
ЌАРОРИ 
ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
аз 24 июли соли 2020, №411                                      ш. Душанбе 

 
Дар бораи эъломия оид ба андоз аз даромад» 

 
Мутобиќи моддаи 156 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон Њукумати 

Љумњурии Тољикистон  ќ а р о р   м е к у н а д: 
Шакли  эъломия оид  ба  андоз  аз даромад, Тартиби пур кардан ва  пешнињод 

намудани эъломия оид ба андоз аз даромад тасдиќ карда шаванд (замимањои 1 ва 2).  
 
 

           Раиси          
Њукумати Љумњурии  
        Тољикистон                                                Эмомалї  Рањмон 



 



 



Замимаи 2 
ба ќарори Њукумати 

Љумњурии Тољикистон 
аз «24» июли соли 2020, №411 

 
Тартиби  

пур кардан ва пешнињод намудани эъломия оид ба андоз аз даромад 
 

1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ    
  

1. Тартиби пур кардан ва пешнињод намудани эъломия оид ба андоз аз даромад 
(минбаъд-Тартиб) ќоидањои эъломиякунонии андоз аз даромади довталабони мансабњои 
давлатї ва мансабњои ба онњо баробаркардашуда, шахсони ишѓолкунандаи мансабњои 
давлатї ва мансабњои ба онњо баробаркардашуда, инчунин дигар шахсоне, ки уњдадории 
эъломиякунонии андоз аз даромади онњо дар ќонунгузорї пешбинї шудааст (минбаъд–
эъломиякунанда), муњлати пешнињод, бањисобгирии эъломияњо, инчунин уњдадорињои 
хадамоти кадрии маќомоти давлатї, ташкилотњои давлатї ва масъулияти 
эъломиякунандагони зеринро муайян менамояд: 

- номзадњо ва шахсони ишѓолкунандаи мансабњои давлатии њокимияти  давлатї; 
- довталабон ва ишѓолкунандагони мансабњои давлатии хизмати давлатї;  
- довталабон ва шахсони мансабдоре, ки ба хизматчиёни давлатї баробар карда 

шудаанд; 
- кормандони Бонки миллии Тољикистон ва дигар ташкилотњои ќарзии давлатии 

Љумњурии Тољикистон, ки тибќи ќонунгузории бонкї уњдадоранд эъломия оид ба андоз 
аз даромад пешнињод намоянд; 

- шахсоне, ки вазифањои ташкилию амрдињї, маъмурию хољагидориро дар 
корхонањо, муассисањо ва ташкилотњои давлатї, дигар субъектњои хољагидори давлатї 
ва субъектњои хољагидоре, ки дар онњо њиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медињад 
(минбаъд-ташкилотњои давлатї), иљро менамоянд. 

2. Амали тартиби мазкур нисбат ба њайати техникї ва хизматрасонии маќомот ва 
ташкилотњои давлатї, Бонки миллии Тољикистон ва ташкилотњои дигари ќарзии 
давлатї (минбаъд–маќомот ва ё ташкилотњои давлатї) пањн намегардад. 

 
2.ТАРТИБИ ПУР КАРДАНИ ЭЪЛОМИЯ  

ОИД БА АНДОЗ АЗ ДАРОМАД  
 

2. Шакли эъломия оид ба андоз аз даромад аз 3 боб иборат буда, бо тартиби зерин 
пур карда мешавад: 

- дар боби 1 номи маќомоти андоз бо мањалли љойгиршавї, санаи ќабули эъломия 
ва имзои роњбари нозироти андоз нишон дода мешавад; 

- дар боби 2  оид ба насаб, ном ва номи падари эъломиякунанда мувофиќи 
шиноснома, мансаби ишѓолнамуда ва љойи кор, раќами мушаххаси андозсупоранда дар 
асоси шиноснома ё гувоњнома дар бораи додани раќами мушаххаси андозсупоранда, љойи 
истиќомати доимї ё мањалли будубоши муваќќатии ў, ки дар шиноснома ќайд шудааст, 
раќами телефон, нишонии электронии ў ва соли њисоботї (1 январ-31 декабри соли 20__) 
нишон дода мешаванд; 

