
                                                 
КУМИТАИ ДАВЛАТИИ ИДОРАИ ЗАМИН ВА ГЕОДЕЗИИ ҶУМЊУРИИ ТОҶИКИСТОН 

КОРХОНАИ ВОЊИДИ ДАВЛАТИИ 
 «БАЌАЙДГИРИИ МОЛУ МУЛКИ ЃАЙРИМАНЌУЛ» 

 
Ф А Р М О Н 

 
аз 28 июни соли 2019                   ш. Душанбе                      №207 

 
Дар бораи тасдиќ намудани Дастурамал дар бораи ҷорї намудани  

стандартњои пешнињоди хизматрасонї оид ба бақайдгирии молу мулки 
ѓайриманқул ва механизмҳои алоҳидаи шикоят дар ҳолати риоя 

нагардидани меъёрҳои муқарраргардида 
 

Мутобиќи моддаи 13 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
баќайдгирии давлатии молу мулки ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он” ва 
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 майи соли 2019, №223 “Дар 
бораи нақшаи чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани нишондиҳандаҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ”-и Бонки 
умумиљањонї барои солњои 2019-2022” 

 
Ф А Р М О Н   М Е Д И Ҳ А М: 

1. Дастурамал дар бораи ҷорї намудани  стандартхои пешниходи 
хизматрасонї оид ба бақайдгирии молу мулки ѓайриманқул ва 
механизмҳои алоҳидаи шикоят дар ҳолати риоя нагардидани меъёрҳои 
муқарраргардида тасдиќ карда шавад (замима мегардад). 

2. Муовини якум, муовинон, сардорони шуъбаю бахшњо, 
директорони КДФ “Баќайдгирии молу мулки ѓайриманќул”дар шањру 
ноњияњо, баќайдгирандагон  иљрои талаботњои Дастурамали мазкурро 
таъмин намоянд. 

 3. Назорати фармони мазкур ба зиммаи  муовини якум Ќањоров А. 
гузошта шавад. 

                

 

               Директор                                             Умариён Р. Ф. 

 



 
 

Замима ба фармони №207 
                                                                        аз 28 июни соли 2019 

 
Дастурамал 

дар бораи ҷорї намудани  стандартхои пешниходи хизматрасонї 
оид ба бақайдгирии молу мулки ѓайриманқул ва механизмҳои 

алоҳидаи шикоят дар ҳолати риоя нагардидани меъёрҳои               
муқарраргардида 

 

1. Муќаррароти умумї 

 

 1. Дастурамал дар бораи ҷорї намудани  стандартхои 
пешниходи хизматрасонї оид ба бақайдгирии молу мулки 
ѓайриманқул ва механизмҳои алоҳидаи шикоят дар ҳолати риоя 
нагардидани меъёрҳои муқарраргардида дар асоси талаботи 
қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи бақайдгирии 
давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он”, “Дар 
бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ”, Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон ва қарори Ҳукумати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 майи соли 2019, №223 “Дар бораи 
нақшаи чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани нишондиҳандаҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳисоботи “Пешбурди 
соҳибкорӣ”таҳия карда шудааст. 

 2. Стандартхои пешниходи хизматрасонӣ оид ба бақайдгирии 
давлатии молу мулки ғайриманқул ва њуќуќњо ба он, инчунин  
механизмҳои алоҳидаи шикоят дар ҳолати риоя нагардидани 
меъёрҳои муқарраргардидаро њамин Дастурамал муайян 
менамояд. 

2. Стандарти хизматрасонии  баќайдгирии давлатии молу мулки 
ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он 



  3. Хизматрасонии давлатии њуќуќњо ба молу мулки 
ѓайриманќул ва мањдудиятњо (гаронињои) њуќуќ  дар шакли 
њомилњои электронї ва ќоѓазї анљом дода мешавад. 
 4. Хизматрасонии давлатї дар асоси Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки 
ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он”, Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон, ќонунгузории соњаи замин ва дигар санадњои 
меъёрии њуќуќї анљом дода мешавад. 
 
