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Ҳамватанони азиз!
Бунёдкорони неругоҳи барқи 

обии «Роғун»!
М еҳ м о н о н  в а  ҳо з и р и н и 

гиромӣ!
Имрӯз шодиву нишоти мар-

д у м и  ш а р и ф и  То ҷ и к и с т о н и 
соҳибистиқлол ҳадду канор на-
дорад, чунки орзуи чандинсолаи 
хурду бузурги кишвар – ба кор оғоз 
кардани агрегати якуми иншооти 
тақдирсози мамлакат — неругоҳи 
барқи обии «Роғун» ва истеҳсоли 
барқи аввалин дар он амалӣ гар-
дид.

Ин санаи таърихӣ дар таърих-
номаи навини Тоҷикистони озоду 
соҳибихтиёр бо ҳарфҳои заррин 
сабт ва боиси ифтихору сарфарозии 
наслҳои имрӯзу ояндаи халқамон 
мегардад.

Ба ин муносибат кулли соки-
нони мамлакат ва ҳамватанони 
бурунмарзиамонро самимона ва 
сидқан табрик менамоям.

И н  л а ҳ з а ҳо и  т а ъ р и х и р о , 
ҳамчунин, ба шумо, бунёдгарони 
ин кохи бошукуҳи нур, ки дар май-
дони заҳмати созанда, саҳнаи нангу 
номуси миллӣ шуҷоату матонат ва 
эҳсоси гарми ватандӯстӣ нишон 
додед, табрик мегӯям ва ба ҳар 
яки шумо аз номи тамоми марду-
ми тоҷик, аз номи худ ва Ҳукумати 
Тоҷикистон миннатдории самимӣ 
изҳор менамоям!

Ҳукумати мамлакат, бо вуҷуди 
мушкилоти зиёди молиявию 
иқтисодӣ, аз рӯзҳои аввал бо дар-
ки масъулияти бузург дар назди 
мардуми тоҷик тамоми захираву 
имкониятҳои мавҷударо ба бунё-
ди неругоҳ ва фароҳам овардани 
шароити мусоиди корӣ барои му-
тахассисону коргарони он сафарбар 
намуд.

Зеро мо амиқан дарк мекардем, 
ки «Роғун» омили муҳимтарини 
пешрафти иқтисодиву иҷтимоии 
кишвар, зиндагии осудаи мардум, 
яъне ояндаи ободи Тоҷикистони 
маҳбубамон мебошад.

Дар натиҷаи тадбирҳои дар 
ин самт амалинамудаи Ҳукумат ва 
ба шарофати заҳмати содиқонаи 
шумо, бунёдгарони ин иншоо-
ти таърихӣ имрӯз мо ба яке аз 
ҳадафҳои стратегии миллиамон 
— таъмин намудани истиқлолияти 
энергетикӣ, яъне шарти асосии 
ҳалли масъалаҳои муҳимтарини 
и қ т и с од и ву  и ҷт и м о и и  к и ш -
вар ва дар айни замон тавсеаи 
ҳамкориҳои минтақавӣ хеле наздик 
шудем.

Чунки «Роғун» бо истифода аз 
манбаи таҷдидшавандаи истеҳсоли 
нерӯ ва барқи аз лиҳози экологӣ 
тозаи худ ба ҳамаи кишварҳои 
минтақа хизмат карда, обанбори он 
барои танзими захираи об, хусусан, 
дар солҳои камобиву хушксолӣ 
нақши бузург хоҳад бозид.

Қобили зикр аст, ки корҳои сох-
тмону васли таҷҳизот дар нерӯгоҳ бо 
риояи стандартҳои байналмилалӣ, 
ташхиси ҳамаҷониба аз ҷониби 
коршиносони баландихтисосу 
соҳибтаҷриба ва ҷалби ширкатҳои 
бонуфузи ҷаҳон анҷом дода шу-
данд ва ин кор то анҷоми пурраи 
иншоот идома пайдо хоҳад кард.

Махсус таъкид месозам, ки 
корҳои ташхиси лоиҳа аз ҷониби 
беҳтарин мутахассисону коршино-
сони Бонки умумиҷаҳонӣ панҷ-шаш 
сол идома пайдо карданд.

Бунёди сарбанди нерӯгоҳ, ки 
сатҳи баланди касбият ва таҷрибаи 
зиёдро тақозо менамояд, ба уҳдаи 
ғолиби тендери байналмилалӣ 
— Ширкати итолиёии “Салини 
Импреҷило” вогузор гардидааст.

Тавре ки ҳамватанони азизамон 
дар ёд доранд, мо 29-уми октябри 
соли 2016 маҷрои дарёи Вахшро 
тағйир додем, ки ин ба бунёди 
таҳкурсии пешдарғоти сарбанди 
335-метраи нерӯгоҳ асоси боэъти-
мод гузошт.

То  имрӯз  бунёди толори 
мошинҳо ва трансформаторҳо, 
ки дар зери кӯҳ ҷойгир шудааст, 
бо насби қисми агрегатҳо амалӣ 
гардидааст, ки дар ҷаҳон назир 
надорад.

Ман аз номи Ҳукумат ва мар-
думи Тоҷикистон ба созмонҳои 
байналмилалии молиявӣ, ҳамаи 
муҳандисону мутахассисони вата-
ниву хориҷӣ, аз ҷумла роҳбарону 
кормандони ширкатҳои бонуфузи 
чандин кишварҳои хориҷӣ, ки вас-
лу насб ва банду басти таҷҳизоти 
гидрогенератори агрегати шашу-
ми нерӯгоҳро бо сифати баланд 
ва дар муҳлати муқарраршуда 
анҷом дода, ҳоло чунин корро дар 
агрегати панҷум идома дода исто-
даанд, миннатдории самимӣ баён 
менамоям.

Корҳои сохтмону васлкунӣ дар 
нерӯгоҳи барқи обии «Роғун» бо 
ҷалби 67 ташкилоту муассисаҳо, 

пудратчиёни номдори ватаниву 
хориҷӣ ва шумораи умумии зиёда 
аз 22 ҳазор нафар мутахассисону 
коргарон, ки беш аз 90 фоизи онҳо 
шаҳрвандони Тоҷикистон мебо-
шанд, инчунин, бо истифодаи 3600 
мошину механизмҳо амалӣ гарди-
да истодаанд.

Қобили зикр аст, ки бунёди ин 
нерӯгоҳ аз ҳар шахсе, ки дар он 
иштирок мекунад, пеш аз ҳама, 
нақбканҳо ва умуман, ҳамаи му-
тахассисону коргарон заҳмати сахт 
ва матонати зиёдро талаб мекунад, 
зеро 90 фоизи корҳо дар зери за-
мин анҷом дода мешаванд.

Воқеан, нерӯгоҳи «Роғун» ба-
рои ҳамаи ширкатҳои ватаниву 
хориҷӣ мактаби бисёр нодир буда, 
ҳазорон нафар мутахассисони 
соҳибтаҷрибаи тоҷикро ба бозори 
байналмилалии сохтмони иншоо-
ти гидроэнергетикӣ омода карда 
истодааст.

Бовар дорам, ки таҷрибаи бойи 
мутахассисони Тоҷикистон дар 
оянда на танҳо дар дохили кишвар, 
балки дар мамолики дигар низ 
васеъ истифода хоҳад шуд.

Ҳамватанони азиз!
Дар кишвари мо тайи 27 соли 

Истиқлолияти давлатӣ бо мақсади 
афзоиш додани иқтидорҳои 
истеҳсолии соҳаи энергетика, 
таҳкими низоми энергетикӣ, ба-
ланд бардоштани сифат ва эъти-
моднокии таъминоти соҳаҳои мух-
талифи иқтисодиёту иҷтимоиёт бо 
барқ, дастрасии доимии муштари-
ён ба нерӯи барқ ва кам намудани 
талафоти техникии он, дар маҷмӯъ, 
25 лоиҳа ба маблағи умумии 23 

миллиард сомонӣ амалӣ гарди-
да, ҳоло татбиқи 9 лоиҳаи дигар 
ба маблағи умумии 6 миллиард 
сомонӣ идома дорад.

Дар баробари ба истифода 
супоридани иншооти навбати ав-
вали нерӯгоҳи “Роғун” ва истеҳсоли 
барқи аввал, ки ҳоло мо шоҳиди 
ин рӯйдоди таърихӣ гардидем, то 
имрӯз дар дигар иншооти асосиву 
ёрирасони он низ корҳои зиёде 
анҷом ёфтаанд.

Аз ҷумла бунёди хатти интиқоли 
барқи 500-киловолтаи “Роғун- Ду-
шанбе” ба маблағи 745 миллион 
сомонӣ ва зеристгоҳи барқии 
нерӯгоҳ бо харҷи 630 миллион 
сомонӣ сохта ва ба истифода дода 
шуд.

Ба шарофати иншооти зикршу-
да чанд лаҳза пеш нерӯгоҳи барқи 
обии “Роғун” ба шабакаи ягонаи 
энергетикии Тоҷикистон пайваст 
гардид ва барқи истеҳсоли “Роғун” 
ба хонадони ҳар як сокини кишвар 
расид.

Корҳои сохтмону васлгарӣ дар 
нақбҳои сохтмонии якуму дуюм 
пурра ба анҷом расонида шуданд 
ва нақби сохтмонии сеюм низ, ки 
бо тавсияи коршиносони Бонки 
умумиҷаҳонӣ ба хотири таъмини 
бехатарии иншоот ҳангоми серобии 
эҳтимолӣ ба нақша гирифта шуда-
аст, дар муҳлати муқарраргардида 
сохта шуд.

Барои ба истифода додани 
агрегатҳои минбаъда корҳо дар 
нақбҳои нақлиётиву ёрирасон низ 
вусъат ёфта истодаанд ва бо итми-
нон гуфта метавонем, ки агрегати 
дуюми нерӯгоҳ тибқи нақша соли 
2019 ба кор андохта мешавад.

Хотирнишон месозам,  ки 
марҳалаи имрӯза ҳанӯз оғози кор 
буда, барои пурра ба анҷом ра-
сонидани корҳо дар нерӯгоҳ вақт 
ва заҳмати зиёд зарур аст. Вале 
бо дарназардошти таҷриба ва 
натиҷаҳои то имрӯз бадастоварда-
амон дилпурона изҳор медорам, 
ки мо бунёди нерӯгоҳи барқи 
обии «Роғун»-ро дар муҳлати 
муқарраргардида ба анҷом мера-
сонем.

Ҳукумати Тоҷикистон аз оғози 
корҳои сохтмон то имрӯз иншооти 
нерӯгоҳро аз ҳисоби буҷети давлат 
дар ҳаҷми умумии 24 миллиард 
сомонӣ маблағгузорӣ намуд.

Танҳо барои иҷрои корҳои сох-
тмони пешдарғот аз соли 2016 то 
инҷониб сеюним миллиард сомонӣ 
сарф шудааст.

Мардуми шарифи Тоҷикистон 
хуб дар хотир доранд, ки ман 
5-уми январи соли 2010 ба онҳо 
муроҷиат намуда, даъват карда 
будам, ки саҳми худро дар бунёди 
нерӯгоҳи барқи обии «Роғун», яъне 
манбаи нуру гармии хонадони хеш 
гузоранд.

Дар ин лаҳзаҳои фараҳбахш 
ба ҳамаи онҳое, ки даъвати моро 
пазируфта, саҳмияҳои нерӯгоҳро 
харидорӣ карданд ва барои 
оғози корҳои сохтмони он саҳми 
ватандӯстона гузоштанд, миннат-
дории самимӣ баён мекунам.

Дар ин рӯзи саиду муборак ба 
намояндагони ҳамаи ширкатҳои 
хориҷие,  ки дар ин иншоо -

ти тақдирсози халқи мо паҳлу 
ба паҳлу бо бунёдкорони тоҷик 
заҳмат мекашанд, инчунин, ба 
аъзои Шӯрои нозирони Ҷамъияти 
саҳҳомии «Нерӯгоҳи барқи обии 
«Роғун» изҳори сипос карда, ба 
онҳо дар фаъолияти минбаъдаа-
шон барору комёбиҳои нав орзу 
менамоям.

Азми қатъӣ ва иродаи матини 
фарзандони ватандӯст ва бонангу 
номусе, ки ҳоло дар ин майдони 
заҳмати мардона мушоҳида ме-
гардад, моро ба ояндаи ободи 
Тоҷикистони азизамон умеди қавӣ 
мебахшад.

Баъди гузашти айём мову фар-
зандонамон бо ифтихор хоҳем 
гуфт, ки нерӯгоҳи «Роғун» — ин 
кохи бузурги нури миллатро мо 
бо заҳмати худамон, яъне бо саъю 
талоши халқи бузургворамон ва бо 
ҳамкории беҳтарин мутахассисони 
кишварҳои дунё бунёд кардем.

«Роғун» баъди пурра ба кор 
даромадани он боргоҳи бузурги 
нуру гармӣ мешавад, орзуи чан-
динсолаи миллати тамаддунсози 
мо амалӣ мегардад ва кулли нияту 
нақшаҳои мардуми шарифи тоҷик 
ба воқеият табдил меёбанд.

«Роғун» имрӯз ва дар оянда 
низ мояи ифтихори ҳар як фарди 
Ватан, сарчашмаи ватандӯстиву 
ватанпарастӣ ва эҳсоси гарми ва-
тандориву сарбаландии мардуми 
тоҷик хоҳад буд!

Бори дигар, агрегати аввал, 
нури аввал ва нахустшӯълаи 
чароғистони бузурги миллатро, 
ки ба ҳар хонадони кишвар расид, 
яъне оғози давраи нави ҳаёти 
ҷомеа ва давлатро ба тамоми 
мардуми сарбаланди Тоҷикистони 
азизу соҳибистиқлол ва ҳамаи 
шумо, ҳозирини арҷманд сидқан 
ва самимона табрик мегӯям.

Оғози кори «Роғун» — кохи 
бузурги нур, шарти пешрафти усту-
вори Ватан, рӯзгори обод ва рӯи 
сурхи ҳар як фарди мамлакат му-
борак бошад, ҳамватанони азиз!

Ҳ а з о р о н  а ҳс а н у  о ф а р и н 
ба бунёдкорони «Роғун» — 
қаҳрамонони арсаи заҳмати со-
зандаву мардона!

Шараф ба мардуми ватандӯсту 
ватанпараст,  бонангу номус 
ва заҳматпешаву сарбаланди 
Тоҷикистон!

Халқи бузургвори ман! Хонадо-
ни ҳар як фарди ту аз нури «Роғун» 
то абад равшан, қалби хурду бу-
зурги сокинонат то ҷовидон гарм 
аз меҳри Ватан бошад!

Ҷовидон бод истиқлоли давла-
ти тоҷикон!

Пояндаву абадӣ бод сулҳу 
оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати 
миллӣ дар Ватани маҳбубамон – 
Тоҷикистон!

Роҳат сафеду пурнур, озодиву 
истиқлолат ҷовидонӣ, қадамҳоят 
ба сӯи фардои обод устувор ва 
хонадани ҳар як фарзандат пур 
аз хушбахтиву иқбол бошад, 
Тоҷикистони азиз!

Ҳамеша саломату сарбаланд 
ва хушбахту хушиқбол бошед, 
ҳамватанони азиз!

СУХАНРОНИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН 
ДАР МАРОСИМИ ОЃОЗИ КОРИ АГРЕГАТИ ЯКУМИ 

НЕРУГОЊИ БАРЌИ ОБИИ «РОЃУН»
16 ноябри соли 2018, шаҳри Роғун
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Пешвои муаззами мил-
лат Эмомалӣ Раҳмонро дар 
Фурудгоҳи муваққатии майдони 
сохтмони Роғун Сарвазири мам-
лакат Қоҳир Расулзода истиқбол 
гирифтанд.

Ҳамчунин, барои иштирок 
дар ин рӯйдоди таърихӣ намоян-
дагони воломақоми кишварҳои 
гуногуни олам, аз ҷумла Феде-
ратсияи Россия, Ҷумҳуриҳои 
Италия, Ҳиндустон, Покистон, 
Афғонистон, Белорус, Украи-
на, Ӯзбекистон, Қазоқистон, 
Қирғизистон, дигар давлатҳо ва 
ташкилоту созмонҳои бонуфузи 
минтақавию байналмилалӣ ба 
Тоҷикистон ташриф овардаанд.

Ба кор даровардани агрега-
ти якуми ин иншооти бузурги 
гидроэнергетикӣ дар сархати 
хабарҳои воситаҳои ахбори 
оммаи байналмилалӣ қарор 
дорад. Маросими тантанавии ба 
кор даровардани агрегати якуми 
Неругоҳи барқи обии «Роғун» 
мустақиман тавассути ҳамаи 
шабакаҳои давлатии телевизи-
он ва радиои Тоҷикистон пахш 
гардид. Ҳамзамон ин чорабинии 
муҳимро бештар аз 200 на-
фар рӯзноманигорони дохил ва 
хориҷи кишвар, агентиҳои итти-
лоотии бонуфузи байналмилалӣ 
аз Амрико, Италия, Олмон, Рос-
сия, Япония, Британияи Кабир, 
Хитой, Покистон, Қазоқистон, 
Қирғизистон, Ӯзбекистон ва 
дигар давлатҳо васеъ инъикос 
намуданд.

Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон нахуст дар 
маҳалли сохтмони Неругоҳи 
барқи обии Роғун хатти баланд-
шиддати интиқоли неруи барқи 
500 кВ-и “Душанбе-Роғун”-ро 
бо пахши васлак ба истифода 
дода, орзуву омоли деринаи 
миллати тоҷикро ҷомаи амал 

пӯшониданд.
Х а т т и  б а л а н д ш и д д а т и 

интиқоли неруи барқи 500 кВ-и 
“Душанбе- Роғун” дар доираи 
лоиҳаи “Барқарорсозӣ ва сох-
тмони хати баландшиддати 
интиқоли неруи барқи 500 кВ 
дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ” 
амалӣ шуда, арзиши умумии 
тарҳ 650 миллион сомонӣ ме-
бошад. Лоиҳаи мазкур моҳи 
сентябри соли 2017 оғоз ёфта, 
анҷоми татбиқи лоиҳа тибқи 
нақша моҳи августи соли 2021 
пешбинӣ шудааст.

Сипас, Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба фаъолияти Дастгоҳи 
тақсимкунандаи пӯшидаи элега-
зии Неругоҳи барқи обии Роғун 
оғози расмӣ бахшиданд.

Корҳои васлгарии таҷҳизоти 
Дастгоҳи маҷмӯии пӯшидаи 
тақсимкунии элегазӣ “КРУЭ” 
ҳанӯз моҳи феврали соли 2018 
бо иштироки мутахассисони 
варзидаи маҳаллӣ бо сифати 
баланд ба анҷом расонида шуда 
буд.

Дар ин иншооти болопӯшида 
19 адад дастгоҳи элегазии 500 
кВ ва 4 дастгоҳи элегазии 220 
кВ насб гардидааст. Интиқоли 
неруи барқ аз ин иншоот ба си-
стемаи ягонаи энергетикии мам-
лакат тавассути шаш хати барқи 
ҳавоии 500 кВ сурат мегирад. 
Ҳамчунин, аз таҷҳизоти мазкур 
тавассути як хати дузанҷираи 
220 кВ то Зеристгоҳи барқии 
шаҳри Роғун неруи барқ интиқол 
дода хоҳад шуд.

Ф а ъ о л и я т и  и н  м а р к а -
зи муқтадир дар ҳамкорӣ бо 
ширкати овозадори олмонии 
Siemens бо сифати баланд бу-
нёд шуд. Маҳз аз ҳамин толор 

тавассути дастгоҳҳои истеҳсоли 
ширкати бонуфузи ҷаҳонӣ 
неруи барқи дар НБО Роғун 
истеҳсолшаванда ба хатҳои 
баландшиддат интиқол дода 
мешавад.

Дар дохили бинои КРУЭ 57 
полюси васлакҳои элегазии 
500 кВ, 99 трансформатори 
ҷараёнӣ, 30 модули дарозку-
нанда, 168 адад ҷудокунанда, 
48 трансформатори шиддат ва 
30 адад маҳдудкунандаи шид-
дати 500 кВ васл карда шуданд. 
Дар байни 36 полюс модулҳои 
мобайнии ҷараёнгузар насб 
гардидааст. Ҳамаи полюсҳои 500 
кВ бо металлоконструксияҳои 
муҳофизатӣ ҷиҳозонида шуда-
анд.

16 ноябри соли 2018 дар таъ-
рихи давлатдории Тоҷикистони 
соҳибистиқлол рӯйдоди муҳиму 
тақдирсоз ба вуқӯъ пайваста, 
қадами устуворе барои раси-
дан ба истиқлолияти комили 
энергетикӣ гузошта шуд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
вазъияти тантанавӣ агрегати 
якуми Неругоҳи барқи обии 
«Роғун»-ро ба кор даровар-
данд ва ба фаъолияти ин ин-
шооти бузурги аср, ки ба рушду 
тараққиёти кишвар мусоидат 
хоҳад кард, оғоз бахшиданд.

Дар маросими ба кор да-
ровардани агрегати якуми 
Неругоҳи барқи обии «Роғун» 
коргарони неругоҳ, фаъолону 
зиёиёни кишвар, ҷавонон, 
собиқадорони меҳнат, намоян-
дагони корпусҳои дипломатии 
муқими Душанбе ва корши-
носони ташкилоту созмонҳои 
бонуфузи ҷаҳон иштирок кар-
данд.

Баъди ба кор дароварда-
ни агрегати якум неруи барқи 
«Роғун» ба системаи умумии 
энергетикии мамлакат интиқол 
дода шуд. Акнун равшанию 
гармии кохи нури Тоҷикистон 
– НБО-и «Роғун» ба хонадони 
тоҷикистониён ворид гардид. 
Мардуми шарафманди тоҷик 
ин рӯзро бесаброна интизор 
буданд.

Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар расми 
мавриди баҳрабардорӣ қарор 
гирифтани аввалин агрегати 
неругоҳ таъкид доштанд, ки 
“расидан ба ин рӯзи некро тамо-
ми сокинони Тоҷикистон солҳо 
интизор буданд ва фарзандони 

бонангу номуси Ватан – мутахас-
сисону сохтмончиёни баландих-
тисос барои наздик овардани 
чунин рӯзи таърихӣ шабонарӯз 
заҳмат кашиданд. Яъне имрӯз 
рӯзи равшаниву нур ва расидан 
ба ормонҳои миллӣ мебошад”.

Дар толори мошинҳо Пре-
зиденти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 
ин рӯйдоди таърихӣ-мавриди 
баҳрабардорӣ қарор гирифтани 
аввалин агрегати НБО “Роғун” 
дар китоби “Роғун-Кохи нур” 
соядаст гузоштанд.

Д а қ и қ и я т и  ко р и  а в в а -
лин агрегати Неругоҳи барқи 
обии “Роғун”,  ки мавриди 
баҳрабардорӣ қарор гирифт, бо 
гузоштани танга муайян карда 
шуд ва ҳамин тавр кори нахустин 
агрегати неругоҳ ҷавобгӯи тала-
бот арзёбӣ гардид.

Ёдовар мешавем, ки 29 ок-
тябри соли 2016 бо иштиро-
ки бевоситаи Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бу-
нёди сарбанди Неругоҳи барқи 
обии «Роғун» оғоз гардида буд. 
Ҳамон рӯз Президенти мамлакат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон паси 
чамбараки булдозер нишаста, 
расо якуним соат бо пеш кар-
дани сангу шағал маҷрои дарёи 
Вахшро бастанд ва ба бунёди 
сарбанди ин неругоҳи азим 
ҳусни оғоз бахшиданд.

Н е р у г о ҳ и  б а р қ и  о б и и 
«Роғун», пуриқтидортарин 
иншоотҳои силсилаи неругоҳҳои 
рӯди Вахш, аз 6 агрегат иборат 
аст, ки тавоноии ҳар кадом 600 
мегаваттро ташкил медиҳад. 
НБО-и «Роғун» бо иқтидори 
3600 мегаватт (беш аз 17 милли-
ард киловатт-соат) калонтарин 
неругоҳи барқи обӣ дар минтақа 
хоҳад буд. Ин рақам нисбат ба 
иқтидори истеҳсолии Неругоҳи 
барқи обии «Норак» якуним 
баробар зиёд мебошад.

«Роғун»-ро Сарвари дав-
лат ҳаёту мамоти мардуми 
Тоҷикистон номидаанд. Ба фа-
ъолият оғоз кардани неругоҳ 
рӯйдоди муҳим дар таърихи дав-
латдории миллати тоҷик аст ва 
он дар китоби таърихи миллати 
мо бо ҳарфҳои заррин навишта 
хоҳад шуд. Зеро барқи аз ҷиҳати 
экологӣ тозаи неругоҳ эҳтиёҷи 
ба барқ доштаи Тоҷикистонро 
комилан конеъ карда, барои 
инкишофи иқтисодиёти кишвар 
такони ҷиддӣ мебахшад.

Имрӯз агрегати якум ба фаъо-
лият оғоз кард. Соли минбаъда 
агрегатҳои дигари неругоҳ бо 

азму иродаи қавии коргаро-
ни матинирода ба кор даро-
варда мешаванд. Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бо сиёсати дуранде-
шона ва башардӯстонаи худ 
барои мардуми кишвар ҳамеша 
ғамхорӣ менамоянд.

Ҳар як ташрифи Сарвари 
давлат ба майдони сохтмо-
ни неругоҳ рӯҳияи коргарони 
ин кохи нурофаринро болида 
мекард ва бараъло мушоҳида 
мегардид , ки онҳо дастуру 
ҳидоятҳои Президенти мамлакат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро 
оид ба устувору босифат анҷом 
додани ҳар як амал сармашқи 
кори худ қарор додаанд.

