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Ҷумҳурии

ПЕШГУФТОР
Ташаккули хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чун ҷузъи
ҷудонопазири низоми идоракунии давлатӣ бо раванди таҳкими
Истиқлолияти давлатӣ пайвандию гусастанb дорад.
Давоми солҳои Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар сиёсати созандаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
такмили низоми идоракунии давлатӣ ва ташаккули хизмати давлатӣ вазифаҳои афзалиятнок муайян гардиданд.
Зимни татбиrи {амин сиёсати созанда аз оғози соҳибистиқлолии
Тоҷикистон масъалаҳои таъминоти кадрӣ ва истифодаи оқилонаи
иқтидор{ои кадрӣ, тайёр намудани мутахассисони соҳаи идоракунии
давлатӣ, такмили ихтисос ва азнавтайёркунии хизматчиёни давлатӣ ба
вазифаҳои муҳими давлатӣ табдил ёфтанд.
Марҳилаи навини рушди Тоҷикистони соҳибистиқлол тақозо
менамуд, ки хизмати давлатӣ ҳамчун ниҳоди кадрсозӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ
ва идоракунӣ дар байни давлат ва ҷомеа бояд аз ин бештар нақши
васлкунанда дошта, барои амалӣ намудани афзалиятҳои миллӣ ва
фаъолияти самараноки мақомоти давлатӣ мусоидат намояд.
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ»
нахустин маротиба аз 13 ноябри соли 1998 ва дар таҳрири нав аз 5 марти
соли 2007 қабул гардида, ба ташаккул ва рушди хизмати давлатӣ заминаи
воқеӣ гузошт. Дар асоси онҳо қабули зиёда аз 200 санади меъёрии ҳуқуқии
танзимкунандаи соҳа, аз ҷумла, Кодекси одоби хизматчии давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, дигар санадҳо оид ба ташкил ва баргузории озмунҳо,
аттестатсияҳо, кор бо захираи кадрҳо, баҳодиҳии фаъолияти хизматчии
давлатӣ, ҷойивазкунии кадрҳои роҳбарикунанда ба тасвиб расида,
масъалаҳои тарбия, интихоб, ҷобаҷогузории кадрҳои хизмати давлатӣ ва
дар маҷмўъ идоракунии захираҳои инсонии мақомоти давлатӣ пурра
танзим гардиданд.
Дар асоси фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 25 январи соли 2001 Раёсати хизмати
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфта,
минбаъд 13 ноябри соли 2013 бо мақсади баланд бардоштани мақом ва
нақши он ба Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон табдил дода шуд.
Ниҳоди хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин солҳо
ташаккул ёфта, боз ҳам дар марҳилаи рушду такомул қарор дорад.
Дар амалигардонии ислоҳоти идоракунии давлатӣ ва хизмати
давлатӣ Стратегияи ислоҳоти системаи идоракунии давлатии Ҷумҳурии
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Тоҷикистон, ки бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15
марти соли 2006, №1713, Консепсияи ислоҳоти хизмати давлатии
Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июни соли
2007, №289, Барномаи ислоҳоти хизмати давлатии Тоҷикистон, ки бо
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 2007, №448,
Консепсияи сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо
фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2008,
№582 ва Барномаи татбиқи Консепсияи сиёсати давлатии кадрҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2016, ки бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 апрели соли 2009, №252 тасдиқ карда
шудаанд, мавқеи муҳим доранд.
Бо мақсади ташаккули низоми хизмати давлатӣ бо фармонҳои
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2015, №591
Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 10 марти
соли 2016, №647 Низомнома дар бораи тартиби гузаронидани озмун
барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ, аз 19 июли
соли 2019, №1287 Қоидаҳои гузаронидани баҳодиҳии фаъолияти
хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 22 июли соли 2019,
№1328 Қоидаҳои гузаронидани ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои
роҳбарикунандаи
хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
таҳрири нав ва боз даҳҳо санадҳои меъёрии ҳуқуқии дигар қабул карда
шуданд.
Дар маҷмӯъ барои ташкили хизмати давлатии касбии Тоҷикистон
заминаи мустаҳкам бунёд шудааст.
Маҷмӯаи мазкур санадҳои меъёрии ҳуқуқии муҳимтарини соҳаи
хизмати давлатиро фаро гирифта, барои доираи васеи хизматчиёни
давлатӣ пешбинӣ гардидааст. Шакли электронии ин китоб дар сомонаи
Агентии хизмати давлатӣ бо нишонии- www.ahd.tj ҷой дода шуда, ба он
мунтазам тағйиру иловаҳои дахлдор ворид мегарданд.
Итминони комил дорем, ки ин маҷмӯа барои истифодаи хизматӣ
ба омӯзиши масъалаҳои соҳаи хизмати давлатӣ ба хизматчиёни
давлатӣ, муҳаққиқон ва онҳое, ки ба соҳаи хизмати давлатӣ таваҷҷуҳ
доранд, мусоидат хоҳад кард.
Бо эҳтиром,
директори Агентии хизмати
давлатии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҷ. Давлатов
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I. ҚОНУНҲОИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
КОНСТИТУТСИЯИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
(Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994
тавассути раъйпурсии умумихалқӣ қабул карда шуда, 26 сентябри
соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 тавассути раъйпурсии
умумихалқӣ тағйиру иловаҳо ворид карда шудаанд)
МО, ХАЛҚИ ТОҶИКИСТОН, қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи
ҷаҳон буда, худро дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул
ва вазифадор дониста, таъмини соҳибихтиёрии давлати худ ва рушду
камоли онро дарк намуда, озодӣ ва ҳуқуқи шахсро муқаддас шумурда,
баробарҳуқуқӣ ва дӯстии тамоми миллату халқиятҳоро эътироф карда,
бунёди ҷомеаи адолатпарварро вазифаи худ қарор дода, ҲАМИН
КОНСТИТУТСИЯРО ҚАБУЛ ВА ЭЪЛОН МЕНАМОЕМ.
БОБИ ЯКУМ
АСОСҲОИ СОХТОРИ КОНСТИТУТСИОНӢ

Моддаи 1
Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр,
демократӣ,
ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад.
Шакли идораи Ҷумҳурии Тоҷикистон президентӣ мебошад.
Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда, барои ҳар як инсон шароити
зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам меорад.
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Тоҷикистон ҳаммаъноянд.

Моддаи 2
Забони давлатии Тоҷикистон забони тоҷикӣ аст.
Забони русӣ ҳамчун забони муоширати байни миллатҳо амал
мекунад.
Ҳамаи миллатҳо ва халқиятҳое, ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ зиндагӣ
мекунанд, ҳуқуқ доранд аз забони модариашон озодона истифода кунанд.
аст.

Моддаи 3
Рамзҳои давлатии Тоҷикистон Парчам, Нишон ва Суруди Миллӣ

Моддаи 4
Пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе аст.
5

Моддаи 5
Инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ мебошанд.
Ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон
дахлнопазиранд.
Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва
ҳифз менамояд.

Моддаи 6
Дар Тоҷикистон халқ баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи
ягонаи ҳокимияти давлатӣ буда, онро бевосита ва ё ба воситаи
вакилони худ амалӣ мегардонад.
Ифодаи олии бевоситаи ҳокимияти халқ раъйпурсии
умумихалқӣ ва интихобот аст.
Халқи Тоҷикистонро сарфи назар аз миллаташон шаҳрвандони
Тоҷикистон ташкил менамоянд.
Ҳеҷ як иттиҳодияи ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, гурӯҳи одамон ва
ё фарде ҳуқуқ надорад, ки ҳокимияти давлатиро ғасб намояд.
Ғасби ҳокимият ва ё тасарруфи салоҳияти он манъ аст.
Аз номи тамоми халқи Тоҷикистон фақат Президент, Маҷлиси
миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар ҷаласаи якҷояи худ ҳуқуқи сухан гуфтан доранд.

Моддаи 7
Ҳудуди
Тоҷикистон
тақсимнашаванда
ва
дахлнопазир
мебошад.
Тоҷикистон аз Вилояти Мухтори
Кӯҳистони
Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо, шаҳракҳо ва деҳаҳо иборат аст.
Соҳибихтиёрӣ, истиқлолият ва тамомияти арзии Тоҷикистонро
давлат таъмин менамояд. Тарғиб ва амалиёти ҷудоиандозӣ, ки
ягонагии давлатро халалдор мекунад, манъ аст.
Тартиби таъсис ва тағйири воҳидҳои маъмурию ҳудудиро қонуни
конститутсионӣ танзим менамояд.

Моддаи 8
Дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои гуногуни
сиёсӣ ва мафкуравӣ инкишоф меёбад.
Мафкураи ҳеҷ як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва
гурӯҳе наметавонад ба ҳайси мафкураи давлатӣ эътироф шавад.
Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ дар доираи
Конститутсия ва қонунҳо таъсис меёбанд ва амал мекунанд.
Иттиҳодияҳои динӣ аз давлат ҷудо буда, ба корҳои давлатӣ
мудохила карда наметавонанд.
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Таъсис ва фаъолияти иттиҳодияҳоии ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои
сиёсие, ки нажодпарастӣ, миллатгароӣ, хусумат, бадбинии иҷтимоӣ
ва мазҳабиро тарғиб мекунанд ва ё барои бо зӯрӣ сарнагун кардани
сохтори конститутсионӣ ва ташкили гурӯҳҳои мусаллаҳ даъват
менамоянд, манъ аст.
Дар Тоҷикистон фаъолияти ҳизбҳои сиёсии дигар давлатҳо,
таъсиси ҳизбҳои хусусияти миллӣ ва динидошта, инчунин
маблағгузории ҳизбҳои сиёсӣ аз ҷониби давлатҳо ва созмонҳои
хориҷӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ манъ аст.
Моддаи 9
Ҳокимияти
давлатӣ дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти
қонунгузор, иҷроия ва судӣ амалӣ мегардад.

Моддаи 10
Конститутсияи Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва
меъёрҳои он мустақиман амал мекунанд. Қонунҳо ва дигар санадҳои
ҳуқуқие, ки хилофи Конститутсияанд, эътибори ҳуқуқӣ надоранд.
Давлат ва ҳамаи мақомоти он, шахсони мансабдор, шаҳрвандон
ва иттиҳодияҳои онҳо вазифадоранд Конститутсия ва қонунҳои
ҷумҳуриро риоя ва иҷро намоянд.
Санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро
эътироф кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқии
ҷумҳуриро
ташкил медиҳанд. Агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқуқии
байналмилалии эътирофшуда
мутобиқат
накунанд,
меъёрҳои
санадҳои байналмилалӣ амал мекунанд.
Қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон
эътироф кардааст, пас аз интишори расмӣ амал мекунанд.
Моддаи 11
Тоҷикистон сиёсати сулҳҷӯёнаро ба амал татбиқ намуда,
соҳибихтиёрӣ ва истиқлолияти дигар давлатҳои ҷаҳонро эҳтиром
менамояд ва
муносибатҳои хориҷиро дар асоси меъёрҳои
байналмилалӣ муайян мекунад.
Ташвиқоти ҷанг манъ аст.
Тоҷикистон вобаста ба манфиатҳои олии халқ метавонад ба
иттиҳодияҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ дохил шавад, аз онҳо
барояд, бо кишварҳои хориҷӣ робита намояд.
Давлат бо ҳамватанони берунмарзӣ ҳамкорӣ мекунад.
Моддаи 12
Асоси иқтисодиёти Тоҷикистонро шаклҳои гуногуни моликият
ташкил медиҳанд.
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Давлат фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва
ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти
хусусиро кафолат медиҳад.

Моддаи 13
Замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои ҳавоӣ, олами набототу
ҳайвонот ва дигар боигарии табиӣ моликияти истисноии давлат
мебошанд ва давлат истифодаи самараноки онҳоро ба манфиати халқ
кафолат медиҳад.
БОБИ ДУЮМ
ҲУҚУҚ, ОЗОДӢ, ВАЗИФАҲОИ АСОСИИ
ИНСОН ВА ШАҲРВАНД
Моддаи 14
Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба воситаи Конститутсия,
қонунҳои ҷумҳурӣ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки аз
тарафи Тоҷикистон эътироф шудаанд, ҳифз мегарданд.
Ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд бевосита амалӣ мешаванд.
Онҳо мақсад, мазмун ва татбиқи қонунҳо, фаъолияти ҳокимияти
қонунгузор, иҷроия, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва
худидоракуниро муайян мекунанд ва ба воситаи ҳокимияти судӣ
таъмин мегарданд.
Маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд танҳо ба
мақсади таъмини ҳуқуқ ва озодии дигарон, тартиботи ҷамъиятӣ,
ҳимояи асосҳои сохтори конститутсионӣ, амнияти давлат, мудофиаи
мамлакат, ахлоқи ҷомеа, сиҳатии аҳолӣ ва тамомияти арзии ҷумҳурӣ
раво дониста мешавад.
Моддаи 15
Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсе ҳисоб меёбад, ки дар
рӯзи қабули Конститутсия шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон буд ё
мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ё шартномаҳои
байналмилалии Тоҷикистон шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро
соҳиб шуда бошад.
Мансубияти шаҳрванди Тоҷикистон ба шаҳрвандии давлати
дигар эътироф намешавад, ба истиснои мавридҳое, ки дар қонун ё
шартномаҳои байнидавлатии Тоҷикистон нишон дода шудааст.
Тартиби соҳиб шудан ва қатъ гардидани шаҳрвандии Ҷумҳурии
Тоҷикистонро қонуни конститутсионӣ танзим менамояд.
Моддаи 16
Шаҳрванди Тоҷикистон дар хориҷи кишвар таҳти ҳимояи
давлат мебошад. Ҳеҷ як шаҳрванди ҷумҳуриро ба давлати хориҷӣ
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супурдан мумкин нест. Супурдани ҷинояткор ба давлати хориҷӣ дар
асоси шартномаи тарафайн ҳал мешавад.
Шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд аз ҳуқуқ ва озодиҳои
муқарраргардида истифода мебаранд ва баробари шаҳрванди
Тоҷикистон вазифа ва масъулият доранд, ба истиснои ҳолатҳое, ки
қонун пешбинӣ намудааст.
Тоҷикистон ба шаҳрвандони
хориҷие,
ки гирифтори
вайронкунии ҳуқуқи инсон гаштаанд, метавонад паноҳгоҳи сиёсӣ
диҳад.

Моддаи 17
Ҳама дар назди қонун ва суд баробаранд. Давлат ба ҳар кас, қатъи
назар аз миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ,
вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молумулк, ҳуқуқу озодиҳоро кафолат
медиҳад.
Мардон ва занон баробарҳуқуқанд.
Моддаи 18
Ҳар кас ҳуқуқ ба ҳаёт дорад.
Ҳеҷ кас аз ҳаёт маҳрум карда намешавад, ба истиснои ҳукми суд
барои ҷинояти махсусан вазнин.
Дахлнопазирии шахсро давлат кафолат медиҳад. Ба ҳеҷ кас
шиканҷа, ҷазо ва муносибати ғайриинсонӣ раво дида намешавад.
Мавриди озмоиши маҷбурии тиббӣ ва илмӣ қарор додани инсон манъ
аст.

Моддаи 19
Ҳар кас кафолати ҳифзи судӣ дорад. Ҳар шахс ҳуқуқ дорад
талаб намояд, ки парвандаи ӯро суди босалоҳият, мустақил ва беғараз,
ки тибқи қонун таъсис ёфтааст, баррасӣ намояд.
Ҳеҷ касро бе асоси қонунӣ дастгир, ҳабс кардан мумкин нест.
Ҳар шахс аз лаҳзаи дастгир шудан метавонад аз ёрии адвокат
истифода кунад.
Моддаи 20
Ҳеҷ кас то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми суд дар содир
кардани ҷиноят гунаҳгор дониста намешавад.
Ҳеҷ кас баъди гузаштани муҳлати таъқиби ҷиноятӣ, инчунин
барои содир кардани рафторе, ки ҳангоми воқеъ шуданаш ҷиноят
ҳисоб намеёфт, ба ҷавобгарӣ кашида намешавад. Барои як ҷиноят ҳеҷ
кас такроран ҷазо намебинад.
Қонуне, ки баъд аз содир шудани рафтори ғайриқонунии
шахс қабул шудааст ва он ҷазои шахсро вазнин мекунад, қувваи
бозгашт надорад. Агар баъд аз содир шудани рафтори ғайриқонунӣ
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барои он ҷазо пешбинӣ нашуда бошад ва ё ҷазои сабук пешбинӣ шуда
бошад, қонуни нав амал мекунад.
Мусодираи пурраи молу мулки шахси маҳкумшуда манъ аст.

Моддаи 21
Ҳуқуқи ҷабрдидаро қонун ҳифз мекунад. Давлат ҳифзи судӣ ва
ҷуброни зарарро барои ҷабрдида кафолат медиҳад.

Моддаи 22
Манзили шахс дахлнопазир аст.
Ба манзили шахс зӯран даромадан ва касеро аз манзил маҳрум
кардан манъ аст, ба истиснои мавридҳое, ки қонун муқаррар
кардааст.

Моддаи 23
Маҳрамияти мукотиба, суҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва
мухобироти шахс таъмин карда мешавад, ба истиснои мавридҳое, ки
дар қонун нишон дода шудааст.
Дар бораи ҳаёти шахсии инсон бе розигии ӯ ҷамъ намудан,
нигоҳ доштан, истифода ва паҳн кардани маълумот манъ аст.

Моддаи 24
Шаҳрванд ба мусофират, интихоби озоди маҳалли зист, тарки
ҷумҳурӣ ва бозгашт ба он ҳуқуқ дорад.

Моддаи 25
Мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва
шахсони мансабдор вазифадоранд ба ҳар кас имконияти пайдо
намудан ва шинос шуданро ба ҳуҷҷатҳое, ки ба ҳуқуқ ва манфиати ӯ
дахл доранд, таъмин намоянд, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонун
муайян кардааст.

Моддаи 26
Ҳар кас ҳуқуқ дорад муносибати худро нисбат ба дин
мустақилона муайян намояд, алоҳида ва ё якҷоя бо дигарон динеро
пайравӣ намояд ва ё пайравӣ накунад, дар маросим ва расму оинҳои
динӣ иштирок намояд.

Моддаи 27
Шаҳрванд ҳуқуқ дорад дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ
бевосита ва ё ба воситаи вакилонаш иштирок намояд.
Шаҳрвандон ба хидмати давлатӣ ҳуқуқи баробар доранд.
Шаҳрванд аз синни 18 ҳуқуқи дар раъйпурсӣ иштирок кардан,
интихоб намудан, инчунин аз синни муқаррарнамудаи Конститутсия,
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қонунҳои конститутсионӣ ва қонунҳо ҳуқуқи интихоб шуданро
дорад.
Шаҳрвандоне, ки аз тарафи суд ғайри қобили амал дониста
шудаанд ва ё мувофиқи ҳукми суд
дар ҷойҳои аз озодӣ
маҳрумшудагон нигоҳ дошта мешаванд, ҳуқуқи дар интихобот ва
раъйпурсӣ иштирок кардан надоранд.
Тартиби гузаронидани интихоботро қонунҳои конститутсионӣ
ва қонунҳо танзим менамоянд. Баргузории раъйпурсӣ тибқи қонуни
конститутсионӣ сурат мегирад.
Моддаи 28
Шаҳрвандон ҳуқуқи муттаҳид шудан доранд. Шаҳрванд ҳуқуқ
дорад дар ташкили ҳизбҳои сиёсӣ, иттифоқҳои касаба ва дигар
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ иштирок намояд, ихтиёран ба онҳо дохил ва
аз онҳо хориҷ гардад.
Ҳизбҳои сиёсӣ дар асоси гуногунандешии сиёсӣ барои
ташаккул ва ифодаи иродаи халқ мусоидат мекунанд ва дар ҳаёти
сиёсӣ иштирок менамоянд. Сохтор ва фаъолияти онҳо бояд ба
меъёрҳои демократӣ мувофиқ бошанд.
Моддаи 29
Шаҳрванд ҳуқуқ дорад дар маҷлис, гирдиҳамоӣ, намоиш, раҳпаймоии
осоишта, ки қонун муқаррар кардааст, ширкат варзад.
Ҳеҷ касро ба ин тадбирҳо маҷбуран ҷалб кардан мумкин нест.

Моддаи 30
Ба ҳар кас озодии сухан, нашр, ҳуқуқи истифодаи воситаҳои
ахбор кафолат дода мешавад. Таблиғот ва ташвиқоте, ки бадбинӣ ва
хусумати иҷтимоӣ, нажодӣ, миллӣ, динӣ ва забониро бармеангезанд,
манъ аст.
Сензураи давлатӣ ва таъқиб барои танқид манъ аст.
Номгӯи маълумотҳоеро, ки сирри давлатӣ доранд, қонун муайян
мекунад.
Моддаи 31
Шаҳрванд ҳуқуқ дорад шахсан ва ё якҷоя бо дигарон
мақомоти давлатӣ муроҷиат намояд.

ба

Моддаи 32
Ҳар кас ҳуқуқ дорад соҳиби моликият ва мерос бошад.
Ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад ҳуқуқи шахсро ба моликият бекор ва
маҳдуд кунад. Молу мулки шахсро барои эҳтиёҷоти ҷамъият фақат дар
11

асоси қонун ва розигии соҳиби он бо пардохти арзиши пуррааш
давлат гирифта метавонад.
Товони зарари моддӣ ва маънавие, ки шахс дар натиҷаи амали
ғайриқонунии мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои
сиёсӣ, дигар шахсони ҳуқуқӣ ва ё шахсони алоҳида мебинад, мувофиқи
қонун аз ҳисоби онҳо рӯёнида мешавад.

Моддаи 33
Давлат оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоя мекунад.
Ҳар кас ҳуқуқи ташкили оила дорад. Мардон ва занон, ки ба
синни никоҳ расидаанд, ҳуқуқ доранд озодона ақди никоҳ банданд. Дар
оиладорӣ ва бекор
кардани
ақди
никоҳ
зану
шавҳар
баробарҳуқуқанд.
Бисёрникоҳӣ манъ аст.

Моддаи 34
Модару кӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлатанд.
Падару модар барои таълиму тарбияи фарзандон ва
фарзандони болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъминоти
иҷтимоии падару модар масъул мебошанд.
Давлат барои ҳифзи кӯдакони ятим, маъюб ва таълиму
тарбияи онҳо ғамхорӣ менамояд.

Моддаи 35
Ҳар кас ба меҳнат, интихоби касбу кор, ҳифзи меҳнат ва ҳимояи
иҷтимоӣ ҳангоми бекорӣ ҳуқуқ дорад. Музди кор аз ҳадди ақали музди
меҳнат набояд кам бошад.
Дар муносибатҳои меҳнатӣ ҳама гуна маҳдудият манъ аст.
Барои иҷрои кори якхела музди баробар дода мешавад.
Ҳеҷ кас ба меҳнати маҷбурӣ ҷалб карда намешавад, ба
истиснои мавридҳое, ки қонун муайян кардааст.
Дар корҳои вазнин, зеризаминӣ ва шароити меҳнаташон
зарарнок истифодаи меҳнати занон ва ноболиғон манъ аст.
Моддаи 36
Ҳар кас ба манзил ҳуқуқ дорад. Ин ҳуқуқ бо роҳи сохтмони
манзили давлатӣ, ҷамъиятӣ, кооперативӣ ва хусусӣ таъмин карда
мешавад.

Моддаи 37
Шаҳрванд ҳуқуқи истироҳат дорад. Ин ҳуқуқ бо роҳи муқаррар
кардани ҳафта ва рӯзи корӣ, рухсатии ҳарсолаи пардохтшаванда,
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рӯзҳои ҳарҳафтаинаи истироҳат ва шароитҳои дигаре таъмин карда
мешавад, ки қонун муайян кардааст.

Моддаи 38
Ҳар шахс ҳуқуқи ҳифзи саломатӣ дорад. Шахс дар доираи
муқаррарнамудаи қонун аз ёрии тиббии ройгон дар муассисаҳои
нигаҳдории тандурустии давлатӣ истифода менамояд. Давлат барои
солимгардонии муҳити зист, инкишофи оммавии варзиш, тарбияи
ҷисмонӣ ва сайёҳӣ тадбирҳо меандешад.
Шаклҳои дигари ёрии тиббиро қонун муайян мекунад.

Моддаи 39
Ҳар шахс дар пиронсолӣ, ҳангоми беморӣ, маъюбӣ, гум
кардани қобилияти кор, маҳрум шудан аз сарпараст ва мавридҳои
дигаре, ки қонун муайян кардааст, кафолати таъмини иҷтимоӣ дорад.
Моддаи 40
Ҳар шахс ҳуқуқ дорад озодона дар ҳаёти фарҳангии ҷомеа, эҷоди
бадеӣ, илмӣ ва техникӣ ширкат варзад, аз дастовардҳои онҳо истифода
кунад.
Сарватҳои фарҳангӣ ва маънавиро давлат ҳимоя мекунад.
Моликияти зеҳнӣ таҳти ҳимояи қонун аст.

Моддаи 41
Ҳар шахс ҳуқуқи таҳсил дорад. Таълими умумии асосӣ ҳатмист.
Давлат таълими умумии асосии ҳатмии ройгонро дар муассисаҳои
таълимии давлатӣ кафолат медиҳад.
Шахс дар доираи муқаррарнамудаи қонун дар муассисаҳои
таълимии давлатӣ метавонад ба таври ройгон таълими миёнаи
умумӣ, ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ ва олии касбӣ гирад.
Шаклҳои дигари таълимро қонун муайян мекунад.

Моддаи 42
Дар Тоҷикистон ҳар шахс вазифадор аст, ки Конститутсия ва
қонунҳоро риоя кунад, ҳуқуқ, озодӣ, шаъну шарафи дигаронро
эҳтиром намояд. Надонистани қонун ҷавобгариро истисно намекунад.
Моддаи 43
Ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият,
амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд
аст.
Тартиби хизмати ҳарбиро қонун муайян мекунад.
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Моддаи 44
Ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ вазифаи ҳар як
шахс аст.

Моддаи 45
Супоридани андоз ва пардохтҳо, ки қонун муайян кардааст,
ҳатмист.
Қонунҳое, ки андози навро муқаррар мекунанд ва ё шароити
андозсупорандагонро вазнин менамоянд, қувваи бозгашт надоранд.
Моддаи 46
Ҳангоми таҳдиди бевосита ба ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон,
истиқлолияти давлат, тамомияти арзии он ва офатҳои табиӣ, ки дар
натиҷаи он мақомоти конститутсионии ҷумҳурӣ наметавонад ба таври
муътадил фаъолият намояд, ҳамчун тадбири муваққатӣ барои
амнияти шаҳрвандон ва давлат вазъияти фавқулода эълон
мегардад.
Муҳлати вазъияти фавқулода то се моҳ аст. Дар мавридҳои
зарурӣ ин мўҳлатро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад
дароз намояд.

Моддаи 47
Дар давраи вазъияти фавқулода ҳуқуқ ва озодиҳое, ки дар
моддаҳои 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 28-и Конститутсия пешбинӣ
шудааст, маҳдуд карда намешавад.
Низоми
ҳуқуқии
вазъияти
фавқулодаро
қонуни
конститутсионӣ муайян мекунад.
БОБИ СЕЮМ
МАҶЛИСИ ОЛӢ

Моддаи 48
Маҷлиси Олӣ–парламенти Ҷумҳурии Тоҷикистон–мақоми олии
намояндагӣ ва қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.
Маҷлиси Олӣ аз ду Маҷлис–Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси
намояндагон иборат аст.
Муҳлати ваколати Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон 5 сол
аст. Ваколати Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар рӯзи оғози
фаъолияти Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони даъвати нав
қатъ мегардад.
Ташкил ва фаъолияти Маҷлиси Олиро қонуни конститутсионӣ
танзим мекунад.
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Моддаи 49
Интихоботи Маҷлиси намояндагон ба таври умумӣ, баробар,
мустақим ва бо овоздиҳии пинҳонӣ сурат мегирад. Маҷлиси
намояндагон доимоамалкунанда ва касбӣ мебошад. Вакили Маҷлиси
намояндагон шахсе интихоб шуда метавонад, ки танҳо шаҳрвандии
Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад ва синни ӯ аз 30 кам набуда,
дорои таҳсилоти олӣ бошад.
Аз чор се ҳиссаи аъзои Маҷлиси миллӣ ба таври
ғайримустақим дар маҷлисҳои якҷояи вакилони халқи Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои он, вилоятҳо ва
шаҳру ноҳияҳои онҳо, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он, шаҳру
ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ (якҷоя) бо овоздиҳии пинҳонӣ интихоб
мегардад. Дар Маҷлиси миллӣ Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ
намояндагони баробар доранд.
Аз чор як ҳиссаи аъзои Маҷлиси миллиро Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон таъин мекунад.
Фаъолияти Маҷлиси миллӣ даъватӣ мебошад.
Узви Маҷлиси миллӣ шахсе интихоб ё таъин шуда метавонад,
ки танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад ва
синни ӯ аз 30 кам набуда, дорои таҳсилоти олӣ бошад.
Ҳар Президенти собиқи Ҷумҳурии Тоҷикистон узви якумраи
Маҷлиси миллӣ мебошад, агар ӯ аз истифодаи ин ҳуқуқ даст
накашад.
Узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон баъди
интихоб ё таъин шудан дар иҷлосияи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси
намояндагон ба халқи Тоҷикистон савганд ёд мекунанд.
Шумораи аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси
намояндагон, тартиби интихоб ё таъин гардидани онҳоро қонуни
конститутсионӣ муайян менамояд.
Моддаи 50
Аъзои Ҳукумат, судяҳо, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ,
хизматчиёни ҳарбӣ ва шахсони дигаре, ки қонуни конститутсионӣ
муайян кардааст, наметавонанд узви Маҷлиси миллӣ бошанд.
Шаҳрванд наметавонад дар як вақт узви Маҷлиси миллӣ ва
вакили
Маҷлиси
намояндагон бошад.
Узви Маҷлиси миллӣ
наметавонад вакили зиёда аз ду мақоми намояндагӣ бошад.
Вакили Маҷлиси намояндагон наметавонад вакили дигар
мақомоти намояндагӣ бошад, вазифаи дигареро иҷро кунад,
фаъолияти соҳибкорӣ намояд, ба истиснои фаъолияти илмиву
эҷодӣ ва омӯзгорӣ.
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Моддаи 51
Узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон ба
амри интихобкунандагон тобеъ набуда, ҳуқуқ дорад фикри худро
озодона изҳор намояд, мувофиқи ақидаҳои худ овоз диҳад.
Узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон ҳуқуқи
дахлнопазирӣ дорад, ӯро ҳабс кардан, дастгир кардан, маҷбуран
овардан, кофтуков кардан мумкин нест, ба истиснои дастгир
шуданаш дар ҷойи содири ҷиноят. Узви Маҷлиси миллӣ ва вакили
Маҷлиси намояндагон ҳамчунон мавриди кофтукови шахсӣ қарор
дода намешавад, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонун барои таъмини
амнияти дигарон муқаррар намудааст. Масъалаи маҳрум намудани
дахлнопазирии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон
бо пешниҳоди Прокурори генералӣ аз ҷониби маҷлиси дахлдор ҳал
карда мешавад.
Ваколати узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон
ҳангоми вафот, истеъфо, ғайри қобили амал эътироф шудани онҳо аз
ҷониби суд, эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми айбдоркунандаи
суд, қатъи шаҳрвандӣ, соҳиб шудан ба шаҳрвандии давлати дигар,
тарки доимии ҷумҳурӣ, ишғоли вазифае, ки ба ваколати узви Маҷлиси
миллӣ мувофиқ нест, парокандашавии Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси
намояндагон қатъ мегардад.
Вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси
намояндагонро қонуни конститутсионӣ танзим менамояд.

Моддаи 52
Иҷлосияи якуми Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагонро
дар давоми як моҳи баъди интихоби онҳо Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон даъват мекунад.
Иҷлосияи якуми Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагонро
узв ва вакили синну солаш калонтарин мекушояд ва то интихоб
шудани раисони ин Маҷлисҳо онро мебарад.
Фаъолияти Маҷлиси миллӣ дар шакли иҷлосия сурат мегирад.
Иҷлосияи Маҷлиси миллӣ соле на камтар аз чор бор аз тарафи
Раиси Маҷлиси миллӣ даъват карда мешавад.
Фаъолияти Маҷлиси намояндагон дар шакли иҷлосия сурат
мегирад. Иҷлосияи навбатии Маҷлиси намояндагон дар як сол як
маротиба аз рӯзи аввали кории моҳи октябр то рӯзи охирини кории
моҳи июн гузаронида мешавад.
Дар давраи байни иҷлосияҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси
намояндагон ҳангоми зарурат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
иҷлосияҳои ғайринавбатии онҳоро даъват
менамояд. Дар ин
иҷлосияҳо
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танҳо он масъалаҳое баррасӣ мешаванд, ки боиси даъвати ин
иҷлосияҳо гаштаанд.
Моддаи 53
Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон аз байни аъзо ва
вакилон раисони Маҷлисҳо, муовинони якум ва муовинони онҳоро
интихоб менамоянд. Яке аз муовинони Раиси Маҷлиси миллӣ аз
ҳисоби намояндагони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
мебошад.
Раиси Маҷлиси миллӣ ва Раиси Маҷлиси намояндагон бо
овоздиҳии пинҳонӣ бо тарафдории аксарияти шумораи умумии аъзо
ва вакилони онҳо интихоб мешаванд. Тартиби интихоби муовинони
Раиси Маҷлиси миллӣ ва Раиси Маҷлиси намояндагонро Дастури
Маҷлисҳо танзим мекунад.
Раисони Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар назди
Маҷлиси дахлдор ҳисоботдиҳанда мебошанд ва онҳо метавонанд бо
тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзо ва
вакилон бозхонда шаванд.
Раисони Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, муовинони
якум ва муовинони онҳо ба иҷлосия роҳбарӣ мекунанд ва дигар
масъалаҳои дахлдорро ҳал менамоянд.
Маҷлиси
миллӣ
ва
Маҷлиси
намояндагон
мақомоти
ҳамоҳангсозанда ва кории худро мустақилона ташкил медиҳанд,
инчунин кумита ва комиссияҳои дахлдорро таъсис менамоянд ва аз
рӯи
масъалаҳои
ба
Маҷлисҳо
тааллуқдошта
муҳокимаҳои
парламентӣ доир мекунанд.
Мақомоти ҳамоҳангсозандаи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси
намояндагон дар алоҳидагӣ ҷаласа мегузаронанд.
Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон Дастури фаъолияти
худро қабул мекунанд.

Моддаи 54
Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон алоҳида ҷаласа
мегузаронанд.
Ҷаласаҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ҳамон
вақт гузаронида мешавад, ки агар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзо
ва вакилони онҳо ҳузур дошта бошанд. Ҷаласаҳои Маҷлиси миллӣ ва
Маҷлиси намояндагон ошкоро гузаронида мешаванд. Дар ҳолатҳои
пешбиникардаи қонун ва Дастури Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси
намояндагон мумкин аст ҷаласаи пӯшида гузаронида шавад.
Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар ҳолатҳои
пешбининамудаи Конститутсия ҷаласаҳои якҷоя мегузаронанд.
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Моддаи 55
Салоҳияти Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ҳангоми
гузаронидани ҷаласаҳои якҷоя:
1. Тасдиқи фармони Президент дар бораи таъин намудан ва
озод кардани Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукумат;
2. Тасдиқи фармони Президент дар бораи ҷорӣ намудани
ҳолати ҷангӣ ва вазъияти фавқулода;
3. Ризоият ба истифодаи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии
Тоҷикистон берун аз ҳудуди он барои иҷрои уҳдадориҳои
байналмилалии Тоҷикистон;
4. Таъини интихоботи Президент;
5. Қабули истеъфои Президент;
6. Сарфароз гардонидани Президент бо мукофотҳои давлатӣ
ва рутбаи олии ҳарбӣ;
7. Баррасии масъалаи дахлнопазирии Президент.
Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар ҷаласаҳои
якҷояи худ аз рӯйи масъалаҳои зикршудаи салоҳияташон қарор қабул
мекунанд. Қарори якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон
бо тарафдории аксарияти шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ
ва вакилони Маҷлиси намояндагон, ки ҳар яке аз маҷлисҳо дар
алоҳидагӣ овоз медиҳанд, қабул мегардад, агар тартиби дигари
қабули қарорро Конститутсия муқаррар накарда бошад.
Дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон
Президент савганд ёд мекунад ва бо паёми худ дар бораи самтҳои
асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ баромад менамояд.

Моддаи 56
Салоҳияти Маҷлиси миллӣ:
1. Таъсис ва барҳам додани воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ ва
тағйири онҳо;
2. Интихоб ва бозхонди раис, муовинон ва судяҳои Суди
конститутсионӣ, Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодӣ бо пешниҳоди
Президент;
3. Ҳалли масъалаи бекор кардани дахлнопазирии раис,
муовинон ва судяҳои Суди конститутсионӣ, Суди Олӣ ва Суди
Олии иқтисодӣ;
4. Ризоият барои таъин ва озод намудани Прокурори генералӣ ва
муовинони ӯ;
5. Амалӣ намудани ваколатҳои дигаре, ки Конститутсия ва
қонунҳо муайян кардаанд.
Маҷлиси миллӣ аз рӯйи масъалаҳои дар салоҳияташ буда қарор
қабул мекунад. Қарори Маҷлиси миллӣ бо тарафдории аксарияти
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шумораи умумии аъзои он қабул мегардад, агар тартиби дигари
қабули қарорро Конститутсия муқаррар накарда бошад.

Моддаи 57
Салоҳияти Маҷлиси намояндагон:
1. Таъсиси Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, интихоб ва бозхонди раис, муовин ва аъзои он
бо пешниҳоди Президент;
2. Ба муҳокимаи халқ пешниҳод намудани лоиҳаи қонунҳо ва
дигар масъалаҳои муҳими давлатию ҷамъиятӣ;
3. Тасдиқи барномаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ;
4. Ризоият ба додугирифти қарзи давлатӣ;
5. Тасдиқ ва бекор кардани шартномаҳои байналмилалӣ;
6. Таъини раъйпурсӣ;
7. Таъсиси судҳо;
8. Тасдиқи рамзҳои давлатӣ;
9. Тасдиқи мукофотҳои давлатӣ;
10. Тасдиқи фармонҳои Президент дар бораи таъин ва озод
намудани раиси Бонки миллӣ ва муовинони ӯ;
11. Муқаррар намудани рутбаҳои ҳарбӣ, дипломатӣ, рутбаҳо ва
унвонҳои махсус;
12. Муайян намудани маоши Президент;
13. Амалӣ намудани ваколатҳои дигаре, ки Конститутсия ва
қонунҳо муайян кардаанд.
Маҷлиси намояндагон аз рӯйи масъалаҳои дар салоҳияташ буда
қарор қабул мекунад. Қарори Маҷлиси намояндагон бо тарафдории
аксарияти шумораи умумии вакилон қабул мегардад, агар тартиби
дигари қабули қарорро Конститутсия муайян накарда бошад.
Дар ҷаласаи Маҷлиси намояндагон роҳбарони давлатҳои хориҷӣ
метавонанд суханронӣ кунанд.
Моддаи 58
Аъзои Маҷлиси миллӣ, вакили Маҷлиси намояндагон,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Тоҷикистон, Маҷлиси
вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳуқуқи
ташаббуси қонунгузорӣ доранд.

Моддаи 59
Лоиҳаи қонунҳо ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод
мешаванд.
Лоиҳаи қонун дар бораи авф аз тарафи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод мешавад.
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Лоиҳаи Қонун дар бораи буҷет, оид ба муқаррар кардан ва бекор
кардани андозҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
Маҷлиси намояндагон пешниҳод мешавад.
Моддаи 60
Қонунҳоро Маҷлиси намояндагон қабул менамояд. Қонун бо
тарафдории аксарияти шумораи умумии вакилон қабул мегардад,
агар тартиби дигарро Конститутсия муқаррар накарда бошад.
Қонунҳое, ки Маҷлиси намояндагон қабул намудааст ба
Маҷлиси миллӣ пешниҳод мешаванд, ба истиснои қонунҳо дар бораи
буҷети давлатӣ ва авф.
Маҷлиси миллӣ қонунро бо тарафдории аксарияти шумораи
умумии аъзои худ ҷонибдорӣ мекунад. Дар мавриди дастгирӣ
наёфтани қонун аз ҷониби Маҷлиси миллӣ қонун такроран дар
Маҷлиси намояндагон баррасӣ мешавад.
Дар сурати бо қарори Маҷлиси миллӣ норозӣ будани Маҷлиси
намояндагон, қонун ҳамон вақт қабулшуда ҳисоб мешавад, ки агар
Маҷлиси намояндагон онро такроран бо тарафдории на камтар аз се ду
ҳиссаи шумораи умумии вакилон тасдиқ намояд.
Қонунҳо дар бораи буҷети давлатӣ ва авф танҳо аз ҷониби
Маҷлиси намояндагон қабул карда мешаванд. Маҷлиси намояндагон
иҷрои буҷети давлатиро назорат мекунад.
Моддаи 61
Қонунҳои конститутсионӣ оид ба масъалаҳое қабул мешаванд,
ки Конститутсия муайян намудааст. Қонунҳои конститутсионӣ бо
тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилони
Маҷлиси намояндагон қабул мегарданд ва Маҷлиси миллӣ бо
тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи аъзои худ ҷонибдорӣ
мекунад.
Дар сурати бо қарори Маҷлиси миллӣ норозӣ будани Маҷлиси
намояндагон, қонуни конститутсионӣ ҳамон вақт қабулшуда ҳисоб
мешавад, ки агар Маҷлиси намояндагон онро такроран бо
тарафдории на камтар аз чор се ҳиссаи шумораи умумии вакилон
тасдиқ намояд.
Тафсири Конститутсияро тибқи тартиби мазкур Маҷлиси
намояндагон дар шакли қонуни конститутсионӣ қабул намуда,
Маҷлиси миллӣ онро ҷонибдорӣ менамояд.

Моддаи 62
Қонунҳо барои имзо ва интишор ба Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон пешниҳод мешаванд. Агар Президент ба қонун ё қисми
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он розӣ набошад, қонунро дар муддати понздаҳ рӯз бо далелу
эродҳо ба Маҷлиси намояндагон бармегардонад. Маҷлиси миллӣ ва
Маҷлиси намояндагон бо тартиби муқарраркардаи Конститутсия
қонуни мазкурро такроран баррасӣ менамоянд. Дар сурати
баррасии такрорӣ қонун дар матни пештар қабулшудааш бо
аксарияти аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ ва
вакилони Маҷлиси намояндагон дастгирӣ ёбад, Президент дар
муддати даҳ рӯз ба қонун имзо мегузорад ва онро интишор
менамояд.
Ҳангоми баррасии қонуни аз тарафи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон баргардонидашуда,
ки онро пештар Маҷлиси
намояндагон бо аз се ду ҳиссаи овозҳо қабул намуда буд, Маҷлиси
миллӣ ва Маҷлиси намояндагон онро такроран бо аксарияти на
камтар аз се ду ҳиссаи овозҳо тарафдорӣ мекунанд.
Агар Президент қонуни конститутсиониро баргардонад,
Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллӣ бо тартиби муқарраркардаи
Конститутсия қонуни мазкурро такроран баррасӣ менамоянд. Дар
сурати баррасии такрорӣ қонуни конститутсионӣ дар матни пештар
қабулшудааш бо аксарияти аз чор се ҳиссаи шумораи умумии аъзои
Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон тасдиқ шавад,
Президент дар муддати даҳ рӯз ба қонуни конститутсионӣ имзо
мегузорад ва онро интишор менамояд.
Моддаи 63
Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон метавонанд пеш аз
муҳлат дар ҷаласаи якҷояи худ бо тарафдории на камтар аз се ду
ҳиссаи аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон
ихтиёран пароканда шаванд.
Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар давраи вазъияти
фавқулода ва ҳолати ҷангӣ пароканда намешаванд.
БОБИ ЧАҲОРУМ
ПРЕЗИДЕНТ

Моддаи 64
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сарвари давлат ва
ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат) аст.
Президент ҳомии Конститутсия ва қонунҳо, ҳуқуқу озодиҳои
инсон ва шаҳрванд, кафили истиқлолияти миллӣ,
ягонагӣ
ва
тамомияти арзӣ,
пойдориву
бардавомии давлат, мураттабии
фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҳамкории онҳо, риояи шартномаҳои
байналмилалии Тоҷикистон мебошад.
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Моддаи 65
Президентро шаҳрвандони Тоҷикистон ба тарзи умумӣ,
мустақим, баробар ва овоздиҳии пинҳонӣ ба муҳлати 7 сол
интихоб менамоянд.
Шахсе ба номзадии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
пешниҳод шуда
метавонад, ки танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии
Тоҷикистонро дошта бошад, синни ӯ аз 30 кам набуда, дорои
таҳсилоти олӣ бошад, забони давлатиро донад ва дар ҳудуди
ҷумҳурӣ на камтар аз 10 соли охир истиқомат дошта бошад.
Шахсе ба номзадии Президент ба қайд гирифта мешавад, ки
ҳадди ақал 5 фоизи интихобкунандагон ба пешниҳоди номзадии ӯ
имзо гузошта бошанд.
Як шахс ба вазифаи Президент бештар аз ду муҳлат пай дар
пай интихоб шуда наметавонад.
Маҳдудияти дар қисми чоруми ҳамин модда пешбинигардида нисбат
ба Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ–Пешвои миллат татбиқ намегардад.
Вазъи ҳуқуқӣ ва ваколатҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ–Пешвои
миллатро қонуни конститутсионӣ муайян мекунад.
Моддаи 66
Интихоботи Президент вақте боэътимод шумурда мешавад, ки
дар он аз нисф зиёди интихобкунандагон ширкат варзида бошанд.
Номзаде Президент интихобшуда ҳисоб меёбад, ки ба
тарафдории ӯ бештар аз нисфи интихобкунандагони ширкатварзида
овоз дода бошанд.
Тартиби интихоби Президентро қонуни конститутсионӣ муайян
мекунад.

Моддаи 67
Президент пеш аз шурӯъи вазифа дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси
миллӣ ва Маҷлиси намояндагон савганд ёд мекунад:
«Ман, ҳамчун Президент савганд ёд мекунам, ки Конститутсия ва
қонунҳои ҷумҳуриро ҳимоя менамоям, таъмини ҳуқуқ, озодиҳо ва
шарафи шаҳрвандонро кафолат медиҳам, сарзамин, истиқлолияти
сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангии Тоҷикистонро ҳифз мекунам, ба халқ
содиқона хидмат менамоям».
Ваколати Президент баъд аз савганд ёд кардани Президенти нав
қатъ мегардад.
Моддаи 68
Президент наметавонад вазифаи дигарро иҷро намояд, вакили
мақомоти намояндагӣ бошад, ба соҳибкорӣ машғул шавад.
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Моддаи 69
Салоҳияти Президент:
1. Самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳуриро муайян
мекунад;
2. Тоҷикистонро дар дохили кишвар ва дар муносибатҳои
байналмилалӣ намояндагӣ мекунад;
3. Вазоратҳо ва кумитаҳои давлатиро таъсис ва барҳам
медиҳад;
4. Сарвазир ва дигар аъзои ҳукуматро таъин ва озод мекунад;
фармон дар бораи таъин ва озод кардани Сарвазир ва дигар аъзои
Ҳукуматро ба тасдиқи ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси
намояндагон пешниҳод менамояд;
5. Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят,
шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро таъин ва озод мекунад ва ба
тасдиқи Маҷлиси дахлдори вакилони халқ пешниҳод менамояд;
6. Санадҳои
мақомоти
ҳокимияти
иҷроияро
ҳангоми
мухолифати онҳо ба Конститутсия ва қонунҳо бекор мекунад ва ё
бозмедорад;
7. Раиси Бонки миллӣ ва муовинони ӯро таъин ва озод мекунад
ва фармонро барои тасдиқ ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод
менамояд;
8. Номзадии раис, муовинон ва судяҳои Суди конститутсионӣ,
Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодиро барои интихоб ва бозхонд ба
Маҷлиси миллӣ пешниҳод менамояд;
9. Бо ризоияти Маҷлиси миллӣ Прокурори генералӣ ва
муовинони ӯро таъин ва озод мекунад;
10. Дастгоҳи иҷроияи Президентро таъсис медиҳад;
11. Шӯрои амниятро таъсис ва роҳбарӣ мекунад;
12. Судяҳои суди ҳарбӣ, судҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия ва судҳои иқтисодии
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанберо
таъин ва озод мекунад;
13. Раъйпурсӣ, интихоботи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси
намояндагон ва мақомоти намояндагии маҳаллиро таъин мекунад;
14. Ба қонунҳо имзо мегузорад;
15. Низоми пулиро муайян менамояд ва маълумотро ба Маҷлиси
миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд;
16. Ихтиёрдор ва масъули сармояи захиравӣ мебошад;
17. Ба татбиқи сиёсати хориҷӣ роҳбарӣ мекунад, шартномаҳои
байналмилалиро имзо ва ба тасдиқи Маҷлиси намояндагон пешниҳод
менамояд;
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18. Сарони намояндагиҳои дипломатиро дар давлатҳои хориҷӣ,
намояндаҳои ҷумҳуриро дар ташкилотҳои байналмилалӣ таъин ва
озод мекунад;
19. Эътимодномаҳои сарони намояндагиҳои дипломатии
давлатҳои хориҷиро қабул менамояд;
20. Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистон
мебошад; фармондеҳони қӯшунҳои Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистонро
таъин ва озод мекунад;
21. Ҳангоми таҳдиди хатари воқеӣ ба амнияти давлат ҳолати
ҷангро эълон менамояд ва фармонро ба тасдиқи ҷаласаи якҷояи
Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод мекунад;
22. Барои иҷрои уҳдадориҳои байналмилалии Тоҷикистон
Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистонро берун аз ҳудуди он бо
ризоияти Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон истифода мебарад;
23. Дар саросари ҷумҳурӣ ва ё дар маҳалҳои алоҳидаи он
вазъияти фавқулода эълон намуда, фармонро фавран ба тасдиқи
ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод
менамояд ва ба Созмони Милали Муттаҳид хабар медиҳад;
24. Масъалаҳои шаҳрвандиро ҳал мекунад;
25. Паноҳгоҳи сиёсӣ медиҳад;
26. Масаълаҳои бахшиши ҷазоро ҳал мекунад;
27. Бо рутбаҳои олии ҳарбӣ, дипломатӣ, рутбаҳо ва унвонҳои
махсус сарфароз мегардонад;
28. Шаҳрвандонро бо мукофотҳои давлатӣ, ҷоизаҳои давлатӣ,
нишонҳо ва унвонҳои ифтихории Тоҷикистон сарфароз мегардонад;
29. Ваколатҳои дигареро, ки Конститутсия ва қонунҳо муайян
кардаанд, амалӣ менамояд.
Моддаи 70
Президент дар доираи салоҳияти худ фармон мебарорад ва амр
медиҳад, дар бораи вазъи кишвар ба ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва
Маҷлиси намояндагон маълумот медиҳад, масъалаҳоеро, ки заруру
муҳим мешуморад, ба муҳокимаи ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва
Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд.
Моддаи 71
Ҳангоми вафот, истеъфо ва ғайри қобили амал донистани
Президент вазифаи ӯ то ба вазифааш шурӯъ намудани Президенти нав
ба зиммаи Раиси Маҷлиси миллӣ мегузарад. Дар ин маврид ваколати
Раиси Маҷлиси миллӣ ба зиммаи муовини якуми ӯ мегузарад.
Дар ҳолатҳои зикршуда дар муҳлати се моҳ интихоботи
Президент гузаронида мешавад.
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Ваколатҳои Президент дар ҳолате, ки ӯ дар ҷаласаи якҷояи
Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар бораи ба истеъфо
баромаданаш хабар медиҳад, бо тарафдории аксарияти аъзои
Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон, ки ҳар яке аз онҳо
дар алоҳидагӣ овоз медиҳанд, қатъ карда мешавад.
Дар сурате, ки Президент бинобар беморӣ вазифаҳои худро иҷро
карда натавонад, ҳарду Маҷлис дар ҷаласаи якҷояи худ дар асоси
хулосаи комиссияи тиббии давлатии ташкил кардаашон, дар бораи
пеш аз муҳлат аз мансаб озод намудани Президент бо тарафдории на
камтар аз се ду ҳиссаи овозҳои шумораи умумии аъзо ва вакилони
ҳар яке аз Маҷлисҳо қарор қабул мекунанд.
Таъминоти иҷтимоӣ, хизматрасонӣ ва муҳофизати Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистонро қонуни конститутсионӣ танзим менамояд.

Моддаи 72
Президент ҳуқуқи дахлнопазирӣ дорад.
Дахлнопазирии Президент дар сурати аз тарафи ӯ содир шудани
хиёнат ба давлат дар асоси хулосаи Суди конститутсионӣ ва бо
тарафдории аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ ва
вакилони Маҷлиси намояндагон, ки ҳар яке аз онҳо дар алоҳидагӣ
овоз медиҳанд, бекор карда мешавад.
БОБИ ПАНҶУМ
ҲУКУМАТ
Моддаи 73
Ҳукумати ҷумҳурӣ аз Сарвазир, муовини якум ва муовинони ӯ,
вазирон, раисони кумитаҳои давлатӣ иборат аст.
Ҳукумат роҳбарии самараноки соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ,
фарҳангӣ ва иҷрои қонунҳо, қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва
Маҷлиси намояндагон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ, қарорҳои Маҷлиси
намояндагон, фармону амрҳои Президенти Тоҷикистонро таъмин
мекунад.
Аъзои
Ҳукумат
баъди аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон таъин шудан ва тасдиқ гардидани фармон дар ҷаласаи
якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ба Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон савганд ёд мекунанд.
Аъзои Ҳукумат бояд танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро
дошта бошанд ва онҳо наметавонанд вазифаи дигареро иҷро намоянд,
вакили мақомоти намояндагӣ бошанд, ба соҳибкорӣ машғул шаванд,
ба истиснои фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ.
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Моддаи 74
Ҳукумат мувофиқи Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳурӣ қарор
мебарорад ва фармоиш медиҳад, ки иҷрои онҳо дар ҳудуди
Тоҷикистон ҳатмист.
Ҳукумат ваколаташро дар назди Президенти нав интихобшуда
вомегузорад.
Ҳукумат дар мавриди ғайриимкон донистани иҷрои фаъолияти
муътадили худ метавонад ба Президент аз хусуси истеъфо арз
намояд. Ҳар як узви Ҳукумат ҳуқуқи истеъфо дорад.
Тартиби ташкил, фаъолият ва салоҳияти Ҳукуматро қонуни
конститутсионӣ муайян мекунад.
Моддаи 75
Ҳукумат
барномаҳои
иқтисодиву
иҷтимоӣ,
сиёсати
додугирифти қарзи давлатӣ ва ёрии иқтисодӣ ба дигар давлатҳо,
лоиҳаи буҷети давлатӣ, масъалаи андозаи имконпазири касри
буҷети давлатӣ ва манбаи ҷуброни онро ба Маҷлиси намояндагон
пешниҳод менамояд
БОБИ ШАШУМ
МАҚОМОТИ МАҲАЛЛИИ ҲОКИМИЯТИ
ДАВЛАТӢ ВА ХУДИДОРАКУНӢ
Моддаи 76
Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз мақомоти
намояндагӣ ва иҷроия иборат буда, дар доираи салоҳияти худ амал
мекунад. Онҳо иҷрои Конститутсия, қонунҳо, қарорҳои якҷояи
Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ,
қарорҳои Маҷлиси намояндагон, санадҳои Президент ва Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин менамоянд.

Моддаи 77
Мақомоти намояндагии маҳаллӣ дар вилоят, шаҳр ва ноҳия
Маҷлиси вакилони халқ аст, ки онро раис роҳбарӣ мекунад. Муҳлати
ваколати Маҷлиси вакилони халқ 5 сол аст.
Маҷлиси вакилони халқ буҷети маҳаллӣ ва ҳисоботи иҷрои
онро тасдиқ мекунад, роҳҳои инкишофи иқтисодиву иҷтимоии маҳалро
муайян менамояд, андоз ва пардохти маҳаллиро мувофиқи қонун
муқаррар мекунад, дар доираи қонун тарзи идора ва ихтиёрдории
моликияти коммуналиро муайян менамояд ва ваколатҳои дигареро
амалӣ месозад, ки Конститутсия ва қонунҳо муайян кардаанд.
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Моддаи 78
Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро раиси
вилоят, шаҳр ва ноҳия роҳбарӣ менамояд.
Мақомоти намояндагӣ ва иҷроияро дар воҳидҳои маъмурию
ҳудудӣ раис сарварӣ мекунад.
Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри
Душанбе, шаҳр ва ноҳияро Президент таъин ва озод мекунад ва ба
тасдиқи Маҷлиси вакилони халқи дахлдор пешниҳод менамояд.
Раис дар назди мақомоти болоӣ ва Маҷлиси вакилони халқи
дахлдор масъул аст.
Тартиби ташкил, ваколат ва фаъолияти мақомоти маҳаллии
ҳокимияти давлатиро қонуни конститутсионӣ танзим менамояд.
Мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот Ҷамоат аст, ки
тартиби
ташкил, ваколат ва фаъолияти онро қонун танзим
менамояд.

Моддаи 79
Мақомоти намояндагӣ ва раис дар доираи салоҳияти худ
санадҳои ҳуқуқӣ қабул мекунанд, ки иҷрояшон дар он ҳудуд
ҳатмист.
Дар сурати бо Конститутсия ва қонун мувофиқат накардани
санадҳои мақомоти намояндагӣ ва раис онҳо аз тарафи мақомоти
болоӣ, худи ин мақомот, раис ва ё суд бекор карда мешаванд.
Моддаи 80
Дар сурати талаботи Конститутсия ва қонунро мунтазам иҷро
накардани Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия Маҷлиси миллӣ
метавонад онро пароканда намояд.
БОБИ ҲАФТУМ
ВИЛОЯТИ МУХТОРИ КӮҲИСТОНИ БАДАХШОН

Моддаи 81
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон қисми таркибӣ ва
ҷудонопазири Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.
Ҳудуди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бе ризоияти
Маҷлиси вакилони халқи вилоят тағйир дода намешавад.
Моддаи 82
Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори
Бадахшон ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дорад.
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Кӯҳистони

Моддаи 83
Салоҳияти Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар соҳаи
иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ваколатҳои дигари вилоятро қонуни
конститутсионӣ танзим мекунад.
БОБИ ҲАШТУМ
СУД

Моддаи 84
Ҳокимияти судӣ мустақил буда, аз номи давлат ва аз тарафи
судяҳо амалӣ мегардад. Ҳокимияти судӣ ҳуқуқ, озодии инсону
шаҳрванд, манфиати давлат, ташкилоту муассисаҳо, қонунияту
адолатро ҳифз менамояд.
Адолати судиро Суди конститутсионӣ, Суди Олӣ, Суди Олии
иқтисодӣ, Суди ҳарбӣ, Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, Суди иқтисодии
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои иқтисодии вилоят ва
шаҳри Душанбе амалӣ мекунанд.
Тартиби таъсис, ташкил ва фаъолияти судро қонуни
конститутсионӣ муайян мекунад.
Муҳлати ваколати судяҳо 10 сол аст.
Таъсиси суди фавқулода манъ аст.
Моддаи 85
Ба вазифаи судяҳои Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ, судҳои
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят ва шаҳри Душанбе
шахсе интихоб ё таъин мешавад, ки танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии
Тоҷикистонро дошта бошад, дорои таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ
буда, синни ӯ аз 30 кам набошад ва ҳадди ақал 5 сол собиқаи кории
судягӣ дошта бошад.
Ба вазифаи судяҳои судҳои шаҳр ва ноҳия, суди ҳарбӣ, судҳои
иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят ва шаҳри
Душанбе шахсе таъин мешавад, ки танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии
Тоҷикистонро дошта бошад, дорои таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ
буда, синни ӯ аз 25 кам набошад ва ҳадди ақал 3 сол собиқаи кории
касбӣ дошта бошад. Синни ниҳоии дар вазифаи судя фаъолият
намуданро қонуни конститутсионӣ муайян менамояд.
Шахсе, ки бори аввал ба вазифаи судя таъин шудааст, дар
вазъияти тантанавӣ савганд ёд мекунад.
Моддаи 86
Судяҳои Суди ҳарбӣ, судяҳои Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, судяҳои Суди
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иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят ва шаҳри
Душанберо бо тартиби муқарраркардаи қонуни конститутсионӣ
Президент таъин ва озод мекунад.
Моддаи 87
Судяҳо дар фаъолияти худ мустақил буда, танҳо ба
Конститутсия ва қонун итоат мекунанд. Дахолат ба фаъолияти онҳо
манъ аст.

Моддаи 88
Судяҳо парвандаҳоро ба таври дастҷамъӣ ва ё танҳо баррасӣ
мекунанд.
Мурофиа ба тарзи мубоҳиса ва дар асоси баробарии тарафҳо
сурат мегирад.
Мурофиа дар ҳамаи судҳо ба тарзи ошкоро мегузарад, ба
истиснои мавридҳое, ки қонун муайян кардааст.
Мурофиа ба забони давлатӣ ва ё забони аксарияти аҳолии
маҳал баргузор мегардад. Шахсоне, ки забони мурофиаро намедонанд,
бо тарҷумон таъмин карда мешаванд.
Моддаи 89
Суди конститутсионӣ аз 7 нафар иборат буда, яке аз онҳо
намояндаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад.
Ба вазифаи судяи Суди конститутсионӣ шахсе интихоб
мешавад, ки танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад,
дорои таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ буда, синни ӯ аз 30 кам набошад
ва ҳадди ақал 7 сол собиқаи кории касбӣ дошта бошад. Синни ниҳоии
дар вазифаи судяи Суди конститутсионӣ фаъолият намуданро қонуни
конститутсионӣ муайян менамояд.
Шахсе, ки бори аввал ба вазифаи судяи Суди конститутсионӣ
интихоб шудааст, дар иҷлосияи Маҷлиси миллӣ савганд ёд
мекунад.
Салоҳияти Суди конститутсионӣ:
1) муайян намудани мувофиқати қонунҳо, санадҳои меъёрии
ҳуқуқии якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, Маҷлиси
миллӣ, Маҷлиси намояндагон, Президент, Ҳукумат, Суди Олӣ, Суди
Олии иқтисодӣ ва дигар мақомоти давлатию ҷамъиятӣ, шартномаҳои
ба қувваи қонун надаромадаи Тоҷикистон ба Конститутсия;
2) ҳалли баҳсҳои байни мақомоти давлатӣ доир ба салоҳияти
онҳо;
3) иҷрои ваколатҳои дигаре, ки Конститутсия ва қонунҳо муайян
кардаанд.
Санадҳои Суди конститутсионӣ қатъист.
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Моддаи 90
Судя наметавонад вазифаи дигареро иҷро намояд, вакили мақомоти
намояндагӣ, узви ҳизб ва созмонҳои сиёсӣ бошад, ба соҳибкорӣ машғул
гардад, ба истиснои фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ.
Моддаи 91
Судя ҳуқуқи дахлнопазирӣ дорад. Ӯро бе ризоияти мақомоте, ки
интихоб ё таъин кардааст, ҳабс кардан ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ
кашидан мумкин нест. Судяро дастгир кардан мумкин нест, ба
истиснои дастгир кардани ӯ ҳангоми содири ҷиноят.