5. Анљомдињии хизматрасонии давлатї дар шакли додани 
шањодатнома дар бораи баќайдгирии давлатї ё додани 
огоњинома оид ба рад намудани баќайдгирии давлатии молу 
мулки ѓайриманќул,  њуќуќњо ва мањдудиятњои (гаронињои) 
њуќуќ ба шахсони воќеї ва њуќуќї амалї карда мешавад. 
6. Амалиёти баќайдгирии давлатї  дар давоми 7 рўзи корї аз 
лањзаи ќабули њуљљатњои барои анљом додани баќайдгирии 
давлатї пешнињодшуда ва пардохти маблаѓ барои анљом 
додани амалиёти баќайдгирї,  анљом дода мешавад. 
7. Баќайдгирии давлатии мањдудиятњои ( гаронињои) њуќуќ, ки 
аз тарафи маќомотњои давлатї пешнињод мегарданд, дар 
давоми  3 рўзи корї ба ќайди давлатї гирифта мешаванд. 
8. Хизматрасонии давлатї оид ба баќайдгирии давлатии молу 
мулки ѓайриманќул,  њуќуќњо ва мањдудиятњои (гаронињои) 
њуќуќ ба истиснои њабси молу мулки ѓайриманќул бо 
гирифтани маблаѓ анљом дода мешавад. 
9. Хизматрасонии давлатї ба шахсони воќеї ва њуќуќї дар 
рўзњои корї аз соати 8. 00  то 17.00, ба истиснои хўроки 
нисфирўзї аз соати 12.00 то 13. 00, рузњои истироњат (шанбе ва 
якшанбе, рўзњои иди ѓайрикорї) расонида мешавад 
10. Биноњои ташкилотњои баќайдгирии давлатї бо љои нишаст, 
хизматрасонии њуќуќї ва бо овезањои тартиби пур намудани 
бланкањо, маълумот оид ба нархномањо муља ҳаз карда 
шудаанд. 
 

3.Тартиби хизматрасонии давлатї 
 

 11. Барои баќайдгирии давлатї  соњибњуќуќ ё маќоми 
ваколатдор њуљљатњои зерин пешнињод карда мешаванд: 

- ариза (дархост) тибќи шакли тасдиќгардида; 



 - барои шахси воќеї – њуљљати тасдиќкунандаи шахсият. 
Барои намояндаи ваколатдори шахси воќеї – њуљљати 
тасдиќкунандаи шахсият, инчунин њуљљате, ки ваколати 
намояндаи шахси воќеиро тасдиќ менамояд; 

- њуљљатњое, ки маълумоти мушаххаси мурољиаткунандаро 
дар бар мегирад; 

- барои шахси њуќуќї - њуљљати тасдиќкунандаи шахсият ва 
ваколати намояндаи ў; 

- нусхаи шањодатнома дар бораи баќайдгирии давлатии 
шахси њуќуќї ва њуљчатњои таъсисии шахси њуќуќї, агар ба 
њайси намояндаи шахси њуќуќї роњбари он баромад намояд, 
дар ин њолат санади ба вазифа таъин (интихоб) шудани ў 
пешнињод карда мешавад; 

- њуљљатњое, ки барои баќайдгирї асос мебошанд; 
- њуљљате, ки тавсифи техникии молу мулки ѓайриманќулро 

дар бар мегирад; 
 - пардохтнома дар бораи хизматрасонии ташкилоти 

баќайдгирии давлатї; 
- пардохтнома оид ба супоридани  хирољ ба буљет (дар 

њолатњои пешбининамудаи Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва 
ҳуқуқҳо ба он”. 
 12.  Шахсияти шањрванди хориљї, ки дар Љумњурии 
Тољикистон доимї истиќомат мекунад, бо гувоњномаи иќомат 
барои шањрванди хориљї дар Љумњурии Тољикистон ва бо 
шиносномаи миллии ў муайян карда мешавад; 

13. Ќобилияти њуќуќдории шахсони њуќуќї, ки дар 
Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шудаанд, бо 
шањодатнома дар бораи баќайдгирии давлатии шахси њуќуќї, 
иќтибос аз фењристи ягонаи давлатии шахсони њуқуқї муайян 
карда мешавад. 

14. Њангоми  аз номи намояндаи шахси њуќуќї мурољиат 
намудани роњбар, маълумот дар бораи  муассис ва роњбари 



шахси њуќуќї (ќарори маљлис дар бораи ба вазифа интихоб 
шудан ё фармон дар бораи ба вазифа таъин шудан) пешнињод 
карда мешавад. 