Дар сохтмони неругоҳ бо 
ҳидоятҳои созандаи Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон беш аз 25 ҳазор на-
фар сохтмончиёну муҳандисон 
ва дигар кормандони техникӣ 
саҳми арзанда гузоштанд. Кор-
намоии сохтмончиён барои ба 
кор даровардани агрегатҳои 
дигари неругоҳ идома дорад.

Бунёду  бар қар о р со зии 
ин иншооти муҳиму стратегӣ 
барои таъмини зиндагии са-
зовори наслҳои имрӯзу оян-
даи Тоҷикистони азиз хизмат 
хоҳад кард. Он барои рушди 
иқтисодиёт ва дар маҷмӯъ ба-
рои пешрафти тамоми соҳаҳои 
хоҷагии халқи мамлакат зами-
наи мусоид фароҳам меорад. 
Баъди пурра ба истифода до-
дани неругоҳ имкон аст, ки дар 
кишвар даҳҳо корхонаҳои хурду 
бузурги саноатӣ ифтитоҳ ва 
ҳазорҳо ҷойҳои нави корӣ таъсис 
дода шаванд.

Дар даврони соҳибистиқлолӣ 
ба  хотири амалӣ сохтани 
нақшаву барномаҳои созандаи 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷиҳати расидан ба истиқлолияти 
энергетикӣ ва амалӣ кардани 
ҳадафҳои неки Сарвари давлат 
баҳри таъмини зиндагии шоиста 
барои мардуми шарафманди 
тоҷик, бо дастуру ҳидоятҳои 
Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон истифодаи 
о қ и л о н а ву  с а р ф а ко р о н а и 
захираҳои гидроэнергетикӣ, 
сохтмону таҷдиди неругоҳҳои 
хурду бузурги барқи обӣ оғоз 
гардида, хатҳои баландшид-
дати интиқоли неруи барқ ва 
зеристгоҳҳои барқӣ бунёд карда 
шуданд.

(Давомаш дар саҳ.4)

МАРОСИМИ БА КОР 
ДАРОВАРДАНИ АГРЕГАТИ ЯКУМИ 
НЕРУГОЊИ БАРЌИ ОБИИ «РОЃУН»
16 ноябри соли 2018 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
— Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати иштирок дар маросими 
ба кор даровардани агрегати якуми Неругоҳи барқи обии 
“Роғун” ба шаҳри Роғун ташриф оварданд.
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(Аввалаш дар саҳ.3)
Оғози корҳои барқарорсозӣ 

ва бунёди Неругоҳи барқи обии 
«Роғун», таҷдиду азнавсозии 
неругоҳҳои барқи обии «Норак», 
«Сарбанд» ва «Қайроққум», 
мавриди истифода қарор ги-
рифтани неругоҳҳои барқи обии 
«Сангтӯда — 1», «Сангтӯда — 
2», Помир – 1, Неругоҳи барқи 
обии «Тоҷикистон» дар балан-
дии 3500 метр аз сатҳи баҳр 
дар ноҳияи дурдасти Мурғоб, 
Маркази барқу гармидиҳии Ду-
шанбе -2, зеристгоҳҳои барқии 
500 киловолтаи «Душанбе» ва 
«Суғд», хати интиқоли барқи 500 
киловолтаи «Ҷануб-Шимол», 
Дастгоҳҳои тақсимкунандаи 
пӯшидаи элегазии 220 ва 500 
киловолта дар Неругоҳи барқи 
обии Норак,  зеристгоҳҳои 
барқии 220 киловолтаи «Ло-
лазор», «Хатлон», «Айнӣ», 
«Шаҳристон», «Шаҳринав», «Ге-
ран — 2», хатҳои интиқоли барқи 
220 киловолтаи «Лолазор-Хат-
лон», «Тоҷикистон-Афғонистон», 
«Хуҷанд-Айнӣ», «Қайроққум-
Суғд», «Айнӣ-Рӯдакӣ» ва оғози 
татбиқи воқеии лоиҳаи КАСА 
– 1000 аз ҷумлаи комёбиҳои 
бузурги Тоҷикистон дар роҳи 
расидан ба истиқлолияти ко-
мили энергетикӣ мебошанд, 
ки таҳти роҳнамоии бевоси-
таи Пешвои хирадманду ду-
рандеш муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон амалӣ карда шудаанд. 
Бо татбиқи лоиҳаҳои мазкур 
дар даҳ соли охир иқтидорҳои 
истеҳсолии системаи энергети-
кии кишвар 1320 мегават зиёд 
ва беш аз 1300 километр хатҳои 
интиқоли барқи баландшиддати 
500, 220 ва 110 киловолта мав-
риди баҳрабардорӣ қарор дода 
шуданд.

Баъди ба кор андохтани агре-
гати якуми Неругоҳи барқи обии 
“Роғун” Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ — Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
мавзеи бунёди садди неругоҳ, 
дар назди шумораи зиёди мар-
дум, ки ба хотири иштирок дар 
маросими оғози кори агрега-

ти якум ҷамъ омада буданд, 
суханронӣ карданд.

П р е з и д е н т и  м а м л а к а т 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кул-
ли шаҳрвандони кишвар ва 
ҳамватананони бурунмарзиро 
бо ин рӯйдоди муҳим табрику 
таҳният гуфтанд.

Сарвари давлат ба сохтмон-
чиён, бунёдгарони ин кохи 
бошукуҳи нур, ки дар майдони 
заҳмати созанда, саҳнаи нангу 
номуси миллӣ шуҷоату матонат 
ва эҳсоси гарми ватандӯстӣ ни-
шон доданд, аз номи тамоми 
мардуми тоҷик, аз номи худ ва 
Ҳукумати Тоҷикистон миннат-
дории самимӣ изҳор намуданд.

Таъкид гардид, ки Ҳукумати 
мамлакат аз рӯзҳои аввали 
соҳибистиқлолӣ ба хотири таъ-
мини рушди устувор тамоми за-
хираву имкониятҳои мавҷударо 
барои бунёди неругоҳҳо сафар-

бар намуд. Роҳбарияти давлату 
ҳукумат амиқан дарк мекарданд, 
ки “Роғун” омили муҳимтарини 
пешрафти иқтисодиву иҷтимоии 
кишвар,  зиндагии  осудаи 
мардум, яъне ояндаи ободи 
Тоҷикистони маҳбубамон ме-
бошад.

Корҳои сохтмону васлкунӣ 
дар Неругоҳи барқи обии 
«Роғун» бо ҷалби 70 ташкилоту 
муассиса, пудратчиёни номдори 
ватаниву хориҷӣ ва шумораи 
умумии зиёда аз 22 ҳазор нафар 
мутахассисону коргарон, ки беш 
аз 90 фоизи онҳо шаҳрвандони 
Тоҷикистон мебошанд, инчунин, 
бо истифодаи 3600 мошину 
механизмҳо амалӣ гардида ис-
тодааст.

Сарвари давлат таъкид до-
штанд, ки дар баробари ба 
истифода супоридани иншооти 
навбати аввали неругоҳи “Роғун” 

ва истеҳсоли барқи аввал, ки 
ҳоло мо шоҳиди ин рӯйдоди 
таърихӣ гардидем, то имрӯз 
дар дигар иншооти асосиву 
ёрирасони он низ корҳои зиёде 
анҷом ёфтаанд. Аз ҷумла, бунёди 
хатти интиқоли барқи 500-кило-
волтаи “Душанбе — Роғун” ва 
зеристгоҳи барқии неругоҳ сохта 
ва ба истифода дода шуд.

“Роғун” имрӯз ва дар оянда 
низ мояи ифтихори ҳар як фарди 
Ватан, сарчашмаи ватандӯстиву 
ватанпарастӣ ва эҳсоси гарми 
ватандориву сарбаландии мар-
думи тоҷик хоҳад буд.

Дар охир Президенти мамла-
кат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бори дигар нури аввал ва 
нахустшӯълаи чароғистони бузур-
ги миллатро, ки ба ҳар хонадони 
кишвар расид, ба тамоми мар-
думи сарбаланди Тоҷикистони 
азизу соҳибистиқлол самимона 

табрик гуфтанд.
Дар ҷамъомади тантанавӣ 

ба ифтихори ба кор андохтани 
агрегати якуми Неругоҳи барқи 
обии “Роғун” ноиби Президенти 
Бонки ҷаҳонӣ оид ба минтақаи 
Аврупо ва Осиёи Марказӣ Си-
рил Мюллер ва Муовини вази-
ри корҳои хориҷии Ҷумҳурии 
Италия Манлио ди Стефано 
суханронӣ карданд.

Метавон гуфт, ки бо ифтитоҳи 
агрегати якуми НБО «Роғун» 
аҳолии кишвар дар тамоми 
фасли сол бо барқ таъмин шуда, 
фаъолияти корхонаҳои саноатию 
истеҳсолӣ дар шаҳру ноҳияҳои 
мамлакат боз ҳам густариш 
пайдо хоҳад кард ва иқтидори 
и с т е ҳ с о л и и  То ҷ и к и с т о н и 
соҳибистиқлол дар самти тав-
лиди маҳсулоти рақобатпазиру 
ба содирот нигаронидашуда боз 
ҳам афзоиш меёбад.

Ба таъкиди коршиносони 
байналмилалӣ ибтикори Сар-
вари давлати Тоҷикистон дар 
бунёди НБО “Роғун” паёма-
ди шуҷоати фитрӣ, истеъдо-
ди камназири кишвардорӣ, 
муҳаббати бепоён ба халқу 
Ватан ва талошҳои хастанопазир 
барои зиндагии беҳтару шоистаи 
мардум мебошад, ки нафақат 
истиқлолияти энергетикии мам-
лакатро таъмин мекунад, дар 
иқтисодиёти миллӣ ҷаҳишҳо ва 
пешрафтҳои беназирро ба амал 
меоварад, балки ба сифати ғояи 
ҳаётбахши умумимиллӣ ваҳдату 
иттиҳоди халқи Тоҷикистонро 
аз азамату пойдории бештаре 
бархурдор менамояд.

Дар воқеъ НБО “Роғун” ман-
зилу дилҳои мардуми моро гар-
му равшан мекунад, дар рӯдҳои 
нурофари кишвар неругоҳҳои 
нави барқ бунёд мешаванд, 
захираҳои азими энергетикӣ ва 
азму талоши созандагии халқ бо 
ҳидоятҳои бузурги Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон Тоҷикистонро беш аз ин 
шукуфонтар месозад ва бо бу-
нёди ин иншооти азим мардуми 
тоҷик саодати зиёд мебинад.

МАРОСИМИ БА КОР 
ДАРОВАРДАНИ АГРЕГАТИ ЯКУМИ 
НЕРУГОЊИ БАРЌИ ОБИИ «РОЃУН»

Президент

Дар маҷлиси тантанавӣ муовини 
якуми Раиси Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон А. М. 
Солеҳзода баромад карда, иброз на-
муд, ки таъмин кардани истиқлолияти 
энергетикӣ ва мавриди баҳрабардорӣ 
қарор гирифтани агрегати якуми 
НБО «Роғун», асосан, бо заҳматҳои 
шабонарӯзӣ ва иродаи қавии Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон насиби мар-
думи тоҷик гардидааст.

Ба кор андохтани агрегати якуми 
Неругоҳи барқи обии “Роғун” 16 ноябр, 
маҳз дар Рӯзи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон сурат гирифт, зеро азнавсо-
зии ин сохтмони азими аср ва ҳаётан 
муҳим маҳсули ташаббус ва хиради таво-
но, ҳосили заҳмату талошҳои шаборӯзии 
Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон  мебошад, ки мояи ифтихори ҳар 
як шаҳрванди  Тоҷикистон аст.

Қайд гардид, ки НБО “Роғун” имрӯз 
ва фардои иқтисоди миллии кишвар-
ро ба танзим дароварда, ба бунёди 
садҳо корхонаҳои хурду бузург замина 
фароҳам меорад. Тоҷикистон тавассути 
Неругоҳи барқи обии “Роғун” натанҳо 
истиқлолияти энергетикиро таъмин 

месозад, балки барои ояндаи рушди 
кишвар роҳ кушода, ҷиҳати интиқоли 
барқ ба кишварҳои ҳамсоя ва минтақа 
шароит фароҳам месозад.

Дар симои Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон таърих бори дигар со-
бит сохт, ки наҷоти ҳар як давлату миллат 
дар лаҳзаҳои ҳассос ба зуҳури шахсияти 
бузурги миллӣ вобастагии зич дорад. 
Зеро маҳз шахсиятҳои бузург қодиранд 
инсонҳоро дар ҳалли масъалаҳои пе-
чидаву мураккаби иқтисодӣ, иҷтимоӣ 
ва фарҳангӣ раҳнамоӣ карда, дар қалбу 
дидаи мардум шуълаи умедро ба ояндаи 
дурахшон барафрӯзанд.

Чуноне ки Пешвои миллат таъкид 
сохтанд, “Бунёди Неругоҳи барқи обии 
“Роғун” ва ба роҳ мондани истеҳсоли 
неруи барқи арзон мустақиман ба рушди 

ҳамаи соҳаҳои иқтисодии кишвари мо, 
ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ва куллан 
беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии 
мардуми шарифи Тоҷикистон мусоидат 
мекунад.”

- Дар навбати худ, таъмини руш-
ди ҳамаи соҳаҳои иқтисодии кишвар 
манбаъҳои нави андозбандиро ба миён 
оварда, омили афзоиши устувори воридо-
ти маблағи андозҳо ва дигар пардохтҳои 
ҳатмӣ ба буҷети давлатӣ буда, иқтидори 
молиявии давлатро таҳким мебахшад, 
зикр шуд дар ҷамъомад.

Дар интиҳо А. Солеҳзода ҳозиронро 
аз номи худ ва роҳбарияти Кумитаи андо-
зи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба ин санаи таърихӣ табрик гуфта, ба 
онҳо дар кору фаъолияташон комёбиву 
муваффақият орзу намуд.

Тоҳир ЧИЛАЕВ

ЗАМИНАИ РУШДИ БОСУБОТИ 
ИЌТИСОДИ КИШВАР

17 ноябр дар Кумитаи андо-
зи назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо иштироки му-
овинони Раиси Кумитаи ан-
доз, сардорони раёсатҳо ва 
кормандони мақомоти андоз 
ба муносибати Рӯзи Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва ба кор оғоз кардани агре-
гати аввали Неругоҳи барқи 
обии “Роғун” ҷамъомади 
тантанавӣ баргузор гардид.
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Дар қисмати аввали 
чорабинӣ сардори Раё-
сати андоз дар вилояти 
Суғд Бахтиёр Султон 
дар мавзӯи «Пешвои 
миллат-наҷотбахши 
Тоҷикистон» маърӯза 
кард. Таъкид гардид, 
ки хомӯш гардидани 
ҷанги бародаркуш, 
барқарор гардидани 
ҳаёти орому осоишта 
ва сулҳу субот дар киш-
варамон бо номи Асос-
гузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон сахт 
марбут аст. Маҳз ба ту-
файли ҷонбозиҳо ва си-
ёсати хирадмандонаи 
Сарвари давлатамон, 
муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон Тоҷикистон 
ҳ а м ч у н  к и ш в а р и 
тозаистиқлол аз вар-
таи ҷанг ва нобудшавӣ 
наҷот ёфт. Минбаъд  дар 
ҷумҳурии мо пояҳои 
истиқлолият, сохтори 
давлати ҳуқуқбунёд, 
дунявӣ ва демократӣ 
мустаҳкам гардиданд. 
Имрӯз Тоҷикистони ази-
зи моро дар ҷомеаи 
ҷаҳонӣ чун давлати 
мустақил бо таъриху 
фарҳанги куҳан хуб ме-
шиносанд. Равобити 
ҷумҳурии мо дар ҳама 
самтҳои афзалиятноки 
иқтисодиву фарҳангӣ 
бо ҳама кишварҳои 

пешрафтаи ҷаҳонӣ 
пайваста рушд меё-
бад. Кӯшишу заҳматҳои 
пайваста Пешвои мил-
лат, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмонро дар арсаи 
байналхалқӣ ҳамчун 
ш а х с и  с у л ҳ о в а р , 
сарҷамъкунандаи мил-
лат, амалисозандаи 
нақшаҳои нек ва оян-
дабинона баҳри руш-
ду нумӯъ ва ободии 
Тоҷикистон муаррифӣ 
намудааст. 

Дар идомаи конфронс 
собиқадори мақомоти 
а н до з  В а л а м а т ш е х 
Маҳмудов дар мавзӯи 
«Роғун-ояндаи миллат», 
сармутахассиси шуъбаи 
ташкили андозбандии 
Раёсати андоз Заррина 
Раҳмонова дар мавзӯи 
«Саҳми Пешвои миллат 
дар баланд бардошта-
ни мавқеи занон дар 
ҷомеа», сармутахассиси 
шуъбаи санҷиши андозҳо 
Бедил Ҳусайнзода дар 
мавзӯи «Нақши Пре-
зиденти Ҷумҳукрии 
Тоҷикистон дар рушди 
иқтисодии мамлакат» 
маърӯза карданд.

Дар конфронс инчу-
нин дигар кормандони 
мақомоти андоз фикру 
андешаҳои худро баён 
доштанд.

Тоҳирҷон  
ИСКАНДАРЗОДА,

вилояти Суғд

Ҳанӯз дар рӯзи нуҳуми Иҷлосияи 
X V I -  Ш ӯ р о и  О л и и  Ҷ у м ҳ у р и и 
Тоҷикистон, ки дар зеҳну тафаккури 
мардум ҳамчун иҷлосияи сарна-
виштсоз устувор шудааст, яъне 24 
ноябри соли 1992 Парчами давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон низ тасдиқ 
гардид. Ҳамин тавр, ин иҷлосия, 
ки сароғози таҳаввулоти бунёдӣ 
дар зиндагии иҷтимоӣ ва низоми 
идории мамлакат ба ҳисоб мерафт, 
бо тасдиқи Парчами давлатӣ ба 
ҷаҳониён исбот кард, ки эҳёи дав-
лати миллии тоҷикон аз эҳёи яке аз 
рукнҳои асосии муқаддасоти миллӣ- 
Парчами кишвар оғоз меёбад.

Бояд таъкид кард, ки оини пар-
чамдории миллати сарбаланди тоҷик 
таърихи беш аз чаҳорҳазорсола 
дорад. Гузаштагони арҷманди мо 
ҳазорсолаҳо зери парчами хеш саф 
кашида, тамомияти арзӣ, ҳувияти 
миллӣ, ваҳдату ягонагӣ, нангу номус 
ва забону фарҳанги худро ҳимоят 
кардаанд.

Бозёфтҳои бостоншиносӣ, ҳафриёт, 
навиштаҷот ва деворнигораҳои гуно-
гун, ки то мирӯз боқӣ мондаанд, 
аз парчамдории қадимии тоҷикон 
гувоҳӣ медиҳанд. Давлатсозӣ ва дав-
латдории тоҷикон низ таърихи қадима 
дорад. Аҷдоди мо ҳанӯз дар замони 
Каёниён соҳиби дирафше буданд, ки 
мавҷудияти давлатии онҳоро  ифода 
мекард. Аввалин  Парчами тоҷикон 
“Дирафши Ковиён” ном дошт, ки он 
ҳамчун рамзи ваҳдат ва ягонагии дав-
латдории ориёӣ қабул мешуд.

Воқеан, дар бораи дирафши 
ковиёнӣ “Шоҳнома” –и  безаволи 
Абулқосим Фирдавсӣ ҳам маълумот 
медиҳад. Дар ин асар омадааст, ки 
Коваи оҳангар вақте дар мубориза 
бар зидди қувваи бадӣ – Заҳҳок ғолиб 
меояд, пешбанди чармини худро ба 
ҳайси дирафш – парчам истифода 
карда, онро баланд мебардорад ва 
бо ин амал ғолиб шуданашро ба халқ 
нишон медиҳад. Баъдан, бо ба даст 
овардани давлат Фаридунро ба тахт 
менишонад. Фаридун, дар навбати 
худ, ба дирафши ковиёнӣ як ситораи 

дорои чор шохаи зарҳалиро, ки низ 
бо рангҳои сурху зарду бунафш оро 
ёфта буд, илова мекунад. Аз ҳамон 
давра мардуми ориёӣ соҳиби парча-
ми худ гашт.

Ху ш б а х т о н а ,  б о  ш а р о ф а т и 
Истиқлолияти давлатӣ тоҷикон соҳиби 
Парчами миллӣ – таҷассумгари гу-
заштаи шоён ва ояндаи дурахшон 
гардиданд. Воқеан, дар ҷаҳони му-
осир доштани Парчами миллӣ ни-
шони истиқлолият ва ваҳдати миллӣ 
буда, давлат тавассути он дар арсаи 
байналмилалӣ муаррифӣ мешавад. 
Имрӯз Парчами миллӣ, ба сифати 
яке аз рамзҳои асосии давлатдорӣ, 
таҷассумгари асосҳои таърихиву ме-
роси арзишманди миллӣ, ифодакуна-
даи мақсаду маром ва ормони халқи 
куҳанбунёди тоҷик ба ҳисоб меравад. 
Парчами мо дар замони Истиқлол 
василаи асосии таҳкими ваҳдати 
миллӣ, роҳнамои халқи мамлакат ба 
сӯи ояндаи нек ва нишонаи побарҷо 
будани давлати соҳибистиқлоламон 
дар арсаи ҷаҳон гардидааст. Хусусан, 
дар пояи баландтарин парафшон 
кардани Парчами давлатӣ рамзи иф-
тихору садоқат ба арзишҳои миллӣ ва 
фарҳанги асили куҳанбунёдамон ме-
бошад., ки маҳз дар замони Истиқлол  
ба вуқӯъ пайвастааст.

Парчами миллӣ рамзи гироми-
дошти яке аз муқаддасоти мил-
лати мутамаддину бомаърифат, 
нишонаи муборизаву ҷоннисориҳои 
халқи тоҷик барои озодиву истиқлол, 
илҳомбахши фаъолияти фидокоро-
наи фарзандони содиқи миллату 
Ватан ва ҳидоятгару роҳнамои халқ 
ба сӯи шукуфоӣ ва зиндагии босао-
дат мебошад. Он ифодагари иқболу 
истиқлол, иттиҳоду сарҷамъӣ, нангу 
номус, мардонагию матинииродагӣ, 
ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ҳувияти 
миллии мо буда, волотарин мақсаду 
мароми тоҷиконро дар ҷилои рангҳои 
худ инъикос кардааст.

Имрӯз Парчами миллӣ, ҳамчун ни-
шони азму иродаи устувори мардум 
баҳри ободии кишвар, ҳаммароми 
“Дирафши Ковиён”- и аҷдодиамон 

бо тобиши се ранг: ранги сурх- озо-
диву истиқлол, ранги сафед – сулҳу 
оромӣ, ранги сабз- ободиву хуррамӣ 
ва миёни онҳо рамзи тоҷи зарини 
соҳибдавлатӣ бо ҳафт ситораи  ду-
рахшон бори дигар  аз мавҷудияти та-
маддуну фарҳанги бостонии тоҷикон, 
пайкари созандагиву асолати миллӣ, 
давлату давлатдории мустақил ва 
ормонҳои ватанхоҳии родмардони 
сарзаминамон башорат медиҳад.

 Мардуми мо бо ифтихор ҷилваи 
парчами сарбафалаки хешро рамзи 
ҳувияту огоҳии миллӣ дониста, ба ин 
рамзи муқаддас шукронаю арҷгузорӣ 
дорад. Муқаддас будани Парчам 
дар он зоҳир мешавад, ки инсоният 
онро барои амалӣ намудани мақсаду 
ормонҳои  худ дар ҳар давру замон 
барои мубориза баҳри ҳаёти осишта, 
таъмини баробарию баробарҳуқуқӣ 
ва барқарорсозию тантанаи адолат 
баланд мебардорад.

Қадршиносӣ аз давлат ва Парчами 
он ва ифтихор аз гузаштаву имрӯз ва 
фардои халқ яке аз омилҳои муҳими 
худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ маҳсуб 
мешавад. Мутобиқи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди инти-
хоб ё таъин гардидан ба мансабҳои 
ҳокимияти давлатӣ ва хизматчии 
давлатӣ аз Президенти кишвар то 
сарбози одӣ пеш аз шурӯъ ба иҷрои 
вазифа бо тартиби муқарраргардида 
савганди садоқату вафодорӣ ёд ме-
кунад. Чун қоида дар ҷои баргузории 
маросими  қасамёдкунӣ Парчам гу-
зошта мешавад, ки эҳсоси муҳаббату 
садоқат ба Парчамро бори дигар со-
бит менамояд.

Зикр кардан бамаврид аст, ки бо 
ин ҳама ифтихору имтиҳони таърихӣ 
мо шукр мекунем, ки Парчам имрӯз, 
ҳамчун рамзи озодию худогоҳӣ, ба-
рои таҷассуми истиқлол ва ваҳдату 
бунёдкорӣ заминаи бузургеро мета-
вонад эҷод намояд.

Парчами давлатӣ, дар ҳақиқат, 
нишонаи  бақои миллату давлат, 
ваҳдати миллӣ ва ҳувияти миллӣ аст. 
Он беҳтарин василаи тарбияи навра-
сону ҷавонон дар рӯҳияи ифтихори 
миллӣ ва ҳифзи арзишҳои  волои таъ-
рихию фарҳангии халқамон маҳсуб 
мешавад.

Дар ин иртибот, моро мебояд, ки 
аз Парчами миллии худ ифтихор до-
шта бошем, эҳтироми онро ҳамчун, 
нишонаи давлатдорӣ, истиқлолияти 
Ватан ва чун сарвати гаронбаҳои 
умумимиллӣ, ба ҷо орем. Мо, инчу-
нин, вазифадоре, ки қадру манзалат 
ва нақшу эътибори Парчами милли-
ро ба фарзандони худ ва наврасону 
ҷавонон фаҳмонем ва эҳтиром ба 
онро талқин намоем.