Моддаи 92
Ёрии ҳуқуқӣ дар тамоми марҳилаҳои тафтишот ва мурофиаи
судӣ кафолат дода мешавад.
Тарзи ташкил ва тартиби фаъолияти адвокатура ва дигар
шаклҳои ёрии ҳуқуқиро қонун муайян мекунад.
БОБИ НУҲУМ
ПРОКУРАТУРА

Моддаи 93
Назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳоро дар ҳудуди
Тоҷикистон Прокурори генералӣ ва прокурорҳои тобеи он дар
доираи ваколати худ татбиқ менамоянд.
Моддаи 94
Низоми ягонаи марказонидашудаи прокуратураи Тоҷикистонро
Прокурори генералӣ сарварӣ мекунад. Прокурори генералӣ дар назди
Маҷлиси миллӣ ва Президент масъул аст.
Моддаи 95
Прокурори генералии Тоҷикистон ба муҳлати 5 сол таъин
мешавад.
Прокурори генералӣ прокурорҳои тобеи худро таъин ва озод
мекунад. Муҳлати ваколати прокурорҳо 5 сол аст.
Фаъолият, салоҳият ва сохтори мақомоти прокуратураро қонуни
конститутсионӣ танзим мекунад.
Моддаи 96
Прокурори генералӣ ва прокурорҳои тобеи он бе дахолати дигар
мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор мустақилона дар асоси
қонун фаъолият мекунанд.
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Моддаи 97
Прокурор наметавонад вазифаи дигареро иҷро намояд, вакили
мақомоти намояндагӣ, узви ҳизб ва созмонҳои сиёсӣ бошад, ба
соҳибкорӣ машғул шавад, ба истиснои фаъолияти илмиву эҷодӣ ва
омӯзгорӣ.
БОБИ ДАҲУМ
ТАРТИБИ ТАҒЙИРИ КОНСТИТУТСИЯ
Моддаи 98
Тағйиру
иловаҳои
Конститутсия бо роҳи раъйпурсии
умумихалқӣ сурат мегирад.
Раъйпурсиро
Президент
ва
ё Маҷлиси намояндагон бо
тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон
таъин мекунанд.

Моддаи 99
Тағйиру иловаҳоро ба Конститутсия Президент ё ҳадди ақал
аз се як ҳиссаи умумии аъзо ва вакилони Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси
намояндагон пешниҳод мекунанд.
Пешниҳоди тағйиру иловаҳои Конститутсия се моҳ пеш аз
раъйпурсӣ дар матбуот чоп мешавад.
Моддаи 100
Шакли идораи ҷумҳурӣ, тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ,
ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ ва иҷтимоии давлат тағйирнопазиранд.

МУҚАРРАРОТИ ИНТИҚОЛӢ
1. Тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
пас аз эълони натиҷаи раъйпурсии умумихалқӣ ва аз рӯзи интишори
расмиаш эътибори ҳуқуқӣ пайдо мекунанд.
2. Қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқие, ки то ворид
намудани «Тағйиру
иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон» амал мекарданд, дар он қисме, ки ба тағйиру иловаҳо
мухолиф нестанд, амал мекунанд.
3. Интихоби пай дар пайи Президент барои ду муҳлат, ки дар
қисми чоруми моддаи 65 пешбинӣ шудааст, баъд аз ба охир
расидани ваколати Президенти амалкунанда оғоз меёбад.
4. Аъзои Маҷлиси миллӣ, вакилони Маҷлиси намояндагон ва
аъзои Ҳукумат баъд аз эътибори ҳуқуқӣ пайдо кардани «Тағйиру
иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» бо тартиби
муқаррарнамудаи Конститутсия ва қонунҳои конститутсионӣ
савганд ёд мекунанд.
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ҚОНУНИ КОНСТИТУТСИОНИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДАР БОРАИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
(Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.04.2003,
№22; аз 5.01.2008, №346; аз 3.12.2009, №575; аз 23.07.2016, №1325: аз
18.07.2017, №1455)
БОБИ 1. МУҚАРРАРОТ ИУМУМӢ
Моддаи 1. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ҳокимияти иҷроияи
давлатӣ мебошад.
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро дар асоси
дастаҷамъӣ
амалӣ
намуда, системаи мақомоти идоракунии
давлатиро роҳбарӣ, фаъолият ва мутобиқати ҳамкории онҳоро
таъмин менамояд.

Моддаи 2. Асоси ҳуқуқии фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро дар асоси
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамин Қонуни конститутсионӣ,
дигар қонунҳо, қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси
миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии
байналмилалие, ки онҳоро Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф намудааст, ба
амал мебарорад (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
23.07.2016, №1325).
Моддаи 3. Принсипҳои асосии фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Ҳукумати
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
дар
фаъолияти
худ
принсипҳои волоияти қонун, ҳокимияти халқ, таҷзияи ҳокимият,
ошкорбаёнӣ, дастаҷамъӣ,
таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва
шаҳрвандонро ба роҳбарӣ мегирад.

Моддаи 4. Фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
таъмини иҷрои қонунҳо ва дигар санадҳои меъерии ҳуқуқӣ
(Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575)
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ваколатҳои худ иҷрои
Конститутсия, дигар қонунҳо, фармонҳо ва амрҳои Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва
32

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои
ҳуқуқии байналмилалиеро, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф кардааст,
таъмин намуда, аз ҷониби мақомоти идоракунии давлатӣ иҷро
шудани онҳоро мунтазам назорат мекунад.
БОБИ 2. РАИСИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН,
СОХТОР ВА ҲАЙАТИ ҲУКУМАТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Моддаи 5. Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон мебошад.
Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолияти Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарӣ намуда, барои татбиқи самарабахши
ваколатҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳо меандешад.
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳисоботдиҳанда мебошад
(Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575).
Моддаи 6. Сохтори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Сохтори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз вазоратҳо ва
кумитаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст.
Вазоратҳо ва кумитаҳои давлатиро Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон таъсис ва барҳам медиҳад.

Моддаи 7. Ҳайати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Сарвазир, муовини якум ва
муовинони ӯ, вазирон, раисони кумитаҳои давлатӣ иборат мебошад.
Аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсоне шуда
метавонанд, ки танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта
бошанд
(Қонуни
конститутсионии
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
23.07.2016, №1325).
Моддаи 8. Ба вазифа таъин кардан ва озод намудани Сарвазир
ва дигар аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин ва озод мекунад ва
фармонро дар ин хусус ба ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
тасдиқ пешниҳод менамояд.
Агар фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба
таъин ва озод кардани узви Ҳукумат Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи якҷоя
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тасдиқ накунанд, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад
фармони мазкурро такроран ба ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои тасдиқ пешниҳод намояд ё дар бораи таъин намудани шахси
дигар фармон пешниҳод кунад.
Аъзои
Ҳукумат
баъди аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон таъин шудан ва тасдиқ гардидани фармон дар ҷаласаи
якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон савганд
ёд мекунанд:
«Ҳамчун аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо дарки
масъулият ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон савганд ёд
мекунам, ки манфиатҳои миллат ва давлатро аз ҳама боло гузошта,
тамоми неру ва дониши худро барои рушди иқтисодию иҷтимоии
Тоҷикистон содиқона ва поквиҷдонона сарф намуда, Конститутсия,
қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва амру фармонҳои Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистонро қатъиян
риоя
мекунам,
адолат ва
қонуниятро сарчашмаи фаъолияти худ қарор дода, ба хотири дар
арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд бардоштани шӯҳрати ватанам
софдилона хизмат менамоям (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 23.07.2016, №1325).
Макон ва тартиби баргузории савгандёдкунии аъзои Ҳукуматро
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд (Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.07.2016, №1325).
Риоя накардани савганд аз ҷониби узви Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон асос барои ба ҷавобгарии интизомӣ кашидани ӯ мегардад.
(Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.07.2017, №1455).
Моддаи 9. Мӯҳлати
фаъолияти
Ҳукумати
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мӯҳлати ваколати
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад.
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ваколатҳои худро дар назди
Президенти навинтихобшудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон вомегузорад ва
мутобиқи фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои
худро то тасдиқ шудани ҳайати нави Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон иҷро менамояд.

Моддаи 10. Истеъфои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди ғайриимкон
донистани иҷрои фаъолияти мӯътадили худ метавонад ба
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз хусуси истеъфо арз намояд. Ҳар
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як узви Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи ба истеъфо рафтан
дорад.
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад ҳар вақт Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҳайати пурра ё аъзои алоҳидаи онро ба
истеъфо фиристад ва фармонро дар ин хусус барои тасдиқ ба ҷаласаи
якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд
Моддаи 11. Фаъолияте, ки ба иҷрои вазифаи аъзои Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ нест
Узви Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ надорад:
вакили мақомоти намояндагӣ бошад;
дигар вазифаро ишғол намояд;
шахсан ё ба воситаи шахсони боваринок ба фаъолияти соҳибкорӣ
машғул шавад;
бо дигар фаъолияти музднок, ғайр аз фаъолияти омӯзгорӣ,
илмӣ ва эҷодӣ машғул шавад.
Узви Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин наметавонад:
ахборот, воситаҳои таъминоти моддию техникӣ, молиявӣ ва
иттилоотиро, ки танҳо барои фаъолияти хизматӣ пешбинӣ шудаанд,
ба мақсадҳои ғайрихизматӣ истифода намояд;
барои осори нашршуда ва суханрониҳо ба сифати узви Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаққи қалам гирад (Қонуни конститутсионии
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575).
Хориҷ карда шуд (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575).
Эъломиякунонии даромадҳо ва вазъи молумулкии узви Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аъзои оилаи ӯ бо тартиби муқаррарнамудаи
Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бар зидди
коррупсия” ва қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда
мешавад. (Қонуни конститутсионии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз
18.07.2017, №1455).
БОБИ 3. САЛОҲИЯТИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН
Моддаи 12. Роҳбарӣ ба вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар
мақомоти идоракунии давлатӣ
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кори вазоратҳо, кумитаҳои
давлатӣ ва дигар мақомоти идоракунии давлатӣ роҳбарӣ менамояд ва
фаъолияти онҳоро назорат мекунад.
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Вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идоракунии
давлатӣ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тобеанд.
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низомномаи вазоратҳо,
кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идоракунии давлатӣ ва
сохтори дастгоҳи
марказии
онҳоро
мувофиқи
тартиби
муқарраргардида тасдиқ мекунад.
Ҳукумати
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
муовинони
вазирҳо,
муовинони раисони кумитаҳои давлатӣ, роҳбарони кумитаҳо ва дигар
мақомоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовинони
онҳо, роҳбарони мақомоти идоракунии давлатӣ ва ташкилотҳоеро,
ки қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
муайян кардаанд, ба вазифа таъин мекунад ва аз вазифа озод
менамояд (Қонуни конститутсионии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз
3.12.2009, №575).
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои коллегияҳои вазоратҳо,
кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идоракунии давлатиро тасдиқ
мекунад.
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад мақомоти назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҳудуди маблағҳое, ки дар
буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъминоти мақомоти
идоракунии давлатӣ муқаррар шуданд, таъсис диҳад ва низомномаи
онҳоро тасдиқ намояд (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575).
Моддаи 13. Салоҳияти умумии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:
дар татбиқи сиёсати дохилї ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон
иштирок мекунад;
роҳбарии самараноки иҷтимоию иқтисодї ва фарҳангиро
таъмин мекунад;
ба системаи мақомоти ҳокимияти иҷроия роҳбарї мекунад;
барномаҳои мақсадноки давлатиро таҳия менамояд ва татбиқи
онҳоро таъмин мекунад;
ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дорад.
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми зарурат ҳалли баъзе
масъалаҳои идоракунии
давлатиро, ки ба салоҳияти вай дохил
мешаванд, ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ,
вазоратҳо ва кумитаҳои давлатии ҷудогонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон,
дигар мақомоти идоракунии давлатӣ дода метавонад, агар ҳалли ин
масъалаҳо мутобиқи Конститутсия, қонунҳо ва дигар
санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба салоҳияти истисноии
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мансуб набошанд (Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575).
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Моддаи 14. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи
иқтисодиёт
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:
раванди иқтисодиро танзим мекунад;
фазои ягонаи иқтисодӣ ва фаъолияти озоди иқтисодӣ, гардиши
озодонаи мол, хизматрасонї, сармоя ва қувваи коргариро таъмин
менамояд;
дурнамои иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро
пешгӯӣ мекунад,
барномаҳои
рушди соҳаҳои
афзалиятноки
иқтисодиётро таҳия ва амалӣ менамояд;
барномаҳои
давлатии иқтисодї ва сармоягузориро таҳия
менамояд ва барои татбиқи он тадбирҳо меандешад;
моликияти давлатиро идора мекунад;
барои соҳибкорӣ ва рушди озодонаи тамоми шаклҳои моликият дар
шароити муносибатҳои бозорї шароит фароҳам меорад;
сиёсати давлатиро дар соҳаи ҳамкории байналмилалии
иқтисодӣ, молиявӣ ва сармоягузорӣ таҳия менамояд ва дар амал
татбиқ мекунад;
роҳбарии умумии фаъолияти гумрукиро ба
амал мебарорад;
дар бобати муҳофизати манфиатҳои истеҳсолкунандагони
молҳои ватанӣ, иҷрокунандагони кор ва хизматрасониҳо тадбирҳо
меандешад;
фаъолияти саноати мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин
менамояд;
зарурати ҷалб намудани қарзи давлатӣ ё қарзе, ки аз ҷониби
давлат кафолат дода мешавад, муайян мекунад.
Моддаи 15. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи
буҷет, молия, пул, қарз ва андоз
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:
татбиқи сиёсати ягонаи молиявӣ, қарзӣ, пулӣ ва андозситониро
таъмин менамояд;
лоиҳаи
қонуни
буҷетро
таҳия
намуда
ба
Маҷлиси
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод
мекунад ва иҷрои онро таъмин менамояд;
лоиҳаи қонунҳоро дар бораи муқаррар кардан ва бекор
намудани андоз таҳия менамояд ва ба Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мекунад;
ризоияти Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистонро оид ба доду гирифти қарзи давлатӣ мегирад;
дар бобати танзими бозори қоғазҳои қиматнок тадбирҳо
меандешад;
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идоракунии қарзи давлатии дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии
Тоҷикистонро ба амал мебарорад;
ба
фаъолияти
молиявӣ
дар
муносибатҳои
Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо давлатҳои хориҷӣ роҳбарӣ менамояд;
сиёсати ягонаи нархро бо назардошти талаботи иқтисоди бозорӣ
таҳия менамояд ва барои дар амал татбиқ намудани он тадбирҳо
меандешад.
Моддаи 16. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар
соҳаи иҷтимоӣ
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:
гузаронидани сиёсати ягонаи давлатии иҷтимоӣ, татбиқи ҳуқуқи
конститутсионии шаҳрвандонро дар соҳаи таъминоти иҷтимоӣ
амалӣ мекунад, ба рушди таъминоти иҷтимоӣ ва хайру эҳсон мусоидат
менамояд;
барномаҳои иҷтимоию иқтисодиро ба тасдиқи Маҷлиси
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод
менамояд;
дар бобати татбиқи ҳуқуқи шаҳрвандон ба меҳнат тадбирҳо
меандешад;
барномаҳои таъмини шуғли аҳолиро таҳия менамояд ва доир ба
татбиқи ин барномаҳо тадбирҳо меандешад;
пешбурди сиёсати ягонаи давлатии муҳоҷиратро таъмин
менамояд;
дар бобати татбиқи ҳуқуқи шаҳрвандон барои ҳифзи
саломатӣ ва таъмини некӯаҳволии санитарию эпидемиологӣ тадбирҳо
меандешад;
ба ҳалли масъалаҳои оила, падару модарон ва фарзандон
мусоидат менамояд, оид ба татбиқи сиёсати ҷавонон тадбирҳо
меандешад (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
18.07.2017, №1455);
оид ба рушди тарбияи ҷисмонӣ, варзиш ва туризм, инчунин
соҳаи табобати
курортию санаторї ва истироҳатӣ тадбирҳо
меандешад ва онҳоро амалӣ менамояд.
Моддаи 17. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи
илм, фарҳанг, маориф ва тандурустӣ
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:
доир ба дастгирии давлатии инкишофи илм, фарҳанг, маориф
ва тандурустӣ тадбирҳо меандешад ва онҳоро амалӣ менамояд;
пешбурди сиёсати ягонаи давлатиро дар соҳаи илм, фарҳанг,
маориф ва тандурустӣ таъмин намуда, самтҳои асосии рушду
такомули онҳоро муайян менамояд;
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ба рушди забон, адабиёт, санъати касбӣ, танзими анъанаҳо ва
расму оинҳо мусоидат менамояд ва муҳофизати ёдгориҳои таърих ва
фарҳангро таъмин мекунад (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575).
Моддаи 18. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи
истифодабарии табиат ва муҳофизати муҳити зист
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:
Пешбурди сиёсати ягонаи давлатиро дар соҳаи истифодаи
табиат, ҳифзи муҳити зист ва бехатарии экологӣ таъмин менамояд;
доир ба татбиқи ҳуқуқи шаҳрвандон барои муҳити зисти мусоид
ва оид ба таъмини беҳбудии экологӣ тадбирҳо меандешад;
фаъолияти мақомоти идоракунии давлатиро дар бобати якҷоя
гузаронидани чорабиниҳои ҳифзи табиат ва татбиқи барномаҳои
экологии аҳамияти љумҳуриявӣ ва баиналмилалӣ доштаро ҳамоҳанг
месозад, дар бобати рафъи оқибатҳо ва кам кардани хатари сар
задани ҳолатҳои фавқулоддаи хислати табиӣ, техногенӣ ва экологӣ
дошта тадбирҳо меандешад (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575);
ҳифз ва истифодаи окилонаи захираҳои табиӣ, танзими
истифодаи табиат ва ҳифзи захираи маъдан ва ашёи хоми Ҷумҳурии
Тоҷикистонро ташкил менамояд.
Моддаи 19. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи
таъмини қонуният, ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, мубориза бар
зидди ҷинояткорӣ
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:
дар таҳия ва татбиқи сиёсати давлатии таъмини амнияти шахс,
ҷамъият ва давлат чораҳо меандешад;
доир ба таъмини қонуният, ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон дар
бобати
муҳофизати
моликият
ва тартиботи ҷамъиятӣ, оиди
мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва дигар ҳодисаҳои барои ҷамъият
хатарнок тадбирҳо меандешад;
доир ба таъминоти ташкилӣ, рушд, таҳким бахшидани заминаи
моддию техникии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тадбирҳо меандешад ва
онҳоро амалӣ мекунад.
Моддаи 20. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
таъмини мудофиа ва амнияти давлатӣ
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:
оид
ба
таъмини мудофиа ва амнияти давлатӣ тадбирҳо
меандешад;
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Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар воҳидҳои
ҳарбиро бо аслиҳа ва техникаи ҳарбӣ, воситаҳои моддӣ, захираҳо ва
хизматрасониҳо таъмин мекунад;
иҷрои барномаҳои мақсадноки давлатӣ ва нақшаҳои такмили
яроқу аслиҳа, инчунин барномаҳои тайёр кардани шаҳрвандонро аз
рӯи ихтисосҳои каcби ҳарбӣ таъмин мекунад;
барои хизматчиёни ҳарбӣ ва дигар шахсоне, ки мувофиқи
қонунҳо ба мақсади таъмини мудофиа ё амнияти давлат ҷалб карда
мешаванд, кафолати иҷтимоиро таъмин менамояд;
муҳофизати сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин
менамояд:
ба мудофиаи гражданӣ роҳбарӣ мекунад.
Моддаи 21. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи
сиёсати хориҷӣ ва муносибатҳои байналмилалӣ
(Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575)
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:
дар амалӣ намудани сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон
иштирок менамояд;
намояндагии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар давлатҳои хориҷӣ ва
ташкилотҳои байналхалқӣ аз ҷиҳати моддӣ таъмин менамояд;
иҷрои
ӯҳдадориҳои
Ҷумҳурии
Тоҷикистонро
мувофиқи
шартномаҳои байналмилалӣ таъмин менамояд, инчунин аз ҷониби
иштироккунандагони шартномаҳои мазкур ба иҷро расидани
ӯҳдадориҳои онҳоро назорат мекунад;
ҳуқуқ ва манфиатҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистонро
берун
аз ҳудуди он ҳимоя менамояд (Қонуни конститутсионии
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.07.2016, №1325);
танзим ва назорати давлатиро дар соҳаи фаъолияти иқтисодии
хориҷӣ, ҳамкории байналмилалии илмию техникӣ ва фарҳангӣ анҷом
медиҳад.

Моддаи 22. Салоҳиятии дигари Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дигар салоҳиятеро, ки
Конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зиммаи он гузоштаанд, ба амал мебарорад
(Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 3.12.2009,
№575).
Фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми эълони
ҳолати ҷангӣ ё вазъияти фавқулодда тибқи қонунҳое, ки ин
ҳолатҳоро ба танзим медароранд, муайян карда мешавад.
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БОБИ 4. ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ ҲУКУМАТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Моддаи 23. Маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Шакли асосии фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.
Ҳангоми зарурат, бо иҷозати хаттии Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ё бо супориши ӯ бо иҷозати хаттии Сарвазири Ҷумҳурии
Тоҷикистон қарорҳо ва фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз рӯи масьалаҳои алоҳидаи хусусияти оперативӣ дошта, мумкин аст бе
гузаронидани маҷлис бо роҳи пурсиши хаттии аъзои Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тарафдории аз нисф зиёди аъзои Ҳукумат
қабул карда шаванд (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 22.04.2003, №22).
Маҷлисҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳе камаш як
маротиба гузаронида мешаванд ва дар сурате салоҳиятнок ҳисоб
мегарданд, ки агар дар онҳо камаш аз се ду ҳиссаи аъзои
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок дошта бошанд.
Дар маҷлисҳо масъалаҳое, ки ба салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон тааллуқ доранд, баррасӣ мешаванд.
Дар маҷлисҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарорҳо бо
тарафдории аксарияти шумораи умумии аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон қабул мешаванд.
Дар маҷлисҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсони дигар
низ ҳуқуқ доранд
мутобиқи тартиби муқарраркардаи Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намоянд.
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад маҷлисҳои пӯшида
доир намояд.
Тартиби тайёр ва гузаронидани маҷлисҳои Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон мутобиқи Дастури Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки
онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад, сурат
мегирад.
Маҷлисҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро Раиси Ҳукумати
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
ё бо супориши ӯ Сарвазири Ҷумҳурии
Тоҷикистон мегузаронад.
Рафти маҷлисҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои
он бо тартиби муқарраркардаи Ҳукумат метавонанд аз тариқи
воситаҳои ахбори омма пахш гарданд (Қонуни конститутсионии
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18..07.2017, №1455).
Моддаи 24. Раёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Барои пешакӣ тайёр кардани масъалаҳое, ки дар маҷлисҳои
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мегарданд,
Ҳукумати
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Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми машваратӣ -Раёсати Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис медиҳад.
Ҳайати Раёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Сарвазири
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якум ва муовинони ӯ иборат мебошад.
Ба ҳайати Раёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин дигар
аъзои Ҳукумат дохил шуда метавонанд, ки онҳо бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд
Маҷлисҳои Раёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи
зарурат гузаронида мешаванд.
Маҷлисҳои
Раёсати
Ҳукумати
Ҷумҳурии
Тоҷикистонро
Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳангоми набудани ӯ муовини
якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон мегузаронад.
Раёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таҳияи рӯзномаи
маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарорҳои дорои хусусияти
тавсиявӣ қабул мекунад.
Моддаи 25. Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон
Бо супориши Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Сарвазири
Ҷумҳурии Тоҷикистон:
кори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил мекунад;
вазифаҳоро дар байни муовини якум ва муовинони Сарвазири
Ҷумҳурии Тоҷикистон тақсим мекунад;
маҷлисҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро мегузаронад;
Ҳукумати
Ҷумҳурии
Тоҷикистонро
дар
муносибатҳои
байналмилалӣ намояндагӣ мекунад ва шартномаҳои байниҳукуматиро
имзо менамояд (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
18..07.2017, №1455);
оид ба таъмини иҷрои қарорҳо ва фармоишҳои Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон супоришҳо медиҳад;
ваколатҳои дигареро, ки қонун пешбинї намудааст, амалӣ
мегардонад.
Ҳангоми набудани Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои
ӯро муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро
менамояд.

Моддаи 26. Муовини якум, муовинони Сарвазири Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Муовини якум, муовинони Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон
мувофиқи тақсимоти вазифаҳо ҳамоҳангсозии фаъолияти вазоратҳо,
кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистонро ба амал мебароранд, ба кори онҳо назорат мекунанд ва
оид ба таъмини иҷрои қарорҳо ва фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии
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Тоҷикистон супоришҳо медиҳанд, пешниҳодот ва лоиҳаҳои қарорҳо ва
фармоишҳоро, ки ба маҷлисҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
бароварда мешаванд, пешакӣ баррасӣ менамоянд, барои вазъи ин корҳо
масъуланд.
Моддаи 27. Вазирон ва Раисони кумитаҳои давлатӣ
Вазирон ва Раисони кумитаҳои давлатӣ:
Барои фаъолияти вазоратҳо, кумитаҳои давлатие, ки онҳо
роҳбарӣ мекунанд ва барои фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар маҷмӯъ масъуланд;
дар баррасии масъалаҳо дар маҷлисҳои Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон иштирок мекунанд;
ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баррасии
масъалаҳое, ки ба салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил
мешаванд, таклифҳо пешниҳод мекунанд;
ваколатҳои дигареро, ки қонун пешбинӣ намудааст, амалӣ
мегардонанд.

Моддаи 28. Комиссияҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон комиссияҳои доимӣ таъсис
медиҳад, вазифа, тартиби фаъолияти онҳоро муайян мекунад ва
низомномаҳои онҳоро тасдиқ менамояд.
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тайёр кардани лоиҳаи
қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва баррасии ихтилофот оид
ба лоиҳаи қарорҳо, инчунин барои иҷрои қарорҳои алоҳидаи Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон комиссияҳои муваққатӣ ва гурӯҳҳои корӣ
таъсис медиҳад

Моддаи 29. Санадҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи Конститутсия,
ҳамин Қонуни конститутсионӣ ва Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
қарорҳо ва фармоишҳо қабул мекунад, ки иҷрои онҳо дар ҳудуди
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмист (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 23.07.2016, №1325).
Санадҳое, ки хусусияти меъёрӣ доранд дар шакли қарорҳои
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда мешаванд. Санадҳо оид
ба масъалаҳои таъҷилӣ ва дигар масьалаҳои ҷорӣ, ки хусусияти
меъёрӣ надоранд дар шакли фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон қабул карда мешаванд.
Ба санадҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Раиси Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон имзо мегузорад.
Санадҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми онҳо) дар
мавриди мухолифати онҳо бо Конститутсия ва дигар қонунҳои
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Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
ё Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон бекор карда
мешаванд ё амали онҳо боздошта мешавад.
Санадҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми онҳо) аз
тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон беэътибор дониста шуда ё
амали онҳо боздошта мешаванд.
Нисбати санадҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба суд бо
тартиби муқарраркардаи қонун шикоят кардан мумкин аст.
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад муроҷиатномаҳо
ва изҳоротҳоро, ки хусусияти ҳуқуқӣ надоранд, қабул намояд.
БОБИ 5. МУНОСИБАТИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН БО МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН

Моддаи 30. Иштироки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
фаъолияти қонунгузорӣ
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ
дорад.
Ҳуқуқи ташаббуси қонунгузориро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар шакли пешниҳоди лоиҳаи қонунҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон,
лоиҳаи қонунҳо дар бораи таѓйир додан ё бекор кардани қонунҳои ҷории
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин шакли пешниҳоди хаттӣ дар бораи
қабул кардани қонунҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ё дохил намудани
тағйирот ба қонунҳои ҷории Ҷумҳурии Тоҷикистон (таклифҳои
қонунгузорӣ) ба амал мебарорад.
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи тайёр намудани
лоиҳаи санадҳои меъёрии
ҳуқуқиро,
ки
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон пешниҳод менамояд, таҳия ва тасдиқ мекунад (Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009 №575).
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба лоиҳаи қонунҳо хулосаи
хаттӣ медиҳад, ки онҳо ба субъекти ташаббуси қонунгузорӣ ва
Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
фиристода мешавнд.
Моддаи 31. Иштироки аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷаласаҳои Маҷлиси миллї
ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ доранд дар
ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷаласаҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси
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намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, кумита ва
комиссияҳои онҳо мутобиқи талаботи Дастури онҳо иштирок
намоянд ва баромад кунанд.
БОБИ 6. МУНОСИБАТИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН БО МАҚОМОТИ СУДӢ, МАҚОМОТИ
МАҲАЛЛИИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ ВА
ИТТИҲОДИЯҲОИ ҶАМЪИЯТӢ
(Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575)
Моддаи 32. Муносибати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо судҳо
Муносибати Ҳукумат бо судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси
Конститутсия, ин Қонуни конститутсионӣ ва дигар қонунҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад.

Моддаи 33. Муносибати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр, ноҳия,
мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи салоҳияти худ
роҳбарӣ, назорат ва ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти иҷроияи
маҳаллии
ҳокимияти
давлатиро
амалӣ
менамояд
(Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575).
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодҳои раисони Вилояти
Мухтори Куҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва
ноҳияҳо, маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқро, ки ба ваколати
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дохиланд, баррасӣ менамояд.
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳисобот ва гузоришҳои
роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро дар
бораи татбиқи Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон,
қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллї ва Маҷлиси намояндагон, қарорҳои
Маҷлиси миллӣ, қарорҳои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонҳо ва амрҳои Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, қарорҳо ва фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
мешунавад (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
3.12.2009, №575).
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкории вазоратҳо, кумитаҳои
давлатӣ, идораҳо ва дигар мақомоти идоракунии давлатиро бо
раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри
Душанбе, шаҳру ноҳияҳо ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот
таъмин менамояд, ҳамзамон масъалаҳои баҳсноки ба вуҷуд омадаро
ҳал менамояд (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
3.12.2009, №575).
45

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар буҷети давлатӣ ҳаҷми
маблағҷудокуниро барои мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
пешбинӣ менамояд (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
3.12.2009, №575).
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низомнома ва сохтори
намунавии дастгоҳи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр, ноҳия ва лимити шумораи ниҳоии
хизматчиёни давлатии мақомоти
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти
давлатиро тасдиқ менамояд (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 3.12.2009,№575).
Хориҷ карда шуд (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575).
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои раисони Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва
ноҳияҳои ҷумҳуриро, ки ба Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон мухолифат доранд, бекор мекунад.

Моддаи 34. Муносибати Ҳукумати Ҷумҷурии Тоҷикистон бо
ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ташкилотҳои динӣ
Муносибати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳизбҳои сиёсӣ,
иттиҳодияҳои
ҷамъиятӣ
ва
ташкилотҳои динӣ
дар
асоси
Конститутсия, ҳамин қонуни конститутсионӣ, қонунҳо ва дигар
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда
мешавад
(Қонуни конститутсионии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз
3.12.2009, №575).
БОБИ 7. ТАЪМИНИ ФАЪОЛИЯТИ ҲУКУМАТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Моддаи 35. Таъмини фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Таъмини Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо маводи тањлилӣ,
иттилоотӣ ва дигар санадҳо, ташкили назорат ба иҷрои қарорҳои
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, омода кардани маҷлисҳои Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Дастгоҳи иҷроияи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардад.
Вазъи ҳуқуқии Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистонро Низомномаи Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ
мегардад, муайян мекунад (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575).
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Моддаи 351 Муҳофизати давлатии Сарвазири Ҷумҳурии
Тоҷикистон, аъзои оилаи ӯ ва дигар аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Бо мақсади таъмини амнияти ҳаёт ва фаъолияти Сарвазири
Ҷумҳурии Тоҷикистон, аъзои оилаи ӯ ва дигар аъзои Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи рӯйхати шахсони мансабдор, ки
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд, мақомоти
амнияти
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои муҳофизати
давлатии муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба
амал мебарорад (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
3.12.2009, №575).
Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
мӯҳлати ваколати худ ҳуқуқ надоранд, ки аз муҳофизати давлатӣ
даст кашанд (Қонунҳои конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
22.04.2003, №22, аз 23.07.2016, №1325).
Моддаи 36. Пардохти музди меҳнат, таъминоти моддию маишӣ ва
ҳимояи иҷтимоии аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Андозаи маоши мансабӣ, иловапулӣ барои рутбаи тахассусӣ ва
собиқаи хизмати давлатӣ, инчунин шартҳо ва тартиби пардохти
музди меҳнат, давомнокии рухсатии меҳнатии ҳарсолаи аъзои
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад
(Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №575).
Хизматрасонии тиббӣ, таъминоти иҷтимоию маишии аъзои
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба амал бароварда мешавад.
Ба Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ба нафақа
баромадан, нафақа дар ҳаҷми ҳаштод фоизи музди миёнаи меҳнаташ
таъин карда шуда, новобаста аз ҳадди ниҳоии пардохти нафақа
пурра пардохта мешавад (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 5.01.2008, №346).
Моддаи 37. Харољоти таъминоти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҳукумати
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
мутобиқи
тартиби
муқарраргардида аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузорӣ карда
мешавад.
Хароҷоти таъминоти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар буҷети
давлатӣ дар сатри алоҳида муайян карда мешавад.
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Моддаи 38. Аз эътибор сокит донистани Қонуни конститутсионии
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон»
Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 ноябри соли
1995 «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Ахбори Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 1995, №21, мод. 218) аз эътибор сокит
дониста шавад.
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш.Душанбе
12 майи соли 2001, №28

48

ҚОНУНИ КОНСТИТУТСИОНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДАР БОРАИ МАRОМОТИ МА[АЛЛИИ [ОКИМИЯТИ ДАВЛАТB
(Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.11.2006,
№211; аз 3.12.2009, №576; аз 29.12.2010, №653; аз 19.03.2013, №960; аз
22.07.2013, №1012; аз 30.05.2017, №1411; аз 19.07.2019, №1641, аз
2.01.2020, №1670)
Қонуни конститутсионии мазкур тартиби ташкил, ваколат ва
фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро танзим мекунад
(Қонун{ои конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017,
№1411, аз 2.01.2020, №1670).
БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ
Мафҳумҳои асосие, ки дар Қонуни конститутсионии мазкур
истифода
мешаванд
(Қонуни
конститутсионии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411):
- мақомоти
маҳаллии
ҳокимияти
давлатӣ - мақомоти
намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти иҷроияи
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ буда, дар доираи салоҳияти худ амал
мекунанд;
- мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ - Маҷлиси
вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри
Душанбе, шаҳр ва ноҳия, ки аз тарафи интихобкунандагони Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия
интихоб шуда, дар доираи ваколати худ масъалаҳои дорои аҳамияти
маҳаллиро ҳал мекунанд;
- иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия - шакли
асосии фаъолияти мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ буда, ба воситаи он ваколати ин мақомот амалӣ мегардад;
- мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ - мақомоте, ки
дар ҳудуди
воҳидҳои
маъмурию
ҳудуди дахлдор
иҷрои
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва дигар санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии
дахлдори
мақомоти
маҳаллии ҳокимияти давлатиро таъмин
менамоянд (Қонунҳои конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
29.12.2010, №653; аз 30.05.2017, №1411);
- Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри
Душанбе, шаҳр ва ноҳия мақоме, ки ҳокимияти иҷроияро дар ҳудуди
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воҳидҳои маъмурию ҳудуди дахлдор амалӣ гардонида, ба мақомоти
намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти иҷроияи
маҳаллии
ҳокимияти
давлатӣ
роҳбарӣ
менамояд
(Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411);
- дастгоҳи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят,
шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия - сохтори ёрирасон ва таъминкунандаи
фаъолияти раис мебошад;
- сохтори маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия воҳиди мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия буда, дар ҳудуди
маъмурию ҳудуди дахлдор дар доираи ваколати худ вазифаҳои
мақомоти
иҷроияи
марказиро
амалӣ
менамояд
(Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411);
- сохторҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии тобеи
раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе,
шаҳр ва ноҳия - сохторҳои мақомоти иҷроияи маҳаллие, ки дар сохтор ё
нақшаи идоракунии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия қарор
надошта, роҳбарони онҳо бевосита аз ҷониби раиси Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия ба вазифа
таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд (Қонуни конститутсионии
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576);
- машварати назди раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия - мақоми машваратии ташкили
кори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мебошад, ки
барои баррасии масъалаҳои дахлдор даъват карда мешавад (Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576);
- вазифа - самти масъулияти мақомоти намояндагии маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ мебошад;
- ваколати вогузоршаванда - ваколати Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон, дигар мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия, мақомоти
иҷроияи маҳаллии хокимияти давлатии болоӣ, ки тибқи санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё дар асоси шартномаи
тарафҳо ба ихтиёри мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии
дахлдор вогузошта мешавад;
- ваколати муштарак - ваколате, ки барои иҷрои он Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ё дигар мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия
ё мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз як тараф ва
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии дахлдор аз тарафи
дигар масъулияти муштарак доранд;
- ваколати истисноӣ - ваколате, ки тибқи қонун ба мақомоти
намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти иҷроияи
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тааллуқ дорад ва барои иҷрои он танҳо
ин мақомот масъул мебошанд.
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Моддаи 2. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї (Қонуни конститутсионии
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641)
Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон асос ёфта, аз
Ќонуни конститутсионии мазкур ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии
Љумњурии Тољикистон, инчунин санадњои њуќуќии байналмилалие, ки
Тољикистон онњоро эътироф намудааст, иборат мебошад.
Моддаи 3. Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
Мақомоти
маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ аз мақомоти
намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти иҷроияи
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ иборат мебошанд.
Мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз
Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия иборат мебошанд.
Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз раиси Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия,
сохторҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии тобеи
раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе,
шаҳр ва ноҳия ва сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти
иҷроия иборат мебошанд (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 3.12.2009, №576).
Моддаи 4. Асосҳои иқтисодӣ ва молиявии фаъолияти мақомоти
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
Асосҳои иқтисодӣ ва молиявии фаъолияти мақомоти маҳаллии
ҳокимияти давлатиро ташкил медиҳанд:
- буҷети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри
Душанбе, шаҳр ва ноҳия;
- моликияти коммуналии Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия;
- манбаъҳои дигаре, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон манъ накардаанд.
Моддаи 5. Принсипҳои фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ
Фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба
принсипҳои зерин асос меёбад (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411):
- қонуният ва адолати иҷтимоӣ;
- ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд;
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- мутобиқати манфиатҳои маҳаллӣ ва умумидавлатӣ;
- ба таври демократӣ, ошкоро ва бо назардошти гуногунандешии
сиёсӣ ҳал намудани масъалаҳо;
- масъулият барои натиҷаҳои фаъолияти худ дар назди аҳолӣ;
- изҳори иродаи аҳолӣ ба воситаи Маҷлиси вакилони халқи
дахлдор;
- мустақилияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ҳалли
масъалаҳои ваколати худ;
- ҳатмӣ будани иҷрои санадҳои мақомоти маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ, ки дар доираи ваколаташон қабул шудаанд;
- дастаҷамъӣ будани фаъолияти мақомоти намояндагии
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ;
- яккасардории фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ.
Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ фаъолияти худро бо
роҳи фароҳам овардани шароити мусоид барои аз ҷониби
шаҳрвандон амалӣ намудани ҳуқуқҳои конститутсионии худ оид ба
иштирок дар идоракунии корҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ анҷом
медиҳанд.

Моддаи 6. Муносибати мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
бо мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот
Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот барои амалӣ намудани вазифаҳои
онҳо мусоидат менамоянд ва тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба онҳо кӯмакҳои молиявӣ ва иқтисодӣ
мерасонанд.
Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ метавонанд татбиқи
баъзе ваколатҳои худро ба мақомоти худидоракунии шаҳрак ва
деҳот вогузоранд.
БОБИ 2. ТАШКИЛ, ВАКОЛАТ ВА ФАЪОЛИЯТИ МАҚОМОТИ
НАМОЯНДАГИИ МАҲАЛЛИИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ
Моддаи 7. Тартиби ташкили Маҷлиси вакилони халқ
Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон,
вилоят,
шаҳри
Душанбе,
шаҳр
ва
ноҳияро
интихобкунандагони воҳидҳои маъмурию ҳудудии дахлдор дар асоси
принсипҳои умумӣ, баробар, мустақим, бо овоздиҳии пинҳонӣ ба
мӯҳлати 5 сол интихоб мекунанд (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411).
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Ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз синни 18 ќатъи назар
аз миллат, нажод, љинс, забон, эътиќоди динї, мавќеи сиёсї, вазъи
иљтимої, тањсил ва молу мулк метавонад вакили Маҷлиси вакилони
халқи дахлдор интихоб шавад (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641).
Шумораи вакилони Маҷлиси вакилони халқи дахлдорро
Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар доираи меъёрҳои зерин
муайян мекунад:
- барои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят ва шаҳри
Душанбе - то 70 нафар;
- барои шаҳр ва ноҳия - то 40 нафар;
Маҷлиси вакилони халқ дар сурати интихоб шудани на камтар
аз се ду ҳиссаи шумораи умумии муқарраршудаи вакилони он
ваколатдор мебошад.
Тартиби интихоби вакилони Маҷлиси вакилони халқро Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи интихоботи вакилон
ба Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ" танзим менамояд.
Ҳангоми аз нав ташкилдиҳии (ҳамроҳшавии, муттаҳидшавии,
табдилдиҳии, тақсимшавии ё ҷудошавии) воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ
вакили Маҷлиси вакилони халқи ин воҳиди маъмурию ҳудудӣ
вакили Маҷлиси вакилони халқи азнавташкилшудае мебошад, ки ба
ҳайати он аксарияти интихобкунандагони вакил дохил мешаванд ва то
оғози фаъолияти иҷлосияи даъвати нав ваколати худро нигоҳ медорад
(Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017,
№1411).
Моддаи 8. Ваколати Маҷлиси вакилони халқ
Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия чунин ваколат
дорад:
- буҷети маҳаллиро қабул мекунад, ҳангоми зарурат ба он
тағйиру иловаҳо ворид менамояд, иҷрои онро назорат намуда,
ҳисоботи онро тасдиқ мекунад;
- роҳҳои инкишофи иқтисодию иҷтимоии маҳалро муайян
намуда, барномаҳои рушди иқтисодӣ-иҷтимоии минтақаи дахлдорро
тасдиқ ва иҷрои онҳоро назорат мекунад (Қонуни конститутсионии
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653);
- андоз ва пардохти маҳаллиро мувофиқи қонун муқаррар
мекунад;
- дар доираи қонун тарзи идора ва ихтиёрдории моликияти
коммуналии ҳудуди маъмурию ҳудудии дахлдорро муайян менамояд
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ва истифодаи самараноки онро назорат мекунад (Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411);
- дар доираи ваколати худ барномаҳои ҳифзи муҳити зист ва
истифодаи оқилонаи сарватҳои табиии ҳудуди воҳиди маъмурию ҳудудии
дахлдорро тасдиқ
ва иҷрои онҳоро назорат мекунад (Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411);
- дар доираи ваколати худ барномаҳои мусоидат ба шуғли
аҳолӣ ва паст кардани сатҳи камбизоатиро тасдиқ ва иҷрои онҳоро
назорат мекунад;
- дар доираи ваколати худ муносибатҳои вобаста ба истифодаи
об, замин ва дигар сарватҳои табииро тибқи санадҳои меъёрии
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамояд;
- Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри
Душанбе, шаҳр ва ноҳияро, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
вазифа таъин ва аз вазифа озод намудааст, тасдиқ мекунад;
- ба Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри
Душанбе, шаҳр ва ноҳия ҳангоми мавҷуд будани асос бо овоздиҳии
пинҳонӣ ва бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии
вакилони Маҷлиси вакилони халқи дахлдор нобоварӣ изҳор намуда,
ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз мансаб озод
намудани ӯ масъала мегузорад (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641);
- ҳисоботи роҳбарони сохтори маҳаллии мақомоти марказии
ҳокимияти иҷроия ва ташкилотҳои дахлдорро оид ба масъалаҳое, ки ба
ваколати Маҷлиси вакилони халқ мансубанд, баррасӣ менамояд ва
ҳангоми зарурат ба мақомоти дахлдор дар хусуси ба ҷавобгарӣ
кашидани шахсони мансабдори онҳо пешниҳод ирсол медорад;
- Дастури Маҷлиси вакилони халқро қабул ва ба он тағйиру
иловаҳо ворид менамояд;
- бо пешнињоди раиси Маљлиси вакилони халќ комиссияњои
доимї, муваќќатї ва маќомоти дигари Маљлиси вакилони халќро
таъсис медињад, низомномаи онњоро тасдиќ мекунад, њайати
комиссияњоро интихоб менамояд ва њисоботро оид ба фаъолияти онњо
мешунавад (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
19.07.2019, №1641);
- комиссияҳои доимӣ, муваққатӣ ва мақомоти дигари Маҷлиси
вакилони халқи дахлдорро таъсис медиҳад, низомнома ва ҳайати
онҳоро тасдиқ мекунад, ҳисоботро оид ба фаъолияти онҳо
мешунавад;
- ваколати вакилони Маҷлиси вакилони халқи дахлдорро дар
ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз
мӯҳлат қатъ менамояд;
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- санадҳои мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатии
дахлдори поёниро дар сурати ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат
накарданашон бекор мекунад (Қонунҳои конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 29.12.2010 №653, аз 30.05.2017, №1411);
- мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
қарорҳои раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри
Душанбе, шаҳр ва ноҳияро тасдиқ ё бекор мекунад (Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010. №653);
- тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
таъмин ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд тадбирҳои
зарурӣ меандешад (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
29.12.2010, №653);
- дар доираи ваколати худ тибқи Кодекси ҳуқуқвайронкунии
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон қоидаҳоеро муайян менамояд, ки барои
вайрон намудани онҳо ҷавобгарии маъмурӣ пешбинӣ карда мешавад
(Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576);
- лоињаи Наќшаи генералии шањр, маркази маъмурии ноњия ва
мањалњои ањолинишинро баррасї менамояд, ки он мутобиќи талаботи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба Њукумати Љумњурии
Тољикистон пешнињод мегардад, Наќшаи минтаќавии тарњрезии шањр,
ноњия ва Наќшаи умумии сохтмони маркази шањр, ноњия, инчунин
наќшањои муфассали банаќшагирии мањалро тасдиќ менамояд (Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641);
- шартномањо оид ба ваколатњои вогузоршаванда (шартномаи
маъмурї) ва муштарак, созишномањо доир ба муќаррар намудани
муносибатњо ва ба роњ мондани њамкорї бо шањрњои давлатњои
хориљиро бо тартиби пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон
баррасї
ва
љонибдорї
менамояд
(Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641);
- бо тартиби пешбининамудаи ќонунгузорї нашрияи расмї ва
дигар воситањои ахбори омма, инчунин сомонаи маќомоти мањаллии
њокимияти давлатиро таъсис дода, тартиб, номгўйи маълумот ва
масъалањое, ки мутобиќи талаботи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон дар сомона љойгир карда мешаванд, муайян менамояд
(Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641);
- дигар ваколатҳоро, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон муқаррар намудаанд, амалӣ менамояд (Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653).
Моддаи 9. Санадҳои Маҷлиси вакилони халқ
Маҷлиси
вакилони
халқи
Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар доираи
ваколати худ қарор қабул мекунад.
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Қарорҳои Маҷлиси вакилони халқ, ки дар ҳудуди дахлдор дорои
хусусияти умумиҳатмӣ мебошанд, ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баҳисобгирии давлатӣ, санҷиш ва
бақайдгирӣ фиристода мешаванд.
Тартиби интишори расмӣ ва мавриди амал қарор додани
санадҳои Маҷлиси
вакилони
халқро
Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон муқаррар менамояд.
Иљрои ќарорњои Маљлиси вакилони халќ, ки дар доираи
ваколатњояш ќабул шудаанд, дар њудуди дахлдор барои маќомоти
давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, корхонањо,
муассисаю ташкилотњо, новобаста ба тобеияти идоравї, шакли
ташкилию њуќуќї, маќомоти худфаъолияти љамъиятї, шахсони
мансабдор ва шањрвандон њатмї мебошанд (Қонуни конститутсионии
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641).
Маҷлиси вакилони халқ метавонад қарорҳои худро тағйир
диҳад ва ё бекор кунад.
Дар сурати ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат накардани санадҳои Маҷлиси
вакилони халқ онҳо аз тарафи худи Маҷлиси вакилони халқ,
мақомоти болоӣ ва ё суд бекор карда мешаванд (Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653; аз
30.05.2017, №1411).
Маҷлиси вакилони халқ метавонад муроҷиатнома ва изҳорот
қабул намояд.

Моддаи 10. Дастури Маҷлиси вакилони халқ
Тартиби гузаронидани иҷлосияи Маҷлиси вакилони
халқи
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе,
шаҳр ва ноҳия, маҷлисҳои мақомоти онҳо, пешниҳод ва баррасии
масъалаҳо, ташкил ва интихоби мақомоти Маҷлиси вакилони халқ,
шунидани ҳисоботи онҳо, баррасии дархости вакилон, тартиби
овоздиҳӣ ва дигар масъалаҳои ташкилиро дастури Маҷлиси вакилони
халқи дахлдор муайян менамояд.

Моддаи 11. Шакли асосии фаъолияти Маҷлиси вакилони халқ
Шакли асосии фаъолияти Маҷлиси вакилони халқи Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия
иҷлосия буда, дар он масъалаҳое баррасӣ мешаванд, ки ба ваколати
Маҷлиси вакилони халқ дохиланд.
Ҷараёни иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқ дар шакли протокол
ба расмият дароварда шуда, ба он раисикунанда имзо мегузорад.
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Моддаи 12. Тартиби даъвати иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқ
Иҷлосияи якуми Маҷлиси вакилони халқи аз нав интихобшудаи
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе,
шаҳр ва ноҳия на дертар аз як моҳи баъди интихоботи Маҷлиси
вакилони халқ аз тарафи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия даъват карда
мешавад.
Иҷлосияҳои Маҷлиси вакилони халқ аз тарафи раисони Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру
ноҳияҳо дар як сол на камтар аз чор маротиба даъват карда мешаванд
ва ҳангоми набудани онҳо иҷлосияҳои Маҷлиси вакилони халқи
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе,
шаҳр ва ноҳияҳо аз тарафи яке аз муовииони онҳо, ки вакили ин
Маҷлиси вакилони халқ мебошад, даъват карда мешаванд (Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653).
Иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқ метавонад бо ташаббуси на
камтар аз се як ҳиссаи шумораи умумии вакилони он низ даъват карда
шавад (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010,
№653).
Қарор дар бораи даъвати иҷлосия на дертар аз 10 рӯзи то оғози
баргузоршавии иҷлосия ва дар ҳолатҳои зарурӣ фавран қабул карда
шуда, ба маълумоти вакилон расонида мешавад.
Моддаи 13. Тартиби гузаронидани иҷлосияи Маҷлиси вакилони

халқ
Иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқро раиси Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия
мекушояд ва ба он раисӣ мекунад. Ҳангоми набудани раис ба иҷлосия
яке аз муовинони ӯ, ки вакили Маҷлиси вакилони халқ мебошад, раисӣ
мекунад. Дар ҳолати вакил набудани иҷрокунандаи вазифаи раис ва
муовинони ӯ иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқро вакили синну солаш
калонтарин мекушояд ва то интихоб шудани раиси Маҷлиси вакилони
халқ ба кори он раисӣ мекунад (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576).
Дар иҷлосия аз ҳисоби вакилон котибот интихоб карда
мешавад.
Аз рӯи масъалаҳое, ки дар иҷлосия баррасӣ мешаванд, Маҷлиси
вакилони халқ бо овоздиҳии ошкоро ё пинҳонӣ, бо тарафдории аз
нисф зиёди шумораи умумии вакилон қарор қабул мекунад (Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576).
Иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқ дар сурате ваколатдор
ҳисобида мешавад, ки дар он на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи
муқарраршудаи вакилон иштирок дошта бошанд.
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Иҷлосия ба таври ошкоро гузаронида мешавад.
Дар ҳолатҳои зарурӣ бо қарори Маҷлиси вакилони халқ мумкин
аст иҷлосияи пӯшида низ гузаронида шавад (Қонуни конститутсионии
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653).
Роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ,
сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия, роҳбарон
ва дигар шахсони мансабдори ташкилотҳое, ки дар ҳудуди маъмурию
ҳудудии дахлдор ҷойгиранд, бо даъвати раиси Маҷлиси вакилони халқ
ба иҷлосия ҳозир мешаванд ва дар ҳолати зарурӣ оид ба масъалаҳое, ки
ба ваколати Маҷлиси вакилони халқ дохиланд, ахборот медиҳанд
(Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411).
Моддаи 14. Таъсис ва фаъолияти комиссияҳои доимӣ ва
муваққатӣ
Маҷлиси вакилони халқ барои баррасии пешакии масъалаҳо ва ба
иҷлосия манзур намудани онҳо, мусоидат ба татбиқи қарорҳои
Маҷлиси вакилони халқ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон комиссияҳои доимӣ ва муваққатӣ таъсис медиҳад.
Маҷлиси вакилони халқ бо пешниҳоди раиси Маҷлиси вакилони
халқ номгӯй ва шумораи ҳайати комиссияҳои доимӣ ва муваққатиро
муқаррар намуда, аз ҳисоби вакилон раис ва аъзои онҳоро интихоб
менамояд. Вакили Маҷлиси вакилони халқ метавонад танҳо узви як
комиссияи доимӣ бошад.
Комиссияҳои доимӣ дар назди Маҷлиси вакилони халқ масъул
буда, ба он ҳисобот медиҳанд.
Ба ҳайати комиссияҳои доимӣ раиси Маҷлиси вакилони халқи
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе,
шаҳр ва ноҳия интихоб шуда наметавонад.
Комиссияҳои доимӣ ҳуқуқ доранд:
- ба Маҷлиси вакилони халқ ва раис оид ба рӯзномаи маҷлис ва
дигар масъалаҳое, ки дар иҷлосия баррасӣ мешаванд, пешниҳод
ирсол намоянд;
- оид ба масъалаҳое, ки дар иҷлосия баррасӣ мешаванд, хулоса
диҳанд;
- дар иҷлосия мувофиқи ваколаташон маърӯза ва маърӯзаи
иловагӣ кунанд;
- дар доираи ваколаташон ба иҷлосия оид ба шунидани
ҳисоботи роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ пешниҳод манзур намоянд.
Комиссияҳои доимӣ метавонанд дигар вакилони Маҷлиси вакилони
халқ, намояндагони мақомоти давлатӣ, ташкилотҳо, иттиҳодияҳои
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ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва
инчунин шаҳрвандонро ба кори худ ҷалб намоянд.
Шахсони мансабдори сохторҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ, сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии
ҳокимияти иҷроия, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот,
ташкилотҳои воқеъ дар ҳудуди дахлдор бо тартиби муқарраргардида
ӯҳдадоранд бо
дархости комиссияҳои доимӣ, ки дар доираи
ваколаташон дода мешаванд, маълумоти заруриро пешниҳод намоянд
(Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576).
Комиссияҳои доимӣ қарорҳои протоколӣ қабул менамоянд.
Маҷлисҳои комиссияҳои доимӣ ҳангоми ҳозир будани аз нисф зиёди
шумораи умумии аъзои он ваколатдор ҳисобида мешаванд.
Қарори протоколии комиссияҳои
доимӣ
бо
тарафдории
аксарияти аъзои ҳозирбудаи комиссия қабул карда мешавад.
Протоколи маҷлиси комиссияҳои доимӣ аз ҷониби раиси
комиссия ба имзо мерасад.
Фаъолияти комиссияҳои доимиро низомномае, ки Маҷлиси
вакилони халқ тасдиқ кардааст, ба танзим медарорад.
Ҳангоми гузаронидани маҷлисҳои якҷояи якчанд комиссияҳои
доимӣ протоколи онҳо аз ҷониби раисони комиссияҳои дахлдор
имзо карда мешавад.
Дар ҳолатҳои зарурӣ дар доираи ваколати Маҷлиси вакилони
халқ комиссияҳои муваққатӣ ташкил карда мешаванд.
Ҳайат, вазифаҳо, ваколат, мӯҳлати фаъолият ва ҳуқуқҳои
комиссияҳои муваққатиро Маҷлиси вакилони халқ ҳангоми таъсис
додани онҳо муқаррар менамояд.
Комиссияҳои муваққатии Маҷлиси вакилони халқ оид ба
масъалаҳои вобаста ба ваколати худ хулоса медиҳанд (Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653).
Моддаи 15. Вакили Маҷлиси вакилони халқ
(Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2.01.2020,
№1670).
Вакили Маљлиси вакилони халќ намояндаи ваколатдори ањолии
њудуди дахлдор буда, тибrи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар
бораи интихоботи вакилон ба Маљлисњои мањаллии вакилони халќ
интихоб шудааст.
Вакили Маљлиси вакилони халќ дар асоси санадњои ќонунгузорї,
дастури Маљлиси вакилони халќи дахлдор, ќарорњои Маљлиси
вакилони халќи дахлдор, дигар санадњои меъёрии њуќуќї ва
барномањои пешазинтихоботї фаъолият карда, њуќуќ дорад фикри
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худро озодона изњор намояд, зимни баррасии масъалањо ва ќабули
ќарорњо мувофиќи аќидањои худ овоз дињад.
Вазъи њуќуќии вакили Маљлиси вакилони халќ, инчунин њолатњои
пеш аз муњлат ќатъ намудани ваколати ўро Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи вазъи њуќуќии вакили Маљлиси вакилони
халќи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоят, шањри
Душанбе, шањр ва ноњия" муайян менамояд.
Моддаи 16. Асосҳои қатъи ваколати Маҷлиси вакилони халқ
Ваколати Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар рӯзи оғози
фаъолияти Маҷлиси вакилони халқи даъвати нав қатъ мегардад.
Маҷлиси вакилони халқ пеш аз мӯҳлат аз тарафи Маҷлиси
миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолатҳои зерин
пароканда карда мешавад:
- мунтазам, яъне дар давоми як сол зиёда аз як маротиба иҷро
накардани талаботи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо пешниҳоди Прокурори генералии
Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қонунҳои конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653; аз 30.05.2017, №1411);
- агар Маҷлиси вакилони халқи аз нав интихобшуда дар давоми
як моҳи баъди ифтитоҳи иҷлосияи якумаш мақомоти худро ташкил
карда натавонад;
- баргузор нашудани иҷлосия дар давоми ду моҳ, бинобар ҳозир
нашудани шумораи зарурии вакилон;
- ҳангоми азнавташкилдиҳии (ҳамроҳшавии, муттаҳидшавии,
табдилдиҳии, тақсимшавии, ҷудошавии) воҳиди маъмурию ҳудудии
дахлдор (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017,
№1411).
Ваколати Маҷлиси вакилони халқ пеш аз мӯҳлат дар сурати
ихтиёран пароканда шудани он низ қатъ мегардад, агар қарор оид ба
ин масъала бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии
вакилони Маҷлиси вакилони халқ қабул шуда бошад.