15. Дар асоси ќисми 2 моддаи 19 Ќонун дар бораи 
баќайдгирї барои анљом додани амалиёти баќайдгирии 
давлатї ба истиснои ањдњои њуќуќи гражданї хирољ ситонида  
мешавад. Дар асоси моддаи 74 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи дигар пардохтњои њатмї ба буљет» аз супоридани 
хирољ барои баќайдгирии давлатии молу мулки ѓайриманќул ва 
њуќуќњо ба он шахсони зерин озод карда мешаванд: 

- маъюбон ва иштирокчиёни Љанги Бузурги Ватанї ва 
шахсони ба онњо боробаркардашуда; 

- маъюбони гуруњњои 1 ва 2, ки ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон муайян намудааст; 

- маъюбон ва иштирокчиёни фалокати неругоњи барќии 
атомии Чернобил. 

16. Ариза  аз номи ноболиѓони то 14 сола ва аз љониби 
шањрвандоне,  ки бо тартиби судї ѓайри ќобили амал эътироф  
шудаанд, аз тарафи волидайн, фарзандхондагон, васиён, 
парасторон  барои гузаронидани амалиёти  баќайдгирии 
давлатии молу мулки ѓайриманќул, гирифтани иќтибос аз 
вараќаи баќайдгирї барои анљом додани ањдњои њуќуки 
гражданї пешнињод карда мешаванд. 

17. Аризаи ноболиѓони аз 14 то 18 сола ва шахсоне, ки 
ќобилияти амалашон мањдуд эътироф шудааст, дар асоси 
розигии хаттии волидайн, фарзандхондагон ва парасторон 
пешнињод карда мешаванд. 

18.  Мутахассис оид ба ќабул ва додани њуљљатњо аризаи 
(дархости)  шахсони воќеї ва њуќуќї  ва њуљљатњои барои 
баќайдгирии давлатї пешнињодшударо ќабул намуда, дар 
дафтари бақайдгирии аризањо ба тариќи барномаи  электронии 
“Системаи худкори баќайдгирии молу мулки ѓайриманќул дар 



Тољикистон” (минбаъд – СХБТ) ворид менамояд. Њамзамон 
мутобиќати шахси мурољиаткунандаро бо њуљљати 
тасдиќкунандаи шахсияти ў, ваколатњои намояндаро (дар 
мавриди пешнињод шудани њуљљатњо аз тарафи намоянда) ва 
њуљљатњои барои баќайдгирї пешнињодшударо мутобиќи 
ќонунгузорї месанљад. 

19. Њангоми дар байни мурољиаткунандагон њозир 
набудани шахсоне, ки њуқуқњояшон бевосита ба қайд гирифта 
мешавад, бақайдгиранда оид ба қабули њуљљатњои ин шахсон 

дар асоси огоњинома дар бораи қабули њуљљатњо барои 
бақайдгирии давлатї  соњибњуқуқонро хабардор менамояд. 

20. Њангоми рад намудани ќабули ариза ва њуљљатњои барои 
анљомдињии амалиёти баќайдгирии давлатї пешнињодшуда 
онњо ба мурољиаткунанда баргардонида мешаванд. Ба 
мурољиаткунанда оид ба сабабњои рад намудан ба таври хаттї 
дар давоми 3 рузи корї иттилоъ дода мешавад. Мутахассис оид 
ба ќабул ва додани њуљљатњо огоњиномаро оид ба рад намудани 
ариза (дархост) ба тариќи барномаи электронии СХБТ ба  
дафтари баќайдгирии аризањо ворид намуда, як нусхаи онро ба 
мурољиаткунанда месупорад.  

21. Дар њолати ба талабот љавобгў будани ариза ва 
њуљљатњо бо пешнињоди пардохтномањо  аз тарафи 
мурољиаткунанда мутахассис оид ба ќабул ва додани  њуљљатњо 
амалиёти зеринро ба љо меорад: 

- аризаи (дархостї) шахсони воќеї ва њуќуќиро дар дафтари 
баќайдгирии  аризањо ба тариќи барномаи  электронї ба ќайд 
мегирад.  