Чуноне ки Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъ-
кид кардаанд: “Эҳтироми Парчами 
давлатӣ ва расидан  ба қадри он 
ҳамчун яке аз рамзҳои муқаддаси 
Ватани соҳибистиқлол аз ҷумлаи 
вазифаҳои ифтихорӣ ва қарзи 
шаҳрвандии аҳли ҷомеаи мо ба 
ҳисоб меравад ва зарур аст, ки ҳисси 
ифтихор аз парафшонии он дар  си-
ришту фитрати  ҳар як шаҳрванди 
ватандӯсту меҳанпарасти кишвар до-
имо пойбарҷо бошад”.

Таманно дорем, ки Парчами дав-
латии Тоҷикистон, ҳамчун рамзи 
саодати миллат, ҳамеша парафшон 
бошад.

“Боҷу хироҷ”

Парчами давлатии Тоҷикистон дар баро-
бари Нишон ва Суруди миллӣ яке аз рамзҳои 

асосӣ, нишонаи соҳибихтиёрии давлат, рамзи 
Истиқлолияти давлатӣ, дӯстиву бародарии ҳамаи 
халқу миллатҳои кишвар ба шумор меравад. Пар-
чам рамзи садоқату рафоқат, шаъну шараф ва 
таҷассусгари ифтихору ору номуси ватандорист.

РАМЗИ 
САДОЌАТ

ПАРЧАМ –

ТАЉЛИЛИ РЎЗИ 
ПРЕЗИДЕНТ

Бахшида ба Рӯзи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бинои Раёсати 
андози вилояти Суғд дар мавзӯи «Пеш-

вои миллат-наҷотбахши Тоҷикистон. 
Роғун-ояндаи миллат» конфронс доир 
гардид. Дар конфронс ҳамаи корман-

дони Раёсати андоз, Шуъбаҳои НАМ ва 
НАК дар вилояти Суғд ширкат доштанд.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Налоговый комитет при Правительстве 
Республики Таджикистан 

в целях предотвращение необоснованных требований сотрудников 
налоговых органов об предварительной оплате налогов с 

налогоплательщиков, за исключением случаев предусмотренных 
Налоговым кодексом Республики Таджикистан, убедительно просит Вас 

ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ УПЛАТЫ ИЗЛИШНИХ 
НАЛОГОВ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА.

В связи с этим, в соответствии с положениями статьи 19 Налогового 
кодекса просим вас в целях определения правильности налоговых 

обязательств в каждом налоговом периоде, постоянно осуществлять 
налоговые акты сверки с налоговыми органами по месту налоговой 

регистрации. В случае несоблюдения настоящих требований со сторо-
ны сотрудников налоговых органов, 

МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ В КОНТАКТ – ЦЕНТР НАЛОГОВОГО 
КОМИТЕТА ПО ТЕЛЕФОННОМУ НОМЕРУ 151 ИЛИ 

ПИСЬМЕННО.

Налоговый комитет при
Правительстве Республики Таджикистан
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Назорати андоз, ки тибқи 
талаботи моддаи 37 Кодекси 
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
ҷониби мақомоти андоз дар асо-
си омӯзиш ва таҳлили ҳисоботи 
андози пешниҳоднамудаи андоз-
супоранда, маълумоти мақоми 
ваколатдор ва дигар ҳуҷҷатҳо 
дар маҳалли ҷойгиршавии 
мақомоти андоз анҷом дода 
мешавад, дар гирифтани пеши 
роҳи қонунвайронкуниҳои ан-
доз мавқеи муҳим дорад. Аз ин 
нуқтаи назар назорати камералӣ 
қисми таркибии низоми идораку-
нии хавфҳо маҳсуб меёбад.

Кормандони Нозироти ан-
доз дар шаҳри Турсунзода ба 
масъалаи сифатнок гузаронида-
ни назорати камералӣ ҳамеша 
диққати ҷиддӣ дода, дар ин самт 
натиҷаҳои назаррас ба даст ме-
оранд. Онҳо дар даҳ моҳи соли 
ҷорӣ дар фаъолияти 47 нафар 
андозсупорандаи ҳуқуқию воқеӣ 
назорати камералӣ гузаронида, 
ба унвонии андозсупорандагон 
ба маблағи 4272288 сомонӣ 
огоҳинома пешниҳод карданд. 
Дар натиҷа, аз ҷониби андозсу-
порандагон ба маблағи 3021705 
сомонӣ эъломияҳои иловагии 
андоз пешниҳод карда шуда, аз 
ҳисоби ҳақдорӣ 1185769 сомонии 

он пӯшонида шуд.
М у то б и қ и  м у қа р р а р о т и 

банди 4 қисми 3 моддаи 22, 
моддаи 37 ва қисми 4 моддаи 
65, Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва талаботи  Стан-
дарти ягонаи хизматрасонӣ ба 
андозсупорандагон дар фаъо-
лияти воҳиди алоҳидаи ҶДММ 
“Нил-Сохтмон” дар шаҳри Турсун-
зода дар асоси омӯзиш, таҳлилу 
муқоисаи ҳисоботҳо - эъломияҳои 
андози ба мақомоти андоз 
пешниҳоднамудаи андозсупо-
ранда, инчунин, дигар маълумоти 
дастрасшуда (андозсупорандаго-
ни шабеҳ ва фаъолияти якхела) 
назорати камералӣ барои давраи 
аз 01.02. 2017 то 31. 08. 2018 гуза-
ронида шуд.

Д а р  ҷ а р а ё н и  н а з о р а т и 
камералӣ муайян шуд, ки воҳиди 
алоҳидаи Ҷамъияти дорои масъ-
улияташ маҳдуди “Нил Сохтмон” 
дар маҳаллаи 3-и шаҳри Турсун-
зода аз моҳи феврали соли 2017 
ба сохтмони бинои бисёрошёнаи 
истиқоматӣ машғул мебошад. 
Тибқи эъломияҳои аз тарафи 
андозсупоранда ба мақомоти 
ҳудудии андоз пешниҳодшуда 
андозсупоранда аз моҳи фев-
рали соли 2017 то августи соли 
2018 дар ҳисоботи ба мақомоти 

андоз пешниҳодкардааш  14 
нафар корманди кироя нишон 
дода, дар ин давра ба ҳисоби 
миёна ба ҳар корманд дар як 
моҳ 775 сомонӣ музди меҳнат 

додааст. Чуноне ки аз таҳлилҳо 
бармеояд, андозсупоранда дар 
эъломияҳои ба мақомоти андоз 
пешниҳоднамудаи хеш шумораи 
кормандони кирояро кам нишон 
дода, мутобиқ ба маълумоти 
Агентии омор дар пардохти музди 
меҳнат низ ба таҳрифкорӣ роҳ 
додааст.

Бояд қайд кард, ки мутобиқи 
маълумоти Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
музди меҳнати номиналии ми-
ёнаи моҳонаи коргарони кироя 
аз рӯи соҳаи фаъолият ба ҳисоби 
миёна дар соли 2017 дар шаҳру 

ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар соҳаи 
сохтмон 2149 сомонӣ муқаррар 
карда шудааст. Бо дарназар-
дошти тартиботи муқарраршуда 
тибқи моддаи 23 Кодекси андози 
Ҷумҳурии Тоҷикистон агар шак-
ли амалиёт (аҳд) бо мазмунаш 
мутобиқат накунад, мақомоти 
андоз ҳуқуқ  дорад мувофиқи 
вазъи воқеӣ онро тағйир диҳад 
ва ё муайян кунад.

ҶДММ “Нил Сохтмон” дар 
шаҳри Турсунзода тибқи тала-
боти моддаҳои 95-104 ва 212-

218 Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон супорандаи ан-
доз аз  даромад ва андози 
иҷтимоӣ  маҳсуб ёфта, дар асоси 
эъломияҳои ба мақомоти ҳудудии 
андоз пешниҳоднамудааш дар 
давраи фаъолияти хеш (аз моҳи 
феврали соли 2017 то 31 августи 
соли 2018) фонди музди меҳнатро 
218704 сомонӣ нишон дода, аз он 
бо меъёри 8,13 % андози даро-
мадро ба маблағи 27938 сомонӣ  
ҳисобӣ намудааст. Мувофиқи 
рақамҳои дар боло нишондо-
дашуда музди миёнаи меҳнати 
моҳонаи  ҳар як коргар дар як моҳ 
588 сомониро ташкил додааст, 

ки ин хилофи қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи 
музди меҳнати номи-
налии миёнаи моҳонаи 
кормандони кироя аз 
рӯи соҳаи фаъолият 
мебошад.

Бинобар гуфтаҳои 
б о л о  н а з о р а т и 
камералӣ муайян на-
муд, ки дар объекти 
номбурда шумораи 

воқеии кормандони кироя 28 
нафаррро ташкил медиҳад. Аз 
ин нуқтаи назар фонди музди 
меҳнатро ба маблағи 311000 
сомонӣ  аз нав муайян намуда, 
маблағи андозро бо меъёри 8 
фоиз иловатан 24880 сомонӣ 
ҳисобӣ намуд. 

Аз тарафи андозсупоранда 
дар асоси эъломияҳои ба нози-
роти андоз пешниҳоднамуда дар 
давраи таҳти назорати камералӣ 
қарордошта музди меҳнати кор-
мандон 218704 сомонӣ ҳисоб 
карда шуда, аз он 54676 сомонӣ 
ҳамчун андози иҷтимоӣ пар-
дохт шудааст. Санҷиши назорати 

камералӣ фонди музди меҳнатро 
ба маблағи 311000 сомонӣ аз нав 
муайян карда, маблағи андози 
иҷтимоиро бо меъёри 25 % ба 
маблағи 77750 сомонӣ муқаррар 
н а муд .  Ф а р қ и я т и  м а бл а ғ и 
ҳисобишуда дар ин давра ҳамчун 
андози иҷтимоӣ 77750 сомонӣ 
ҳисобӣ шуд.

Д а р  ҷ а р а ё н и  н а з о р а т и 
камералӣ  маълум шуд, ки ҶДММ 
“Нил Сохтмон” дар шаҳри Турсун-
зода дар давраи ҳисоботии моҳи 
феврали соли 2017 то августи 2018 
талаботи муқаррароти Кодекси 
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 
ба тартиби дуруст ҳисоб намудани 
андозҳоро риоя накарда, бо ин 
амалаш ба буҷети мамлакат зарар 
овардааст.

Назорати камералӣ дар асо-
си омӯзиши маводи парвандаи 
ҳуқуқӣ ва маълумотҳои дигари 
дастрасгардида кам ҳисоб карда 
шудани андоз аз даромад, андоз 
аз фоида ва андози иҷтимоиро 
дар фаъолияти воҳиди алоҳидаи 
ҶДММ “Нил Сохтмон” дар ҳаҷми 
102630 сомонӣ  муқаррар намуд.

Назорати камералӣ дар фа-
ъолияти Муассисаи “Таълимии 
хусусии Гимназияи № 2-и шаҳри 
Турсунзода” низ пинҳонкунии 
маблағи калони андозҳоро ошкор 
намуд. Муайян шуд, ки муасси-
са дар асоси Феҳристи ягонаи 
давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва 
соҳибкорони инфиродӣ ба фа-
ъолияти таълимӣ машғул буда, 
мутобиқи талаботи моддаи 
126 Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар соли 2017 супо-
рандаи андози суди саҳмияҳо 
мебошад.

М у қ о и с а  в а  о м ӯ з и ш и 
ҳуҷҷатҳои муҳосибии муасси-
са нишон дод, ки даромади 
муассисаи таълимӣ дар соли 
2017 мувофиқи эъломияҳои 
пешниҳодшуда 11749666 сомонӣ 
буда, фоидаи софи корхонаи 
резидентӣ 352400 сомониро таш-
кил медиҳад. Ҳамин тавр дар раф-
ти санҷиши назорати камералӣ 
маълум шуд, ки аз тарафи Муас-
сисаи “Таълимии хусусии Гимна-
зияи №2 дар шаҳри Турсунзода” 
дар давраи ҳисоботии соли 2017 
талаботи муқаррароти Кодекси 
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 
ба тартиби дуруст ҳисоб кардани 
андози суди саҳмияҳо дағалона 
вайрон шудааст, ки он боиси ба 
буҷет ҳисоб ва пардохт нагар-
дидани 42299 сомонӣ андозҳо 
гардидааст. 

М. ТАБАРЗОДА

Пешгирии
ќонунвайронкунињо

Андешидани тадбирҳои судманд дар самти ошкор намудани 
қонунвайронкуниҳои андоз ва сари вақт гирифтани пеши роҳи 

ҳама гуна қонунвайронкуниҳо яке аз он омилҳоест, ки интизоми 
пардохти андозҳоро таъмин намуда, ба ҷорӣ гардидани тартиботи 
ҳуқуқӣ шароит фароҳам меорад ва дар баланд бардоштани 
фарҳанги андозсупории андозсупорандагон мусоидат мекунад.

ТАРТИБОТИ МУҚАРРАРШУДА ТИБҚИ 
МОДДАИ 23 КОДЕКСИ АНДОЗИ 
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН АГАР ШАК-
ЛИ АМАЛИЁТ (АҲД) БО МАЗМУНАШ 
МУТОБИҚАТ НАКУНАД, МАҚОМОТИ АН-
ДОЗ ҲУҚУҚ ДОРАД МУВОФИҚИ ВАЗЪИ 
ВОҚЕӢ ОНРО ТАҒЙИР ДИҲАД ВА  
Ё МУАЙЯН КУНАД.

БО ДАРНАЗАРДОШТИ

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Миллиарды тенге задолжали алматин-
цы по налогам на имущество и на земель-
ные участки. Большинство неплательщиков 
— это владельцы элитного жилья: роскош-
ных коттеджей и многоуровневых квартир, 
сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый 

канал «Евразия».
Об этом рассказали в районном управ-

лении государственных доходов города. У 
всех, кто оказался в «черном списке», было 
2 месяца на то, чтобы оплатить счета.

Срок уплаты налога на имущество и 

землю ежегодно истекает 1 октября. Одна-
ко прошло уже 2 недели, а некоторые наши 
соотечественники не торопятся платить по 
счетам.

«Всего задолженность по Медеускому 
району составляет 167 млн. Из них 107 млн 
принадлежат тем лицам, которые владеют 
особняками, большим жильем. Там есть не 
только частные дома, там и квартиры», — 
говорит руководитель отдела управления 
государственных доходов по Медеускому 
району города Алмас Жандарбеков.

И это только по Медеускому району Ал-
маты. Всего же по городу в бюджет еще не 
поступили 3 млрд 200 млн тенге. Причем, 

80% от этой суммы должны владельцы, так 
называемого, элитного жилья и земельных 
участков, расположенных в верхней части 
южной столицы.

Например, владелец одного из участ-
ков, территория которого составляет почти 
гектар, задолжал по налогам 1 млн 300 ты-
сяч тенге. Взысканием этой суммы будут за-
ниматься судоисполнители. На банковские 
счета владельца будет наложен арест, все 
операции по платежным картам приоста-
новлены, а заграничные поездки окажутся 
под запретом. И такие меры применяются 
ко всем должникам.

https://news.mail.ru/economics/35058824/

Алматинцы задолжали государству более 3 млрд тенге
Срок уплаты налога на 
имущество и землю 
ежегодно истекает 1 октября. 
Однако не все торопятся 
платить по счетам.
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Санҷиши амалиётӣ

А га р ч и  м а д а н и я т и  а н -
дозсупории андозсупоран-
дагон нисбат ба давраҳои 
қаблӣ беҳтар гардида, сатҳи 
қонунунвайронкуниҳои андоз 
нисбатан коҳиш ёфтааст, аммо 
ҳоло ҳам дар натиҷаи гузаро-
нидани корҳои назоратӣ дар 
фаъолияти андозсупорандагони 
алоҳида қонунвайронкуниҳои 
андоз ошкор шуда истодааст.

Барои боз ҳам хубтар ба роҳ 
мондани фаъолияти соҳибкорон 
мақомоти андоз дар фаъолияти 
соҳибкорон пайваста корҳои 
фаҳмондадиҳӣ ва назоратӣ 
мегузаронанд. Яке аз чунин 
корҳои назоратӣ ин гузаронида-
ни санҷиши амалиётӣ ба ҳисоб 
меравад, ки мақсад аз ин амал 
боз ҳам хубтар ба роҳ монда-
ни фаъолияти соҳибкорон ва 
пешгирии қонунвайронкуниҳои 
андоз аз тарафи андозсупоран-
дагон мебошад.

Тавре сардори шуъбаи 
санҷишҳои амалиётӣ, муоинаи 
хронометражӣ ва пешгирии 
соҳибкории ғайриқонунии Ра-
ёсати санҷиши андозҳои Ку-
митаи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Азим 
Маҳмадраҷабзода иттилоъ дод, 
аз тарафи мақомоти ҳудудии 
андоз дар нуҳ моҳи соли 2018 
дар асоси 605 амрнома фаъо-
лияти 22544 андозсупоранда, 
аз ҷумла, 2509 шахси ҳуқуқӣ, 
16172 соҳибкори инфиродӣ 
таҳти санҷиши амалиётӣ қарор 
дода шудааст. Дар натиҷа, 
3892 ҳолати бидуни қайд дар 
мақомоти андоз ба фаъоли-
яти соҳибкории ғайриқонунӣ 
машғул гардидани шахсони 
воқеӣ ошкор ва бо ҳуҷҷатҳои 
фаъолияти соҳибкорӣ таъмин 
карда шудаанд. Инчунин, дар 
рафти санҷишҳои амалиётӣ дар 
фаъолияти 433 шахси ҳуқуқӣ ва 
838 соҳибкори инфиродӣ, дар 
маҷмӯъ, 1271 мошини назоратӣ-
хазинавии дорои таҷҳизоти 
интиқолдиҳандаи электронӣ 
(МНХ-и дорои ТИЭ) насб шуд.

Ҳамзамон, дар натиҷаи 
санҷишҳои амалиётӣ ошкор 
шудааст, ки 2802 нафар коргари 
кироя бе шартномаи меҳнатӣ 
ба кор ҷалб шуда будаанд. Дар 
натиҷа, коргарони кироя бо 
шартномаҳои меҳнатӣ таъмин 
шуда, нисбати андозсупоран-
дагони мазкур протоколҳои 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ 
татбиқ гардид. Дар баробари ин, 
баъзе нозиротҳои андози шаҳру 

ноҳияҳо ҳангоми гузаронидани 
санҷишҳои амалиётӣ коргаро-
ни кирояи ба кор ҷалбшудаи 
беқайдро ошкор ва пешгирӣ 
накардаанд, ки ҳолати маз-
кур ба иҷрои қисми даромади 
буҷети давлатӣ, бахусус андози 
иҷтимоӣ таъсири манфӣ расо-
нидааст. Масалан, нозиротҳои 
андоз дар шаҳру ноҳияҳои 
Шаҳристон, Деваштич, Норак, 
Кушониён, Муъминобод, Хо-
валинг, Турсунзода, Сангвор ва 
мақомоти андози ВМКБ дар 
рафти санҷишҳои амалиётӣ 
умуман коргарони кирояи 
беқайдро ошкор накардаанд. 
Ин дар ҳолест, ки нисбати ин 
нозиротҳои андоз дар ҷаласаи 
қаблан гузаронидашуда таъкид 
шуда буд, вале бо гузашти вақт 
дар самти ошкор ва ба қайд 
гирифтани коргарони кироя 
ягон чораи дахлдор андешида 
нашудааст.

Номбурда гуфт, ки дар дав-
раи гузаронидани санҷишҳои 
амалиётӣ нисбати 4433 нафар 
андозсупоранда барои риоя 
накардани қонунгузориҳои ан-
доз ба маблағи 7950,2 сомонӣ 
протоколҳои ҳуқуқвайронкунии 
маъмурӣ татбиқ шудааст.

М а б л а ғ и  ҷ а р и м а ҳ о и 
татбиқгардида дар Раёсати 
санҷиши андозҳои Дастгоҳи 
марказии Кумитаи андоз 535 

протокол ба маблағи 1803,1 
ҳазор сомонӣ, Раёсати ан-
доз дар шаҳри Душанбе 397  
протокол ба маблағи 610,6 ҳазор  
сомонӣ, вилояти Суғд 2026  
протокол ба маблағи 2983,1 
ҳазор сомонӣ, вилояти Хат-
лон 787 протокол ба маблағи 
1143 ҳазор сомонӣ, 
ВМКБ 23 протокол 
ба  маблағи  15 ,  3 
ҳазор сомонӣ, шаҳру 
ноҳияҳои тобеи мар-
каз 620 протокол ба 
маблағи 1138 ҳазор 
сомонӣ, Нозироти ан-
дозсупорандагони ка-
лон (НАК) 14 протокол 
ба маблағи 110 ҳазор 
сомонӣ ва Нозироти 
андозсупорандагони миёна 
(НАМ) 31 протокол ба маблағи 
147,1 ҳазор сомониро ташкил 
медиҳад. 

Зимнан, ҳангоми гузаронида-
ни санҷиши амалиётӣ 46 нуқта ба 
миқдори 872 адад молҳои беак-
сиз ва ё тамғаҳои аксизи қалбакӣ 
ошкор ва пешгирӣ карда шуд. Ин-
чунин, дар рафти гузаронидани 
санҷишҳои амалиётӣ аз тарафи 
мақомоти ҳудудии андоз 727 
ҳолати бе қайд дар мақомоти ан-
доз ба иҷора додани объектҳои 
молу мулки ғайриманқул аз 
ҷониби шахсони воқеӣ ошкор 
шудааст. Аз ҷумла, аз ҷониби 

шуъбаи санҷишҳои амалиётии 
Дастгоҳи марказии Кумитаи ан-
доз 26 нафар, шаҳри Душанбе 
44 нафар, вилояти Суғд 356 на-
фар, вилояти Хатлон 218 нафар, 
ВМКБ 2 нафар ва шаҳру ноҳияҳои 
тобеи марказ 81 нафар шахсони 
бе қайд дар мақомоти андоз 
ба иҷора додани объектҳои 
молу мулки ғайриманқул ошкор 
гардид. Молу мулки ошкорна-
мудаи ба иҷорадодашуда дар 
мақомоти андоз ба қайд гириф-
та шуда, нисбати соҳибмулкон 
андозҳои иловагӣ ҳисоб ва пар-
дохти маблағ ба буҷет ворид 
карда шудааст.

Ҳамзамон, дар натиҷаи 
санҷишҳои амалиётӣ 634 ҳолати 
бе доштани шартномаи меҳнатӣ 
ба кор ҷалб намудани коргарони 
кироя ва 61 ҳолати аз МНХ- до-
рои ТИЭ истифода накардан дар 

фаъолияти андозсупорандагон 
ошкор шуд, ки дар маҷмӯъ, дар 
нуҳ моҳи соли равон насбати 
535 ҳуқуқвайронкунанда ба 
маблағи умумии 1803,1 ҳазор 
сомонӣ ҷаримаҳо татбиқ гар-
дида, андозсупорандагон бо 
МНХ-и дорои ТИЭ таъмин шу-
данд. Мутаассифона, мақомоти 
ҳудудии андоз дар рафти 
корҳои назоратӣ ба таъмини 
МНХ бетаваҷҷуҳӣ зоҳир на-
муда, нисбат ба ҳамин давраи 
соли 2017 аз тарафи мақомоти 
ҳудуди андоз дар вилояти Суғд 
60 адад, мақомоти ҳудуди андоз 
дар шаҳри Душанбе 102 адад, 

НАК 39 адад ва шаҳру ноҳияҳои 
тобеи марказ 54 адад МНХ кам 
таъмин намудаанд. Дар ин дав-
ра, дар натиҷаи гузаронидани 
санҷиши амалиётӣ 16 шахси 
ҳуқуқӣ бо ҳуҷҷати соҳибкорӣ, 
992 нафар бо шаҳодатномаи 
соҳибкорӣ ва 3742 нафар бо 
патент таъмин гардиданд. 

Азим Маҳмадраҷабзода ило-
ва намуд, ки дар асоси нишондо-
ди натиҷаи фаъолияти гурӯҳҳои 
кории Раёсати санҷиши андозҳои 
Кумитаи андоз дар нуҳ моҳи 
соли ҷорӣ дар ҳудуди шаҳру 
ноҳияҳо захира ва имкониятҳои 
зиёде мавҷуд мебошад, ки ба 
андозбандӣ фаро гирифтани 
манбаъҳо аз ҳар як корман-
ди мақомоти андоз масъулия-
ти баланд ва иҷрои босифати 
уҳдадориҳои мансабиро тақозо 
менамояд.  Аз ҷумла, дар рафти 
санҷишҳои амалиётии гурӯҳҳои 
кории Кумитаи андоз нисбати 
андозсупорандагони ноҳияҳои 
Шоҳмансур, Исмоили Сомонӣ, 
Фирдавсӣ, Сино, Вахш, Балҷувон 
ва Ёвон ба маблағи 4253,7 ҳазор 
сомонӣ андозҳои иловагӣ ҳисоб 
гардида, дар давраи фаъолия-
ти гурӯҳҳои корӣ 3942,2 ҳазор 
сомонӣ ва ё 92,7 фоизи он ба 
буҷет таъмин шудааст. 

Сарфи назар аз вуҷуд дошта-
ни қонунвайронкуниҳои андоз, 
бархе аз мақомоти ҳудудии 
андоз дар ҳолатҳои пешбинина-
мудаи қонунгузорӣ санҷишҳои 
амалиётии андоз намегуза-
ронанд ва ё онро дуруст ба 
расмият намедароранд. Маса-
лан, дар нуҳ моҳи соли ҷорӣ 
нозиротҳои андоз дар шаҳру 
ноҳияҳои Шоҳмансур, Спита-
мен, Носири Хусрав, Норак, 
Ҷалолиддини Балхӣ, Дӯстӣ, 
Хуросон, Абдураҳмони Ҷомӣ, 
Ёвон, Қубодиён, Ҳамадонӣ, 
Фархор, Муъминобод, Хова-
линг, Балҷувон, Роғун, Лахш, 
Тоҷикобод, Сангвор, Хоруғ, Иш-
кошим, Рушон, Ванҷ, Роштқалъа 
ва Дарвоз ҳамагӣ аз 1 то 5 
санҷиши амалиётӣ гузаронида-
анду халос.