Моддаи 17. Таъмини фаъолияти ташкилӣ ва моддию техникии
Маҷлиси вакилони халқ
Хизматрасонии ташкилӣ, моддию техникӣ ва дигар намуди
хизматрасонӣ ба фаъолияти Маҷлиси вакилони халқ ва мақомоти он,
мусоидат ба вакилони халқ дар иҷрои ваколатҳои худ аз ҷониби
дастгоҳи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят,
шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия сурат мегирад.
Хароҷот барои таъмини Маҷлиси вакилони халқ дар буҷети
маҳаллии дахлдор дар сатри алоҳида нишон дода мешавад.
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БОБИ 3. ВАКОЛАТ ВА ФАЪОЛИЯТИ РАИСИ ВИЛОЯТИ
МУХТОРИ КӮҲИСТОНИ БАДАХШОН,
ВИЛОЯТ, ШАҲРИ ДУШАНБЕ,
ШАҲР ВА НОҲИЯ
Моддаи 18. Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят,
шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия
Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри
Душанбе, шаҳр ва ноҳия ҳокимияти иҷроияро дар маҳал амалӣ
менамояд, мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро дар воҳидҳои
маъмурию
ҳудудии дахлдор
сарварӣ
мекунад
(Қонунҳои
конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576; аз
30.05.2017, №1411).
Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри
Душанбе, шаҳр ва ноҳияро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд ва ба тасдиқи Маҷлиси
вакилони халқи дахлдор пешниҳод мекунад.
Агар Маҷлиси вакилони халқи дахлдор раиси Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро
тасдиқ накунад, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад ӯро
такроран ба Маҷлиси вакилони халқ барои тасдиқ пешниҳод намояд ё
шахси дигарро ба ин вазифа таъин намуда, барои тасдиқ ба Маҷлиси
вакилони халқ пешниҳод намояд.
Агар Маҷлиси вакилони халқи дахлдор аз вазифа озод
намудани раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят,
шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро тасдиқ накунад, масъала такроран
барои тасдиқ пешниҳод карда мешавад.
Агар шахс вакили Маҷлиси вакилони халқи дахлдор набошад, ӯ
иҷрокунандаи вазифаи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия таъин карда мешавад ва
баъди вакил интихоб шуданаш бо тартиби муқаррарнамудаи ҳамин
модда ба ин вазифа таъин ва барои тасдиқ пешниҳод карда
мешавад.
Моддаи 19. Санадҳои раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия
Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри
Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар доираи ваколати худ қарор ва амр қабул
мекунад.
Санадҳои меъёрии ҳуқуқии раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар шакли қарор
қабул карда мешаванд.
61

Қарорҳои хусусияти фардӣ ва ташкилии амрдиҳӣ дошта,
инчунин амрҳои раис санадњои меъёрии њуќуќї намебошанд (Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641).
Санадҳои меъёрии ҳуқуқии раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия бояд ба Вазорати
адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баҳисобгирии давлатӣ, санҷиш
ва бақайдгирӣ фиристода шаванд.
Тартиби интишори расмӣ ва мавриди амал қарор додани
санадҳои раисро Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муқаррар
менамояд.
Иҷрои санадҳои дар доираи ваколати худ қабулкардаи раиси
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе,
шаҳр ва ноҳия дар ҳудуди маъмурию ҳудудии дахлдор ҳатмӣ мебошад
(Қонунҳои конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653;
аз 30.05.2017, №1411).
Раис метавонад санадҳои худро тағйир диҳад ва ё бекор
кунад.
Санадҳои раис аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси болоӣ, худи раис, Маҷлиси
вакилони халқи дахлдор, инчунин аз тарафи суд дар сурати ба
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон мувофиқат накардани он пурра ё қисман бекор карда
мешавад (Қонунҳои конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
29.12.2010, №653; аз 30.05.2017, №1411).
Моддаи 20. Ваколати раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия
Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри
Душанбе, шаҳр ва ноҳия чунин ваколат дорад:
- иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқро даъват менамояд ва ба он
раисӣ мекунад;
- ба корҳои тайёрии гузаронидани иҷлосияи Маҷлиси вакилони
халқ роҳбарӣ мекунад, рӯзномаи иҷлосияро тартиб медиҳад;
- риояи дастури Маҷлиси вакилони халқро таъмин менамояд;
- фаъолияти комиссияҳои доимии Маҷлиси вакилони халқро
ҳамоҳанг месозад;
- ба қарорҳо, протоколҳо ва санадҳои дигари Маҷлиси вакилони
халқ имзо мегузорад;
- лоиҳаи буҷети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят,
шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро барои қабул ба Маҷлиси вакилони
халқ пешниҳод менамояд, пас аз қабул иҷрои онро таъмин менамояд,
оид ба он ҳисобот медиҳад;
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- барои тасдиқи Маҷлиси вакилони халқ барномаҳои тараққиёти
иҷтимоию иқтисодии минтақа ва барномаҳои мақсадноки минтақавиро
пешниҳод менамояд ва оид ба иҷрои онҳо дар иҷлосия ҳисобот медиҳад
(Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010,№653);
- дар доираи ваколати худ оид ба таҳкими тартиботи ҳуқуқӣ ва
пурзӯр намудани мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, таъмини амнияти
шаҳрвандон, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои онҳо чораҳо меандешад, ҳангоми
рӯй додани офатҳои табиӣ, эпидемия ва дигар ҳолатҳои фавқулодда
тадбирҳои заруриро амалӣ мегардонад;
- мутобиқи қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи
саломатии аҳолӣ, таъмини кӯмаки тиббию санитарӣ, беҳбудии
санитарию эпидемиологии аҳолӣ тадбирҳо меандешад;
- Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри
Душанбе, шаҳр ва ноҳияро дар доираи салоҳиятҳои худ дар хориҷа, дар
муносибат бо мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои
сиёсӣ, ташкилотҳо ва шаҳрвандон намояндагӣ мекунад;
- лоињаи Наќшаи генералии шањр, маркази маъмурии ноњия ва
мањалњои ањолинишин, Наќшаи минтаќавии тарњрезии шањр, ноњия ва
Наќшаи умумии сохтмони маркази шањр, ноњия, инчунин наќшањои
муфассали банаќшагирии мањалро ба баррасии Маљлиси вакилони
халќи дахлдор пешнињод менамояд (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641);
- ба баррасии роҳбарони мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия
дар бораи фаъолияти сохтори маҳаллии онҳо дар Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар
сурати иҷро накардани талаботи қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия пешниҳод манзур
менамояд. Агар сохтори маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти
иҷроия камбудиҳоро бартараф накунад, хулосаи дахлдори худро ба
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
пешниҳод менамояд;
- дар бораи бо мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
сарфароз гардонидан бо тартиби муқарраркардаи Президенти
Љумњурии
Тољикистон
пешниҳод
ирсол
менамояд
(Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641);
- мувофиқи сохтори намунавии тасдиқнамудаи Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон сохтори дастгоҳи раисро тасдиқ менамояд
(Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576);
- дар доираи шумораи ниҳоии хизматчиёни давлатии
муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷадвали воҳидҳои
кории дастгоҳи раис ва сохторҳои дахлдори мақомоти иҷроияи
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маҳаллии ҳокимияти давлатиро, ки аз буҷети маҳаллӣ маблағгузорӣ
карда мешаванд, тасдиқ менамояд (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576);
- муовини якум ва муовинони худро дар доираи лимити шумораи
умумии муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо розигии
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод
менамояд;
- роҳбари дастгоҳи раис ва кормандони дастгоҳро тибқи тартиби
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа
таъин ва аз вазифа озод менамояд (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 3.12.2009,№576);
- роҳбарони корхонаҳо, ташкилотҳо ва муассисаҳоро, ки ба
моликияти коммуналии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия асос ёфтаанд, ба вазифа таъин
ва аз вазифа озод менамояд;
- хориҷ карда шуд (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 22.07.2013,№1012);
- хориҷ карда шуд (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 22.07.2013,№1012);
- моликияти коммуналии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро дар доираи ваколати худ
идора менамояд;
- дар давоми сол на камтар аз як маротиба ба Маҷлиси вакилони
халқ дар бораи иҷрои барномаҳои тараққиёти иҷтимоию иқтисодии
ҳудуди
дахлдор,барномаҳои
мақсадноки
минтақавӣ
ҳолати
хоҷагидорӣ, истифода ва идораи объектҳои моликияти коммуналии
дахлдор ҳисобот медиҳад (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653);
- ба Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар бораи бекор
кардани санадҳои Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, ки ба
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон мухолиф мебошанд, пешниҳод манзур менамояд (Қонунҳои
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010,№653; аз
30.05.2017,№1411);
- иҷрои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои
Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
санадҳои Президент ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои
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мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия, Маҷлиси вакилони халқи
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр
ва ноҳияро таъмин менамояд (Қонунҳои конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 29.12.2010,№653; аз 30.05.2017,№1411);
-дар доираи ваколатњои худ ва талаботи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон мувофиќан бањисобгирии воњидњои маъмурию
њудудї, мањалњои ањолинишини њудуди дахлдор ва баќайдгирии
маќомоти худфаъолияти љамъиятиро таъмин менамояд (Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641);
- тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
масъалаҳои оид ба заминро ҳал менамояд;
- назорати истифодаи табиат, сохтмон ва азнавсозии иншоотҳои
ҳифзи табиатро таъмин менамояд;
- ташкилотҳо, муассисаҳо ва корхонаҳои давлатиеро, ки ба
моликияти коммуналии дахлдор асос ёфтаанд, бо тартиби
муқаррарнамудаи санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
таъсис ва барҳам медиҳад;
- тартиби ташкил ва фаъолияти машварати назди Раисро бо риояи
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд
(Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010,№653);
- дар доираи ваколати худ барои пешбурди фаъолият, ҳамчунин
омода намудани масъалаҳо барои баррасӣ, татбиқи санадҳои меъёрии
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон комиссияҳоро таъсис дода, ҳайат ва
мӯҳлати фаъолияти онҳоро тасдиқ ва ваколати онҳоро муайян менамояд;
- қабули шаҳрвандонро ба роҳ мемонад, арзу шикоят ва
таклифҳои онҳоро, инчунин мурољиати шахсони воќеї ва њуќуќиро
мутобиќи талаботи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон баррасӣ
менамояд (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
19.07.2019, №1641);
- дигар ваколатҳоеро, ки ҳамин Қонуни конститутсионӣ, қонунҳо
ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар
кардаанд, амалӣ менамояд.
Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри
Душанбе, шаҳр ва ноҳия оид ба масъалаҳои ваколати худ дар назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти болоӣ ва Маҷлиси
вакилони халқи дахлдор ҳисоботдиҳанда ва масъул мебошад.
Моддаи 201. Тартиби ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани
роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти
давлатӣ
(Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.07.2013,
№1012)
Роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
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вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, ки аз буҷети маҳаллии дахлдор
маблағгузорӣ мешаванд, аз тарафи раисони Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия бо
розигии хаттии роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти
давлатӣ ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда шуда, қарорҳои
қабулшуда барои тасдиқ ба Маҷлиси вакилони халқи дахлдор
пешниҳод карда мешаванд.
Роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, ки аз буҷети ҷумҳуриявӣ
маблағгузорӣ карда мешаванд, аз тарафи роҳбарони мақомоти
иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ бо розигии хаттии раисони
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр
ва ноҳия ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда шуда, қарорҳои
қабулшуда барои тасдиқ ба Маҷлиси вакилони халқи дахлдор
пешниҳод карда мешаванд. Муқаррароти мазкур барои ба вазифа
таъин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳарбӣ, инчунин судяҳо, прокурорҳо, ки
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба вазифа таъин ва аз вазифа
озод намудани онҳо тартиби дигарро муайян намудааст, татбиқ
намегардад.
Тартиби баррасии масъалаҳои ба вазифа таъин ва аз вазифа озод
намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян
менамояд (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
22.07.2013,№1012).
Моддаи 21. Ваколати дигари Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят ва шаҳри Душанбе
Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят ва шаҳри
Душанбе ҳамчунин ваколатҳои зерин дорад (Қонуни конститутсионии
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017,№1411):
- ба фаъолияти раисони шаҳрҳо ва ноҳияҳои Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе роҳбарӣ менамояд;
- санадҳои раисони шаҳр ва ноҳияи дахлдорро, ки ба
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон мухолиф мебошанд, бекор менамояд (Қонунҳои
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010,№653; аз
30.05.2017, №1411);
- татбиқи баъзе ваколатҳои худро ба раисони шаҳрҳо ва ноҳияи
дахлдор вогузор менамояд (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653).
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Моддаи 22. Асосҳои аз вазифа озод намудани раиси Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия
Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри
Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар ҳолатҳои зерин аз вазифа озод карда
мешавад:
- дар асоси аризаи ӯ оид ба истеъфо рафтан;
- эътибори ќонунї пайдо кардани њалномаи суд дар бораи мањдуд
намудани ќобилияти амал ё ѓайри ќобили амал эътироф шудани ў
(Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641);
- эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми айбдоркунандаи суд
(Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411);
- мунтазам иҷро накардани ӯҳдадориҳои хизматӣ;
-қатъи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳиб шудан ба
шаҳрвандии давлати дигар (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411);
- дигар асосҳои муқаррарнамудаи қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон.
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад дар дигар ҳолатҳо
низ раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри
Душанбе, шаҳр ва ноҳияро аз вазифа озод намояд.
Моддаи 23. Дастгоҳи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия
Таъминоти иттилоотию таҳлилӣ, ташкилию ҳуқуқӣ, молиявї ва
моддию техникии фаъолияти раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия аз тарафи дастгоҳи
раис амалӣ карда мешавад (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641).
Дастгоҳи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят,
шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия аз тарафи раис ташкил ва тағйир дода
мешавад.
Низомнома ва сохтори намунавии дастгоҳи раиси Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва
ноҳияро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд (Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009 ,№576).
Низомномаи дастгоҳ, сохтор ва ҷадвали воҳидҳои кории онро
раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри
Душанбе, шаҳр ва ноҳия мувофиқи низомнома ва сохтори намунавии
тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи шумораи
ниҳоии хизматчиёни давлатии муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон тасдиқ менамояд (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576).
Маблағгузории дастгоҳ аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ сурат мегирад.
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БОБИ 4. АСОСҲОИ ИҚТИСОДӢ ВА
МОЛИЯВИИ ФАЪОЛИЯТИ МАҚОМОТИ МАҲАЛЛИИ
ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ
Моддаи 24. Манбаъҳои иқтисодии фаъолияти мақомоти маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ
Манбаъҳои иқтисодии фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти
давлатиро замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, ҷангал, олами набототу
ҳайвонот ва дигар боигариҳои табиӣ, ки дар воҳидҳои маъмурию
ҳудудии дахлдор воқеанд, ҳамчунин моликияти коммуналӣ ва дигар
шаклҳои моликият низ, ки сарчашмаи даромади мақомоти маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ ва қонеъ гардонидани талаботи иҷтимоию
иқтисодии аҳолии воҳидҳои маъмурию ҳудудии дахлдор мебошанд,
ташкил медиҳанд (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
30.05.2017, №1411).
Моддаи 25. Моликияти Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия
Ба моликияти Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят,
шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия объектҳое дохил мешаванд, ки тибқи
тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба онҳо дода шудаанд. Ба моликияти Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия
ҳамчунин маблағҳои буҷетӣ, объектҳои инфрасохторҳои маҳаллӣ,
муассисаҳои маориф, тандурустӣ, таъминоти иҷтимоӣ, илм ва фарҳанг
ва объектҳои дигар, ки аз ҳисоби маблағҳои Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, аз ҷумла
дар асоси саҳмгузорӣ сохта ва харида шудаанд, ё аз сарчашмаҳои дигар
ройгон дода шудаанд, дохил мешаванд (Қонуни конститутсионии
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411);
Номгӯи объектҳои моликияти коммуналиро Маҷлиси вакилони
халқ тасдиқ менамояд, ба он тағйирот ворид намуда, ҳисоботи
роҳбарони корхонаҳоеро, ки ба моликияти коммуналӣ асос ёфтаанд,
оид ба истифодаи онҳо мешунавад.
Моддаи 26. Идораи объектҳои моликияти коммуналии Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва
ноҳия
Объектҳои моликияти коммуналии Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро Маҷлиси
вакилони халқ ва раиси дахлдор мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар доираи ваколати худ идора мекунанд. Объектҳои
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мазкур бо мақсади хизматрасонии самаранок ба аҳолӣ ва рушди
иқтисодию иҷтимоии ҳудуди дахлдор истифода мешаванд.
Тартиби хусусигардонии моликияти коммуналиро санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамоянд.
Тартиби аз моликияти коммуналӣ ба моликияти ҷумҳуриявӣ ва ё
аз моликияти ҷумҳуриявӣ ба моликияти коммуналӣ гузаронидани молу
мулкро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд (Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010, №653).
Аз моликияти коммуналии Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия ба моликияти
коммуналии дахлдори дигар гузаронидан дар асоси қарорҳои
мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатии дахлдор амалӣ
карда мешавад.
Маљлисњои вакилони халќ, раисони Вилояти Мухтори
Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри Душанбе ва шањру ноњияњо,
корхона, муассиса ва ташкилотњои давлатї њуќуќ надоранд молу мулке,
ки моликияти коммуналї мебошанд, ба моликияти шахсони воќеї ва
шахсони њуќуќии ѓайридавлатї ройгон дињанд, агар тартиби дигарро
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муайян накарда бошад (Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641).
Моддаи 27.Фаъолияти иқтисодии хориҷии мақомоти маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ
Фаъолияти иқтисодии хориҷии мақомоти маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
сурат гирифта, ин мақомот барои вусъат додани фаъолияти иқтисодии
хориҷии корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо ва иттиҳодияҳои онҳо, ки
дар воҳидҳои маъмурию ҳудудии дахлдор ҷойгиранд, инкишофи
иқтидори содиротӣ, зиёд намудани истеҳсоли маҳсулот, иҷрои кор ва
хизматрасонии ба рақобат тобовар мусоидат менамоянд (Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411).
Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар доираи ваколати худ
дар ин самт ҳуқуқ доранд:
- бо шарикони хориҷии худ барои хариду фурӯши маҳсулот,
иҷрои кор ва хизматрасонӣ мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон созишнома банданд;
- ба ташкили корхонаҳои муштарак мусоидат намоянд;
- мутобиқи тартиби муқарраркардаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон савдои наздисарҳадӣ ташкил намоянд;
- дигар намудҳои фаъолиятро мувофиқи санадҳои меъёрии
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба фаъолияти иқтисодии хориҷӣ
амалӣ намоянд.
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Моддаи 28. Муносибати мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
ба объектҳои моликияти ҷумҳуриявӣ
Маҷлиси вакилони халқ ва раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар ҳудуди
воҳидҳои маъмурию ҳудудии дахлдор ба ҷойгиркунии мақсадноки
объектҳои истеҳсолӣ ва иҷтимоӣ, таъсиси инфрасохторҳои дахлдор,
истифодаи самараноки захираҳои табиӣ ва меҳнатӣ, ҳифзи муҳити зист
ва соҳаҳои дигар, ки моликияти ҷумҳуриявӣ мебошанд, тибқи санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон назорат мекунанд (Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1411).

Моддаи 29. Моликияти муштараки мақомоти маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ
Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тибқи санадҳои меъёрии
ҳуқуқии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон метавонанд
дорои моликияти
муштарак бошанд ва дар идоракунии он иштирок намоянд.

Моддаи 30. Манбаъҳои молиявии Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия
Манбаъҳои молиявии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия аз инҳо иборатанд:
- маблағҳои буҷети маҳаллӣ;
- маблағҳои ғайриандоз ва фондҳои мақсадноки давлатӣ;
- даромад аз буҷети болоӣ дар шакли кӯмаки молиявии беподош
(дотатсия);
- мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз буҷети болоӣ;
- қарзи буҷетӣ аз буҷети болоӣ;
- маблағҳои хайрия;
- қоғазҳои қиматнок, бурднок ва музоядаҳои маҳаллӣ;
- даромад аз чорабиниҳои оммавию варзишӣ ва фарҳангӣ;
- дигар манбаъҳое, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон манъ накардаанд.
Манбаъҳои молиявии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро дар асоси шартномавӣ бо
манбаъҳои молиявии дигар вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо, шахсони воқеӣ
ва ҳуқуқӣ барои маблағҷудокунӣ ба барномаҳои муштарак, аз ҷумла
барои иҷрои барномаҳои тараққиёти байниҳудудӣ муттаҳид кардан
мумкин аст.
Мақомоти маҳаллии хокимияти давлатии наздисарҳадӣ
метавонанд бо мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, шахсони воқеӣ
ва ҳуқуқии минтақаҳои наздисарҳадии давлатҳои ҳаммарз тибқи
тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
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Тоҷикистон барои амалӣ намудани барномаҳои муштарак, аз ҷумла
барномаҳои тараққиёти байнисарҳадӣ манбаъҳои молиявиашонро
муттаҳид гардонанд.
Моддаи 31. Даромадҳои буҷети Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия
Қисми даромади буҷети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия аз ҳисоби даромадҳои андоз ва
ғайриандоз, инчунин аз воридоти маблағ аз ҳисоби андозу пардохтҳои
танзимкунанда иборат мебошад.
Ба даромадҳо аз андоз дохил мешаванд:
- андозҳои маҳаллӣ, ки номгӯи онҳоро санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудаанд (Қонуни конститутсионии
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.12.2009, №576);
- даромад аз андозу пардохтҳои танзимкунанда мувофиқи
тартибе, ки қонун дар бораи Буҷети давлатӣ барои соли навбатии
молиявӣ муқаррар кардааст;
- боҷи давлатӣ, ба истиснои боҷи давлатие, ки мувофиқи қонун
дар бораи Буҷети давлатӣ барои соли навбатии молиявӣ ба буҷети
ҷумҳуриявӣ ворид карда мешавад;
- дигар манбаъҳое, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон манъ накардаанд.
Ба даромадҳои ғайриандоз дохил мешаванд:
- даромад аз буҷети ҷумҳуриявӣ дар шакли кӯмаки молиявии
беподош (дотатсия), мусоидати молиявӣ (субвенсия), қарзи буҷетӣ ё дар
шакли дигар;
- даромад аз хизмати пулакие, ки мақомоти иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ ва ташкилотҳои идории буҷетӣ мерасонанд;
- воридоти маблағ аз ҳисоби татбиқи чораҳои маҷбуркунӣ барои
вайронкунии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи молияи
давлатӣ, аз ҷумла ҷарима, пушаймона (пения), ҷубронпулӣ ва ғайра;
- хайрияҳои ихтиёрии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ;
- даромад аз гузаронидани ҳашарҳо;
- даромад аз қоғазҳои қиматнок, бурднок ва музоядаҳои
маҳаллӣ;
- даромад аз молу мулке, ки моликияти коммуналии ноҳия ва
шаҳр мебошад ё дар идораи хоҷагии онҳо қарор дорад (Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641).
Маҷлиси вакилони халқи шаҳр ва ноҳия ҳуқуқ дорад ба
гурӯҳҳои алоҳидаи андозсупорандагон барои супоридани андоз, боҷ ва
пардохтҳои маҳаллие, ки ба буҷети маҳаллии дахлдор ворид мегарданд,
тибқи санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон имтиёзҳо
муқаррар намояд.
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Моддаи 32. Хароҷоти буҷети Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия
Аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ танҳо хароҷоти зерин маблағгузорӣ
мешавад (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017,
№1411)
- таъмини фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ;
- ташаккули моликияти коммуналии воҳиди маъмурию
ҳудудӣ дахлдор ва идоракунии он;
- таъсис, таъмини фаъолият ва инкишофи муассисаҳои маориф,
тандурустӣ, фарҳанг, варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ, воситаҳои ахбори
омма ва нашрияҳо, дигар муассисаҳое, ки ба моликияти коммуналӣ
мансубанд ё дар ихтиёри мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
мебошанд;
- инкишофи хоҷагии манзилию коммуналӣ;
- сохтмони роҳ ва нигоҳдории роҳҳое, ки аҳамияти маҳаллӣ
доранд;
- ободонӣ ва кабудизоркунӣ дар маҳал;
- ташкили истифода ва коркарди партовҳои рӯзгор;
- таъмини хизматрасонии нақлиётӣ ба аҳолӣ ва муассисаҳое, ки ба
моликияти коммуналӣ мансубанд ё дар ихтиёри мақомоти маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ мебошанд;
- ҳифзи муҳити зист дар маҳал;
- амалигардонии барномаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии
минтақа (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2010,
№653);
- хизматрасонии қарзии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
ва пардохти онҳо;
- кӯмаки молиявии беподош ба аҳолӣ;
-барои иљро намудани вазифањои дигар, аз љумла вазифањои
умумидавлатие, ки санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон
пешбинї намудаанд (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 19.07.2019, №1641;
- гузаронидани интихоботи мақомоти намояндагии маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ.
Маблағгузории фаъолияти дигари мақомоти маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ ва хароҷоти дигар, ки ба масъалаҳои аҳамияти маҳаллидошта
мансубанд, аз ҷониби мақомоти маҳаллии намояндагии хокимияти
давлатӣ мутобиқи гурӯҳбандии буҷетии Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро
карда мешаванд.
Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри
Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар давраи байни иҷлосияҳо ба захираҳои озоди
молиявии буҷет, ки нисбати буҷети тасдиқшуда ба андозаи на зиёда аз даҳ
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фоизро ташкил медиҳад, ихтиёрдорӣ намуда, қарорҳои худро ба Маҷлиси
вакилони халқ барои тасдиқ пешниҳод мекунад. Агар захираҳои озоди
молиявии буҷет зиёда аз даҳ фоизи буҷети тасдиқшударо ташкил диҳанд,
дар он сурат ба Маҷлиси вакилони халқ лоиҳаи тағйиру иловаҳо ба буҷети
маҳаллиро пешниҳод менамояд.
Хароҷоти якҷояи буҷети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия ва буҷети ҷумҳуриявӣ бо тартиби
муқаррарнамудаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи молияи
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон" ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар
бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон" барои соли навбатии
молиявӣ амалӣ карда мешавад.
Моддаи 33. Фонди захиравии раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия
Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия метавонад дар
доираи буҷети тасдиқкардашуда фонди захиравии раисро дар ҳаҷми 0,5
фоиз аз ҳаҷми даромади умумии буҷети дахлдори маҳаллӣ таъсис диҳад
ва ба таркиби хароҷоти он дохил намояд.
Раис ба фонди захиравӣ ихтиёрдорӣ намуда, дар бораи хароҷоти
он ба Маҷлиси вакилони халқ ҳисобот медиҳад.
Истифодаи маблағҳои фонди захиравии раис тибқи тартиби
муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.

Моддаи 34. Ҳуқуқҳои буҷетии Маҷлиси вакилони халқ ва раиси
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр
ва ноҳия
Буҷети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри
Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар шакли қарори Маҷлиси вакилони халқи
дахлдор таҳия ва дар иҷлосияи он қабул карда мешавад.
Таҳияи лоиҳаи буҷети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия мутаносибан аз тарафи раиси
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр
ва ноҳия ташкил карда мешавад (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 29.12.2010,№653).
Лоиҳаи буҷет аз рӯи манбаҳои даромад ва самтҳои хароҷот
мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад.
Буҷети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри
Душанбе, шаҳр ва ноҳия имкон дорад бо барзиёдӣ (профитсид) таҳия
ва тасдиқ карда шавад.
Маблағгузории мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ҳаҷме, ки
буҷетҳои маҳаллӣ ва ҷумҳуриявӣ муқаррар намудаанд, сурат мегирад.
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Хароҷотро барои нигоҳдории мақомоти намояндагии маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ Маҷлиси вакилони халқи дахлдор муқаррар менамояд.
Маҷлиси вакилони халқ ва раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар доираи ваколати худ
ҳангоми иҷрои буҷет барои таъмини тавозуни он масъул мебошанд.
БОБИ 5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

Моддаи 35. Шикоят намудан ба суд оид ба санадҳои мақомоти
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
Мақомоти давлатӣ, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот,
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ метавонанд тибқи тартиби муқаррарнамудаи
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба суд оид ба
санадҳои мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ шикоят намоянд
(Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641;
Моддаи 36. Баррасии эътирози прокурор оид ба санадҳои мақомоти
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
Санадҳои Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, ки аз рӯи онҳо
прокурор эътироз баён кардааст, дар иҷлосияи он баррасӣ карда
мешаванд. Дар сурати қонеъ нагардидани эътирози прокурор аз тарафи
Маҷлиси вакилони халқ прокурор метавонад ба мақомоти
намояндагии болоӣ ё суд муроҷиат намояд.
Санадҳои раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят,
шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, ки аз рӯи онҳо прокурор эътироз баён
кардааст, аз ҷониби раиси дахлдор баррасӣ карда мешаванд. Дар сурати
қонеъ нагардидани эътироз прокурор метавонад ба мақомоти маҳаллии
ҳокимияти давлатии болоӣ, ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ё
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ё суд муроҷиат намояд.

Моддаи 37. Мӯҳлати баррасии пешниҳоди Маҷлиси вакилони
халқ ва раис нисбат ба роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти
марказии ҳокимияти иҷроия
Пешниҳоди Маҷлиси вакилони халқ ва раиси Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия нисбат ба
роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия оид
ба иҷро накардани талаботи қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, санадҳои Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар мӯҳлати
як моҳ баррасӣ мегардад.
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Агар мақомоти болоӣ ё марказии ҳокимияти иҷроия дар мӯҳлати
як моҳ пешниҳоди мазкурро баррасӣ накунад, Маҷлиси вакилони халқ
ё раис метавонанд ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат намоянд.

Моддаи 371. Љавобгарї барои риоя накардани талаботи Ќонуни
конститутсионии мазкур (Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 19.07.2019, №1641;
Шахсони воќеї ва њуќуќї барои риоя накардани талаботи Ќонуни
конститутсионии мазкур бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд.
Моддаи 38. Аз эътибор соқит донистани санадҳои қонунгузорӣ
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи худидораи маҳаллӣ ва
хоҷагии маҳаллӣ" аз 23 феврали соли 1991 (Ведомостҳои Совети Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1991, №8, мод. 144; №15, мод. 254; соли
1992, №5, мод. 71; №10, мод. 152; соли 1993, №17, 18, мод. 373), Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҳокимияти давлатӣ
дар маҳалҳо" аз 1 декабри соли 1994 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, соли 1994, №23,24, мод. 448; соли 1998, №10, мод. 113) аз
эътибор соқит дониста шаванд.
Моддаи 39. Тартиби мавриди амал қарор додани қонуни
конститутсионии мазкур
Қонуни конститутсионии мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди
амал қарор дода шавад.
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Э. Раҳмонов

ш. Душанбе
17 майи соли 2004, №28
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ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДАР БОРАИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ КОРРУПСИЯ
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.07.2007, №296; аз 6.10.2008,
№419; аз 26.12.2011, №772; аз 14.03.2014 ,№1073; аз 24.02.2017, №1385,
№1386; аз 30.05.2017, №1440; аз 02.01.2019,№1564; аз 4.04.2019, №1588)
Ҳамин Қонун ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд,
манфиатҳои ҷамъият, таъмини амнияти миллӣ, фаъолияти мӯътадили
мақомоти ҳокимияти давлатӣ, поктинатӣ ва беғаразӣ дар хизмати давлатӣ
равона гардида, асосҳои ташкилию ҳуқуқии пешгирӣ, ошкоркунӣ, кушодан
ва барҳам додани оқибатҳои ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд
ва ба ҷавобгарӣ кашидани шахсро муқаррар карда, навъҳои
ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд ва чораҳои ҷавобгариро
барои онҳо муайян менамояд.
БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
Моддаи 1 . Мафҳумҳои асосӣ
Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:
- коррупсия - кирдоре (ҳаракат ё беҳаракатие), ки шахсони ба
иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ё шахсони ба онҳо
баробаркардашуда бо истифода аз мақоми худ ва имкониятҳои он
барои ба манфиати худ ё шахсони дигар ғайриқонунӣ ба даст овардани
неъматҳои моддию ғайримоддӣ, бартарият ва имтиёзҳои дигар содир
менамоянд, инчунин ба ин шахсон ваъда додан, таклиф ё пешкаш
намудани ин гуна неъмату бартарият ва имтиёзҳои дигар бо мақсади
моилкунӣ ё қадр кардани онҳо барои содир намудани чунин кирдорҳо
(ҳаракат ё беҳаракатӣ) ба манфиати шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12.2011,№772);
- муқовимат ба коррупсия - фаъолияти мақомоти ҳокимияти
давлатӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ,
ташкилотҳо, новобаста аз шакли моликият, дар доираи ваколатҳо ва
вазифаҳои худ, инчунин шахсони воқеӣ дар самти пешгирии коррупсия,
аз ҷумла оид ба ошкор ва бартарафсозии омилҳои бавуҷудоварандаи
коррупсия (пешгирии коррупсия), дар самти ошкор кардан, кушодан,
рафъ намудан ва тафтиши ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ
(мубориза бо коррупсия), оид ба кам ва бартараф намудани оқибатҳои
ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ, дар самти мусоидат дар пешгирӣ,
ошкор
кардан,
кушодан,
рафъ
намудан
ва
тафтиши
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ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
24.02.2017,№1386);
-истифодаи мақом ё имкониятҳои он - истифодаи якдафъагӣ,
такрорӣ ё мунтазами ваколатҳои хизматӣ ва суиистифодаи мансаб,
инчунин барқарор намудани алоқаҳои устувори як ё якчанд шахсони ба
иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ё ба онҳо баробар кардашуда бо
шахсон ё гурӯҳҳои алоҳида бо мақсадҳои дар сархати якуми ҳамин
модда номбаршуда, ки ба манфиатҳои давлат ва ҷамъият таҳдид
мекунанд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017,№1385);
-ҳуқуқвайронкуниҳои
бо
коррупсия
алоқаманд
–
ҳуқуқвайронкуниҳои бо ҳамин Қонун ва дигар қонунҳо пешбинишудае,
ки барои коррупсия шароит ба вуҷуд меоваранд, ҳуқуқвайронкуниҳои
маъмурии бо коррупсия алоқаманд, ҳамчунин ҷиноятҳои хусусияти
коррупсионидоштае мебошанд, ки боиси ҷавобгарии бо қонун
муқарраршудаи интизомӣ, маъмурӣ, ҳуқуқии гражданӣ ва ҷиноӣ
мегарданд;
-субъектҳои ҳуқуқвайронкуниҳои бо коррупсия алоқаманд-шахси
таъин ё интихобшуда, ки ба таври доимӣ, муваққатӣ ё бо ваколати махсус
вазифаи намояндаи ҳокимияти давлатиро амалӣ менамояд, яъне бо
тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои
ваколатҳои амрдиҳӣ ба шахсоне мебошад, ки дар тобеияти хизматии ӯ
қарор надоранд, инчунин шахсе, ки вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ,
маъмурию хоҷагидориро дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳои
давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ҳамчунин дар
субъектҳои хоҷагидори давлатӣ ва дигар субъектҳои хоҷагидор, ки дар
онҳо ҳиссаи давлат на кам аз нисфро ташкил медиҳад, ба таври музднок ё
бемузд иҷро менамояд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017,
№1386);
хориҷ карда шуд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017,
№1386);
-шахсони ба субъектҳои ҳуқуқвайронкуниҳои бо коррупсия
алоқаманд баробаркардашуда - шахсони мансабдори давлатҳои хориҷӣ
ва ташкилотҳои байналмилалӣ, ки бо мақомоти давлатӣ, шахсони
мансабдор, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
муносибат доранд
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017,
№1386);
-вазифаҳои давлатӣ - вазифаҳое, ки Конститутсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
онҳоро ба ваколатҳои давлат, мақомоти он ва шахсоне, ки мансабҳои
давлатиро ишғол менамоянд, мансуб донистаанд (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1385);
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- хешовандони наздик - зан (шавҳар), фарзандон, падару модар,
бародарон, хоҳарон, инчунин падару модар, бародарон, хоҳарон ва
фарзандони зан (шавҳар), қудоҳо, келинҳо, домодҳо, ҷиянҳо, ҳамчунин
дигар шахсоне, ки бо шахси ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ё
шахси ба он баробар кардашуда якҷоя зиндагӣ карда, хоҷагии умумӣ
мебаранд (Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12.2011, №772, аз
24.02.2017, №1386).
- бархӯрди манфиатҳо - ҳолати манфиатдории шахсии субъектњои
њуќуќвайронкунињои ба коррупсия алоќаманд ё шахсони ба онњо
баробаркардашуда, ки метавонад ба иљрои вазифањои хизматї ва њангоми
ќабули ќарор таъсир карда, боиси расондани зарар ба манфиатњои
шањрвандон, ташкилотњо, маќомоти давлатї, љомеа ё давлат гардад
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02.01.2019, №1564);
- манфиати давлатӣ - манфиатдории давлат ва ҷомеа, ки бо роҳи
қабули қарорҳои беғаразона ва қонунӣ аз тарафи субъектњои
њуќуќвайронкунињои ба коррупсия алоќаманд ё шахсони ба онњо
баробаркардашуда њангоми иљрои ўњдадорињои мансабї амалї карда
мешавад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02.01.2019, №1564);
- манфиати шахсӣ – њама гуна манфиати моддӣ ё ѓайримоддї, ки
субъектњои њуќуќвайронкунињои ба коррупсия алоќаманд ё шахсони ба
онњо баробаркардашуда бо маќсади ќонеъ гардонидани эњтиёљоти
шахсии худ ё шахсони сеюм дар натиљаи содир намудани амал ё
беамалї дар муносибат бо шахсони наздик, дигар шахсони воќеї ё
њуќуќї, њизбњои сиёсї ё ташкилотњои байналмилалї мегиранд ё
кўшиши гирифтан мекунанд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
02.01.2019, №1564).
Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи
мубориза бар зидди коррупсия
Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мубориза бар
зидди коррупсия ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз
ҳамин Қонун, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон
онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1385).
Моддаи 3. Доираи амали Қонуни мазкур
1. Қонуни мазкур дар тамоми ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон
нисбати ҳамаи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ амал мекунад (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1385).
2. Қонуни мазкур берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсони ҳуқуқие, ки дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон сабти ном гардидаанд, амал мекунад, агар дар
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санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро
эътироф кардааст, тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад.
3. Ҳамин Қонун нисбати шахсони мансабдори давлатҳои хориҷӣ
ва ташкилотҳои байналмилалие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
фаъолият мекунанд, ё бо шахсони мансабдор, мақомоти давлатӣ,
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки берун аз ҳудуди
Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибат доранд, амал мекунад.
4. Мамониатҳои дохил шудан ба хизмати давлатӣ, маҳдудиятҳо,
ӯҳдадориҳо, инчунин ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии бо ин Қонун
барои шахсони ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор пешбинишуда
дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи ҳамин Қонун ба шахсоне, ки ба онҳо
баробар карда шудаанд, татбиқ мегарданд.
5. Муқаррароти Қонуни мазкур оид ба манъи хизмати якҷояи
хешовандони наздики дар сархати чоруми қисми якуми моддаи 9,
маҳдудиятҳои дар сархатҳои якум, дуюм, сеюм, шашум, ҳафтум ва
нуҳуми қисми 1 моддаи 10, ҳуқуқвайронкуниҳои дар сархатҳои панҷум,
шашум ва нуҳуми қисми 1 моддаи 11, сархатҳои ҳафтум, дувоздаҳум ва
чордаҳуми қисми 1 моддаи 12 ҳамин Қонун пешбинишуда нисбати
шахсони мансабдори ташкилотҳои ба моликияти инфиродӣ ва оилавии
шаҳрвандон таъсисгардида татбиқ намегарданд (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1385).
6.
Нисбати
шахсони
мансабдори
ташкилотҳои
соҳаи
кооператсияи матлубот, иттиҳодияҳо (ассотсиатсияҳо), корхонаҳои
иҷоравӣ, кооперативҳои истеҳсолӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ),
ширкату ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ, фондҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ,
дигар ташкилотҳои ба моликияти дастаҷамъии ғайриоилавӣ асосёфта,
ки дар онҳо роҳбари ташкилот молик, муассис ё сармоягузори асосӣ
намебошад Қонуни мазкур ба истиснои муқаррароти сархатҳои якум,
дуюм ва сеюми қисми 1 моддаи 10 татбиқ мегардад (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1385).
Моддаи 4. Принсипҳои асосии мубориза бар зидди коррупсия
Мубориза бар зидди коррупсия, бо ба вуҷуд овардани шароити
поктинатӣ барои шахсоне, ки дар сархати чоруми моддаи 1 ҳамин
Қонун номбар шудаанд, дар асоси принсипҳои зерин ба амал бароварда
мешавад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1385):
- эътироф, риоя ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12.2011, №772);
- баробарии ҳама дар назди қонун ва суд (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 26.12.2011, №772);
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танзими
дақиқи
ҳуқуқии
фаъолияти
субъектҳои
ҳуқуқвайронкунии бо коррупсия алоқаманд, қонуният, шаффофият ва
ошкорбаёнӣ дар фаъолияти онҳо ва назорати давлативу ҷамъиятӣ аз
болои ин субъектҳо (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12.2011, №772);
- такмили сохтори дастгоҳи давлатӣ ва тартиби ҳалли масъалаҳое,
ки ба ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дахл
доранд;
- эътирофи раво будани маҳдудкунии ҳуқуқ ва озодиҳои шахсони
ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор, инчунин шахсони ба онҳо
баробар кардашуда мутобиқи моддаи 14 Конститутсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1385);
- ногузир будани ҷавобгарӣ барои содир намудани
ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 26.12.2011, №772);
- манъ будани иҷрои вазифаҳои давлатӣ дар ҳолати бархӯрди
манфиатҳои шахсӣ ва давлатӣ (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
26.12.2011, №772);
- роҳ надодан ба хешутаборчигӣ, маҳалгароӣ ва пуштибонӣ
ҳамчун зуҳуроти кирдорҳои коррупсионӣ (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 26.12.2011, №772);
- барқарор намудани ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шахсони воқеӣ
ва ҳуқуқӣ, пешгирӣ намудан ва барҳам додани оқибатҳои зарарноки
ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд;
- аз тарафи давлат муҳофизат намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои
қонунии шахсони ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ё шахсони
ба онҳо баробар кардашуда, муқаррар намудани музди меҳнат ва
имтиёзҳое, ки ба онҳо ва аҳли оилаашон сатҳи муносиби зиндагиро
таъмин мекунанд;
- манъи вогузор намудани ваколатҳо оид ба танзими давлатӣ ва
назорати фаъолияти соҳибкорӣ ба зиммаи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие,
ки чунин фаъолиятро амалӣ менамоянд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 24.02.2017, №1385);
- пешбурди фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ бо мақсади пешгирӣ,
ошкор кардан, кушодан ва рафъ намудани ҷиноятҳои хусусияти
коррупсионидошта, ошкор ва муайян намудани шахсони онҳоро
тайёркунанда, тайёркарда, содиркунанда ё содиркарда, инчунин
татбиқи тадбирҳои махсуси назорати молиявӣ (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 26.12.2011, №772);
- таъмини амнияти шахсӣ ва кафолати ҳуқуқии шахсоне, ки ба
мубориза бар зидди ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд
мусоидат менамоянд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12.2011, №772);
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- ҳамкории давлат бо ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, ташкилотҳои
байналмилалӣ ва шахсони воқеӣ (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
26.12.2011, №772).
Моддаи 5. Мақомоти мубориза бар зидди коррупсия
1. Мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия,
мақомоти прокуратура, корҳои дохилӣ, амнияти миллӣ, идоракунии ҳарбӣ,
назорати маводи нашъаовар, андоз ва гумрук дар доираи салоҳияти худ бар
зидди коррупсия мубориза мебаранд (Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
30.07.2007, №296; аз 24.02.2017, №1385).
2. Ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти мубориза бар зидди
коррупсия, пешбурди кори таҳлилӣ ба зиммаи мақомоти назорати
давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ва мониторинги омории
вазъи мубориза бар зидди коррупсия ба зиммаи мақомоти прокуратура
гузошта мешавад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.07.2007, №296).
3. Иҷрои талаботи моддаҳои 7, 8, 9, 10, 16 ва татбиқи ҷавобгарии
интизомии дар моддаи 11 Қонуни мазкур муқарраршударо роҳбарони
ҳама мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак
ва деҳот, ташкилотҳои давлатӣ ва дар ҳолатҳои пешбиникардаи ҳамин
Қонун роҳбарони ташкилотҳои ғайридавлатӣ дар доираи ваколатҳои
ба онҳо додашуда таъмин менамоянд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
26.12.2011, №772).
4. Мубориза бар зидди коррупсия бо иштироки васеи аҳолӣ,
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва воситаҳои ахбори омма ба амал бароварда
мешавад.
5. Мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо
коррупсия натиҷаи асосҳои ташкилӣ ва методии раванди баҳодиҳии
(таҳлили) хавфҳои коррупсияро дар вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ,
дигар мақомоти давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, субъектҳои
хоҷагидори давлатӣ, субъектҳои хоҷагидоре, ки на кам аз нисфи
моликияти онҳоро ҳиссаи давлат ташкил медиҳад, инчунин
ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ, аз ҷумла иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ,
ҳизбҳои сиёсӣ, ташкилотҳои байналмилалие, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии
Тоҷикистон фаъолият мекунанд, ҷамъбаст менамоянд. Методологияи
тартиб ва методикаи гузаронидани таҳлили фаъолият (хавфҳои
коррупсионӣ)-ро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1440).
Моддаи 51. Субъектҳои муқовимат ба коррупсия
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14.03.2014, №1073)
1. Вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, дигар мақомоти давлатӣ,
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот, субъектҳои хоҷагидори давлатӣ,
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субъектҳои хоҷагидоре, ки на кам аз нисфи моликияти онҳоро ҳиссаи
давлат ташкил медиҳад, инчунин ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ, аз
ҷумла иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, ташкилотҳои
байналмилалие, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият
мекунанд, субъектҳои муқовимат ба коррупсия мебошанд (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1385).
2. Барои иҷрои вазифаҳои муқовимат ба коррупсия роҳбарони
субъектони муқовимат ба коррупсия масъул мебошанд.
3. Талабот, мамониат, маҳдудият ва ӯҳдадориҳои иловагӣ оид ба
пешгирии омилҳои бавуҷудоварандаи коррупсия, ки бо Қонуни мазкур
муқаррар шудаанд, нисбати шахсони мансабдори субъектҳои
хоҷагидори давлатӣ ва субъектҳои хоҷагидоре, ки на кам аз нисфи
моликияти онҳоро ҳиссаи давлат ташкил медиҳад, татбиқ карда
мешаванд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14.03.2014,№1073).
Моддаи 52. Шӯрои миллии муқовимат ба коррупсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14.03.2014, №1073)
1. Шӯрои миллии муқовимат ба коррупсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон мақоми умумимиллии машваратӣ, мутобиқсозандаи
фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷиҳати
амалигардонии чораҳои пешгирӣ ва муқовимат ба коррупсия буда, аз
тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода мешавад ва ба ӯ
ҳисоботдиҳанда мебошад.
2. Ҳайат ва Низомномаи Шӯрои миллии муқовимат ба
коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муайян ва тасдиқ карда мешавад (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 14.03.2014, №1073).

Моддаи 6. Кафолати дахлнопазирии шахсоне, ки ба мубориза
бар зидди коррупсия мусоидат менамоянд
1. Шахсе, ки дар бораи ҳодисаҳои ҳуқуқвайронкунии ба коррупсия
алоқаманд хабар додааст ё ба тариқи дигар ба муборизаи зидди
коррупсия мусоидат намудааст, таҳти ҳимояи давлат қарор дорад.
2. Иттилоот дар бораи шахсе, ки ба муборизаи зидди коррупсия
мусоидат намудааст, сирри давлатӣ мебошад ва фақат бо дархости
мақомоте, ки дар қисми 1 моддаи 5 ҳамин Қонун зикр шудаанд, ё суд бо
тартиби муқаррарнамудаи қонун танҳо бо ризоияти онҳо пешниҳод
карда мешавад. Ошкор намудани ин сир боиси ҷавобгарии бо қонун
пешбинишуда мегардад.
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3. Дар ҳолати зарурӣ мақомоте, ки бар зидди коррупсия мубориза
мебаранд, амнияти шахсии онҳоеро, ки ба муборизаи зидди коррупсия
мусоидат мекунанд, таъмин менамоянд.
4. Муқаррароти ин модда ба шахсоне, ки дидаю дониста хабари
бардурӯғ расонидаанд ва мутобиқи қонун барои он бояд ба ҷавобгарӣ
кашида шаванд, татбиқ намегардад.

Моддаи 61. Ҳамкории байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
соҳаи мубориза бар зидди коррупсия
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12.2011, №772)
Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалии
эътирофнамудаи Тоҷикистон дар соҳаи мубориза бар зидди коррупсия
дар асоси принсипҳои ҳамкории байналмилалии ҳуқуқӣ бо мақсадҳои
пешгирии коррупсия ва мубориза бо он ҳамкориро бо давлатҳои
хориҷӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ амалӣ менамояд (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12.2011, №772).
БОБИ 2. ПЕШГИРӢ НАМУДАНИ КОРРУПСИЯ

Моддаи 7. Талаботи махсус нисбати довталабони вазифаҳои
давлатӣ ва шахсони ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор
1. Бо мақсади роҳ надодан ба суиистифодаи вазъи ҳуқуқӣ ё
нуфузи он ба манфиатҳои шахсӣ, гурӯҳӣ ва дигар манфиатҳои
ғайрихизматӣ бо Қонуни мазкур ва дигар қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон нисбати довталабони мансабҳои давлатӣ, шахсони ба
иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор, инчунин шахсони ба онҳо
баробар кардашуда, маҳдудият ва ӯҳдадориҳои махсус муқаррар карда
мешаванд.
2. Таъин намудан ба (ишғоли) мансаб ба сифати шахси ба иҷрои
вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ва шахсони ба онҳо баробар кардашуда
маънои ихтиёран ба зимма гирифтани ин ӯҳдадорӣ ва маҳдудиятҳоро
дорад.
3. Маҳдудият ва ӯҳдадориҳо нисбати шаҳрвандоне, ки ба сифати
номзад ба мансабҳои давлатии интихобӣ ба қайд гирифта шудаанд, бо
қонунҳо дар бораи интихобот ва дигар санадҳои қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд.
Моддаи 8. Чораҳои назорати молиявӣ (Қонуни
Тоҷикистон аз 02.01.2019, №1564);
1. Довталабони мансабҳои давлатӣ ва мансабњои
баробаркардашуда њангоми таъин (интихоб) шудан,
ишѓолкунандаи мансабњои давлатї ва мансабњои
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Ҷумҳурии

ба онњо
шахсони
ба онњо

баробаркардашуда (минбаъд-эъломиякунанда) њангоми дар мансаб
будан ҳар сол ўњдадоранд, ки бо тартиби муқаррарнамудаи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роњбари мақоми давлатии љойи
кор оид ба вазъи молумулкии худ эъломия пешниҳод намоянд.
2. Роњбарони мақомоти давлатї ва маќомоти худидоракунии
шањрак ва дењот ўњдадоранд, ки њангоми таъин (интихоб) ба мансаб ва
њангоми дар мансаб будан њар сол бо тартиби муќаррарнамудаи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба вазъи молумулкии худ
мувофиќан ба Дастгоњи иљроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
раиси шањр ё ноњияи дахлдор эъломия пешнињод намоянд.
3. Хадамоти кадрии маќоми давлатии љойи кор ўњдадор аст:
-эъломиякунандагонро бо вараќањои эъломия оид ба вазъи
молумулкї таъмин намояд;
-фењристи бањисобгирии эъломияњо оид ба вазъи молумулкии
эъломиякунандагонро пеш барад.
4. Аз љониби эъломиякунанда пешнињод накардан ё пешнињоди
маълумоти бардурўѓ бо маќсади пинњон доштани маълумот оид ба
вазъи молумулкии худ барои ба мансаб таъин (интихоб) накардан ё аз
мансаб озод намудан асос мегардад.
5. Маълумоти пешниҳодшуда, ба истиснои ҳолатҳои
муқаррарнамудаи санадњои меъёрии њуќуќии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ошкор карда намешавад.
6. Шакли эъломия дар бораи вазъи молумулкии эъломиякунанда
бо номгўи маълумоти эъломияшаванда ва тартиби пур кардани
эъломияи мазкур аз тарафи Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиќ
карда мешаванд.
7. Эъломиякунонии даромадњои шахсони ишѓолкунандаи
мансабњои давлатї ва мансабњои ба онњо баробаркардашуда бо
тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон
амалї карда мешавад.

Моддаи 9. Мамониатҳо барои таъин (интихоб) намудан ба
мансабҳои давлатӣ ва мансабҳои ба онҳо баробар кардашуда
1. Шахс дар чунин мавридҳо наметавонад ба мансабҳои давлатӣ ё
мансабҳои ба онҳо баробар кардашуда таъин (интихоб) шавад ё дар
чунин вазифаҳо бошад:
- доштани доғи судӣ барои ҷиноятњои аз беэњтиётї содиркарда
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4.04.2019, №1588);
-агар барои содир кардани љиноятњои ќасдона мањкум шуда бошад ё
дар асоси моддаи 32 Кодекси мурофиавии љиноятии
Љумњурии
Тољикистон барои содир намудани љиноятњои вазнин ва махсусан вазнин
аз љавобгарии љиноятї озод шуда бошад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
4.04.2019, №1588);
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- эътибори қонунӣ пайдо қардани ҳалномаи суд дар бораи маҳдуд
намудани қобилияти амал ё ғайри қобили амал эътироф намудани шахс
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1385);
- надоштани таҳсилот, ихтисос ё собиқаи кории дахлдоре, ки
мавҷудияти онҳо мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои вазифаи мазкур ҳатмӣ мебошанд;
- бевосита дар итоат, таҳти назорат ё ҳисоботдиҳанда будани
мансаби ишғолшаванда ё ишғолнамудаи ӯ ба мансабҳое, ки онро
хешовандони наздики ӯ ишғол кардаанд;
- дар сурати шаҳрванди давлати хориҷӣ ё шахси бешаҳрванд
будан, ба истиснои ҳолатҳое, ки агар роҳ додани чунин шахсон ба
хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо санадҳои ҳуқуқии
байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ
гардида бошанд;
- дар дигар мавридҳое, ки бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
муқаррар гардидаанд.
2. Дар сурати риоя накардани мамониатҳои дар қисми 1 ҳамин
модда пешбинишуда қарори ба мансаб таъин (интихоб) шудани шахс
бо эътироз ё пешниҳоди прокурор, пешниҳоди мақомоти назорати
давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё
бо ташаббуси худи мақоми қарорро қабулкарда ё мақоми болоӣ бекор
карда мешавад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1386).
3. Ҳангоми ба миён омадани мамониатҳои номбурда дар давоми
иҷрои мансаби давлатӣ ё мансаби ба он баробар кардашуда бо
пешниҳоди ҳамин мақомот дар мӯҳлати на дертар аз се моҳ корманд ба
мансаби дигари мувофиқ гузаронида мешавад.
4. Дар ҳолати мавҷуд набудани имконияти ба дигар мансаб
гузаронидани корманд ё аз гузаштан ба мансаби дигар норозӣ будани ӯ
ё ба миён омадани дигар мамониати хизмати давлатиро
истиснокунанда корманд аз мансаб озод карда мешавад.
Моддаи 10. Маҳдудиятҳо вобаста ба иҷрои мансаби давлатӣ ва
мансаби ба он баробар кардашуда
1. Ба шахси ба иҷрои мансаби давлатӣ ваколатдор ва мансаби ба
он баробар кардашуда манъ аст:
- ба фаъолияти мақомоти дигари давлатӣ, ки ба доираи
ваколатҳои мансабиаш дохил нест, дахолат намояд (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1385);
- ба кори дигари музднок дар асоси шароити ишғолкунии мансаби
штатӣ, ғайр аз фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ машғул шавад;
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- аз рӯи масъалаҳои вобаста ба фаъолияти мақоми давлатие, ки
дар он ҷо хизмат мекунад ё бевосита тобеъ ё бевосита таҳти назорати
он мақом қарор дорад, вакили шахсони сеюм бошад;
- шахсан ё ба воситаи шахсони боэътимод ба фаъолияти
соҳибкорӣ машғул шавад. Шахси ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ
ваколатдор ӯҳдадор аст, ки дар мӯҳлати на дертар аз понздаҳ рӯзи
баъди ба хизмати давлатӣ дохил шудан ҳиссаи дар сармояи
оинномавии (шариконаи) ташкилотҳои тиҷоратӣ доштаашро ба шахси
дигар бо ҳуқуқи идораи ба боварӣ асосёфта диҳад (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1385);
- дар бонкҳои хориҷие, ки берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон
фаъолият доранд, суратҳисобҳо кушояд ва пасандозҳо дошта бошад
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017 ,№1385);
- воситаҳои молиявӣ, моддию техникӣ, нақлиётӣ, дигар захираҳои
давлатӣ ё коллективӣ ва ахбороти хизматиро ба мақсадҳои
ғайрихизматӣ истифода намояд;
- аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ вобаста ба иҷрои ваколатҳояш, аз
ҷумла барои хизмате, ки ҳангоми иҷрои ваколаташ (ҳуқуқу
уҳдадориҳояш) анҷом додааст ё ба манфиати шахси дигар анҷом
надодааст, мукофот (қарз, мукофоти пулӣ ва мукофоти дигар,
хизматрасонӣ, пардохти вақтхушӣ, истироҳат, хароҷоти нақлиёт)
гирад, ба шахсони мансабдори болоӣ тӯҳфа диҳад ё хизмат расонад.
Тӯҳфаҳои ҳангоми баргузории чорабиниҳои протоколӣ, сафарҳои
хизматӣ ва чорабиниҳои дигари расмӣ гирифташударо ҳамчун молу
мулки давлатӣ бояд бо санади дахлдор ба мақомоте, ки дар он
фаъолият менамояд, супорад, ба истиснои армуғон ва тӯҳфаҳои дигари
рамзӣ, ки арзиши умумии онҳо дар давоми сол аз 100 (сад)
нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд набошад (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1385);
- аз ҳисоби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии хориҷӣ ба саёҳат ва сафарҳои
дохилиҷумҳуриявӣ ва хориҷии муолиҷавӣ - табобатӣ, саёҳатӣ ва дигар
сафарҳо равад, ба истиснои сафарҳо бо даъвати хешовандони наздик ва
аз ҳисоби онҳо ва сафарҳо дар асоси санадҳои ҳуқуқии байналмилалии
эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё бо мувофиқаи байни
мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақомоти давлатии
кишварҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ, ки аз ҳисоби
мақомоти давлатии дахлдор ё ташкилотҳои байналмилалӣ сурат
мегиранд;
- супоришу дастурҳои ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ,
ташкилотҳои динӣ ва субъектҳои хоҷагидорро, ки ба хизмати
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мақомоти давлатӣ дахл доранд, ба ҷо оварад ё мақоми хизматии худро
ба манфиати онҳо истифода барад;
- бар хилофи манфиати кор бюрократизм, идорабозӣ ва
маҳалгароӣ зоҳир намояд, нисбати ягон ташкилот, мақомот,
иттиҳодияҳои шаҳрвандон ё шахси мушаххас бадхоҳ ё хайрхоҳ бошад;
- барои дар матбуот, радио ва телевизион интишор ва пахш
гардидани мақолаю баромадҳои дар чорабиниҳои расмӣ ба сифати
хизматчии давлатӣ баёнкарда, ки таҳияи онҳо ба ӯҳдадории хизматиаш
дохил мешавад, ҳақи қалам гирад.
2. Иҷро накардани маҳдудиятҳои номбурда барои ба ҷавобгарӣ
кашидани шахс мутобиқи боби 3 ҳамин Қонун асос мегардад.
БОБИ 3. ҲУҚУҚВАЙРОНКУНИҲОИ БА КОРРУПСИЯ
АЛОҚАМАНД ВА ҶАВОБГАРӢ БАРОИ ОНҲО

Моддаи 11. Ҳуқуқвайронкуниҳое, ки барои коррупсия шароит ба
вуҷуд меоваранд ва ҷавобгарӣ барои онҳо
1. Кирдорҳои зерини шахсони ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ
ваколатдор ва шахсони ба онҳо баробар кардашуда ҳуқуқвайронкунии
барои коррупсия шароит бавуҷудоваранда ҳисобида мешаванд:
- истифодаи мақоми худ дар ҳалли масъалаҳое, ки ба манфиатҳои
шахсӣ, хешовандони наздик ё шахсони сеюм дахл доранд;
- монеъ шудан ё ғайриқонунӣ дахолат кардан ба иҷрои фаъолияти
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва назоратӣ дар ҳудуди муайян, ё нисбати
объектҳо ва ё шахсони мушаххас (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
24.02.2017, №1385);
- иштирок ба сифати намояндаи манфиатҳои шахсони воқеӣ ва
ҳуқуқӣ аз рӯи корҳои мақоме, ки ин шахс дар он ҷо кор мекунад ё
зердасти вай мебошанд ё фаъолияти онҳоро назорат мекунад, аз ҷумла
иштирок ба сифати ҳимоятгари ҷамъиятӣ ё намоянда (ба истиснои
ҳолатҳои намояндагии қонунӣ) аз рӯи парвандаҳои гражданӣ,
иқтисодӣ, оилавӣ, ҷиноятӣ ё парванда оид ба ҳуқуқвайронкунии
маъмурӣ (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1385);
- иштирок дар қиморбозиҳои пулӣ ё қиморбозиҳои дигари
характери молумулкӣ дошта бо шахсони мансабдори болоӣ ё тобеъ ва ё
аз ягон ҷиҳати корӣ ё хизматӣ ба онҳо тобеъ (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 26.12.2011, №772);
- машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ, иштирок дар идораи
фаъолияти ҷамъияти хоҷагидор ё дигар ташкилоти тиҷоратӣ, аз ҷумла
дар ҳайати мақомоти идоракунии ташкилоти тиҷоратӣ, ки узвият дар
онҳо бе изҳори иродаи махсуси фардӣ ғайриимкон аст, ба истиснои
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ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1385);
- узвият дар мақомоти идоракунӣ, шӯроҳои нозирон ё парасторон,
мақомоти дигари ташкилотҳои ғайритиҷоратии хориҷӣ ва воҳидҳои
сохтории дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон амалкунандаи онҳо, агар
қонунгузорӣ ё шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон
тартиби дигарро пешбинӣ накарда бошанд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 24.02.2017, №1385);
- пешбарӣ ва (ё) таъин намудан ба мансаб ба сифати шахси ба
иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ё шахсони ба онҳо баробар
кардашуда, дар сурати мавҷуд будани мамониатҳо барои ишғол
намудани чунин мансаб, ки дар моддаи 9 Қонуни мазкур пешбинӣ
шудаанд, ё дидаву дониста риоя накардани маҳдудиятҳои
муқарраркардаи ҳамин Қонун дар мавриди хизмати якҷояи
хешовандони наздик, дидаву дониста, ғайриқонунӣ аз мансаб озод
намудан ё ба мансаби дигар гузаронидани кормандон;
- пешниҳоди бартариятҳои бо қонун пешбининагардида
(протексионизм) зимни таъин ва (ё) пешбарӣ ба хизмати давлатӣ,
таҳсил, фаъолияти илмӣ ва фаъолияти дигари ба онҳо монанд;
- вайрон кардани тартиби бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
муқарраршудаи баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон, ба назар нагирифтани
бартарият, имтиёзҳо ва навбати бо қонунгузорӣ ё санадҳои дигари меъёрии
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраршуда ё аз ҳолатҳои мушаххас
бармеомада дар мавриди ҳалли онҳо;
- ғайриқонунӣ аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ талаб намудани иҷрои
шартҳои иловагӣ, пешниҳоди ҳуҷҷатҳо ва талаботи дигари бо санадҳои
меъёрии ҳуқуқӣ пешбининагардида, ба вуҷуд овардани дигар монеаҳои
сунъӣ ва ғайриқонунӣ зимни таъин (интихоб) намудан ва (ё) пешбарӣ
намудан ба мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ, ҷобаҷогузорӣ,
ҷойивазкунӣ, таҳсил, фаъолияти илмӣ ва дар мавриди амалӣ намудани
дигар ҳуқуқу ӯҳдадориҳо ва вазифаҳои хизматчии давлатӣ (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12.2011, №772);
- ҳангоми амалӣ намудани фаъолият ва ҳуқуқу ӯҳдадориҳои
мансабӣ аз рӯи ғараз ва манфиати шахсӣ қабул намудани қарорҳо ва
дигар санадҳои ғайриқонунӣ, содир намудани амалҳои ғайриқонунӣ, аз
ҷумла оиди ба кор қабул намудан ва аз кор озод намудани шахс ва
дигар амалҳое, ки ҳуқуқу манфиатҳои дигар шахсони воқеӣ ва
ҳуқуқиро поймол мекунанд ва ба онҳо зарар мерасонанд (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12.2011, №772);
- пешниҳод намудани (гузашт кардани) ваколатҳо оид ба танзими
давлатии фаъолияти соҳибкорӣ ва назорати фаъолияти соҳибкорӣ ба
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки ба чунин фаъолият машғуланд.
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2. Аз ҷониби шахсони ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ё
шахсони ба онҳо баробар кардашуда содир намудани яке аз
ҳуқуқвайронкуниҳои дар қисми 1 моддаи мазкур нишон додашуда, агар
он таркиби ҷиноятро надошта бошад, боиси ҷазои интизомӣ дар шакли
сарзаниш, танбеҳ, танбеҳи қатъӣ ё озод намудан аз мансаб мегардад
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1386).
3. Содир кардани ду ва зиёда ҳуқуқвайронкунии дар боло
зикргардида ё такроран дар давоми сол баъди татбиқи ҷазои интизомӣ
содир намудани чунин ҳуқуқвайронкунӣ асос барои озод намудан аз
мансаб мегардад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1386).