22.Ба мурољиаткунанда  дар бораи ќабули ариза ва 
њуљљатњо  забонхат медињад, ки он маълумотњои зеринро дар 
бар мегирад:  

-насаб, ном ва номи падари довталаби соњибњуќуќ; 
-раќам ва санаи ќабули њуљљатњо; 
 -намуди хизматрасонї; 



 -миќдор ва номгўи њуљљатњои гирифташуда; 
 -сана, ваќт ва љои додани њуљљат;  
  - насаб, ном ва номи падари мутахассис оид ба ќабул ва 

додани њуљљатњо. 
23. Мутахассис оид ба ќабул ва додани њуљљатњо аризаро бо 

замимаи њуљљатњо ба тариќи барномаи  электронии СХБТ ба  
сардори воњиди сохтории баќайдгирї месупорад. 

24. Сардори воњиди сохтории баќайдгирї ба аризаи 
(дархости)  шахсони воќеї ва њуќуќї амри хаттї гузошта 
њуљљатњоро барои баррасї ва анљом додани амалиёти 
баќайдгирї ба тариќи барномаи хэлектронї  ба баќайдгиранда 
равон менамояд.  
25.Баќайдгиранда дар давоми 7 рўзи корї  баќайдгирии 
давлатии молу мулки ѓайриманќул,  њуќуќњо ва мањдудиятњои 
(гаронињои) њуќуќ ба истиснои њабси молу мулки ѓайриманќул 
ба ќайди давлатї мегирад. 

 
4. Принсипи корї 

26. Принсипњои кории ташкилотњои баќайдгирии давлатї: 
  -эњтиром, эътироф ва риояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд;  
  -поквиљдонона ва беѓаразона амал намудан;  
  -риояи интизоми  хизматї. 
 

5. Номгўи хизматрасонии ташкилотњои баќайдгирии давлатї 
27.Хизматрасонии зерин дар ташкилотњои ҷумҳуриявӣ ва 
минтақавии баќайдгирии давлатии молу мулки ѓайриманќул ва 
њуќуќњо ба он муќаррар карда шудааст: 
  -пешниҳоди иттилоот аз феҳристи ягонаи давлатии молу 
мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он; 
 -анҷом додани амалиёти бақайдгирӣ ва дигар амалиёт 
мутобиќи Қонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
баќайдгирии давлатии молу мулки ѓайриманул ва њуќуќњо ба 
он”; 
- барўйхатгирии техникии молу мулки ѓайриманќул ва санљиши 
тавсифи молу мулки ѓайриманќул; 
-додани машваратҳои ҳуқуқӣ ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ; 
-тањияи парвандањои заминсозї. 



6. Номгўи молу мулки ѓайриманќуле, ки ба ќайди давлатї 
гирифта мешаванд: 

28. Мутобиќи моддаи 8 Ќонун дар бораи баќайдгирї ва 
моддаи 143 Кодекси гражданї пайдоиш, гузаштан ва ќатъи 
њуќуќ, инчунин њуќуќњо ва мањдудиятњои (гаронињои) зерин 
нисбати молу мулки ѓайриманќул ба ќайди давлатї гирифта 
мешаванд:   

- истифодабарии якумраи меросии ќитъаи замин бо њуќуќи 
бегона намудан ва бе њуќуќи бегона намудан; 

 - истифодабарии бемуњлати ќитъаи замин бо њуќуќи бегона 
намудан ва бе њуќуќи бегона намудан;  

- истифодабарии муњлатноки ќитъаи замин;  
- иљора ва иљораи фаръии ќитъаи замин ба муддати зиёда аз 

як сол;  
- пешбурди  хољагидорї; 
- идоракунии ваколатї;  
- идоракунии  оперативї;  
- иљора ва иљораи фаръї ба муддати зиёда аз як сол, бе 

подош истифода бурдани бинои истиќоматї ва 
ѓайриистиќоматї, иншоот, бинои људогона; 

- сервитут;  
- ипотека; 
- њабс;  
- муќаррар намудани мањдудиятњо (гаронињо) нисбати молу 

мулки ѓайриманќул дар натиљаи эътирофи он њамчун объекти 
мероси фарњангї; 

- муќаррар намудани мањдудиятњо (гаронињо) нисбати молу 
мулки ѓайриманќул дар натиљаи хизматрасонии хати барќгузар, 
ќубурхатњо ва дигар иншоотњои муњандисї; 

- дигар њуќуќњо ва мањдудиятњои (гаронињои) њуќуќњо дар 
њолатњои пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон. 