Санҷишҳои амалиётӣ 
самти афзалиятноки 
фаъолият буда, дар 
раванди иҷрои қисми 
даромади буҷет омили 
таъсиррасон мебошад. Аз 
ин рӯ, мақомоти ҳудудии 
андозро зарур аст, ки ба 
самти мазкур аҳамияти 
ҷиддӣ зоҳир намоянд.

Мазҳаб ҶУМЪА

КАМБУДИЊО ОШКОР ВА 
ПЕШГИРЇ ГАРДИДАНД

Санҷишҳои андоз, асосан, бо мақсади пешгирии қонунвайронкуниҳои 
андоз, бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта, таъмини воридоти 

саривақтии маблағи андози дар рафти санҷиш ошкоршуда ва ба 
роҳ мондани корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни андозсупорандагон 
ҷиҳати минбаъд ба қонунвайронкуниҳои андоз роҳ надодани 

андозсупорандагон гузаронида мешавад. 

ГУЗАРОНИДАНИ САНҶИШҲОИ 
АМАЛИЁТӢ АЗ ТАРАФИ МАҚОМОТИ 
ҲУДУДИИ АНДОЗ 727 ҲОЛАТИ БЕ 
ҚАЙД ДАР МАҚОМОТИ АНДОЗ БА 
ИҶОРА ДОДАНИ ОБЪЕКТҲОИ МОЛУ 
МУЛКИ ҒАЙРИМАНҚУЛ АЗ ҶОНИБИ 
ШАХСОНИ ВОҚЕӢ ОШКОР ШУДААСТ. 

ДАР РАФТИ

Президенти Россия Владимир Путин ба 
сарвазир Дмитрий Медведев супориш 
дод, ки воқеияти болоравии бори андозии 
шаҳрвандонро санҷад.
«Тавре шумо медонед, ман чанде пеш бо роҳбари 

Федератсияи мустақили иттифоқҳои касабаи Россия 
Шмаков Михаил Викторович мулоқот доштам. Ба анде-
шаи Иттифоқи касаба, бори фискалӣ ва квазифискалии 
аҳолӣ баланд шуда истодааст», - гуфт Путин дар ҷаласаи 
ҳукумати кишвараш ва супориш дод, ки бори андозии 
аҳолиро аз рӯи соҳаҳо ва минтақаҳо санҷанд.

Хотиррасон мекунем, ки аз 1 январи соли 2019 
оғоз карда дар Россия Андози арзиши иловагӣ аз 18% 
то 20% баланд мешавад. Ба андешаи мухолифони 
чунин болоравии андоз, бизнес хароҷоташро ба души 
харидорон мегузорад, бо ҳамин сабаб меъёри баланд-
шудаи андозро шаҳрвандон пардохт мекунанд. Илова 
бар он, моҳи октябр Думаи давлатӣ ҷорӣ гаштани 
таҷрибаи андозбандии одамони худкорро дастгирӣ 
намуд. Муқаррароти мазкур низ аз 1 январи соли 2019 
амал мекунад.

https://news.mail.ru/tag/431/

Путин ба Медведев супориш дод: бори андозии шањрвандонро тањлил намоед
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Оид ба имтиёзҳо ва фаъо-
лияти эҳсонкорӣ маълумот 

медодед.

Завқибек ШОДИЁН:

Ҳанӯз соли 2012 ҳангоми таҳияи 
Кодекси андоз дар таҳрири нав бо 
мақсади аз имтиёзҳо бархӯрдор шу-
дани корҳои башардӯстонае, ки шах-
сони ҳуқуқӣ ва шахсони воқеӣ анҷом 
медиҳанд, ба моддаи 17 Кодекси 
андоз таҳти мафҳуми «Грантҳо» 
иловаи дахлдор ворид шуд. Яъне 
ҳангоме, шахсони ҳуқуқӣ ва шахсо-
ни воқеӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва дигар шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 
корҳоро ба таври ройгон анҷом 
медиҳанд: иншоотҳо бунёд намуда, 
молҳоро ройгон ба шахсони ҳуқуқӣ 
ва шахсони воқеӣ тақдим менамо-
янд, аз имтиёз бархӯрдор хоҳанд 
буд. Ин ҳамчун таҳти мафҳуми грант 
эътироф шуд ва дар ин баробар ба 
моддаҳои дахлдори Кодекси андоз 
вобаста ба низомҳои андозбандӣ ва 
манбаъҳои андозбандӣ тағйирот во-
рид карда шуд. Аз он ҷумла, ба мод-
даи 169 Кодекси андоз банди нав 
ворид гардида, ройгон супоридани 
молҳо ба мақомоти давлатӣ ҳамчун 
грант аз пардохти андоз аз арзиши 
иловашуда озод пешбинӣ шуд. 

Ҳангоми бунёди иншооти 
иҷтимоию зарурӣ ва бо мақсади 
бартараф намудани оқибатҳои 
табиӣ расонидани кӯмакҳои 
башардӯстона, бунёд намуда-
ни иншоотҳои зарурӣ ва ройгон 
тақдим намудани онҳо ба шахсо-
ни қабулкунанда чунин хароҷот 
манбаи андозбандии андоз аз 
истифодабарандагони роҳҳои ав-
томобилгард эътироф намешавад.
Инчунин, бо ворид шудани тағйиру 
иловаҳо ба моддаи 16 Кодекси ан-
доз таҳти мафҳуми сармоягузорӣ 
- маблағгузориҳое, ки барои бу-
нёд намудани иншоотҳои зарурӣ 
ва ройгон супоридани онҳо ба 
мақомоти дахлдори давлатӣ шах-
сони воқеӣ ва шахсони воқеие, ки 
чунин иншоотҳоро бунёд намуда, 
ба мақомоти дахлдори давлатӣ ме-
супоранд, ҳамчун сармоягузорӣ эъ-

тироф мешаванд. Яъне, бо мақсади 
аз имтиёзҳои андозӣ бархурдор 
шудани чунин шахсон бояд ба 
феҳристи ягонае, ки аз ҷониби 
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ 
ва идораи амволи давлатӣ пеш 
бурда мешаванд, шомил шаванд. 
Ҳамчунин, ки бо мақсади бархур-
дор шудан аз имтиёзҳои андозӣ 
мутобиқ ба моддаи 16 Кодекси ан-
доз, ҳамчун сармоягузорӣ эътироф 
шудани чунин фаъолият ва грант 
эътироф гардидани ройгон додани 
объектҳои бунёднамудаи шахсони 
ҳуқуқӣ ва воқеие, ки ба ҳокимияти 
дахлдори давлатӣ месупоранд, 
мутобиқ ба муқаррароти қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
№211 аз 02.05.2013 аз андозоҳо 
озод карда мешаванд. 

Қонунгузории андоз барои 
анҷом додани фаъолияти эҳсонкорӣ 
як қатор имтиёзҳои назаррасро 
аз қабили озод кардани воридоти 
молу ашё барои анҷом додани 
сохтмонҳо, аз андоз аз арзиши 
иловашуда, оид ба пардохти андоз 
аз фоида, имтиёз оид ба андоз аз 
истифодабарандагони роҳҳои ав-
томобилгард пешбинӣ намудааст.

Ҳама гуна муносибатҳое, 
ки дорои аҳамияти ҳуқуқӣ 

ҳастанд, бояд бо тарти-
би муқарраргардидаи 
қонунгузорӣ ба танзим 

дароварда шавад. Дар ин 
хусус чӣ мегӯед?

Нарзулло МАЛИКЗОДА:

Боиси қайд аст, ки тартиби 
татбиқи имтиёзҳои андозҳои нис-
бати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, 
ки ройгон ба мақомоти ҳокимияти 
давлатӣ иншоотҳои дахлдорро 
бунёд карда месупоранд, тибқи та-
лаботи моддаҳои 16, 17, моддаҳои 
169  ва  269  Кодекси андози 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 02.05.2013 №211 ба танзим 
дароварда шудаанд. Пеш аз ҳама, 
ҷиҳати татбиқи амалии имтиёзҳои 
қайдгардида шахсони воқеӣ ва 
ҳуқуқие, ки бевосита аз ҷониби 

онҳо иншоотҳои дахлдор сохта 
ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ  
супорида мешаванд:  ариза ба 
Кумитаи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо замима 
намудани нусхаи созишномаи 
дахлдор ба мақомоти ҳокимияти 
давлатӣ ва ё нусхаи супориши 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
ҳуҷҷатҳои ноҳиявию сметавии сох-

тмонии иншоотҳои мазкур ва дигар 
ҳуҷҷатҳои асоснок, ки бевосита 
дар оянда дар асоси он ҳуҷҷатҳои 
сохтмонҳои мазкур амалӣ меша-
ванд, бояд пешниҳод гарданд. Тар-
тиби дигар, шахсоне, ки дар доираи 
созишномаҳои грантӣ таҳвили мол, 
иҷрои кор ва хизматрасониҳоро 
амалӣ менамоянд, низ аз пар-
дохти андоз аз арзиши иловашу-
да дар оянда озод карда меша-
ванд. Шахсони таҳқиқкунандаи 
лоиҳаҳои мазкур уҳдадоранд, 
ки таҳлилгарони молҳо, иҷрои 
кор ва хизматрасониҳои худро 
бо пешниҳоди ариза аз андоз 
аз арзиши иловашуда озод на-
моянд. Яъне бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон №211 аз 
02.05.2013 шахсоне ки дар доираи 
чунин лоиҳаҳо таҳвили мол, иҷрои 
кор ва хизматрасониҳоро анҷом 
медиҳанд, ҳангоми пешниҳод на-
мудани эъломияҳои андоз ҳармоҳа 

ба мақомоти ҳудудии андоз дар ба-
робари пешниҳоди эъломияи андоз 
аз арзиши иловашуда, инчунин, нус-
хаи аслии қарордодҳо, шартномаҳо 
ва аз он ҷумла аризае, ки бевосита 
дар асоси он минбаъд таҳвилгарони 
мол, иҷрои кор ва хизматрасониҳо 
низ аз андоз аз арзиши иловашуда 
озод карда мешаванд, пешниҳод 
менамоянд. Ҳамзамон, шахсони 
эҳсонкор мутобиқ ба талаботи 
банди 18-и қарори мазкур мутобиқ 
ба заминаи 3-и қарор уҳдадор 
мешаванд, ки нусхаи қарордодҳо 
ва созишномаҳоро оид ба иҷрои 
аҳдҳои дарназардошташуда на дер-
тар аз санаи 10-уми моҳи ҳисоботӣ 
ба мақомоти андози маҳалли қайди 
худ пешниҳод намоянд. Шахсони 
эҳсонкор ҷиҳати татбиқи амалии 
имтиёзҳои мазкур баъд аз пурра 
сохтан ва ройгон ба мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ супоридани 

иншоотҳои дарназардошташуда, 
уҳдадор мешаванд, ки ба мақомоти 
андоз нусхаи санади супориданро 
низ пешниҳод намояд. 

Дар сурати пешниҳод шудани 
ҳуҷҷатҳои мазкур ва риоя гардида-
ни тартиби дарназардошташуда, 
минбаъд шахсони эҳсонкор дар 
сурати низоми махсуси андозбандӣ 
қарор доштани онҳо аз пардохти 
андози тибқи низоми содакарда-
шуда озод карда мешаванд. Дар 
сурате, ки чунин шахсон дар низо-
ми умумии андозбандӣ фаъолият 
мекарданд аз пардохти андоз аз 
арзиши иловашуда, андоз аз фоида 
ва андоз аз истифодабарандагони 
роҳҳои автомобилгард озод ме-
шаванд.  

Имрӯз мақомоти андози 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати 

сода намудани тартиби 
пешниҳоди ҳисобот ва 

риояи қонунгузории андоз, 
хусусан оид ба истифода аз 
имтиёзҳои муқарраркардаи 
қонунгузории андоз ҷиҳати 

анҷом додани корҳои 
эҳсонкорӣ модули нави 

хизматрасонӣ дар системаи 
иттиллоотии андоз таҳия ва 
мавриди амал қарор дода 

шудааст. Доир ба ин мавзӯъ 
муфассалтар ҳарф мезадед.

Завқибек ШОДИЁН:

Шахси эҳсонкор вобаста ба ин-
шооти бунёдшаванда метавонад бо 
додани ариза шахси иҷрокунандаи 
корҳои сохтмониро аз пардохти ан-
доз аз арзиши иловашуда озод на-
мояд. Инчунин, шахсони эҳсонкор 
метавонанд мутобиқ ба талаботи 
моддаи 113 Кодекси андоз ҳиссаи 
арзиши иншооти бунёднамударо 
аз манбаи андозбандишавандаи 
андоз аз фоида тарҳ намояд: ба 
андозае, ки то 10%-и ҳисаи фоидаро 
метавонанд ба чунин фаъолияти 
эҳсонкорӣ равона кунанд, яъне 
аз манбаи андозбандишавандаи 
андоз аз фоида хароҷоти умумии 
анҷомдодаро тарҳ намояд.

Нарзулло МАЛИКЗОДА:

Ҳамзамон,  андозсупоран -
дагон бояд дар назар дошта 
бошанд ,  ки  ҳангоми бунёди 
иншоотҳои дарназардошташу-
да, кормандони кирояе, ки аз 
ҷониби онҳо ҷиҳати иҷрои корҳои 
сохтмонӣ истифода карда меша-
ванд, ҳангоми ба чунин корман-
дони кироя пардохт намудани 
музди меҳнат, яъне даромад дар 
шакли музди меҳнат, уҳдадор ме-
бошанд, ки дар доираи талаботи 
Кодекси андоз ҳамчун агенти 
андоз дар манбаи пардохти андоз 
аз даромад, андози иҷтимоиро аз 
ҳисоби кормандони кирояи худ 
ба буҷет пардохт намоянд. Уму-
ман, мақомоти андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар партави дастуру 
супоришҳои роҳбарияти давлату 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани 
фазои сармоягузорию соҳибкорӣ 
ва дуруст ба роҳ мондани низоми 
андозбандӣ корҳои назаррасро 
ба анҷом расонида истодааст.
Аз ин рӯ, соҳибкорони мамла-
кат бояд ҳангоми фаъолияти 
худ қонунгузории андозро риоя 
намоянд,чунки пойдорӣ ва устуво-
рии иқтисодии давлат аз пардохти 
андозҳо вобастагии калон дорад.

Мусоҳиб 
Маҳбуба УСМОНОВА

ИМТИЁЗЊО ВА ФАЪОЛИЯТИ ЭЊСОНКОРЇ
Дар асоси дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди иқтисодиву иҷтимоӣ дар 
саросари кишвар, алҳол, корҳои созандагиву ободонӣ ҷараён доранд. Бояд гуфт, ки дар робита 
ба Кумитаи андоз шаҳрвандону андозсупорандагон вобаста ба мавҷудияти имтиёзҳои андозӣ 
ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти эҳсонкорӣ оид ба сохтмон ва азнавсозии объектҳои 
иҷтимоиву иқтисодӣ ва тариқи ройгон ба мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ супоридани онҳо ба 
мақомоти андоз пайваста муроҷиат менамоянд. Дар атрофи ин масъала мо суҳбате доштем бо 
Завқибек Шодиён, сардори Раёсати такмили қонунгузории андоз ва санадҳои меъёрии андози 
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Нарзулло Маликзода, сардори Раёса-
ти ташкили андозбандии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

АНДОЗ ДАР ХОРИЉА

Ҳукумати Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон нишондиҳандаҳои 
асосии макроиқтисодӣ, кон-
септсияи сиёсати андоз ва 
буҷет, инчунин лоиҳаи буҷети 
давлатиро барои соли 2019 
тасдиқ намуд.

Дар ҳуҷҷат гуфта мешавад, ки аз соли 
2019 сар карда дар Ӯзбекистон бори нахуст 
фишанги банақшагирии миёнамуҳлати буҷет 
бо роҳи тасдиқсозии буҷети давлатӣ дар соли 
дарпешистода ва дурнамои буҷетӣ барои 
солҳои минбаъдаро амалӣ мегардонад.

Тибқи консептсияи мукаммалсозии 
сиёсати андоз, онро президенти кишвар 
бо фармони худ 29 июн тасдиқ намудааст, 
дар соли 2019 имтиёзҳои зерин пешбинӣ 

мешаванд:
1. паст кардани бори андоз ба фонди 

пардохти музди меҳнат бо роҳи:
• ҷорӣ намудани меъёри ягонаи андоз аз 

даромадҳои шахсони вокеӣ дар ҳаҷми 12% ва 
барҳам додани пардохти суғуртапулиҳои 
шаҳрвандон (8% аз музди меҳнат). Ин тад-
бир имкон медиҳад, ки ҳаҷми музди меҳнат 
ба ҳисоби миёна 6,5% баланд шавад.

• то 12% кам кардани меъёри пардохти 

ягонаи иҷтимоӣ аз фонди пардохти меҳнат;  
2. Барҳам додани пардохтҳои ҳатмӣ ба 

фондҳои мақсадноки давлатӣ, ки аз гардиш 
дар ҳаҷми 3,2% рӯёнида мешаванд;

3. Паст кардани меъёрҳо: андоз аз фоидаи 
шахсони ҳуқуқӣ аз 14% то 12%; андоз аз фои-
даи бонкҳои тиҷоратӣ – аз 22% то 20%; андоз 
аз манбаи пардохти даромад дар намуди 
дивидендҳо ва фоизҳо – аз 10% то 5%; андоз 
аз молу мулки шахсони ҳуқуқӣ – аз 5% то 2%.

Дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда 
дар ихтиёри субъектҳои хоҷагидор ва аҳолӣ 
қариб 10 триллион сум боқӣ мемонад.

Манбаъ: https://news.mail.ru/
economics/35283530/

ДАР ЎЗБЕКИСТОН АНДОЗЊОРО ПАСТ ВА МАОШИ 
КОРМАНДОНИ БУЉЕТИРО БАЛАНД МЕБАРДОРАНД
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ТАЊЛИЛ

Тадбир

Аз рӯи маълумоти барномаи 
компютерӣ шумораи умумии супо-
рандагони ААИ дар миқёси вилоят 
ба санаи 01.10.2018-ум 1207 ададро 
ташкил менамояд. Дар ин давра аз 
ҷониби мақомоти андози вилоят 112 
адад андозсупоранда ба сифати супо-
рандаи андоз аз арзиши иловашуда 
ба қайд гирифта шуда, 67 андозсу-
поранда аз Феҳрести супорандагони 
андоз аз арзиши иловашуда хориҷ 
карда шудаанд.

Таҳлил ва омӯзиши маълумоти 
махзани барномаҳои компютерӣ оид 
ба маблағи ҳисобшудаи  андоз аз 
арзиши иловашуда нишон медиҳад, 
ки маблағи ҳисобшудаи андоз аз 
арзиши иловашуда нисбати ҳамин 
давраи соли 2017, дар маҷмӯъ, дар 
миқёси вилояти Суғд 154,0 фоизро 
ташкил дода, ин нишондод дар шаҳру 
ноҳияҳои Деваштич (405,6  ҳазор 
сомонӣ кам ё ин ки 53,1%), Мастчоҳ 
(1 033,8 ҳазор сомонӣ ё ин ки 59,5%), 
Истиқлол (2 879,0 ҳазор сомонӣ ё ин 
ки 54,8%), Ашт (458,4 ҳазор сомонӣ) 
ва бахшҳои шуъбаи Нозироти андоз-
супорандагони миёна дар вилояти 
Суғд (аз ҷумла: ш. Бӯстон- 1638,0 
ҳазор сомонӣ ё ин ки 59,0%), ш. Гули-
стон 526,3 ҳазор сомонӣ, 
ё ин ки 54,8%, Ҷаббор Ра-
сулов 705,8 ҳазор сомонӣ 
ё ин ки 54,9% ва  н. Спита-
мен 491,3 ҳазор сомонӣ, 
85,5%) нисбат ба ҳамин 
давраи соли 2017 кам 
гардидааст. 

Та ҳ л и л ҳ о  н и ш о н 
медиҳанд, ки ба камша-
вии маблағи ба ҳисоби 
буҷет пардохтшавандаи 
андоз аз арзиши илова-
шуда омилҳои зиёд гар-
дидани амалиётҳои озод 
ва махсусан маблағи хариди молҳо 
таъсири худро расонидааст. Ҳиссаи 
зиёди амалиётҳои озод ба фаъоли-
яти корхонаҳои калони дар қайди 
Нозиротҳои андозсупорандагони 
калон ва миёна дар вилояти Суғд ва 
шаҳру ноҳияҳои Зафаробод, Конибо-
дом, Мастчоҳ ва Ашт рост меояд. Аз 
ҷумла, ҳиссаи амалиёти аз ААИ озод 
дар шуъбаи НАМ дар вилояти Суғд  
маблағи 244,1 млн. сомонӣ, шуъбаи 
НАК дар вилояти Суғд 3 294,8 млн. 
сомонӣ ва шаҳру ноҳияҳои Зафаро-
бод 23,7 млн. сомонӣ, Конибодом 
36,2 млн. сомонӣ, Мастчоҳ 56,5 млн. 
сомонӣ ва Ашт 39,3 млн. сомониро 
ташкил медиҳад.

Омили дигаре, ки ба кам гар-
дидани маблағҳои ҳисобшудаи 
андоз аз арзиши иловашуда таъ-
сир мерасонад, ин зиёд будани 
маблағи баҳисобгирифташудаи ААИ 
ҳангоми хариди мол, иҷрои кор ва 
хизматрасониҳо аз дохили ҷумҳурӣ 
нисбат ба амалиётҳои андозбанди-

шаванда мебошад.
Омӯзиш ва таҳлилҳо нишон дода-

анд, ки дар миқёси вилоят маблағҳои 
баҳисобгирифташудаи ААИ дар 
эъломияҳои андозсупорандагон 
дар нуҳ моҳи соли 2018 нисбат ба 
ҳамин давраи соли 2017 ба маблағи 
1 млрд. 424,1 млн. сомонӣ зиёд гар-
дида, афзоиши он 124 фоизро ташкил 
медиҳад. Чунончи, ҳаҷми умумии 
маблағҳои баҳисобгирифташудаи  
ААИ дар нуҳ моҳи соли 2018-ум 7 
млр 323,2 млн. сомонӣ, ки он 60,1 
фоизи амалиёти умумиро ташкил 

медиҳад, баробар гардидааст. Аз 
маблағҳои баҳисобгирифташудаи 
ААИ ҳиссаи хариди мол, иҷрои кор ва 
хизматрасониҳо  аз дохили ҷумҳурӣ 
18,9 фоиз (1 389,0 млн. сомонӣ), 
хариди гумрукии воридоти молҳо 
80,4 фоиз (5893,8 млн. сомонӣ) ва 
амалиётҳои хариди аз андоз аз арзи-
ши иловашуда озод 0,5 фоизро (36,7 
млн. сомонӣ) ташкил додааст.

 Натиҷаи таҳлил ва омӯзиши 
маълумоти махзани барномаҳои 
ко м п юте р и и  С И А  б о  б у р и ш и 
корхонаҳо аз рӯи соҳаи фаъолият 
нишон медиҳанд, ки ҳиссаи бештари 
маблағҳои тарҳшаванда,  асосан, ба 
фаъолияти корхонаҳое, ки ба хариду 
фурӯш ва воридоти мол аз хориҷи 
кишвар машғул мебошанд, рост 
меояд. Масалан, аз рӯи маълумот 
ки аз шумораи умумии (868 адад) 
субъектҳои хоҷагидори зертобеи 
шуъбаи Нозироти андозсупоранда-
гони миёна дар вилояти Суғд  583 
адад ба соҳаи хариду фурӯш мансуб 

мебошанд, ки 67,1 фоизро ташкил 
медиҳад. Аз ин ҷо бармеояд, ки 
ҳиссаи калони зиёдшавии маблағҳои 
баҳисобгирифташаванда дар шуъба 
асосан аз ҳисоби корхонаҳои соҳаи 
хариду фурӯш мебошад. Чунин ҳолат 
дар шаҳру ноҳияҳои Деваштич аз 
ҳисоби ЧДММ “Мерос и К”, ҶДММ 
“Машъал-01”, ҶДММ “Умед сох-
тумон-102”, Зафаробод аз ҳисоби 
ҶДММ “Шукрулло”, ҶДММ “Саидзо-
да-63”, ҶДММ “Қуллаи меҳр”, ҶДММ 
“Шараф-1”, ҶДММ “Тавҳид ва ком”, 
шаҳри Истиқлол аз ҳисоби ҶДММ 
“Мирзо 2015”, ҶДММ “Ганҷи вори-
дот”, ҶДММ “Нури манзил”, ҶДММ 
“Ҳаёти нав”, ноҳияи Ашт ҶДММ “Хуш-
бахт-2015” мавҷуд мебошад.  

Бояд қайд кард, ки роҳбарияти 

Кумитаи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Раёсати ан-
доз дар вилояти Суғд барои пешгирӣ 
ва роҳ надодан ба амалиётҳои 
моҳияти иқтисодинадошта ё аз 
ҷониби андозсупорандагон тибқи 
талаботи моддаи 186 Кодекси андоз 
бо таври ҳатмӣ ба расмият даро-
вардани амалиётҳои андозбандӣ, 
яъне назорати навишти ҳатмии 
ҳисобнома – фактураҳои андоз аз ар-
зиши иловашуда супоришҳои қатъӣ 
дода мешаванд. Асосан мавҷудияти 
изофапулиҳои зиёди беасос маҳз ба 
фаъолияти воридот ва фурӯши молҳо 
рост меояд. Масалан, ҶДММ “Ганҷи 
воридот” ва ҶДММ “Нури Манзил”-и 
шаҳри Истиқлол дар дигар манотиқи 
ҷумҳурӣ филиал ва ё намояндагӣ 
дошта, ҳарду ширкат дар як суроға: 
шаҳри Истиқлол бинои КВД “Нури Хо-
вар” ба қайд гирифта шуда, як нафар 
ҳарду ҷамъиятро идора менамояд. 