Моддаи 12. Ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии ба коррупсия
алоқаманд
1. Кирдорҳои зерини шахсони ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ
ваколатдор ва шахсони ба онҳо баробар кардашуда, агар дар онҳо
таркиби ҷиноят мавҷуд набошад, ҳуқуқвайронкунии маъмурии ба
коррупсия алоқаманд ҳисобида мешаванд:
- барои фаъолияти худ аз мақомоти давлатӣ, ташкилотҳое, ки
шахси мазкур дар онҳо вазифаҳои дахлдорро иҷро намекунад, инчунин
аз ташкилотҳои ғайридавлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва шахсони
воқеӣ дар шакли пул, хизматрасонӣ ва дигар шаклҳо гирифтани ҳар
навъ подоши иловагӣ, агар бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҳолатҳои дигаре пешбинӣ нашуда бошанд;
- қабул кардани тӯҳфа ва дигар хизматрасониҳо вобаста ба иҷрои
вазифаҳои давлатӣ ё ба онҳо баробар кардашуда аз шахсони аз рӯи
вазифа тобеъ (ба истиснои армуғонҳои рамзӣ ва нишони эҳтиром
ҳангоми чорабиниҳои расмӣ ва маросимҳои дигар, ки арзиши
умумиашон дар як сол аз 100 нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд нест),
инчунин пешниҳод намудани ин гуна тӯҳфаву хизматрасониҳо ба шахси
мансабдори болоӣ (Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 06.10.2008,
№419; аз 26.12.2011, №772);
- истифодаи бартариятҳои бо қонун пешбининагардида дар
гирифтану баргардонидани кредит ва қарзи бонкӣ ва дигар ташкилотҳо,
харидани коғазҳои қиматнок, молу мулки ғайриманқул, дигар амвол,
пардохти андозҳои давлатӣ ва иҷрои дигар ӯҳдадориҳо (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 26.12.2011, №772);
- додани бартарият ва имтиёзҳои ғайриқонунӣ ё беасос ба
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар мавриди таҳия ва қабули қарорҳо, ҷойгир
кардани фармоишҳои давлатӣ, дигар фармоишҳои аз ҳисоби буҷети
давлатӣ ва ё ташкилотҳо новобаста аз шакли моликият
маблағгузоришаванда, тақсимоти воситаҳои молиявию моддӣ,
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захираҳои энергетикӣ ва табиӣ, пардохти андозҳо ва баргардонидани
қарзҳо ва иҷрои дигар ӯҳдадориҳои молиявию моддӣ;
- бе қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳуқуқи моликият ё
ба истифодаи муваққатӣ ба ташкилотҳои ғайридавлатӣ, иттиҳодияҳои
ҷамъиятӣ ё шахсони воқеӣ ройгон додани захираҳои молиявӣ ва
моддии ба фондҳои давлатӣ, субъектҳои давлатии хоҷагидор ва дигар
субъектҳои хоҷагидор тааллуқдоштае, ки дар моликияти онҳо ҳиссаи
давлат на кам аз нисфро ташкил медиҳад;
- бо мақсадҳои шахсӣ, гурӯҳӣ ва мақсадҳои дигари ғайрихизматӣ
истифода намудани биноҳо, воситаҳои нақлиёт ва алоқа, воситаҳои
электронӣ, маблағҳо ва молу мулки дигари давлатӣ, ки барои адои
вазифаҳои давлатӣ вобаста карда шудаанд, агар он бо қонунҳо
пешбинӣ нагардида бошад, ба манфиатҳои давлат зарар расонад
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12.2011, №772);
- таъсис додан (ташкил кардан) ё аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва
ташкилотҳои давлатӣ маблағгузорӣ намудани ташкилотҳои тиҷоратие,
ки ба муассис (буҷети давлатӣ, ташкилотҳои мазкур) ҳисса ҷудо
намекунанд;
- восита ва захираҳои молиявию моддии давлатиро ба фондҳои
интихоботии номзадҳои ҷудогона ва ҳизбҳои сиёсӣ гузаронидан
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12.2011, №772);
- беасос иҷро накардани дархост, пешниҳод, амр, дастур, қарор ва
дигар санадҳои дар доираи ваколаташон қабулнамудаи мақомоти
ҳифзи ҳуқуқ, назоратӣ ва судӣ (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
26.12.2011, №772);
- ба манфиатҳои шахсӣ ё гурӯҳӣ истифода намудани маълумоте,
ки ҳангоми иҷрои вазифаҳои давлатӣ ба даст омада, паҳнкунии он
манъ карда шудааст;
- ғайриқонунӣ дахолат кардан ба фаъолияти субъектҳои
хоҷагидор, риоя накардани мустақилият ва ҳуқуқу манфиатҳои онҳо,
ғайриқонунӣ барҳам додан ё азнавташкилдиҳии онҳо, дахолат ба таъин
(интихоб) ба мансаб ва аз мансаб озод намудани роҳбарон ва
кормандони субъектҳои хоҷагидори ғайридавлатӣ, маҳдуд намудани
рақобат дар бозори мол (иҷрои кор ва хизматрасонӣ) (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 26.12.2011, №772);
- ғайриқонунӣ аз ҳисоб баровардан, вайрон кардани тартиби
нархгузорӣ ва ба фурӯш баровардани молу мулк, гузаронидани музояда
ва тендерҳо оид ба хусусигардонии молу мулки давлатӣ ва хариди
давлатии мол (иҷрои кор ва хизматрасонӣ), ки ба манфиатҳои давлат,
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ зарар расонидааст, инчунин аз тарафи
роҳбарони ташкилотҳои давлатӣ худсарона ба иҷора додан ё
фурӯхтани амволи давлатӣ, беасос вайрон намудани молу мулки
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ғайриманқули давлатӣ (Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12.2011,
№772; аз 24.02.2017, №1385);
- ғайриқонунӣ ё бо шартҳои ба манфиатҳои давлат ва ташкилотҳо
ошкоро номувофиқ ба истифода, киро ё иҷора додани воситаҳои асосӣ,
замин ва дигар сарватҳои моддию табиӣ ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ,
ғайриқонунӣ рад намудани додан ё кашида гирифтани онҳо;
- пинҳон намудан аз баҳисобгирӣ, ба расмият надаровардани
ҳуқуқвайронкуниҳои
маъмурии
ошкоршуда,
ғайриқонунӣ
аз
ҷавобгарии маъмурӣ озод намудан ё доир ба ин ҳуқуқвайронкуниҳо
қабул намудани қарорҳои ошкоро ба вазнинии кирдор номувофиқ,
инчунин
надидани
чораҳои
барқароркунии
зарари
бо
ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ расонидашуда;
- тартиб додан, ба расмият даровардан, тасдиқ намудан ё ба қайд
гирифтани санадҳо, аҳдҳо ва шартномаҳо, эъломияҳо, ҳуҷҷатҳои
ибтидоии муҳосибавӣ оид ба хариду фурӯш, ҳадя кардан, иваз намудан,
гарав, молтаъминкунӣ, киро, иҷора, хусусигардонӣ, аз ҳисоб
баровардан, харид намудан ва дигар аҳдҳо оид ба ихтиёрдорӣ,
истифода ва интиқоли молу мулк (иҷрои кор, хизматрасонӣ), ки дар
онҳо нарх, миқдор, ҳаҷм, соли истеҳсол ва дигар нишондиҳандаҳои
молу мулк (мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ) таҳриф карда шуда, ба ин
восита ба манфиатҳои давлат, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ зарар расонида
шудааст (Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12.2011, №772; аз
24.02.2017, №1385);
- ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар татбиқи ҳуқуқу манфиатҳои
қонуниашон ба вуҷуд овардани монеаҳои сунъӣ, аз онҳо талаб кардани
ҳуҷҷатҳо ва маълумоте, ки қонунгузорӣ пешниҳодкунии онро аз
ҷониби ин шахсон пешбинӣ намекунад, ё рад кардани ба онҳо додани
чунин санаду маълумот, ки бо санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешбинӣ
гардидааст, кашол додани пешниҳодкунии маълумот, додани
маълумоти нопурра ё таҳрифшуда, беасос кашида гирифтан ё ба гарав
гирифтани ҳуҷҷатҳои ба онҳо тааллуқдоштаи тасдиқкунандаи ҳуқуқ;
- ба шахсони ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ва ба онҳо
баробар кардашуда пешниҳод намудани неъматҳои моддиву ғайримоддӣ,
хизматрасонӣ ва фоида ҷиҳати моилкунии онҳо ба кирдори (ҳаракат ё
беҳаракатии) дахлдор ба манфиати шахси пешниҳодкунандаи ин неъмату
хизматҳо. Шахсоне, ки неъматҳои моддиву ғайримоддӣ, тӯҳфа ва
хизматрасониро ба шахсони ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ ё ба онҳо
баробар кардашуда дар натиҷаи тамаъҷӯии онҳо пешниҳод намуда, дар
ин бора ихтиёрӣ ба мақомоти мубориза бар зидди коррупсия хабар
додаанд, ба ҷавобгарӣ кашида намешаванд;
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- ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ пешниҳод накардани хабару
маълумоти мавҷуда оид ба ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии ба
коррупсия алоқаманд ё ҷиноятҳои хусусияти коррупсионидошта;
- ба мақомоти барои баррасӣ ва қабули қарор ваколатдор
пешниҳод накардан ё сари вақт пешниҳод накардани санад ва маводи
тафтишу санҷиш, ки дар онҳо оид ба ҳуқуқвайронкуниҳо маълумот
мавҷуд аст, сарфи назар аз натиҷаҳои он (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 26.12.2011, №772);
- иҷро накардани чорабиниҳои барномаҳои давлатии
зиддикоррупсионӣ ва нақшаи татбиқи ин барномаҳо (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1386);
- саркашии бадқасдонаи шахси ба пешбурди баҳисобгирии
муҳосибавӣ ваколатдор ё роҳбари ташкилот аз барасмиятдарории
амалиётҳои молиявию хоҷагидорӣ, ки қонун пешбинӣ кардааст, ё ба
асноду ҳисоботҳои молиявӣ, муҳосибавӣ ва оморӣ даровардани
маълумотҳои таҳрифшуда оид ба фаъолият ё амалиётҳои молиявию
хоҷагидорӣ, инчунин нобуд кардани асноди молиявӣ ва дигар асноди
баҳисобгирӣ.
2. Содир кардани ҳуқуқвайронкуниҳои дар қисми 1 моддаи
мазкур зикршуда аз ҷониби шахсони ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ
ваколатдор ё ба онҳо баробар кардашуда, агар дар кирдорҳои онҳо
таркиби ҷиноят мавҷуд набошад, барои кашидан ба ҷавобгарии
пешбининамудаи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии
Тоҷикистон асос мегарданд (Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
26.12.2011, №772; аз 24.02.2017, №1385).
3. Содиркунии ду ва зиёда ҳуқуқвайронкунии маъмурии ба коррупсия
алоқаманд ё дар давоми сол, баъди додани ҷазои маъмурӣ такроран содир
намудани чунин ҳуқуқвайронкунӣ, барои дар асоси даъвои прокурор бо
қарори суд барҳам додани шахси ҳуқуқӣ ё қатъ намудани фаъолияти
соҳибкори инфиродӣ асос мегардад.
4. Ба ҷавобгарии маъмурӣ кашидани шахсони ба иҷрои вазифаҳои
давлатӣ ваколатдор ё шахсони ба онҳо баробар кардашуда барои
ҳуқуқвайронкунии маъмурии ба коррупсия алоқаманд онҳоро аз
ҷавобгарии интизомӣ озод намекунад.
Моддаи 13. Ҷавобгарӣ барои дастаҷамъона қабул кардани қарори
дорои хусусияти коррупсионӣ
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистоназ 26.12.2011, №772)
1. Ҷавобгарии бо Қонуни мазкур муқарраршуда барои қабули
қарори хусусияти коррупсионидошта, ки аз тарафи мақоми дастаҷамъӣ
қабул шудааст, дар сурате, ки он бевосита ба манфиати роҳбари ин мақом
ё хешовандони наздики ӯ ё ба манфиати шахсони сеюм равона шуда,
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роҳбари мақоми мазкур ба қабули ин қарор фаъолона мусоидат намуда
бошад, ё ба қабули он фаъолона мамониат накарда бошад, пурра ба ӯҳдаи
роҳбари ин мақом гузошта мешавад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
26.12.2011, №772).
2. Дар ташкилотҳое, ки роҳбарии мақоми дастаҷамъӣ аз тариқи
ҷамъиятӣ, роҳбарии маъмурӣ аз ҷониби мақоми иҷроия пеш бурда
мешавад,
ҷавобгарӣ
барои
қабули
қарорҳои
хусусияти
коррупсионидошта аз ҷониби мақоми коллегиалӣ, дар ҳолати ҷой
доштани кирдори дар қисми 1 ҳамин модда зикршуда ба ӯҳдаи роҳбари
мақоми иҷроия гузошта мешавад. (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
26.12.2011, №772).
Моддаи 14. Ҷиноятҳои хусусияти коррупсионидошта ва тартиби
баҳисобгирии онҳо
1. Ҷиноятҳои хусусияти коррупсионидошта, кирдорҳои дар қисми
махсуси Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардидае
ҳисоб мешаванд, ки аз тарафи шахсони ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ
ваколатдор ва ба онҳо баробар кардашуда бо ғараз ё дигар манфиатҳои
шахсӣ ва бо истифодаи мақоми хизматӣ содир шудаанд ё ба
ғайриқонунӣ пешниҳод намудани неъматҳои моддиву ғайримоддӣ,
бартарият ва имтиёзҳои дигар ба онҳо вобастаанд (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 26.12.2011, №772).
2. Ҷавобгарӣ барои ҷиноятҳои хусусияти коррупсионидошта бо
Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.
3. Феҳристи ҷиноятҳои хусусияти коррупсионидошта ва тартиби
баҳисобгирии омории онҳо бо дастурамале, ки аз тарафи мақомоти
ҳамоҳангсоз таҳия ва аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ
мегардад, муқаррар карда мешавад.
БОБИ 4. БАРТАРАФ НАМУДАНИ ОҚИБАТҲОИ
ҲУҚУҚВАЙРОНКУНИҲОИ БА КОРРУПСИЯ АЛОҚАМАНД
Моддаи 15. Ситонидани молу мулки ғайриқонунӣ гирифташуда ё
арзиши хизматрасонии ғайриқонунӣ
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12.2011, №772)
Молу мулк ва арзиши хизматрасоние, ки дар натиҷаи
ҳуқуқвайронкунии ба коррупсия алоқаманд ба даст оварда шудаанд, бо
тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
фоидаи давлат мусодира карда мешаванд (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 26.12.2011, №772).
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Моддаи 16. Беэътибор донистани санадҳои ба коррупсия
алоқаманд
Санадҳое, ки дар натиҷаи ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия
алоқаманд қабул гардидаанд, аз тарафи мақомоти ба қабули он
ваколатдор ё мақомоти болоӣ бо ташаббуси худ ё бо эътирози
прокурор ё аз тарафи суд бо даъвои прокурор ё шахсони манфиатдори
воқеӣ ва ҳуқуқӣ беэътибор дониста мешаванд.
БОБИ 5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

Моддаи 17. Дар бораи аз эътибор соқит донистани Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия"
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 декабри соли 1999 "Дар
бораи мубориза бар зидди коррупсия" (Ахбори Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1999, №12, моддаи 314) аз эътибор соқит
дониста шавад.
Моддаи 18. Мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода
шавад.
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Э. Раҳмонов

ш. Душанбе
25 июли соли 2005, №100
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ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДАР БОРАИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8.06.2007, №273; аз 11.03.2010
№603; аз 28.06.2011, №741; аз 01.08.2012, №900; аз 28.12.2012, №914; аз
22.07.2013, №1016; аз 28.12.2013, №1061; аз 26.07.2014, №1128, аз
25.12.2015, №1260, аз 15.03.2016, №1303, аз 24.02.2017, №1405; аз
24.02.2017, №1406; аз 30.05.2017, №1433; аз 3.08.2018, №1543; аз
4.04.2019, №1597; аз 2.01.2020, №1672)
Қонуни мазкур асосҳои ташкилию ҳуқуқии хизмати давлатӣ,
вазъи ҳуқуқӣ ва кафолатҳои иҷтимоии хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистонро муайян менамояд.
БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ
Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:
- дастгоҳи давлатӣ - низоми мақомоти давлатӣ, ки фаъолияти он
барои амалӣ намудани вазифа, функсия ва сиёсати давлат равона
шудааст;
- мақоми давлатӣ - ҷузъи таркибии дастгоҳи давлатӣ, ки тибқи
салоҳият ва сохтори муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ
ваколати давлатию ҳокимиятиро дар шакли ташкилию ҳуқуқии ба худ
хос амалӣ менамояд;
- мансаби давлатӣ - воҳиди сохтории мақоми давлатӣ, ки дар
доираи
салоҳияти
муқарраркардаи
Конститутсияи
Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои амалӣ намудани ҳокимияти давлатӣ, таъмини иҷрои
ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва
салоҳияти мақомоти давлатӣ таъсис дода шудааст (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1405);
- мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ - мансабҳое, ки
Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои амалӣ
намудани ҳокимияти давлатӣ муқаррар намудаанд;
- мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ (мансабҳои сиёсӣ ва
маъмурии хизмати давлатӣ) - мансабҳое, ки бо тартиби қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони
мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти
мақомоти давлатӣ муқаррар карда шудаанд;
- хизмати давлатӣ - фаъолияти касбии хизматчиёни давлатӣ, ки
барои таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии
ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ
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муқаррар карда шудааст (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014,
№1128);
- хизматчии давлатӣ - шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки
мансаби давлатии хизмати давлатии музднокро дар асоси касбӣ бо
мақсади таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии
ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ
ишғол намудааст;
- хизматчии давлатии сиёсӣ - хизматчии давлатӣ, ки фаъолияти ӯ
ба сиёсати умумидавлатӣ вобаста аст ва барои дар амал татбиқ
намудани сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъул
мебошад;
- хизматчии давлатии маъмурӣ - хизматчии давлатӣ, ки
ӯҳдадориҳои мансабии ӯ ба таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони
мансабдори давлатии ҳокимияти давлатӣ, мансабҳои сиёсии хизмати
давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ равона карда
шудааст;
-шахси мансабдори давлатӣ – шахси таъин ё интихобшуда, ки ба
таври доимӣ, муваққатӣ ё бо ваколати махсус вазифаи намояндаи
ҳокимияти давлатиро амалӣ менамояд, яъне бо тартиби муқаррарнамудаи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои ваколатҳои амрдиҳӣ нисбати
шахсоне мебошад, ки дар тобеияти хизматии ӯ қарор надоранд, инчунин
шахсе, ки вазифаҳои ташкилию амрдиҳӣ, маъмурию хоҷагидориро дар
мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳои давлатӣ, мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ҳамчунин дар субъектҳои хоҷагидори
давлатӣ ва дигар субъектҳои хоҷагидоре, ки дар онҳо ҳиссаи давлат на
кам аз нисфро ташкил медиҳад, ба таври музднок ё бемузд иҷро менамояд
ва шахсони ба онҳо баробаркардашуда; (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
24.02.2017, №1406);
- феҳристи мансабҳои давлатӣ - номгӯи мансабҳои давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар басти кории мақомоти ҳокимияти
давлатӣ ва идоракунӣ барои ба амал баровардани ҳокимияти давлатӣ,
таъмини иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори давлатии ҳокимияти
давлатӣ ва салоҳияти мақомоти давлатӣ пешбинӣ гардидааст;
- феҳристи хизматчиёни давлатӣ - махзани ягонаи маълумот ва
иттилоот оид ба теъдоди умумӣ ва ҳайати сифатии хизматчиёни
давлатии дастгоҳи давлатӣ, ки дар асоси шарҳи ҳол ва фаъолияти
касбии хизматчиёни давлатии алоҳида тартиб дода шуда, тибқи
ќонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маълумоти дорои сирри
давлатӣ мансубанд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014,
№1128);
- талаботи тахассусӣ - талаботе, ки бо мақсади муайян кардани
тайёрии касбӣ ва мувофиқат ба мансаби мушаххаси давлатии хизмати
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давлатӣ ба шаҳрвандон ҳангоми қабул шудан ба хизмати давлатӣ ва
хизматчиёни давлатӣ барои ишғоли мансаби баландтари давлатии
хизмати давлатї пешниҳод карда мешавад;
- категорияи мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ- мансабҳои
маъмурии хизмати давлатӣ, ки вобаста ба ҳаҷм, хусусият ва доираи
ӯҳдадориҳои мансабии хизматчии давлатии маъмурӣ тасниф мешаванд;
- ӯҳдадориҳои мансабӣ - ӯҳдадориҳои пешбининамудаи мансаби
муайяни давлатӣ, ки ҷавобгӯи мақсад ва вазифаҳои мақомоти давлатӣ
буда, хизматчии давлатӣ дар доираи меъёрҳои муқарраркардаи қонун
ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ иҷро мекунад
(Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 1.03.2010, №603);
- одоби хизматчии давлатӣ - маҷмӯи меъёрҳо, принсипҳо ва қоидаҳои
рафтори хизматӣ ва ғайрихизматии хизматчии давлатӣ, ки хислатҳои
ахлоқии фаъолияти касбӣ ва рафтори ӯро дар кор ва ҷомеа таҷассум
намуда, арзишҳои эътирофшудаи ахлоқи инсонӣ, талаботи маънавии
ҷомеаро нисбат ба хизматчии давлатӣ дар бар мегирад (Қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128; аз 3.08.2018, №1543);
-хориҷ карда шуд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.08.2018,
№1543);
-хориҷ карда шуд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.08.2018,
№1543);
-хориҷ карда шуд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.08.2018,
№1543);
- озмун-тартиби интихоби номзадҳо барои ишғоли мансабҳои
холии маъмурии хизмати давлатӣ бо роҳи муайян намудани дараҷаи
мутобиқати онҳо ба талаботи тахассусии мансаби ишғолшаванда
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603);
- аттестатсия - тартиби муайян намудани мувофиқати хизматчии
давлатии маъмурӣ ба мансаби ишғолнамуда бо роҳи баҳодиҳӣ ба
иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ, сатҳи дониш, малака ва тайёрии касбӣ
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603);
- баҳодиҳии фаъолияти хизматчии давлатӣ - тартиби муайян
кардани натиҷаҳои фаъолияти хизматчии давлатӣ бо роҳи
гузаронидани сӯҳбат дар бораи нишондиҳандаҳои иҷрои ӯҳдадориҳои
мансабӣ, дараҷаи комёб шудан ба натиҷаҳои пешбинишудае, ки ба
мақсаду вазифаҳои мақоми давлатӣ ва воҳиди сохтории он мувофиқат
мекунад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603);
- дастурамали мансабӣ - санаде, ки номгӯи мансаби давлатӣ,
талаботи тахассусии мушаххас нисбат ба ишғолкунандагони мансаби
мазкур, ӯҳдадориҳои мансабӣ, ҳуқуқ ва масъулияти хизматчии
давлатиро пешбинӣ мекунад
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
11.03.2010, №603).
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Моддаи 2. Ҳуқуқ ба хизмати давлатӣ
Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, қатъи назар аз миллат,
нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ ва
молумулкӣ ба хизмати давлатӣ ҳуқуқи баробар доранд.

Моддаи 3. Самтҳои асосии сиёсати давлатӣ дар соҳаи хизмати
давлатӣ
Самтҳои асосии сиёсати давлатиро дар соҳаи хизмати давлатӣ
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

Моддаи 4. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи хизмати
давлатӣ
Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи хизмати давлатӣ ба
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур ва
дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин
санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон эътироф намудааст,
иборат мебошад. (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1405);
Моддаи 5. Низоми хизмати давлатӣ
1. Ба низоми хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил
мешаванд:
- хизмати давлатии шаҳрвандӣ;
- хизмати давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ;
- хизмати давлатии ҳарбӣ.
2. Хизмати давлатии шаҳрвандӣ ҳамчун фаъолияти касбии
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мансабҳои давлатии хизмати
давлатӣ тибқи Қонуни мазкур ба амал бароварда мешавад (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128).
Намудҳои алоҳидаи хизмати давлатии шаҳрвандӣ мувофиқи
қонунгузории дахлдори соҳавӣ, бо назардошти принсипҳои асосӣ ва
муқаррароти умумии Қонуни мазкур ба танзим дароварда мешаванд
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603).
3. Хизмати давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ фаъолияти касбии
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мансабҳои давлатии хизмати
давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ буда, ба таъмини қонуният, амният,
тартиботи ҳуқуқӣ, ҳифзи ҳуқуқ, озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин
мубориза бар зидди ҷинояткорӣ нигаронида мешавад.
4. Хизмати давлатии ҳарбӣ фаъолияти касбии шаҳрвандони
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мансабҳои давлатии хизмати давлатии
мақомот ва ҷузъу томҳои ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии
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Тоҷикистон, дигар Қӯшунҳо ва сохторҳои ҳарбӣ буда, ба таъмини
мудофиа ва амнияти давлат нигаронида мешавад.
5. Хизмати давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизмати давлатии
ҳарбӣ мувофиқи қонунгузории дахлдори соҳавӣ, бо назардошти
принсипҳо ва муқаррароти
умумии Қонуни мазкур ба танзим
дароварда мешаванд.
6. Хизмати давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизмати давлатии
ҳарбӣ ва намудҳои алоҳидаи хизмати давлатии шаҳрвандӣ дар қисме,
ки бо қонунгузории соҳавӣ ба танзим дароварда нашудааст, бо Қонуни
мазкур ва санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки тибқи қонуни мазкур қабул
карда шудаанд, ба танзим дароварда мешаванд.

Моддаи 6. Доираи амали Қонуни мазкур
1. Амали Қонуни мазкур нисбат ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва
хизматчиёни давлатии маъмурӣ, ки мансабҳои давлатии хизмати
давлатиро дар мақомоти зерини давлатӣ ишғол менамоянд, татбиқ
мегардад:
- Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Дастгоҳи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон;
- Дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон;
- Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои он (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.07.2013, №1016);
- Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Дастгоҳи он (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.12.2013, №1061);
- Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15.03.2016, №1303);
- дастгоҳҳои судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- вазоратҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои онҳо;
- кумитаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои онҳо;
- мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои ҳарбӣ (барои хизматчиёни
давлатии шаҳрвандӣ) (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010,
№603);
- дастгоҳи Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии
Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- идораҳои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои
онҳо;
- мақомоти дигари марказии ҳокимияти иҷроияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва сохторҳои онҳо;
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- намояндагиҳои доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилотҳои
байналмилалӣ, байнидавлатӣ (байниҳукуматӣ);
- мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон.
2. Ба хизматчиёни давлатии маъмурӣ инчунин шахсони
мансабдори мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, баробар карда
мешаванд, ки номгӯи мансабҳои онҳоро Феҳристи мансабҳои давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.
3. Амали Қонуни мазкур нисбат ба шахсони мансабдори давлатии
ҳокимияти давлатӣ ва кормандони ташкилоту муассисаҳои зерини
давлатӣ татбиқ намегардад:
- Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- раис, муовинони раис, судяҳои Суди конститутсионӣ, Суди Олӣ,
Суди Олии иқтисодӣ, Суди ҳарбӣ, Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, Суди
иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои иқтисодии
вилоят ва шаҳри Душанбе;
- кормандони корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳои
давлатӣ (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603);
-хизматчиёни граждании (ҳайати техникӣ ва хизматрасони)
мақомоти давлатӣ (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.08.2018, №1543);
- кормандони дигар сохторҳои давлатие, ки дар қисми якуми
ҳамин моддаи Қонуни мазкур номбар нашудаанд.
Моддаи 7. Принсипҳои асосии хизмати давлатӣ
1. Хизмати давлатӣ ба принсипҳои зерин асос меёбад:
- волоияти Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- афзалияти ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд;
- ягонагии низоми хизмати давлатӣ, новобаста аз таҷзияи
ҳокимияти давлатӣ ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ;
- садоқат ба Ватан ва ба халқи Тоҷикистон;
- инсондӯстӣ ва адолати иҷтимоӣ;
- хусусияти дунявӣ доштани хизмати давлатӣ;
- ғайриҳизбӣ будани хизматчиёни давлатии мақомоти дахлдори
давлатӣ, ки тибқи Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
муайян гардидаанд;
- шаффофият дар хизмати давлатӣ, ба ҷуз фаъолияте, ки сирри
давлатӣ ва дигар сирри бо қонун ҳифзшазандаро ташкил медиҳад;
- касбият ва салоҳиятнокии хизматчии давлатӣ;
- ихтиёрӣ ва дастрас будани хизмати давлатӣ;
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- ҳисоботдиҳанда будани хизматчии давлатӣ;
- устувории ҳайати шахсии мақоми давлатӣ;
- баландравии мансабии хизматчии давлатӣ дар асоси қобилият,
истеъдод, тайёрии касбӣ ва талаботи тахассусӣ;
- баҳодиҳӣ ба фаъолияти хизматчии давлатӣ дар асоси
дастовардҳои хизматӣ.
2. Хизмати давлатӣ инчунин ба дигар принсипҳо, ки ба
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифат надоранд, асос ёфта
метавонад.

Моддаи 71. Одоби хизматчии давлатӣ (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128)
1. Одоби хизматчии давлатӣ бо Кодекси одоби хизматчии
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, кодексҳои соҳавии одоби хизматчии
давлатӣ, Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба танзим дароварда мешавад.
2. Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодексҳои соҳавии одоби
хизматчии давлатӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд (Қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603; аз 26.07.2014, №1128).

Моддаи 8. Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ
1. Барои татбиқи сиёсати ягонаи хизмати давлатӣ аз ҷониби
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ваколатдори соҳаи хизмати
давлатӣ таъсис дода мешавад, ки ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошад.
2. Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ:
- иҷрои Қонуни мазкурро дар доираи салоҳияти худ таъмин
менамояд;
- санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати давлатиро таҳия намуда,
бо тартиби муқарраргардида ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд;
- ба фаъолияти мақомоти давлатӣ оид ба риояи қонунгузорӣ дар
соҳаи хизмати давлатӣ назорат мекунад ва оид ба бекор кардани
қарорҳои мақомоти давлатӣ, ки хилофи қонунгузории ҷумҳурӣ қабул
гардидаанд, пешниҳод ирсол менамояд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 11.03.2010, №603);
- дар доираи салоҳияти худ санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи
хизмати давлатиро қабул менамояд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
11.03.2010, №603);
- дар доираи ваколатҳои худ бо тартиби пешбининамудаи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии
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маъмуриро доир ба риоя накардани талаботи санадҳои меъёрии
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати давлатӣ баррасӣ
менамояд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1433);
- роҳбарии методии хадамоти кадрии мақомоти давлатиро амалӣ
намуда, Низомномаи намунавии хадамоти кадрии мақомоти давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳия ва барои тасдиқ ба Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603);
- якҷоя бо мақомоти омори давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
шакли ҳисоботи омории соҳаи хизмати давлатиро муқаррар ва
дастурамали тартиб додани онҳоро тасдиқ менамояд (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603);
- маълумоти омори давлатиро оид ба соҳаи хизмати давлатӣ ҷамъ,
коркард ва нашр менамояд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010,
№603);
- тартиби анҷом додани озмун барои ишғоли мансабҳои холии
маъмурии хизмати давлатӣ, баҳодиҳии фаъолият, аттестатсия ва
ҷойивазкунии
(ротатсияи)
хизматчиёни давлатиро назорат ва
роҳбарии методии онро амалӣ менамояд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 11.03.2010, №603);
- фармоиши давлатии тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунӣ ва
такмили ихтисоси хизматчиёни давлатиро таҳия намуда, фаъолияти
мақомоти давлатиро дар ин самт ҳамоҳанг менамояд (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603);
- Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳия ва
барои тасдиқ ба Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод
менамояд;
- Феҳристи хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро пеш
мебарад;
- хориҷ карда шуд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010,
№603)
- мониторинги ҳолати кадрҳои хизмати давлатӣ ва захираи
кадрҳоро мегузаронад ва эҳтиёҷоти мақомоти давлатиро оид ба кадрҳо
пешбинӣ менамояд;
- хуқуқу манфиатҳои хизматчиёни давлатиро ҳифз менамояд;
- талаботи тахассусиро нисбат ба категорияҳои хизматчиёни
давлатии маъмурӣ таҳия ва тасдиқ мекунад (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603);
- махзани маълумоти захираи кадрҳои хизмати давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистонро тартиб медиҳад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 11.03.2010, №603);
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- дар таҳия ва татбиқи амалии барномаҳои давлатӣ оид ба такмил
додан ва баланд бардоштани нақши хизмати давлатӣ иштирок
менамояд;
- оид ба такмили низоми пардохти музди меҳнат ва ҳифзи
иҷтимоии хизматчиёни давлатӣ таклифҳо пешниҳод менамояд;
- дар таҳияи лоиҳаҳои шартномаҳои байналмилалӣ оид ба
масъалаҳои хизмати давлатӣ иштирок менамояд;
- барои бекор кардани санадҳои мақомоти давлатӣ, ки талаботи
санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати давлатиро вайрон мекунанд,
ба суд муроҷиат менамояд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010,
№603);
- якҷоя бо мақомоти тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон номгӯи
бемориҳоеро, ки барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии хизматчии
давлатӣ монеа мегарданд, таҳия ва тасдиқ менамояд (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603);
- салоҳияти дигареро, ки қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудаанд, амалӣ менамояд.
3. Низомнома ва сохтори мақоми ваколатдори соҳаи хизмати
давлатиро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.
4. Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ санадҳои меъёрии
ҳукуқии оид ба хизмати давлатӣ қабулнамудаи худро шарҳ медиҳад,
дар хусуси тартиби татбиқи хизмати давлатӣ тавсия ва дастурҳои
методӣ таҳия ва пешниҳод карда, ахбор нашр менамояд.
5. Мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳо новобаста аз
шакли ташкилию ҳуқуқӣ вазифадоранд вобаста ба масъалаҳои соҳаи
хизмати давлатӣ бо дархости хаттии мақоми ваколатдори соҳаи
хизмати давлатӣ иттилооти заруриро пешниҳод намоянд (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603).
БОБИ 2. ТАШКИЛ ВА АДОИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ
Моддаи 9. Хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
1. Хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба ҷой ва
нақши мақоми давлатӣ дар низоми мақомоти давлатӣ, амалӣ намудани
вазифа ва функсияҳои давлат, татбиқи салоҳияти мақомоти давлатӣ,
хусусияти ваколати мансабҳои мушаххас ва аҳамияти онҳо дар амалӣ
намудани сиёсати давлатӣ ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва маъмурӣ
тақсим мешаванд.
2. Таснифи хизматчиёни давлатӣ ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ
ва маъмурӣ дар Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
муайян мегардад, ки он аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ карда мешавад.
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Моддаи 10. Феҳристи мансабҳои давлатӣ ва категорияҳои
мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ
1. Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро
мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ, мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии
хизмати давлатӣ ташкил медиҳанд.
2. Барои хизматчиёни давлатии сиёсӣ категорияи мансабҳои
давлатӣ муқаррар карда намешавад.
3. Барои хизматчиёни давлатии маъмурӣ категорияи мансабҳои
давлатии зерин муқаррар карда мешавад:
- категорияи олӣ;
- категорияи якум;
- категорияи дуюм;
- категорияи сеюм;
- категорияи чорум;
- категорияи панҷум;
- категорияи шашум;
- категорияи ҳафтум.
4. Таснифи мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ ба категорияҳо
дар Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ
карда мешавад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603).
Моддаи 11. Талаботи тахассусӣ нисбати довталабони мансабҳои
давлатии хизмати давлатӣ
1. Бо мақсади таъмини салоҳияти мақомоти давлатӣ, баланд
бардоштани сатҳи касбии хизматчиёни давлатӣ ва мувофиқати
хизматчиёни давлатии маъмурӣ ба мансабҳои давлатии хизмати
давлатӣ талаботи тахассусӣ муқаррар карда мешавад (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603).
2. Талаботи тахассусӣ меъёри асосии хоста гирифтан,
ҷобаҷогузории кадрҳои хизмати давлатӣ ва омили муайянкунандаи
фаъолияти хизматчии давлатӣ дар мақомоти давлатӣ ба ҳисоб меравад.
3. Ба талаботи тахассусӣ, ки ба шахсони довталаби мансабҳои
давлатии хизмати давлатӣ пешниҳод мегарданд, дохил мешаванд:
- таҳсилоти олии касбӣ ва миёнаи касбӣ бо назардошти ихтисос ва
категорияи мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ;
- собиқаи умумӣ ва таҷрибаи кор аз рӯи ихтисос;
- адои хизмати ҳарбӣ барои ишғоли мансабҳое, ки қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128);
- собиқаи хизмати давлатӣ;
- донистани забони давлатӣ (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
28.06.2011, №741);
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- донистани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва
дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки иҷрои
ӯҳдадориҳои мансабии хизматчии давлатиро ба танзим медароранд
(Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.12.2012, №914; аз 24.02.2017,
№1405).
4. Сатҳи талаботи тахассусӣ барои хизматчиёни давлатии
маъмурӣ аз тарафи мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ муайян
карда мешавад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603).
5. Қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон метавонанд нисбат ба мансабҳои давлатии хизмати
давлатӣ талаботи дигари тахассусӣ муқаррар намоянд.
Моддаи 12. Хизматчиёни граждании (хайати техникӣ ва
хизматрасони) мақомоти давлатӣ (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
3.08.2018, №1543)
1. Хизматчиёни граждании (ҳайати техникӣ ва хизматрасони)
мақомоти давлатӣ шахсоне мебошанд, ки ба хизматрасонии техникӣ,
хоҷагӣ, молиявӣ, дигар таъминоти фаьолияти мақомоти давлатӣ ва
хизматчиёни давлатӣ машғуланд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
3.08.2018, №1543).
2. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои мансабии онҳо мувофиқи шартномаи
(қарордоди) меҳнатӣ мушаххас муайян карда мешаванд.
3. Номгӯи чунин мансаб ва касбҳо бо пешниҳоди мақоми
ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

Моддаи 13. Қабул шудан ба хизмати давлатӣ
1.Ба мансабҳои сиёсии хизмати давлатӣ
қабул шудани
шаҳрвандони
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
мувофиқи
тартиби
муқаррарнамудаи Конститутсия, Қонуни мазкур ва дигар санадҳои
меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128).
2. Ба мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ шаҳрвандони
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба синни 18 расидаанд, ба талаботи
тахассусии муқаррарнамудаи Қонуни мазкур ва дигар санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Чумҳурии Тоҷикистон мувофиқат мекунанд,
метавонанд қабул шаванд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014,
№1128).
3. Ҳангоми ба мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ қабул шудан
шаҳрвандон ба ғайр аз ҳуҷҷатҳои пешбининамудаи моддаи 26 Кодекси
меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод
менамоянд (Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128; аз
3.08.2018, №1543):
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- аризаи шахсӣ;
- эъломия дар бораи даромадҳо ва вазъи молумулкии худ (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.08.2018, №1543);
- маълумоти тиббӣ дар бораи вазъи саломатӣ;
- ҳуҷљатҳои дигаре, ки қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба хусусияти мансабҳои
давлатии хизмати давлатӣ пешбинӣ намудаанд.
4. Шаҳрванд ба хизмати давлатӣ бо тартиби муқаррарнамудаи
Қонуни мазкур қабул карда шуда, бо ӯ шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ
баста мешавад, ки намунаи онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ менамояд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128).
5. Шаҳрванде, ки ба хизмати давлатӣ қабул шудааст, бояд дар
мӯҳлати на дертар аз понздаҳ рӯз баъди ба хизмати давлатӣ дохил
шудан ҳиссаи дар сармояи оинномавии (шариконаи) ташкилотҳои
тиҷоратӣ доштаашро ба шахси дигар бо ҳуқуқи идораи ба боварӣ
асосёфта диҳад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.12.2015, №1260).
6. Муќаррар намудани њама гуна табъиз, ќатъи назар аз миллат,
нажод, љинс, забон, эътиќоди динї, вазъи иљтимої, мансабї ва
молумулкии шањрванд, њангоми дохил шудан ба хизмати давлатї манъ
аст (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2.01.2020, №1672).
Моддаи 14. Парвандаи шахсии хизматчии давлатӣ (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1405)
1. Парвандаи шахсии хизматчиёни давлатӣ аз тарафи хадамоти
кадрии мақоми дахлдори давлатӣ тартиб дода шуда, рафти адои
хизмати давлатӣ дар он қайд карда мешавад. (Қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 28.12.2012, №914; аз 24.02.2017,№1405).
2.Тартиби пешбурди парвандаи шахсии хизматчиёни давлатӣ ва
номгӯйи ҳуҷҷатҳои ба он дӯхташавандаро мақоми ваколатдори соҳаи
хизмати давлатӣ муайян менамояд (Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
25.12.2015, №1260; аз 24.02.201 1405).
Моддаи 15. Савганди хизматчии давлатӣ
1.Шаҳрванде, ки бори аввал ба мансаби маъмурии хизмати
давлатӣ қабул мешавад, дар ҳузури кормандони мақомоти давлатӣ
ботантана савганд ёд менамояд, ки матни он чунин аст:
«Ман (насаб, ном ва номи падар), шаҳрванди Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ба хизмати давлатӣ қабул шуда, ботантана ва бо ҳисси
масъулияти баланди ватандӯстӣ савганд ёд мекунам: (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128)
-адои хизмати давлатиро дар мақомоти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳамчун ифодаи боварии махсус аз тарафи ҷомеа ва давлат
дарк намуда,
106

-Конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намуда,
-дар фаъолияти худ принсипҳои қонуният, адолат, беғаразӣ ва
ростқавлиро ба роҳбарӣ гирифта,
-тибқи талаботи Кодекси одоби хизматчии давлатӣ бовиҷдонона ва
ба дараҷаи баланди касбӣ хизмат намуда,
-ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро эътироф ва эҳтиром намуда,
афзалияти манфиатҳои давлат ва ҷомеаро вазифаи асосии худ ҳисоб
мекунам.
Барои вайрон намудани савганди ёдкардаам худро дар назди ҷомеа
ва давлат масъул меҳисобам».
2. Ҳангоми савгандёдкунии хизматчии давлатӣ Парчами
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
гузошта мешаванд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1433).
3. Хизматчии давлатӣ рост истода, дасти росташро ба болои
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта, савганд ёд мекунад
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1433).
4. Шахси савгандёдкарда матни савгандро бо имзои шахсии худ
тасдиқ ва санаи қабули онро сабт менамояд. Матни савганд дар
парвандаи шахсии хизматчии давлатӣ нигоҳ дошта мешавад. (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1405).
5. Матни савганди хизматчиёни давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ
ва хизматчиёни давлатии ҳарбӣ тибқи қонунҳо ва санадҳои меъёрии
ҳуқуқии соҳавӣ муқаррар карда мешавад.

Моддаи 16. Ҳолатҳое, ки ба хизмати давлатӣ қабул намудани
шаҳрванд ва дар хизмати давлатӣ будани хизматчии давлатиро
истисно мекунанд
Шаҳрванд дар ҳолатҳои зерин наметавонад ба хизмати давлатӣ қабул
гардад ва ҳамчун хизматчии давлатӣ дар хизмати давлатӣ бошад:
-саркашӣ кардан аз адои ба расмият даровардани иҷозат ба
маълумоте, ки сирри давлатӣ ва дигар сирри бо қонун ҳифзшавандаро
дар бар мегирад, агар иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ ба истифодаи ин
маълумот вобастагӣ дошта бошад;
-агар шаҳрвандии давлати дигарро дошта бошад (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017,№1405);
-аз шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон баромада, шаҳрвандии
давлати дигарро гирифта бошад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
24.02.2017, №1405);
-нафақагири Ҷумҳурии Тоҷикистон ё давлати хориҷӣ бошад
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1405);
- мавҷудияти беморӣ, ки барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии
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хизмати давлатӣ монеа мегардад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
11.03.2010, №603);
-саркашӣ кардан аз пешниҳоди маълумоте, ки дар моддаи 31
Қонуни мазкур пешбинӣ шудааст;
-доштани доғи судӣ барои ҷиноятњои аз беэњтиётї содиркарда
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4.04.2019, №1597);
-агар барои содир кардани љиноятњои ќасдона мањкум шуда
бошад ё дар асоси моддаи 32 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии
Тољикистон барои содир намудани љиноятњои вазнин ва махсусан
вазнин аз љавобгарии љиноятї озод шуда бошад (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 4.04.2019, №1597);
-ҳолатҳои дигаре, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
мубориза бар зидди коррупсия» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудаанд.

Моддаи 17. Санҷиши маълумоте, ки аз тарафи шаҳрванд пешниҳод
карда мешавад
1. Маълумоти пешниҳоднамудаи шаҳрванд ҳангоми ҳалли
масъалаи ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ таъин шудани ӯ
мавриди санҷиш қарор дода мешавад.
2. Агар санҷиш ҳолатҳои барои ба мансаби давлатии хизмати
давлатӣ таъин шудани шаҳрванд монеъшавандаро ошкор намояд, ба ӯ
дар бораи радкунии таъин ба мансаби давлатӣ ва сабабҳои он хаттӣ
хабар дода мешавад.
3. Тартиби санҷиши маълумоти аз
тарафи шаҳрванд
пешниҳодшавандаро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.
Моддаи 171. Санҷиши махсус дар хизмати давлатӣ (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128)
Санҷиши махсус дар хизмати давлатӣ дар асоси дархости хаттии
роҳбари мақоми давлатӣ аз ҷониби мақоми дахлдори давлатӣ
гузаронида мешавад, агар баръало ошкор карда шавад, ки шахси дар
мансаби давлатии хизмати давлатӣ буда ё довталаби мансаби давлатии
хизмати давлатӣ дар эъломияҳо дар бораи даромад ва вазъи
молумулкиаш, ки тибқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
пешниҳод гардидаанд, иттилооти бардурӯғ дода бошад (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128).

Моддаи 18. Озмун барои ишғоли мансаби холии маъмурии хизмати
давлатӣ
1. Ишғол намудани мансаби холии маъмурии хизмати давлатӣ бо
роҳи озмун сурат мегирад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010,
№603).
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2. Қоидаҳои гузаронидани озмунро Низомнома дар бораи тартиби
гузаронидани озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати
давлатӣ, ки аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ
мегардад, муқаррар мекунад (Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
11.03.2010, №603; аз 28.12.2012, №914; аз 24.02.2017, №1405);
3. Ишғоли мансабҳои категорияи олӣ бе озмун сурат мегирад.
Дигар ҳолатҳои бе озмун ишғол намудани мансабҳои холии маъмурии
хизмати давлатӣ тибқи Низомнома дар бораи тартиби гузаронидани
озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ
муайян карда мешаванд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010,
№603).
Моддаи 19. Таҳсили хизматчиёни давлатӣ
1. Таҳсили хизматчиёни давлатӣ дар муассисаҳои таълимии
таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти миёнаи касбӣ ба амал бароварда
шуда, дар шакли тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунӣ, такмили ихтисос
ва таҷрибаомӯзӣ сурат мегирад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
25.12.2015, №1260).
2. Тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунӣ ва такмили ихтисоси
хизматчиёни давлатӣ дар асоси фармоиши давлатӣ, инчунин талаботи
мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.
3. Фармоиши давлатӣ оид ба тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунӣ
ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
пешниҳоди мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ аз тарафи
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Моддаи 20. Аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ
1. Бо мақсади муайян кардани мувофиқат ба мансаби
ишғолнамуда ва таъмини болоравии касбӣ аттестатсияи хизматчии
давлатии маъмурӣ (ба истиснои хизматчиёни давлатие, ки мансаби
сиёсии хизмати давлатӣ ва мансаби маъмурии хизмати давлатии
категорияи олиро ишғол мекунанд) гузаронида мешавад (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603).
2. Тартиб ва шартҳои гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни
давлатии маъмуриро Низомнома, ки аз тарафи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон тасдиқ мегардад, муайян менамояд.
Моддаи 201. Баҳодиҳӣ ба фаъолияти хизматчии давлатӣ (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603)
1. Бо мақсади назорати мунтазами рафти адои хизмати давлатӣ ва
ҷамъ намудани иттилоот дар бораи иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ дар
охири ҳар сол баҳодиҳии натиҷаи фаъолияти хизматчии давлатӣ
гузаронида мешавад.
109

2. Қоидаҳои гузаронидани баҳодиҳии фаъолияти хизматчии
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ менамояд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603).
Моддаи 21. Рутбаҳои тахассусии хизматчиёни давлатӣ
1. Барои хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон рутбаҳои
тахассусӣ муқаррар карда мешаванд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
28.12.2012, №914)
2.Тартиби ба хизматчиёни давлатӣ додани рутбаҳои тахассусиро
Низомнома, ки аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ
мегардад, муайян менамояд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
28.12.2012, №914).
3. Тартиби баробар донистани рутбаҳо ва унвонҳои ҳарбӣ,
дипломатӣ ва махсус ба рутбаҳои тахассусии хизматчиёни давлатии
шаҳрвандӣ аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда
мешавад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603).
Моддаи 22. Феҳристи хизматчиёни давлатӣ
Тартиби пешбурди Феҳристи хизматчиёни давлатиро, ки
маълумотро дар бораи хизматчиёни давлатӣ дар бар мегирад, мақоми
ваколатдор дар соҳаи хизмати давлатӣ муайян менамояд (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.12.2012, №914).
Моддаи 23. Асосҳои қатъ шудани хизмати давлатӣ
1.Хизмати давлатӣ ғайр аз асосҳои пешбиникардаи Кодекси
меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавридҳои зерин қатъ мегардад:
-истеъфои хизматчии давлатии сиёсӣ;
-расидан ба синни ниҳоии хизмати давлатӣ;
- қатъ намудани шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳиб шудан
ба шаҳрвандии давлати дигар ё тарки доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон
(Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.12.2015, №1260, аз
24.02.2017,№1405);
-гирифтани нафақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё давлати хориҷӣ
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1405);
- эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми айбдоркунии суд (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.12.2015, №1260);
- эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳалномаи суд дар бораи маҳдуд
намудани қобилияти амал ё ғайри қобили амал эътироф шудани
хизматчии давлатӣ; (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.12.2015, №1260)
-вайрон намудани тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба танзими анъана ва ҷашну маросимҳо
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(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 08.06.2007, №273);
-риоя накардани маҳдудиятҳое, ки Қонуни мазкур пешбинӣ
намудааст;
-ҳолатҳои дигаре, ки Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудаанд.
2.Аз мансаби давлатӣ озод намудани хизматчии давлатӣ аз
тарафи роҳбари мақоми давлатӣ, ки ҳуқуқи ба мансаби давлатии
хизмати давлатӣ таъин ва озод карданро дорад, мувофиқи санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.
3.Дар сурати норизо будани хизматчии давлатӣ аз озод намуданаш аз
мансаби давлатӣ ӯ ҳуқуқ дорад ба суд муроҷиат намояд.
Моддаи 24. Синни ниҳоии дар хизмати давлатӣ будан
Синни ниҳоии дар хизмати давлатӣ будан барои занон то 58солагӣ ва барои мардон то 63-солагӣ мебошад. Роҳбари мақоми
давлатӣ метавонад баъди мувофиқа бо мақоми ваколатдори соҳаи
хизмати давлатӣ бо қарори (амри) худ мӯҳлати дар хизмати давлатӣ
будани хизматчии давлатии ба синни ниҳоӣ расидаро то ду сол дароз
намояд. Дар ин сурат бо хизматчии давлатӣ шартномаи (қарордоди)
мӯҳлатноки меҳнатӣ баста мешавад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
28.12.2012, №914).

Моддаи 25. Истеъфои хизматчии давлатии сиёсӣ
1. Истеъфо қатъ ёфтани хизмати давлатӣ мувофиқи аризаи хаттии
хизматчии давлатии сиёсӣ буда, асоси он монеаи сиёсӣ барои минбаъд
ишғол намудани мансаби сиёсии хизмати давлатӣ мебошад.
2. Истеъфо аз тарафи мақоми давлатии ваколатдор қабул ё рад карда
мешавад. Дар сурати рад кардани истеъфо хизматчии давлатии сиёсӣ бояд
иҷрои ӯҳдадориҳои мансабиашро давом диҳад ва ё бо тартиби
муқаррарнамудаи қонунгузорӣ дар бораи бо хоҳиши худ аз мансаби сиёсии
хизмати давлатӣ озод карданаш муроҷиат намояд.
Моддаи 26. Захираи кадрҳои хизмати давлатӣ (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603)
1. Захираи кадрҳои хизмати давлатӣ бо мақсади таъмини хизмати
давлатӣ бо кадрҳо, болоравии мансабии хизматчии давлатӣ дар асоси
дастовардҳои хизматӣ, қобилият, истеъдод ва тайёрии касбӣ, сари вақт
ишғол намудани мансабҳои холии маъмурии категорияҳои сеюм, дуюм,
якум, олӣ ва мансабҳои сиёсӣ ташкил карда мешавад.
2. Захираи кадрҳои хизмати давлатӣ аз ҳисоби мутахассисони
босалоҳият, ташаббускор, дорои сатҳи баланди тайёрии касбӣ,
ќобилияти ташкилотчигӣ ва малакаи идоракунӣ ташаккул меёбад.
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3. Тартиби ташаккул ва кор бо захираи кадрҳои хизмати
давлатиро Низомнома дар бораи захираи кадрҳои хизмати давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ мегардад, муқаррар менамояд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
11.03.2010, №603).
Моддаи 261. Ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи
хизмати давлатӣ (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603)
1. Дар мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади
истифодаи самараноки маҳорати касбии хизматчиёни давлатӣ ва
пешгирии зуҳуроти коррупсионї ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои
роҳбарикунандаи хизмати давлатӣ анҷом дода мешавад.
2. Қоидаҳои гузаронидани ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои
роҳбарикунандаи хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603).
БОБИ 3. ВАЗЪИ ҲУҚУҚИИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ

Моддаи 27. Ҳуқуқҳои хизматчии давлатӣ
1. Хизматчии давлатӣ ҳуқуқ дорад:
- дар доираи ваколатҳои худ дар баррасии масъалаҳо ва қабули
қарор иштирок намуда, иҷрои онҳоро аз тарафи мақомоти дахлдор ва
шахсони мансабдор талаб намояд;
- иттилоот ва маводи барои иҷрои ваколат ва ӯҳдадориҳои
мансабиаш заруриро бо тартиби муқарраргардида талаб карда гирад;
- муайян намудани доираи ӯҳдадориҳои мансабиашро аз роҳбари
худ талаб намояд;
- ба тайёркунӣ, аз нав тайёркунӣ, такмили ихтисос ва
таҷрибаомӯзӣ дар муассисаҳои таълимии дахлдор аз ҳисоби маблағҳои
буҷети давлатӣ фаро гирифта шавад;
- ба фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ машғул шавад;
- бо маводе, ки ба адои хизмати давлатии ӯ дахл дорад, аз ҷумла
парвандаи шахсӣ бемамоният шинос шавад (Қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 25.12.2015, №1260; аз 24.02.2017, №1405);
- дар хизмати давлатӣ, бо назардошти тахассус, қобилияти касбӣ
ва сатҳи иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии худ, баланд равад;
- дар сурати айбдоркунии беасос гузаронидани санҷиши
хизматиро талаб намояд ва бо натиҷааш шинос шавад (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.12.2015, №1260);
- бо ташаббуси худ фаъолиятро дар хизмати давлатӣ қатъ намояд;
- тибқи талаботи қонунгузорӣ бо нафақа таъмин гашта, аз ҳифзи
иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ бархурдор бошад;
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- оид ба такмили хизмати давлатӣ ба мақоми давлатие, ки дар он
фаъолият мекунад, инчунин ба мақомоти давлатии болоӣ ва шахсони
мансабдори он таклиф пешниҳод намояд.
2. Ҳуқуқҳои хизматчиёни давлатии сиёсӣ бо дигар санадҳои меъёрии
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ муайян карда мешаванд.

Моддаи 28. Ӯҳдадориҳои асосии хизматчии давлатӣ
1. Хизматчии давлатӣ ӯҳдадор аст:
- Конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намояд;
- ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин ҳуқуқ ва
манфиатҳои шахсони ҳуқуқиро риоя, ҳифз ва эҳтиром намояд;
- муроҷиати шахсони воќеї ва њуќуќиро тибқи тартиби
муқаррарнамудаи ќонунгузорӣ баррасӣ намуда, аз рӯи онҳо чораҳои
дахлдор андешад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2.01.2020, №1672);
- интизоми давлатӣ ва хизматиро риоя намояд;
- меъёрҳои муқаррарнамудаи Кодекси одоби хизматчии давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистонро дастури фаъолияти худ қарор дода, ҳолатҳои
бархӯрди манфиатҳоро ҳангоми иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ истисно
намояд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603);
- фармон, фармоиш ва амрҳои роҳбарон, қарор ва дастури
мақомоти болоӣ ва шахсони мансабдорро, ки дар доираи ваколати
онҳо дода шудаанд, иҷро намояд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
28.12.2012, №914);
- сирри давлатӣ ва сирри дигари бо қонунҳо ҳифзшавандаро, аз
ҷумла баъди қатъи хизмати давлатӣ, дар давоми мӯҳлати
муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ нигоҳ дорад;
- ҳангоми иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ маълумотро дар бораи
ҳаёти шахсӣ, шаъну шарафи шаҳрвандон махфӣ нигоҳ дорад, аз онҳо
пешниҳод намудани чунин маълумотро талаб накунад (ба истиснои
мавридҳои муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон);
- ҳифзи моликияти давлатиро таъмин намояд;
- агар манфиати шахсии хизматчии давлатӣ барои иҷрои
ӯҳдадориҳои мансабӣ монеа гардад, ё ба манфиати давлатӣ мухолифат
кунад ва ё боиси дигар ҳолатҳои бархӯрди манфиатҳо гардад, бояд ба
роҳбари мақоми давлатӣ, ки барои таъин ва озод намудани ӯ аз мансаб
салоҳият дорад, хабар диҳад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
11.03.2010, №603);
-аз рӯзи гирифтани иттилооти расмӣ дар бораи қатъ намудани
шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё соҳиб шудан ба шаҳрвандии
давлати дигар ба роҳбари мақоми давлатӣ, ки ҳуқуқи ба мансаб таъин
ва аз мансаб озод намуданро дорад, хабар диҳад (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1405);
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- сатҳи касбӣ ва тахассусии худро барои иҷрои самараноки
ӯҳдадориҳои мансабӣ баланд бардорад;
- мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур савганд ёд
кунад.
2. Ӯҳдадориҳои мушаххаси хизматчии давлатӣ, ки аз ӯҳдадориҳои
асосӣ бармеоянд, тибқи талаботи тахассусӣ муайян карда шуда, дар
дастурамалҳои мансабие, ки аз тарафи роҳбарони мақомоти давлатии
дахлдор тасдиқ карда мешаванд, инъикос мегарданд. Қоидаҳои таҳияи
дастурамалҳои мансабии хизматчиёни давлатии маъмурии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз тарафи мақомоти ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ
тасдиқ карда мешаванд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010,
№603).
3. Ӯҳдадориҳои хизматчиёни давлатии сиёсӣ бо дигар санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ муқаррар карда мешаванд.
Моддаи 29. Ӯҳдадориҳои иловагии хизматчии давлатии маъмурӣ
1. Бо розигии хизматчии давлатии маъмурӣ ва роҳбари мақоми
давлатӣ мумкин аст ба зиммаи хизматчии давлатии маъмурӣ иҷрои
ӯҳдадориҳои иловагии хизмати давлатӣ вогузошта шавад.
2. Ҳаҷми пардохти иловапулиро барои иҷрои ӯҳдадориҳои
иловагии хизмати давлатӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон муайян менамоянд.