-  дар боби 3 номгўи даромад, аз љумла дар хориља, маблаѓи даромад, маблаѓи 
андози пардохтшуда, вобаста ба даромад аз љойи кори асосї, даромад аз љойи кори 
ѓайриасосї (дар њолати дар ду ё зиёда љой кор кардан) бо нишон додани љой (љойњо)-и 
кори  ѓайриасосї (банди 2), даромад аз фаъолияти илмиву эљодї ва омўзгорї бо нишон 
додани  намуд (намудњо)-и фаъолият ва љой (љойњо)-и кор (банди 3),  даромад аз иљораи 
молу мулк (банди 4), даромад аз ќитъаи замини наздињавлигї (банди 5), даромад аз замини 

ба иљора гирифташуда (додашуда) (банди 6), даромад аз пасандозњои бонкї (банди 7), 
даромад аз доштани сањм дар сармояи оинномавии ташкилотњои тиљоратї (аз љумла 
суди сањмияњо) ва дигар коѓазњои ќиматнок (банди 8), дигар даромадњо бо нишон додани 



намуди даромадњо (банди 9) ва љамъи даромадњо ва маблаѓи андози пардохтшуда бо 
сомонї барои номгўи бандњои 1-9 дар соли њисоботї нишон дода мешаванд. 

3. Дар сурати надоштани даромад дар бандњои дахлдори боби 3 эъломия оид ба 
андоз аз даромад аломати «—» гузошта мешавад. 

 
3. ТАРТИБИ ПЕШНИЊОД НАМУДАНИ ЭЪЛОМИЯ ОИД 

БА АНДОЗ АЗ ДАРОМАД 
 
4. Эъломия оид ба андоз аз даромад дар Тартиби мазкур шакли вараќаи аз тарафи 

Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќгардида мебошад, ки дар он маълумот оид ба 
вазъи даромади эъломиякунанда дохил карда шуда, ба маќомоти давлатї ва ё 
ташкилотњои давлатии љойи кор пешнињод карда мешавад. 

5. Эъломиякунанда уњдадор аст, ки эъломия оид ба андоз аз даромади худро дар 
муњлати зерин пешнињод намояд: 

- маротибаи аввал њангоми довталаби мансаби давлатї будан ё таъин (интихоб) 
ба мансаб барои соли љорї;  

- њар сол то 1 апрел барои соли гузашта. 
6. Роњбарони маќомоти давлатї ва ё ташкилотњои давлатї, ки аз љониби 

Президенти Љумњурии Тољикистон, Њукумати Љумњурии Тољикистон ва ё бо розигии 
Президенти Љумњурии Тољикистон ба мансаб таъин карда мешаванд, эъломия оид ба 
андоз аз даромади худро ба Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон ва 
роњбарони маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот ба раиси шањр ё ноњияи дахлдор 
пешнињод менамоянд. Дигар эъломиякунандагон эъломия оид ба андоз аз даромади 
худро ба маќомот ва ё ташкилотњои давлатии љойи кор пешнињод мекунанд. 

7. Шахсони ишѓолкунандаи мансабњои давлатї дар муассисањои хориљии 
Љумњурии Тољикистон, дигар намояндагињои вазорату идорањо дар хориља низ эъломия 
оид ба андоз аз даромади худро мувофиќи банди 6 њамин Тартиб пешнињод менамоянд. 

8. Эъломиякунанда барои дурустї ва пурра будани маълумоти дар эъломия оид ба 
андоз аз даромад нишондода масъулияти шахсї дорад.  

9. Эъломия  оид ба андоз аз даромад ба њолати рўзи охири сол, бо забони давлатї 
бо даст ё дар компютер хонапурї карда шуда, ба он мувофиќан бо дасти худ ё дар шакли 
электронї имзо гузошта мешавад.  