 
 



 
7. Тартиби анљомдињии амалиётњои баќайдгирї 

 
29.  Марњилањои анљомдињии амалиёти баќайдгирї аз 

расмиёти зерин иборат аст:   
- ќабули њуљљатњо барои анљомдињии амалиёти баќайдгирї; 
 - анљомдињии баќайдгирии давлатї; 
- тасдиќи баќайдгирии давлатии анљомдодашуда.   
30.  Баќайдгиранда њангоми ќабули њуљљатњо амалиёти 

зеринро анљом медињад: 
- њуљљатњои барои баќайдгирї асос буда, њуљљатњои 

њуќуќмуайянкунанда ва мутобиќати онњоро бо санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии 
байналмилалии эътироф намудаи Тољикистон месанљад; 

- њангоми номувофиќатии  њуљљатњо дар асоси  «Ќоидањо 
оид ба асосњои таъин ва тартиби ташхиси њуљљатњои аслии 
барои анљом додани баќайдгирии давлатї пешнињодшуда», ки 
бо ќарори раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии 
Љумњурии Тољикистон аз 5 июни соли 2014 тањти раќами 20 
тасдиќ карда шудааст ва дар Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон аз 10 июли соли 2014 тањти раќами 751 ба ќайди 
давлатї гирифта шудааст, ташхиси нусхаи њуљљатњои  аслии  
барои баќайдгирии давлатї  пешнињодшударо таъин менамояд;  

- њангоми пайдо шудани асосњо баруйхатгирии техникии 
молу мулки ѓайриманќулро таъин менамояд. 

31. Дар мавриди таъин намудани ташхиси нусхаи њуљљатњои  
аслии  барои баќайдгирии давлатї  пешнињодшуда ва 
баруйхатгирии техникии молу мулки ѓайриманќул амалиёти 
баќайдгирї  боз дошта мешавад. 

32. Њангоми мутобиќат намудани њуљљатњои барои 
баќайдгирии давлатї пешнињодшуда бо санадњои меъёрии 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон баќайдгиранда амалиёти 
зеринро мегузаронад: 



 - парвандаи баќайдгириро оѓоз мекунад, аризаи асл 
инчунин нусхањои њуљљатњои маълумоти мушаххасдошта ва 
њуљљатњои барои баќайдгирї асос бударо ба он дохил 
менамояд; 

- бо ворид намудани сабтњо ба фењристи ягонаи давлатии 
молу мулки ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он  амалиёти 
баќайдгирии давлатиро анљом медињад. 

33. Пас аз анљоми амалиёти баќайдгирии давлатї вараќаи 
баќайдгирї   ба парвандањои баќайдгирї њамроњ карда 
мешавад. 

34. Тасдиќи баќайдгирии давлатии анљомдодашудаи 
ташкилёбї, таѓйирёбї, пайдоиш, гузаштан, ќатъи њуќуќ ва 
мањдудиятњои  (гаронињои) њуќуќ ба молу мулки ѓайриманќул 
бо роњи ба шахсони воќеї ва њуќуќї додани шањодатнома дар 
бораи баќайдгирии давлатї амалї карда мешавад. 

 

8. Боз доштани анљомдињии амалиёти баќайдгирии давлатї 

35. Њангоми зарурияти  талаб намудани њуљљат ё маълумоти 
иловагї, анљомдињии барўйхатгирии техникї, санљиши тавсифи 
молу мулки ѓайриманќул, ташхиси асл будани њуљљатњо, аз 
тарафи  баќайдгиранда амалї баќайдгирї боздошта мешавад ва 
дар давоми 3 рўзи корї аризадињандаро бо огоњинома оид ба 
боздоштани баќайдгирї,  мутобиќи замимаи 6, бо нишон 
додани сабабњо ва ё пешнињоди њуљљатњои зарурї  хабардор 
менамояд.   

 36. Њангоми зарурияти талаб кардани њуљљат ё маълумоти  
иловагї, анљомдињии баруйхатгирии техникї, ташхиси асл 
будани њуљљатњо, анљом додани амалиёти баќайдгирї аз тарафи 
баќайдгиранда метавонад дар давоми на зиёда аз як моњ боз 
дошта шавад. 