Ҳамзамон, санҷиши хизматии 
гузаронидашуда дар фаъолияти Но-
зироти андоз дар ноҳияи Бобоҷон 
Ғафуров нишон дод, ки шахсони 
алоҳида ба боварии шахси сеюм да-
ромада бо мусоидати корманди бах-
ши бақайдгирии давлатии шахсони 
ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар 
ноҳияи Бобоҷон Ғафуров У. Усмонов 
истифода намуда, бо роҳи фиреб ва 
сохтакорӣ ба номи шахсе, ки бемории 
руҳӣ дорад, ҶДММ “Навбунёд 2018” 
таъсис додааст. Мақсад аз ташкили 
ин ҷамъият бо роҳи фиреби шахсони 
бехабар аз оқибати кору қонунгузорӣ 
анҷом додани амалиётҳои воридоти-
ву содиротӣ ба ҳисоб меравад. 

Дар ин асос, нозиротҳои ан-
доз дар шаҳру ноҳияҳо, бахшҳои 
бақайдгирии давлатии шахсони 
воқеӣ ва соҳибкорони инфиродӣ 
огоҳ карда шудаанд, ки бақайдгирии 
ширкатҳои “сохтаро” пешгирӣ 
намуда, нисбат ба ширкатҳои 
амалкунандае, ки амалиётҳои 
моҳияти иқтисодинадоштаро 
анҷом медиҳанд, чораҳои қатъии 
саривақтӣ андешанд.

Тоҳирҷон ИСКАНДАРЗОДА,
вилояти Суғд

Мувофиқи маълумот иҷрои нақшаи андоз 
аз арзиши иловашуда дар вилояти Суғд дар 

9 моҳи соли ҷорӣ 104,9 фоиз таъмин гардида, 
ба буҷети давлатӣ 219,9 млн. сомонӣ ворид 

шуд. Нақшаи ин намуди андоз дар шаҳру 
ноҳияҳои Хуҷанд, Гулистон, Исфара, Зафаробод, 

Мастчоҳ ва Ҷаббор Расулов таъмин нашуд, ки аз 
ин ҳисоб ба буҷети давлатӣ 8 млн. сомонӣ ворид 

нагардид.

ФАЪОЛИЯТ
ТАЊТИ НАЗОРАТ

БА КАМ ГАРДИДАНИ МАБЛАҒҲОИ 
ҲИСОБШУДАИ АНДОЗ АЗ АРЗИШИ 
ИЛОВАШУДА ТАЪСИР МЕРАСО-
НАД, ИН ЗИЁД БУДАНИ МАБЛАҒИ 
БАҲИСОБГИРИФТАШУДАИ ААИ 
ҲАНГОМИ ХАРИДИ МОЛ, ИҶРОИ КОР 
ВА ХИЗМАТРАСОНИҲО АЗ ДОХИЛИ 
ҶУМҲУРӢ НИСБАТ БА АМАЛИЁТҲОИ 
АНДОЗБАНДИШАВАНДА МЕБОШАД.

ОМИЛИ ДИГАРЕ, КИ

Дар мақомоти андоз дар 
вилояти Хатлон натиҷаҳои 

фаъолияти даҳмоҳаи корман-
дони соҳа ҷамъбаст гардид. 
Иҷрои нақшаи андозҳо ва дигар 
пардохтҳои ҳатмӣ бо дарна-
зардошти андози иҷтимоии 
ғайрибуҷетӣ дар ин давра ба 
андозаи 101,3% таъмин гар-
дид. Ба ҷойи 1 миллиарду 70 
миллиону 825 ҳазор сомонии 
пешбинишуда ба буҷет 1 мил-
лиарду 846 миллиону 911 ҳазор 
сомонӣ ворид шуд. Ин нисбат 
ба нишондиҳандаҳои нақшавӣ 
13 миллиону 866 ҳазор сомонӣ 
ва нисбат ба маблағҳои дар 
ҳамин давраи соли 2017 воқеан 
ҷамъоваригардида ба андозаи 
98 миллиону 502 ҳазор сомонӣ ё 
худ 10% бештар мебошад. 

Аммо дар ин давра иҷрои 
нақшаи андозҳоро бо дарназардош-
ти андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ, 
ноҳияҳои Абдураҳмони Ҷомӣ 99%, 
Ҷайҳун 99%, Панҷ 94%, Ёвон 90%, 
Восеъ 99%, Ҳамадонӣ 96%, Фар-
хор 94% ва Ховалинг 93% таъмин 
намуданду халос, Аз ин ҷост, ки 
аз ҳисоби ноҳияҳои зикршуда ба 
буҷет 23,7 млн. сомонӣ ворид на-
гардид. Аз уҳдаи иҷрои нақшаи 
андозҳо (бе дарназардошти андози 
иҷтимоии ғайрибуҷетӣ) нозиротҳои 
андоз дар ноҳияҳои Вахш 115 ҳазор 
сомонӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ 190 
ҳазор сомонӣ, Ҷайҳун 218 ҳазор 
сомонӣ, Панҷ 68 ҳазор сомонӣ, Ёвон 
8,7 млн сомонӣ ва Фархор 467 ҳазор 
сомонӣ баромада натавонистанд. 

Нақшаи андози иҷтимоӣ аз 
ҳисоби ташкилоту муассисаҳои 

буҷетӣ  дар ин давра ба андозаи 
97,8% таъмин гардид. Дар натиҷа, 
ба ҷои 227,3 млн. сомонии пешби-
нишуда ба буҷети Агентии суғуртаи 
иҷтимоӣ ва нафақа 222,2 млн. 
сомонӣ ворид шуд, ки нисбат ба 
нақшаи пешбинишуда 5,0 млн. 
сомонӣ кам ва нисбат ба маблағи 
ҷамъоваригардидаи ҳамин давраи 
соли гузашта 12,2 млн. сомонӣ 
ё худ 5,8% зиёд мебошад. Дар 
маҷмуъ, дар даҳ моҳи сипаригарди-
да 13 шаҳру ноҳияи вилоят аз уҳдаи 
иҷрои нақшаи андози иҷтимоии 
буҷетӣ баромада натавонистанд. 

Асосан, иҷро нагардидани 
нақшаи андози иҷтимоии буҷетӣ 
дар ин давра аз беназоратӣ ва 
бемасъулиятӣ дар ин самти фаъо-
лият ба вуҷуд омадааст. Назорати 
иҷрои ин намуди андоз бевосита 
ба зиммаи сардорони мақомотҳои 
ҳудудии андоз ва таъмини он бево-
сита ба уҳдаи нозирони мутасаддӣ 
бе андозсупорандагони дахлдор 
гузошта шуда буд.

Дар ин давра дар вилоят иҷрои 
нақшаи 2 намуди андоз таъмин 
нагардид. Аз ҷумла андоз аз ар-
зиши иловашуда – 87% ва андози 
иҷтимоӣ аз ҳисоби корхонаҳои 
ғайрибуҷетӣ – 96% таъмин гардиду 
халос, ки дар натиҷа аз ин ҳисоб ба 
буҷетҳои дахлдор 42,2 млн. сомонӣ 
ворид нашуд. 

Кормандони мақомоти 
ҳудудии андози вилоятро 
зарур аст, ки баҳри 
сифатнок таъмин намудани 
ҳамаи намудҳои андоз 
сайъу кӯшиши бештар 
ба харҷ диҳанд, то 
муваффақиятҳояшон афзун 
гардад.

С. БАЁЗӢ

ДАЊ МОЊИ
ПУРЗАЊМАТ

ҶАВОБ: Мутобиқи қисми 2 мод-
даи 164 Кодекси андози Ҷумҳурии 
То ҷ и к и с то н  т а ҳ в и л и  м ол ҳо , 
иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо, 
ба истиснои таҳвили молҳо ва 
хизматрасониҳое, ки аз пардох-
ти андоз аз арзиши иловашуда 
озод буда, дар доираи фаъолияти 
соҳибкорӣ анҷом дода мешаванд. 
Агар онҳо мутобиқи моддаҳои 175 
ва 176 Кодекси андоз дар ҳудуди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷрошаванда 
эътироф гарданд, амалиёти андоз-
бандишаванда мебошанд.

Бинобар ин, ҳаҷми иҷрои 
корҳои сохтмонии тибқи қарордод 
бо пудратчии асосӣ анҷомдодаи 
зерпудратчӣ (ҳамчун андозсупо-
рандаи мустақили ба қайди давлатӣ 
гирифташуда), новобаста аз он ки 
дар доираи як сохтмон иҷро шудани 
он, амалиёти андозбандишавандаи 
андоз аз арзиши иловашуда эъти-
роф гардида, тибқи муқаррароти 
моддаи 181 Кодекси андоз бо меъё-
ри 5 фоиз бе иҷозати баҳисобгирии 
андоз аз арзиши иловашудаи пар-
дохтшуда андозбандӣ мешаванд.

ВА ПОСУХИ МУТАХАССИС

САВОЛИ 
АНДОЗСУПОРАНДА

САВОЛ: Пудрат-
чии асосии сохтмон 

иҷрои як корашро ба 
зерпудратчӣ медиҳад. 

Кадоме аз инҳо ААИ-
ро месупорад? Ёдовар 

мешавам, ки ҳардуяшон 
аз амали як иҷро ҳисобот 

медиҳанд.



БОЉУ ХИРОЉ№47 (1144) 

Панҷшанбе, 22 ноябри соли 2018  10 Рушди соҳибкорӣ

Масалан,  агар соли 1991 ҳаҷми 
маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ нисбат 
ба соли 1990-ум 6% кам шуда 
бошад, пас ин нишондиҳанда 
дар соли 1992 якбора то 40% 
поён рафта буд. Тамоми бахшҳои 
иқтисодиёт тақрибан фалаҷ гашта 
буд. Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 
саноатӣ ва истеъмолӣ, маҳсулоти 
кишоварзӣ зиёда аз 70 дарсади 
нишондиҳандаи соли 1991-ро 
ташкил дода буд. Умуман, кулли 
нишондиҳандаҳои иқтисодии соли 
1992 якбора поён рафт. 

Дар маҷмӯъ, ҷанги 
таҳмилии шаҳрвандӣ 
ба иқтисодиёти киш-
вар беш аз 10 милли-
ард доллар хисороти 
молиявӣ ворид намуд. 
Табиист, ки дар чунин 
шароит барқарор на-
мудани инфрасохтори 
иқтисодӣ-иҷтимоии 
фалаҷшуда кори сахту 
сангин буд.

Д а р  ч у н и н  ш а -
р о и т  т а ъ ҷ и л а н  а з 
байн бурдани хавфи 
гуруснагӣ, барқарор 
намудани фаъолияти корхонаҳои 
фалаҷгардида, манзилҳои зист ва 
иншооту биноҳои валангоргашта 
вазифаи фаврӣ ва аввалиндараҷа 
ҳисоб меёфт. Ин ҳолат, андешида-
ни татбирҳои муассир ҳамзамон, 
таҳияву татбиқи қонун ва стра-
тегияву барномаҳои мушаххаси 
давлатиеро, ки ба ҷорӣ намудани 
муносибатҳои бозаргонӣ мусоидат 
мекунанд, талаб менамуд.

Таъкид кардан зарур аст, ки 
қабули фармонҳои Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 
тақсими 75 ҳазор гектар замин 
ба мардум дар таъмин намудани 
аҳолӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ ва 
наҷот додани мардум аз хатари 
гуруснагӣ тадбири ниҳоят ҷиддӣ ва 
саривақтӣ буд. Бо азму талошҳои 
пайваста ва бо дарки баланди 
масъулиятшиносии Роҳбари давлат 
ҷиҳати идораи иқтисодиёти мил-
лии Тоҷикистони соҳибистиқлол 
сохтори нави Ҳукумат ташкил шуд. 
Қонунҳо ва дигар санадҳои меъё-
рии ҳуқуқие, ки ҳамаи самтҳои 
муносибатҳои иқтисоди бозориро 
танзим ва равандҳои ислоҳотро 
дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт 
муайян менамоянд, таҳия ва қабул 
гардиданд.

Ҳамин тавр,  дар натиҷаи анде-
шидани тадбирҳои муассир, танҳо 
аз ибтидои солҳои 2000-ум сар кар-
да, кишвари мо ба марҳалаи рушд 
ворид шуд ва пешрафти босуботи 
иқтисодиёт ва татбиқи ислоҳоти 
фарогир дар ҳамаи соҳаҳо, аз 
ҷумла бахши хусусӣ ва фаъолияти 
соҳибкорӣ таъмин гардид. 

Ҷорӣ намудани навъҳои гу-

ногуни моликият, шаклҳои гуно-
гуни ташкили хоҷагидорӣ, пеш 
гирифтани сиёсати хусусигар-
донии моликияти давлатӣ, ба 
муомилот баровардани асъори 
миллӣ, озод намудани нархҳо, 
бунёди корхонаҳои муштарак ва 
ғайра имконият доданд, ки ба-
рои рушди устувори иқтисодиёти 
Тоҷикистон, мустаҳкам намудани 
пояҳои давлатдорӣ ва таҳкими 
д а с т о в а рд ҳо и  и с т и қ л ол и я т 
қадамҳои устувор тавассути руш-
ди бахши хусусӣ гузошта шаванд.

Аввалин қадаме, ки дар пиёда-
созии омилҳои рушди иқтисодӣ ва 
ҷалби бештари бахши хусусӣ дар 
идоракунии давлатӣ гузошта шуд, 
таҳия ва қабули қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз моҳи майи соли 
1997 «Дар бораи хусусигардонии 
моликияти давлатӣ» мебошад. Ин 
санад иртиботи байни давлатро 
дар шахси мақомоти ваколатдори 
он ва шахсони ҳуқуқию воқеӣ дар 
раванди хусусигардонии моли-
кияти давлатӣ муайян намуда, 
барои рушду тараққиёти шаклҳои 
мухталифи фаъолияти соҳибкорӣ 
шароити мусоид фароҳам овард.  
Маҳз дар шароити мураккаби 
сиёсию иқтисодӣ ба соҳибкорон 
ва дигар шахсони алоҳида вогузор 
намудани моликият боиси рушди 
иқтисодиёт гардид. 

Дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар 
натиҷаи татбиқи қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи хусуси-
гардонии моликияти давлатӣ» 
иншоот ва корхонаҳои миёнаю 
калон хусусӣ гардонида шуданд, ки 
ин раванд дар муътадил гаштани 

вазъияти макроиқтисодӣ нақши 
муҳим гузошт.

Агар дар солҳои аввали эъ-
лон гардидани Истиқлолияти 
давлатӣ ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти 
дохилии кишвар 13,4 млн. сомо-
ниро ташкил дода бошад, пас ин 
нишондиҳанда дар соли 2017 беш 
аз 61 млрд. сомонӣ  ва афзоиши 
воқеии он ба 7,1 дарсад баробар 
гаштааст.  Дар ин давра, маҷмӯи 

маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сар аҳолӣ 
аз 2,5 сомонӣ то зиёда аз  6 676 
сомонӣ ё тақрибан 75 маротиба 
зиёд гардидааст. 

Тибқи маълумоти оморӣ соли 
2017 даромади пулии аҳолӣ беш аз 
27,6 миллиард сомониро ташкил 
кард, ки ин рақам дар соли 1997 ба 
45,8 милион сомонӣ баробар буд. 
Ҳамаи ин боиси то се баробар паст 
шудани сатҳи камбизоатӣ,  беҳтар 
гардидани сатҳу сифати зиндагии 
мардум ва ба ин васила  то 73,5 сол 
боло рафтани дарозумрии миё-
наи шаҳрвандон шуд. Зикр кардан 
бамаврид аст, ки сатҳи миёнаи да-
розумрии шаҳрвандон дар солҳои 
аввали истиқлолият ба 67,6 сол 
баробар буд. 

Давоми солҳои 1991-2017 шу-
мораи субъектҳои соҳибкорӣ бо 
дарназардошти хоҷагиҳои деҳқонӣ 
(фермерӣ) беш аз 37 маротиба, 
шумораи корхонаҳои хурде, ки ба 
фаъолияти соҳибкорӣ машғуланд 
ва мақоми шахси ҳуқуқиро доранд, 
зиёда аз 2,5 маротиба, кормандони 
дар ин корхонаҳо фаъолияткунанда 
беш аз 1,5 маротиба зиёд гарди-
даанд.  

Бо  вуҷуди дастовард ва 
тамоюлҳои мусбӣ, ҳоло ҳам баъ-
зе масъалаҳои ҳассоси дигари 
ҳалталаб, аз ҷумла иқтидори но-
кифояи захираҳои қарзӣ, молиявӣ, 
мизони (ставкаи) баланди кредитӣ, 
кӯтоҳ будани  муҳлати бозгардонии 
қарз, мавҷуд набудани иттилооти 
зарурӣ барои ташкил ва идораку-
нии тиҷорат, мукаммал набудани 
механизмҳои дастгирии молиявию 
қарзӣ ва суғуртаи хавфҳои соҳибкорӣ, 
шароитҳои номусоиди қарздиҳӣ, 
рушди нокифояи механизми ли-
зинг, инчунин, меъёрҳои нисбатан 
баланди андозбандӣ ва ғайра низ 
мавҷуд мебошанд, ки дар рушди 
устувори фаъолияти соҳибкорӣ ва 
инкишофи бахши хусусӣ монеа эҷод 
мекунанд. Бинобар ин, ислоҳот ва 
дастгириҳои пайвастаи давлатӣ ба 
ҳалли масоили ҷойдоштаи марбут 
ба рушди соҳибкорӣ ва инкишофи 
бахши хусусӣ мусоидат хоҳанд кард.

Аминҷон ОДИНАЕВ,
омӯзгори Коллеҷи кӯҳии 

ба номи С. Юсупова

- Яке аз масъалаҳои мураккаб, 
ки солҳои зиёд барои нозиротҳои 
андози шаҳру ноҳияҳои вилоят дар-
ди сар эҷод мекунад, ин андоз аз 
воситаҳои нақлиёт мебошад. Сабаби 
асосии иҷро нашудани нақшаи ин на-
муди андоз вуҷуд надоштани омори 
дақиқи воситаҳои нақлиёт мебошад. 
Оё дар ин самт ягон беҳбудӣ ба назар 
мерасад?

- Воқеан, ин як масъалаи мураккабе 
аст, ки ба фикрам аксари нозиротҳои 
андоз ҳанӯз ҳам бо он рӯ ба рӯ мео-
янд. Барои ҳалли мусбати ин масъала 
нозиротҳои андоз бояд бо Бозрасии 
давлатии автмобилии шаҳру ноҳияҳо 
ҳамкории зичро ба роҳ монанд. Маҳз 
ҳамин ҳамкории муштарак имконият 
дод, ки дар ду моҳи охир масъалаи ан-
доз аз воситаҳои нақлиёт ба як маҷрои 
муайян ворид гардад. Ҳангоми санҷиш 
маълум гардид, ки бисёр воситаҳои 
нақлиёт ҳарчанд солҳо инҷониб аз 

истифода баромадаанду аз онҳо чизе 
боқӣ намондаанд, ҳанӯз аз қайди 
давлатӣ бароварда нашудаанд. Дар 
суҳбат бо соҳибони ин воситаҳои 
нақлиёт аз тарафи намояндагони но-
зироти андоз ва Бозрасии давлатии 
автомобилии шаҳр бори дигар таъкид 
шуд, дар сурати берун накардани ин 
воситаҳои нақлиёт аз қайди давлатӣ 
аз онҳо мутобиқи иқтидори муҳаррики 
мошин андоз ситонида мешавад. На-
муди андоз аз воситаҳои нақлиёт ба 
чӣ қадар қувваи асп баробар будани 
иқтидори муҳаррик вобастагӣ до-
рад. Ҳар қадар муҳаррик пуриқтидор 
бошад, ҳамон қадар миқдори андоз 
ситонда мешавад. Барои як қувваи асп 
3,75 сомонӣ андоз муқаррар шудааст 
ва агар иқтидори муҳаррик 100 қувваи 
аспро дошта бошад, пас соҳиби воситаи 
нақлиёт дар давоми сол 375 сомонӣ 
маблағи андозро пардохт мекунад.

-  О ё  т а р з у  у с ул  в а  ш е в а и 
ҷамъоварии андоз дар нозироти ан-

доз ба шароити муосир  мутобиқ аст 
ва ё дар ин самт ҳанӯз камбудӣ вуҷуд 
дорад?

- Дар масъалаи таъмин ва васл 
намудани таҷҳизоти муосири  техникӣ 
ягон нуқсоне вуҷуд надорад. Ҳар як 
корманд бо компютер таъмин аст ва ин 
компютер бо шабакаи интернет пайваст 
шудааст. Суръату сифати интернет низ 
ба талаботи замон ҷавобгӯ аст. Ба ҳар 
сурат то ба имрўз ҳангоми робита бо 
андозсупорандагон ё пешниҳоди ин ё 
он гузоришу ҳисобот ба Кумитаи андо-
зи ҷумҳурӣ ягон шикоят ба мушоҳида 
нарасидааст.Дар шароити мусоир 
шева, тарзи пардохти андоз хеле сода 
шудааст. 

Баъзе аз андозсупорандагоне, ки 
ба шабакаи интернет дастрасӣ доранд, 
ҳатто аз дафтари кории худ берун на-
шуда, ба воситаи суроғаи электронӣ ан-
дозашонро пардохт менамоянд. Солҳои 
қаблӣ андозсупоранда ба хотири дастӣ 
пур кардани расидҳо маҷбур мешуд, ки 
ба бинои бонк равад, аммо ҳоло ҳар 
як андозсупоранда рақами мушаххаси 
худро дорад ва метавонад дар дилхоҳ 
бахшҳои бонки давлатии “Амонатбонк” 
бидуни ягон мушкил бо тарзи электронӣ 
маблағҳои андози худро пардохт на-
мояд. Бояд зикр намуд, ки Нозироти 
андоз дар шаҳри Хоруғ ду соли пеш 
ба барномаи  системаи иттилоотии 
андозсупоранда (СИА) васл карда шуд. 

Бартарии ин барнома дар он аст, ки 
баҳсу мунозираҳо дар мавриди супо-
ридани андоз, ҳисобҳои муқоисавӣ ва 
пешниҳоди эъломияҳоро аз байн бурд. 
То ҷорӣ шудани ин барномаҳо баъзан 
баҳсу баррасии ин масъалаҳо то як моҳ 
ва аз он бештар тӯл мекашид. Ҳоло ҳар 
як ҳисобу китоб дар барномаи мазкур 
сабт шуда, дар дилхоҳ вақт ҳам андоз-
супоранда ва ҳам мутахассиси нозироти 

андоз метавонад бо он ши-
нос шавад. Ҳамчунин, Куми-
таи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
мақсади сари вақт огоҳ на-
мудани андозсупорандагон 
аз тағйиру иловаҳо ба Ко-
декси Ҷумҳурии Тоҷикистон 
сомонаи вижаи электронии 
www.andoz.tj боз намуда-
аст. Андозсупорандагон 
метавонанд ба бисёр суоли 
худ тавассути ин сомона по-
сух гиранд. 

- Оё дар худи нозироти 
андози шаҳр ба мақсади 

такмил додани  дониши назариявию 
амалӣ давраҳои омӯзишӣ баргузор 
мегарданд?

- Албатта. Асри 21 асри рушди бо-
суръати тамоми соҳаҳои иқтисодӣ аст ва 
қариб ҳамарӯза дар ин соҳа тағйирот ба 
амал меояд. Барои он ки аз ин пешрафт 
қафо намонӣ, бояд дониш, маҳорату 
малакаатро пайваста такмил диҳӣ. Ак-
сарияти кормандони Нозироти андози 
шаҳри Хоруғ кадрҳои ҷавон ҳастанд ва 
пайваста ба омӯзиш ниёз доранд. Ба ин 
хотир мо мутобиқи нақша мавзӯъро ин-
тихоб карда, мутахассисони собиқадори 
мақомоти андози вилоятро ҳафтае як ё 
ду бор даъват намуда, мавзӯи интихоб-
намударо баррасӣ мекунем. Мутахас-
сисони соҳибтаҷрибаи Кумитаи андози 
назди Ҳукумати ҷумҳурӣ низ моҳе як 
маротиба ба шаҳри Хоруғ сафар намуда, 
ба кормандони мо кӯмаки назариявию 
амалӣ мерасонанд.

Довари БОВАР,
ВМКБ

МАВЗЎИ МУЊИМ

САМАРАИ КОРЊОИ
ФАЊМОНДАДИЊЇ

Нозироти андози шаҳри 
Хоруғ нақшаи қисми 

даромади буҷаи маҳаллиро 
дар 10 моҳи соли равон 110 
фоиз таъмин намуд. Илова 
бар нақша 320 ҳазор сомонӣ 
ба буҷа ворид шуд. Яке аз 
омилҳои сари вақт ва бар-
зиёд иҷро кардани нақшаи 
қисми даромади буҷет ин 
самаранок ба роҳ монда-
ни корҳои тавзеҳотӣ ва 
мулоқоти мустақим бо ан-
дозсупорандагон мебошад. 
Бо сардори Нозироти андоз 
дар шаҳри Хоруғ Фахриддин 
Муҳиддинов суҳбате анҷом 
додем, ки онро пешкаш 
мекунем.

АНДОЗСУПОРАНДА БА ХОТИРИ ДАСТӢ 
ПУР КАРДАНИ РАСИДҲО МАҶБУР 
МЕШУД, КИ БА БИНОИ БОНК РАВАД, 
АММО ҲОЛО ҲАР ЯК АНДОЗСУПОРАНДА 
РАҚАМИ МУШАХХАСИ ХУДРО ДОРАД 
ВА МЕТАВОНАД ДАР ДИЛХОҲ БАХШҲОИ 
БОНКИ ДАВЛАТИИ “АМОНАТБОНК” 
БИДУНИ ЯГОН МУШКИЛ БО ТАРЗИ 
ЭЛЕКТРОНӢ МАБЛАҒҲОИ АНДОЗИ  
ХУДРО ПАРДОХТ НАМОЯД.