 
4.УЊДАДОРИЊОИ ХАДАМОТИ КАДРИИ  

МАЌОМОТ ВА Ё ТАШКИЛОТЊОИ ДАВЛАТЇ 
 

10. Хадамоти кадрии маќомот ва ё ташкилотњои давлатї уњдадор аст:  
- эъломиякунандагонро бо вараќаи эъломия оид ба андоз аз даромад ва Тартиби 

мазкур дар шакли коѓазї ва электронї таъмин намоянд ва ба онњо тартиби пур кардани 
эъломия оид ба андоз аз даромадро тавзењ дињанд; 

- барои эъломиякунандагон љињати дар шакли коѓазї ё электронї пешнињод 
кардани эъломия оид ба андоз аз даромад шароит муњайё намоянд; 

- фењристи бањисобгирии эъломияњо оид ба андоз аз даромадро пеш барад;  
- назорат ва таъмини пешнињоди сариваќтии эъломияњоро аз љониби 

эъломиякунанда анљом дињанд; 
- ба парвандаи шахсии эъломиякунанда эъломия оид ба андоз аз даромадро 

замима карда, махфї нигоњ доштани онњоро таъмин намоянд; 
- рўйхати шахсони дар муњлати муќарраршуда эъломия оид ба андоз аз даромад 

пешнињоднакардаро, дар давоми 3 рўзи корї аз санаи гузаштани муњлати пешнињод 
тањия карда, љињати андешидани чорањои дахлдор ба роњбари маќомот ва ё ташкилоти 
давлатї пешнињод намоянд. 

 
5. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ 

 
11. Дар сурати муайян гардидани маълумот дар бораи бардурўѓ пур кардани 

эъломия оид ба андоз аз даромад аз љониби эъломиякунанда, мувофиќи тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон санљиш гузаронида мешавад. 



12. Кормандони маќомот ва ё ташкилотњои давлатї, ки љињати пешбурди корњо 
вобаста ба эъломиякунонї масъул мебошанд, уњдадоранд махфияти маълумоти дар 
эъломия оид ба андоз аз даромад нишондодашударо таъмин намоянд. Барои ифшо 
кардани маълумот, ба ѓайр аз њолатњои муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон, онњо ба љавобгарї кашида мешаванд. 

13. Бањсњо оид ба масъалањои эъломиякунонї аз љониби роњбари маќомот ва ё 
ташкилоти давлатї  ё тариќи судї њал карда мешаванд. 

 
 

 
 

ЌАРОРИ 
ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
аз 24 июли соли 2020, №412                                           ш.Душанбе 

 
«Дар бораи эъломия оид ба вазъи молумулкї» 

 
Мутобиќи моддаи 8 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди 

коррупсия», моддаи 79 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Бонки миллии 
Тољикистон», моддаи 25 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти бонкї» ва 
моддаи 57 Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» Њукумати 
Љумњурии Тољикистон   ќ а р о р     м е к у н а д: 

1. Шакли эъломия оид ба вазъи молумулкї ва Тартиби пур кардан ва пешнињод 
намудани эъломия оид ба вазъи молумулкї тасдиќ карда шаванд (замимањои 1 ва 2).  

2. Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 августи соли 2005, №289 «Дар 
бораи тасдиќи Эъломия оид ба андоз аз даромад ва Эъломия оид ба вазъи амволии 
хизматчии давлатї» аз эътибор соќит дониста шавад. 

       
 

 Раиси  
Њукумати Љумњурии  

                   Тољикистон                                            Эмомалї Рањмон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 

 
 



 
 
 
 
 
 

Замимаи 2 
ба ќарори Њукумати 

Љумњурии Тољикистон 
аз 24 июли соли 2020, №412 

 
Тартиби  

пур кардан ва пешнињод намудани эъломия оид ба вазъи молумулкї  
 

1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ 
  

1. Тартиби пур кардан ва пешнињод намудани эъломия оид ба вазъи молумулкї 
(минбаъд-Тартиб) ќоидањои эъломиякунонии вазъи молумулкии довталабони мансабњои 
давлатї ва мансабњои ба онњо баробаркардашуда, шахсони ишѓолкунандаи мансабњои 
давлатї ва мансабњои ба онњо баробаркардашуда, кормандони Бонки миллии 
Тољикистон ва дигар ташкилотњои ќарзии давлатї (минбаъд-эъломиякунанда), муњлати 
пешнињод, бањисобгирии эъломияњо, инчунин уњдадорињои хадамоти кадрии маќомоти 
давлатї, ташкилотњои давлатї ва масъулияти эъломиякунандагони зеринро муайян 
менамояд: 

- номзадњо ва шахсони ишѓолкунандаи мансабњои давлатии њокимияти  давлатї; 
- довталабон ва ишѓолкунандагони мансабњои давлатии хизмати давлатї; 
- довталабон ва шахсони мансабдоре, ки ба хизматчиёни давлатї баробар карда 

шудаанд; 
- кормандони Бонки миллии Тољикистон ва дигар ташкилотњои ќарзии давлатї; 
- шахсоне, ки вазифањои ташкилию амрдињї ва маъмуриро дар корхонањо, 

муассисањо, ташкилотњои давлатї, дигар субъектњои хољагидори давлатї ва  субъектњои 
хољагидоре, ки дар онњо њиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медињад (минбаъд-
ташкилотњои давлатї), иљро менамоянд. 