Моддаи 30. Маҳдудиятҳо вобаста ба хизмати давлатӣ
Хизматчии давлатӣ ҳуқуқ надорад:
- бе иҷозати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мукофот,
унвонҳои фахрӣ ва махсуси давлатҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои
байналмилалиро қабул намояд;
- ҳангоми иҷрои ваколатҳои мансабӣ аз хизматрасониҳои
шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ ба манфиати шахсӣ истифода барад;
- дар дигар амалҳо, аз ҷумла корпартоиҳо, ки фаъолияти
мақомоти давлатӣ ва иҷрои ӯҳдадориҳои мансабиро халалдор
месозанд, иштирок намояд;
- ба ҳайати мақомоти идоракунӣ, шӯроҳои нозирон ё парасторон,
мақомоти дигари ташкилотҳои ғайритиҷоратии хориҷӣ ва воҳидҳои
сохтории онҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон шомил гардад, агар
қонунгузорӣ ё шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон
тартиби дигарро пешбинӣ накарда бошанд (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 25.12.2015, №1260);
- дар идораи фаъолияти ҷамъияти хоҷагидор ё дигар ташкилоти
тиҷоратӣ иштирок кунад, аз ҷумла ба ҳайати мақомоти идоракуни
ташкилоти тиҷоратӣ, ки узвият дар онҳо бе изҳори иродаи махсуси
фардӣ ғайриимкон аст, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонунгузории
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Ҷумҳурии Тоҷикистон
пешбинӣ кардааст (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 25.12.2015, №1260);
- дар бонкҳои хориҷие, ки берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҷойгир шудаанд, суратҳисобҳо кушояд ва пасандозҳо дошта бошад,
пули нақд ва ашёи қиматнокро нигоҳ дорад, дигар воситаҳои молиявӣ
ва моликият дар хориҷа дошта бошад ва (ё) аз онҳо истифода барад
(Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.12.2015, №1260; аз 24.02.2017
,№1405);
- ба фаъолияти мақомоти дигари давлатӣ, ки ба доираи ваколати
мансабиаш дохил нест, дахолат намояд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 25.12.2015, №1260);
- дигар маҳдудиятҳои пешбининамудаи қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистонро вайрон намояд.
Моддаи 31. Эъломиякунонии даромадҳо ва вазъи молумулкии
довталабони мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ, хизматчиёни
давлатӣ ва мансабҳои ба онҳо баробаркардашуда (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 3.08.2018, №1543)
Эъломиякунонии даромадҳо ва вазъи молумулкии довталабони
мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ, хизматчиёни давлатӣ ва
мансабҳои ба онҳо баробаркардашуда бо тартиби муқаррарнамудаи
Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» амалӣ карда
мешавад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.08.2018, №1543).
Моддаи 32. Ҷавобгарии интизомии хизматчии давлатӣ
1. Роҳбари мақоми давлатӣ, ки ҳуқуқи ба мансаб таъин ва аз
мансаб озод намуданро дорад, ба хизматчии давлатӣ барои кирдори
интизомии содирнамудааш, ҳамчунин барои риоя накардани талаботи
Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва
кодексҳои соҳавии одоби хизматчии давлатӣ, роҳ додан ба бархурди
манфиатҳо ҳангоми адои хизмати давлатӣ ва ё дигар кирдорҳои
бавуҷудоварандаи коррупсия, ки дорои аломатҳои ҳуқуқвайронкунии
маъмурӣ ё ҷиноят намебошанд муҷозоти зерини интизомиро татбиқ
менамояд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128):
- сарзаниш;
- танбеҳ;
-танбеҳи қатъӣ (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017,
№1433);
- то як сол мавқуф гузоштани додани рутбаи тахассусии навбатӣ;
- ба мансаби паст гузаронидан;
- аз мансаб озод кардан.
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2. Бо мақсади ҷамъ овардан ва санҷиши маълумот дар бораи
кирдори интизомии содирнамудаи хизматчии давлатӣ аз тарафи
роҳбари мақоми давлатӣ санҷиши хизматӣ таъин карда мешавад.
Санҷиши хизматӣ метавонад бо талаби хизматчии давлатӣ низ
гузаронида шавад.
3. Тартиби гузаронидани санҷиши хизматӣ ва ба ҷавобгарии
интизомӣ кашидани хизматчии давлатӣ аз тарафи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 1.03.2010, №603).
4. Татбиқи ҷазоҳои интизомие, ки дар Қонуни мазкур, Кодекси
меҳнат ва дигар санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
пешбинӣ нагардидаанд, манъ аст (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
30.05.2017, №1433).
Моддаи 33. Муносибати хизматчии давлатӣ ба иҷрои фармон ва
амрҳои ғайриқонунӣ
1. Хизматчии давлатӣ бояд дар доираи ваколат ва ӯҳдадориҳои
мансабӣ амал намояд.
2. Дар сурати ба қонунӣ будани фармон ва ё амри барои иҷро
гирифташуда шубҳа пайдо кардани хизматчии давлатӣ, ӯ бояд ба таври
хаттӣ фавран ба роҳбари бевоситааш муроҷиат намояд. Агар роҳбари
бевосита ё шахси мансабдори болоӣ дурустии фармон ва ё амри
додашударо хаттӣ тасдиқ намояд, хизматчии давлатӣ вазифадор аст
онро иҷро намояд, ба шарте ки он дорои оқибатҳои ҷавобгарии
маъмурӣ ва ё ҷиноятӣ набошад.
Масъулият барои оқибатҳои иҷрои фармон ё амр ва дастури
ѓайриқонунї дар ин ҳолат ба зиммаи шахси мансабдоре гузошта
мешавад, ки онҳоро тасдиқ кардааст.
БОБИ 4. КАФОЛАТҲО ВА ҲАВАСМАНДГАРДОНИИ
ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ

Моддаи 34. Кафолатҳо барои хизматчии давлатӣ
1. Ба хизматчии давлатӣ кафолатҳои зерин дода мешавад:
- шароити корӣ барои таъмини иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ;
- музди меҳнат, аз ҷумла мукофотпулӣ, кӯмакпулӣ, иловапулӣ,
ҷубронпулӣ ва изофапулӣ (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017,
№1433;
- рухсатии ҳарсолаи пардохтшаванда ва дигар рухсатиҳои
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603);
- таҳсил ва баланд бардоштани дараҷаи тахассус бо нигоҳ
доштани музди меҳнат, мансаби ишғолнамуда ё мансаби ба он баробар,
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бо тартиби муайяннамудаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
тамоми давраи таҳсил (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010,
№603);
- суғуртаи ҳатмии давлатӣ барои беморӣ ё гум кардани қобилияти
меҳнатӣ, фавт ё расондани зарар ба саломатӣ ва молу мулки ӯ ҳангоми
иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ;
- таъмини нафақа тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603);
- таъмини нафақаи хизматчии давлатӣ дар ҳолати фавти
хизматчии давлатӣ ба аъзои оилаи ӯ, ки таҳти саробониаш қарор
доранд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603);
- ҳатман гирифтани розигии хизматчии давлатӣ ҳангоми
гузаронидан ба мансаби дигар (ғайр аз ҳолатҳои пешбининамудаи
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон);
- ҳимояи хизматчии давлатӣ, аъзои оила ва наздикони ӯ аз
зӯроварӣ, таҳдид ва дигар кирдорҳои ғайриқонунии вобаста ба иҷрои
ӯҳдадориҳои мансабӣ;
- таъмини имконияти баландравии мансабӣ;
- ҷуброни зарар ҳангоми пурра ё қисман гум кардани қобилияти
меҳнатӣ;
2. Хароҷоти вобаста ба сафарҳои хизматӣ, ҷойивазкунӣ
(ротатсия), гузаронидан ба мақоми давлатии воқеъ дар маҳалли дигар
(вилоят, шаҳр, ноҳия), инчунин хароҷоти нақлиёт ва манзили
хизматчии давлатӣ вобаста ба чунин гузариш ҷуброн карда мешаванд
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014, №1128).
3. Хароҷот вобаста ба ҳолатҳое, ки ҳамин модда пешбинӣ
менамояд, аз ҳисоби маблағҳои буҷети дахлдор сурат мегирад.
4. Қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои хизматчии давлатӣ кафолатҳои дигарро низ
пешбинӣ карда метавонанд.
5. Дар сурати вафоти хизматчии давлатӣ ба аъзои оилаи ӯ дар
ҳаҷми панҷ музди моҳонаи меҳнат аз ҷои кори охиринаш кӯмакпулии
яквақта дода мешавад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.08.2012,
№900).
6. Дар сурати озод шудан аз мансаби давлатӣ, бинобар содир намудани
кирдори ғайриқонунӣ, хизматчии давлатӣ аз кафолатҳо ва ҷубронпулиҳое,
ки Қонуни мазкур пешбинӣ кардааст, маҳрум мегардад.
7. Иваз шудани роҳбари мақоми давлатӣ барои бо ташаббуси
роҳбари нав қатъ шудани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ асос шуда
наметавонад, ба истиснои шартномаи (қарордоди) меҳнатие, ки бо
хизматчиёни давлатии сиёсӣ баста мешаванд.
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Моддаи 35. Кафолати хизматчии давлатӣ дар мавриди барҳам
додан, азнавташкилдиҳӣ ва таҷдиди мақоми давлатӣ, ихтисор шудани
шумора ё воҳиди кории хизматчиёни давлатӣ (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603)
1. Ба хизматчии давлатӣ ҳангоми барҳам додан, азнавташкилдиҳӣ
ва таҷдиди мақоми давлатӣ, ихтисор шудани шумора ё воҳиди кории
хизматчиёни давлатӣ бо назардошти дараҷаи тахассус, касб ва мансаби
пеш ишѓолнамудааш дар дигар мақоми давлатӣ мансаби давлатии
хизмати давлатӣ пешниҳод карда мешавад (агар бо розигии ӯ додани
дигар мансаби давлатии хизмати давлатӣ дар ҳамон мақоми давлатӣ
ғайриимкон бошад) (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010,
№603).
2. Ба хизматчии давлатӣ, ки ҳангоми барҳам додан,
азнавташкилдиҳӣ ва таҷдиди мақоми давлатӣ, ихтисор шудани шумора
ё воҳиди кории хизматчиёни давлатӣ аз мансаби давлатӣ озод шудааст
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.03.2010, №603);
- аз рӯи мансаби пеш ишғолнамудааш бе ҳисоби кӯмакпулии аз
кор рафтан, дар давоми се моҳ музди меҳнат дода мешавад;
- кӯмакпулӣ барои бекорӣ дода мешавад;
- музди меҳнати пештарааш ҳангоми гузаронидан ба мансаби
дигари давлатии хизмати давлатӣ дар ҳамон мақом ё мақоми дигари
давлатӣ дар давоми се моҳ нигоҳ дошта мешавад (агар музди меҳнати
наваш назар ба маоши пештарааш кам бошад);
- хизматрасонии тиббӣ ба ӯ ва аъзои оилааш дар ҳамон муассисаи
табобатӣ, ки то ба мансаби нави давлатӣ гузарониданаш расонида
мешуд, нигоҳ дошта мешавад;
- дар сурати доштани собиқаи умумии меҳнатӣ (25 сол барои
мардҳо, 20 сол барои занҳо) ва на камтар аз 10 сол собиқаи хизмати
давлатӣ, ҳуқуқ дода мешавад, ки ду сол пеш аз мӯҳлати
муқарраркардаи қонунгузорӣ ба нафақа барояд.
3. Дар сурати набудани имконияти мувофиқи ихтисосаш ба дигар
мансаби давлатии хизмати давлатӣ гузаронидани хизматчии давлатӣ ӯ
то як сол дар мақоми давлатӣ, бо нигоҳ доштани собиқаи хизмати
давлатӣ, дар захираи кадрҳо мемонад ва барои такмили ихтисосаш
имконият фароҳам оварда мешавад.
Моддаи 36. Музди меҳнати хизматчии давлатӣ
1. Музди меҳнат бояд шароити моддии заруриро барои иҷрои
ӯҳдадориҳои мансабии хизматчии давлатӣ фароҳам оварда, ба ӯ ва
аҳли оилааш сатҳи муносиби зиндагиро таъмин намояд, инчунин барои
бо кадрҳои салоҳиятноку таҷрибанок таъмин намудани мақомоти
давлатӣ мусоидат намуда, омили меҳнати поквиҷдонона ва
ташаббускоронаи хизматчии давлатӣ бошад.
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2. Музди меҳнати хизматчии давлатӣ аз маоши мансабӣ,
иловапулиҳо ба маоши мансабӣ барои рутбаи тахассусӣ ва собиқаи
хизмати давлатӣ иборат мебошад.
3. Иловапулӣ ба маоши мансабӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ
бо назардошти иловапулӣ барои рутбаи тахассусӣ ҳар моҳ ба андозаи
муқарраргардида пардохт карда мешавад.
4. Андозаи маоши мансабӣ, иловапулӣ барои рутбаи тахассусӣ ва
собиқаи хизмати давлатӣ, инчунин шартҳо ва тартиби пардохти музди
меҳнати хизматчиёни давлатиро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муайян менамояд.
Моддаи 37. Собиқаи хизмати давлатӣ
1. Ба собиқаи хизмати давлатӣ давраи фаъолияти шаҳрванд дар
мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ, мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии
хизмати давлатӣ, хизмат дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизмати ҳарбӣ,
инчунин фаъолият дар мансабҳои мақомоти худидоракунии шаҳрак ва
деҳот, ки дар Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
пешбинӣ шудаанд, дохил мешавад.
2. Ба собиқаи хизмати давлатӣ метавонанд дигар давраҳои фаъолияти
меҳнатии шаҳрванд низ бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил карда шаванд.

Моддаи 38. Ҳавасмандгардонии хизматчии давлатӣ
1. Хизматчии давлатӣ барои дастовардҳои хизматӣ, хизмати
бардавому бенуқсон, иҷрои супоришҳои махсусан муҳими давлатӣ
ҳавасманд гардонида мешавад.
2. Намудҳои ҳавасмандгардонӣ ва тартиби бо он сарфароз
гардониданро қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон муқаррар менамоянд.

Моддаи 39. Рухсатии хизматчии давлатӣ
1. Ба хизматчии давлатӣ бо назардошти хусусиятҳои хоси хизмати
давлатӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи моддаи мазкур, Кодекси
меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон рухсатии ҳарсолаи пардохтшаванда дода
мешавад (Қонуни Ҷумҳурии Точикистон аз 26.07.2014, №1128).
2. Давомнокии рухсатии асосии ҳарсолаи пардохтшавандаи
хизматчиёни давлатӣ чунин муқаррар карда мешавад:
- 35 рӯзи тақвимӣ - ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва хизматчиёни
давлатии маъмурии категорияи олӣ;
- 30 рӯзи
тақвимӣ - ба хизматчиёни давлатии маъмурии
категорияи якум ва дуюм;
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- 28 рӯзи тақвимӣ- ба хизматчиёни
давлатии
маъмурии
категорияи сеюм, чорум, панҷум, шашум ва ҳафтум;
3. Дар сурати 5, 10, 15 ва 20 сол будани собиқаи хизмати давлатӣ,
ба мӯҳлати рухсатии асосии ҳарсолаи пардохтшаванда мувофиқан 3, 6,
10 ва 15 рӯзи тақвимӣ илова карда мешавад.
4. Рухсатии ҳарсола ва рухсатии иловагӣ ҷамъ карда мешавад ва
бо хоҳиши хизматчии давлатӣ мумкин аст, ки қисм-қисм дода шавад.
Давомнокии як қисми рухсатии асосӣ набояд аз 14 рӯзи тақвимӣ кам
бошад.
5. Хизматчии давлатӣ дар давоми сол барои гирифтани рухсатии
бемузди давомнокияш на бештар аз 60 рӯзи тақвимӣ ҳуқуқ дорад.

Моддаи 40. Таъминоти иҷтимоии хизматчии давлатӣ
1. Ба хизматчии давлатӣ бо тартиби муқарраршуда:
- аз фонди давлатӣ манзили истиқоматӣ дода мешавад;
- барои беҳтар кардани шароити манзил, сохтмони манзили шахсӣ
ва ё кооперативӣ қитъаи замин ҷудо карда мешавад, ки тартиби ҷудо
карда шудани онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар
менамояд;
- барои харидан ё сохтмони манзил, инчунин беҳтар намудани
шароити манзилӣ ба мӯҳлати то 20 сол қарзи бефоиз дода мешавад, ки
шартҳо ва тартиби додани чунин қарзро Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон муайян менамояд.
2. Ба хизматчии давлатии сиёсӣ ва хизматчии давлатии маъмурии
категорияи олӣ илова ба майдони истиқоматӣ 20 метри мураббаъ
барои ҳуҷраи корӣ дода мешавад.
3. Дар сурати на камтар аз 15 сол собиқаи бефосилаи хизмати
давлатӣ доштани хизматчии давлатӣ хонаи истиқоматии дар фонди
манзили давлатӣ ишғолкардааш (ба ғайр аз хонаҳои истиқоматии
хизматӣ) ройгон ба моликияти ӯ дода мешавад.

Моддаи 41. Таъмини нафақа ва дигар кӯмакпулиҳо ба хизматчии
давлатӣ
1. Таъмини нафақаи хизматчиёни давлатӣ мувофиқи тартиби
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи
нафақа амалӣ гардонида мешавад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
26.07.2014, №1128).
2. Хизматчии давлатӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи
қонунгузорӣ ба нафақа барои хизмати дарозмуддат ҳуқуқ дорад.
3. Ба хизматчии давлатӣ ҳангоми ба нафақа баромадан дар ҳаҷми
музди меҳнати семоҳа кӯмакпулии яквақта дода мешавад (Қонунҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.08.2012, №900; аз 3.08.2018, №1543).
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4. Дар мавриди такроран ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ
таъин (интихоб) шудани шахсоне, ки нафақа мегиранд, пардохти
нафақаи онҳо боздошта мешавад. Ҳангоми аз мансаб озод шудани
чунин шахсон пардохти нафақаи онҳо дар асоси собиқаи корӣ дар рӯзи
охирини аз мансаб озод шуданашон аз нав барқарор карда мешавад.
(Қонунњои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.02.2017, №1405 ва аз 2.01.2020,
№1672);
БОБИ 5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ
Моддаи 42. Тартиби баррасии баҳсҳои меҳнатии хизматчиёни
давлатӣ
Хизматчиёни давлатӣ оид ба ҳалли баҳсҳои меҳнатиашон
метавонанд ба мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ, мақомоти
дигари ваколатдори давлатӣ ё суд муроҷиат намоянд (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 25.12.2015, №1260).
Моддаи 43. Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани Қонуни мазкур
Шахсоне, ки муқарароти Қонуни мазкурро вайрон мекунанд,
тибқи ќонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Моддаи 44. Дар бораи аз эътибор соқит донистани Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ»
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 ноябри соли 1998 «Дар бораи
хизмати давлатӣ «(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с.
1998, №22, моддаи 297;с. 2002, №4, қисми 1, моддаи 203;с. 2005,№7,
моддаи 407; соли 2006,№3, моддаи 154) аз эътибор соқит дониста
шавад.
Моддаи 45. Мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода
шавад.
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Э. Раҳмонов

ш. Душанбе
аз 5 марти соли 2007, №233
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ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.06.2008, №390; аз 21.07.2010
№636; аз 30.05.2017, №1428 ва аз 28.08.2017, №1461)
Қонуни мазкур бо тақозои рушди ҷомеа анъана ва ҷашну
маросимро танзим намуда, ба ҳифзи арзишҳои асили фарҳанги
миллӣ ва эҳтиром ба суннатҳои мардумӣ барои баланд бардоштани
сатҳи иҷтимоию иқтисодии ҳаёти шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон
равона гардидааст (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017,
№1461).
БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 1. Мақсад, вазифа ва доираи амали Қонуни мазкур
1. Мақсади Қонуни мазкур аз ҳимояи манфиатҳои иҷтимоии
мардуми Тоҷикистон, мусоидат барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ
ва гирифтани пеши роҳи хароҷоти зиёдатӣ, ки ба манфиатҳои иқтисодӣ
ва фазои маънавии ҳаёти шаҳрвандон зарари ҷиддӣ ворид менамоянд,
иборат аст. Қонун ҳамчунин барои таъмини ҳуқуқу озодиҳои
шаҳрвандон ва тартиботи ҷамъиятӣ равона карда шудааст.
2. Вазифаи Қонуни мазкур танзими анъана ва ҷашну маросим дар
асоси дастовардҳои фарҳанги миллӣ ва тамаддуни ҷаҳонӣ мебошад
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461).
3. Амали Қонуни мазкур ба мақомоти давлатӣ, ташкилоту
муассисаҳо ва корхонаҳо, сарфи назар аз тобеияти идоравӣ ва шакли
моликият, ҳамчунин ҳамаи шахсони воқеӣ, новобаста ба вазъи
иҷтимоӣ ва мансубияти миллиашон, сурат мегирад.
4. Ақаллиятҳои миллӣ дар доираи муқаррароти Қонуни мазкур дар
баргузории анъана ва ҷашну маросими суннатиашон озод мебошанд.
Моддаи 2. Мафҳумҳои асосӣ
1. Дар Қонуни мазкур
мафҳумҳои асосии зерин истифода
мешаванд:
- анъана - маҷмӯи арзишҳои моддӣ ва маънавии мероси иҷтимоию
фарҳангии ҷомеа ва ё гурӯҳҳои алоҳидаи ҷамъиятӣ буда, аз насл ба
насл мегузарад;
- маросим - маҷмӯи амалҳои рамзие мебошад, ки муносибати
шахсон ва гурӯҳҳои иҷтимоиро ба падидаҳои муҳими ҳаёти фарҳангии
ҷомеа муқаррар менамояд;
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- ҷашн - таҷлили рӯйдодҳо ва ё санаҳои таърихию фарҳангӣ,
ҷамъиятӣ, касбӣ ва оилавӣ мебошад.

Моддаи 3. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими
анъана ва ҷашну маросим (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017,
№1461)
Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана
ва ҷашну маросим ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта,
аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқи байналмилалие, ки онҳоро Тоҷикистон
эътироф намудааст, иборат мебошад (Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 30.05.2017, №1428, аз 28.08.2017, №1461).
БОБИ 2. МАҚОМОТ ОИД БА ТАНЗИМИ АНЪАНА ВА
ҶАШНУ МАРОСИМ ВА ВАКОЛАТИ ОНҲО
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461)

Моддаи 4. Мақоми ваколатдор оид ба танзими анъана ва ҷашну
маросим
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461)
Иҷрои талаботи Қонуни мазкур аз тарафи мақоми ваколатдор, ки
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад, амалӣ карда мешавад
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.07.2010, №636).

Моддаи 5. Комиссияҳои доимии маҳаллӣ
1. Ҷиҳати амалӣ намудани Қонуни мазкур дар назди мақомоти
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва
љамоатҳои шаҳраку деҳоти кишвар комиссияҳои доимии маҳаллӣ
таъсис дода мешаванд.
2. Низомномаи комиссияҳои доимии маҳаллиро Маҷлиси вакилони
халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе,
шаҳру ноҳияҳо ва Ҷамоати шаҳраку деҳот тасдиқ мекунанд.
3. Низомномаи намунавии комиссияҳои доимии маҳаллиро
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461).
Моддаи 51. Комиссияҳои ҷамъиятӣ
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461)
1. Дар вазорату идораҳо, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо,
сарфи назар аз шакли моликият ва шакли ташкилию ҳуқуқӣ, ки дар
онҳо на камтар аз 30 нафар корманд фаъолият мекунад, комиссияҳои
ҷамъиятӣ таъсис дода мешаванд.
2. Фаъолияти комиссияҳои ҷамъиятӣ тибқи Қонуни мазкур ва
низомнома, ки аз ҷониби роҳбарони вазорату идораҳо, корхонаҳо,
123

муассисаҳо ва ташкилотҳо тасдиқ карда мешавад, ба роҳ монда
мешавад.
3. Низомномаи намунавии комиссияҳои ҷамъиятиро Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад.
4. Комиссияҳои ҷамъиятӣ риояи талаботи Қонуни мазкурро аз
ҷониби кормандони вазорату идораҳо, корхонаҳо, муассисаҳо ва
ташкилотҳое, ки дар онҳо таъсис дода шудаанд, назорат намуда,
ҷиҳати пешгирии қонунвайронкунӣ дар ин самт тадбирҳои зарурӣ
меандешанд.
5. Дар сурати ошкор намудани риоя накардани талаботи Қонуни
мазкур комиссияҳои ҷамъиятӣ дар мӯҳлати се рӯз ба мақоми
ваколатдор ва ё комиссияҳои доимии маҳаллӣ дар ин бора хабар
медиҳанд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461).
Моддаи 6. Ваколати Мақоми ваколатдор ва комиссияҳои доимии
маҳаллӣ оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим
(Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.07.2010, №636, аз 30.05.2017,
№1428, аз 28.08.2017, №1461)
1. Мақоми ваколатдор ва комиссияҳои доимии вилоятӣ, шаҳрию
ноҳиявӣ ва Ҷамоатҳои шаҳраку деҳот оид ба танзими анъана ва ҷашну
маросим дорои ваколатҳои зерин мебошанд (Қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 21.07.2010, №636; аз 30.05.2017, №1428; аз 28.08.2017,
№1461):
- назорат оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим тибқи
талаботи Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461);
- таҳияи тавсия ва дастурҳои амалӣ барои камхарҷ гузаронидани
ҷашну маросим (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461);
- фаҳмондани талаботи қонунгузорӣ ва додани тавсияҳо ба
шахсоне, ки ҷашну маросимро мегузаронанд (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461);
- ба қайд гирифтани тӯйи домодию арӯсӣ ва маросими азодорӣ,
инчунин пешбурди омор дар ин самт (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
28.08.2017, №1461);
- андешидани чораҳо ҷиҳати пешгирии риоя накардани талаботи
Қонуни мазкур (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461);
- таъмини ҳамкорӣ байни мақомоти давлатӣ ва иттиҳодияҳои
ҷамъиятӣ оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим ва ташкили корҳои
маърифатию тарғиботӣ дар байни аҳолӣ (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461);
- расонидани ёрии амалӣ ба раисони маҳаллаҳо, шӯъбаҳои сабти
асноди ҳолати шаҳрвандӣ, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар танзими
ҷашну маросим (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461);
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- таблиғи адабиёти илмию оммавӣ оид ба танзими анъана ва
ҷашну маросим (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461);
- талаб кардани маълумот дар бораи иҷрои санадҳои меъёрии
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба танзими анъана ва ҷашну
маросим аз вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти
давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, ташкилоту муассисаҳо, корхонаҳо
ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, сарфи назар аз шакли моликияташон
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461).
2. Дар ҳолати риоя нашудани муқаррароти Қонуни мазкур
мақоми ваколатдор ва комиссияҳои доимии маҳаллӣ санади зарурӣ
таҳия намуда, онро барои татбиқи чораҳои таъсиррасонии ҳуқуқӣ ба
мақомоти дахлдор пешниҳод менамоянд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 21.07.2010, №636).
БОБИ 3. ТАНЗИМИ ҶАШНУ МАРОСИМИ
РАСМӢ ВА ОИЛАВӢ
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461)
Моддаи 7. Ҷашнҳои расмӣ
1. Ҷашнҳои Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ваҳдати миллӣ, Наврӯз, Сада,
Меҳргон, идҳои Рамазон, Қурбон ва дигар идҳо тибқи қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегарданд (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1428).
2. Дар сатҳи давлатӣ ҷашн гирифтани санаи таъсиси идораву
муассисаҳо, ташкилотҳои давлатӣ, ҳамчунин зодрӯз ва ёдбуди шахсоне, ки
ба давлат ва ҷамъият хизматҳои шоиста кардаанд, тибқи тартиби
муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.
3. Оростани зиёфати расмӣ ба муносибати таъйин шудан ба
вазифаи давлатӣ, гирифтани рутба, унвон, мукофотҳои давлатӣ ва
дараҷаҳои илмию тахассусӣ манъ аст.
4. Дар рӯзҳои иди Рамазон ва Қурбон дастархони маънавӣ ва
камхарҷи идона ороста шуда, ба исрофкорӣ ва зиёдаравӣ роҳ додан
манъ аст (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461).
Моддаи 8. Зодрӯз
Ҷашни зодрӯз ба таври ихтиёрӣ танҳо дар доираи оила
гузаронида мешавад.

Моддаи 9. Хатнасур
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017; №1461)
1. Хатнасур ба таври ихтиёрӣ танҳо дар доираи оила ва бе
хизматрасонии санъаткорон гузаронида мешавад.
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2. Хатна бо розигии падару модар аз рӯзи таваллуди писар то рӯзи
бистуми баъди таваллуд дар муассисаҳои тиббии дахлдор бо тартиби
муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ
ба таври ройгон гузаронида мешавад.
3. Маъракаҳои номгузорӣ, гаҳворабандон, чиллагурезон,
мӯйсаргирони тифл ва дигар маъракаҳои ба таваллуди кӯдак вобаста
дар доираи оила, бе забҳи чорво ва хизматрасонии санъаткорон
баргузор карда мешаванд.
4. Гузаронидани маъракаи ақиқа манъ аст.
5. Падару модар ва дигар шахсони онҳоро ивазкунанда
метавонанд аз маблағҳои сарфашуда то расидан ба синни балоғат дар
бонкҳо ба номи писаронашон суратҳисоб кушоянд.
6. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки имконияти молиявӣ доранд,
метавонанд бо иштироки комиссияҳои доимии маҳаллӣ хатнасури
хайриявии писарони бепарастор ва аз оилаҳои камбизоатро баргузор
намоянд.
7. Тартиби гузаронидани хатнасури хайриявиро мақоми
ваколатдор муайян менамояд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
28.08.2017, №1461).
Моддаи 10. Тӯйи домодию арӯсӣ
1. Тӯйи домодию арӯсӣ дар давоми на бештар аз ду рӯз ба таври
ихтиёрӣ бо оростани зиёфат барои то 150 нафар ва додани оши тӯй
барои то 200 нафар аз ҳисоби ҳар ду ҷониб гузаронида мешавад
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.06.2008, №390).
2. Ташкили маъракаҳои фотиҳаи тӯй, маслиҳатошӣ, идонабарӣ,
сандуқбарон, сарупобинон, чойгаштак, раисталбон, қудоталбон,
ноншиканон, хонакашон, модарталбон, падарталбон, рӯйбинон,
чодарканон, муборакбодӣ, шаҳтозон (роҳбандон), тақдими сарупо
барои меҳмонони тарафайн ва хешу табори домоду арӯс, ба истиснои
тақдими тӯҳфаҳо барои домоду арӯс ва падару модари онҳо манъ аст
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461).
3. Маросими домодталабон ва арӯсбинон ба таври ихтиёрӣ дар
доираи оила бо иштироки то 15 нафар гузаронида мешаванд (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461).
4. Падару модари домоду арӯс ва ё шахсони онҳоро ивазкунанда
бо маслиҳати тарафайн метавонанд ба ҷойи додани оши тӯй маблағи
онро ҷиҳати беҳтар гардондани шароити зиндагии навхонадорон сарф
намоянд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461).
5. Ҳамсарон ҳуқуқ доранд, ки тибқи муқаррароти Кодекси оилаи
Ҷумҳурии Тоҷикистон байни худ аҳдномаи никоҳ банданд.
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6. Маросими қайди давлатии ақди никоҳ дар мақомоти сабти
асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва Ҷамоатҳо бо истифодаи на бештар аз 4
автомошинаи сабукрав гузаронида мешавад.
7. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки имконияти молиявӣ доранд,
метавонанд бо иштироки комиссияҳои доимии маҳаллӣ тӯйи домодию
арӯсии хайриявии ҷавононро аз оилаҳои камбизоат баргузор намоянд
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461).
8. Тартиби гузаронидани тӯйҳои домодию арӯсии хайриявиро
мақоми ваколатдор муайян менамояд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
28.08.2017, №1461).
Моддаи 11. Маросими дафну азодорӣ
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461)
1. Маросими ҷаноза бе маҳдудияти шумораи иштироккунандагон
сурат мегирад.
2. Маросими "се", "чил" ва "сол" бе забҳи чорво ва додани таом
гузаронида мешаванд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017,
№1461).
3. Дар маросими дафну азодорӣ ташкили "оши сари тахта",
"душанбегӣ", "ҷумъагӣ", "ҳафт", "бист", "шашмоҳагӣ", ҳамчунин
додани пули нақд ва дигар ашё, ба истиснои ҳаққи хизмати қабркан ва
мурдашӯй, манъ аст (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017,
№1461).
4. Тартиби гузаронидани маросими дафну азодориро мақоми
ваколатдор муайян менамояд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
28.08.2017, №1461).
Моддаи 12. Маросими ҳаҷ
1. Маъракаҳои гусел ва пешвози ҳоҷиён дар доираи оила
гузаронида мешаванд.
2. Ташкили маъракаҳои, ҳоҷизиёрат, ҳоҷиталабон ва ҳоҷиошӣ
қатъиян манъ аст (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461).
3. Тартиби сафари шаҳрвандонро барои адои ҳаҷ ва умра
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461).

Моддаи 13. Ҷои баргузории ҷашну маросим
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461)
1. Ҷашну маросим дар майдончаҳои (ҳавлиҳои) назди биноҳои
истиқоматӣ, дохили хонаҳои шахсӣ ва ё дар тарабхонаҳо, қаҳвахонаҳо,
ошхонаҳо ва ё тӯйхонаҳо бо риояи тартиботи ҷамъиятӣ гузаронида
мешавад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461).
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2. Маросими мавлудхонӣ ба таври ихтиёрӣ танҳо дар масҷидҳо бе
ҷамъоварӣ ва додани маблағи пулӣ ва таом сурат мегирад. Дар ҷашну
маросим пошидан ва часпондани пул манъ аст (Қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1428; аз 28.08.2017, №1461).
БОБИ 4. ТАНЗИМИ ХИЗМАТРАСОНӢ ДАР ҶАШНУ
МАРОСИМ
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461)
Моддаи 14. Тартиби хизматрасонии ҷашну маросимҳо аз тарафи
муассисаҳои фарҳангӣ, тарабхонаҳо ва ошхонаҳо
1. Хизматрасонии ҳунармандон дар тӯю маъракаҳо дар асоси
шартномаи тарафайн бо риояи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон сурат мегирад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017,
№1461).
2. Маъмурияти қаҳвахона, ошхона, тарабхона ва тӯйхонаҳо
ӯҳдадоранд хизматрасонии тӯю маъракаҳоро дар асоси шартномаи
тарафайн ба роҳ монда, ҳангоми баргузории тӯю маъракаҳо талаботи
Қонуни мазкурро вобаста ба шумораи даъватшудагон ва вақти
баргузории онҳо риоя намоянд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
28.08.2017, №1461).
3. Тӯю маъракаҳо дар шаҳрҳо дар рӯзҳои истироҳат аз соати 8 то
соати 22 ва дар рӯзҳои корӣ аз соати 18 то соати 22, дар шаҳраку деҳот
(аз ҷумла шаҳраку деҳоти тобеи шаҳр) дар рӯзҳои истироҳат аз 1 апрел
то 31 октябр аз соати 6 то соати 22, аз 1 ноябр то 31 март аз соати 8 то
соати 22 ва дар рӯзҳои корӣ аз соати 18 то соати 22 гузаронида
мешаванд. Давомнокии тӯю маъракаҳо то се соат муқаррар карда
мешавад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461).
БОБИ 41. ӮҲДАДОРИИ ШАХСОНИ ВОҚЕӢ ВА ҲУҚУҚӢ
ҲАНГОМИ ГУЗАРОНИДАНИ ТӮЮ МАЪРАКАҲО
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017,№ 1461)
Моддаи 141. Ӯҳдадории шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳангоми
гузаронидани тӯю маъракаҳо
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461)
1. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ӯҳдадоранд ҷашну маросимро бо
риояи талаботи Қонуни мазкур баргузор карда, мақоми ваколатдор ва
комиссияҳои доимии маҳаллиро доир ба баргузории тӯйи домодию
арӯсӣ ва маросими азодорӣ хабардор намоянд.
2. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ӯҳдадоранд рукнҳои фарҳанги миллӣ,
аз ҷумла забони давлатӣ ва либосҳои миллиро ҳифз намоянд (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461).
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БОБИ 5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ
Моддаи 15. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни
мазкур
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461)
1. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани талаботи
Қонуни мазкур бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.
2. Аъзои Ҳукумат, Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, дигар шахсони мансабдори
давлатӣ, хизматчиёни давлатӣ, судяҳо, кормандони мақомоти
прокуратура, амният, корҳои дохилӣ, назорати давлатии молиявӣ ва
мубориза бо коррупсия, андоз, гумрук, кормандони мақомоти дигари
ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ барои риоя накардани талаботи
Қонуни мазкур аз ҷониби онҳо ва фарзандонашон мутобиқи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз мансаб озод карда мешаванд
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2017, №1461).
Моддаи 16. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода
шавад.
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Э. Раҳмонов

ш. Душанбе
8 июни соли 2007, №272
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ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827; аз 01.08.2012,
№899; аз 23.11.2015, №1243; аз 30.05.2017, №1431; аз 04.04.2019, №1598)
Қонуни мазкур муносибатҳои ҷамъиятиро оид ба ташкил,
ваколат ва фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот
танзим намуда, асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва молиявии онро муайян
менамояд.
БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ
Мафҳумҳои асосие, ки дар Қонуни мазкур истифода мешаванд:
- шаҳрак ва деҳот - воҳиди маъмурию ҳудудӣ мебошад, ки дар
ҳудуди он худидоракунӣ бевосита ва ё ба воситаи мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот амалӣ мешавад (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431);
- худидоракунии шаҳрак ва деҳот - фаъолияти аҳолии шаҳрак ва
деҳот мебошад, ки бевосита ё ба воситаи мақомоти худидоракунии
шаҳрак ва деҳот таҳти масъулияти худ барои ҳал намудани
масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии аҳамияти маҳаллидошта,
бо назардошти манфиатҳои умумӣ ҷамъиятӣ, анъанаҳои миллӣ ва
хусусиятҳои маҳаллӣ, амалӣ мегардад;
- мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот Ҷамоат (Ҷамоати
шаҳрак ва Ҷамоати деҳот) мебошад, ки аз ҷониби интихобкунандагони
шаҳрак ва деҳот интихоб шуда, масъалаҳои дорои аҳамияти маҳаллиро
дар доираи ваколатҳои худ ҳал мекунад (Қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 16.04.2012, № 827; аз 30.05.2017, №1431);
- маҷлиси Ҷамоат - шакли асосии фаъолияти Ҷамоат буда, дар он
масъалаҳои ваколати Ҷамоат баррасӣ мешаванд (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431);
- Шӯрои Ҷамоат - мақомоти коллегиалии Ҷамоат буда,
ваколатҳои пешбининамудаи қонуни мазкурро амалӣ менамояд;
- раиси Ҷамоат - роҳбари мақомоти худидоракунии шаҳрак ва
деҳот буда, аз тарафи вакилони Ҷамоат интихоб мешавад;
- вакили Ҷамоат - шаҳрванде, ки бо тартиби муқарраркардаи
Қонуни мазкур ба Ҷамоат интихоб шудааст;
- масъалаҳои дорои аҳамияти маҳаллӣ - масъалаҳои ҳамарӯзаи
аҳолии шаҳрак ва деҳот, ки барои ҳалли онҳо Ҷамоат масъулияти пурра
дошта, онҳоро дар доираи стандартҳои давлатӣ, мутобиқи санадҳои
меъёрии ҳуқуқӣ ва бо истифодаи маблағҳои худӣ мустақилона амалӣ
менамояд;
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- ваколати вогузоршаванда - ваколати мақомоти маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ, ки мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ё дар
асоси шартномаи тарафҳо ба ихтиёри Ҷамоат, инчунин ваколати
Ҷамоат, ки дар асоси шартнома ба мақомоти худфаъолияти ҷамъияти
вогузошта мешавад;
- ваколати истисноӣ - ваколате, ки мутобиқи Қонуни мазкур ва
дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба мақомоти худидоракунии
шаҳрак ва деҳот тааллуқ дорад ва барои иҷрои он танҳо ин мақомот
масъул мебошад.
Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи
мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот
Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот ба Конститутсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин
санадҳои ҳуқуқии
байналмилалие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст,
иборат мебошад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431).

Моддаи 3. Мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот
1. Мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот Ҷамоат аст.
2. Ҷамоат шахси ҳуқуқӣ буда, дорои мӯҳри мудаввар мебошад, ки
дар он Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва номи пурраи
Ҷамоат тасвир меёбад.
3. Танзими ҳуқуқии фаъолияти Ҷамоат мутобиқи санадҳои
меъёрии ҳуқуқӣ дар бораи мақомоти давлатӣ сурат мегирад.

Моддаи 4. Иштироки шаҳрвандон дар худидоракунии шаҳрак ва
деҳот
1. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки синнашон ба 18
расидааст ва дар ҳудуди шаҳрак ва деҳот истиқомат мекунанд, ҳуқуқ
доранд дар ташкил ва фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак
ва деҳот иштирок намоянд.
2. Ҳама гуна маҳдудкунии ҳуқуқи шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон, қатъи назар аз миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ,
мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсилот ва молу мулк дар ташкил ва
фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ба ғайр аз
ҳолатҳое, ки дар Қонуни мазкур нишон дода шудаанд, манъ аст.

Моддаи 5. Принсипҳои фаъолияти мақомоти худидоракунии
шаҳрак ва деҳот
Фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ба
принсипҳои зерин асос меёбад:
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- қонуният ва адолати иҷтимоӣ;
- ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд;
- демократия, ошкорбаёнӣ ва ба эътибор гирифтани афкори
омма;
- мустақилият, худидоракунӣ ва масъулият дар ҳалли масъалаҳои
аҳамияти маҳаллидошта;
- ҳисоботдиҳанда будан дар назди аҳолӣ;
- иштироки шаҳрвандон дар худидоракунии маҳаллӣ;
- мутобиқати манфиатҳои маҳаллӣ ва умумидавлатӣ;
- коллегиалӣ будани фаъолияти Ҷамоат.

Моддаи 6. Дастгирии давлатии мақомоти худидоракунии
шаҳрак ва деҳот
1. Мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар ташкил, инкишоф ва
фаъолияти самараноки мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот
шароити зарурии ҳуқуқӣ, ташкилӣ, моддӣ, молиявӣ муҳайё намуда,
барои амалишавии ҳуқуқи шаҳрвандон ба худидоракунии маҳаллӣ
мусоидат мекунанд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017 ,
№1431).
2. Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ метавонад татбиқи
ваколатҳои алоҳидаи худро ба мақомоти худидоракунии шаҳрак ва
деҳот дар асоси шартнома ва бо маблағгузории ин ваколатҳо
вогузоранд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827).

Моддаи 7. Муносибати мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот
бо мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ
Мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот бо мақомоти
худфаъолияти ҷамъиятӣ ҳамкорӣ менамояд, барои амалӣ намудани
вазифаҳои онҳо мусоидат намуда, онҳоро ба қайди баҳисобгирӣ мегирад
ва метавонад татбиқи ваколатҳои алоҳидаи худро дар асоси шартнома ва
бо маблағгузории ин ваколатҳо ба онҳо вогузорад.
БОБИ 2. ТАШКИЛ, ВАКОЛАТҲО ВА ФАЪОЛИЯТИ
МАҚОМОТИ ХУДИДОРАКУНИИ ШАҲРАК ВА ДЕҲОТ
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827)
Моддаи 8. Тартиби ташкили Ҷамоат
1. Ҷамоат аз вакилон иборат буда, онҳо дар асоси принсипҳои
умумӣ, баробар, мустақим ва бо овоздиҳии пинҳонӣ ба муҳлати 5 сол
интихоб мешаванд.
2. Шумораи вакилони Ҷамоат дар маҷлиси Ҷамоат муайян карда
мешавад, ки онҳо аз 15 нафар кам ва аз 40 нафар зиёд буда
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наметавонанд.
Ҳар
як
деҳа,
новобаста
аз
шумораи
интихобкунандагонаш, дар Ҷамоат бояд ҳадди ақал як нафар вакил
дошта бошад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431).
3. Ҷамоат дар сурати интихоб шудани на камтар аз се ду ҳиссаи
шумораи умумии вакилон салоҳиятнок мебошад.
4. Фаъолияти Ҷамоат дар рӯзи оғози маҷлиси якуми Ҷамоати нав
интихобшуда қатъ мегардад.
5. Ҳангоми барҳамдиҳии воҳиди маъмурию ҳудудӣ Ҷамоат
пароканда мешавад ва ваколати вакилони Ҷамоат қатъ мегардад
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431).
6. Ҳангоми азнавташкилдиҳии (ҳамроҳшавии, муттаҳидшавии,
табдилдиҳии,
тақсимшавии ва ҷудошавии) воҳидҳои маъмурию
ҳудудӣ вакили Ҷамоат вакили Ҷамоати азнавташкилшудае мебошад, ки
ба ҳайати он аксарияти интихобкунандагони вакил дохил мешаванд ва
то оғози фаъолияти Ҷамоати нав интихобшуда ваколати худро нигоҳ
медорад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431).
7. Ҳангоми ташкили шаҳрак ё деҳоти нав масъалаи муайян
намудани шумораи вакилони Ҷамоат, ташкили ҳавзаҳои интихобот,
таъйини интихобот ва таъсиси комиссияи интихоботи Ҷамоат
мутобиқи талаботи Қонуни мазкур аз ҷониби Маҷлиси вакилони халқи
шаҳр ё ноҳияи дахлдор ҳал карда мешавад (Қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 16.04.2012 №827; аз 30.05.2017, №1431).
Моддаи 9. Шакли фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак
ва деҳот
1. Шакли асосии фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак ва
деҳот маҷлиси Ҷамоат мебошад, ки соле на камтар аз чор маротиба
даъват карда мешавад. Маҷлиси якуми Ҷамоати навинтихобшударо
комиссияи интихоботи Ҷамоат дар муддати на дертар аз ду ҳафтаи
баъди интихоби вакилони Ҷамоат даъват менамояд.
2. Маҷлиси Ҷамоат дар сурати иштироки аз се ду ҳиссаи шумораи
умумии вакилони Ҷамоат салоҳиятнок мебошад.
3. Маҷлиси якуми Ҷамоатро раиси комиссияи интихоботи Ҷамоат
мекушояд ва то интихоб шудани раиси Ҷамоат ба он раисӣ намуда, дар
овоздиҳии вакилони Ҷамоат иштирок намекунад.
4. Ҷараёни маҷлиси Ҷамоат дар шакли протокол ба расмият
дароварда шуда, ба он раисикунанда имзо мегузорад.
5. Маҷлиси Ҷамоат ошкоро гузаронида шуда, дар он
намояндагони ташкилотҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ,
воситаҳои ахбори омма ва шаҳрвандоне, ки дар ҳудуди шаҳрак ва
деҳоти дахлдор зиндагӣ мекунанд, бо мувофиқаи раиси Ҷамоат
метавонанд иштирок намоянд.
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6. Тартиби фаъолияти Ҷамоат ва мақомоти дигари онро дастури
Ҷамоат, ки аз тарафи Ҷамоат қабул мегардад, муайян мекунад.
7. Хориҷ карда шуд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.11.2015,
№1243).
8. Хориҷ карда шуд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.11.2015,
№1243).
Моддаи 91. Санадҳои Ҷамоат
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.11.2015, №1243)
1. Ҷамоат дар доираи ваколати худ қарор қабул мекунад.
2. Қарорҳои Ҷамоат, ки дорои хусусияти умумиҳатмӣ мебошанд,
бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
санҷиш ва бақайдгирии давлатӣ фиристода мешаванд.
3. Тартиби интишори расмӣ ва мавриди амал қарор додани
санадҳои Ҷамоатро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар
менамояд.
4. Қарорҳои Ҷамоат дар ҳудуди шаҳрак ва деҳот амал намуда,
иҷрои онҳо барои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳатмӣ мебошад (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.11.2015, №1243).

Моддаи 10. Ваколатҳои Ҷамоат дар соҳаи ташкили фаъолияти он
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827)
Ҷамоат дар соҳаи ташкили фаъолияти худ ваколатҳои зерин дорад
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431):
- интихоб ва озод намудани раиси Ҷамоат, муовини ӯ (муовинони
ӯ) ва котиби Ҷамоат;
- таъсиси комиссияҳои Ҷамоат;
- қабули дастури Ҷамоат;
- қабули буҷети шаҳрак ва деҳот, ҳангоми зарурат ворид
намудани тағийру иловаҳо ба он, назорати иҷро ва тасдиқи ҳисоботи
иҷрои буҷет;
- таъйин ва гузаронидани овоздиҳии аҳолии шаҳрак ва деҳот оид
ба масъалаҳои аҳамияти маҳаллидошта (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 16.04.2012, №827);
- ирсоли пешниҳод оид ба тағйири воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ,
номгузорӣ, иваз кардани номи деҳаю кӯчаҳо, майдону дигар объектҳо
бо тартиби муайяннамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431);
- ҳамкорӣ бо мақомоти худидоракунии дигар шаҳраку деҳот ва
таъсиси ассотсиатсияҳо бо онҳо;
- шунидани ҳисоботи раиси Ҷамоат;
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- шунидани гузориши роҳбарони ташкилотҳо, мақомоти
худфаъолияти ҷамъиятӣ ва дигар шахсони ҳуқуқии дар ҳудуди шаҳрак
ва деҳот воқеъбуда оид ба масъалаҳои ваколатҳои Ҷамоат (Қонунҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827; аз 30.05.2017, №1431);
- тасдиқ ё бекор кардани қарорҳои шӯрои Ҷамоат ва қарорҳои
раиси Ҷамоат (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827);
- ҳалли дигар масъалаҳое, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешбинӣ
кардаанд.

Моддаи 11. Ваколатҳои Ҷамоат дар соҳаи иқтисод ва молия
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827)
Ҷамоат дар соҳаи иқтисод ва молия ваколатҳои зерин дорад:
- таҳия ва тасдиқи барномаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии
шаҳрак ва деҳот;
- тартиб додан ва пешбурди китобҳои хоҷагидорӣ (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431);
- тасдиқи сохтор, сметаи хароҷот ва ҷадвали воҳидҳои кории Ҷамоат
бо пешниҳоди шӯрои Ҷамоат ва дар доираи меъёри муқаррарнамудаи
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ намудани он;
- назорати истифода ва ҳифзи заминҳои наздиҳавлигӣ ва
заминҳои хоҷагиҳои иловагии ёрирасони шахсӣ;
- мутобиқи қонунгузорӣ таъсис додани корхонаҳои коммуналӣ
ва дигар корхонаҳо, кооперативҳо, устохонаҳо, сехҳои ҳунарҳои халқӣ
ва дигар ташкилотҳо (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012,
№827);
- дастгирӣ намудани ташаббусҳо оид ба рушди иқтисодию
иҷтимоии шаҳрак ва деҳот;
- ҳалли дигар масъалаҳо мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон;
-назорати истифода ва ҳифзи заминҳои ҳудуди шаҳрак ва деҳот
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431);
- идоракунии молу мулки шаҳрак ва деҳот (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431);
- назорати иҷрои буҷети Ҷамоат (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
30.05.2017, №1431);
Моддаи 12. Ваколатҳои Ҷамоат дар соҳаи қонуният, тартиботи
ҷамъиятӣ ва мудофиа
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827)
Ҷамоат дар соҳаи қонуният, тартиботи ҷамъиятӣ ва мудофиа
ваколатҳои зерин дорад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012,
№827):
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- ташкили таъмини иҷрои қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии
ҳуқуқӣ дар доираи ваколатҳои Ҷамоат (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 16.04.2012, №827);
- ҷалби аҳолӣ барои гузаронидани чорабиниҳои мудофиаи
гражданӣ ва бартараф намудани оқибатҳои офатҳои табиӣ;
- андешидани тадбирҳо дар доираи ваколатҳои Ҷамоат оид ба
таъмини тартиботи ҷамъиятӣ дар ҳудуди шаҳрак ва деҳот ва пешгирии
ҳолатҳои ҳуқуқвайронкунӣ (Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
16.04.2012, №827; аз 30.05.2017, №1431).

Моддаи 13. Ваколатҳои Ҷамоат дар соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, ободонӣ
ва ҳалли масъалаҳои муҳити зист
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827)
Ҷамоат дар соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, ободонӣ ва ҳифзи муҳити зист
ваколатҳои зерин дорад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017,
№1431):
- иштирок дар таҳия ва амалӣ намудани барномаи мусоидат ба
шуғли аҳолӣ ва андешидани чораҳо оид ба танзими раванди муҳоҷират
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431);
- назорати танзими анъана ва ҷашну маросимҳо;
- андешидани чораҳо оид ба беҳбудии шароити манзилию маишии
аҳолӣ, ҳифзи саломатӣ, муҳофизати муҳити зист;
- ҳалли масъалаҳои аҳамияти маҳаллидошта (нигоҳдорӣ ва
ободонии роҳҳо, кӯчаҳо, майдонҳо, муассисаҳои фарҳангӣ, манбаъҳо
ва шабакаҳои обтаъминкунӣ, бозорҳои маҳаллӣ, инчунин нигоҳдории
қабристонҳо ва таъмини тозагии маҳал аз партовҳо) ва тасдиқи
қоидаҳо оид ба амалӣ намудани онҳо (Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 16.04.2012, №827; аз 30.05.2017, №1431).

Моддаи 14. Ваколатҳои алоҳидаи вогузоршавандаи давлатӣ ба
мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот
1. Ба ваколатҳои алоҳидаи давлатӣ, ки ба мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот вогузошта мешаванд, инҳо метавонанд
дохил шаванд:
- мусоидат дар мустаҳкам намудани қонуният ва тартиботи
ҷамъиятӣ;
- назорати иҷрои қоидаҳои низоми шиносномавӣ ва мутобиқи тартиби
муқарраргардида бақайдгирӣ ва азқайдбарории шаҳрвандон;
- баҳисобгирии оилаҳои камбизоат ва ташкили дастгирии
иҷтимоии онҳо;
- сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ мутобиқи қонунгузорӣ;
- анҷом додани амалиёти алоҳидаи нотариалӣ мутобиқи
меъёрҳои пешбининамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи
нотариати давлатӣ";
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- ба шаҳрвандон додани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ҷои зист,
вазъи оилавӣ ва ҳолатҳои дигар;
- мусоидат дар ташкили даъват ба хизмати ҳарбӣ ва дигар
чорабиниҳои ҳарбӣ;
- таъмини чораҳои зарурӣ барои ҳифзи зироатҳои кишоварзӣ,
пешгирии касалиҳои ҳайвонот, муҳофизати ҷангал ва буттазорҳо;
- таҳия ва татбиқи чорабиниҳо оид ба муҳофизати муҳити зист;
- мусоидат ба ҷамъоварии андоз ва дигар пардохтҳо;
- мусоидат ба таъмини ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон;
- дигар ваколатҳое, ки мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузошта шудаанд.
2. Вогузории ваколатҳои алоҳидаи давлатӣ ба мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва
шартномаи тарафҳо бо маблағгузории ин ваколатҳо сурат мегирад.
Иҷрои босифати шартнома ваколат ва масъулияти тарафҳо
мебошад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431).
Моддаи 15. Вакили Ҷамоат ва ҳуқуқу вазифаҳои он
1. Вакили Ҷамоат намояндаи халқ буда, ҳуқуқ дорад фикри худро
озодона баён кунад, мувофиқи иродаи худ овоз диҳад, манфиати
интихобкунандагонро ҳимоя намояд.
2. Вакили Ҷамоат вазифадор аст дар маҷлиси Ҷамоат иштирок
намуда, барои иҷрои қарорҳои Ҷамоат мусоидат кунад, мунтазам ба
интихобкунандагон аз фаъолияти худ ҳисобот диҳад.
3. Вакили Ҷамоат фаъолияти хизматиашро (кориашро) қатъ
накарда, ваколати худро амалӣ мегардонад. Ӯ ҳангоми иштирок дар
маҷлисҳои Ҷамоат ва мақомоти он аз иҷрои вазифаҳои хизматӣ (корӣ)
бо нигоҳ доштани музди меҳнат озод карда мешавад (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827).
4. Ваколати вакили Ҷамоат дар ҳолатҳои зерин пеш аз муҳлат
қатъ мегардад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827):
- дар асоси аризаи ӯ;
- эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳалномаи суд дар хусуси ғайри
қобили амал донистани ӯ (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017,
№1431);
- эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми айбдоркунандаи суд
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431);
- қатъи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё соҳиб шудан ба
шаҳрвандии давлати дигар (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017,
№1431);
- пеш аз муҳлат пароканда шудани Ҷамоат;
- бе сабаби узрнок се маротиба пай дар пай иштирок накардан дар
маҷлиси Ҷамоат;
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- ҳангоми вафот;
- дигар намудани ҷои зисти доимӣ берун аз ҳудуди шаҳрак ва
деҳот (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431).
5. Масъалаи пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколати вакили
Ҷамоат дар маҷлиси Ҷамоат баррасӣ гардида, он бо қарори Ҷамоат бо
тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилони
Ҷамоат қабул карда мешавад (Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
16.04.2012, №827; аз 30.05.2017, №1431).

Моддаи 16. Шӯрои Ҷамоат
1. Шӯрои Ҷамоат мақомоти коллегиалии Ҷамоат буда, дар ҳайати
7 -11 нафар ташкил карда мешавад.
2. Ба ҳайати шӯрои Ҷамоат раиси Ҷамоат, муовини ӯ (муовинони ӯ),
котиби Ҷамоат дохил мешаванд. Маҷлиси Ҷамоат ба ҳайати Шӯрои Ҷамоат
дигар вакилонро низ интихоб карда метавонад.
3. Шӯрои Ҷамоат ҳар моҳ на камтар аз як маротиба даъват карда
мешавад.

Моддаи 17. Ваколатҳои шӯрои Ҷамоат
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827)
1. Шӯрои Ҷамоат (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012,
№827):
- маҷлиси Ҷамоатро даъват мекунад ва рӯзномаи онро тартиб
медиҳад;
- фаъолияти комиссияҳои Ҷамоатро ҳамоҳанг месозад ва барои
самаранокии кори онҳо мусоидат менамояд;
- барои ба вазифа таъйин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони
корхонаю ташкилотҳои мансуби моликияти коммуналии шаҳр ё ноҳия,
ки дар ҳудуди Ҷамоат ҷойгиранд, розигӣ медиҳад (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827);
- роҳбарони корхонаю ташкилотҳоеро, ки аз буҷети Ҷамоат
маблағгузорӣ карда мешаванд ё Ҷамоат онҳоро таъсис додааст, бо
пешниҳоди раиси Ҷамоат ба вазифа таъйин ва аз вазифа озод
мекунад ва барои тасдиқ ба маҷлиси Ҷамоат пешниҳод мекунад
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827);
- назорати иҷрои қарорҳои Ҷамоатро ташкил мекунад;
- ба баррасии роҳбарони мақомоти дахлдори ҳокимияти давлатӣ
оид ба шахсони мансабдори онҳо ва дигар ташкилотҳо, ки дар ҳудуди
шаҳрак ва деҳот фаъолият менамоянд, дар сурати аз ҷониби онҳо иҷро
накардани талаботи қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, санадҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот пешниҳод ирсол менамояд (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827);
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2. Шӯрои Ҷамоат оид ба масъалаҳои салоҳияти худ қарор қабул
мекунад, ки ба он раиси Ҷамоат имзо мегузорад.

Моддаи 18. Комиссияҳои Ҷамоат
1. Ҷамоат бо мақсади баррасии пешакӣ ва тайёр намудани
масъалаҳо, инчунин назорати иҷрои қарорҳои Ҷамоат, шӯрои Ҷамоат
ва мақомоти ҳокимияти давлатӣ аз ҳайати вакилони Ҷамоат
комиссияҳо таъсис медиҳад (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
16.04.2012, №827).
2. Тартиби интихоб ва фаъолияти комиссияҳоро дастури Ҷамоат
муайян мекунад.

Моддаи 19. Тартиби интихоб ва озод намудани раис, муовини
(муовинони) раис ва котиби Ҷамоат
1. Раиси Ҷамоат дар маҷлиси Ҷамоат аз ҳайати вакилони он бо
тарафдории аксарияти шумораи умумии вакилони Ҷамоат ба вазифа
интихоб ва аз вазифа озод карда мешавад.
2. Номзадии раиси Ҷамоатро раиси шаҳр, ноҳия пешниҳод
менамояд.
3. Муовини (муовинони) раис ва котиби Ҷамоат аз ҳайати
вакилони Ҷамоат бо пешниҳоди раиси Ҷамоат дар маҷлиси Ҷамоат бо
тарафдории аксарияти шумораи умумии вакилони Ҷамоат ба вазифа
интихоб ва аз вазифа озод карда мешавад.
4. Номзадии раис, муовини ӯ (муовинони ӯ) ва котиби Ҷамоат
бояд ба талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи хизмати
давлатӣ" мувофиқат намояд.
5. Раис, муовини ӯ (муовинони ӯ) ва котиби Ҷамоат дар
мавридҳои зерин пеш аз муҳлат аз вазифа озод карда мешаванд:
- дар асоси аризаи шахсӣ (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 30.05.2017, №1431);
- эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳалномаи суд дар хусуси ғайри
қобили амал донистани ӯ (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017,
№1431);
- эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми айбдоркунандаи суд
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431);
-мунтазам иҷро накардани ӯҳдадориҳои хизматӣ;
-қатъи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё соҳиб шудан ба
шаҳрвандии давлати дигар (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017,
№1431);
- изҳори нобоварӣ намудани аз се ду ҳиссаи вакилони Ҷамоат
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистоназ 30.05.2017, №1431);
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Моддаи 20. Ваколатҳои раиси Ҷамоат
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827)
Раиси Ҷамоат:
- иҷрои талаботи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо,
дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, санадҳои мақомоти ҳокимияти
давлатӣ ва Ҷамоатро таъмин мекунад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 30.05.2017, №1431);
- тарғиби манфиатҳои давлатӣ ва муқаддасоти миллиро дар
ҳудуди шаҳрак ва деҳот амалӣ менамояд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 30.05.2017, № 1431);
- ба фаъолияти Ҷамоат роҳбарӣ ва дар ҷаласаи шӯрои Ҷамоат
раисӣ мекунад ва ба санадҳои онҳо имзо мегузорад;
- Ҷамоатро дар муносибат бо мақомоти давлатӣ, ташкилотҳо ва
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ намояндагӣ мекунад;
- шахси воқеӣ ва намояндаи шахси ҳуқуқиро қабул мекунад,
муроҷиати онҳоро баррасӣ менамояд, доир ба ҳалли онҳо дар доираи
ваколатҳои худ чораҳои дахлдор меандешад (Қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827; аз 30.05.2017, №1431);
- кормандони Ҷамоатро тибқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба кор қабул ва аз кор озод менамояд (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431);
- соле на камтар аз як маротиба аз фаъолияти худ ба Ҷамоат
ҳисобот медиҳад.

Моддаи 21. Ваколатҳои раиси Ҷамоат дар соҳаи иқтисод, буҷет
ва молия
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827)
Дар соҳаи иқтисод, буҷет ва молия раиси Ҷамоат:
- лоиҳаи буҷети шаҳрак ва деҳотро дар мувофиқа бо мақомоти
молияи ноҳия, шаҳр таҳия намуда, барои қабул пешниҳод менамояд ва
оид ба иҷрои он ҳисобот медиҳад;
- ҷалби сармоягузориро мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ
ташкил мекунад;
- сари вақт аз аҳолӣ ҷамъоварӣ намудани маблағҳои андоз,
суғурта ва дигар пардохтҳоро ташкил мекунад;
- баҳисобгирии соҳибкорони инфиродӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ,
ширкатҳои хоҷагидорӣ, кооперативҳои истеҳсолӣ ва дигар
ташкилотҳоро ба роҳ мемонад;
- баҳисобгирии аҳолӣ, саршумори чорвои аҳолӣ ва дигар
ҳисоботи муқарраршудаи омориро ташкил мекунад.
- корхонаҳои коммуналӣ ва дигар корхонаҳо, кооперативҳо,
устохонаҳо, сехҳои ҳунарҳои халқӣ ва дигар ташкилотҳоро мутобиқи
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қонунгузорӣ метавонад таъсис диҳад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
16.04.2012, №827).

