydgiri.tj/konunguzori/narx_baqaydgiri.pdf 
ва тамоми мақомоти бақайдгирӣ дастраси омма мебошад. 

Бо маќсади таъсиси махзани электронии маълумот барои баќайдгирии 
њудудњо, санљиши наќшањо ва пешнињоди иттилооти кадастрї, аз љумла шабакаи 

иттилоотию љуѓрофї бо Фармоиши  Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ 
“Дар бораи ташкили геопортали амволи ѓайриманќул” аз 04.03.2020, №32 дар 

шаҳри Душанбе аз 4 марти соли 2020 геопортал дар сомонаи www.geoportal.tj  дар 
ҳудуди шаҳри Душанбе ба пуррагӣ ба истифода дода шудааст. Корҳои омодагӣ 
барои ба ин геопортал ворид намудани маълумотҳои харитавӣ-графикии дигар шаҳру 
ноҳияҳои ҷумҳурӣ рафта истодааст. (Қарори Кумитаи давлатии идораи замин ва 

геодезї “Дар бораи ташкили геопортали амволи ғайриманқул” аз 04.03.2020, №32) 

Дар доираи барномаи электронии СХБТ ва маҳзани электронии 
маълумотҳои Кумитаи андоз имконияти  тафтиши аслї будани њуљљатњои 
тасдиќкунандаи шахсияти ашхосе, ки тарафњои созиш оид ба молу мулки 

ғайриманќул  мањсуб меёбанд, бо истифода аз рақами мушаххаси 
андозсупорандагон (РМА) аз маҳзани маълумотҳои Кумитаи андоз дар реҷаи 

мустақим фароњам оварда шудааст. 

Барои маълумоти иловагї оид ба ин мавзуъ, хоњишмандон метавонанд ба котиботи 
Шўрои машваратии назди Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар кардани 
фазои сармоягузорї бо телефони 44 601-00-27 ё нишонии электронии 
secretariat@investmentcouncil.tj њамчунин ба сомонаи Котибот: www.investmentcouncil.tj. 
мурољиат намоянд. 
 

Эзоҳ: Вобаста ба ислоҳот дар самти беҳтар намудани нишондиҳандаҳои дигари 

ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ”-и Бонки ҷаҳонӣ минбаъд маълумот пешниҳод карда 

мешавад. 

http://baqaydgiri.tj/
http://baqaydgiri.tj/konunguzori/narx_baqaydgiri.pdf
http://www.geoportal.tj/
mailto:secretariat@investmentcouncil.tj
http://www.investmentcouncil.tj/