2. Тартиби мазкур нисбат ба њайати техникї ва хизматрасони маќомоти давлатї, 
ташкилотњои давлатї, Бонки миллии Тољикистон ва дигар ташкилотњои ќарзии давлатї 
(минбаъд–маќомот ва ё ташкилоти давлатї) татбиќ намегардад. 

 
2. ТАРТИБИ ПУР КАРДАНИ ЭЪЛОМИЯ ОИД БА 

 ВАЗЪИ МОЛУМУЛКЇ 
  
3. Шакли эъломия оид ба вазъи молумулкї аз 7 боб иборат буда, бо тартиби зерин 

пур карда мешавад: 
1) дар боби 1 мувофиќи талаботи банди 9 Тартиби мазкур номи маќомот ва ё 

ташкилоти давлатии љойи кор, маќомоти давлатии дахлдор, ки эъломия оид ба вазъи 
молумулкї ба онљо пешнињод мегардад, санаи ќабул ва имзои роњбари маќомот ва ё 
ташкилоти давлатии љойи кор нишон дода шуда, ба он муњри маќомот ва ё ташкилоти 
давлатї гузошта мешавад; 

2) боби 2 «Маълумот оид ба эъломиякунанда» ном дошта, аз бандњои 1-5 иборат аст. 
Дар он насаб, ном ва номи падари эъломиякунанда мувофиќи шиноснома, мансаби 
ишѓолнамуда ва љойи кор, раќами мушаххаси андозсупоранда дар асоси шиноснома ё 
гувоњнома дар бораи додани раќами мушаххаси андозсупоранда, љойи истиќомати доимї ё 
мањалли будубоши муваќќатии ў, ки дар шиноснома ќайд шудааст, раќами телефон, 
нишонии электронии ў ва соли њисоботї (1 январ-31 декабри соли 20__) нишон дода 
мешавад; 

3) боби 3 «Маълумот дар бораи молу мулк» ном дошта, аз параграфњои 1-3 зерин 
иборат аст:  



- дар параграфи 1 «Молу мулки ѓайриманќул (биною иншоот)» маълумот дар 
бораи номгўи молу мулк (моликияти хусусї), аз љумла дар хориља (хонаи истиќоматї 
(квартира), хонаи истиќоматї (њавлї), бўстонсаро, дигар молу мулки ѓайриманкул), 
миќдори масоњати ишѓолнамуда (м2), мањалли љойгиршавї ва баќайдгирї, сана ва 
раќами баќайдгирии њуљљати тасдиќкунандаи њуќуќи моликият, маблаѓи андози 
пардохтшуда бо асъори миллї нишон дода мешавад. Дар банди 4 љадвал (Дигар молу 
мулки ѓайриманќул) дар њолати доштани дигар молу мулки ѓайриманќул (масалан, 
гараж, нуќтањои савдо, хўроки умумї, хизматрасонї ва ѓайра) дар сатри холї номи молу 
мулки мазкур нишон дода мешавад. Дар њолати доштани дигар молу мулки ѓайриманќул 
сатрњои нав кушода шуда, маълумот вобаста ба њар як номгўи молу мулк бо нишон 
додани номи молу мулк дар сатрњои алоњида дарљ карда мешавад. Њамчунин дар 
љамъбасти параграфи 1 љамъи масоњати молу мулк (м2), љамъи маблаѓи андози 
пардохтшуда барои номгўи бандњои 1-4 љадвал бо асъори миллї нишон дода мешавад; 