Моддаи 22. Ваколатҳои раиси Ҷамоат дар соҳаи қонуният,
тартиботи ҷамъиятӣ ва мудофиа
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827)
Дар соҳаи қонуният, тартиботи ҷамъиятӣ ва мудофиа раиси
Ҷамоат:
- сабти асноди ҳолати шаҳрвандиро мутобиқи қонунгузорӣ
ташкил мекунад;
амалиёти
алоҳидаи
нотариалиро
тибқи
меъёрҳои
пешбининамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи нотариати
давлатӣ" таъмин менамояд;
- ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ҷои зист, вазъи оилавӣ ва дигар
ҳолатҳоро ба шаҳрвандон медиҳад;
- оид ба ҳифзи молу мулки бесоҳиб, ки ба ихтиёри давлат
мегузарад, тадбирҳо меандешад;
- оид ба таъмини тартиботи ҷамъиятӣ дар ҳудуди шаҳрак ва
деҳот, бақайдгирӣ ва азқайдбарории шаҳрвандон, пешгирии ҳолатҳои
ҳуқуқвайронкунӣ дар доираи ваколатҳои Ҷамоат тадбирҳо меандешад
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431);
- ба ташкил ва гузаронидани тадбирҳои оммавию сиёсӣ,
маънавию маърифатӣ роҳбарӣ намуда, ба мақомоти маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ дар ин самт мусоидат мекунад;
- ба даъвати ӯҳдадорони ҳарбӣ ва даъватшавандагон мусоидат
менамояд, аҳолиро барои гузаронидани чорабиниҳои мудофиаи
гражданӣ ва ҳолатҳои фавқуллода ҷалб мекунад.

Моддаи 23. Ваколатҳои раиси Ҷамоат дар соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ,
ободонӣ ва муҳити зист
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827)
Дар соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, ободонӣ ва муҳити зист раиси Ҷамоат:
- баҳисобгирии оилаҳои камбизоат ва дастгирии иҷтимоии
онҳоро ташкил менамояд;
- оид ба беҳтар намудани шароити моддию маишии маъюбон,
оилаҳои камбизоат ва шахсоне, ки аз офатҳои табий зарар дидаанд,
мусоидат менамояд;
- дар бобати беҳбудии шароити манзилию маишии аҳолӣ, ҳифзи
муҳити зист чораҳо меандешад;
- ободонии майдону гулгаштҳо ва қабристонҳоро ташкил
мекунад;
- аҳолӣ, ташкилотҳои ҳудуди шаҳрак ва деҳотро дар ободонй ва
сабзу хуррамгардонӣ ҷалб менамояд;
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- назорати вазъи санитарии маҳалҳо, манбаъҳои обтаъминкунӣ,
муассисаҳои таълимию фарҳангӣ, тандурустӣ ва дигар иншоотҳо,
инчунин риояи қоидаҳои бойториро ташкил менамояд;
- назорати истифода ва ҳифзи замини ҳудуди шаҳрак ва деҳотро
мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ташкил мекунад ва масъалаҳои
вобаста ба заминро ба муҳокимаи Ҷамоат пешниҳод менамояд;
- фаъолияти комиссияро оид ба иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
"Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон" назорат мекунад ва барои фаъолияти мунтазами комиссияи
мазкур дар шаҳрак ва деҳот шароит муҳаё менамояд.
Моддаи 24. Дастгоҳи Ҷамоат
1. Ҷамоат дорои дастгоҳ мебошад, ки он аз тарафи раиси Ҷамоат
ташкил ва роҳбарӣ карда мешавад.
2. Сохтор, шумораи кормандон ва низомномаи дастгоҳи Ҷамоат
тибқи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
тарафи маҷлиси Ҷамоат бо пешниҳоди раиси Ҷамоат тасдиқ карда
мешаванд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431).
3. Низомномаи намунавии дастгоњи Љамоат аз љониби Њукумати
Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда мешавад (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 4.04.2019, №1598).
4. Маблағгузории дастгоҳи Ҷамоат дар доираи буҷети
пешбинишудаи шаҳрак ва деҳот сурат мегирад.
БОБИ 3. АСОСҲОИ ИҚТИСОДӢ ВА МОЛИЯВИИ
ФАЪОЛИЯТИ МАҚОМОТИ ХУДИДОРАКУНИИ
ШАҲРАК ВА ДЕҲОТ

Моддаи
25.
Асосҳои
иқтисодии
фаъолияти
мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот
1. Асосҳои иқтисодии фаъолияти мақомоти худидоракунии
шаҳрак ва деҳотро молу мулки шаҳрак ва деҳот ва дигар молу мулке, ки
ба он барои истифодабарӣ дода шудааст, ташкил медиҳанд.
2. Вазъи ҳуқуқии молу мулки мақомоти худидоракунии шаҳрак ва
деҳот тибқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян ва
танзим карда мешавад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431).
Моддаи 26. Манбаҳои молиявии шаҳрак ва деҳот
1. Манбаҳои молиявии шаҳрак ва деҳот аз инҳо иборатанд:
- маблағҳои буҷети шаҳрак ва деҳот;
- маблағҳои мақсаднок аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ дар шакли
кӯмаки молиявии беподош (дотатсия);
- мусоидати молиявӣ (субвенсия);
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- маблағҳои хайрия;
- даромад аз хизматрасонии пулакӣ мутобиқи санадҳои меъёрии
ҳуқуқӣ;
- даромад аз иҷрои ваколатҳои алоҳидаи вогузоршудаи давлатие,
ки мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот анҷом медиҳад;
- даромад аз молу мулки шаҳрак ва деҳот;
- даромад аз грантҳо ва сармоягузориҳо;
- дигар манбаҳое, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон манъ накардааст.
2. Манбаъҳои молиявии шаҳрак ва деҳот тибқи талаботи
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда
мешаванд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827).
Моддаи 27. Буҷети шаҳрак ва деҳот
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431)
1. Лоиҳаи буҷети шаҳрак ва деҳот аз рӯи манбаъҳои даромад ва
самтҳои хароҷот бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, аз ҷониби Ҷамоат
баррасӣ ва дар шакли қарор қабул карда мешавад.
2. Қисми даромади буҷети шаҳрак ва деҳот аз ҳисоби даромадҳои
андозӣ ва ғайриандозӣ ташаккул дода мешавад.
3. Ба даромади буҷети шаҳрак ва деҳот маблағҳо аз ҳисоби андозҳо аз
молу мулки ғайриманқули шахсони воқеӣ дохил мешаванд.
4. Даромадҳои ғайриандозӣ аз мусоидати молиявӣ (субвенсия),
пардохтҳои ихтиёрӣ, даромадҳои хизматрасонии пулакӣ ва даромадҳо
аз ҳисоби амалисозии ваколатҳои алоҳидаи давлатӣ, ки ба зиммаи
мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот вогузор шудаанд, инчунин
аз дигар манбаъҳое, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ манъ накардаанд,
иборат мебошанд.
5. Хароҷоти буҷети шаҳрак ва деҳот бо мақсади рушди вазъи
иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии шаҳрак ва деҳот аз ҷониби Ҷамоат
амалӣ карда мешавад.
6. Ба буҷети шаҳрак ва деҳот бо тартиби муқаррарнамудаи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори Ҷамоат тағйиру
иловаҳо ворид карда мешаванд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 30.05.2017, №1431).
БОБИ 4. ИНТИХОБОТИ ВАКИЛОНИ ҶАМОАТ
Моддаи 28. Ҳуқуқи умумӣ, баробар ва бевоситаи интихобот
1. Интихоботи вакилон ба Ҷамоат умумӣ аст. Шаҳрвандони
Ҷумҳурии Тоҷикистон қатъи назар аз миллат, нажод, ҷинс, забон,
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эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсилот ва молу мулк аз
синни 18 ҳуқуқи интихоб кардан ва аз синни 20 ҳуқуқи интихоб шудан ба
Ҷамоатро доранд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431).
2. Интихобкунандагон дар асоси баробар дар интихобот иштирок
мекунанд ва ҳар кадоми онҳо як овоз доранд.
3. Вакилони Ҷамоат аз тарафи шаҳрвандон бевосита интихоб
карда мешаванд.
4. Овоздиҳӣ дар интихоботи вакилони Ҷамоат озод ва пинҳонӣ
сурат мегирад.
Моддаи 29. Ошкорбаёнӣ ҳангоми тайёрӣ ва гузаронидани
интихобот
1. Тайёрӣ ва гузаронидани интихоботи Ҷамоат аз тарафи
комиссияи интихоботи Ҷамоат ва комиссияҳои ҳавзавии интихоботи
вакилони Ҷамоат ошкоро сурат мегирад.
2. Комиссияи интихоботи Ҷамоат ва комиссияҳои ҳавзавии
интихоботи вакилони Ҷамоат ба шаҳрвандон аз фаъолияти худ хабар
медиҳанд ва ҷамъбасти интихоботро эълон мекунанд.
Моддаи 30. Таъйин интихоботи Ҷамоат
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827)
1. Интихоботи вакилони Ҷамоат на дертар аз 40 рӯзи ба охир
расидани муҳлат ваколати вакилони Ҷамоати даъвати амалкунанда бо
қарори Ҷамоат таъйин карда мешавад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
16.04.2012, №827).
2. Маблағгузории интихоботи Ҷамоат аз ҳисоби буҷети Ҷамоат
сурат мегирад.

Моддаи 31. Ташкили ҳавзаҳои интихоботи Ҷамоат
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431)
1. Барои интихоботи вакилони Ҷамоат на кам аз 15 ва на зиёда аз
40 ҳавзаи интихобот ташкил карда мешавад.
2. Шумораи ҳавзаҳои интихоботро Ҷамоат муқаррар менамояд.
3. Аз ҳар ҳавзаи интихобот як вакили Ҷамоат интихоб карда
мешавад.

Моддаи 32. Ташкили комиссияи интихоботи Ҷамоат
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431)
1. Барои ташкил ва гузаронидани интихоботи Ҷамоат комиссияи
интихоботи Ҷамоат аз тарафи Ҷамоат таъсис дода мешавад.
2. Комиссияи интихоботи Ҷамоат на дертар аз панҷ рӯзи баъди
таъйин гардидани интихобот дар ҳайати 7-13 нафар ташкил карда
мешавад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827).
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3. Комиссияи интихоботи Ҷамоат дар ҳайати раис, муовини раис,
котиби Комиссия ва аъзои он интихоб карда мешавад.

Моддаи 33. Ваколатҳои комиссияи интихоботи Ҷамоат
( Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827;
аз 30.05.2017, №1431)
1. Комиссияи интихоботи Ҷамоат дорои ваколатҳои зерин
мебошад:
- иҷрои Қонуни мазкурро дар бахши интихобот назорат
менамояд, татбиқи якхелаи онро таъмин мекунад;
ҳавзаҳои
интихоботиро
бо
назардошти
шумораи
интихобкунандагон, дар ҳудуди шаҳрак ва деҳот мутобиқи талаботи
Қонуни мазкур ташкил мекунад ва ба онҳо ному рақам мегузорад;
- комиссияҳои ҳавзавии интиоботро ташкил мекунад (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827);
- бюллетени намунааш муқарраршудаи интихоботро тасдиқ
мекунад ва комиссияҳои ҳавзавии интихоботро бо бюллетенҳои
интихобот таъмин менамояд;
- масъалаҳои таъминоти моддию техникии интихоботро ҳал
менамояд;
- вакилони интихобшударо ба қайд мегирад, натиҷаи интихоботи
Ҷамоатро ҷамъбаст мекунад, оид ба ҷамъбасти интихобот ба аҳолӣ,
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ хабар медиҳад;
- овоздиҳӣ ва интихоботи такрорӣ, ҳамчунин интихоботи вакилро
ба ҷои вакили хориҷшуда мутобиқи талаботи Қонуни мазкур ташкил
мекунад;
- ҳуҷҷатҳои вобаста ба гузаронидан ва ташкили интихоботро ба
бойгонӣ месупорад;
- арзу шикоятҳоро доир ба масъалаҳои тайёрӣ ва гузаронидани
интихобот баррасӣ карда, оид ба онҳо қарор қабул мекунад;
- мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ваколатҳои дигарро вобаста
ба интихобот анҷом медиҳад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
16.04.2012, №827).
2. Комиссияи интихоботи Ҷамоат дар доираи ваколатҳои худ
қарор қабул мекунад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012,
№827).
3. Комиссияи ҳавзавии интихобот дар доираи ваколатҳои худ
қарор қабул мекунад, ки он дар шакли протокол ба расмият дароварда
мешавад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431).
Моддаи 34. Комиссияи ҳавзавии интихобот
1. Комиссияи ҳавзавии интихоботро комиссияи интихоботи
Ҷамоат на дертар аз 10 рӯзи баъди таъйини интихоботи Ҷамоат дар
145

ҳайати 5-11 нафар ташкил намуда, аз ҷумла раис, муовини раис, котиби
комиссияро интихоб мекунад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
16.04.2012, №827).
2. Комиссияи ҳавзавии интихобот руйхати интихобкунандагонро
тартиб
медиҳад;
интихобкунандагонро
ба
рӯйхати
интихобкунандагони ҳавзаи интихоботӣ шинос менамояд; номзадҳоро
ба қайд мегирад; аҳолиро дар бораи маҳалли ҷойгиршавии комиссияи
ҳавзавии интихобот, вақти кори он, инчунин рӯзи интихобот, ҷойи
овоздиҳӣ хабардор мекунад; бинои овоздиҳӣ, қуттиҳои овоздиҳӣ ва
дигар таҷҳизоти интихоботро тайёр мекунад; овоздиҳиро дар рӯзи
интихобот ташкил мекунад; овозҳои интихобкунандагонро дар
ҳавзаҳои интихобот ҳисоб менамояд.
3. Комиссияи ҳавзавии интихобот дар доираи ваколатҳои худ
қарор қабул мекунад, ки он дар шакли протокол ба расмият дароварда
мешавад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431).

Моддаи 35. Тартиби пешбарии номзадҳо ба вакили Ҷамоат
1. Номзадҳо ба вакили Ҷамоат ба таври худпешбарӣ, бо ҷамъ
намудани имзоҳои на камтар аз 5 фоизи интихобкунандагони ҳавзаи
дахлдор бо пешниҳоди ариза ба комиссияи ҳавзавии интихобот сурат
мегирад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431).
2. Пешбарии номзадҳо 25 рӯз пеш аз интихобот оғоз шуда, 15 рӯз
пеш аз рӯзи овоздиҳӣ ба охир мерасад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 30.05.2017, №1431).

Моддаи 36. Талабот нисбати номзадҳо ба вакили Ҷамоат
1. Ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки синни ӯ аз 20 кам
набошад ва дар ҳудуди шаҳрак ва деҳоти дахлдор на камтар аз 3 соли
охир истиқомат дошта бошад ва забони давлатиро донад, метавонад
номзад ба вакили Ҷамоат пешбарӣ шавад (Қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 01.08.2012, №899; аз 30.05.2017, №1431).
2. Ходимони касбии ташкилотҳо ва иттиҳодияҳои динӣ, хизматчиёни
ҳарбии Қувваҳои Муссаллаҳ, дигар қӯшуну сохторҳои ҳарбӣ, судяҳо,
прокурорҳо, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти
корҳои дохилӣ, мақомоти гумрук, кормандони ҳифзи ҳуқуқи Агентии
назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ва Агентии назорати
маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати аз
вазифа ба истеъфо рафтанашон метавонанд номзад ба вакили Ҷамоат
пешбарӣ шаванд.
3. Шаҳрвандони зерин ҳуқуқи ба вакили Ҷамоат номзад шуданро
надоранд:
- мутобиқи ҳалномаи суд ғайриқобили амал дониста шудаанд;
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- дар асоси ҳукми суд дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ мебошанд;
- бо қарори суд дар муассисаҳои табобатӣ маҷбурӣ қарор доранд;
- ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнини қасдона содир кардаанд
(қатъи назар аз гузаштани муҳлат ва бардошта шудани доғи судӣ);
- барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин
айбдор шудаанд ё дар кофтуков мебошанд.
4. Номзад ба вакили Ҷамоат узви комиссияи интихоботи Ҷамоат,
инчунин комиссияи ҳавзавии интихобот, ки овоздиҳиро дар ҳавзаи
дахлдори интихобот ташкил мекунад, буда наметавонад. Шахсе, ки
номзадиаш ба вакилї пешбарї шудааст ва узви яке аз ин комиссияҳо
мебошад, аз вақти ҳамчун номзад ба вакилӣ ба қайд гирифта шуданаш
аз узвияти ҳамин комиссия озод карда мешавад (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 16.04.2012 , №827).

Моддаи 37. Бақайдгирии номзадҳо
1. Барои бақайдгирии номзадҳо ба комиссияи ҳавзавии интихобот
аризаи номзад ба вакилӣ ва рӯйхати имзоҳои интихобкунандагон
пешниҳод карда мешаванд. Комиссия ҳуҷҷатҳои пешниҳодшударо дар
муҳлати 5 рӯз санҷида, дар бораи ба қайд гирифтани номзад ва ё рад
намудани бақайдгирии номзад қарор қабул мекунад.
2. Номзад ба вакилӣ метавонад оид ба қарори комиссияи ҳавзавии
интихобот дар бораи рад намудани бақайдгирии номзадии ӯ ба
комиссияи интихоботи Ҷамоат ё суд шикоят кунад.
3. Бақайдгирии номзадҳо 15 рӯз пеш аз рӯзи овоздиҳӣ оғоз
гардида, 5 рӯз қабл аз он ба охир мерасад (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827).

Моддаи 38. Ташвиқоти пешазинтихоботӣ
1. Номзадҳо ба вакили Ҷамоат баъд аз бақайдгирӣ ҳуқуқи
ташвиқот бурданро доранд. Ташвиқот дар рӯзи овоздиҳӣ манъ аст.
2. Комиссияи ҳавзавии интихобот барои бурдани ташвиқоти
пешазинтихоботии номзад мусоидат менамояд.
3. Дар вақти бурдани ташвиқот истифодаи методҳои маҷбуркунии
рӯҳӣ, ҷисмонӣ, динӣ, сӯистифодаи озодии воситаи ахбори омма,
ташвиқоте, ки ҳисси бадбинӣ ва хусумати иҷтимоӣ, нажодӣ, миллиро
бедор мекунад, ба ғасби ҳокимият, зӯран тағйир додани сохти
конститутсионӣ, вайронкунии тамомияти давлат даъват менамояд,
ташвиқоти ҷанг ва дигар шаклҳои сӯистифодаи озодии воситаи ахбори
омма, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ кардааст, иҷозат
дода намешавад.
Моддаи 39. Вақт ва ҷои овоздиҳӣ
1. Интихоботи вакилони Ҷамоат дар рӯзи овоздиҳӣ аз соати 06-00
то 20-00 гузаронида мешавад.
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2. Комиссияи ҳавзавии интихобот вақт ва ҷои овоздиҳиро 5 рӯз
пеш аз рӯзи овоздиҳї ба интихобкунандагон хабар медиҳад.

Моддаи 40. Ташкил ва тартиби овоздиҳӣ
1. Интихобкунандагон дар биноҳои махсусе овоз медиҳанд, ки дар
онҳо ҳуҷраҳо ва дигар ҷойи махсус барои овоздиҳии пинҳонї
таҷҳизонида шудаанд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017,
№1431).
2. Раиси комиссияи ҳавзавии интихобот рӯзи интихобот пеш аз
оғози овоздиҳӣ дар ҳузури ҳамаи аъзои комиссия қуттиҳои овоздиҳиро
аз назар гузаронида, онҳоро мӯҳр мегузорад (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431).
3. Ҳар интихобкунанда шахсан худаш овоз медиҳад. Ба ҷои шахси
дигар овоз додан манъ аст. Додани зиёда аз як бюллетен ба
интихобкунанда
манъ
аст.
Бюллетенҳои
интихобот
ба
интихобкунандагон барои комиссияи ҳавзавии интихобот дар асоси
рӯйхати интихобкунандагони ҳавзаи интихобот баъди пешниҳоди
шиноснома
ё
ҳуҷҷати
дигари
тасдиқкунандаи
шахсияти
интихобкунанда дода мешавад. Ҳар интихобкунанда бюллетени
интихоботро гирифта, дар рӯйхати интихобкунандагон дар муқобили
насаб, ном ва номи падари худ имзо мегузорад (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431).
4. Овоздиҳанда бюллетени интихоботро дар ҳуҷраи овоздиҳии
пинҳонӣ пур мекунад. Ҳангоми пур кардани бюллетен ғайр аз
овоздиҳанда ҳузур доштани шахси дигар манъ аст. Интихобкунандае,
ки бюллетенро мустақилона пур карда наметавонад, ҳуқуқ дорад ба
ҳуҷраи овоздиҳӣ бо салоҳдиди худ каси дигарро ғайр аз аъзои
комиссияи ҳавзавии интихобот, номзад ба вакили Ҷамоат, мушоҳидони
миллӣ ва байналмилалӣ ва намояндагони воситаҳои ахбори омма
даъват намояд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431).
5. Интихобкунандае, ки ба рӯйхати интихобкунандагон дохил
карда нашудааст, дар асоси шиноснома ё ҳуҷҷати дигаре, ки шахсияти
ӯро тасдиқ менамояд, ба рӯйхати иловагии интихобкунандагон дохил
карда мешавад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431).
6. Ҳар як интихобкунанда ба тарафдории як номзад овоз медиҳад.
Бюллетенҳое, ки дар онҳо ба тарафдории ду ва ё зиёда номзадҳо ё ба
ягон номзад овоз дода нашудааст, беэътибор дониста мешаванд.
7. Қуттиҳои овоздиҳӣ аз тарафи комиссияи ҳавзавии интихобот
дар ҳузури ҳамаи аъзои он баъди аз тарафи раиси комиссия тамомшуда
эълон гардидани овоздиҳӣ кушода мешаванд. Кушодани қуттиҳои
овоздиҳӣ то пурра ба итмом расидани вақти овоздиҳӣ манъ аст.
8. Натиҷаи ҳисоби овозҳо дар маҷлиси комиссияи ҳавзавии
интихобот баррасӣ гардида, ба протокол дохил карда мешавад, ки ба
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он раис, котиб ва аъзои комиссия имзо мегузоранд. Протокол ба
комиссияи интихоботи Ҷамоат пешниҳод карда мешавад.
9. Номзаде ба вакилии Ҷамоат интихобгардида дониста мешавад,
ки дар интихобот аз 50 фоиз зиёди овозҳои интихобкунандагони дар
овоздиҳӣ иштироккардаро гирифтааст.
10. Комиссияи ҳавзавии интихобот аз сабаби дар рафти интихобот
ё ҳангоми ҳисобкунии овозҳо роҳ додан ба вайрон карда шудани
Қонуни мазкур метавонад интихоботро беэътибор ҳисобад.
11. Интихобот барпонашуда дониста мешавад, агар дар он камтар
аз 50 фоизи интихобкунандагони ба рӯйхати интихобкунандагон
дохилшуда иштирок карда бошанд.
Моддаи 41. Овоздиҳӣ ва интихоботи такрорӣ
1. Агар дар ҳавзаи интихоботӣ номзадии беш аз ду нафар барои
вакил шудан ба овоз монда шуда бошад ва ҳеҷ яке аз онҳо интихоб
нагардида бошад, комиссияи ҳавзавии интихобот дар хусуси
гузаронидани овоздиҳии такрорӣ дар ҳавза оид ба ду номзад ба вакилӣ,
ки овозҳои бештарро гирифтаанд, қарор қабул менамояд (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №1431).
2. Овоздиҳии такрорӣ дар ҳавзаи интихоботӣ дар мўҳлати на
дертар аз ду ҳафта, бо риояи талаботи Қонуни мазкур, дар ҳамон
ҳавзаи интихоботӣ гузаронида мешавад. Ҳангоми овоздиҳии такрорӣ
номзаде интихобшуда ҳисобида мешавад, ки овозҳои бештари
интихобкунандагони дар овоздиҳӣ иштирокнамударо соҳиб шудааст.
Агар ҳангоми овоздиҳии такрорӣ яке аз номзадҳо бо ягон сабаб хориҷ
шавад, овоздиҳӣ барои як номзад гузаронида мешавад. Дар ин сурат ба
номзад барои вакили Ҷамоат шудан зарур аст, ки зиёда аз нисфи
овозҳои интихобкунандагони дар овоздиҳӣ иштироқдоштаро гирад.
3. Агар дар ҳавзаи интихобот номзадии на бештар аз ду кас барои
вакил шудан ба овоз монда шуда, ҳеҷ яке аз онҳо интихоб нагардида
бошанд ё интихобот дар ҳавзаи интихобот барпонашуда ё беэътибор
дониста шуда бошад ва ё овоздиҳии такрорӣ имкон надода бошад, ки
вакили интихобшуда муайян гардад, комиссияи интихоботи Ҷамоат дар
ин ҳавзаи интихобот интихоботи такрорӣ мегузаронад. Дар ин ҳолат
он метавонад дар бораи гузаронидани интихоботи такрорӣ ва ташкили
комиссияи ҳавзавӣ дар ҳайати нав қарор қабул намояд. Овоздиҳӣ дар
ҳамон ҳавзаи интихобот мувофиқи рӯйхати интихобкунандагон, ки
барои интихоботи асосӣ тартиб дода шуда буд, гузаронида мешавад
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827).
4. Интихоботи такрорӣ дар мўҳлати на дертар аз ду моҳ баъд аз
интихоботи асосӣ гузаронида мешавад. Таъсиси комиссияи интихобот,
бақайдгирии номзадҳо ба вакилӣ ва чорабиниҳои дигар мувофиқи
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тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур сурат мегиранд (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827).
Моддаи 411. Гузаронидани интихоботи вакилон ба ивази вакилони
хориҷшуда (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827)
1. Дар сурати аз ҷониби маҷлиси дахлдори Ҷамоат беэътибор
дониста шудани ваколатҳои вакилони алоҳида, бо сабабҳои дигар пеш
аз муҳлат қатъ гардидани ваколатҳои вакилон, дар ҳавзаи дахлдори
интихоботӣ дар муҳлати ду моҳи баъд аз лаҳзаи хориҷ шудани вакил
интихоботи нав гузаронида мешавад. Интихобот аз тарафи маҷлиси
дахлдори Ҷамоат на дертар аз як моҳи пеш аз гузаронидани он таъйин
гардида, бо риояи талаботи Қонуни мазкур ташкил карда мешавад.
2. Дар сурати камтар аз як сол қабл аз ба охир расидани муҳлати
ваколатҳои маҷлиси дахлдори Ҷамоат хориҷ шудани вакил интихоботи
вакили дигар ба ивази вакили хориҷшуда гузаронида намешавад
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, №827).
Моддаи 42. Бақайдгирии вакилони Ҷамоат
Комиссияи интихоботи Ҷамоат дар асоси протоколҳои
комиссияҳои ҳавзавии интихобот вакилони интихобшударо ба қайд
мегирад ва рӯйхати онҳоро тартиб дода, дар муддати на дертар аз 3
рӯзи баъди интихобот ба Ҷамоат пешниҳод намуда, ба мақомоти
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва аҳолии шаҳрак ва деҳот хабар
медиҳад. Ба вакили Ҷамоат шаҳодатномаи вакилӣ ва нишони
сарисинагӣ дода мешавад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017,
№1431).
БОБИ 5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ ВА ИНТИҚОЛӢ
Моддаи 43. Шикоят намудан нисбати санадҳои мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот
1. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ метавонанд тибқи тартиби
муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
оид ба санадҳои мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ба суд
шикоят намоянд.
2. Санадҳои Ҷамоат, ки аз рӯи он прокурор эътироз овардааст,
дар маҷлиси Ҷамоат баррасї карда мешаванд.
3. Санадҳои шӯрои Ҷамоат, ки ба онҳо прокурор эътироз
овардааст, аз ҷониби шӯрои Ҷамоат баррасї карда мешаванд.
4. Санадҳои раиси Ҷамоат, ки оид ба онҳо прокурор эътироз
овардаст, аз ҷониби раис баррасӣ карда мешаванд.
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5. Дар сурати қонеъ нагардидани эътироз, прокурор метавонад
нисбати санадҳои шӯрои Ҷамоат ва раиси Ҷамоат ба Ҷамоат муроҷиат
намояд.
6. Ҳангоми қонеъ нагардидани эътирозҳои зикргардида прокурор
метавонад ба суд муроҷиат намояд.

Моддаи 44. Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани Қонуни мазкур
Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои вайрон кардани Қонуни мазкур
мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида
мешаванд.

Моддаи 45. Муқаррароти интиқолӣ
1. Муқаррароти Қонуни мазкур дар қисми интихоботи вакилони
Ҷамоат аз соли 2010 ва қабули буҷети шаҳрак ва деҳот аз соли 2011 оғоз
меёбад.
2. Ваколатҳои пешбининамудаи Қонуни мазкурро мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот то интихоботи Ҷамоати нав амалӣ
мекунад. Ваколатҳои шӯрои Ҷамоатро то интихоби аъзои он раиси
Ҷамоат амалӣ менамояд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.04.2012,
№827).

Моддаи 46. Аз эътибор соқит донистани Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот»
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 декабри соли 1994 "Дар бораи
мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот" (Ахбори Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1994, №23-24, мод. 450; Ахбори Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2008, №6, мод. 468, 470) аз эътибор
соқит дониста шавад.
Моддаи 47. Мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода
шавад.
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш.Душанбе
5 августи соли 2009, №549
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ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму
тарбияи фарзанд
(Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15.03.2016, №1294; аз 17.05.2018,
№1532; аз 04.04.2019, №1594)
Мақсади Қонуни мазкур пурзӯр намудани масъулияти падару
модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ифтихори
ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ, умумибашарӣ ва фарҳангӣ,
инчунин ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои фарзанд мебошад.
БОБИ 1.МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 1. Муносибатҳое, ки Қонуни мазкур танзим менамояд
Қонуни мазкур масъулияти падару модар ва шахсоне, ки онҳоро
иваз мекунанд (минбаъд-падару модар), дар таълиму тарбияи фарзанд
танзим менамояд.
Моддаи 2. Доираи амали қонуни мазкур
Амали Қонуни мазкур нисбат ба шаҳрвандии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, новобаста ба маҳалли истиқомати онҳо, шаҳрвандони
хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ
мекунанд ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, новобаста ба
маҳалли ҷойгиршавии онҳо, татбиқ мегардад, агар санадҳои ҳуқуқии
байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, тартиби
дигареро муқаррар накарда бошанд.
Моддаи 3. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд
Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару
модар дар таълиму тарбияи фарзанд ба Конститутсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие,
ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17.05.2018 , №1532).
Моддаи 4. Мафҳумҳои асосӣ
Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:
- фарзанд (кӯдак) - шахси ба синни ҳаждаҳсола нарасида;
- шахсоне, ки падару модарро иваз мекунанд - васӣ, парастор,
фарзандхондагон, шахсоне, ки дар асоси шартнома кӯдакро тарбия
мекунанд, дигар намояндагони қонунии онҳо, муассисаҳо ва дигар
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ташкилотҳое, ки кӯдак дар таълиму тарбияи онҳо қарор дорад
(минбаъд муассисаҳои таълимӣ);
- васӣ ва парастор - шахсоне, ки ба мақсади ҳифзи ҳуқуқу
манфиатҳои шахсони ғайри қобили амал ва қобилияти пурраи амал
надошта, аз ҷониби мақомоти васоят ва парасторӣ тибқи қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шудаанд;
- таълим - фаъолияти муштараки падару модар (шахсони онњоро
ивазкунанда), омўзгор ва муассисаи таълимї барои инкишофи кўдак,
такмили истеъдод, мањорат, малака ва ќобилияти фикрию љисмонии ў
(Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4.04.2019, №1594;
- тарбия - раванди мақсадноки ба воя расонидани фарзанд аз
ҷониби падару модар, муассисаи таълимӣ, ҷомеа ва ба зиндагии
мустақилона омода намудани ӯ;
- марказњои дилхушї -клубњои шабона, дискоклубњо, толорњои
букмекерї ва марказњои бозињои бурднок, тарабхонањо ва иншоотњои
дигаре, ки ба шахсони воќеї ва њуќуќї тааллуќ дошта, барои ташкил ва
гузарондани чорабинињои фароѓатї ва истироњатї муайян шудаанд
(Ќонунњои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17.05.2018,№1532,аз 4.04.2019,
№1594);
- вақти шабона - аз 1 апрел то 30 сентябр - аз соати 22:00 то соати
06:00 ва аз 1 октябр то 31 март - аз соати 20:00 то соати 06:00.
Моддаи 5. Вазифаи падару модар, омӯзгор, давлат ва ҷомеа дар
таълиму тарбияи фарзанд
1. Таълиму тарбияи фарзанд вазифаи падару модар, омӯзгор,
давлат ва ҷомеа мебошад.
2. Вазифаи падару модар фароҳам овардани шароити моддӣ,
молиявӣ, маънавӣ ва равонӣ дар таълиму тарбияи дурусти фарзанд
мебошад.
3. Давлат барои таълиму тарбия ва ҳифзи кӯдакони ятим ва
маъюб ѓамхорӣ намуда, ба онҳо шароити мусоид фароҳам меорад.
БОБИ 2. ҲУҚУҚ ВА ӮҲДАДОРИҲОИ ПАДАРУ МОДАР ДАР
ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ФАРЗАНД

Моддаи 6. Баробарии ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои падару модар
Падару модар, новобаста ба он ки якҷоя ё ҷудо зиндагӣ мекунанд,
дар таълиму тарбияи фарзанд ҳуқуқ ва ӯхдадориҳои баробар доранд,
ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон.

Моддаи 7. Ҳуқуқҳои падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд
Падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ҳуқуқҳои зерин
доранд:
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- ҳуқуқ ва манфиатҳои фарзандро ҳимоя намоянд; шакл, намуд ва
усули таълим, муассисаҳои таълимиро, новобаста ба шакли ташкилию
ҳуқуқии онҳо, интихоб намоянд, агар ин шакл, намуд ва усул ба вазъи
саломатї ва рушди маънавии фарзанд таъсири манфї нарасонад;
- дар раванди таълиму тарбия, аз ҷумла назорати сатҳу сифати
таълим ва донишандӯзии фарзанд дар муассисаҳои томактабӣ ва
таҳсилоти миёнаи умумӣ иштирок ва мусоидат намоянд;
- ба маќомоти дахлдор љињати бењтар намудани сатњу сифати
таълиму тарбияи фарзанд дар муассисањои таълимии томактабї ва
тањсилоти миёнаи умумї бо пешнињод мурољиат кунанд (Ќонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4.04.2019,№1594);
- аз операторон ва провайдерони хизмати алоқаи барқӣ дар бораи
аз тарафи фарзанд истифода шудани хизмати алоқаи барқӣ маълумоти
дахлдорро ба таври ройгон гиранд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
15.03.2016, №1294);
- дар муносибатҳои ҳуқуқӣ намояндаи қонунии фарзанд бошанд;
- риояи ҳуқуқи фарзандро дар раванди таълим дар асоси
стандартҳои давлатии таҳсилот талаб намоянд;
- ба фаъолияти муассисаи таълимие, ки фарзандашон дар он
таҳсил мекунад, мусоидат намоянд;
- ба раванди таълиму тарбия, мазмуни таҳсилот, давомот ва сатҳу
сифати донишандӯзии фарзанд шинос шаванд;
- дигар ҳуқуқҳоеро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
муқаррар намудааст, амалӣ намоянд.

Моддаи 8. Ӯҳдадориҳои падару модар дар тарбияи фарзанд
Падару модар дар тарбияи фарзанд ӯҳдадориҳои зерин доранд:
- ба фарзанд тибқи арзишҳои миллӣ номи нек гузоранд;
- пас аз таваллуд фарзандро дар мӯҳлати то се моҳ аз қайди
давлатии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ гузаронанд;
- барои ҳифзи саломатӣ, ташаккули ҷисмонӣ, маънавӣ ва ахлоқии
фарзанд шароит муҳайё намоянд;
- фарзандро ба зиндагии мустақилона омода намоянд;
- фарзандро дар рӯҳияи эҳтиром ба Ватан, қонун, арзишҳои миллӣ
ва умумибашарӣ, инчунин бартарии манфиатњои миллb аз шахсb
тарбия намоянд (Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4.04.2019,№1594);
- гаштугузори фарзанди то шашсоларо бе ҳамроҳии шахси аз
чордаҳсола боло дар кӯча ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ иҷозат надиҳанд;
- шаъну шарафи фарзандро эҳтиром намоянд ва ба муомилаи
бераҳмона нисбат ба ӯ роҳ надиҳанд;
- новобаста ба ҷинс, синну сол, қобилияти зеҳнӣ, ҷисмонӣ ва
рӯҳии фарзанд, нисбат ба ӯ баробар муносибат намоянд;
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- дар вақти шабона ба марказҳои дилхушӣ рафтани фарзанди то
ҳаждаҳсолаашонро манъ намоянд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 17.05.2018, №1532);
-аз соати 18.00 то соати 6.00 ба марказњои пешниҳоди бозиҳои
компютерӣ ё хизматрасонии интернетӣ рафтани фарзанди ноболиғи
худро иҷозат надиҳанд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17.05.2018,
№1532);
- кирдорҳои зиддиҷамъиятӣ, муомилаи дағалона бо атрофиён,
халалдор намудани оромӣ, истифодаи суханҳои қабеҳ, рафтори
дағалона дар кӯчаҳо, хиёбонҳо, майдонҳо, муассисаҳои фароғатӣ,
дохили нақлиёт, хобгоҳҳо, манзили зист, дигар ҷойҳои чамъиятӣ ва
муносибати тахрибкоронаи фарзандро ба муҳити зист пешгирӣ
намоянд; ба фарзанди то синни мактабӣ ва фарзанде, ки дар
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ,
новобаста ба шакли ташкилию ҳуқуқии онҳо, таҳсил мекунанд, бо худ
овардан ва истифодаи телефонҳои мобилиро манъ намоянд;
- ба фарзанди то синни мактабї ва фарзанде, ки дар
муассисањои таълимии тањсилоти умумї, ибтидоии касбї, миёнаи
касбї, новобаста ба шакли ташкилию њуќуќии онњо, тањсил мекунанд,
бо худ овардан ва истифодаи телефонњои мобилиро манъ намоянд
(Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4.04.2019,№1594);
- ба фарзанд тамошои филмҳои дорои хусусияти шаҳвонӣ,
зӯроварӣ, экстремистӣ ва террористиро манъ намоянд;
- ба фарзанд мутолиа ва паҳн кардани сабтҳои электронӣ (аз
ҷумла тариқи телефонҳои мобилӣ), китобҳо, варақаҳо, рӯзномаҳо,
маҷаллаҳо ва дигар маводи чопии дорои хусусияти шаҳвонӣ, зӯроварӣ,
экстремистӣ ва террористиро манъ намоянд;
- аз тарафи фарзанд мақсаднок ва мувофиқ ба таълиму тарбияи ӯ
истифода шудани интернетро назорат намоянд (Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 15.03.2016, №1294);
- иштироки фарзандро дар фаъолияти иттињодияњои динї, ба
истиснои фарзандоне, ки ба таври расмї дар муассисањои таълимии
динї ба таълим фаро гирифта шудаанд, иљозат надињанд (Ќонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4.04.2019,№ 1594);
- барои фарзанди то бистсола истеъмоли нўшокињои спиртї (аз
љумла пиво), воситањои нашъадор ва моддањои психотропї, мањсулоти
тамоку (аз љумла нос), инчунин моддањои сахттаъсир ва
мадњушкунандаро манъ намоянд (Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
4.04.2019, №1594;
- иштироки фарзандро дар чорабиниҳои барои ӯ тавсиянашуда
иҷозат надиҳанд;
- гирифтани шаҳодатномаи ҳуқуқи ронандагӣ ва рондани
автомобилро барои фарзанд иҷозат надиҳанд;
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- ба оворагардӣ ва дигар рафторҳои зиддиахлоқӣ машғул шудани
фарзанд роҳ надиҳанд ва барои интихоби касб ба ў мусоидат кунанд
(Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4.04.2019, №1594;
- асосњои гигиенаи шахсї, маърифати санитарї, фарњанги
шањрнишинї ва муоширатро омўзонанд (Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 4.04.2019, №1594;
- ба ҷалб намудани фарзанд ба корҳои хавфнок ва вазнини ба
саломатии ӯ зараровар ва ҳамчунин дигар корҳое, ки ба инкишофи
мӯътадили ҷисмонӣ ва равонии фарзанд халал мерасонанд, иҷозат
надиҳанд;
- фарзандро ба фаъолияти соҳибкорӣ ва хариду фурӯш. ба
истиснои ҳолатҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат
додааст, ҷалб насозанд;
- бе ҳамроҳии шахси болиғ гаштугузор кардани фарзанди то
шонздаҳсоларо дар ҳудуди биною иншооти техникӣ, таҳхонаҳо ва
болохонаҳои биноҳои истиқоматӣ, корхонаҳо, муассисаҳо, дигар
ташкилотҳо, ҳудуди нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ, саристгоҳҳои роҳи оҳан,
фурудгоҳҳо ва саристгоҳҳои нақлиёти мусофирбар манъ намоянд;
- дар ҷойҳои ҷамъиятӣ навиштан, ифлос намудан ва расонидани
зарарро аз ҷониби фарзанд манъ намоянд;
- дастрасии фарзандро ба маводи сӯзандаю тарканда пешгирӣ
намоянд;
- истифодаи ҷавоҳирот, зару зевар, дигар ашёҳои қиматбаҳо (ба
истиснои як ҷуфт гӯшвора барои духтарон)-ро аз тарафи фарзанд дар
муассисаҳои таълимӣ ва холкӯбиро барои фарзанд манъ намоянд;
- ба шикастани панҷараҳо, санги болои қабрҳо, ҳайкалҳо,
нимпайкараҳо ва дигар ороишоте, ки дар оромгоҳҳо ва ҷойҳои
таърихию фарҳангӣ мавчуданд ва тахриб кардани онҳо аз тарафи
фарзанд роҳ надиҳанд;
- дигар ӯҳдадориҳоеро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
муқаррар намудааст, иҷро намоянд.
Моддаи 9. Ӯҳдадориҳои падару модар дар таълими фарзанд
Падару модар дар таълими фарзанд ӯҳдадориҳои зерин доранд:
- ба фарзанди то шашсола барои гирифтани таълиму тарбияи
томактабӣ шароит фароҳам оваранд;
- ба таълим фаро гирифтани фарзандро таъмин намуда, ба таҳсили
ӯ дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ монеъ нашаванд
(Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4.04.2019,№1594);
- фарзандро бо воситаҳои зарурии таълимӣ таъмин карда, барои
таълими ӯ шароити муносиб муҳайё намоянд;
- риояи пӯшидани либосҳои расмии мактабиро аз ҷониби фарзанд
дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот таъмин ва назорат намоянд;
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- ба фарзанди имконоти маҳдуди ҷисмонӣ ва рӯҳӣ доштаи худ барои
таҳсил кардан ва касбу ҳунар омӯхтан шароит муҳайё сохта, иллати
ҷисмонӣ ва рӯҳии ӯро пинҳон накарда, дар сурати набудани шароит барои
таълими фарзанд ба муассисаҳои дахлдори давлатии соҳаи маориф,
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ муроҷиат намоянд;
- аз вазъи фарзанде, ки дар мактаб-интернатҳо ва дигар
муассисаҳои махсусгардонидашуда, новобаста ба шакли ташкилию
ҳуқуқии онҳо, таълиму тарбия мегирад, хабардор шуда, бо чунин
муассисаҳо ҳамкорӣ намоянд ва раванди таълими фарзандро дар ин
муассисаҳо зери назорат гиранд;
-донишандӯзӣ ва иштироки фарзандро дар раванди таълим
назорат карда, бо омӯзгорон, ҳайати кормандон ва роҳбарияти
муассисаи таълимӣ оид ба таълими фарзанд мунтазам ҳамкорӣ
намоянд;
- дар маҷлисҳои падару модарон ва дигар чорабиниҳои мактабӣ
бо даъвати маъмурият тибқи талаботи оинномаи муассисаи таълимӣ ва
дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ иштирок намоянд;
- талаботи оинномаи муассисаи таълимиро, ки фарзандашон дар
он ҷо таълим мегирад, иҷро намоянд;
- ҷалби фарзандро барои гирифтани таълим дар таълимгоҳҳои
ғайриқонунӣ ё дар назди шахсони алоҳидаи беиҷозатнома
фаъолияткунанда манъ намоянд;
- таълими динии фарзандро дар хориҷи кишвар берозигии хаттии
мақомоти ваколатдори давлатӣ иҷозат надиҳанд (Ќонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 4.04.2019,№1594;
- дигар ӯҳдадориҳоеро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
муқаррар намудааст, иҷро намоянд.
БОБИ 3.ӮҲДАДОРИҲОИ ФАРЗАНДИ БОЛИҒУ ҚОБИЛИ
МЕҲНАТ ДАР НИГОҲУБИН ВА ТАЪМИНИ
ПАДАРУ МОДАР

Моддаи 10. Ӯҳдадориҳои фарзанди болиғу қобили меҳнат дар
нигоҳубин ва таъмини падару модар
1. Фарзанди болиғу қобили меҳнат ӯҳдадор аст, ки падару модари
худро нигоҳубин ва таъмин намуда, онҳоро аз ҷиҳати моддӣ ва
маънавӣ дастгирӣ намояд.
2. Дар ҳолати иҷро накардани ӯҳдадориҳои мазкур фарзанди
болиғу қобили меҳнат бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.
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БОБИ 4. ӮҲДАДОРИҲОИ ОМӮЗГОР, МАҚОМОТИ
ДАВЛАТӢ, МАЌОМОТИ ХУДИДОРАКУНИИ ШАЊРАК ВА
ДЕЊОТ, МУАССИСА ВА ДИГАР ТАШКИЛОТҲОЕ, КИ
МАСЪАЛАҲОИ ВОБАСТА БА ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ КӮДАКРО
БАРРАСӢ МЕКУНАНД (Қонунњои Ҷумњурии Тољикистон
аз 17.05.2018, №1532; аз 4.04.2019, №1594)
Моддаи 11. Мақомоте, ки масъалаҳои вобаста ба таълиму
тарбияи кӯдакро баррасӣ мекунанд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 17.05.2018, №1532)
1. Масъалаҳои вобаста ба таълиму тарбияи кӯдак аз ҷониби мақоми
ваколатдори давлатӣ, ки аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муайян карда мешавад, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ,
мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, маориф
ва илм, фарҳанг, тандурустӣ ва ҳифзи иљтимоии аҳолӣ, адлия, меҳнат,
муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, андоз, алоқа, оид ба корҳои дин, танзими
анъана ва ҷашну маросими миллӣ, кор бо занон ва оила, кор бо ҷавонон
ва варзиш баррасӣ карда мешаванд.
2. Дар мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, мақомоти
худфаъолияти ҷамъиятӣ ва мақомоти худидоракунии муассисаҳои
таълимӣ комиссияҳои ҷамъиятӣ оид ба амалигардонии Қонуни мазкур бо
тартиби муқаррарнамудаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил
карда мешаванд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17.05.2018, №1532).

Моддаи 12. Ӯҳдадориҳои омӯзгор, мақомоти давлатӣ, маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот, муассиса ва дигар ташкилотҳое, ки
масъалаҳои вобаста ба таълиму тарбияи кӯдакро баррасӣ мекунанд (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4.04.2019,№1594)
1. Мақомоти давлатӣ, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот,
муассиса ва дигар ташкилотҳое, ки масъалаҳои вобаста ба таълиму
тарбияи кӯдакро баррасї мекунанд, ӯҳдадориҳои зерин доранд (Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4.04.2019,№1594):
- ба раванди таълиму тарбия дар низоми таҳсилоти умумӣ ва
иловагӣ мусоидат намоянд;
- тарзи ҳаёти солимро таблиғ ва кӯдакони болаёқатро дастгирӣ
намоянд;
- кӯдаконеро, ки дар пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо саҳм
гузоштаанд ва амалњои дигарро ба нафъи љамъият ва давлат анљом
додаанд, ҳавасманд намоянд (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
4.04.2019,№1594);
- падару модареро, ки ҳуқуқу ӯхдарориҳои худро дар таълиму
тарбияи фарзанд муваффақона иҷро менамоянд, аз ҷиҳати моддӣ ва
маънавӣ ҳавасманд гардонанд;
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- оид ба пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо аз тарафи кӯдакон
тадбирҳо андешанд;
- ҳангоми аз тарафи падар ё модар риоя накардани талаботи
оинномаи муассисаи таълимӣ ва ӯҳдадориҳое, ки тибқи Қонуни мазкур
ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
муқарраршудаанд, бо тартиби муқарраргардида ба мақомоти ҳифзи
ҳуқуқ муроҷиат намоянд;
- дар муассисаҳои таълимӣ бо мақсади расонидани кӯмаки
педагогӣ, равонӣ, методӣ ба падару модар «Рӯзҳои падару модар»-ро
ташкил намоянд;
- дигар чорабиниҳоро оид ба масъалаҳои таълиму тарбияи
кӯдакон ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои онҳо ташкил намоянд;
- дигар ӯҳдадориҳоеро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
муқаррар намудааст, иҷро намоянд.
2. Ӯњдадориҳои омӯзгор оид ба таълиму тарбияи кӯдак мутобиқи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф муқаррар карда
мешаванд.
Моддаи 13. Ӯҳдадориҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ оид ба ҳифзи
ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдак
Ҳангоми аз таълиму тарбия дур мондани кӯдак ва ба амали
номатлуб даст задани ӯ, инчунин дар мавриди муайян кардани
ҳолатҳое, ки ба ҳаёт ва саломатии кӯдак таҳдид менамоянд, шахсони
воқеӣ ва ҳуқуқӣ ӯҳдадоранд, ки мақомоти дахлдори давлатиро огоҳ
созанд.
БОБИ 5. ЧОРАҲОИ ПЕШГИРӢ ВА ҶАВОБГАРӢ БАРОИ ИҶРО
НАКАРДАНИ ӮҲДАДОРИҲО ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ
ФАРЗАНД

Моддаи 14. Чораҳои пешгирӣ барои иљро накардан ё ба тариқи
дахлдор иљро накардани ӯҳдадориҳои падару модар
Падару модаре, ки вобаста ба вазъи саломатӣ ва моддиашон
наметавонанд ӯҳдадориҳои худро оид ба таълиму тарбияи фарзанд
қисман ё пурра иҷро намоянд, аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ ба табобат фаро гирифта, бо кор таъмин карда
мешаванд.

Моддаи 15. Ҷавобгарии падару модар ва омӯзгор дар таълиму
тарбияи фарзанд
1. Дар ҳолати иҷро накардан ё ба тариқи дахлдор иҷро накардани
ӯҳдадориҳои вобаста ба таълиму тарбияи фарзанд, ки дар Қонуни
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мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
пешбинӣ шудаанд, падару модар ва омӯзгор тибқи қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.
2. Падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд тибқи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии баробар доранд.
3. Падар ё модаре, ки аз фарзанд ҷудо зиндагӣ мекунанд, барои
иҷро накардан ё ба тариқи дахлдор иҷро накардани ӯҳдадориҳои
падару модар, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ,
ҷавобгар мебошанд.
Моддаи 16. Ҷавобгарии мақомоти давлатӣ, маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот, муассиса, дигар ташкилотҳо ва
шахсони мансабдори онҳо, ки масъалаҳои вобаста ба таълиму тарбияи
кӯдакро баррасӣ мекунанд
Ҷавобгарии мақомоти давлатӣ, маќомоти худидоракунии
шањрак ва дењот муассиса, дигар ташкилотҳо ва шахсони мансабдори
онҳо, ки масъалаҳои вобаста ба таълиму тарбияи кӯдакро баррасӣ
мекунанд, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда
мешавад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4.04.2019,№1594).
БОБИ 6. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ
Моддаи 17. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода
шавад.
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
2 августи соли 2011, №762
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ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДАР БОРАИ НИЗОМИ МАҚОМОТИ ИДОРАКУНИИ
ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Қонуни мазкур низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистонро муайян карда, асосҳои ҳуқуқӣ ва ташкилии фаъолияти
онҳоро танзим менамояд.
БОБИ 1.МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
Моддаи 1. Мавзӯи танзим ва доираи амали Қонуни мазкур
1. Мавзӯи танзими Қонуни мазкур вазъи ҳуқуқии мақомоти
иҷроияи ҳокимияти давлатие, ки ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошанд,
инчунин асосҳои ташкили фаъолияти онҳо дар низоми идоракунии
давлатӣ мебошад.
2. Амали Қонуни мазкур нисбат ба мақомоти маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва дигар мақомоти
идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тартиби ташкил,
салоҳият ва фаъолияти онҳо тибқи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон муайян карда мешаванд, татбиқ намегардад.
Моддаи 2. Мафҳумҳои асосӣ
Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:
- мақоми идоракунии давлатӣ - мақоми давлатие, ки вазифаҳои
умумии идоракуниро тибқи принсипҳои идоракунии муқаррарнамудаи
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи муайяни
фаъолият амалӣ менамояд;
- мақоми иҷроияи ҳокимияти давлатӣ - шакли ташкилии
амалисозии идоракунии давлатиест, ки дар асоси санадҳои меъёрии
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатӣ таъсис дода шуда, фаъолият менамояд;
- низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ - маҷмӯи
мақомоте, ки таҳти тобеияти якдигар (муносибатҳои иерархӣ) қарор
дошта, функсияҳои идоракунии давлатиро мустақилона ва дар
ҳамкории мутақобила татбиқ менамоянд ва ба мақомоти иҷроияи
марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тақсим мешаванд;
- мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ - мақоме, ки дар
асоси ваколати ба он вогузор намудаи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон функсияҳои таҳияву
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татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи муқарраргардидаи фаъолият ва
дигар функсияҳои иҷроияро мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд;
- ҳамоҳангсозӣ дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ
маҷмӯи ваколат ва функсияҳое, ки бо мақсади таъмини сиёсати ягона
дар соҳаи муайян тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба зиммаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ё
шахсони мансабдори алоҳида вогузор карда шудаанд;
- ғайритаҷаммӯъсозии ҳокимияти иҷроия - раванди тибқи қонун
танзимгардидае, ки дар ҷараёни он қисми функсияи мақоми иҷроияи
болоии ҳокимияти давлатӣ ба зиммаи мақоми иҷроияи поёнии
ҳокимияти давлатӣ вогузор карда мешавад;
- ғайримутамарказгардонии ҳокимияти иҷроия - раванди дар асоси
қонун вогузор намудани қисми ваколатҳои ҳокимият ва ё функсияҳо аз
мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ба зиммаи мақомоти
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак
ва деҳот, ташкилотҳо ва тавсеаи доираи ваколатҳои мақомоти поёнии
идоракунӣ аз ҳисоби мақомоти сатҳи болоӣ;
- шартномаи маъмурӣ - санади ҳуқуқие, ки дар асоси он мақоми
иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ мутобиқи талабот ва шартҳои
пешбининамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
функсияҳои ҳокимияти давлатиро (ба истиснои функсияҳои назоратӣ)
ба зиммаи мақоми иҷроияи поёнии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва ташкилотҳо вогузор менамояд;
- назорати дохилӣ – маҷмӯи тадбирҳои мустақили мақоми
иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ оид ба гузаронидани санҷиш ва
арзёбии фаъолияти воҳидҳои сохторӣ ва шахсони мансабдори ҳамин
мақом, ки барои таъмини иҷрои талаботи қонуният, самаранокӣ ва
мақсаднокии фаъолияти онҳо нигаронида шудааст;
- назорати хизматӣ - маҷмӯи тадбирҳои мукаммале, ки қонуният,
самаранокӣ ва мақсаднокиро дар фаъолияти мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатӣ таъмин менамояд ва тавассути он мақоми иҷроияи
болоии ҳокимияти давлатӣ нисбат ба мақоми иҷроияи поёнии
ҳокимияти давлатӣ функсияҳои назоратиро анҷом медиҳад.
Моддаи 3. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низоми
мақомоти идоракунии давлатӣ
Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низоми мақомоти
идоракунии давлатӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз
Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
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санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон
кардааст, иборат мебошад.

онҳоро

эътироф

Моддаи 4. Принсипҳои асосии фаъолияти мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатӣ
Принсипҳои асосии фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатӣ инҳоянд:
- волоияти Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- самарабахшии ҳокимияти давлатӣ ва самтгирӣ ба натиҷаҳои
ниҳоӣ;
- риояи манфиатҳои ҷамъиятӣ (оммавӣ);
- ҳисоботдиҳии дақиқ дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатӣ;
- ғайритаҷаммӯъсозӣ ва ғайримутамарказгардонии ҳокимияти
давлатӣ;
- кордонӣ ва риояи одоб дар амал ва қарорҳои хизматчиёни
давлатӣ;
- асоснокӣ ва шаффофият зимни тақсиму истифодаи захираҳо ва
молияи давлатӣ;
- шаффофият ва дақиқии ташкил ва фаъолият дар низоми
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ;
- ошкоро будани низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ
ва ҷалби қисми фаъоли аҳолӣ ба раванди идоракунии давлатӣ.

Моддаи 5. Низоми мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти
давлатӣ
1. Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон инҳо мебошанд:
- Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- вазоратҳо ва кумитаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- мақомоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
-мақомоти машваратию маслиҳатии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.
2. Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ тибқи
тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон таъсис ва барҳам дода мешаванд.
3. Низомнома, Сохтори дастгоҳи марказӣ, Нақшаи идоракунӣ ва
шумораи ниҳоии кормандони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти
давлатӣ дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
муайян гардида, аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё
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Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд. Ваколат ва
функсияҳои мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дар
Низомномаи он муқаррар карда мешаванд.
4. Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ аз ҳисоби
буҷети ҷумҳуриявӣ ва дигар манбаъҳои пешбининамудаи қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ мегарданд.

Моддаи 6. Ҳисоботдиҳанда будан ва ҳамоҳангсозӣ дар низоми
мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ
1. Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ тибқи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботдиҳанда
мебошанд. Тартиби ҳисоботро Дастури Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Низомномаи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти
давлатӣ пешбинӣ менамоянд.
2. Ҳисоботдиҳанда будани мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ дар ҷараёни назорати хизматӣ, ки Қонуни мазкур
пешбинӣ намудааст, амалӣ карда мешавад.
3. Мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ тибқи тартиби
муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
фаъолияти дигар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатиро оид ба таҳия
ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи дахлдор ҳамоҳанг месозад.
4. Мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дар ҷараёни
татбиқи функсияҳои ҳамоҳангсозӣ нисбат ба дигар мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатӣ ҳуқуқ дорад:
- аз дигар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ маълумоти
дахлдорро ба даст орад;
- ба дигар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ оид ба
масъалаҳое, ки таҳти салоҳияташ қарор доранд ва вобаста ба онҳо
фаъолияти ҳамоҳангсозӣ сурат мегирад, дастур диҳад;
- дигар ваколатҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
пешбинӣ намудааст, амалӣ намояд.

Моддаи 7. Назорати хизматӣ
1.Дар низоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ барои
таъмини қонуният ва мақсаднокии фаъолияти мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатӣ назорати хизматӣ вобаста ба ҳисоботдиҳанда будан
амалӣ карда мешавад. Тартиби амалӣ намудани назорати хизматиро
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.
2. Назорати хизматиро роҳбари мақоми иҷроияи ҳокимияти
давлатӣ таъмин менамояд.
3. Назорати хизматӣ тибқи тартиби тобеият мутобиқи қонуни
мазкур, дигар қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
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Тоҷикистон, ки назорати хизматиро танзим менамоянд, амалӣ карда
мешавад.
4. Роҳбаре, ки назорати хизматиро амалӣ менамояд, метавонад аз
мақомоти иҷроияи поёнии ҳокимияти давлатӣ санадҳои меъёрии
ҳуқуқӣ, дигар ҳуҷҷатҳоро талаб намояд, аз шахсони мансабдор
тавзеҳот ва хулоса гирад. Мақомоти дахлдор бояд ҳуҷҷат ва тавзеҳоти
зикргардидаро дар мӯҳлати на дертар аз се рӯзи корӣ пешниҳод
намоянд, агар мақоми анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ мӯҳлати
нисбатан дарозтарро муқаррар накарда бошад.
БОБИ 2. АСОСҲОИ ВАЗЪИ ҲУҚУҚИИ МАҚОМОТИ ИҶРОИЯИ
МАРКАЗИИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ
Моддаи 8. Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
1. Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд
Дастгоҳи иҷроия) мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ буда,
фаъолияти он бо мақсади таъмини иҷрои ваколатҳои конститутсионии
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
амалӣ карда мешавад. Дастгоҳи иҷроия инчунин дигар вазифаҳоеро, ки
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудаанд,
иҷро менамояд.
2. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Дастгоҳи иҷроияро таъсис ва
барҳам медиҳад, Роҳбари Дастгоҳи иҷроия, муовини якум ва муовинони
Роҳбари Дастгоҳи иҷроияро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд,
бо пешниҳоди Роҳбари Дастгоҳи иҷроия Низомнома ва Сохтори Дастгоҳи
иҷроияро тасдиқ мекунад.
3. Функсияҳои асосии Дастгоҳи иҷроия аз инҳо иборатанд:
- таъмини фаъолияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шӯрои амнияти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва дигар мақомоти машваратию маслиҳатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон;
- назорат ва санҷиши иҷрои қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, супоришҳои Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва пешниҳод намудани маълумот оид ба рафти иҷрои
онҳо;
- ҳамоҳангсозии таҳияи сиёсат дар соҳаи таъмини амнияти
миллӣ ва рушди миллӣ, суботи дохилии сиёсӣ дар соҳаҳои иҷтимоию
иқтисодӣ, дигар самтҳои мубрами рушди давлат ва таъмини таҳияи
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаҳои мазкур;
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- ҳамоҳангсозии банақшагирии стратегӣ, гузаронидани мониторинги
татбиқи сиёсати мувофиқашуда ва нақшаҳои стратегии қабулгардида,
таҳияи пешниҳодот оид ба такмили онҳо;
- таҳлили самарабахшии фаъолияти мақомоти давлатӣ, таҳияи
тавсияҳо оид ба такмили минбаъдаи фаъолияти онҳо ва роҳбарии
ислоҳоти идоракунии давлатӣ;
- ҳамкорӣ бо ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҷалби онҳо ба
раванди таҳия ва татбиқи сиёсат оид ба масъалаҳои мубрами рушди
давлатӣ;
- ҳамоҳангсозии омодагӣ ба ҷаласаҳои Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон;
- назорати иҷрои санадҳои меъёрии ҳуқуқии Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ҳамоҳангсозии ҳамкории мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ бо Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
мақомоти ҳокимияти судӣ;
- иттилоотонии ҷомеа оид ба фаъолияти мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатӣ вобаста ба натиҷаҳои татбиқи сиёсат дар самтҳои
мубрами рушди кишвар;
- амалӣ намудани дигар функсияҳое, ки Низомномаи Дастгоҳи
иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудаанд.