СОЛЊОИ ЌАБЛЇ

Тоҷикистон баъди соҳиб шудан ба Истиқлолияти 
давлатӣ ба мушкилоти ҷиддӣ рӯбарӯ шуд. Зеро кишвар 
ба гирдоби ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ кашида шуд. 
Ҷанги шаҳрвандӣ ва буҳрони сиёсие, ки кишвари моро 
фаро гирифта буд, боиси хисороти азими иқтисодӣ ва 
гузашта аз ин, фалаҷ шудани иқтисодиёт ва коҳиши 
бесобиқаи нишондиҳандаҳои тамоми соҳаҳо гардид. 

БАХШИ ХУСУСЇ ВА 
ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ

АНДЕШИДАНИ ТАДБИРҲОИ МУАС-
СИР, ТАНҲО АЗ ИБТИДОИ СОЛҲОИ 
2000-УМ САР КАРДА, КИШВАРИ МО 
БА МАРҲАЛАИ РУШД ВОРИД ШУД ВА 
ПЕШРАФТИ БОСУБОТИ ИҚТИСОДИЁТ 
ВА ТАТБИҚИ ИСЛОҲОТИ ФАРОГИР 
ДАР ҲАМАИ СОҲАҲО, АЗ ҶУМЛА 
БАХШИ ХУСУСӢ ВА ФАЪОЛИЯТИ 
СОҲИБКОРӢ ТАЪМИН ГАРДИД.

ДАР НАТИЉАИ
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АНДОЗ ДАР ХОРИЉА

Корҳои назоратӣ

Та в р е  с а рдо р и  Н о з и р о -
ти андозсупорандагони калон 
Абдулқаюм Воҳидов иброз дошт, 
бо вуҷуди он ки дар қонунгузории 
андоз як қатор имтиёзу сабукиҳо 
баҳри беҳтар сохтани муҳити 
корӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ 
роҳандозӣ гардидааст, вале 
аз ҷониби баъзе субъектҳо 
қонуншиканию пинҳонкориҳо 
ба мушоҳида мерасанд. Аз ин 
хотир гурӯҳҳои кории мақомоти 
андоз дар ин самт амалиёт мегу-
заронанд, ки дар натиҷа як қатор 
пинҳонкорию қонуншиканиҳо 
ошкор мешаванд. 

Ҳамин гуна Гурӯҳи корӣ 
дар фаъолияти ҶДММ «Озод 
Байналхалқӣ» санҷиш анҷом 
дод. Ин ҷамъият тибқи махзани 
маълумоти Кумитаи андоз аз 21 
ноябри соли 2002 ҳамчун шахси 
ҳуқуқӣ дар Нозироти андоз дар 
шаҳри Ҳисор ба қайд гирифта 
шудааст, ки ба фаъолияти во-
ридот ва хариду фурӯш машғул 
мебошад. Сармояи оиннома-
вии ҶДММ «Озод Байналхалқӣ» 
ба 755555 сомонӣ баробар 
буда, муассисаш шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Шоев Аҳтам 
Ғайратович дониста мешавад. 
Ҳангоми азназаргузаронӣ муай-
ян гардид, ки биное, ки ҷамъият 
фаъолияти худро ба роҳ гузошта-
аст, ба шахси воқеӣ марбут аст. 
Ҷамъият бе бастани шартнома 
оид ба иҷора суроғаи ҳуқуқии ху-
дро ба қайд гирифтааст. Инчунин, 
бе бастани шартнома як ҳуҷраро 
аз КВДҶ «Захираҳои нафтӣ» иҷора 
гирифта, фаъолияташро пеш бур-
да истодааст.

Тибқи эъломияҳои андоз аз 
арзиши иловашуда, ки ҷамъият 
вобаста ба фаъолияти 9 моҳи 
соли 2018 ба мақомоти андоз 
пешниҳод намудааст, маблағи 
амалиёти андозбандишаванда 
(таҳвили мол) 9554043 сомонӣ 
ва амалиётҳои аз ААИ озод ба 
28588755 сомонӣ рост меома-
дааст. Маблағи хариди молҳои 
воридкардашуда 5958189 сомонӣ 
ва аз дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон 
харидашуда 2720623 сомониро 
ташкил додааст, ки дар маҷмӯъ 
маблағи ҳисобкардашудаи андоз 
аз арзиши иловашуда ба 350259 
сомонӣ баробар мебошад.

Тибқи тавозуни муҳосибавӣ 
бақияи маҳсулоти нафтӣ (ма-
зут М100) ба санаи 01.01.2018 
маблағи 11863886 сомониро 
ташкил додааст, ки дар ин асно 
ҷамъият он маҳсулотро дар моҳи 
марти соли 2018 ба маблағи 
15179130 сомонӣ (амалиётҳои аз 
ААИ озод) ба Агентии захираҳои 
моддии давлатии назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳвил на-
мудааст. Инчунин, дар моҳҳои 
май, июл ва сентябри соли 2018 
ба маблағи 13409625 сомонӣ 
(амалиётҳои аз ААИ озод) ба 
Агентии захираҳои моддии дав-
латии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон сӯзишвории дизелӣ 
ва мазут интиқол ёфтааст.

Н а т и ҷ а и  г у з а р о н и д а н и 
санҷиши амалиётӣ муайян кард, 
ки ҶДММ «Озод Байналхалқӣ» 
бархилофи талаботи Кодекси ан-
доз ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 
амал дорад. Маълум гардид, ки 
номбурда тибқи шартнома №1 аз 
02.07.2018 объектҳои молу мулки 
ғайриманқул, яъне нуқтаи фурӯши 
сӯзишворӣ, нуқтаи шустушӯи 
мошинҳо, ошхона ва ғайраҳоро, 
ки дар шаҳри Душанбе воқеъ аст, 
ки ба ҶДММ «Терминали мусо-
фирбари Шарқӣ» ба иҷора дода-
аст. Масоҳати умумии объектҳо 

ба 2372,75 м2 баробар буда, ар-
зиши 1 м2 он ба 3,7 сомонӣ рост 
омадааст. 

Ҳамзамон, бақияи маҳсулоти 
нафтӣ ба санаи 01.09.2018 дар 
нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ аз 
ҷумла,  сӯзишвории А92 ба 
миқдори 11992 литр, сӯзишвории 
дизелӣ 2107 литр ва гази моеъ 
3003 литрро дар бар мегирад. 
Ҷамъият дар моҳи сентябри соли 
ҷорӣ сӯзишвории дизелӣ ва гази 
моеъ харида, ба ҶДММ «Термина-
ли мусофирбари Шарқӣ» таҳвил 
кардааст, ки дар эъломияҳои 
андозии худ онро нишон надо-
дааст. Гурӯҳи корӣ аз ин ҳисоб ба 
маблағи 341100 сомонӣ амалиёти 
андозбандишавандаи иловагиро 
муайян кардаанд.

Дар баробари ин, ҶДММ 
«Озод Байналхалқӣ» дар моҳи 
сентябри соли равон ба маблағи 
4000000 сомонӣ маҳсулоти 
нафтӣ (мазут М100) аз ҶДММ 
«Аҳад 86» харида ба Агентии 
захираҳои моддии давлатии наз-
ди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таҳвил додааст. Вале онро ҳамчун 
амалиётҳои аз ААИ озод дар 
эъломияҳои андозӣ нишон на-
додааст.

Гурӯҳи корӣ, инчунин, ҶДММ 
«Камрок Интернешнл»-ро зери 
санҷиш қарор дод. Тибқи маълу-
моти Кумитаи андоз ин ҷамъият аз 

22 июли соли 2010 ҳамчун шахси 
ҳуқуқӣ дар Нозироти андоз дар 
шаҳри Ҳисор қайди ном гардида 
ба хариду фурӯши молу маҳсулот 
машғул мебошад.

Тибқи эъломияҳои андоз аз 
арзиши иловашуда, ки аз тарафи 
ҷамъият вобаста ба фаъолияти 9 
моҳи соли 2018 ба мақомоти ан-
доз пешниҳод намудааст, маблағи 
амалиёти андозбандишаван-
даашро (таҳвили мол) 4237288 
сомонӣ нишон додааст. Маблағи 
хариди молҳои воридкардашу-
даи ҷамъият 4587356 сомониро 
ташкил медиҳад, ки дар маҷмӯъ 
маблағи аз буҷет кам кардашудаи 
андоз аз арзиши иловашуда ба – 
63012 сомонӣ баробар мебошад.

Дар рафти санҷиши амалиётӣ 
муайян карда шуд, ки ҶДММ 
«Камрок Интернешнл» санаи 
27.03.2018 ба маблағи 5000000 
сомонӣ ва санаи 17.04.2018 ба 
маблағи 2280756 сомонӣ аз Аген-
тии захираҳои моддии давла-
тии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳамчун пешпардохт 
гирифта тибқи талаботи қисми 3 
моддаи 174 Кодекси андоз ҳамагӣ 
ба маблағи 5000000 сомонӣ 
ҳисобнома – фактураи андоз аз 
арзиши иловашуда пешниҳод кар-
дааст. Дар баробари ин ҷамъият 
дар 9 моҳи соли равон ба маблағи 
7672150 сомонӣ (бо дарназар-

дошти ААИ) молу маҳсулот таҳвил 
кардааст. Вале маблағи пешпар-
дохт гирифтаро дар эъломияҳои 
андоз аз арзиши иловашуда ни-
шон надодааст, ки дар натиҷа 
фарқият ба миён омадааст. 
Вобаста ба ин, тибқи талаботи 
моддаҳои 181,157 ва 249 Кодекси 
андоз аз фарқияти даромади дар 
эъломияҳо нишон надода, илова-
тан ба маблағи 407616 сомонӣ ан-
доз аз арзиши иловашуда, 22645 
сомонӣ пардохтҳои ҷории андоз 
аз фоида ва 15852 сомонӣ андоз 
аз истифодабарандагони роҳҳои 
автомобилгард ҳисоб карда шуд.

ҶДММ «Файзи Истиқлол 
2011» низ зери санҷиши Гурӯҳи 
корӣ қарор гирифт. Ёдовар бояд 
шуд, ки тибқи маълумоти Кумитаи 
андоз ин ҷамъият аз 13 декабри 
соли 2011 ҳамчун шахси ҳуқуқӣ 
дар Нозироти андоз дар шаҳри 
Ҳисор ба қайд гирифта шуда ба 
фаъолияти истеҳсоли молҳои 
пахтагӣ машғул мебошад.

Тибқи эъломияи ягонаи андо-
зи иҷтимоӣ ва андоз аз даромад, 
ки барои давраи моҳҳои март ва 
сентябри соли 2018 ба мақомоти 
андоз пешниҳод намудааст, шу-
мораи кормандон ба ҳисоби 
миёна 181 нафар ва фонди музди 
меҳнатро 795225 сомонӣ нишон 
додааст, ки музди меҳнати но-
миналии миёнаи моҳона барои 
як коргар 618 сомониро ташкил 
медиҳад.

Дар рафти гузаронидани 
санҷиши амалиётӣ муайян шуд, 
ки ҶДММ «Файзи Истиқлол 
2011» ба коргарони худ хӯроки 
нисфирӯзӣ ташкил намуда, аз ин 
ҳисоб андози иҷтимоӣ ва андоз 
аз даромадро дар эъломияҳои 
андоз нишон надодааст.

Ҳамзамон, ҶДММ «Файзи 
Истиқлол 2011» барои давраи 
моҳҳои март – июни соли равон ба 
маблағи 19977446 сомонӣ соди-
рот намуда, аз ин ҳисоб тибқи та-
лаботи моддаи 249 Кодекси андоз 
ба маблағи 139842 сомонӣ андоз 
аз истифодабарандагони роҳҳои 
автомобилгард ҳисоб менамуд, 
аммо ба маблағи 87500 сомонӣ 
эъломия пешниҳод кардааст, ки 
фарқияти он ба 52342 сомонӣ 
баробар мебошад. 

Умуман, Гурӯҳи корӣ дар 
натиҷаи фаъолияти худ манбаъҳои 
нави андозбандишавандаро ош-
кор намуд.

Фирдавси АБДУРАҲМОН

МАНБАЪЊОИ НАВИ 
АНДОЗБАНДЇ МУАЙЯН 
ШУД

Дар асоси Амрно-
маи сардори Но-

зироти андозсупо-
рандагони калон аз 

10.10.2018, №124 
бо мақсади гузаро-

нидани санҷиши 
амалиётии андозҳо 

нисбати андозсу-
порандагони калон 

Гурӯҳи корӣ ба 
шаҳри Ҳисор са-
фарбар гардид.

Маслиҳати шаҳри 
Остонаи Қазоқистон 
10 карат баланд бар-
доштани андоз барои 
таваққуфгоҳҳои пулаки-
ро дастгирӣ намуд.

Масъалаи мазкурро раёса-
ти шаҳрсозии Остона дар асо-
си Кодекси андоз ба Маслиҳат 
пешниҳод кардааст. Пешниҳод шу-
дааст, ки таваққуфгоҳҳои пулакӣ 

категорияи якум номида шаванд. 
Таваққуфгоҳҳои ройгон ба кате-
горияи дуюм ва таваққуфгоҳҳои 
ҷаримавӣ ба категорияи сеюм 
дохил карда шудаанд.

Ҳ о л о  ҳ а р с е  к а т е г о р и я и 
таваққуфгоҳҳо барои 1 метри му-
раббаъ 19,3 танга пардохт меку-
нанд. Минбаъд, тибқи навоварӣ, 
аз таваққуфгоҳҳои пулакӣ барои 
1 метри мураббаъ бояд 193 танга 
рӯёнанд.

Манбаъ: https://news.mail.
ru/economics/35322600/

АНДОЗИ ТАВАЌЌУФГОЊЊОИ 
ПУЛАКИРО ДАР ОСТОНА

10 МАРОТИБА БАЛАНД МЕБАРДОРАНД
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ќљњўїѓ

Эълон

р/т Номгӯи мансабҳои холӣ

Шуъбаи Нозироти андозсупорандагони калон  
дар вилояти Суғд

1. Мутахассиси гурӯҳи баҳисобгирии даромадҳо

2. Сармутахассиси гурӯҳи ситонидани қарзи андозҳо

Шуъбаи Нозироти андозсупорандагони миёна дар 
вилояти Суғд

3. Сардори шуъба

4. Сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба андозсупорандаго-
ни шаҳрҳои Бӯстон ва Гулистон 

5. Сармутахассиси гурӯҳи ситонидани қарзи андозҳо

6. Мутахассиси пешбари гурӯҳи ситонидани қарзи андозҳо

7. Мутахассиси гурӯҳи ситонидани қарзи андозҳо

Раёсати андоз дар вилояти Суғд

8. Муовини сардор - сардори шуъбаи ташкили андозбандӣ

9. Мутахассиси пешбари бахши молиявию хоҷагидорӣ

10. Мудири бахши кадрҳо 

11. Сармутахассиси шуъбаи ситонидани қарзи андозҳо

12. Мудири бахши таъмини ҳуқуқӣ 

13. Мутахассиси пешбари гурӯҳи санҷиши ҳуҷҷатии андозҳои 
шуъбаи санҷиши андозҳо

14. Сармутахассиси гурӯҳи санҷишҳои амалиётӣ, муоинаи 
хронометражӣ ва пешгирии соҳибкории ғайриқонунии 
шуъбаи санҷиши андозҳо

Нозироти андоз дар шаҳри Хуҷанд

15. Сардори нозироти андоз 

16. Сардори шуъбаи ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

17. Мудири бахши бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва 
соҳибкорони инфиродӣ дар шаҳри Хуҷанд

18. Мутахассиси бахши бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ 
ва соҳибкорони инфиродӣ дар шаҳри Хуҷанд

Нозироти андоз дар шаҳри Бӯстон

19. Мудири бахши ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

20. Мутахассиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ ба соҳибкорони 
инфиродии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

Нозироти андоз дар шаҳри Гулистон

21. Мудири бахши баҳисобгирии даромадҳо – сармуҳосиб 

Нозироти андоз дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров

22. Мудири бахши ситонидани қарзи андозҳо 

23. Мутахассиси бахши ситонидани қарзи андозҳо 

Нозироти андоз дар шаҳри Конибодом

24. Сармутахассиси бахши ситонидани қарзи андозҳо 

25. Мутахассиси пешбари бахши ташкили андозбандии шах-
сони воқеӣ

26. Мудири бахши бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва 
соҳибкорони инфиродӣ дар шаҳри Конибодом

Нозироти андоз дар шаҳри Исфара

27. Сармутахассиси шуъбаи баҳисобгирии даромадҳо

28. Мутахассиси пешбари шуъбаи баҳисобгирии даромадҳо

29. Мутахассиси шуъбаи баҳисобгирии даромадҳо

30. Мутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба соҳибкорони инфиро-
дии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

31. Мутахассиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ ба андоз-
супорандагони бо патент фаъолияткунандаи шуъбаи 
хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

32. Мудири бахши бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва 
соҳибкорони инфиродӣ дар шаҳри Исфара

Нозироти андоз дар шаҳри Истаравшан

33. Мутахассиси пешбари шуъбаи ташкили андозбандии шах-
сони воқеӣ

34. Мутахассиси шуъбаи ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

35. Мудири бахши бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва 
соҳибкорони инфиродӣ дар шаҳри Истаравшан

Нозироти андоз дар ноҳияи Ҷаббор Расулов

36. Сармутахассиси бахши ситонидани қарзи андозҳо

Нозироти андоз дар ноҳияи Деваштич

37. Сармутахассис - сармуҳосиб

38. Сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсони ҳуқуқии 
шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

39. Мутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсони ҳуқуқии 
шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

40. Мутахассиси пешбари шуъбаи ташкили андозбандии шах-
сони воқеӣ

41. Мутахассиси шуъбаи ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

Нозироти андоз дар ноҳияи Зафаробод

42. Мудири бахши баҳисобгирии даромадҳо

43. Мутахассиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ ба соҳибкорони 
инфиродии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон 

Нозироти андоз дар ноҳияи Спитамен

44. Муовини сардор - сардори шуъбаи хизматрасонӣ ба андоз-
супорандагон

45. Мутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсони ҳуқуқии 
шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

46. Мутахассиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ ба соҳибкорони 
инфиродии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

47. Мутахассиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ ба андоз-
супорандагони бо патент фаъолияткунандаи шуъбаи 
хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

48. Сардори шуъбаи ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

49. Сармутахассиси шуъбаи ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

Нозироти андоз дар ноҳияи Мастчоҳ

50. Сармутахассис - сармуҳосиб

51. Мудири бахши баҳисобгирии даромадҳо

Нозироти андоз дар шаҳри Панҷакент

52. Сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсони ҳуқуқии 
шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

53. Сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба андозсупоранда-
гони бо патент фаъолияткунандаи шуъбаи хизматрасонӣ 
ба андозсупорандагон

54. Мутахассиси пешбари шуъбаи ташкили андозбандии шах-
сони воқеӣ

55. Мудири бахши бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва 
соҳибкорони инфиродӣ дар шаҳри Панҷакент

Нозироти андоз дар ноҳияи Ашт

56. Сармутахассис – сармуҳосиб 

57. Сармутахассиси шуъбаи ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

Нозироти андоз дар ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ

58. Сармутахассиси бахши баҳисобгирии даромадҳо - сармуҳосиб

Шуъбаи Нозироти андозсупорандагони калон  
дар вилояти Хатлон

59. Мутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

60. Мутахассиси пешбари гурӯҳи ситонидани қарзи андозҳо

Раёсати андоз дар вилояти Хатлон

61. Муовини сардори раёсат

62. Мудири бахши молиявию хоҷагидорӣ - сармуҳосиб

63. Мутахассиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ ба шаҳрвандон ва ан-
дозсупорандагони шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

64. Мутахассиси шуъбаи ситонидани қарзи андозҳо

65. Мутахассиси пешбари гурӯҳи санҷишҳои амалиётӣ, муои-
наи хронометражӣ ва соҳибкории ғайриқонунии шуъбаи 
санҷиши андозҳо (2 ҷой)

66. Мутахассиси пешбари гурӯҳи ташкили андозҳои мустақими 
шуъбаи ташкили андозбандӣ

Нозироти андоз дар шаҳри Бохтар

67. Муовини сардор - сардори шуъбаи хизматрасонӣ ба андоз-
супорандагон

68. Сардори шуъбаи баҳисобгирии даромадҳо

69. Мудири бахши ситонидани қарзи андозҳо

70. Сардори шуъбаи ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

71. Мутахассиси пешбари шуъбаи ташкили андозбандии шах-
сони воқеӣ

72. Мудири бахши бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва 
соҳибкорони инфиродӣ дар шаҳри Бохтар

Нозироти андоз дар шаҳри Левакант

73. Мудири бахши ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

Нозироти андоз дар ноҳияи Вахш

74. Сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба соҳибкорони инфи-
родии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

75. Мутахассиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ ба соҳибкорони 
инфиродии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

Нозироти андоз дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ

76. Сармутахассиси шуъбаи ташкили андозбандии шахсони 
воқеӣ

77. Мутахассиси пешбари шуъбаи ташкили андозбандии шах-
сони воқеӣ

Нозироти андоз дар ноҳияи Дӯстӣ

78. Мудири бахши баҳисобгирии даромадҳо - сармуҳосиб

79. Сардори шуъбаи ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

Нозироти андоз дар ноҳияи Ҷайҳун

80. Мутахассиси пешбари бахши баҳисобгирии даромадҳо

81. Сармутахассиси бахши ситонидани қарзи андозҳо

82. Мутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба соҳибкорони инфиро-
дии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

83. Сардори шуъбаи ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

84. Мутахассиси пешбари шуъбаи ташкили андозбандии шах-
сони воқеӣ

Нозироти андоз дар ноҳияи Панҷ

85. Сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба соҳибкорони инфи-
родии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

86. Мутахассиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ ба соҳибкорони 
инфиродии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

87. Мутахассиси пешбари шуъбаи ташкили андозбандии шах-
сони воқеӣ

88. Мутахассиси шуъбаи ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

Нозироти андоз дар ноҳияи Қубодиён

89. Сармутахассис - сармуҳосиб

90. Сармутахассиси шуъбаи ташкили андозбандии шахсони 
воқеӣ

Нозироти андоз дар ноҳияи Шаҳритус

91. Мудири бахши баҳисобгирии даромадҳо

92. Мутахассиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ ба соҳибкорони 
инфиродии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон 

93. Мутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба соҳибкорони инфиро-
дии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон 

94. Сардори шуъбаи ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

95. Мутахассиси пешбари шуъбаи ташкили андозбандии шах-
сони воқеӣ

Нозироти андоз дар ноҳияи Носири Хусрав

96. Муовини сардор - сардори шуъбаи хизматрасонӣ ба андоз-
супорандагон

97. Мудири бахши ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

Нозироти андоз дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ

98. Муовини сардор - сардори шуъбаи хизматрасонӣ ба андоз-
супорандагон

99. Сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсони ҳуқуқии 
шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон 

100. Сармутахассиси шуъбаи ташкили андозбандии шахсони 
воқеӣ

Нозироти андоз дар ноҳияи Хуросон

101. Муовини сардор - сардори шуъбаи хизматрасонӣ ба андоз-
супорандагон

102. Мутахассиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ ба соҳибкорони 
инфиродии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

103. Мудири бахши ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

104. Мутахассиси бахши ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

Нозироти андоз дар ноҳияи Ёвон

105. Сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба соҳибкорони инфи-
родии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

106. Мутахассиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсони 
ҳуқуқии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон  

Кумитаи андози назди Ҳукумати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ишғоли мансабҳои 

холии зерин ОЗМУН эълон менамояд 

НОМГӮИ  
МАНСАБҲО

Андозаи маоши моҳонаи мансабӣ бе дарназардошти
собиқаи хизмати давлатӣ (бо сомонӣ)

Дастгоҳи 
марказӣ

НАК, 
НАМ

Раёсатҳои 
андоз

Шуъбаҳои НАК, 
НАМ дар шаҳру 

вилоятҳо

Нозироти 
андоз дар  

шаҳрҳо

Нозироти 
андоз дар 
ноҳияҳо

Сардори раёсат 2278 - 2068 - - -

Муовини сардори раёсат 1873 - 1695 - - -

Сардори нозироти андоз - 2170 - - 1323 1258

Муовини сардори нозирот - 1782 - - 1323 1258

Сардори шуъба 1533 1458 1387 1387 1323 1258

Мудири бахш 1258 1198 1139 - 1085 1031

Сармутахассис 1140 1086 1032 1032 984 936

Мутахассиси пешбар 930 888 846 846 804 768

Мутахассис 768 732 696 696 660 630

ЭЗОҲ: Ҳангоми мавҷуд будани собиқаи хизмати давлатӣ ба маоши мансабӣ иловапулӣ зам мегардад.
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№ Ном ва насаби 
андозсупоранда