- параграфи 2 «Молу мулки ѓайриманќул (ќитъаи замин)» номида шудааст. Дар он 
номгўи ќитъањои замин, аз љумла дар хориља (ќитъаи замини наздињавлигї, ќитъаи 
замин барои хољагии ёрирасони шахсї, ќитъаи замин барои хољагии дењќонї (фермерї), 
дигар ќитъањои замин), масоњати ќитъањои замин (га), мањалли љойгиршавї ва 
баќайдгирии ќитъањои замин, ном, сана ва раќами баќайдгирии њуљљати тасдиќкунандаи 
њуќуќи истифодаи замин (масалан, шањодатнома дар бораи баќайдгирии давлатї ва 
ѓайра), маблаѓи андози барои ќитъаи замин пардохтшуда дар њар банд нишон дода 
мешавад. Дар њолати доштани дигар ќитъаи замин маълумот дар љои холии 
људогардидаи банди 4 љадвал (Дигар ќитъањои замин) бо нишон додани номи ќитъаи 
замин мувофиќи таъинот (масалан, барои боѓдорї, полизкорї), аз љумла дар хориља 
ворид карда мешавад. Дар њолати доштани боз дигар ќитъањои замин, сатрњои нав 
кушода шуда, маълумот оид ба њар як ќитъаи замин бо нишон додани таъиноти он дохил 
карда мешавад. Дар параграфи 2 њамчунин љамъи масоњати замин (га) ва љамъи маблаѓи 
андози пардохтшуда барои номгўи бандњои 1-4 љадвал бо асъори миллї нишон дода 
мешаванд; 

- дар параграфи 3 «Молу мулки манќул» маълумот оид ба номгўи  воситањои 
наќлиёт ва техникаи таъиноташон гуногун, аз љумла дар хориља (автомобили сабукрав, 
автомобили боркаш, мототсикл, техникаи кишоварзї, дигар воситањои наќлиёт ва 
техникањои таъиноташон гуногун), миќдор, тамѓа, соли истењсол, мањалли баќайдгирии 
наќлиёт ва техникањо, ном, сана, раќами њуљљати тасдиќкунанда, маблаѓи андози барои 
воситаи наќлиёт ва техникањо пардохтшуда нишон дода мешавад. Дар банди 5 љадвал 
(Дигар воситањои наќлиёт ва техникањои таъиноташон гуногун) дар љойи холї номи 
воситаи наќлиёт ва техникаи дигар нишон дода мешавад. Дар сурати доштани боз дигар 
воситаи наќлиёт ва техникаи таъиноти гуногун сатрњои нав кушода шуда, маълумот 
вобаста ба њар як номгў нишон дода мешаванд. Њамчунин дар параграфи 3 љамъи андози 
пардохтшуда барои њама намуди наќлиёт ва техникањо мувофиќи бандњои 1-5 љадвал бо 
асъори миллї нишон дода мешавад.  

4) дар боби 4 маълумот оид ба саршумори чорво ва паранда (чорвои калони 
шохдор, чорвои хурд, асп, паранда ва дигар њайвонот) дар алоњидагї нишон дода 
мешавад; 

5) боби 5 «Маълумот дар бораи доштани сањм дар ташкилотњои тиљоратї ва 
ќоѓазњои ќиматнок» ном дошта, аз 2 параграфи зерин иборат аст:                                         

 - дар параграфи 1  «Сањмдорї дар сармояи оинномавии ташкилотњои тиљоратї» 
шакли ташкилию њуќуќї ва номи ташкилоти тиљоратї (масалан, љамъияти сањомї, 
љамъияти масъулияташ мањдуд, ширкати хољагидорї, кооперативи тиљоратї ва ѓ.), 
мањалли љойгиршавии он (нишонї), сармояи оинномавии ташкилот дар асоси њуљљатњои 
таъсисии он бо асъори миллї, њиссаи иштирок (сањмияњо)-и эъломиякунанда бо фоиз аз 
сармояи оинномавї, ном, сана ва раќами шартнома ва ё дигар њуљљати тасдиќкунанда 
(масалан, шартномаи таъсисї) нишон дода мешавад; 

- дар параграфи 2 «Ќоѓазњои ќиматнок» маълумот дар бораи намуд (ном)-и ќоѓазњои 
ќиматнок (вомбарг, вексел, чек, сертификати бонкї, њуљљатњои дигаре, ки мувофиќи 
санадњои ќонунгузорї дар бораи ќоѓазњои ќиматнок ё бо тартиби муќаррарнамудаи 
онњо ба ќоѓазњои ќиматнок мансуб дониста шудаанд), аз љумла дар хориља, номи 



ташкилоте, ки ќоѓазњои ќиматнокро баровардааст, мањалли љойгиршавии ташкилот, 
шумораи ќоѓазњои ќиматнок, арзиши умумии ќоѓазњои ќиматнок, љамъи арзиши 
ќоѓазњои ќиматнок мувофиќи бандњои 1-4 љадвал бо асъори миллї нишон дода мешавад. 
Њангоми нишон додани арзиши ќоѓазњои ќиматнок арзиши номиналии онњо ба инобат 
гирифта мешавад. 