Моддаи 9. Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон
1. Роҳбари Дастгоҳи
иҷроия роҳбарии умумии фаъолияти
Дастгоҳи иҷроияро дар асоси яккасардорӣ анҷом дода, барои иҷрои
вазифаҳо ва функсияҳои ба зиммаи Дастгоҳи иҷроия гузошташуда дар
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон масъулияти шахсӣ дорад.
2. Ваколатҳои Роҳбари Дастгоҳи иҷроия дар Низомномаи
Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда
мешаванд.

Моддаи 10. Вазорат
1. Вазорат мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатие
мебошад, ки татбиқи сиёсати давлатӣ ва идоракуниро дар соҳаи
муайяни
фаъолият
амалӣ
намуда,
инчунин
дар
доираи
пешбининамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
фаъолияти дигар мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатиро
дар ҳамин соҳа ҳамоҳанг месозад.
2. Вазорат функсияҳои худро мустақиман ё тавассути мақомоти
ҳудудии худ анҷом медиҳад.
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3. Вазоратро дар низоми мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти
давлатӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ва барҳам медиҳад.
Низомномаи вазоратро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ
менамояд.
4. Ба фаъолияти вазорат вазир роҳбарӣ менамояд, ки ӯ аз ҷониби
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод
карда мешавад ва фармон дар ин хусус ба ҷаласаи якҷояи Маҷлиси
миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои тасдиқ пешниҳод карда мешавад.
5. Вазир муовини якум ва муовинон дорад, ки бо пешниҳоди ӯ аз
ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа
озод карда мешаванд.
6. Теъдоди муовинони вазир, воҳидҳои сохтории вазорат ва
функсияҳои асосии онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян
мекунад.
7. Муовини якум ва муовинони вазир дар назди вазир
ҳисоботдиҳанда мебошанд ва ӯ назорати хизматии фаъолияти онҳоро
анҷом медиҳад. Муовинони вазир фаъолияти воҳидҳои сохторӣ ва
ташкилотҳои низоми вазоратро тибқи тартиби муқаррарнамудаи
Низомномаи вазорат роҳбарӣ менамоянд ва ҳамоҳанг месозанд.
8. Вазорат функсияҳои асосии зеринро анҷом медиҳад:
- таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ ва идоракунӣ дар соҳаи
муайянгардидаи фаъолият;
- ҳамоҳангсозии фаъолияти дигар мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- андешидани тадбирҳо ва таҳияи пешниҳодот оид ба самтҳои асосӣ ва
афзалиятҳои сиёсати давлатӣ дар соҳаи дахлдори идоракунӣ;
- таҳияи лоиҳаи қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид
ба масъалаҳои марбут ба соҳаи фаъолияти вазорат ва пешниҳоди онҳо
тибқи тартиби муқарраргардида, ба баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон;
- дар асоси қонунҳо амалӣ намудани танзими меъёрию ҳуқуқӣ дар
соҳаи фаъолияти вазорат ва таҳияи тавсияҳои методӣ оид ба татбиқи
қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ҷалб намудани ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот ба таҳияю татбиқи сиёсат ва
барномаҳои стратегии рушди давлат;
- амалӣ намудани дигар функсияҳое, ки Низомномаи вазорат ва дигар
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррарнамудаанд.
9. Дар вазорат таҳти роҳбарии вазир ҳайати мушовара ташкил
карда мешавад, ки ба ҳайати он муовинони вазир (аз рӯи вазифа) ва
кормандони пешбари вазорат дохил мешаванд. Аъзои ҳайати
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мушовара ба ғайр аз шахсоне, ки аз рӯи вазифа дохил мешаванд, бо
пешниҳоди вазир аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқкарда мешаванд. Қарорҳои ҳайати мушовара тибқи тартиби
муқарраргардида бо аксари овози аъзои он қабул карда шуда, бо
протокол ба расмият дароварда мешаванд ва бо фармоишҳои вазир
дар амал татбиқ карда мешаванд.
10. Дар назди вазорат тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон метавонад хадамот, агентиҳо ва дигар мақомотро оид ба
масъалаҳои муайяни фаъолият дар соҳаи идоракунии вазорат таъсис
диҳад. Функсия ва ваколатҳои мақомоти мазкур дар Низомномаи
вазорат ё низомномаҳои ҳамин мақомот пешбинӣ карда мешаванд.

Моддаи 11. Вазир
1. Вазир роҳбарии умумии фаъолияти вазоратро дар асоси
яккасардорӣ анҷом дода, барои иҷрои вазифаҳо ва функсияҳои ба
зиммаи вазорат гузошташуда дар назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон масъулияти шахсӣ дорад.
2. Ваколатҳои вазир дар Низомномаи вазорат муайян карда
мешаванд.

Моддаи 12. Кумитаи давлатӣ
1. Кумитаи давлатӣ мақоми иҷроияи марказии
ҳокимияти
давлатие мебошад, ки татбиқи сиёсати давлатӣ ва ба танзимдарории
байнисоҳавиро амалӣ намуда, инчунин дар доираи пешбининамудаи
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти дигар
мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатиро дар соҳаи дахлдори
фаъолият ҳамоҳанг месозад.
2. Кумитаи давлатӣ функсияҳои худро мустақиман ё тавассути
мақомоти ҳудудии худ анҷом медиҳад.
3. Кумитаи давлатиро дар низоми мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ва
барҳам медиҳад. Низомномаи кумитаи давлатиро Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон тасдиқ менамояд.
4. Ба фаъолияти кумитаи давлатӣ раис роҳбарӣ менамояд, ки ӯ аз
ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа
озод карда мешавад ва фармон дар ин хусус ба ҷаласаи якҷояи
Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои тасдиқ пешниҳод карда мешавад.
5. Раис муовини якум ва муовинон дорад, ки бо пешниҳоди ӯ аз
ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз
вазифа озод карда мешаванд.
6. Теъдоди муовинони раис, воҳидҳои сохтории кумитаи давлатӣ
ва функсияҳои асосии онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян
мекунад.
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7. Муовини якум ва муовинони раис дар назди
раис
ҳисоботдиҳанда буда, ӯ назорати хизматии фаъолияти онҳоро анҷом
медиҳад. Муовинони раис фаъолияти воҳидҳои сохторӣ ва
ташкилотҳои
низоми
кумитаи
давлатиро
тибқи
тартиби
муқаррарнамудаи Низомномаи кумитаи давлатӣ роҳбарӣ менамоянд
ва ҳамоҳанг месозанд.
8. Функсияҳои асосии кумитаи давлатӣ аз инҳо иборатанд:
- таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ ва идоракунӣ дар соҳаи
муайяни фаъолият;
- тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҳамоҳангсозии фаъолияти дигар мақомоти
иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ;
- таҳияи пешниҳодот оид ба самтҳои асосӣ ва афзалиятҳои сиёсати
давлатӣ дар соҳаҳои дахлдори идоракунӣ ва андешидани тадбирҳо
ҷиҳати иҷрои онҳо;
- таҳияи лоиҳаи қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар
бораи масъалаҳои ба соҳаи фаъолияти кумитаи давлатӣ дахлдошта
ва пешниҳоди онҳо тибқи тартиби муқарраргардида ба баррасии
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
танзими меъёрию ҳуқуқӣ дар соҳаи фаъолияти кумитаи давлатӣ ва
таҳияи тавсияҳои методӣ оид ба татбиқи қонунҳо ва дигар санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ҷалб намудани ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот ба таҳияю татбиқи сиёсат ва
барномаҳои стратегии рушди давлат;
- амалӣ намудани дигар функсияҳое, ки Низомномаи кумитаи
давлатӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
муқаррар намудаанд.
9. Дар кумитаи давлатӣ таҳти роҳбарии раис ҳайати мушовара
ташкил карда мешавад, ки ба ҳайати он муовинони раис (аз рӯи вазифа)
ва кормандони пешбари кумитаи давлатӣ дохил мешаванд. Аъзои
ҳайати мушовара ба ғайр аз шахсоне, ки аз рӯи вазифа дохил мешаванд,
бо пешниҳоди раиси кумитаи давлатӣ аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд. Қарорҳои ҳайати мушовара тибқи
тартиби муқарраргардида бо аксари овози аъзои он қабул карда шуда,
бо протокол ба расмият дароварда мешаванд ва бо қарорҳои раиси
кумитаи давлатӣ дар амал татбиқ карда мешаванд.
10. Дар назди кумитаи давлатӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон метавонад хадамот, агентиҳо ва дигар мақомотро оид ба
масъалаҳои муайяни фаъолият дар соҳаи идоракунии кумитаи
давлатӣ таъсис диҳад. Функсия ва ваколатҳои мақомоти мазкур дар
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Низомномаи кумитаи давлатӣ
пешбинӣ карда мешаванд.

ё низомномаҳои ҳамин мақомот

Моддаи 13. Раиси кумитаи давлатӣ
1. Раис роҳбарии умумии фаъолияти кумитаи давлатиро дар
асоси яккасардорӣ анҷом дода, барои иҷрои вазифаҳо ва функсияҳои
ба зиммаи кумитаи давлатӣ гузошташуда дар назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон масъулияти шахсӣ дорад.
2. Ваколатҳои раиси кумитаи давлатӣ дар Низомномаи кумитаи
давлатӣ муайян карда мешаванд.
Моддаи 14. Мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
1. Мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми
иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ буда, дар доираи салоҳияти
муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
сиёсати ягонаи давлатиро дар соҳаи муайяни фаъолият амалӣ
менамояд. Ба мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
сардор ё директор роҳбарӣ менамояд.
2. Мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон функсияҳои
худро мустақиман ё тавассути мақомоти ҳудудии худ анҷом медиҳад.
3. Мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ва барҳам дода мешавад
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбар, муовини якум, муовинони
роҳбари мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба вазифа
таъин ва аз вазифа озод менамояд ва бо пешниҳоди роҳбари мақоми назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Низомнома, Сохтори дастгоҳи марказӣ,
Нақшаи идоракунӣ ва шумораи ниҳоии кормандони ҳамин мақомро
тасдиқ мекунад. Мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботдиҳанда мебошад.
4. Функсияҳои асосии мақоми назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз инҳо иборатанд:
- тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва
пешбурди сиёсати давлатӣ дар соҳаи муқарраршудаи фаъолият;
- ҳамоҳангсозии фаъолияти дигар мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатӣ дар соҳаи муайяншудаи фаъолият;
- анҷом додани функсияҳои назоратӣ дар соҳаи муайяншудаи
фаъолият;
- таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва дар ҳолатҳои
пешбининамудаи санадҳои Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул
кардани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҷиҳати татбиқи функсияҳои худ;
- пешбурди мониторинг ва таҳияи пешниҳод оид ба такмили
фаъолияти мақомоти давлатӣ ва дигар ташкилотҳо дар соҳаи муайяни
фаъолият;
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- амалӣ намудани дигар функсияҳое, ки Низомномаи мақоми
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудаанд.
5. Дар мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти
роҳбарии роҳбари мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҳайати мушовара ташкил карда мешавад, ки ба ҳайати он муовинони
роҳбар (аз рӯи вазифа) ва кормандони пешбари мақоми назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд. Аъзои ҳайати
мушовара ба ғайр аз шахсоне, ки аз рӯи вазифа дохил мешаванд, бо
пешниҳоди роҳбари мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд.
Қарорҳои ҳайати мушовара тибқи тартиби муқарраргардида бо аксари
овози аъзои он қабул карда шуда, бо протокол ба расмият дароварда
мешаванд ва бо фармоишҳои роҳбари мақоми назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар амал татбиқ карда мешаванд.
6. Ваколатҳои роҳбари мақоми назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Низомномаи мақоми назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муайян карда мешаванд.
7. Дар назди мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад дигар
мақомот оид ба масъалаҳои муайяни фаъолият дар соҳаи идоракунии
мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис диҳад.
Функсия ва ваколатҳои мақомоти мазкур дар Низомномаи мақоми
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё низомномаҳои ҳамин
мақомот пешбинӣ карда мешаванд.

Моддаи 15. Мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
1. Мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ буда, функсияҳои махсуси иҷроиявӣ, назоратӣ,
иҷозатдиҳӣ ва дигар функсияҳоро дар соҳаи муқарраргардидаи фаъолият
анҷом медиҳад. Ба мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон раис,
сардор, директор роҳбарӣ менамояд.
2. Мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон функсияҳои худро
мустақиман ё тавассути мақомоти ҳудудии худ анҷом медиҳад.
3. Мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ва барҳам дода мешавад.
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбар, муовини якум ва муовинони
роҳбари мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба вазифа
таъин ва аз вазифа озод менамояд. Мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикнстон ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботдиҳанда
мебошад.
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4. Дар мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти
роҳбарии роҳбари мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҳайати мушовара ташкил карда мешавад, ки ба ҳайати он муовинони
роҳбар (аз рӯи вазифа) ва кормандони пешбари мақоми назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд. Аъзои ҳайати мушовара ба
ғайр аз шахсоне, ки аз рӯи вазифа дохил мешаванд, бо пешниҳоди
роҳбари мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд. Қарорҳои
ҳайати мушовара тибқи тартиби муқарраргардида бо аксари овози
аъзои он қабул карда шуда, бо протокол ба расмият дароварда
мешаванд ва бо фармоишҳои роҳбари мақоми назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар амал татбиқ карда мешаванд.
5. Ваколатҳои роҳбари мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Низомномаи мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон муайян карда мешаванд.
6. Дар назди мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи
тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад дигар
мақомот оид ба масъалаҳои муайяни фаъолият дар соҳаи идоракунии
мақоми назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис диҳад. Функсия
ва ваколатҳои мақомоти мазкур дар Низомномаи мақоми назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё низомномаҳои ҳамин мақомот
пешбинӣ карда мешаванд.

Моддаи 16. Мақомоти машваратию маслиҳатии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
1. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон метавонанд дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти машваратию маслиҳатӣ
таъсис диҳанд, ки дорои ваколатҳои мустақили ҳокимият намебошанд
ва функсияҳои идоракунии давлатиро анҷом намедиҳанд.
2. Вазифа ва тартиби фаъолияти мақомоти машваратию
маслиҳатиро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон муайян намуда, Низомномаи онҳоро тасдиқ менамоянд.
БОБИ 3. АСОСҲОИ ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ
МАҚОМОТИ ИҶРОИЯИ МАРКАЗИИ
ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ

Моддаи 17. Дастгоҳи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ
1. Барои таъмини фаъолияти мақоми иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ намудани ваколатҳои он дастгоҳи мақоми
иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ (минбаъд - дастгоҳ) таъсис дода
мешавад.
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2. Дастгоҳ таъминоти ҳуқуқӣ, ташкилӣ, илмию таҳлилӣ,
иттилоотию ахборотӣ ва дигар намудҳои таъмини фаъолияти мақоми
иҷроияи марказии ҳокимияти давлатиро амалӣ менамояд.
3. Роҳбари мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ
низомномаҳои дастгоњ ва воҳидҳои сохтории он, басти вазифаҳои
дастгоҳро дар доираи сметаи хароҷоти мақоми иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ тасдиқ намуда, оид ба масъалаҳои ташкил ва
фаъолияти дастгоњ фармоиш (қарор) қабул мекунад.
4. Воҳидҳои сохтории дастгоҳ ва воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ вобаста ба функсия, ваколат ва шумораи
ниҳоии кормандон метавонанд дар шакли зерин ташкил карда
шаванд:
- сарраёсат;
- раёсат;
- шӯъба;
- бахш.
5. Воҳидҳои сохтории дастгоњ шахси ҳуқуқӣ ба ҳисоб нарафта,
ҳамчун воҳидҳои ташкилию иҷроиявии таъминкунанда ва ба танзим
дароварандаи
фаъолияти
дастгоҳ
буда,
ќисми
таркибии
ҷудонашавандаи дастгоҳи дахлдор ба ҳисоб мераванд.
6. Дастури методӣ оид ба таҳияи низомномаҳои дастгоҳ,
воҳидҳои сохтории он ва воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ, инчунин тартиби намунавии ташаккули воҳидҳои
сохтории дастгоњ, ва воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.
Моддаи 18. Низомномаи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти
давлатӣ
1. Низомномаи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ
санади меъёрии ҳуқуқӣ буда, аз ҷониби муассиси мақоми иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи
санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда
мешавад.
2. Низомномаи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ
маълумоти зеринро дар бар мегирад:
- номи пурра ва маҳали ҷойгиршавии мақом;
- соҳаи фаъолият, ваколат ва вазифаҳои мақом;
- ташкили роҳбарӣ, аз ҷумла самтҳои дақиқи ҳисоботдиҳӣ ва
низоми назорати дохилӣ;
- ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои роҳбари мақом;
- дигар муқаррароти моҳиятан муҳиме, ки аз мушаххасоти
фаъолият дар соҳаи идоракунии мақом бармеоянд.
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Моддаи 19. Назорати дохилӣ
1. Дар мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ тибқи
тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон воҳидҳои назорати дохилӣ таъсис дода мешаванд ва
фаъолият менамоянд.
2. Назорати дохилӣ бояд инҳоро таъмин намояд:
- риояи қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи
фаъолияти мақом;
- ҳифзи молу мулк аз хароҷоти зиёд, расонидани зарар бинобар
истифодаи ғайримақсаднок, идоракунии бесалоҳият ва дигар
сабабҳои шабеҳ;
- мақсаднок ва самаранок будани фаъолияти мақом ҳангоми
иҷрои вазифаҳои он;
- ҷамъоварӣ, нигоҳдошт ва ба иттилои омма расонидани маълумоти
саҳеҳ, саривақтӣ ва боэътимод оид ба фаъолияти мақом.
3. Назорати дохилиро дар мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти
давлатӣ роҳбари мақом таъмин менамояд ва барои натиҷабахшии он
масъул мебошад.
Моддаи 20. Вогузории функсияҳои ҳокимияти иҷроия
1. Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ метавонанд дар
ҳолатҳои пешбининамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон функсияҳои дорои хусусияти ёрирасон ё функсияи
хизматрасонӣ ба аҳолиро ба зиммаи мақомоти худидоракунии шаҳрак
ва деҳот, ташкилотҳо вогузор намоянд.
2. Вогузории функсияҳои ҳокимияти иҷроия дар ҳолатҳои зайл
амалӣ карда мешавад:
- агар чунин имконият тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешбинӣ
ва танзим шуда бошад;
- агар вогузории функсияҳо аз нигоҳи иқтисодӣ асоснок
бошад;
- агар ҳангоми иҷрои функсияи мазкур сифати он халалдор
нагардад ва ба манфиатҳои оммавӣ зиён наоварад.
3. Вогузор намудани функсияҳо ва амалӣ намудани онҳо дар асоси
шартномаи маъмурӣ анҷом дода мешавад.
4. Тартиби вогузор намудани функсияҳо, ба имзо расонидани
шартномаи маъмурӣ ва амалӣ намудани онро Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон тасдиқ менамояд.
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БОБИ 4. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ
Моддаи 21. Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани Қонуни мазкур
Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои вайрон кардани Қонуни
мазкур мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ
кашида мешаванд.
Моддаи 22. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода
шавад.
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш.Душанбе
14 апрели соли 2012, №828
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ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДАР БОРАИ МУРОҶИАТҲОИ ШАХСОНИ
ВОҚЕӢ ВА ҲУҚУҚӢ
Қонуни мазкур муносибатҳоро вобаста ба тартиби пешниҳод ва
баррасии муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки ҷиҳати ҳимояи
ҳукуқу озодиҳо ва манфиати қонунии онҳо ба мақомоти ҳокимияти
давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, иттиҳодияҳои
ҷамъиятӣ, ташкилотҳо, муассисаҳо, корхонаҳо, сарфи назар аз шакли
ташкилию ҳуқуқӣ (минбаъд - мақомоту ташкилоти дахлдор), ирсол
гардидаанд, танзим менамояд.
БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ
Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:
- муроҷиатҳо - ариза, дархост, таклиф, шикояти шахсони воқеӣ ва
ҳуқуқӣ, ки дар шакли хаттӣ, электронӣ ё шифоҳӣ ба мақомоту
ташкилоти дахлдор пешниҳод шудаанд;
- ариза - хоҳиш дар бораи мусоидат намудан ба амалисозии
ҳуқуқу озодиҳо ва манфиати қонунии худ, ҳуқуқу озодиҳо ва манфиати
қонунии шахсони дигар ё пешниҳод намудани маълумот дар бораи
вайрон кардани ќонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои
меъёрии ҳуқуқии дигар, норасоиҳо дар фаъолияти мақомоту
ташкилоти дахлдор ё танқиди фаъолияти шахсони мансабдор,
роҳбарон ва кормандони мақомоту ташкилоти дахлдор;
- дархост - хоҳиш дар бораи аз ҷониби шахси ваколатдор дар
доираи муқаррароти қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро
намудани амали муайян барои қонеъ намудани талаботи
муроҷиаткунанда;
- таклиф - тавсия оид ба такмили қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии дигар, фаъолияти мақомоту
ташкилоти дахлдор, рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ, беҳгардонии
соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва дигар самтҳои фаъолияти давлат ва
ҳаёти ҷомеа;
- шикоят - изҳори норозигӣ нисбат ба амали (беамалии) шахсони
мансабдор, роҳбарон ва шахсони ваколатдоршудаи мақомоту
ташкилоти дахлдор ҷиҳати ҳимоя ва барқарор намудани ҳуқуқу
озодиҳо ё манфиати қонунии вайронгардидаи худ ё шахсони дигар;
- муроҷиаткунанда - шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ ё намояндаи қонунии
ӯ, ки ба мақомоту ташкилоти дахлдор оид ба ҳимояи ҳуқуқу озодиҳо ва
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манфиати қонунии худ, ҳуқуқу озодиҳо ва манфиата қонунии шахсони
дигар муроҷиат намудааст;
- муроҷиати электронӣ - муроҷиате, ки ба суроғаи расмии почтаи
электронии мақомоту ташкилоти дахлдор ворид гардидааст ё дар
сомонаи расмии мақомоту ташкилоти дахлдор дар шабакаи Интернет
ҷойгир карда шудааст;
- муроҷиати шифоҳӣ - муроҷиате, ки зимни қабули шахсӣ ба
шахси мансабдор ё ваколатдоршудаи мақомоту ташкилоти дахлдор
изҳор гардидааст ё тавассути алоқаи телефонӣ (мобилӣ) баён шудааст;
- муроҷиат тавассути воситаҳои ахбори омма - муроҷиати дар
матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма вобаста ба фаъолияти
мақомоту ташкилоти дахлдор нашр ё тавассути воситаи ахбори омма
паҳнгардида;
- муроҷиати дастҷамъона - муроҷиати ду ва зиёда шахсон ё аз
номи гурӯҳи шаҳрвандон пешниҳодгардида;
- муроҷиати такрорӣ - муроҷиати хаттӣ, шифоҳӣ ё электронии
такрорӣ ба ҳамон як мақомоту ташкилот, ки дорои далелҳои нав
намебошад, бо зикри масъалаҳое, ки доир ба онҳо вобаста ба
муроҷиати қаблӣ моҳиятан ҷавоб гардонида шудааст ва дар муроҷиати
навбатӣ ваҷҳ ё ҳолатҳои нав оварда нашудаанд;
- шахсони баррасикунандаи муроҷиат - шахсони мансабдор ва
шахсони ваколатдори мақомоту ташкилоти дахлдор, ки бо тартиби
муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муроҷиатҳоро моҳиятан
баррасӣ менамоянд;
- китоби арзу шикоятҳо - китоби шакли ягона, ки барои қайди
муроҷиатҳо доир ба фаъолияти мақомоту ташкилоти дахлдор,
соҳибкорони инфиродӣ, сифати хизматрасонӣ, иҷрои корҳои муайян,
молҳои истеҳсолнамудаи онҳо ва дигарҳо пешбинӣ шудааст.
Моддаи 2. Принсипҳои Қонуни мазкур
Баррасии муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба принсипҳои
зерин асос меёбад:
- қонуният;
- адолат;
- баробаӣ дар назди қонун;
- инсондӯстӣ;
- ошкорбаёнӣ;
- илмият;
- талаботи ягона ба муроҷиатҳо;
- таъмин ва риояи ҳуқуқу озодиҳо ва манфиатҳои шахсони
муроҷиаткунанда;
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- пурра, ҳамаҷониба, холисона ва дар муҳлати муқарраргардида
баррасӣ кардани муроҷиатҳо;
- шаффофияти фаъолият ҳангоми баррасии муроҷиатҳо.

Моддаи 3. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи
муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ
Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муроҷиатҳои
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос
ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон
онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад.

Моддаи 4. Доираи амали Қонуни мазкур
1. Амали Қонуни мазкур нисбат ба муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва
ҳуқуқӣ ба мақомоту ташкилоти дахлдор татбиқ мегардад, ба истиснои
муроҷиатҳое, ки тибқи талаботи Кодекси мурофиавии граждании
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси мурофивии иқтисодии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси
мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Кодекси расмиёти маъмурии
Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин,
муроҷиатҳои дигар, ки нисбат ба онҳо бо қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон тартиби дигари пешниҳод ва баррасӣ пешбинӣ
шудааст.
2. Муқаррароти Қонуни мазкур ба мукотиботи байни мақомоти
давлатӣ ва сохторҳои зертобеи онҳо паҳн намегардад.
БОБИ 2. КАФОЛАТИ ҲУҚУҚИ ШАХСОНИ ВОҚЕӢ ВА
ҲУҚУҚӢ БА МУРОҶИАТ

Моддаи 5. Манъ будани маҳдудкунии ҳуқуқ ҳангоми пешниҳоди
муроҷиатҳо
Ҳангоми амалӣ намудани ҳуқуқи муроҷиат маҳдудкунї вобаста ба
миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ,
таҳсилот ва молу мулк, инчунин шакли моликият, маҳалли ҷойгиршавӣ,
шакли ташкилию ҳуқуқии шахсони ҳуқуқӣ манъ аст.

Моддаи 6. Кафолати амнияти шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ вобаста
ба муроҷиати онҳо
1. Таъқиб намудани шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ бинобар муроҷиати
онҳо ба мақомоту ташкилоти дахлдор вобаста ба танқиди фаъолияти
мақомоту ташкилот ё шахсони мансабдору роҳбарони онҳо ҷиҳати
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барқарор ё ҳимоя намудани ҳуқуқу озодиҳо ва манфиати қонунии худ ё
ҳуқуқу озодиҳо ва манфиати қонунии шахсони дигар манъ аст.
2. Ҳангоми баррасии муроҷиат бидуни розигии шахсони воқеӣ ва
ҳуқуқӣ ифшо намудани маълумоти дар муроҷиат зикргардида
инчунин, маълумоти ба ҳаёти шахсӣ ва (ё) фаъолияти шахси ҳуқуқӣ
алоқаманд манъ аст. Маълумоти дар муроҷиати хаттӣ дарҷ гардида,
ки ба мақомоту ташкилоти дахлдор ирсол карда шуда, ҳалли онҳо ба
салоҳияти мақомоту ташкилот ва шахсони ваколатдоршуда мансуб
аст, ошкор кардани маълумот ба ҳисоб намеравад.
БОБИ 3. ҲУҚУҚ, УҲДАДОРИҲО ВА ТАЛАБОТ БА
МУРОҶИАТҲОИ ШАХСОНИ ВОҚЕӢ ВА ҲУҚУҚӢ

Моддаи 7. Ҳуқуқи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба муроҷиат
1. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳуқуқ доранд шахсан ё якҷоя бо
дигарон ва (ё) тавассути намояндагони ваколатдори худ дар шакли
шифоҳӣ, хаттӣ ва электронӣ ба мақомоту ташкилоти дахлдор
муроҷиат намоянд.
2. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳуқуқи худро оид ба муроҷиатҳо озодона
ва ба таври ихтиёрӣ амалӣ менамоянд. Маҷбур намудани шахс барои
муроҷиат кардан ё ширкат намудан дар пешниҳоди он манъ аст.
3. Амалӣ намудани ҳуқуқ ба муроҷиат набояд ҳуқуқ ва озодиҳои
шахсони дигарро халалдор созад.

Моддаи 8. Уҳдадориҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ зимни
пешниҳоди муроҷиатҳо
Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ уҳдадоранд:
- матни муроҷиатҳои хаттӣ ва ҳуҷҷатҳои замимашударо дар
шакли хондашаванда пешниҳод намоянд;
- ба шахсони мансабдор ва шахсони
ваколатдори
дигар
эҳтиромона муносибат намоянд, ба истифодаи ифодаҳои қабеҳу
таҳқиркунанда, таҳдид ба ҳаёту саломатӣ ва молу мулки шахси
баррасикунандаи муроҷиат ё аъзои оилаи он роҳ надиҳанд;
- оид ба иваз намудани маҳалли будубош, суроғаи маҳалли
истиқомат, рақами телефонҳо, суроғаи почтаи электронӣ сари вақт
мақомоту ташкилоти баррасикунандаи муроҷиатро огоҳ намоянд;
-уҳдадориҳои дигари пешбининамудаи Қонуни мазкур ва
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро иҷро намоянд.
Моддаи 9. Қабули шахсӣ
1. Дар мақомоту ташкилоти дахлдор маҳал, рӯз ва соати қабули
муроҷиаткунандагонро роҳбарони он муайян мекунанд. Шахсони
179

мансабдор ва шахсони ваколатдоршуда уҳдадоранд дар асоси ҷадвали
тасдиқнамудаи
роҳбари
мақомоту
ташкилоти
дахлдор
муроҷиаткунадагонро шахсан қабул намоянд.
2. Қабули шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ (намояндагони онҳо) дар
маҳалли ҷойгиршавии мақомоту ташкилоти дахлдор, дар рӯз ва соати
муайянгардида
тибқи ҷадвали қабул гузаронида мешавад. Ин
иттилоот бояд тавассути дар лавҳаи эълонҳо насб намудани ҷадвали
қабул, ҷойгир намудани он дар сомонаҳо ва воситаҳои дигари техникӣ
дастраси шаҳрвандон бошад.
3. Муҳтавои муроҷиатҳои шифоҳӣ дар китоби қабули
муроҷиаткунандагон дарҷ карда мешавад. Дар сурате, ки ҳодиса ва
ҳолатҳои дар муроҷиати шифоҳӣ иброзгардида аён бошанд ва санҷиши
иловагиро талаб накунанд, посух ба муроҷиаткунандагон бо розигии
онҳо зимни қабули шахсӣ мумкин аст ба тариқи шифоҳӣ дода шавад ва
дар ин бора дар китоби қабули муроҷиаткунандагон қайд гузошта
мешавад. Агар муроҷиати шифоҳӣ дар рафти қабули шахсӣ бинобар
зарурати санҷиши иловагӣ ҳалли худро наёбад, ҳуҷҷати алоҳида дар
шакли варақаи қабули муроҷиаткунанда ба расмият дароварда шуда,
дар он муҳтавои муроҷиат қайд карда мешавад ва он ҳамчун муроҷиати
хаттӣ мавриди баррасӣ қарор мегирад.
4. Муроҷиатҳои хаттии зимни қабули шахсӣ супоридашуда, ба
қайд гирифта шуда, бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур
баррасӣ карда мешаванд.
5. Шахсони мансабдор ва шахсони ваколатдоршуда ҳуқуқ
надоранд, қабули шахсони воқеӣ ва намояндаи шахсони ҳуқуқиро рад
намоянд, агар масъалаҳои дар муроҷиат зикршуда ба салоҳияти ҳамин
мақомоту ташкилот мансуб бошанд, ба истиснои ҳолатҳое, ки қаблан
зимни қабули шахсӣ муроҷиати муроҷиаткунанда айнан бо ҳамин
мазмун ҳал гардида, дар ин хусус ӯ хабардор бошад ё ин ки тавассути
мактуб ҷавоб (муроҷиати такрорӣ) ирсол гардида бошад.
6. Агар дар муроҷиат масъалаҳое гузошта шуда бошанд, ки ҳалли
онҳо ба салоҳияти мақомоту ташкилоти дахлдор дохил намешавад, ба
муроҷиаткунанда дар хусуси ба кадом мақомот муроҷиат намудан
фаҳмонида мешавад.
7. Агар муроҷиаткунанда зимни қабули шахсӣ нисбати шахси
мансабдор ё шахси ваколатдоршудае, ки қабули шахсиро анҷом
медиҳад муносибати беэҳтиромона зоҳир намуда, ба истифодаи
ифодаҳои қабеҳ, таҳқиркунанда, таҳдид ба ҳаёту саломатии ӯ ё аъзои
оилааш роҳ диҳад, шахси мансабдор ё шахси ваколатдоршуда ҳуқуқ
дорад қабулро қатъ намояд.
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8. Бо қарори роҳбари мақомоту ташкилоти дахлдор қабули
шахсии сайёр, инчунин номнавис намудани пешакиро барои чунин
қабул ташкил кардан мумкин аст.
9. Ҳангоми қабули шахсӣ бо қарори роҳбари мақомоту ташкилоти
дахлдор ва розигии хаттии муроҷиаткунанда мумкин аст воситаҳои
техникии махсус ба монанди, сабти видеоӣ ё аудиоӣ, расмгирӣ
истифода шаванд.
10. Зимни муроҷиати шифоҳӣ муроҷиаткунанда бояд ҳуҷҷатҳои
тасдиқкунандаи
шахсиятро
пешниҳод
намоянд.
Намояндаи
муроҷиаткунанда,
инчунин
бояд
ҳуҷҷатҳои
тасдиқкунандаи
ваколаташро пешниҳод намояд.
Моддаи 10. Талабот ба муроҷиатҳои хаттӣ
1. Шахси воқеӣ дар муроҷиати хаттӣ бояд насаб, ном, номи
падар, суроғаи маҳалли истиқомат, маълумот оид ба маҳали воқеии
истиқомат (агар чунин ҳолат ҷой дошта бошад), муҳтавои муроҷиатро
дарҷ намуда, онро имзо намояд.
2. Дар муроҷиати шахси ҳуқуқӣ бояд номи пурраи шахси ҳуқуқӣ,
суроғаи маҳалли ҷойгиршавӣ, сана, рақами содиротӣ ва муҳтавои
муроҷиат нишон дода шаванд. Муроҷиат бояд аз ҷониби шахси
мансабдор ё ваколатдоршуда имзо карда шавад.
3. Ба муроҷиатҳое, ки тавассути намояндаи шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ
пешниҳод
карда
мешаванд, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ваколати
намоянда замима карда мешавад.
4. Муроҷиатҳои хаттӣ тавассути хизматрасонии алоқаи почта,
зимни қабули шахсӣ, тавассути хаткашон ё бо роҳи сабт намудани арзу
шикоят ё таклифҳои худ дар китоби арзу шикоятҳои мақомоту
ташкилоти дахлдор пешниҳод карда мешаванд.
5. Ҳангоми зарурат, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои тасдиқи
ваҷҳҳояшон ҳуҷҷатҳо (мавод) ё нусхаи онҳоро ба муроҷиати хаттиашон
замима менамоянд.
Моддаи 11. Талабот ба муроҷиатҳои электронӣ
1. Муроҷиатҳои электронӣ дар шакли ҳуҷҷати электронии бо
имзои электронии рақамӣ тасдиқшуда ва дорои дигар маълумотҳои
барои ҳуҷҷатҳои электронӣ ҳатмӣ, ки қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон муқаррар намудааст, пешниҳод карда мешавад.
2. Дар муроҷиатҳо насаб, ном, номи падари шахси воқеӣ, номи
пурраи шахси ҳуқуқӣ, суроғаи почтаи электронии муроҷиаткунандагон
ва муҳтавои муроҷиат зикр карда мешаванд.
3. Муроҷиатҳои электронӣ метавонанд дорои маълумоти иловагӣ
дар бораи муроҷиаткунанда бошанд, аз ҷумла маҳалли ҷойгиршавӣ,
рақами факс, рақами телефон ва дигарҳо.
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Моддаи 12. Талабот ба муроҷиатҳо тавассути алоқаи телефонӣ
(мобилӣ)
1. Муроҷиатҳое, ки ба воситаи алоқаи телефонӣ (мобилӣ) ба
мақомоту ташкилоти дахлдор арз карда мешаванд, бо тартиби
муқаррарнамудаи Қонуни мазкур баррасӣ карда мешаванд.
2. Зимни муроҷиат намудан тавассути алоқаи телефонӣ (мобилӣ)
бояд муҳтавои муроҷиат, насаб, ном ва номи падари муроҷиаткунанда,
суроғаи маҳалли истиқомат ё ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ, рақами
телефон (мобилӣ) суроғаи почтаи электронӣ баён карда шаванд.
3. Шахси мансабдор ё шахси ваколатдоршуда, ки муроҷиати
телефонӣ (мобилӣ)-ро қабул намудааст, дар шакли варақаи қабули
муроҷиати телефонӣ (мобилӣ) ҳуҷҷати алоҳида, таҳия мекунад, ки дар
он муҳтавои муроҷиат, насаб, ном ва номи падари муроҷиаткунанда,
суроғаи маҳалли истиқомат ё ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ, рақами
телефон (мобилӣ), суроғаи почтаи электрониро дарҷ карда, онро бо
имзои худ тасдиқ менамояд.
БОБИ 4. ТАРТИБИ ПЕШНИҲОД ВА МУРОҶИАТҲОИ
ШАХСОНИ ВОҚЕӢ ВА ҲУҚУҚӢ ВА БАРРАСИИ ОНҲО
Моддаи 13. Тартиби пешниҳоди муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва
ҳуқуқӣ
1. Муроҷиатҳои шахсони
воқеӣ ва ҳуқуқӣ бевосита ба
мақомоту ташкилоти дахлдор, ки баррасии масъалаҳои дар муроҷиат
дарҷгардида ба салоҳияти онҳо мансуб аст ё бо тартиби тобеияти
идоравӣ ба мақомоти болоӣ, ки шахси амалаш мавриди шикоят қарор
гирифта тобеи он аст, пешниҳод карда мешаванд.
2. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳуқуқ доранд шахсан ё тавассути
намояндаи ваколатдори худ муроҷиати хаттии худро ба мақомоту
ташкилоти дахлдор ба воситаи алоқаи почта ё почтаи электронӣ ирсол
намоянд. Ба манфиати ноболиғон, шахсони ғайриқобили амал ё
қобилияти амалашон маҳдуд бо тартиби пешбининамудаи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагони қонунии онҳо ё
мақомоти ваколатдор муроҷиатҳоро пешниҳод менамоянд.
Моддаи 14. Муҳлати пешниҳоди муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва
ҳуқуқӣ
1. Барои пешниҳоди ариза, дархост, таклиф аз ҷониби шахсони
воқеӣ ва ҳуқуқӣ муҳлат муқаррар карда намешавад.
2. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳуқуқ доранд шикоятҳои худро дар
муддати се сол аз рӯзи огоҳ шудани онҳо оид ба вайрон гардидани ҳуқуқу
озодиҳо ва манфиати қонунии худ пешниҳод намоянд.
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3. Барқарор намудани муҳлати бо сабабҳои узрнок
гузаронидашуда (бемории вазнин, маъюбӣ, сафари хизматии
дарозмуддат ва ғайра), ки бо ҳуҷҷатҳои дахлдор тасдиқ гардидаанд,
ба ваколати роҳбари мақомоту ташкилоти дахлдор (шахси бо
супориши ӯ баррасикунандаи муроҷиат) мансуб мебошад.

Моддаи 15. Қабул, бақайдгирӣ ва баҳисобгирии муроҷиатҳои
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ
1. Муроҷиатҳое, ки бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур
пешниҳод шудаанд, бояд аз ҷониби мақомоту ташкилоти дахлдор
қабул карда, дар варақаи иттилоотӣ ба қайд гузошта ва бо додани
рақами алоҳида ба ҳар як муроҷиат ба ҳисоб гирифта шаванд. Рад
кардани қабули муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ манъ аст.
2. Муроҷиатҳои воридгардида, новобаста ба тобеияти идоравии
онҳо, бояд дар мақомоту ташкилоти дахлдор ба қайд гирифта шаванд.
3. Баҳисобгирии муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ аз ҷониби
мақомоту ташкилоти баррасикунандаи муроҷиат анҷом дода мешавад.
4. Тартиби коргузорӣ ва баҳисобгирии омориро оид ба
муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
муқаррар менамояд.
5. Масъулият оид ба ташкили қабул, бақайдгирӣ, дар муҳлати
муқарраргардида баррасӣ намудан ва баҳисобгирии омории
муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба зиммаи роҳбарони мақомоту
ташкилоти дахлдор вогузор карда мешавад.
6. Баррасии муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ройгон
мебошад, агар бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигар
пешбинӣ нагардида бошад.
Моддаи 16. Ҳуқуқҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ зимни баррасии
муроҷиати онҳо
Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки муроҷиат пешниҳод намудаанд,
ҳуқуқ доранд:
- дар баррасии муроҷиат бевосита ширкат намоянд;
- шахсан ба шахсони мансабдор ва ваколатдоршудае, ки
муроҷиатро баррасӣ мекунанд, ваҷҳҳои худро изҳор кунанд;
- барои тасдиқи муроҷиати худ ҳуҷҷатҳо ва маводи иловагиро
пешниҳод ё дар бораи талаб кардани онҳо дархост намоянд;
- бо маводи ҷамъовардашуда шинос шаванд, агар ин ҳолат ҳуқуқу
озодиҳо ва манфиати қонунии шахсони дигарро халалдор насозад,
инчунин ҳуҷҷатҳо дорои маълумоти сирри давлатӣ ё дигар сирри бо
қонун ҳифзшаванда набошанд;
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- оид ба рафти баррасии муроҷиат маълумот гиранд;
- аз рӯи моҳияти масъалаҳои дар муроҷиат изҳоршуда ҷавоби
хаттӣ гиранд, ба истиснои ҳолатҳои дар қисми 1 моддаи 19 Қонуни
мазкур зикргардида, дар бораи фиристодани муроҷиат ба мақомоту
ташкилоти дахлдори дигар, ки ҳал кардани масъалаҳои дар муроҷиат
изҳоршуда ба салоҳияти онҳо мансуб аст;
- то моҳиятан баррасӣ гардидани муроҷиат ҷиҳати бозпас
намудани он дархост намоянд;
- ҷуброни зарари расонидашударо аз шахсони гунаҳгор бо
тартиби муқаррарнамудани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон талаб
намоянд;
- нисбат ба натиҷаи баррасии муроҷиат ё аз амал (беамалӣ)-и
шахсони баррасикунандаи муроҷиат бо тартиби муқаррарнамудаи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти болоӣ ва (ё) суд
шикоят намоянд;
- ҳуқуқҳои дигари пешбининамудаи Қонуни мазкур ва
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро амалӣ намоянд.

Моддаи 17. Уҳдадориҳои мақомоту ташкилоти дахлдор, ки
муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро баррасӣ менамоянд
1. Муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии ба мақомоту
ташкилоти дахлдор воридгардида бо тартиби муқаррарнамудаи
Қонуни мазкур мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд.
2. Мақомоти баррасикунандаи муроҷиат уҳдадоранд:
- баррасии воқеъбинона, холисона, беѓаразона ва саривақтии
муроҷиатҳоро таъмин намуда, масъалаҳои гузошташударо ҳангоми
зарурат бо иштироки муроҷиаткунандагон, даъвати шахсони дахлдор
санҷанд;
- барои пурра, холисона ва ҳаматарафа баррасӣ намудани
муроҷиат аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ва аз мақомоту ташкилоти
дахлдор маводи заруриро талаб намоянд;
- барои барқарор кардан ва (ё) ҳифзи ҳуқуқу озодиҳо ва
манфиатҳои қонунии вайрон гардидаи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ
чораҷӯӣ намоянд;
- аз рӯи моҳияти масъалаҳои дар муроҷиат гузошташуда, ба истиснои
ҳолатҳои дар қисмҳои 1 ва 4 моддаи 19 Қонуни мазкур пешбинигардида, ба
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ посухи хаттӣ диҳанд;
- муроҷиаткунандаро дар мӯҳлати се рӯз аз лаҳзаи қабули қарор
оид ба ирсоли муроҷиат барои баррасӣ аз рӯи тобеият ба дигар
мақомоту ташкилоти дахлдор хабардор намоянд;
- муроҷиатро асоснок ва тибқи қонун ҳал намуда, иҷрои онро
назорат намоянд;
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- посух ба муроҷиат бояд бо забони давлатӣ ва ҳангоми мавҷуд
будани дархост инчунин бо забоне, ки муроҷиат навишта шудааст,
вобаста ба ҳар як масъалаи гузошташуда, бо асосноккунии тасдиқ ё
рад намудани ҳолатҳои зикршуда ва бо назардошти меъёрњои
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба роҳбарӣ гирифта шудаанд,
омода карда шавад;
- доир ба натиҷаи баррасии муроҷиат ба муроҷиаткунанда
иттилоот диҳанд;
- тартиби шикоят намуданро ба муроҷиаткунанда нисбати
натиҷаи баррасии муроҷиат (посух ба муроҷиат) фаҳмонида диҳанд;
- маълумотҳоро оид ба баррасии муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва
ҳуқуқӣ мунтазам таҳлил намуда, барои бартараф намудани сабабу
шароитҳое, ки боиси вайронкунии ҳуқуқу озодиҳо ва манфиатҳои
қонунии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ гардидаанд, тадбирҳо андешанд;
- уҳдадориҳои дигари пешбининамудаи Қонуни мазкур ва
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро иҷро намоянд.

Моддаи 18. Муҳлати баррасии муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва
ҳуқуқӣ
1. Муроҷиатҳои ба мақомоту ташкилоти дахлдор пешниҳодшуда
дар давоми си рӯз ва муроҷиаҳое, ки омӯзишу таҳқиқи иловагиро талаб
намекунанд, дар муҳлати понздаҳ рӯз аз рӯзи ба қайд гирифта
шуданашон баррасӣ карда мешаванд.
2.
Дар
ҳолатҳои
истисноӣ,
инчунин
дар
ҳолатҳои
пешбининамудаи қисми 2 моддаи 20 Қонуни мазкур роҳбари мақомоту
ташкилоти дахлдор ҳуқуқ дорад муҳлати баррасии муроҷиатро ба
муддати на зиёдтар аз сӣ рӯз тамдид намуда, дар ин хусус ба
муроҷиаткунанда дар муҳлати се рӯз хабар расонад.

Моддаи 19. Фиристондани муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ
барои баррасӣ ба мақомоту ташкилоти дахлдор аз рӯи тобеият
1. Муроҷиатҳои хаттие, ки ҳалли масъалаҳои дар он гузошташуда
ба салоҳияти мақомот ва ташкилоти дахлдор мансуб нест, дар давоми
се рӯз аз рӯзи ба қайд гирифтан ба мақомоту ташкилоти салоҳиятдоре,
ки ҳалли масъалаҳои дар муроҷиатҳо дарҷгардида ба тобеияти онҳо
мансубанд, ирсол карда мешавад. Дар ин хусус муроҷиаткунанда ба
таври хаттӣ огоҳ карда мешавад.
2. Мақомоту ташкилоти дахлдор дар мавриди ба баррасии дигар
мақомоту ташкилот ирсол намудани муроҷиати хаттӣ, ҳангоми зарурат
метавонанд аз онҳо оид ба натиҷаи баррасии муроҷиат маълумот талаб
намоянд.
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3. Ба шахси мансабдор ё роҳбари мақомоту ташкилоти дахлдор,
ки қарор ё амал (беамалӣ)-и ӯ мавриди шикоят қарор гирифтааст,
ирсол намудани шикоят барои баррасӣ манъ аст.
4. Агар муроҷиат маълумотҳои заруриро барои ирсол намудани
он ба мақомоту ташкилоти салоҳиятдор надошта бошад, он дар
муҳлати се рӯз ба муаллиф баргардонида мешавад ва ба ӯ ҳуқуқи бо
тартиби муқарраргардида ба мақомоти болоӣ ва (ё) суд шикоят
овардан нисбат ба қарор ё амал (беамалӣ) тавзеҳ дода мешавад.

Моддаи 20. Моҳиятан баррасӣ намудани муроҷиатҳои шахсони
воқеӣ ва ҳуқуқӣ
1. Муроҷиатҳое, ки ба мақомоту ташкилоти дахлдор ворид
гардидаанд,
аз
ҷониби
шахсони
мансабдор
ва
шахсони
ваколатдоршуда, ки баррасии муроҷиатҳо ба зиммаашон вогузор
карда шудааст, баррасӣ карда мешаванд.
2. Барои пурра, холисона ва дар муҳлати муқаррарнамудаи
Қонуни мазкур баррасӣ намудани муроҷиатҳо шахсони мансабдор ва
шахсони ваколатдоршуда ҳуқук доранд ҳангоми зарурат барои
гирифтани маълумотҳои иловагӣ дар доираи ваколатҳои худ аз
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, мақомоту ташкилоти дахлдор мавод талаб
намоянд. Мақомоту ташкилоти дахлдор тибқи дархости мақомоти
баррасикунандаи муроҷиат уҳдадоранд дар муҳлати панҷ рӯз пас аз
ворид шудани дархост маълумоти талабшударо ирсол намоянд, ба
истиснои ҳуҷҷатҳое (мавод), ки дорои маълумоти сирри давлатӣ ё
сирри дигари бо қонун ҳифзшаванда мебошанд ва ба онҳо тартиби
махсуси пешниҳод муқаррар гардидааст. Дар сурати ғайриимкон
будани пешниҳоди маълумот, мақомоту ташкилоти пешниҳодкунандаи
маълумот дар ин хусус бояд дар муҳлати се рӯз ба таври хаттӣ
мақомоти баррасикунандаи муроҷиатро хабардор намоянд.
3. Муроҷиатҳои хаттӣ дар сурате баррасишуда эътироф карда
мешаванд, агар ҳамаи масъалаҳои дар муроҷиат зикрёфта ҳал гардида,
барои таъмини ҳифз, амалигардонӣ ва барқарорсозии ҳуқуқу озодиҳо
ва манфиатҳои қонунии муроҷиаткунанда чораҳо андешида, ба
муроҷиаткунанда ҷавоби хаттӣ ирсол шуда бошад.
4. Дар сурати дар ҳузури муроҷиаткунанда ҳал гардидани
масъалаҳои дар муроҷиат зикршуда, ба муроҷиаткунанда ҷавоби хаттӣ
фиристонда намешавад, агар ӯ ҷавоби хаттиро талаб накунад. Дар
чунин ҳолат натиҷаи баррасии муроҷиат бевосита дар худи матни
муроҷиат ё дар китоби арзу шикоятҳо қайд гардида, муроҷиаткунанда
бо имзо онро тасдиқ менамояд.
5. Муроҷиати шифоҳӣ дар сурате баррасигардида ҳисоб меёбад,
ки ҳамаи масъалаҳои зимни қабули шахсӣ ё тавассути алоқаи телефонӣ
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(мобилӣ) изҳоршуда ҳал гардида, барои таъмини ҳифз, амалигардонӣ
ва барқарорсозии ҳуқуқу озодиҳо ва манфиатҳои қонунии шахсони
воқеӣ ва ҳуқуқӣ чораҳо андешида, дар ин хусус муроҷиаткунанда
хабардор шуда бошад.
6. Ҳангоми дар муроҷиатҳо мавҷуд набудани дархост, таклиф ё
шикоят вобаста ба фаъолияти мақомоту ташкилот ё дар онҳо зикр
гардидани сипосмандӣ, чунин муроҷиатҳо ба маълумот гирифта шуда,
ба онҳо ҷавобҳо ирсол карда намешаванд.
7. Шахсони мансабдор ё ваколатдоршудаи мақомот ё ташкилоти
дахлдор, ҳангоми зарурат метавонанд бевосита муроҷиатҳоро бо
баромадан ба маҳал (баррасии сайёр) баррасӣ намоянд.
8. Посухи муроҷиатҳоро роҳбар ё шахси ба он ваколатдоршудаи
мақомоту ташкилоти дахлдор имзо менамояд.
9. Посух ба муроҷиатҳои дар шакли электронӣ ё тавассути алоқаи
телефонӣ (мобилӣ) пешниҳодшуда, ба суроғаи почтаи электронии дар
муроҷиат нишондодашуда ё ин ки дар шакли хаттӣ ба суроғаи маҳалли
истиқомати шахсони воқеӣ ё ҷойгиршавии шахсони ҳуқуқӣ ирсол
карда мешавад.

Моддаи 21. Баррасии муроҷиатҳои алоҳида
1. Муроҷиатҳои хаттӣ ва электроние, ки дар онҳо насаб, ном,
номи падари шахси воқеӣ, маълумот дар бораи суроғаи маҳалли
истиқомат ё номи пурраи шахси ҳуқуқӣ ва суроғаи маҳалли
ҷойгиршавии он зикр нашудаанд ё хато нишон дода шудаанд, инчунин
бе имзо (имзои электронии рақамӣ) пешниҳод шудаанд, муроҷиатҳои
беном дониста шуда, мавриди баррасӣ қарор намегиранд, агар онҳо
дорои маълумот оид ба тайёрӣ барои содир кардани ҷиноят ё ҷинояти
содиршуда набошанд.
2. Муроҷиатҳои хаттӣ ва электроние, ки дар онҳо насаб, ном,
номи падари шахси воқеӣ, маълумот дар бораи суроғаи маҳалли
истиқомат ё номи пурраи шахси ҳуқуқӣ ва суроғаи маҳалли
ҷойгиршавии он ба таври аниқ зикр ёфтаанд, вале бидуни ризоят ва
иҷозати муроҷиаткунанда пешниҳод шудаанд, мавриди баррасӣ
қарор дода намешаванд.
3. Муроҷиатҳое, ки нисбат ба қарори суд пешниҳод шудаанд, дар
муҳлати се рӯз аз рӯзи ба қайд гирифта шудан ба муроҷиаткунанда, ки
онро ирсол намудааст, бо тавзеҳ додани тартиби шикоят овардан нисбат
ба қарори суд баргардонида мешаванд.
4. Муроҷиатҳои дастҷамъона бо тартиби муқаррарнамудаи
Қонуни мазкур баррасӣ карда мешаванд. Ҳангоми зарурат, агар
муроҷиатҳои дастҷамъона диққату эътибори махсуси ҷамъиятиро
талаб намоянд, онҳо ба таври сайёр дар маҳалли истиқомат ё маҳалли
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ҷойгиршавии муроҷиаткунандагон баррасӣ карда мешаванд, агар аз
муроҷиатҳо тартиби дигар барнаояд.
5. Агар ҳалли масъалаи дар муроҷиат зикргардида ба якчанд
мақомот ё ташкилот вобаста бошад, муроҷиат дар қисми дахлдор аз
ҷониби мақомот ё ташкилоте, ки ба он муроҷиат ворид гардидааст,
баррасӣ карда шуда, ба муроҷиаткунанда доир ба салоҳияти мақомот ё
ташкилоти дигар мансуб будани қисми масъалаи пешниҳодшаванда ва
ҳуқуқи ӯ ба муроҷиат ба мақомоту ташкилоти салоҳиятдор
фаҳмонида мешавад.
6. Дар сурати ба якчанд суроға ирсол шудани ҳамон як муроҷиат, ки
аз ҷониби мақомоту ташкилоти салоҳиятдор, ки қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон муқаррар намудааст, баррасӣ карда мешавад. Дар ин сурат
мақомоту ташкилоти дигар бо тартиби пешбининамудаи қисми 1 моддаи
19 Қонуни мазкур муроҷиатро ба мақомоту ташкилоти салоҳиятдор ирсол
менамоянд.
7. Муроҷиатҳое, ки дар матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои
ахбори омма нашр ё тавассути онҳо паҳн гардидаанд, бо тартиб ва
муҳлати муқаррарнамудаи Қонуни мазкур баррасӣ шуда, аз натиҷаи
он ба шахсони манфиатдор хабар расонида мешавад.
8. Мақомоту ташкилоти дахлдор ҳангоми қабул намудани
муроҷиатҳои хаттие, ки дар он ифодаҳои қабеҳ ё
таҳқиркунанда,
таҳдид ба ҳаёт, саломатӣ ва молу мулк баён гардидаанд, ҳуқуқ доранд
чунин муроҷиатҳоро бе ҷавоб монанд. Дар ин хусус ба
муроҷиаткунанда оид ба номумкин будани суиистифода аз ҳуқуқи
муроҷиат
хабар дода мешавад ё бо тартиби муқаррарнамудаи
қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба мақомоти
салоҳиятдор
шикоят пешниҳод карда мешавад.
9. Агар хондани матни муроҷиатҳои хаттӣ ғайриимкон бошад, ба
чунин муроҷиатҳо посух дода намешавад ва дар ин хусус дар муҳлати се рӯз
аз рӯзи ба қайд гирифтани муроҷиат ба муроҷиаткунандае, ки муроҷиатро
ирсол намудааст, дар сурати хонда шудани ному насаб ва суроғаи маҳалли
истиқомат ё маҳалли ҷойгиршавӣ хабар дода мешавад.
10. Муроҷиатҳои такрориро баррасӣ намуда, шахси мансабдор ё
шахси
ваколатдоршуда
ҳуқуқ
доранд,
мукотиботро
бо
муроҷиаткунанда бинобар беасос будани муроҷиати навбатӣ қатъ
намоянд, агар муроҷиати зикргардида ва муроҷиати қаблӣ ба ҳамон як
мақомоту ташкилоти дахлдор бо ҳамон як муҳтаво ирсол шуда,
натиҷаҳои санҷиши мукаммал мавҷуд бошанд. Аз натиҷаи қатъ
гардидани баррасии муроҷиати такрорӣ муроҷиаткунанда хабардор
карда мешавад.
11. Агар додани посух аз рӯи моҳияти масъалаҳои дар муроҷиатҳо
гузошташуда бе ифшо намудани маълумотҳои дорои сирри давлатӣ ё
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сирри дигари бо қонун ҳифзшаванда ғайриимкон бошад, ба
муроҷиаткунанда дар ин хусус хабар дода мешавад.
12. Дар сурати бартараф гардидани сабабҳое, ки бинобар ҷой доштани
онҳо муроҷиат баррасӣ нагардида буд, муроҷиаткунанда ҳуқуқ дорад ба
мақомоту ташкилоти дахлдор такроран муроҷиат намояд.
Моддаи 22. Бе баррасӣ монондани муроҷиатҳои шахсони воқеӣ
ва ҳуқуқӣ
Муроҷиатҳои хаттӣ бе баррасӣ мононда мешаванд, агар:
- тавассути намояндагони шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ пешниҳод
гардидаанд, вале онҳо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ваколатҳояшонро
надоранд;
- ба талаботи пешбининамудаи қисмҳои 1, 8 ва 9 моддаи 21
Қонуни мазкур ҷавобгӯ набошанд;
- ҳангоми қабули шахсӣ ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти
муроҷиаткунанда ё намояндаи ӯ пешниҳод карда нашаванд;
- ба талаботи моддаҳои 9-12 Қонуни мазкур ҷавобгӯ набошанд.
БОБИ 5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

Моддаи 23. Ҷуброни зарари расонидашуда ва хароҷоти сарфшуда
зимни баррасии муроҷиатҳо
1. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳуқуқ доранд барои барқарор
намудани зарар ва ҷуброни зарари маънавии дар натиҷаи амал
(беамалӣ)-и
ғайриқонунии мақомоту ташкилоти дахлдор зимни
баррасии муроҷиат расонидашуда, бо тартиби муқаррарнамудаи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба суд муроҷиат намоянд.
2. Дар сурати аз тарафи муроҷиаткунанда дидаву дониста дар
муроҷиат нишон додани маълумоти бардурӯғ, хароҷоти мақомоту
ташкилоти дахлдор, ки зимни баррасии он сарф шудааст, бо қарори суд
аз муроҷиаткунанда рӯёнида мешавад.

Моддаи 24. Назорати риояи тартиби баррасии муроҷиатҳо
Мақомоту ташкилоти дахлдор дар доираи салоҳияти худ риояи
тартиби баррасии муроҷиатҳоро назорат карда, муҳтавои муроҷиатҳои
дохилшударо ҳар нимсола мавриди таҳлил қарор дода, ҷиҳати ошкор
ва бартараф сохтани сабабҳои риоя нагардидани ҳуқуқу озодиҳо ва
манфиатҳои қонунии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ тадбирҳо меандешанд.

Моддаи 25. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни
мазкур
Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани талаботи
Қонуни мазкур бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.
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Моддаи 26. Дар бораи аз эътибор соқит донистани Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муроҷиатҳои шаҳрвандон»
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 декабри соли 1996 «Дар бораи
муроҷиатҳои шаҳрвандон» (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, с. 1996, №24, мод. 368; с. 1998, №10, мод. 79; с. 2006, №11,
мод. 469; с. 2007, №7, мод. 666; с. 2010, №12, қ 1, мод. 805;с. 2012, №7,
мод. 687) аз эътибор соқит дониста шавад.