Санаи 
бақайдгирӣ РЯМ

Соҳибкорони инфиродӣ

1 Ғаниев Муҳаммадҷон 
Умарҷонович

07.09.2017 0331358042

2 Назаров Рустам Асламович 23.04.2008 0330095260

3 Шарипов Толибжон Каримович 14.03.2014 0331241726

4 Қурбонов Раҷабалӣ 25.01.2007 0330077376

5 Ваҳобов Абдуазизхон Акмалович 04.09.2013 0331219240

6 Раҷабов Абдукарим 11.10.2011 0330147813

7 Кабиров Азизулло Абдулоевич 01.10.2009 0430002036

8 Абдуқодир Абдулазиз 15.01.2010 0330006665

9 Турсунов Одилжон Саидович 22.07.2010 0430053819

10 Королева Яна Алиевна 12.01.2010 0330005775

11 Мир Амониддин Мир Файзуддин 18.02.2013 0331191282

12 Мақсадов Махсудшо Мартабшоевич 14.05.2013 0331202832

13 Раҷабов Илҳом Баҳридинович 28.08.2014 0331259491

14 Гадоев Дониёрҷон Муродуллоевич 26.06.2015 0331289613

15 Мираков Баҳром Моликович 17.02.2011 0330115849

16 Раҳматов Холмурод Сайнимонович 18.09.2012 0330189906

17 Линь Сунмао 27.11.2014 0331266357

18 Гадоев Азимҷон Насимович 25.02.2015 0331274305

19 Абдиев Оятулло Асадуллоевич 13.04.2013 0331198735

20 Абдуваҳобов Шуҳрат Абдувори-
сович

08.05.2008 0330061501

21 Боев Кароматулло Мирзоевич 21.07.2010 1230039599

22 Обидов Ҳусниддин Аброруди-
нович

21.11.2012 0330194975

23 Олимов Авазбек Азимҷонович 13.09.2010 1230043678

24 Сироҷов Икромиддин Сафоевич 25.09.2013 0331222403

25 Шарипов Ҳусан Жамидинович 25.05.2012 0330176505

26 Каримова Сайригул 
Абдуқосимовна

21.12.2010 0330107562

27 Наҷибуллоҳ Муҳаммад Афзал 08.02.2011 0330113465

28 Муродова Тошбӣ Ҳасановна 05.08.2014 0331260179

29 Зулфиқори Илехей Ходи 07.08.2015 0331292537

30 Раҳимов Хуршед Талбиевич 15.09.2014 0331260628

31 Вумаиерчианг Абдурехеман 16.07.2014 0331256035

32 Сайфиддинов Сайдалӣ 30.04.2013 0331200834

33 Бакиджанов Муминжон Ашуржо-
нович

01.05.2014 0331248005

34 Нажметдинова Ирина Федоровна 17.07.2012 0330182793

35 Абдураҳмонова Нигина Фарха-
довна

14.07.2010 0230018800

36 Маҷидзаде Абдурашид Ноды-
рович

24.05.2012 0330176431

37 Аманберов Хуршед Каримович 20.10.2015 0331299925

38 Ҷаҳонгири Сафаралӣ 14.08.2014 0331258465

39 Баҳромова Дилдора Музафаровна 04.09.2014 0331260087

40 Маҳмадмуродов Маҳмадуло 
Саидович

15.01.2010 0330006555

41 Ян Яцин 28.10.2015 0331300063

42 Есифбеков Юсуфбек Усайнбекович 13.04.2010 0330042552

43 Хуанг Илян 19.10.2016 0331329525

44 Роузимаймайти Абдукерему 16.07.2016 0331255944

45 Нуров Маҳмадраҷаб Шамсидди-
нович

24.07.2009 0930000409

РЎИХАТИ
андозсупорандагони бефаъолияти ноҳияи 

Фирдавсии шаҳри Душанбе, ки барои хориҷ намудан 
аз Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва 
соҳибкорони инфиродӣ пешниҳод гардидаанд

46 Чжаобин Чжу 05.01.2015 0330036108

47 Тайлайти Ремутила 16.04.2015 0331280015

48 Абдулнасир Абдулқудус 13.04.2011 0331242139

49 Салимов Чура Ҳакимович 27.04.2010 5043003328

50 Маймайтили Сулайи 16.07.2014 0331255925

51 Буриев Уктам Сафарович 10.06.2009 2430003400

52 Ли Луо 06.01.2012 0330157007

53 Раҳимов Азамат Арипҷонович 01.10.2009 0230000586

54 Наимов Андалеб Сайфиддинович 27.04.2011 0430082391

55 Маҳмадбеков Азизбек Вазирбе-
кович

13.01.2010 0330005913

56 Тсай Хайпенг 23.06.2014 0331253964

57 Воҳидов Насимҷон Абдулнаъи-
мович

20.10.2015 0331274589

58 Хуламу Айса 01.07.2010 0331287101

59 Тоиров Субҳон Ғуфронович 10.06.2015 0331288430

60 Раҷабов Азизҷон Савзаалиевич 25.12.2015 0331304261

61 Исматов Олимхон Амиралиевич 07.08.2015 331292565

62 Мансуров Ҳошимҷон Ҳасанович 20.10.2015 0355183379

63 Нусратов Рустам Исматуллоевич 01.06.2010 0330063800

64 Мадаминов Махиджон Аминович 01.07.2010 5530023492

65 Ҳамидов Хиҷиакбар Амонбоевич 25.06.2013 0331209753

66 Мирзоҷоновна Маҳбуба Эрга-
шевна

25.05.2015 0430026337

67 Саидова Зулъфия Бердыалиевна 12.03.2010 0130015600

68 Достиев Сулаймон Дилшодович 06.12.2011 0330154275

69 Халилуллоҳ Муҳаммад Сарват 17.07.2012 0430045312

70 Ҳалимов Рустам Абдулвадутович 05.10.2015 0331297377

71 Маҷид Тавакалӣ Юсуф 09.06.2010 0130024529

72 Нуров Абдуқаюм Мираҳмадович 01.10.2009 0430003063

73 Рузиева Рухсорамо Эмомовна 10.06.2010 0430043708

74 Исмаилов Ҷомалиддин Амридинович 01.10.2009 0330001935

75 Қурбонов Нусратулло Саидович 21.10.2009 0430005492

76 Ташарипова Бибираҷаб 09.12.2009 0430007848

77 Каримова Латофат Аминовна 11.11.2009 0230003437

78 Миралиев Тагай Асламович 16.02.2010 0330019929

79 Ҳусайнов Хайрулло Фармонович 11.05.2010 0330054414

80 Қурбонов Диловар 14.05.2010 0430036998

81 Аҳтамова Марина Узаковна 08.02.2011 0330113722

82 Хуимин Зу 28.05.2010 0330062893

83 Султонов Тагайхуҷа Тоирович 05.08.2011 0330138591

84 Муродов Ҳабибулло 
Раҳмоналиевич

23.02.2011 0330116582

85 Қурбонов Остоноқул Шукурович 06.05.2010 0430034807

86 Қосимова Тоҷинисо 14.03.2012 0330165935

87 Сахи Ҷовид Оқо Муҳаммад 15.08.2012 0330187211

88 Мирзоев Зафарҷон Бобохонович 12.12.2011 0330154963

89 Сулаймонбекова Арамбегим 24.11.2011 0330152827

90 Наимхонова Шарофат 
Ханҷарбековна

03.11.2011 0330150453

91 Мирзоева Саъбагул Умаровна 20.10.2011 0330148748

92 Ҳомидов Баҳрулло Бобокалонович 07.10.2011 0330147419

93 Ниёзов Равшан Қодирович 07.03.2011 0330117994

94 Набиев Ҳусниддин Амурддинович 31.03.2011 0330120643

95 Исоев Ҳусниддин Аладустович 13.02.2012 0330161884

96 Минглинг Ли 17.08.2010 0330088523

97 Холзода Ёқубҷони Рузӣ 11.04.2013 0331198203

98 Эмомова Сафарбӣ Раҳмоновна 06.06.2007 0330058154

99 Абророва Чаманбӣ Баҳроновна 14.01.2016 0331305141

100 Саидазалова Фариштамо Алина-
заровна

18.04.2011 0330124649

Муњтарам шањрвандон  
ва андозсупорандагон! 

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
рӯихати субъектҳои бефаъолиятро тибқи талаботи қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тартиби аз 
Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 
инфиродӣ, хориҷ намудани шахси ҳуқуқӣ ва соҳибкори 
инфиродӣ, филиал ва намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷии 
бефаъолият”, ҷиҳати хориҷ намудан аз Феҳристи ягонаи 
давлатӣ пешниҳод менамояд.

Аз шумо хоҳиш менамоем, ки арзу шикоятҳоро нисбати 
андозсупорандагони бефаъолият, ба Бахши иттилоотӣ бо 
рақамҳои содакардашудаи телефонии 151 ва 152 ё ба Ку-
митаи андоз бо суроғаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Н.Қарабоев 
42/2 пешниҳод намоед.

Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

(Давом дорад)

Таҳсилоти олии иқтисодӣ ё ҳуқуқшиносии ба ишғоли ман-
саби холӣ мувофиқ, донистани муқаррароти Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи андоз, Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ», забони давлатӣ ва 
тавонистани кор бо технологияҳои иттилоотӣ. 

 Ба мансаби сардори нозироти андоз, сардори шуъба, му-
дири бахш, сармутахассис ва мутахассиси пешбар шахсоне, ки 
мутаносибан 5, 4, 3 ва 1 сол собиқаи умумии корӣ ва ё 4, 3, 2 ва 
1 сол собиқаи хизмати давлатӣ доранд, инчунин,  дорои донишу 
малакаи идоракунӣ ва банақшагирии кор мебошанд, метавонанд 
довталабӣ намоянд. Довталабони мансабҳои шуъбаю бахшҳои 
санҷиши андозҳо ва аудити дохилӣ новобаста аз категорияи 
мансаб бояд на камтар аз 3 сол собиқаи корӣ дар соҳаи дахлдор 
дошта бошанд.

Ба озмун ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод карда мешаванд: 
- ариза ба унвони роҳбари мақомот (шакли муқарраршуда);
- варақаи шахсӣ (бо дасти худ пуркардашуда) бо 2 дона 

расми рангаи 4х6;
- тарҷумаи ҳол (бо дасти худ пуркардашуда);
- нусхаи шиноснома;
- нусхаи ҳуҷҷатҳо (диплом бо замимааш) дар бораи 

таҳсилот;
- нусхаи гувоҳномаи рақами мушаххаси андозсупоранда 

(РМА);
- маълумотномаи тиббӣ (шакли 038) 
- нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ (агар собиқаи корӣ бошад);
- маълумот дар бораи даромад ва вазъи молу мулк;
- нусхаи билети ҳарбӣ (барои шахсоне, ки хизмати ҳарбиро 

адо намудаанд);
- маълумотнома аз ВКД дар бораи доғи судӣ.
Ариза ва ҳуҷҷатҳо барои иштирок намудан дар озмун то 10 

декабри соли 2018 дар бинои Кумитаи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Н.Қарабоев – 42/2 
қабул карда мешаванд.

ОЗМУН РӮЗИ 12 ДЕКАБРИ СОЛИ 2018, СОАТИ 8:00  
БАРГУЗОР МЕГАРДАД.

Телефон барои тамос: 2-33-06-83   

Раёсати кадрҳо ва корҳои махсуси  
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Нозироти андоз дар шаҳри Норак

107. Мудири бахши ташкили андозбандии шахсони воқеӣ 

Нозироти андоз дар шаҳри Кӯлоб

108. Муовини сардор - сардори шуъбаи хизматрасонӣ ба андоз-
супорандагон 

109. Сармутахассис - сармуҳосиб

110. Сармутахассиси шуъбаи баҳисобгирии даромадҳо

111. Сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба андозсупоранда-
гони бо патент фаъолияткунандаи шуъбаи хизматрасонӣ 
ба андозсупорандагон

112. Мутахассиси пешбари шуъбаи ташкили андозбандии шах-
сони воқеӣ

113. Мутахассиси пешбари бахши ситонидани қарзи андозҳо

114. Мудири бахши бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва 
соҳибкорони инфиродӣ дар шаҳри Кӯлоб

Нозироти андоз дар ноҳияи Восеъ

115. Сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба соҳибкорони инфи-
родии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

116. Мутахасссиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ ба соҳибкорони 
инфиродии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

117. Мутахассиси пешбари бахши бақайдгирии давлатии шах-
сони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар ноҳияи Восеъ

Нозироти андоз дар ноҳияи Фархор

118. Сармутахассис - сармуҳосиб

119. Сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба соҳибкорони инфи-
родии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

120. Сармутахассиси шуъбаи ташкили андозбандии шахсони 
воқеӣ

121. Мудири бахши бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва 
соҳибкорони инфиродӣ дар ноҳияи Фархор

Нозироти андоз дар ноҳияи Ҳамадонӣ

122. Сардори нозироти андоз

123. Мутахассиси бахши ситонидани қарзи андозҳо

Нозироти андоз дар ноҳияи Темурмалик

124. Мудири бахши баҳисобгирии даромадҳо 

125. Мудири бахши ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

Нозироти андоз дар ноҳияи Ховалинг

126. Мудири бахши баҳисобгирии даромадҳо - сармуҳосиб

127. Мудири бахши ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

Нозироти андоз дар ноҳияи Муъминобод

128. Мудири бахши баҳисобгирии даромадҳо - сармуҳосиб

129. Мудири бахши ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

Нозироти андоз дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин

130. Мудири бахши ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

131. Сармутахассиси бахши ситонидани қарзи андозҳо

ТАЛАБОТИ ОЗМУН: 
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Нашрияи Кумитаи андози назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон

СУРОЃАИ МО:
ш.Душанбе, хиёбони  

Н.Қаробоев 42/3, бинои  
Раёсати андози шаҳри Душанбе

Телефон:  (2)33-08-41

Обуначиёни фаъол аз тарафи идораи  
«Боҷу хироҷ» ҳавасманд карда мешаванд.

ОБУНА БА РЎЗНОМАИ «БОЉУ ХИРОЉ» 
БАРОИ СОЛИ 2019 ИДОМА ДОРАД

Ба «Бољу хирољ»  
бо чашми хирад, 
чашми нек ва 
чашми дурбин 
нигаред ва 
њамрозу њамсадо 
бошед!

86 СОМОНЇ

СУРАТҲИСОБИ РӮЗНОМАИ  
«БОҶУ ХИРОҶ»:
р/сч 20202972000266101000
кор/сч 20402972316264
МФО 350101626 БДА ҶТ 
«Амонатбонк» дар шаҳри Душанбе  
РМА 030007408

Нархи яксолаи  
обуна ба рӯзномаи  

«Боҷу хироҷ»

Дар марҳалае, ки 
фарзанди шарафманд 
ва бонангу номуси 
халқи тоҷик Эмомалӣ 
Раҳмон аввалин маро-
тиба ба ҳайси роҳбари 
давлат интихоб гар-
дид, халқи тоҷик нав 
Истиқлолияти давлатии 
хешро ба даст оварда, 
рӯзҳои мудҳиштарини 
ҷанги шаҳрвандиро 
паси сар мекард. 
Ҷанги хонумонсӯз ва 
низои байни тоҷикон 
Тоҷикистонро ба тала-
фоти ҷонӣ ва хисороти 
моддӣ дучор кард.

Расидан ба сулҳ кори басо 
душвор ва ниҳоят мураккаб 
буд. Баъд аз анҷоми Иҷлосияи 
XVI Шӯрои Олӣ, Раиси навинти-
хобшудаи Шӯрои Олӣ Эмомалӣ 
Раҳмон тамоми қувва ва иро-
даю имконияти хешро барои 
таъмини сулҳ, баргардондани 
муҳоҷирон ба Ватан ва шурӯи 
музокирот бо мухолифини собиқ 
равона намуд. Иқдоми Эмомалӣ 
Раҳмон аз ҷиҳати методологӣ 
дорои аҳамияти ниҳоят бузург 
буд. Зеро ӯ миллатро ба ғолибу 
мағлуб ҷудо накард ва савганд 
хӯрд, ки охирин шаҳрванди 
фирории Тоҷикистонро ба Ватан 
баргардонад, миллатро сарҷамъ 
намуда, ҳама дар якҷоягӣ 
дар заминаи Ваҳдати миллӣ 
Тоҷикистони соҳибистиқлолро 
созанд. Бо ин изҳороти худ Сар-
вари давлат аз ибтидо дарҳоро 

барои музокира кушод ва ин 
заминаи бисёр муҳим барои 
дар оянда шурӯъ шудани музо-
кироти байни тоҷикон гардид. 
Қобили зикр аст, ки дар ин роҳи 
басо душвор шуҷоату ҷасорати 
нотакрор доштани Эмомалӣ 
Раҳмон, фаросати азими мар-
думпарваронааш, ватанпарастӣ 
ва миллатдӯстиаш боиси он 
гардид, ки ӯ ҷони хешро ба гарав 
монда барои таъмини ваҳдат ва 
барқарории сулҳ дар Тоҷикистон 
сафарҳои пурхатар намуда сулҳу 
ваҳдатро дар кишвар барқарор 
намояд.

Бузургтарин дастоварди 
Эмомалӣ Раҳмон ин барқарор 
намудани сулҳу  субот  ва 
ҳамдигарфаҳмӣ дар Тоҷикистон 
аст. Ба шарофати таъмини сулҳу 
ваҳдат Эмомалӣ Раҳмон таво-
нист, ки пойдевори мустаҳкамро 
бо мақсади гузаштан ба даврони 
барқарорсозии иқтисодиёт ва 
оғози корҳои бунёдкорӣ гузо-
рад. Айни ҳол соҳибистиқлолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро беш 
аз 150 давлати дунё расман 
эътироф намудаанд. Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳамчун давлати 
соҳибистиқлолу дунявӣ бо 
мақсади ба роҳ мондан ва 
татбиқи сиёсати дохилаву беру-
наи кишвар ва ҳимояи ҳуқуқи 
инсон новобаста аз миллат, на-
жод ва мансубияти динӣ як қатор 
санадҳои меъёрии ҳуқуқиро, 

аз қабили Низомномаи СММ, 
Қарори хулосавии Хелсинки ва 
Декларатсияи Порис ва дигар 
санадҳои байналхалқиро эъти-
роф кардааст. Дар ин замина 
Эмомалӣ Раҳмон саҳми боса-
зоро дар баланд бардоштани 
обрӯву нуфузи Тоҷикистон бо 
роҳи ҳалли муаммоҳои глобалӣ 
гузошт. Борҳо ӯ аз минбари ба-
ланди СММ баромад намуда, 
диққати аҳли ҷомеаи ҷаҳониро 
н а  т а н ҳ о  б а  м у а м м о ҳ о и 
Тоҷикистон, балки масъалаҳои 
Афғонистону Сурия, мубориза 
бар зидди терроризм, экстре-
мизм ва қочоқи ғайриқонунии 
маводи мухаддир, рушди но-
баробарии давлатҳои ҷаҳон, 
таъмини инсоният бо оби тозаи 
нӯшокӣ ҷалб намуда, аз ҷумла 
ӯ аҳли ҷомеаи ҷаҳониро барои 
ҳалли мушкилоти Афғонистон 
даъват мекунад, зеро маҳз ана 
ҳамин давлат ба махзани асосии 
терроризму экстремизм табдил 
гашта истодааст. 

Ҳа м з а м о н  П р е з и де н т и 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 
Раҳмон муносибати ҷиддӣ дар 
самти ҳалли масъалаҳои муҳим 
вобаста ба инсоният зоҳир на-
муда, маҳз бо ташаббуси ин 
марди некфол аз ҷониби СММ 
Даҳсолаи нави байналмилла-
лии амал “Об барои рушди 
устувор” солҳои 2018-2028 эъ-
лон гардид. Айни ҳол аксари-

ят чорабиниҳои минтақавию 
байналхалқӣ дар доираи ин 
ташаббус баргузор гардида 
истодааст ва ин амал ҳисси 
ифтихори ҳар як шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро  фаро 
мегирад. 

Тӯли 27 соли  Истиқлолияти 
давлатӣ кишвари мо таҳти 
сарварии Эмомалӣ Раҳмон 
дилпурона бо роҳи бунё -
ди давлати соҳибистиқлолу 
демократӣ қадам ниҳода, 
Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз 
дорои муқаддасот, аз қабили 
Парчам, Нишон, Суруди миллӣ, 
Асъори миллӣ ва шиносно-
маи миллӣ мебошад. Пояи 
асосии давлат-Артиши миллӣ 
ва қӯшунҳои сарҳадӣ таш-
кил карда шуда, Тоҷикистон 
у з в и  б и с ё р  т а ш к и л о т ҳо и 
байналмиллалӣ гардид ва 
дар ин самт муносибатҳои 
муфиди сиёсӣ, иқтисодӣ ва 
фарҳангиро бо аксар давлатҳои 
мутамаддини ҷаҳон ба роҳ 
монд. Маҳз Эмомалӣ Раҳмон бо 
мақсади бунёди ҷомеаи навини 
Тоҷикистон пояи мустаҳкам 
гузошт ва дар кишвар ислоҳоти 
конститутсионӣ доир намуд. 
Конститутсияи нави Тоҷикистон 
таҳия гардида, дар ин ҷода за-
минаи сиёсиву ҳуқуқиро барои 
ба имзо расонидани Созишно-
маи умумии истиқрори сулҳ ва 
ризояти миллӣ дар Тоҷикистон 

27 июни соли 1997, фароҳам 
оварда шуд. Ин таҷрибаи сулҳи 
тоҷикон дар тамоми ҷаҳон 
намунаи ибрат буда, дар ак-
сар конфронсу ҳамоишҳои 
б а й н а л х а л қ ӣ  м а в р и д и 
баҳрабардорӣ қарор мегирад. 
Таҷрибаи сулҳофарии тоҷикон, 
ки асосгузори он Эмомалӣ 
Раҳмон-Пешвои барҳаққи мил-
лат мебошад, имрӯзҳо вирди 
забони ҷомеаи байналмилалӣ 
гашта, ба ҷаҳониён собит на-
муд, ки миллати дорои фарҳангу 
таърихи бузург ҳамеша дар 
ҳолати душвор ва сарнавишт-
сози таърихӣ аз ин неъматҳои 
худододӣ истифода намуда, 
худро наҷот медиҳад. 

Дар марҳалаи нави бунё-
ди давлатдории Тоҷикистон, 
т а қ д и р  б а р о и  х а л қ и 
куҳанбунёду тамаддунофа-
ри тоҷик шахсияти беназири 
таърихӣ, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро 
ҳадя овард, ки дар вуҷуди ин 
шахс кулли арзишҳои олӣ, аз 
қабили адолат, ҷавонмардӣ, 
ҷасорат, кордонӣ, хирадман-
диву ғамхорӣ ва қобилияти 
нотакрори муттаҳиднамоии 
халқҳо таҷассум гаштааст. Маҳз 
ана ҳамин сифоти беҳтарини 
Эмомалӣ Раҳмон ба дили 
миллионҳо мардуми ҷаҳон 
роҳ ёфта, ӯро дар арсаи ҷаҳон 
ҳамчун шахсияти “Сулҳофар” 
муаррифӣ намуд ва ҷомеаи 
тоҷикро ба сатҳи баланди 
хештаншиносӣ эҳдо намуд. 

Бахтиёр СУЛТОН,
сардори Раёсати андоз дар  

вилояти Суғд 

ПЕШВОИ МИЛЛАТ - 
НАЉОТБАХШИ ТОЉИКИСТОН
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БАРҲАМ МЕХӮРАД
 � Ҷ Д М М  « С а ё ҳ а т и  т и б б ӣ » 

(РЯМ 0210022203),  воқеъ дар 
ноҳияи Исмоили Сомонӣ, барҳам 
мехӯрад.

 � Ҷ Д М М  « О қ и л б о б о »  ( Р Я М 
0310018143), воқеъ дар ноҳияи 
Шоҳмансур, барҳам мехӯрад.

 �  К Д М М  « А р х и в » ,  к и  д о -
рои Шаҳодатнома дар бораи 
бақайдгирии давлатии № 0042759 
бо РЯМ 0310004063 мебошад ва 
онро дар асоси шаҳодатномаи № 
13р-198 аз таърихи 22 августи соли 
2000 аз тарафи Нотариуси ноҳияи 
марказии шаҳри Душанбе дода шу-
дааст, воқеъ дар ноҳияи Фирдавсӣ 
барҳам мехӯрад.

 � Намояндагии рафоқати дорои 
масъулияти маҳдуд «АЛИНА ГРУП» 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (РЯМ 
0220002072) воқеъ дар ноҳияи Исмо-
или Сомонӣ, барҳам мехӯрад.

 � ҶДММ  «Аурум-Ойл»  (РЯМ 
0210008059), воқеъ дар ноҳияи Во-
сеъ, барҳам мехӯрад.

 � ҶДММ «Фарҳодҷон» (РЯМ- 
3510006079), воқеъ дар ноҳияи 
Абдураҳмони Ҷомӣ барҳам мехӯрад.

 � Ф Ҷ Д М М  « К а р и м »  ( Р Я М - 
1800010369), воқеъ дар шаҳри Кӯлоб 
барҳам мехӯрад.

 � ҶДММ «Тоҷикэлектроника» 
( Р Я М - 0 2 1 0 0 2 0 6 9 0 ,  Р М А -
020044111),воқеъ дар ноҳияи Ис-
моили Сомонӣ барҳам мехӯрад.

 � ҶДММ «Мурғи Шоҳ 1» (РЯМ-
0510007878), воқеъ дар шаҳри 
Ваҳдат барҳам мехӯрад.

ЭЪТИБОР НАДОРАД
 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 

Ҷ о б и р о в  Ҳ о м и д ҷ о н   ( Р Я М 
0331268053), аз ноҳияи Фирдавсӣ 
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 
Ҷалолов Одина  (РЯМ 0330082931), 
аз ноҳияи Фирдавсӣ бинобар гум 
шуданаш беэътибор дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ Ра-
шиев Абдулизайл  (РЯМ 1730008262), 
аз ноҳияи Сангвор, бинобар гум 
шуданаш беэътибор дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 
М и р з о е в  А й н и д и н   ( Р Я М 
0530030527), аз шаҳри Ваҳдат, би-
нобар гум шуданаш беэътибор до-
ниста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 
Қ о д и р о в а  Ту р с у н о й   ( Р Я М 
3230012849), аз ноҳияи Қубодиён, 
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 
Бобохонова Гулрафтор (РЯМ-
2830052005), аз шаҳри Бохтар бино-
бар гум шуданаш беэътибор дониста 
шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ Латипов Наврӯзбек (РЯМ-
0530179733), аз шаҳри Ваҳдат би-
нобар гумм шуданаш беэътибор 
донисата шавад.