6) боби 6 «Маълумот дар бораи пасандозњо ва металлу сангњои ќиматбањо» ном 
дошта, аз параграфи 1 «Пасандозњо (амонатњо) дар бонкњо ва дигар ташкилотњои ќарзї» 
ва параграфи 2 «Металл ва сангњои ќиматбањо» иборат аст:  

- дар параграфи 1 ном ва мањалли љойгиршавии бонк ё дигар ташкилоти ќарзї, бо 
нишон додани намуди пасандозњо (амонатњо), аз љумла дар хориља, ном, сана ва раќами 
баќайдгирии њуљљати тасдиќкунанда, ки ташкилоти ќарзї бо эъломиякунанда дар бораи 
нигоњдории пасандоз (амонат) ё дигар дорої имзо кардааст (масалан шартнома), 
муњлати нигоњдории пасандоз (амонат), намуди асъор, маблаѓи пасандози 
эъломиякунанда дар ташкилоти ќарзї дар њар сатр, љамъи маблаѓи пасандоз (амонат) 
мувофиќи бандњои 1-4 љадвал нишон дода мешавад;  

- дар параграфи 2 маълумот дар бораи макони нигоњдорї (номи ташкилоти 
ќарзї), аз љумла дар хориља, ном ва намуди металл ва сангњои ќиматбањо, миќдор, иёр 
(проба), арзиши металл ва сангњои ќиматбањо, љамъи арзиши онњо мувофиќи бандњои 1-4 
љадвал бо асъори миллї нишон дода мешавад. 

7) дар боби 7 «Маълумот дар бораи уњдадорињои хусусияти молиявидошта» 
маълумот оид ба ном ва мањалли љойгиршавии ташкилоти ќарзї, дигар шахсони воќеї 
ва њуќуќї, сана ва раќами шартномаи байни ташкилоти ќарзї ва ќарзгиранда 
(эъломиякунанда), муњлати уњдадорї (ќарз), маблаѓи уњдадорї (ќарз) бо асъори миллї, 
фоизи солонаи уњдадорї (ќарз), баќияи ќарз ба санаи пешнињоди эъломия оид ба вазъи 
молумулкї, љамъи маблаѓи уњдадорї (ќарз) ва баќияи ќарз мувофиќи бандњои 1-4 љадвал 
нишон дода мешавад.   

4. Эъломиякунанда дар шакли эъломия оид ба вазъи молумулкї маълумот оид ба 
молу мулкеро нишон медињад, ки арзишашон чунин нишондињандањо барои њисобњоро 
ташкил намояд: 

- дар бобњои 3, 4, 5 ва 7 зиёда аз 1000 нишондињанда барои њисобњо; 
- дар боби 6 зиёда аз 3500 нишондињанда барои њисобњо. 
5. Дар сурати надоштани молу мулк дар љадвалњои дахлдори (бобњои  3-7) 

эъломия оид ба вазъи молумулкї аломати «____» гузошта мешавад. 
6. Эъломиякунанда ба эъломия оид ба вазъи молумулкии худ нусхаи  эъломия оид 

ба андоз аз даромадро бо тасдиќномаи маќомоти андоз дар бораи ќабули он замима 
менамояд. 

 
3. ТАРТИБИ ПЕШНИЊОД НАМУДАНИ ЭЪЛОМИЯ ОИД 

БА ВАЗЪИ МОЛУМУЛКЇ 
 
7. Дар эъломия оид ба вазъи молумулкї маълумот оид ба вазъи молумулкии 

эъломиякунанда дохил карда шуда, ба маќомот ва ё ташкилотњои давлатии љойи кор 
пешнињод карда мешавад. 