37. Дар њолати мављуд будани якчанд асос барои 
боздоштани амалиёти баќайдгирї чунин амалиёт метавонад ба 
њар яке аз асосњо боз дошта шавад. Дар ин њолат муњлати  
боздоштан аз рўи њар як асос дар алоњидагї њисоб карда 
мешавад. 

38. Агар дар лањзаи баррасии ариза барои баќайдгирии 
давлатї, аризаи хаттии шахси манфиатдор оид ба мавриди бањс 
ќарор додани  њуќуќ ё мањдудиятњои (гаронињои) њуќуќ, ки 
баќайдгирии онро шахси дигари манфиатдор хоњиши ба суд 
мурољиат намуданро дорад ворид шавад, анљомдињии амалиёти 
баќайдгирї дар давоми на зиёда аз як моњ боз дошташуда,  дар 
вараќаи баќайдгирї сабтњо ворид  карда мешавад. Шахсе, ки 
барои мавриди бањс ќарор додани баќайдгирии давлатї 
маќсади ба суд мурољиат карданро дорад, бо аризаи шакли 
муайян ба ташкилоти баќайдгирии давлатї мурољиат 
менамояд. Мутахассис оид ба ќабул ва додани њуљљатњо 
аризаро дар бораи боздоштани амалиёти баќайдгирї дар 
дафтари баќайдгирии аризањо сабт  намуда, 
мурољиаткунандаро дар бораи муњлати додани аризаи даъвогї 
ба суд огоњ менамояд ва нусхаи аризаро дар бораи боздоштани 
амалиёти баќайдгирї ба сардори воњиди сохтории баќайдгирї 
месупорад. 

39. Агар дар давоми ин муњлат ба ташкилоти  баќайдгирии 
давлатї маълумоти хаттї аз суд дар бораи оѓози мурофиа оид 
ба даъвои дахлдор ворид нагардад, пас амалиёти баќайдгирии 
давлатї анљом дода мешавад. Дар њолати ворид шудани 
маълумоти хаттї аз суд дар бораи оѓози  мурофиа оид ба 
даъвои дахлдор амалиёти баќайдгирї, то њалли ин парванда аз 
тарафи суд, боздошта мешавад. 

 

 

 



 

 

9. Рад намудани анљомдињии амалиёти баќайдгирии давлатї 

40. Мутобиќи  моддаи 36 Ќонун дар бораи баќайдгирї 
баќайдгиранда анљомдињии амалиёти баќайдгириро дар 
њолатњои зерин рад менамояд: 

- шакл ва мазмуни њуљљатњои барои анљомдињии амалиёти 
баќайдгирї пешнињодгардида ба талаботи санадњои меъёрии 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон мувофиќат накунад; 

- номувофиќатии натиљањои санљиши тавсифи молу мулки 
ѓайриманќул бо маълумоти дар њуљљатњои барои анљомдињии 
амалиёти баќайдгирии давлатї пешнињодгардида муайян шуда 
бошад ё санљиши таъингардидаи тавсифи молу мулки 
ѓайриманќул бо тартиби муќарраргардида анљом дода нашуда 
бошад; 

- њангоми баќайдгирии давлатї њуќуќњои дигар шахсон 
вайрон шуда бошанд; 

- њангоми баќайдгирии давлатї талаботњои санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон вайрон шуда бошанд; 

- мављудияти  сабт оид ба њабси молу мулки ѓайриманќул, 
ки нисбати њуќуќњо ба он ба баќайдгирии  давлатї арз шуда 
бошад; 

- дар як ваќт аз аризадињандагони  гуногун ду ва ё зиёда 
аризањо оиди баќайдгирии давлатии њамон як молу мулки 
ѓайриманќул, њамон як њуќуќњо, мањдудиятњои (гаронињои) 
њуќуќ дохил шуда бошад, ки баќайдгирии давлатиашон дар як 
вақт номумкин аст. Ин асос барои рад намудани анљомдињии 
амалиёти баќайдгирї фаќат дар њолате истифода мешавад, ки 
агар нисбати ду ва ё зиёда  аризадињанда дигар ягон асос барои 
рад кардани анљомдињии амалиёти баќайдгирї набошад.  