 � Пантенти соҳибкори инфиродӣ 
Сатторов Рустам (РЯМ- 0530101983), 
аз шаҳри Ваҳдат бинобар гум шуда-
наш беэътибор дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ  Раҳматулло Раҳматзода 
(РЯМ-1230113073), аз ноҳияи Рӯдакӣ 
бинобар гум шуданаш беэътибор до-
ниста шавад.

 � Пантенти соҳибкори инфиродӣ 
А х м едо в а  С а б оҳа т хо н  ( РЯ М - 
1830036955), аз шаҳри  Кӯлоб бино-
бар гум шуданаш беэътибор дониста 
шавад.

 � Пантенти соҳибкори инфиродӣ 
Шарифхони Саъдулло  (РЯМ- 
1830065298), аз шаҳри  Кӯлоб бино-
бар гум шуданаш беэътибор дониста 
шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ Олимова Назокат (РЯМ-
2930028961), аз ноҳияи Вахш бино-
бар гум шуданаш беэътибор дониста 
шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ Оймаҳмадов Ҳабибҷон 
(РЯМ-2830079799), аз шаҳри Бохтар 
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи хоҷагии деҳқонии 
«Набот» (РЯМ-3530040599),аз 
ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бино-
бар гум шуданаш беэътибор дониста 
шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 
Ҷумъаев Хушвахт  №0163879 (РЯМ-
3830019765), аз шаҳри Бохтар бино-
бар гум шуданаш беэътибор дониста 
шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 
М а ъ р у п о в  Д а в р о н  ( Р Я М -
6230118355), аз шаҳри Истаравшан 
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи бақайдгирии 
мутааллиқ ба ХД «Сардор- 2013» 
(РЯМ-6230146634), аз шаҳри Ис-
таравшан бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 
Абдухолиқова Дилракат Давлатов-
на (РЯМ 0331209835), аз ноҳияи 
Фирдавсӣ бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

ҶДММ «Тоҷикистони Ос-
монбус» (РЯМ - 0410024799, 
РМА 040045025) аз ноҳияи Сино 
сармояи оинномавиашро аз 31 
миллиону 500 ҳазор сомонӣ ба 
23 миллиону 299 ҳазор сомонӣ 
баробар менамояд.

Ҷ Д М М  « С а м а н »  ( Р М А 
180014031) аз шаҳри Кӯлоб, 
сармояи оинномавиашро аз 5 
миллион сомонӣ ба 5000  сомонӣ 
баробар менамояд.

Эълон 

Ќоидањои имлои забони тољикиро 
омўзед ва риоя намоед!

ЗАБОНИ ДАВЛАТИРО МЕОМЎЗЕМ

(Аввалаш дар шумораҳои гузашта)
17) Бо нимтире (дефис) на-

вишта мешаванд:
а) исмҳое, ки ҷузъи шумораи 

онҳо бо рақам ифода шудааст: 
1000-солагии зодрӯзи Абуалӣ ибни 
Сино, 20-солагии Истиқлолияти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 1000-со-
лагии «Шоҳнома»-и Абулқосими 
Фирдавсӣ, 1100-солагии давлат-
дории Сомониён ва ғ.;

б) номи баъзе ҳизбҳои сиёсӣ 
ва равияҳои сиёсӣ: ҳизби сотси-
ал- демократӣ, сотсиал-демо-
крат ва ғ.;

в )  и с м ҳ о и  м у р а к к а б и 
иқтибосии андоза: киловат (т)-
соат, километр- соат, метр-
сония ва ғ.;

г) исмҳои иқтибосии навъи: 
штаб-квартира, гран-при, экс-
чемпион, контр-адмирал ва ғ.;

ғ) исмҳои таркибӣ аз қабили: 
вагон-ресторан, механик-ронан-
да ва ғ.;

д) дар номҳои осори классикӣ 
артикли ал тибки қоидаи маъмул 
бо нимтире чудо карда мешавад: 
«ал-Қонун»-и Ибни Сино, «ат-
Тафҳим»-и Абӯрайҳони Берунӣ, 
«Мантиқ-ут-тайр»- и Фаридад-
дини Аттор ва ғ.;

е) исмҳои иқтибосии навъи 
Волга-Дон, Коста-Рика, Ню-Йорк, 
Порт-Артур, Сан-Марино, Рио-
де-Жанейро ва ғ.

18) Ҷудо навишта мешаванд:
а) таркибҳои ҷуфте, ки бо 

пайвандаки -у (-ю, -ву) шакл ги-
рифтаанд: шаъну шараф, гӯшту 
нохун, молу ҳол, обу ҳаво, саъю 
кӯшиш, орзую ҳавас, дороиву 
сарват ва ғ.;

б) ҷузъи номҳои таркибии 
ҷуғрофӣ, ки дар қолаби ибораи 
изофӣ сохта шудаанд: Панҷи 
Поён, Сари Хосор, Осиёи Марказӣ, 
Осиёи Ҷанубӣ, Шарқи Дур, Росто-
ви лаби Дон ва ғ.;

Эзоҳ. Агар ҳарду ҷузъи чу-
нин исмҳо задаи ягона дошта 
бошанд, якҷо навишта меша-
ванд: Конибодом, Шаҳринав, 
Ш а ҳ р и с а б з ,  Ш а ҳ р и т у с , 
Даштиҷум ва ғ.

в) исмҳои таркибии изофии 
зерин: аспи гули бодом, атласи 
абри баҳор, гули ошиқи печон, 
гули намози шом ва ғ.

19) Баёнияҳо ба таври зайл 
навишта мешаванд:

а )  б а ё н и я ҳо и  и з о ф ӣ  в а 
ҳамроҳии унвон, мансаб, лақаб, 
нисба, ки ба маънои аслии худ 
корбаст шудаанд, бо ҳарфи хурд 
ва ҷудо навишта мешаванд: амир 
Исмоил, шоҳ Аббос, Саидмӯъмини 
паҳлавон, Шокири муаллим, На-
бии мироб ва ғ.;

Эзоҳ. Агар баёнияҳо пас аз 
исми хос бе бандаки изофӣ ома-
да бошанд, бо исм якҷо навиш-
та мешаванд: Аҳмадмахдум, 
Салимпаҳлавон, Ҳошимкорвон, 
Қориишкамба ва ғ.

б) баёнияҳои хешутаборӣ ва 
эҳтиром бидуни алоқаи изофӣ бо 
исми хос яҷдо навишта мешаванд: 
Акашариф, Бибиоиша, Шарофат-
хола, Барноапа, Шодиамак ва ғ.;

в) баёнияҳои изофии лақаб, 
ки бо исми хос омадаанд, бо 
ҳарфи калон навишта меша-
ванд: Баҳроми Гӯр, Махдуми Гав, 
Муҳаррами Ғарч ва ғ.

20) Ному насаб ба таври зайл 
навишта мешавад:

а) бо бандаки изофӣ: Масъ-
уди Саъди Салмон, Мавлоно 
Ҷалолиддини Румӣ, Ҳусайн Воизи 
Кошифӣ ва ғ.;

б) бе бандаки изофӣ: Раҳим 
Ҷалил, Ҳаким Карим, Fаффор 
Мирзо,  Бозор Собир,  Лоиқ 
Шералӣ ва ғ.;

в) бо пасвандҳои -ӣ, -зода 
(-зод), -иён, -пур, -духт: Сомонӣ, 
Асрорӣ, Мирзозода, Афсаҳзод, 
Довудиён, Нодирпур, Зафардухт 
ва ғ.;

Пасванди ӣ тахаллус низ ме-
созад: Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Саъдӣ, 
Ҷомӣ, Шукӯҳӣ ва ғ.

г) номи сулолаҳои таърихӣ: 
Ҳахоманишиён, Ашкониён, Со-
сониён, Тоҳириён, Саффориён, 
Сомониён, Ғазнавиён ва ғ.;

г)  исмҳои хоси шахс дар 
шакли ҷамъ бо ҳарфи калон 
навишта мешаванд: Одинаҳо, 
Шоҳмуродҳо, Раҳимзодаҳо ва ғ.

Эзоҳ. Калимаҳои ибн, бинт, 
валад дар байни ном ва номи 
падар бо ҳарфи хурд ва ҷудо на-
вишта мешаванд: Муҳаммад 
ибни Ҷарир, Робия бинти Каъб, 
Ёдгор валади Бозор ва ғ.

(Давом дорад)

Дар асоси ҳалномаи Суди иқтисодии шаҳри Душанбе фаъолияти 
соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқии зерин тибқи тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузорӣ қатъ ва барҳам дода шудаанд.

Бинобар ин, шаҳодатнома, муҳр, штамп, рамз ва бланкаҳои фирма-
вии субъектҳои дар рӯихат дарҷгардида беэътибор дониста мешавад.

НОМГӮИ СУБЪЕКТҲОИ БАРҲАМДОДАШУДА

№ Номгӯи субъектҳо РМА/РЯМ Ноҳия

1 ҶДММ«Ситораи Тиллоӣ» 020046072 Сомонӣ

2 ҶДММ “Такобс” 020038452 Сомонӣ

3 ҶДММ “Голдн Эйҷ” 020038676 Сомонӣ

4 ҶДММ “Петро Менерал” 020042704 Сомонӣ

5 ҶСП «Ширкати Некмеҳтар» 020047810 Сомонӣ

6 ҶДММ “Сабзазори тоҷик” 0110013265 Сомонӣ

7 НҶДММ «Орвин Ормони Густар» дар ҶТ 020001284 Сомонӣ

8 ҶДММ «Порсиён» 0410000599 Сино

9 ҶСК “Тоҷ Каз Ҳамкор” 030002590 Сино

10 ҶДММ “Порсиён Б.” 010086157 Шоҳмансур

11 ҶДММ “Абри Фаромин” 010085435 Шоҳмансур

12 ҶДММ “Порсо Интернешнл” 010089549 Шоҳмансур

13 ҶДММ “Эскон” 030022561 Фирдавсӣ

14 ҶСП “Ҷаҳонсозон” 030015049 Фирдавсӣ

15 ҶСП “Петроёс” 040034551 Фирдавсӣ

16 ҶДММ “Рококо” 030016779 Фирдавсӣ

17 ҶДММ «Банафше 777» 030021700 Фирдавсӣ

18 ҶДММ “Байналмиллалии Меҳргон” 010094932 Шоҳмансур

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон музоядаи №3-ро эълон менамояд.

Ба таваҷҷуҳи хоҳишмандон расонида мешавад, ки молу мул-
ки таҳти ҳабс қароргирифтаи ҶСП «Парандапарварии Шаҳринав» 
(РМА 160000076) бо нархи ибтидоии 1514559 (як миллиону 
панҷсаду чордаҳ ҳазору панҷсаду панҷоҳу нуҳ) сомонӣ ба фурӯш 
гузошта мешавад.

Хоҳишмандон бо додани 5 фоиз пардохти кафолатӣ аз нархи 
ибтидоии молу мулк дар музояда иштирок карда метавонанд.

Пардохти кафолатии ғолиби музояда ба нархи фурӯши молу 
мулк дохил карда мешавад.

Музояда 26 ноябри соли 2018, соати 10:00, дар шаҳри Ду-
шанбе, кӯчаи Н. Қарабоев 42/2, бинои Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мешавад.

Музояда бо усули англисӣ сурат мегирад.
Номгӯи молу мулки таҳти ҳабс қарордошта:

Телефонҳо барои тамос: 2-33-09-30

№ Номгӯи молу 
мулк Миқдор (адад) Соли  

барориш

Нархи ибтидоии фурӯш 
дар асоси хулосаи КВД 

оид ба нархгузорӣ 
(сомонӣ)

1 Бинои 
маъмурии 
ҷамъият

1 1988 666806

2 Бинои ош-
хона

1 1985 201367

3 Анбори 
нигоҳдории 
хуроки па-

ранда

2 1972 646386

Ҳ а м а г ӣ 4 1514559

КУМИТАИ АНДОЗИ НАЗДИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
МУЗОЯДАИ №4-РО ЭЪЛОН МЕНАМОЯД.

Ба тавваҷҷуҳи хоҳишмандон расонида мешавад, ки молу мулки 
таҳти ҳабс қароргирифтаи ҶДММ «Дары Солнца» (РМА 120030817) бо 
нархи ибтидоии 75600 (ҳафтоду панҷ ҳазору шашсад) сомонӣ ба фурӯш 
гузошта мешавад.

Хоҳишмандон бо пардохти 5 фоиз пардохти кафолатӣ аз нархи 
ибтидои молу мулк дар музояда иштирок карда метавонад. Пардохти 
кафолатии ғолиби музояда ба нархи фурӯши молу мулк дохил карда 
мешавад.

Музояда 4 декабри соли 2018, соати 16:00, дар шаҳри Душан-
бе, кӯчаи Н. Қарабоев 42/2, бинои Кумитаи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мешавад.

Музояда бо усули англисӣ сурат мегирад.

Номгӯи молу мулки таҳти ҳабс қарордошта:

Телефонҳо барои тамос: 2-33-09-30

№ Номгӯи молу мулк Миқдор 
(адад)

Соли 
баро-
риш

Нархи ибтидо-
ии фурӯш дар 
асоси хулосаи 

КВД оид ба 
нархгузорӣ 

(сомонӣ)

1 Дарахти гелос дар ҳудуди 
ҷамоати деҳоти Роҳатии 
ноҳияи Рӯдакӣ

1800 2009-
2010 75600
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Истифода аз зарфҳои пластикӣ хавфи инки-
шофёбии бемориҳои дил ва қандро зиёд 
менамояд. 

Яъне моддаи бисфеноли зарфи пластикӣ барои анвои 
ғизоӣ истифодашаванда ба организм зарар доштааст. 
Моддаи бисфенол ба организми инсон ҳатто тавассути оби 
ошомиданӣ, хамирае, ки бо он сӯрохии дандонро пур мена-
моянд, (пломба),  ва равғанҳои пойафзол ворид мешавад. 
Олимон таркиби бисфеноли 1500 нафар одамро омӯхтанд. 
Шахсони дар баданашон дараҷаи ин модда баланд 3 баро-
бар бештар аз бемории ишемикии дил ва бемории қанду 
ҷигар будаанд. Ҳоло мутахассисон дар хусуси истеҳсоли 
чунин ашё, ки зарар надошта бошанд, андеша менамоянд.

ЗАРФЊОИ ПЛАСТИКЇ – 
ЗАРАРОВАР

Мақоме нест, ки инсонро бисо-
зад, балки инсон аст, ки мақомро 
месозад.

ххх
Ягона илова ба сарвату давлат ин 

хайру саховат бояд бошад.
ххх

Қобилияти фаҳмидан дар бисёр 
маврид аз таҷриба вобаста аст, на 
танҳо аз зӯрзании ақл.

ххх
Ба шахсе, ки сабр карда метаво-

над, ҳама вақт беҳтаринаш мерасад.
ххх

Шумо дигар чизро интизор буде-
ду аммо ҳамааш баръакс шуд. Барои 
ҳамин ҳеҷ гоҳ интизор нашавед, 
ки ҳамааш ба хоҳиши шумо анҷом 
меёбад. Беҳтараш интизор нашавед 
ва ба ҳар гуна ҳодиса тайёр бошед.

ххх
Дар дунёи рӯшан ба ҷуз доштани 

ҳамсари маҳбуб ва фарзандони со-
лим хушбахтие нест.

Суханони
њакимона

ДАВЛАТЗОДА Н. М. - Раиси Кумитаи андози наз-
ди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; ҚАҲҲОРЗОДА 
Ф. С . -  Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

С О Л Е Ҳ З О Д А  А .  М .  -  м у о в и н и  а в в а л и  Р а -
иси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон; ЮСУФӢ П. С. - муовини Раиси Кумитаи 
андози назди Ҳукумати  Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

ИСМОИЛЗОДА Х. И. - муовини Раиси Кумитаи андози 
назди Ҳукумати  Ҷумҳурии Тоҷикистон; НАБИЕВ Б. - сар-
дори Раёсати таъмини ҳуқуқии Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

МУАССИС:
КУМИТАИ АНДОЗИ НАЗДИ 

ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН

Сармуҳаррир
Фарзона ШАРИФӢ Теъдод: 29 024

 ¾ Тел: 233-08-40 (қабулгоҳ), 233-08-41 (мухбирон),  
                44-600-41-76 (шуъбаи эълон ва обуна)

 ¾ Тарроҳ: Сафаралӣ САТТОРОВ

 ¾ Навбатдор: Фотимаи МИРЗОХОН

Суроға: ш. Душанбе,  х. Н. Қарабоев 42/3,  
бинои Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе

Индекс: 68930 

Рӯзнома дар нашриёти   
«Шарқи озод» чоп шудааст.

Дар ҳафтанома ба хотири 
гуногунандешӣ матолибе низ нашр 
мешавад, ки идораи ҳафтанома 
метавонад бо муаллифон ҳамақида 
набошад ва масъулияти онро ба 
дӯш нагирад.

Ҳафтанома дар Вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ 
таҳти рақами 597 номнавис шудааст. 

Ҳафтанома бо шаҳодатномаи №0310003650 
дар Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифта шудааст.

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ ВА МУШОВАРА: очуБ -

ХИРОЧ-

АЗ ЊАР ХУСУС

(Аввалаш дар шумораҳои гузашта)

АНДОЗ ВА АНДОЗБАНДЇ ДАР 
ЗАМОНИ БАРЌАРОРШАВИИ 

СОТСИАЛИЗМ

Дар асл ин имтиёзҳо ва 
гузаштҳо (сабукиҳо овар-
дан) танҳо дар рӯи коғаз 
буданд, барои озуқа ва 
хӯроки чорвои ба сурати 
реквизитсия гирифташуда  
расиди (квитансияи) бо 
озуқа таъминнабуда ме-
доданд. 

Р а з в ё р с т к а и 
озуқавории дар ҶХШБ 
ҷоришуда ба иқтисоди 
кишвар зарари  зиёд овард, 
чунки он бе дарназар-
дошти шароити иҷтимоӣ 
ва сиёсӣ сурат мегирифт. 
Даромади давлат аз ҳар 
гуна пардохтҳо соли 1921-
ум 1 млн. рублро ташкил 
дод, вале хароҷот барои 
таъмини армия, милитсия 
ва дастгоҳи давлат ба 15 
миллион расид. Ба сабаби 
камомади азими буҷет 
ҳукумати Ҷумҳурии Бухо-
ро маҷбур шуд, ки баъзе 
андозҳои дар гузашта маъ-
мулро аз нав ҷорӣ намояд. 

26 ноябри соли 1921 
К о м и т е т и  м а р к а з и и 
иҷроияи ҶХШБ дар бо-
раи андозҳои давлатӣ 
қонун қабул намуд, ки 
тибқи он навъҳои зерини 
андоз муқаррар гарди-
данд: андози натуралӣ 
(ушр ва закоти савоим) 
– мувофиқи тартиби дар 
гузашта муқарраргардида 
аз рӯи шариат ситонида 
мешуданд; андоз аз ко-
сибон – баъзе навъҳои 
ҳунармандӣ; маблағи боҷ 
(гумрукӣ) барои арзиши 
молҳои воридотӣ ва со-
дирот; пардохтҳо барои 
тартиб додани ҳар гуна 
санадҳо, ҳуҷҷатҳо ва ғайра. 

Комитети марказии 
иҷроия, Комитети марка-
зии ҳизби коммунистӣ ва 
Шӯрои комиссарони халқи 
ҶХШБ оид ба ҷамъоварии 
андозҳо, роҳ надодан 
ба суистифода дастурҳо, 
амрҳо, фармонҳо дода бу-
данд. Комиссияҳои махсус 
лар ин бобат кор мебур-
данд. Масалан бо ташаб-
буси Комитети марказии 
иҷроияи муваққатии Бухо-
рои Шарқӣ дар ҳар як деҳа 
комиссияҳо дар ҳайати 
амлокдор, амин, оқсақол, 
раиси комиҷроия ва се на-

моянда аз деҳқонон амал 
мекарданд. Дар қонун 
Оид ба андозҳои давлатӣ 
д а р  б о р а и  з а м и н ҳо и 
вақф чизе гуфта наме-
шуд. Деҳқонони заминҳои 
вақфро ба иҷора гирифта 
ба иҷорадиҳандагон 30 
– 40% маҳсулотро медо-
данд; барои категориҳои 
дигари заминҳо андоз 
баробар ба 1/10 буд. Аз 
ин ҷост,  ки Анҷумани 
(Қӯрултойи) IV Шӯрои 
ҶХШБ (октябри соли 1923) 
андози аз заминҳои вақф 
ситонидашавандаро (40%) 
«аз ҳад зиёд баланд ва ха-
робиовар» дониста, онро 
ба 1/10 фуровард. 

Дар Бухорои Шарқӣ 
мувофиқи қарори ИДК 
андозҳои зерин ҷорӣ кар-
да шуданд: 1) ушр – аз даҳ 
як ҳисаи ҳосил; 2) закот – аз 
чил як ҳиссаи маҳсулоти ба 
бозор овардашуда; 3) за-
коти савоим – андоз барои 
чорво дар ҳаҷми – аз 40 сар 
– 1 сар, аз 41 то 120 сар – 2 
сар, зиёда аз 120 то 200 – 
3 сар; аз ҳар як сари аз ин 
миқдор зиёдатӣ – 1 сар; 4) 
ҳасана – барои чаронида-
ни чорво дар чарогоҳҳои 
кӯҳӣ – аз 100 – 1 сар; 5) 
боғпулӣ аз токзор, аз ҳар 
як таноб – 24 фунт мавиз 
(кишмиш); 6) кошпулӣ – 
андоз аз заминҳои хар-
базор – 6 танга барои як 
таноб; 7) бедапулӣ – андоз 
аз юнучқазор – 6 танга 
барои 1 таноб; 8) андоз аз 
осиёбҳо ва шоликӯбакҳо 
– мувофиқи андозҳои 
куҳна гирифта мешуд; 
омилони андоз ҳуқуқ до-
штанд иқтидору тавоно-
ии онҳоро муайян бику-
нанд; 9) андоз аз конҳои 
тило – аз ҷӯяндагони тило 
– мувофиқи ҳаҷми пар-
дохти то давраи ҷанги 
шаҳрвандӣ; 10) иҷорапулӣ 
– аз фурӯшандагони бозор 
барои ҷойҳои дар бозор 
ишғол кардаашон.    

(Давом дорад)
Манбаъ: Тоҳир Исломов 

«Аз таърихи молия, 
андоз ва ташаккулёбии 

низоми андозбандӣ дар 
Тоҷикистон»

АЗ ТАЪРИХИ АНДОЗ

Уилям дар синни яксолагиаш аллакай хондану навиштан мета-
вонист. Дар 4 солагиаш китоби Гомер ва дигар файласуфонро аз худ 
кард. Дар 6-солагиаш китоби Аристотел оид ба мантиқро аз худ кард. 
Аз 4 то 8-солагиаш 4 китоб навиштааст. Дар 7-солагиаш имтиҳонро 
ба мактаби тиббии Гарвард бомуваффақият супорид, аммо ба син-
ну солаш нигоҳ карда ӯро танҳо дар 11-солагиаш қабул карданд. 
То 9-солагиаш вай, аллакай, бо 8 забон озодона сухан мекард ва 
вақти ба балоғат расиданаш ба 40 забони дунё  гап мезад. Дар 
11-солагиаш вай ба осонӣ аз имтиҳони машҳуртарини донишгоҳи 
Гарвард гузашт. Дертар дар 12-солагиаш ба донишҷӯёни Гарвард 
лексия мехонд. Вай дар 16-солагиаш донишгоҳи Гарвардро бо 
медали тило хатм намуд.

Одами аз ҳама 
боистеъдоди дунё 

Уилям Сидис мебошад.

Андозҳои давлатиро пардохт намоед!

ШАХСИ 
БОИСТЕЪДОДИ 
ДУНЁ

ќљњўїѓ

Оё медонед?
АЗ ҲАМА ДОРУИ ҚИМАТ
ин Luxturna аст, ки он метавонад, ҳатто 
нобиноии модарзодиро шифо бахшад. 
Дору бо технологияи нав сохта шуда  
850 ҳазор доллари амрикоӣ арзиш 
дорад.

Р а ҷ  М о ҳ а н 
вақте модарашро 
аз даст медиҳад, 
ҳ а ф т с о л а  б у д . 
Шояд аз ҳамин са-
баб инро таҳаммул 
карда натавони-
ста, ба худкушӣ 
даст мезанад. Ӯ 
бо ин мақсад ба 
симчӯб баромада, 
сими лучи барқро  ба даст меорад, аммо 
тааҷҷубовар ин аст, ки ҷон ба саломат мебарад. 
Баъдан мефаҳманд, ки ҷисми ӯ қобилияти тоб 
овардан ба қувваи барқро дорад. Тавассути 
бадани ӯ метавон то 10 ампер қувваи барқро 
гузаронд. Пас аз анҷоми ин кор ҷисми ӯ як 
лаҳзае суст мешаваду халос. Аз ин рӯ, “одами 
барқӣ”-аш ном ниҳодаанд. 

“ОДАМИ БАРЌЇ”

Се чизро бо эҳтиёт бардор: Қадам, 
қалам, қасам.  

Се чизро пок нигаҳ дор: Ҷисм, либос,  
хаёл. 

Аз се чиз кор бигир: Ақл, ҳиммат, 
сабр.  

Аз се чиз худро дур нигаҳ дор: Афсус, 
фарёд, нафрин. 

 Се чизро олуда макун: Қалб, 
забон,чашм. 

Аз ҳама киштии калонтари-
ни зериобӣ ин киштии «Аку-
ла» ё бо номи дигар «Тай-
фун» аст. Дарозии киштӣ 173 
метр ва бараш 24 метр аст. 
Масоҳати он баробари ду 
майдони футбол аст.

А з  ҳ а м а  ш а р о б и 
қиматтарин ин D Amalfi 
Limoncello Supreme ме-
бошад. Як шишаи ин ша-
роб 43 миллион доллар 
мебошад. Шиша бо ал-
мос ороиш дода шудааст.

ПАНДИ РЎЗГОР