8. Эъломиякунанда уњдадор аст, ки  эъломия оид ба вазъи молумулкии худро дар 
муњлати зерин пешнињод намояд: 

- маротибаи аввал њангоми довталаби мансаби давлатї будан ё таъин (интихоб) 
ба мансаб барои соли љорї;  

- њар сол то 1 апрел барои соли гузашта. 
9. Роњбарони маќомот ва ё ташкилотњои давлатї, ки аз љониби Президенти 

Љумњурии Тољикистон, Раиси Њукумати Љумњурии Тољикистон ва ё бо розигии 
Президенти Љумњурии Тољикистон ба мансаб таъин карда мешаванд, эъломия оид ба 
вазъи молумулкии худро ба Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон ва 
роњбарони маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот бошанд ба раиси шањр ё ноњияи 
дахлдор пешнињод менамоянд. Дигар эъломиякунандагон эъломия оид ба вазъи 
молумулкии худро ба маќомот ва ё ташкилотњои давлатии љойи кор пешнињод мекунанд. 



10. Шахсони ишѓолкунандаи мансабњои давлатї дар муассисањои хориљии 
Љумњурии Тољикистон, дигар намояндагињои вазорату идорањо дар хориља низ эъломия 
оид ба вазъи молумулкии худро мувофиќи банди 9 Тартиби мазкур пешнињод 
менамоянд. 

11. Эъломиякунанда барои эътимоднок ва пурра будани маълумоти дар эъломия 
оид ба вазъи молумулкї нишондода масъулияти шахсї дорад.  

12. Эъломия оид ба вазъи молумулкї бо забони давлатї бо даст ё дар компютер 
хонапурї карда шуда, ба он мувофиќан бо дасти худ ё дар шакли электронї имзо 
гузошта мешавад.  

 
4. УЊДАДОРИЊОИ ХАДАМОТИ КАДРИИ 

МАЌОМОТ ВА ТАШКИЛОТЊОИ ДАВЛАТЇ 
 
13. Хадамоти кадрии маќомот ва ташкилотњои давлатї уњдадоранд:  
- эъломиякунандагонро бо вараќаи эъломия оид ба вазъи молумулкї ва Тартиби 

мазкур дар шакли ќоѓазї ва электронї таъмин намуда, ба онњо тартиби пур кардани 
эъломия оид ба вазъи молумулкиро тавзењ дињанд;  

- фењристи бањисобгирии эъломияњо оид ба вазъи молумулкиро пеш барад;  
- барои супоридани эъломия оид ба вазъи молумулкї маълумотнома дињанд; 
- назорат ва таъмини сариваќтии пешнињоди эъломияњо оид ба вазъи 

молумулкиро аз љониби эъломиякунанда анљом дињанд; 
- ба парвандаи шахсии эъломиякунанда эъломия оид ба вазъи молумулкиро 

замима карда, махфї нигоњ доштани онњоро таъмин намоянд; 
- рўйхати шахсони дар муњлати муќарраршуда эъломия оид ба вазъи молумулкї 

пешнињоднакардаро, дар давоми 3 рўзи корї аз санаи гузаштани муњлати пешнињоди он 
тањия карда, љињати андешидани чорањои дахлдор ба роњбари маќоми давлатї ва 
ташкилоти давлатї пешнињод намоянд.  

5. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ 
 

14. Дар сурати пайдо гардидани маълумот дар бораи ошкоро бардурўѓ пур 
кардани эъломия оид ба вазъи молумулкї аз љониби эъломиякунанда, мувофиќи тартиби 
муќаррарнамудаи санадњои меъёрии њуќуќї санљиш гузаронида мешавад. 

15. Кормандони маќомот ва ё ташкилотњои давлатї, ки љињати пешбурди корњо 
вобаста ба эъломиякунонї масъул мебошанд, уњдадоранд махфияти маълумоти дар 
эъломия оид ба вазъи молумулкї нишондодашударо таъмин намоянд. Барои ифшо 
кардани маълумот, ба истиснои њолатњои муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон, онњо ба љавобгарї кашида мешаванд. 

16. Бањсњо оид ба масъалањои эъломиякунонї аз љониби роњбари маќомот ва 
ташкилоти давлатї ё тариќи судї њал карда мешаванд. 

 