41. Њангоми рад намудани амалиёти баќайдгирї, 
баќайдгиранда дар давоми  3 (се) рўзи корї бо огоњинома дар 
бораи рад намудани анљомдињии амалиёти баќайдгирї, 
аризадињандаро бо нишон додани сабаби рад намудан ё дар 
њолати шахсан мурољиат намудан бо гирифтани имзо мутобиќи 
замимаи 8 огоњ менамояд. Њангоми рад намудани амалиёти 
баќайдгирї, бо маќсади бурдани њисоби молу мулки 
ѓайриманќул бо тартиби њатмї ба он раќами кадастрї дода 
шуда,  вараќаи  баќайдгирии объекти молу мулки ѓайриманќул 
пўшида мешавад. 

42. Дар хусуси рад намудани баќайдгирии давлатии молу 
мулки ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он шахсони воќеї ва њуќуќї 
метавонанд бо ариза ба суд  ё ба ташкилоти љумњуриявии 
баќайдгирии давлатї шикоят намоянд.   

 

10.Ҷавобгарӣ барои риоя накардани меъёрҳои санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ ва стандартҳои хизматрасонӣ 

43. Дар асоси моддаи 66 Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва 
ҳуқуқҳо ба он” ташкилотњои љумњуриявї ва минтаќавии 
баќайдгирии давлатї, баќайдгирандагон барои зараре, ки ба 
шахсони воќеї  ва њуќуќї дар њолатњои зерин расонидаанд, 
масъул мебошанд: 
-пешнињоди иттилооти беэътимод аз фењристи ягонаи давлатии 
молу мулки ѓайриманќул ва њуќуќо ба он; 
- ѓайриќонунї рад кардани анљомдињии амалиёти баќайдгирї; 
- ѓайриќонунӣ анљом додани амалиёти баќайдгирї ва дигар 
амалиёт; 
- гум кардан, вайрон намудани њуљљатњо ё иттилооте, ки дар 
фењристи ягонаи давлатии молу мулки ғайриманќул ва њуќуќњо 
ба он нигоњ дошта мешаванд; 
- риоя накардани мўњлатњои муќарраргардидаи баррасии 
аризањо. 



  44. Ташкилотњои љумњуриявї ва минтаќавии баќайдгирии 
давлатї, баќайдгирандагон вазифадоранд, ки зарари 
расонидашударо дар њаљми пурра љуброн намоянд. 
45. Маблаѓњои ба љабрдидагон пардохтнамудаи ташкилоти 
бақайдгирии давлатї бо тартиби регресс аз шахсоне, ки 
амалњои барќасдонаи гунањкоронаи онњо боиси зарар 
гардидаанд, ситонида мешаванд. 
 

11. Шикоят дар ҳолати риоя нагардидани меъёрҳои 
муқарраргардида 

 46. Шикоят овардан нисбати амал (беамали)-и кормандони 
ташкилотњои баќайдгирии давлатї оид ба хизматрасонии 
давлатї ба номи директори  ташкилоти љумњуриявии 
баќайдгирии давлатї дода мешавад.  

47.Маълумот оид ба шикоят овардан нисбати  кормандони 
ташкилотњои баќайдгирии давлатї оид ба хизматрасонии 
давлатї таввасути телефонњои боварї 378818835, 227-81-37 
гирифта мешавад. 

48. Шикоят ба тариќи зерин пешнињод мегардад: 
-ба тариќи хаттї таввасути  хизматрасонии алоќаи почта;  
-  ба тариќи  электронї дар шакли њуљљати электронии бо имзои 
электронии раќамї тасдиќшуда;  
 - ба воситаи алоќаи телефонї (мобилї); 
 -ба воситаи сомонаи расмии ташкилоти љумњуриявии 
баќайдгирии давлатї –www. baqaydgiri.tj. 

49. Шикоятњое, ки аз тарафи ташкилоти љумњуриявии 
баќайдгирии давлатї ќабул карда мешавад, тибќи талаботи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи мурољиатњои 
шахсони воќеї ва њуќуќї” баррасї карда мешавад. 

50. Дар мавриди аз натиљаи баррасии шикоят оид ба 
хизматрасонии давлатї розї набудани шахсони манфиатдор 
њуќуќ доранд тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба суд 
мурољиат намоянд. 