Моддаи 27. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода
шавад.
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш.Душанбе
23 июли соли 2016, №1339
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ҚАРОРҲОИ
МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ҚАРОРИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ
МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи муқаррар намудани рутбаҳои тахассусӣ
ба хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мутобиқи моддаи 57 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии
Тоҷикистон Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон қарор мекунад:

Ба хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (хизматчиёни
давлатии сиёсӣ ва маъмурӣ) рутбаҳои тахассусии зайл муқаррар карда
шаванд:
Мушовири ҳақиқии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
Мушовири давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
Мушовири давлатии дараҷаи 1;
Мушовири давлатии дараҷаи 2;
Мушовири давлатии дараҷаи 3;
Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1;
Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 2;
Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 3;
Референти хизмати давлатии дараҷаи 1;
Референти хизмати давлатии дараҷаи 2;
Референти хизмати давлатии дараҷаи 3.
Раиси
Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

С. Хайруллоев

ш. Душанбе,
11 майи соли 2007, №579
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III. ФАРМОНҲОИ ПРЕЗИДЕНТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи тасдиқи Низомномаи тартиби ба хизматчиёни
давлатӣ додани рутбаҳои тахассусӣ
Мутобиқи моддаи 21 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
хизмати давлатӣ» ф а р м о н м е д и ҳ а м:

1. Низомномаи замимагардидаи тартиби ба хизматчиёни давлатӣ
додани рутбаҳои тахассусӣ тасдиқ карда шавад.
2. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 августи соли
2003, №1122 «Дар бораи тартиби ба хизматчиёни давлатӣ додани
рутбаҳои тахассусӣ ва иловапулӣ барои онҳо» аз эътибор соқит
дониста шавад.
3. Фармони мазкур аз рӯзи имзо мавриди амал қарор дода шавад.
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
5 апрели соли 2008, №443
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Бо Фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 5 апрели соли 2008, №443
тасдиқ шудааст
Низомномаи
тартиби ба хизматчиёни давлатӣ додани
рутбаҳои тахассусӣ
I. Муқаррароти умумӣ
1. Низомномаи тартиби ба хизматчиёни давлатӣ додани рутбаҳои
тахассусӣ (минбаъд-Низомнома) тартиби ба хизматчиёни давлатӣ
додан, мавқуф гузоштан, нигоҳ доштан ва дигар масъалаҳои
вобаста ба рутбаҳои тахассусиро муайян мекунад.
2. Рутбаҳои тахассусӣ бо дарназардошти ишғоли мансабҳои
давлатии сиёсӣ ва мансабҳои маъмурии хизмати давлатии категорияи
дахлдор дода мешаванд.
3. Ба хизматчии давлатӣ додани рутбаи тахассусӣ ё унвони
соҳавии пешбининакардаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ё ба салоҳияти
мақоми давлатӣ номутобиқ манъ аст.
4. Барои намудҳои алоҳидаи хизмати давлатӣ, ки аз низоми
хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, мувофиқи санадҳои
меъёрии ҳуқуқӣ рутбаҳои ҳарбӣ, дипломатӣ, дигар рутбаҳо ва
унвонҳои махсус, инчунин либосҳо ва аломатҳои тафриқа муайян карда
мешавад.
5. Рутбаҳои тахассусӣ якумрӣ дода мешаванд.
6. Аз рутбаи тахассусӣ маҳрум намудани хизматчии давлатӣ бо
ҳукми айбдоркунандаи ба қувваи қонун даромадаи суд барои содир
кардани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин мумкин аст.
7. Хизматчии давлатӣ дар асоси пешниҳоди нусхаи ҳукми
сафедкунандаи суд бо қарори шахси мансабдоре, ки ҳуқуқи додани ин
рутбаи тахассусиро дорад, ба рутбаи тахассусии пешина барқарор
карда мешавад.
8. Ба мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии хизмати давлатии пасттар
гузаронидан ё гузаштани хизматчии давлатӣ барои паст кардани
рутбаи тахассусии ба ӯ пештар додашуда асос намегардад.
9. Рутбаҳои тахассусии ба хизматчии давлатӣ додашуда дар
шаҳодатномаи хизматӣ ва дафтарчаи меҳнатии хизматчии давлатӣ қайд
карда мешаванд. Қайди дахлдор дар фасли «Маълумот дар бораи кор»-и
дафтарчаи меҳнатии хизматчии давлатӣ гузошта мешавад.
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II. Тартиби ба хизматчиёни давлатӣ додан, мавқуф гузоштан,
нигоҳ доштан ва маҳрум кардан аз рутбаҳои тахассусӣ
10. Барои хизматчиёни давлатӣ Маҷлиси намояндагони Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон рутбаҳои зерини тахассусӣ муқаррар
намудааст:
– Мушовири ҳақиқии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
– Мушовири давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
– Мушовири давлатии дараҷаи 1;
– Мушовири давлатии дараҷаи 2;
– Мушовири давлатии дараҷаи 3;
– Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1;
– Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 2;
– Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 3;
– Референти хизмати давлатии дараҷаи 1;
– Референти хизмати давлатии дараҷаи 2;
– Референти хизмати давлатии дараҷаи 3.
11. Рутбаҳои тахассусии пешбининамудаи банди 10 Низомномаи
мазкур ба хизматчиёни давлатӣ вобаста ба ишғоли мансабҳои хизмати
давлатии зерин дода мешаванд:
– Мушовири ҳақиқии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Мушовири
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон - ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ;
– Мушовири давлатии дараҷаи 1, Мушовири давлатии дараҷаи 2 –
ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи олӣ;
– Мушовири давлатии дараҷаи 3, Мушовири хизмати давлатии
дараҷаи 1- ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи якум;
– Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1, Мушовири хизмати
давлатии дараҷаи 2 - ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи
дуюм;
– Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 2, Мушовири хизмати
давлатии дараҷаи 3 - ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи
сеюм;
– Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 3, Референти хизмати
давлатии дараҷаи 1 - ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи
чорум;
– Референти хизмати давлатии дараҷаи 1, Референти хизмати
давлатии дараҷаи 2 - ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи
панҷум;
– Референти хизмати давлатии дараҷаи 2, Референти хизмати
давлатии дараҷаи 3 - ба хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи
шашум;
– Референти хизмати давлатии дараҷаи 3 - ба хизматчиёни
давлатии маъмурии категорияи ҳафтум.
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12. Рутбаҳои тахассусии Мушовири ҳақиқии давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Мушовири давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Мушовири
давлатии дараҷаи 1, 2, 3 дар асоси дархости асосноки мақомоти
давлатӣ бо пешниҳоди мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ аз
тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешаванд.
13. Рутбаҳои тахассусии Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1,
2, 3 ва Референти хизмати давлатии дараҷаи 1, 2, 3 бо пешниҳоди
роҳбари бевоситаи хизматчии давлатӣ аз тарафи роҳбари мақоми
давлатӣ дода мешаванд.
14. Рутбаҳои тахассусӣ ба хизматчии давлатӣ дар доираи
категорияи мансаби ишғолкардааш пай дар пай дода мешаванд.
15. Ба шаҳрванде, ки бори аввал ба мансабҳои сиёсӣ ва
маъмурии хизмати давлатӣ таъин (интихоб) шудааст, рутбаи
тахассусии дахлдор баъди як соли таъин (интихоб) шудан ба мансаби
давлатии хизмати давлатӣ дода мешавад.
16. Ба хизматчии давлатии як сол собиқаи хизмати
давлатидоштае, ки рутбаи тахассусӣ надорад, рутбаи тахассусии
дахлдор дар доираи категорияи мансаби ишғолкарда дар давоми ду
моҳи корӣ дода мешавад.
17. Ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва хизматчиёни давлатии
маъмурӣ дар мӯҳлатҳои зерин рутбаи тахассусии навбатӣ дода мешавад:
– Мушовири ҳақиқии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди се
соли додани рутбаи тахассусии Мушовири давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон;
– Мушовири давлатии дараҷаи 1 баъди ду солу шаш моҳи додани
рутбаи тахассусии Мушовири давлатии дараҷаи 2;
– Мушовири давлатии дараҷаи 3 баъди ду солу шаш моҳи додани
рутбаи тахассусии Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1;
– Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 1 баъди ду соли додани
рутбаи тахассусии Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 2;
– Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 2 баъди ду соли додани
рутбаи тахассусии Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 3;
– Мушовири хизмати давлатии дараҷаи 3 баъди як солу шаш моҳи
додани рутбаи тахассусии Референти хизмати давлатии дараҷаи 1;
– Референти хизмати давлатии дараҷаи 1 баъди як солу шаш моҳи
додани рутбаи тахассусии Референти хизмати давлатии дараҷаи 2;
– Референти хизмати давлатии дараҷаи 2 баъди як соли додани
рутбаи тахассусии Референти хизмати давлатии дараҷаи 3.
18. Дар сурати ба мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии хизмати давлатӣ
таъин (интихоб) шудан ё гузаронидани хизматчии давлатӣ, ки рутбаи
тахассусӣ надорад, ба ӯ рутбаи тахассусии ба мансаби ишғолкардааш
мувофиқ баъди гузаштани як сол дода мешавад.
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19. Дар сурати ба мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии хизмати давлатӣ
таъин (интихоб) шудан ё гузаронидани хизматчии давлатӣ, ки рутбаи
тахассусӣ дорад, ба ӯ рутбаи тахассусии ба мансаби ишғолкарда
мувофиқ дар давоми ду моҳи корӣ дода мешавад.
20. Ба хизматчии давлатие, ки ба мансаби ғайрихизматии давлатӣ
гузаштааст, дар ҳолати аз нав ба мансаби сиёсӣ ё маъмурии хизмати
давлатӣ таъин шудан, рутбаи тахассусии қаблан гирифтааш
барқароршуда эътироф мегардад.
21. Ба хизматчии давлатӣ барои иҷрои супоришҳои махсусан
масъулиятнок, натиҷаҳои баланди касбию хизматӣ, саҳми он дар
таҳкими мақомоти давлатӣ ва хизмати давлатӣ мумкин аст рутбаи
тахассусии навбатӣ пеш аз мӯҳлат ё аз доираи категорияи мансаби
ишғолкарда як дараҷа баланд дода шавад.
22. Барои иҷро накардан ё ба таври дахлдор иҷро накардани
ӯҳдадориҳои мансабӣ (содир намудани кирдори интизомӣ) нисбати
хизматчии давлатӣ ба сифати муҷозоти интизомӣ ба мӯҳлати то як сол
мавқуф гузоштани додани рутбаи тахассусии навбатӣ татбиқ карда
мешавад. Дар давраи амали ҷазои интизомӣ ба хизматчии давлатӣ рутбаи
тахассусӣ, аз ҷумла рутбаи тахассусии навбатӣ дода намешавад.
23. Ҳангоми гузаронидани (гузаштани) хизматчии давлатӣ ба
дигар намудҳои хизмати давлатии шаҳрвандӣ, хизмати давлатии
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизмати давлатии ҳарбӣ, ки дорои рутбаҳои
ҳарбӣ,
дипломатӣ,
дигар
рутбаҳо
ва
унвонҳои
махсуси
пешбининамудаи моддаи 6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
хизмати давлатӣ» мебошанд, иловапулии барои рутбаи тахассусӣ
пардохтшавандаи хизматчии давлатӣ то лаҳзаи дода шудани рутбаи
дахлдори мақоми мазкур нигоҳ дошта мешавад.
24. Ҳангоми аз дигар намудҳои хизмати давлатии шаҳрвандӣ, хизмати
давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизмати давлатии ҳарбӣ, ки дорои
рутбаҳои ҳарбӣ, дипломатӣ, дигар рутбаҳо ва унвонҳои махсус мебошанд,
ба хизмати давлатии шаҳрвандии пешбининамудаи моддаи 6 Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» гузаронидани
(гузаштани) хизматчии давлатӣ иловапулии барои рутбаи махсуси
пардохтшавандаи ӯ то лаҳзаи додани рутбаи тахассусии хизмати давлатии
шаҳрвандӣ нигоҳ дошта мешавад. Ба чунин хизматчиёни давлатӣ дар
давоми ду моҳи корӣ рутбаи тахассусии хизмати давлатии шаҳрвандӣ на
пасттар аз рутбаи доштааш дода мешавад.
III. Вазифаҳои хадамоти кадрии мақоми давлатӣ оид ба
масъалаҳои вобаста ба рутбаҳои тахассусии хизматчиёни давлатӣ
25. Вазифаҳои хадамоти кадрии мақоми давлатӣ оид ба
масъалаҳои вобаста ба рутбаҳои тахассусии хизматчиёни давлатӣ аз
инҳо иборат аст:
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– омӯзиши делои шахсии хизматчии давлатӣ ва дар якҷоягӣ бо
роҳбари воҳидҳои сохтории мақоми давлатӣ омода намудани ҳуҷҷатҳо
дар хусуси ба хизматчии давлатӣ додани рутбаи тахассусӣ;
– санҷиши дурустии маълумот оид ба собиқаи кории зарурӣ
барои додани рутбаи тахассусӣ;
– пешбурд ва нигаҳдории ҳуҷҷатҳо оид ба масъалаҳои вобасга ба
рутбаҳои тахассусии хизматчии давлатӣ;
– якҷоя бо роҳбари бевоситаи хизматчии давлатӣ таҳия намудани
пешниҳод ба роҳбари мақоми давлатӣ оид ба масъалаҳои вобаста ба
рутбаҳои тахассусии хизматчии давлатӣ (додан, мавқуф гузоштан,
нигоҳ доштан ва дигар масъалаҳои вобаста ба рутбаҳои тахассусӣ);
– таҳияи лоиҳаи қарори (фармони) роҳбари мақоми давлатӣ оид
ба масъалаҳои рутбаи тахассусӣ;
– қайди қарори (фармони) роҳбари мақоми давлатӣ оид ба
масъалаҳои рутбаҳои тахассусӣ дар шаҳодатномаи хизматӣ ва
дафтарчаи меҳнатии хизматчии давлатӣ;
– омода намудани дархости асосноки мақоми давлатӣ дар хусуси
ба хизматчии давлатӣ додани рутбаҳои тахассусии аз тарафи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон додашаванда, ки минбаъд аз тарафи
роҳбари ин мақом ба мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ
барои баррасӣ пешниҳод карда мешавад;
– дар фазои ботантана ба хизматчии давлатӣ эълон намудани
қарор дар бораи додани рутбаи тахассусӣ;
– таъсиси махзани маълумот оид ба масъалаҳои вобаста ба
рутбаҳои тахассусии хизматчиёни давлатии мақоми давлатӣ;
– иҷрои дигар ваколатҳое, ки ба рутбаҳои тахассусии хизматчии
давлатӣ вобастагӣ доранд.
IV. Қабули қарор оид ба масъалаҳои рутбаи тахассусӣ
26. Роҳбари мақоми давлатӣ дар асоси пешниҳоди роҳбари
бевоситаи хизматчии давлатӣ дар хусуси ба хизматчии давлатӣ додан,
мавқуф гузоштан, нигоҳ доштан ва доир ба дигар масъалаҳои вобаста
ба рутбаи тахассусӣ дар муддати 5 рӯзи тақвимӣ қарор (фармон) қабул
менамояд.
27. Нусхаи қарори (фармони) додани рутбаи тахассусӣ дар делои
шахсии хизматчии давлатӣ нигоҳ дошта мешавад.
28. Хизматчии давлатӣ бо қарори (фармони) роҳбари мақоми
давлатӣ дар бораи додан, мавқуф гузоштан, нигоҳ доштан ва дигар
масъалаҳои вобаста ба рутбаи тахассусӣ шинос карда мешавад.
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V. Пардохти иловапулӣ барои рутбаҳои тахассусӣ
29. Андозаи ҳармоҳаи иловапулиро барои рутбаи тахассусӣ ба
маоши мансабии
хизматчии
давлатӣ
Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муқаррар менамояд.
30. Иловапулӣ барои рутбаи тахассусӣ ба хизматчии давлатӣ аз
рӯзи имзои қарор (фармон) пардохт карда мешавад.
VI. Қоидаҳои хотимавӣ
31. Роҳбари мақоми давлатӣ барои татбиқи Низомномаи мазкур
ва ҳалли масъалаҳо вобаста ба рутбаҳои тахассусии хизматчиёни
давлатӣ масъул мебошад.
32. Баҳсҳо оид ба масъалаҳои вобаста ба рутбаи тахассусӣ аз
тарафи роҳбари мақоми давлатии болоӣ, мақоми ваколатдори соҳаи
хизмати давлатӣ ва суд баррасӣ карда мешаванд.
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ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи тасдиқи Низомномаи
тартиби ҳисоб кардани собиқаи хизмати давлатӣ
(Бо тағйиру иловаҳо аз 06.08.2019, №1330)
Бо
мақсади
муайян
намудан
ва
ба
танзим
даровардани давраҳои фаъолияти меҳнатие, ки ҳамчун собиқаи
хизмати давлатӣ ҳисоб карда мешаванд ва мутобиқи моддаи 37
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ»
ф а р м о н
м е д и ҳ а м:

1. Низомномаи замимагардидаи тартиби ҳисоб кардани собиқаи
хизмати давлатӣ тасдиқ карда шавад.
2. Иловапулии хизматчиёни давлатӣ барои собиқаи кор, ки то
мавриди амал қарор гирифтани ин Низомнома таъин карда шудааст,
нигоҳ дошта шуда, минбаъд ҳисоб кардани собиқаи хизмати давлатӣ
аз рӯи Низомномаи мазкур анҷом дода шавад.
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
24 апрели соли 2008, №449
Бо Фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 24 апрели соли 2008,
№449 тасдиқ шудааст
НИЗОМНОМАИ
тартиби ҳисоб кардани собиқаи хизмати давлатӣ
(Бо тағйиру иловаҳо аз 19.07.2019, №1288)
I. Муқаррароти умумӣ
1. Низомномаи тартиби њисоб кардани собиќаи хизмати давлатї
(минбаъд - Низомнома) даврањои фаъолияти мењнатиеро, ки собиќаи
хизмати давлатї њисоб карда мешаванд, инчунин тартиби аз тарафи
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комиссияи маќомоти давлатї њисоб кардани собиќаи хизмати
давлатиро муайян менамояд.
2. Собиќаи хизмати давлатї - фаъолияти мењнатии хизматчии
давлатї дар маќомоти давлатии пешбининамудаи моддаи 6 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» ва бандњои 4 ва 5
Низомномаи мазкур мебошад, ки ба хизматчии давлатї имконияти
гирифтани кафолатњои иљтимоии муќаррарнамудаи санадњои меъёрии
хуќуќии Љумњурии Тољикистонро фароњам меорад (фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19 июли соли 2019,№1288).
3. Собиќаи хизмати давлатї барои амалигардонии кафолатњои
зерини иљтимоии
хизматчии давлатї асос мебошад (фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19 июли соли 2019,№1288):
-гирифтани иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї;
-рухсатии иловагии њарсолаи пардохтшаванда;
-баромадан ба нафаќа тибќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон;
-гирифтани кўмакпулии якваќта дар сурати ба нафаќа
баромадан;
-ройгон ба моликияти хизматчии давлатї додани хонаи
истиќоматии дар фонди манзили давлатї ишѓолкарда (ба ѓайр аз
хонањои истиќоматии хизматї);
-таъин шудан ба мансабњои маъмурии хизмати давлатии
категорияи дахлдор;
-дигар кафолатњои иљтимоие, ки ќонунгузории Љумњурии
Тољи-кистон муќаррар намудааст.
II. Фаъолияти мењнатие, ки ба собиќаи хизмати давлатї
дохил карда мешавад
4. Ба собиќаи хизмати давлатї давраи фаъолияти шањрванд
дар мансабњои давлатии њокимияти давлатї, мансабњои сиёсї ва
маъмурии хизмати давлатї, хизмат дар маќомоти њифзи њуќуќ ва
хизмати њарбї, инчунин фаъолият дар мансабњои маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот, ки дар Фењристи мансабњои
давлатии Љумњурии Тољикистон пешбинї шудаанд, дохил
мешаванд.
5. Ба собиќаи хизмати давлатї њамчунин дохил мешаванд:
-давраи кор дар маќомоти интихобї, њизбї, комсомолї ва
иттифоќњои касабаи собиќ Иттифоќи Љумњурињои Шўравии
Сотсиалистї ва Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон то
9 сентябри соли 1991;
-давраи кор дар маќомоти давлатї, маќомоти худидоракунии
шањрак ва дењот, дар системаи бонки давлатї, назорати давлатї
(халќї), арбитражи давлатї, маќомоти гумрук ва андоз, дар
намояндагињои дипломатї, муассисањои консулї ва тиљоратии
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собиќ Иттифоќи Љумњурињои Шўравии Сотсиалистї ва Љумњурии
Шўравии Сотсиалистии Тољикистон, дар
мансабњое, ки ба
хизматрасонии техникї ва таъминоти фаъолияти ин маќомот
алоќаманд нестанд (фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз
19 июли соли 2019,№1288);
-давраи адои хизмати њаќиќии њарбии њайати афсарон,
прапоршикњо ва дигар хизматчиёни њарбї дар Ќуввањои Мусаллањ,
ќўшунњои дохилї, ќисмњои сарњадї, маќомоти идоракунї ва
ќисмњои мудофиаи гражданї, маќомоти давлатии амнияти миллї ва
дигар воњидњои низомии собиќ Иттифоќи Љумњурињои Шўравии
Сотсиалистї ва Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон
(фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19 июли соли
2019,№1288);
-давраи кор дар намояндагињои доимии Љумњурии Тољикистон
дар ташкилотњои байналмилалї, байнидавлатї (байнињукуматї);
-давраи кор дар хориља, ки бо роњхати маќомоти давлатї, аз
љумла маќомоти собиќ Иттифоќи Љумњурињои Шўравии
Сотсиалистї ва Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон
сурат гирифтааст, агар шахс дар муддати ду моњ аз рўзи бозгашт ба
хизмати давлатї дохил шуда бошад;
-давраи кор дар мансаби охирини ташкилоти давлатии ба
низоми хизмати давлатї дохилнабуда, агар корманд дар асоси амр,
фармон, розигии хаттии Президенти Љумњурии Тољикистон,
фармоиш, ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон фаъолият карда
бошад ва ё дар асоси амр, фармон, розигии хаттии Президенти
Љумњурии Тољикистон, фармоиш, ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон ба хизмати давлатї гузашта бошад;
-давраи охирини фаъолияти корманд (ба истиснои њайати
техникї ва хизматрасон) дар корхонањо, муассисањо ва дигар
ташкилотњои давлатии бо фармони Президенти Љумњурии
Тољикистон ё ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон ба маќомоти
давлатї табдилдодашуда, ки корманд аз он ба мансаби давлатии
хизмати давлатии пешбининамудаи Фењристи мансабњои давлатии
Љумњурии Тољикистон ба тариќи гузариш таъин шуда бошад
(фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19 июли соли
2019,№1288);
- давраи охирини фаъолияти кормандон дар мансабњои роњбар
ва ё муовини роњбари корхонањо, муассисањо ва дигар ташкилотњои
давлатї, ки аз он љо ба мансаби хизмати давлатї ва мансабњои ба он
баробаркардашуда таъин ё интихоб шуда бошад (фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19 июли соли 2019,№1288);
- давраи баъди таљдид, барњам хўрдан, ихтисори воњидњои
сохтори маќомоти давлатї, ки мувофиќи тартиби муќарраргардидаи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба хизмати давлатї, мењнат
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ва шуѓли ањолї хизматчии давлатї дар маќомоти давлатии шуѓли
ањолї њамчун шахси бекор ба муњлати то як сол ба ќайд гирифта
шуда бошад ва ё дар сурати набудани имконияти мувофиќи
ихтисосаш ба дигар мансаби давлатии хизмати давлатї гузаронидан
то як сол дар маќоми давлатї ба захираи кадрњо дохил карда шуда
бошад, дар њолати мављуд будани ќайди дахлдор дар дафтарчаи
мењнатї (фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19 июли соли
2019, №1288);
-давраи муваќќатан фаъолият намудан дар мансабњое, ки
ишѓолкунандагони онњо тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
ба тањсили дарозмуддат фиристода шудаанд ё дар рухсатии иљтимої
ќарор доранд (фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19
июли соли 2019, №1288);
-давраи рухсатии иљтимоии хизматчии давлатї, ки мутобиќи
Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон дода шудааст;
-давраи рухсатињои бемузди муќаррарнамудаи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон;
-давраи тањсил (тайёркунии касбї, азнавтайёркунї, такмили
ихтисос ва таљрибаомўзї), ки бо роњхати маќомоти давлатї сурат
гирифтааст, агар хизматчии давлатї ќабл аз фаро гирифта шудан ба
тањсил дар хизмати давлатї бошад ва баъди хатми он ба њамон ё
дигар маќоми давлатї ба хизмати давлатї баргашта бошад;
-давраи адои хизмати њарбї тибќи даъват;
-давраи адои хизмати њаќиќии њарбї дар Ќуввањои Мусаллањ,
ќўшунњои дохилї, ќисмњои сарњадї, маќомоти идоракунї ва
ќисмњои мудофиаи гражданї, Ќумитаи давлатии амнияти миллии
Љумњурии Тољикистон, собиќ Гвардияи Президенти Љумњурии
Тољикистон, Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон ва дигар
воњидњои низомии Љумњурии Тољикистон;
-давраи адои хизмати њайати ќаторї ва роњбарикунандаи
маќомоти корњои дохилї, воњидњои њарбикунонидашудаи зидди
сўхтор, њимояи тартиботи љамъиятї, дигар воњидњои сохтории
маќомоти корњои дохилї, маќомот ва системаи иљрои љазои
љиноятии Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон (фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19 июли соли 2019, №1288);
-давраи адои хизмат дар маќомоти прокуратура;
-давраи адои хизмат дар
Агентии назорати маводи
нашъаовари назди Президенти Љумњурии Тољикистон;
-давраи
адои
хизмат
дар
мансабњои
афсарї
ва
роњбарикунандаи
воњидњои
посбонии
њарбикунонидашуда,
маќомоти махсуси алоќа ва ќисмњои наљотдињї (новобаста аз
тобеияти идоравї ва мављудияти рутба);
-давраи дур намудани хизматчии давлатї аз иљрои
уњдадорињои мансабї, агар дар натиљаи санљиши хизматї ќонунї
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дур намудани хизматчии давлатї аз иљрои ўњдадорињои мансабї
тасдиќ нагашта бошад;
-давраи ѓайриќонунї дар њабс нигоњ доштан ва адо намудани
љазо, агар нисбати хизматчии давлатї тибќи тартиби муќарраршуда
њукми сафедкунандаи суд бароварда шуда бошад;
-давраи ѓайриќонунї аз кор озод будан ё ба кори дигар
гузаронидан, агар хизматчии давлатї ба љойи кори пештарааш
барќарор шуда бошад;
-дигар њолатњое, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
муќаррар намудааст.
III. Тартиби њисоб кардани собиќаи хизмати давлатї
6. Даврањои фаъолияти мењнатї, ки њамчун собиќаи хизмати
давлатї њисоб карда мешаванд, сарфи назар аз муњлати ќатъ
шуданашон бо солњо, моњњо ва рўзњо њисоб карда мешавад.
7. Њуљљатњои асосии фаъолияти мењнатии хизматчии давлатї, ки
собиќаи хизмати давлатиро тасдиќ мекунанд, дафтарчаи мењнатї ва
њуљљатњои парвандаи шахсии хизматчии давлатї мебошанд (фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19 июли соли 2019, №1288).
8. Дар сурати набудани сабти зарурї ё нодуруст ва ѓалат
будани сабти даврањои корї, собиќаи мењнатї аз рўи
маълумотномањо, нусхаи ќарорњо (фармонњо, амрњо ва дигар
санадњои маќомоти дахлдори давлатї ва шахсони мансабдори онњо)
дар бораи ба мансаби давлатии хизмати давлатї таъин ва озод
кардани шањрванд, њисобњои шахсї, вараќањои пардохти музди
мењнат ва дигар њуљљатњое, ки ба таври расмї фаъолияти мењнатиро
исбот мекунанд, тасдиќ карда мешавад.
9. Собиќаи хизмати давлатї аз тарафи Комиссияи маќомоти
давлатї оид ба њисоб намудани собиќаи хизмати давлатї (минбаъд
Комиссия) муайян карда мешавад. Комиссия аз тарафи роњбари
маќомоти давлатї дар њайати на камтар аз 3 нафар таъсис дода
мешавад.
10. Комиссия аз рўи зарурат љаласа мегузаронад ва оид ба
натиљаи њисоб намудани собиќаи хизмати давлатї протокол тартиб
медињад.
11. Протокол бо ќарори (фармоиши, амри) роњбари маќоми
давлатї тасдиќ гардида, нусхаи ќарор (фармоиш, амр) ва протокол
дар муњосибот, хадамоти кадрї ва парвандаи шахсї нигоњ дошта
мешаванд. Хадамоти кадрии маќомоти давлатї дар асоси мурољиати
хизматчии давлатї иќтибос аз протоколи њисоб кардани собиќаи
хизмати давлатиро пешнињод менамояд (фармони Президенти
Љумњурии Тољикистон аз 19 июли соли 2019, №1288).
12. Бањсњои вобаста бо муайян намудани собиќаи хизмати
давлатї аз тарафи маќоми болої, маќоми ваколатдори соњаи
хизмати давлатї ва суд баррасї карда мешаванд.
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ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи Низомномаи тартиб ва шартҳои гузаронидани
аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурӣ
(Бо тағйиру иловаҳо аз 06.08.2019, №1330)
Бо мақсади таҳкими дастгоҳи давлатӣ, таъмини болоравии
мансабии хизматчиёни давлатии мақомоти давлатӣ ва мутобиқи
моддаи 20 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷҷикистон «Дар бораи хизмати
давлатӣ» ф а р м о н м е д и ҳ а м:

1. Низомномаи замимагардидаи тартиб ва шартҳои гузаронидани
аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурӣ тасдиқ карда шавад.
2. Роҳбарони мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ,
мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва хадамоти кадрии онҳо
аттестатсияи минбаъдаи хизматчиёни давлатиро тибқи Низомномаи
мазкур ба роҳ монанд.
3. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 августи соли
2002, №878 «Оид ба тасдиқи Низомнома дар бораи тартиб ва шартҳои
гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ» беэътибор дониста
шавад.
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
30 майи соли 2008, №468
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Бо Фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 30 майи соли 2008, №468
тасдиқ шудааст
Низомномаи
тартиб ва шартҳои гузаронидани аттестатсияи
хизматчиёни давлатии маъмурӣ
(Бо тағйиру иловаҳо аз 06.08.2019, №1330)
I.
Муқаррароти умумӣ
1. Низомномаи тартиб ва шартҳои гузаронидани аттестатсияи
хизматчиёни давлатии маъмурӣ (минбаъд- Низомнома) тартиб ва
шартҳои гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурии
мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳоти Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки
кормандони онҳо ба хизматчиёни давлатӣ баробар карда шудаанд
(минбаъд – мақомоти давлатӣ), танзим менамояд.
2. Аттестатсия - ин тартиби муайян намудани мувофиқати
хизматчии давлатии маъмурӣ ба мансаби ишғолнамуда мебошад, ки он
бо роҳи баҳодиҳӣ ба натиҷаи иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ, сатҳи
дониш, малака ва тайёрии касбии ӯ муайян карда мешавад.
3. Аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ (ба истиснои хизматчиёни
давлатии сиёсӣ ва хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи олӣ) бо
мақсади беҳтар ба роҳ мондани интихоб, ҷобаҷогузорӣ ва тарбияи кадрҳо,
баланд бардоштани сифат ва самаранокии хизмати давлатӣ, гирифтани
иттилооти объективӣ оид ба иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ ва сатҳи дониши
касбии хизматчиёни давлатии маъмурӣ гузаронида мешавад.
4. Вазифаҳои аттестатсия инҳо мебошанд:
– таҳкими иқтидори кадрии хизмати давлатӣ;
– баланд бардоштани масъулияти хизматчии давлатии маъмурӣ
барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ;
– таъмини болоравии касбии хизматчии давлатии маъмурӣ;
– ҳавасмандгардонии
меҳнати
самаранок
ва
сифатноки
хизматчиёни давлатии маъмурӣ;
– пешбинӣ намудани чораҳо оид ба такмили ихтисоси
хизматчиёни давлатии маъмурӣ.
5. Принсипҳои асосии аттестатсияи хизматчиёни давлатии
маъмурӣ инҳо мебошанд:
– ошкоро (кушода) гузаронидани аттестатсия;
– эҳтироми тарафайн (аттестатсияшаванда ва аъзои комиссия)
ҳангоми гузаронидани аттестатсия;
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– баҳодиҳии объективона, воқеъбинона ва маҷмӯии аттестатсияшаванда;
– асоснокии хулоса ва тавсияи комиссияи аттестатсионӣ;
– таъсирбахшии натиҷаи аттестатсия (ҳатмӣ будани хулоса ва
тавсияҳои комиссияи аттестатсионӣ барои роҳбари мақоми давлатӣ).
6. Роҳбарии методӣ ва назорати рафти гузаронидани аттестатсияи
хизматчиёни давлатиро мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ
(минбаъд - мақоми ваколатдор) амалӣ менамояд.
7. Аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурӣ дар се сол як
маротиба гузаронида мешавад ва он наметавонад барои шаклҳои
дигари баҳодиҳии фаъолияти хизматчиёни давлатӣ монеъ гардад.
8. Аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурї пеш аз муњлати
муќарраргардида аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон таъин
карда мешавад.
Президенти Љумњурии Тољикистон метавонад ба комиссияи
аттестатсионї ваколатњои иловагиро вогузор намояд.
9. Хизматчиёни давлатии сиёсӣ, хизматчиёни давлатии
маъмурии категорияи олӣ ва хизматчии давлатии ба синни ниҳоии
хизмати давлатӣ расида аттестатсия карда намешаванд.
10. Аз аттестатсия хизматчиёни давлатии маъмурии дар мансаби
ишғолнамудаи хизмати давлатӣ камтар аз як сол фаъолиятнамуда ва
занони дар рухсатии ҳомиладорӣ, таваллуд ва нигоҳубини тифл буда
озод карда мешаванд.
11. Хизматчиёни давлатии маъмурии дар банди 10 ҳамин
Низомнома нишондодашуда, инчунин мутахассисони ҷавон баъд аз як
соли кор дар мансаби ишғолнамуда аз аттестатсия мегузаранд.
II.
Комиссияи аттестатсионӣ
12. Бо қарори роҳбари мақоми давлатӣ барои гузаронидани
аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурӣ аз ҳисоби мутахассисони
ботаҷрибаи мақоми давлатӣ дар ҳайати раис, котиб ва аъзо бо
шумораи на камтар аз 3 нафар комиссияи аттестатсионӣ таъсис дода
мешавад. Дар ҳолати аз тарафи мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ
таъин гардидани аттестатсия, комиссияи аттестатсионӣ мумкин аст аз
тарафи ҳамин мақомот таъсис дода шавад.
13. Аттестатсияи хизматчиёни давлатии мақомоти давлатӣ ва
мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ки шумораи хизматчиёни
давлатиашон камтар аз 15 нафарро ташкил медиҳад, дар мақомоти
давлатии болоӣ ё мақомоти давлатии дахлдори ҳудудӣ гузаронида
мешавад. Дар чунин ҳолат намояндаи ин мақомот ба ҳайати комиссияи
аттестатсионӣ дохил карда мешавад.
14. Комиссияи аттестатсионӣ дар вақти амалӣ намудани
фаъолияти худ набояд барои пайдо шудани ихтилофи манфиатҳо, ки ба
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қарори вай таъсир расонида метавонанд, шароит фароҳам биёрад.
Аъзои комиссияи аттестатсионӣ дар вақти баҳогузории фаъолияти
хизматчии давлатӣ, додани хулоса ва тавсия мустақил мебошад.
15. Фаъолияти комиссияи аттестатсионӣ ҳамон вақт босалоҳият
ҳисоб мешавад, ки агар дар кори он аз се ду ҳиссаи аъзои комиссия
иштирок дошта бошад.
16. Дар аттестатсия намояндаи мақоми ваколатдор ҳуқуқ дорад
бо овози машваратӣ иштирок намояд.
III.
Тартиби ташкили аттестатсия
17. Аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурии мақомоти
давлатӣ дар асоси санади (қарори, амри, фармони) роҳбари мақоми
давлатӣ баргузор мегардад. Дар санад (қарор, амр, фармон) вақт ва
тартиби гузаронидани аттестатсия нишон дода шуда, дар ин хусус
мақоми ваколатдор ба таври хаттӣ хабардор карда мешавад.
18. Ҷадвали баргузории аттестатсия аз тарафи хадамоти кадрӣ
таҳия ва аз ҷониби роҳбари мақоми давлатӣ тасдиқ карда шуда, на
дертар аз ду ҳафта пеш аз баргузории аттестатсия ба маълумоти
аттестатсияшавандагон расонида мешавад.
19. Дар ҷадвал сана, вақт ва ҷойи гузаронидани аттестатсияи
кормандони дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохторӣ ва дигар сохторҳои
мақоми давлатӣ (ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ) нишон дода мешаванд. Ба
ҷадвали баргузории аттестатсия рӯйхати хизматчиёни давлатии
маъмурии аттестатсияшаванда замима карда мешавад.
20. Роҳбарони воҳидҳои сохторӣ барои ҳар як корманди тобеъ, ки
аттестатсия карда мешавад, тавсифномаи хизматӣ таҳия намуда, онро
на дертар аз даҳ рӯз то баргузории аттестатсия ба хадамоти кадрӣ
пешниҳод менамоянд. Тавсифномаи хизматии роҳбарони воҳидҳои
сохторӣ аз тарафи роҳбарони бевоситаи онҳо (минбаъд-роҳбари
воҳидҳои сохторӣ) таҳия карда мешавад.
21. Дар тавсифномаи хизматӣ (замимаи 1) масъалаҳои зерини
фаъолияти хизматчии давлатӣ нишон дода мешаванд:
– сатҳи донистани санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки фаъолияти хизматии
хизматчии давлатиро ба танзим медароранд ва риояи онҳо;
– татбиқи донишу таҷриба дар мансаби ишғолнамуда, қобилияти
ташкилотчигӣ ва ташаббускорӣ;
– иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ;
– худтакмилдиҳӣ ва татбиқи технологияи компютерӣ ва
иттилоотӣ дар фаъолияти касбӣ;
– дигар хусусиятҳои хоси хизматчии давлатӣ (донистани забонҳои
хориҷӣ, такмили ихтисос, фаъолияти ҷамъиятӣ ва ғ.).
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22. Тавсифномаи хизматӣ мувофиқи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ва
мушоҳидаи роҳбари воҳиди сохторӣ тартиб дода мешавад. Қисми
иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии тавсифномаи хизматӣ бо ҳисоботи
натиҷаи фаъолияти нимсола ва солонаи хизматчии давлатӣ асоснок
карда мешавад.
23. Роҳбари воҳиди сохторӣ барои воқеӣ ва объективӣ тартиб
додани тавсифномаи хизматии аттестатсияшаванда масъулияти шахсӣ
дорад ва ӯҳдадор аст, ки ӯро бо тавсифномаи хизматӣ шинос намояд.
24. Аттестатсияшаванда метавонад ба комиссияи аттестатсионӣ
маълумоти иловагиро дар бораи фаъолияти касбиаш пешниҳод кунад.
Ҳамзамон ӯ ҳуқуқ дорад норозигии худро нисбати тавсифномаи
хизматӣ ба хадамоти кадрӣ ва/ё комиссияи аттестатсионӣ пешниҳод
карда, гузаронидани омӯзиши иловагии фаъолияти хизматии худро
талаб намояд. Талаби ӯ аз тарафи комиссияи аттестатсионӣ баррасӣ ва
ҳал карда мешавад.
25. Аз аттестатсия дар навбати аввал роҳбарони воҳидҳои сохторӣ
ва сипас хизматчиёни давлатии маъмурии ба онҳо тобеъ мегузаранд.
26. Роҳбари воҳиди сохторӣ дар вақти аз аттестатсия гузаштани
хизматчии давлатии тобеъ иштирок менамояд ва ҳуқуқ дорад
тавсифномаи хизматии тартибдодаи худро тавзеҳ диҳад.
IV.
Баргузории аттестатсия
27.
Аттестатсияи
хизматчии
давлатӣ
бо
иштироки
аттестатсияшаванда дар рӯзи пешбининамудаи ҷадвали баргузории
аттестатсия дар соатҳои корӣ доир мегардад.
28. Хизматчиёни давлатии аттестатсияшаванда, ки бо сабабҳои
узрнок (рухсатии меҳнатӣ, сафари хизматӣ, беморӣ ва дигар ҳолатҳои
пешбининамудаи қонунгузорӣ) дар аттестатсия иштирок карда
наметавонанд, тибқи ҷадвали иловагии баргузории аттестатсия аз
аттестатсия мегузаранд.
29. Комиссияи аттестатсионӣ дар сурати бе сабабҳои узрнок ба
аттестатсия ҳозир нашудани аттестатсияшаванда ба роҳбари мақоми
давлатӣ оид ба гузаронидани санҷиши хизматӣ пешниҳод ирсол
менамояд.
Роҳбари мақоми давлатӣ дар асоси он қарори дахлдор қабул
менамояд.
30. Комиссияи аттестатсионӣ маърӯзаи роҳбари бевоситаи
аттестатсияшавандаро мешунавад ва дар сурати зарурат омӯзиши иловагии
фаъолияти хизматчии давлатии маъмуриро анҷом медиҳад.
31. Комиссияи аттестатсионӣ бо аттестатсияшаванда тибқи
бандҳои тавсифномаи хизматӣ дар шакли саволу ҷавоб суҳбат
мегузаронад. Ҳар аъзои комиссияи аттестатсионӣ ҳуқуқ дорад ба
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аттестатсияшаванда савол диҳад, дар асоси ҷавобҳои ба саволҳои худ
ва/ё ҷавобҳои ба саволҳои дигар аъзои комиссияи аттестатсионӣ
додашуда ва/ё бо назардошти тавзеҳоти роҳбари хизматчии давлатии
аттестатсияшаванда ӯро баҳогузорӣ намояд. Саволҳои додашуда ва
ҷавобҳои аттестатсияшаванда аз тарафи котиби комиссияи
аттестатсионӣ дар варақаи аттестатсионӣ мухтасар қайд карда
мешаванд.
32. Баҳои аъзои комиссияи аттестатсионӣ аз «5»-аъло, «4»-хуб,
«3»-қаноатбахш, «2»-ғайриқаноатбахш иборат мебошад, ки дар
ҷадвали баҳодиҳии фаъолияти хизматчии давлатӣ (замимаи 2) гузошта
мешавад. Ҷадвали мазкур аз тарафи ҳар аъзои комиссияи аттестатсионӣ
алоҳида тартиб дода ва имзо карда шуда, ба варақаи аттестатсионӣ
замима карда мешавад.
33. Аз натиҷаи баҳои гузоштаи ҳар аъзои комиссияи
аттестатсионӣ, баҳои умумии миёна муайян карда мешавад, ки он дар
варақаи аттестатсионӣ нишон дода мешавад.
34. Арзёбии фаъолияти хизматчии давлатии маъмурӣ, хулосаҳо ва
тавсияҳои комиссияи аттестатсионӣ бо роҳи овоздиҳии ошкоро дар
ғоибии аттестатсияшаванда ва роҳбари ӯ анҷом дода мешавад.
35. Қарори (хулоса ва тавсияҳои) комиссияи аттестатсионӣ бо
овоздиҳии аксари аъзои он қабул карда мешавад. Аъзои комиссияи
аттестатсионӣ ҳангоми аттестатсияи худ дар баҳодиҳӣ ва овоздиҳӣ
иштирок намекунад.
36. Дар сурати баробарии овозҳои аъзои комиссияи аттестатсионӣ
натиҷаи аттестатсия ба фоидаи
аттестатсияшаванда ҳал карда
мешавад.
37. Комиссияи аттестатсионӣ ба фаъолияти хизматчии давлатии
маъмурӣ хулосаи зерин медиҳад:
– ба мансаби ишғолнамудаи маъмурии хизмати давлатӣ
мувофиқат мекунад;
– ба мансаби ишғолнамудаи маъмурии хизмати давлатӣ
мувофиқат намекунад.
38. Комиссияи аттестатсионӣ хизматчии давлатии маъмурии
баҳои миёнаи умумии зиёда аз 20 гирифтаро чунин тавсияҳо
медиҳад:
– дохил кардан ба захираи кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати
давлатӣ (ба мансабҳои маъмурии категорияи дуюм, якум, олӣ ва
мансабҳои сиёсӣ);
– ба мансаби баландтар таъин намудан, вале на баландтар аз
мансабҳои категорияи сеюм;
– пеш аз мӯҳлат додани рутбаи тахассусии навбатӣ ё аз категорияи
мансаби ишғолкарда як дараҷа баланд додани рутбаи тахассусӣ;
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– иловапулӣ ба маоши мансабӣ дар ҳаҷми муқаррарнамудаи
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ.
39. Тавсияи иловапулӣ ба маоши мансабӣ дар ҳаҷми
муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ
метавонад
ҳамчун
тавсияи асосӣ ё иловагӣ пешниҳод карда шавад.
40. Дар сурати ба мансаби ишғолгардида номувофиқ донистани
хизматчии давлатии маъмурӣ, комиссияи аттестатсионӣ ба ӯ чунин
тавсияҳо медиҳад:
– такмили ихтисос ва азнавтайёркунӣ (агар мақоми давлатӣ
муассисаи такмили ихтисоси соҳавӣ ва азнавтайёркунӣ дошта бошад);
– гузаронидан ба мансаби пасттари маъмурии хизмати давлатӣ
(агар чунин мансабҳои холӣ мавҷуд бошанд).
41. Натиҷаҳои аттестатсия дар варақаи аттестатсионӣ (замимаи
3) қайд гардида, аз ҷониби аъзои комиссияи аттестатсионии дар
овоздиҳӣ иштирокдошта имзо карда мешавад.
42. Аттестатсияшаванда аз натиҷаи аттестатсияи худ на дертар аз
3 рӯз баъд аз гузаштани аттестатсия хабардор карда мешавад.
Атгестатсияшаванда бо варақаи аттестатсионӣ шинос шуда, ба он
бо қайди «розӣ ҳастам» ё «розӣ нестам» имзо мегузорад. Қайди «розӣ
нестам» бояд асоснок карда шавад.
43. Дар ҳолати аз имзои варақаи аттестатсионӣ саркашӣ
намудани аттестатсияшаванда, варақаи аттестатсионӣ эътибори худро
гум намекунад. Ҳолати саркашӣ намудан аз имзо дар варақаи
аттестатсионӣ нишон дода мешавад.
44. Варақаи аттестатсионии хизматчии давлатии маъмурӣ ба
роҳбари мақоми давлатӣ дар давоми як ҳафта аз рӯзи гузаронидани
аттестатсия пешниҳод карда мешавад ва иҷрои тавсияҳои комиссияи
аттестатсионӣ барои ӯ ҳатмӣ мебошанд.
45. Роҳбари мақоми давлатӣ дар асоси қарори комиссияи
аттестатсионӣ на дертар аз як ҳафтаи пешниҳод шудани варақаи
аттестатсионӣ нисбати хизматчии давлатӣ қарорҳои зеринро қабул
мекунад:
– дохил кардан ба захираи кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати
давлатӣ (ба мансабҳои маъмурии категорияи дуюм, якум, олӣ ва
мансабҳои сиёсӣ);
– бо розигии ӯ ба мансаби баландтар таъин намудан, вале на
баландтар аз мансабҳои категорияи сеюм;
– пеш аз мӯҳлат додани рутбаи тахассусии навбатӣ ё аз категорияи
мансаби ишғолкарда як дараҷа баланд додани рутбаи тахассусӣ;
– иловапулӣ ба маоши мансабӣ дар ҳаҷми муқаррарнамудаи
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ;
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– такмили ихтисос ва азнавтайёркунӣ (агар мақоми давлатӣ
муассисаи такмили ихтисоси соҳавӣ ва азнавтайёркунӣ дошта бошад);
– гузаронидан ба мансаби пасттари маъмурии хизмати давлатӣ
(агар чунин мансабҳои холӣ мавҷуд бошанд).
46. Дар сурати набудани имконияти такмили ихтисос,
азнавтайёркунӣ, гузаронидан ба мансаби пасттари маъмурии хизмати
давлатӣ, инчунин ҳангоми ба такмили ихтисос, азнавтайёркунӣ ё
гузаштан ба мансаби пасттари маъмурии хизмати давлатӣ розӣ
набудани хизматчии давлатии маъмурӣ, ӯ аз мансаби ишғолкардааш
озод карда мешавад.
47. Роҳбари мақоми давлатӣ ҳуқуқ дорад, ки хулоса ва тавсияи
комиссияи аттестатсиониро асоснок рад намояд. Дар чунин ҳолат
аттестатсияи такрории хизматчии давлатӣ бо иштироки ҳатмии
роҳбари мақоми давлатӣ ва намояндаи мақоми ваколатдор на дертар
аз як моҳи баъди рад намудани қарори комиссияи аттестатсионӣ
гузаронида мешавад.
48. Хизматчии давлатии маъмурии ба такмили ихтисос,
азнавтайёркунӣ ва гузаронидан ба мансаби пасттари маъмурии
хизмати давлатӣ тавсияшуда, баъд аз шаш моҳ бо иштироки ҳатмии
роҳбари мақоми давлатӣ ва намояндаи мақоми ваколатдор такроран
аттестатсия карда мешавад.
49. Аттестатсияи такрорӣ бо тартиби муқаррарнамудаи ҳамин
Низомнома гузаронида мешавад. Ҳангоми аттестатсияи такрорӣ бо
ҳолатҳои дар банди 48 нишондодашуда, тавсияи комиссияи
аттестатсионӣ дода намешавад.
50. Ҳангоми такроран ба мансаби ишғолкардааш номувофиқ
дониста шудани хизматчии давлатии маъмурӣ, ӯ дар асоси хулосаи
комиссияи аттестатсионӣ бо санади (қарори, амри, фармони) роҳбари
мақоми давлатӣ аз мансаби ишғолкардааш озод карда мешавад. Чунин
шахсон ҳуқуқи бо тартиби умумӣ дар озмунҳо барои ишғоли
мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатии категорияи пасттар
иштирок карданро нигоҳ медоранд.
51. Рафти аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ аз тарафи котиби
комиссияи аттестатсионӣ дар протокол сабт карда шуда, бо имзои
раис, котиб ва аъзои комиссияи аттестатсионӣ тасдиқ карда мешавад
(замимаи 4).
52. Дар протокол вақт, ҷой, ҳайати комиссияи аттестатсионӣ,
дигар шахсони дар аттестатсия иштироккунанда (роҳбари мақоми
давлатӣ, намояндаи мақоми ваколатдор), насаб, ном, номи падар ва
мансаби аттестатсияшавандаҳо, роҳбари
бевоситаи хизматчии
давлатии дар аттестатсия иштирок намуда, баҳои умумии миёна, хулоса
ва тавсияи комиссияи аттестатсионӣ нисбати ҳар як хизматчии давлатӣ
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ва сабабҳои дар аттестатсия иштирок накардани аттестатсияшаванда
нишон дода мешавад. Иштироки роҳбари бевоситаи хизматчии давлатӣ
ва сабабҳои дар аттестатсия иштирок накардани аттестатсияшаванда
дар сутуни эзоҳи ҷадвали натиҷаи
аттестатсия нишон дода
мешавад.
V.
Муқаррароти хотимавӣ
53. Хизматчии давлатии аттестатсияшаванда ҳуқуқ дорад аз
қарорҳои қабулнамудаи комиссияи аттестатсионӣ ба роҳбари мақоми
давлатӣ, мақоми болоӣ, мақоми ваколатдор ва суд шикоят намояд. Аз
болои
қарори
комиссияи
аттестатсионӣ
шикоят
намудани
аттестатсияшаванда, иҷрои қарори комиссияи аттестатсиониро боз
намедорад.
54. Баҳсҳои вобаста ба гузаронидани аттестатсия аз ҷониби
роҳбари мақоми давлатӣ, мақоми болоӣ, мақоми ваколатдор ё суд ҳал
карда мешаванд.
55. Баъди гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатии
маъмурӣ санади (қарори, амри, фармони) мақоми давлатӣ қабул
мегардад, ки дар он натиҷаҳои аттестатсия таҳлил карда шуда,
чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани кор бо кадрҳо пешбинӣ карда
мешаванд.
56. Натиҷаҳои
аттестатсия
дар давоми 20 рӯзи баъди
гузаронидани атгестатсия, вале на дертар аз рӯзи 5-уми моҳи пас аз
гузаронидани аттестатсия ба мақоми ваколатдор пешниҳод карда
мешаванд.
57. Мақоми ваколатдор ҳар сол дар моҳи январ оид ба натиҷаи
аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурӣ ба Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ахборот пешниҳод менамояд.
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Замимаи 1
ба Низомномаи тартиб ва шартҳои
гузаронидани аттестатсияи
хизматчиёни давлатии маъмурӣ
ТАВСИФНОМАИ ХИЗМАТB
Ба хизматчии давлатии маъмурии аттестатсияшаванда
Насаб, ном, номи падар_________________________________________
Мансаб_______________________________________________________
Сана ва асоси таъин шудан ба мансаб____________________________
1.Сатҳи донистани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ҳуҷҷатҳои стратегӣ
ва барномавӣ, ки ӯҳдадориҳои мансабии хизматчии давлатиро ба
танзим медароранд ва риояи онҳо________________________________
_________________________________________________________________
2. Татбиқи донишу таҷриба дар мансаби ишғолнамуда, қобилияти
ташкилотчигӣ ва ташаббускорӣ___________________________________
_________________________________________________________________
3. Иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ (пуррагӣ ва сифатнокии натиҷаи
кори хизматчии давлатӣ, дараҷаи интизомнокӣ)________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Худтакмилдиҳӣ ва татбиқи технологияи компютерӣ ва иттилоотї
дар фаъолияти касбӣ______________________________________________
_________________________________________________________________
5. Дигар хусусиятҳои хоси хизматчии давлатӣ (донистани забонҳои
хориҷӣ, такмили ихтисос, фаъолияти ҷамъиятӣ ва ғ.)_____________
_________________________________________________________________
Роҳбари воҳиди сохторӣ
(имзо)

(мансаби ишғолнамуда)

(Насаб, ном, номи падар)

Сана «_____»____________ соли 200_______
Шинос шудам:
Аттестатсияшаванда____________

________________________

(имзо)

Сана «_____»____________ соли 200__
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(Насаб, ном, номи падар)

Замимаи 2
ба Низомномаи тартиб ва шартҳои
гузаронидани аттестатсияи
хизматчиёни давлатии маъмурӣ
ҶАДВАЛИ
БАҲОДИҲИИ ФАЪОЛИЯТИ ХИЗМАТИИ ДАВЛАТӢ
Насаб, ном, номи падар_______________________________________
Мансаб_______________________________________________________
Сана ва асоси таъин шудан ба мансаб___________________________
Р/т
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Нишондодҳо

Баҳо

Эзоҳ:

Сатҳи донистани санадҳои меъёрии
ҳуқуқие, ки фаъолияти хизматии
хизматчии давлатиро ба танзим
медароранд ва риояи онҳо
Татбиқи донишу таҷриба дар
мансаби ишғолнамуда, қобилияти
ташкилотчигӣ ва ташаббускорӣ
Иҷрои
ӯҳдадориҳои мансабӣ
(пуррагӣ ва сифатнокии натиҷаи
кори хизматчии давлатӣ, дараҷаи
интизомнокӣ)
Худтакмилдиҳӣ
ва
татбиқи
технологияи
компютерӣ
ва
иттилоотӣ дар фаъолияти касбӣ
Дигар хусусиятҳои хоси хизматчии
давлатӣ
(донистани
забонҳои
хориҷӣ, такмили ихтисос, фаъолияти
ҷамъиятӣ ва ғ.)
Баҳои умумӣ

Аъзои комиссияи
аттестатсионӣ___________
(имзо)

__________________________________
(насаб, ном, номи падар)

Сана «____»________ соли 20_____
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Замимаи 3
ба Низомномаи тартиб ва шартҳои
гузаронидани аттестатсияи
хизматчиёни давлатии маъмурӣ
ВАРАҚАИ АТТЕСТАТСИОНӢ
___________________________________________________________
(насаб, ном, номи падари аттестатсияшаванда)

___________________________________________________________
(мансаби ишғолнамуда ва ҷои кор)

Дар мансаб аз___________________________________ кор мекунад
(рӯз, моҳ, сол)

Собиқаи умумии меҳнатӣ____собиқаи хизмати давлатӣ__________
Таҳсилот___________________________________________________
(кай ва кадом муассисаи таълимиро хатм кард, ихтисос)

___________________________________________________________
Рутбаи тахассусӣ, санаи додани он_____________________________
Ҷазои интизомии бардоштанашуда____________________________
(намуди ҷазо, кай ва аз тарафи кӣ дода шудааст)

Бо аттестатсияшаванда оид ба масъалаҳои зерин дар шакли
саволу ҷавоб сӯҳбат доир гардид:
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
Натиҷаи аттестатсияи хизматчии давлатии маъмурӣ________________________
Баҳои умумии миёнаи фаъолияти хизматчии давлатии маъмурӣ_______
Хулосаи комиссияи аттестатсионӣ_________________________________
Тавсияи комиссияи аттестатсионӣ_____________________________________________
________________________________________________________________
Раиси комиссияи аттестатсионӣ
__________________________
Котиби комиссияи аттестатсионӣ
__________________________
Аъзои комиссияи аттестатсионӣ
__________________________
(имзо, насаб, ном, номи падар)

Санаи баргузории аттестатсия «____» «_____________» соли 20________
Шинос шудам___________________________________________________
(розӣ ҳастам, розӣ нестам, сабабҳои розӣ набудан)

_________________________________________________________________
(имзо)

(насаб, ном, номи падари аттестатсияшаванда)

«____»___________ соли 20____
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Замимаи 4
ба Низомномаи тартиб ва шартҳои
гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни
давлатии маъмурӣ
ПРОТОКОЛИ №
комиссияи аттестатсионии_____________________________________
_____________________________________________________________
(номи мақоми давлатӣ)

аз «__» ______ соли 20___

шаҳри/ ноҳияи___________________

Ҳайати комиссияи аттестатсионӣ

______________________________________________________________
(насаб, ном, номи падар ва мансаби ишғолнамуда)

Дар аттестатсия иштирок намуданд
______________________________________________________________
(насаб, ном, номи падар ва мансаби ишғолнамуда)

НАТИҶАИ АТТЕСТАТСИЯ
Насаб,ном, номи падари
Р/т
аттестатсияшаванда

Раиси комиссия
Котиби комиссия
Аъзои комиссия

Мансаби
ишғолнамуда

Баҳои миёнаи
умумӣ

Хулосаи
комиссияи
аттестатсионӣ

Тавсияи
комиссияи
Эзоҳ
аттестатсионӣ

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(имзо, насаб, ном, номи падар)
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ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар бораи тасдиқи Дастурамали
гузаронидани санҷиши хизматӣ
Бо
мақсади ҷорӣ намудани низоми ягонаи гузаронидани
санҷиши хизматӣ нисбати хизматчиёни давлатӣ ва мутобиқи моддаи
32 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ»
ф а р м о н
м е д и ҳ а м:

1. Дастурамали замимагардидаи гузаронидани санҷиши хизматӣ
тасдиқ карда шавад.
2. Роҳбарони мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ,
мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ҳангоми ба ҷавобгарии
интизомӣ кашидани хизматчиёни давлатии мақомоти худ талаботи
Дастурамали мазкурро риоя намоянд.
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
18 декабри соли 2008 , №577
Бо фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 18 декабри соли 2008,
№577 тасдиқ шудааст
Дастурамали
гузаронидани санҷиши хизматӣ
1. Дастурамали гузаронидани санҷиши хизматӣ (минбаъдДастурамал) тартиби гузаронидани санҷиши хизматиро нисбати
хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамояд.
2. Бо мақсади муайян намудани ҳолатҳои иҷро накардан ё ба
таври дахлдор иҷро накардани ӯҳдадориҳои мансабӣ аз тарафи
роҳбари мақоми давлатӣ санҷиши хизматӣ таъин карда мешавад.
Санҷиши хизматӣ метавонад бо талаби хизматчии давлатӣ низ таъин
карда шавад.
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3. Санҷиши хизматӣ ин фаъолият оид ба ҷамъ овардан ва
санҷиши маълумот дар бораи кирдори интизомии содирнамудаи
хизматчии давлатӣ мебошад, ки бо мақсади пурра, ҳаматарафа ва
объективона муайян намудани ҳолатҳои содиршавии кирдори
интизомӣ гузаронида мешавад.
4. Дар ҳолати ба кирдори интизомии содирнамудаи худ иқрор
будан ва изҳори пушаймонӣ намудани хизматчии давлатӣ роҳбари
мақоми давлатӣ, ки ҳуқуқи таъин намудан ба мансаб (пешниҳод
намудан ба мансаб- барои мансабҳои интихобӣ) ва озод намудан аз
мансаб ва/ё ҳуқуқи гузаронидани санҷиши хизматӣ ва додани муҷозоти
интизомиро дорад (минбаъд – роҳбари мақоми давлатӣ) ҳуқуқ дорад,
бе гузаронидани санҷиши хизматӣ ба ӯ муҷозоти интизомӣ дар намуди
сарзаниш ё танбеҳ диҳад.
5. Санҷиши хизматӣ бевосита баъди содир кардани кирдори
интизомӣ, дар мӯҳлати 15 рӯзи тақвимӣ, аммо на дертар аз 1 моҳ аз
рӯзи ошкор шудани он гузаронида мешавад.
6. Дар ҳолате, ки агар санҷиши хизматӣ гузаронидани санҷиши
ҳуҷҷатӣ, молиявӣ ва дигар намудҳои санҷишро талаб намояд, мӯҳлати
он дар асоси дархости асосноки санҷишкунанда (роҳбари комиссияи
интизомӣ) аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ метавонад ба мӯҳлати на
зиёдтар аз 1 моҳ аз рӯзи ошкор шудани кирдори интизомӣ дароз
карда шавад.
7. Санҷиши хизматӣ баъди 6 моҳи содир намудани кирдори
интизомӣ, аз рӯи натиҷаи тафтиши (ревизияи) фаъолияти молиявию
хоҷагӣ бошад, баъди 2 соли содир шудани он гузаронида намешавад.
Ба мӯҳлати зикршуда вақти тафтиши парвандаи ҷиноятӣ дохил
намешавад.
8. Санҷиши хизматӣ барои кирдори интизомии камаҳамият бо
супориши роҳбари мақоми давлатӣ аз тарафи корманди масъули
хадамоти кадрӣ ё роҳбари бевоситаи хизматчии давлатии кирдори
интизоми содирнамуда гузаронида мешавад.
Эзоҳ: Кирдори интизомии камаҳамият - кирдоре мебошад, ки
хизматчии давлатӣ маротибаи аввал ё баъд аз бардоштани муҷозоти
интизомии додашуда содир намудааст ва барои содир кардани он
мумкин аст, муҷозоти интизомӣ дар намуди сарзаниш, танбеҳ ё то як
сол мавқуф гузоштани додани рутбаи тахассусии навбатӣ татбиқ карда
шавад.
9. Бо санади (қарори, амри, фармони) роҳбари мақоми давлатӣ
барои гузаронидани санҷиши хизматӣ аз рӯи кирдори интизомии
ҷиддӣ комиссияи интизомӣ таъсис дода мешавад, ки ҳайати он аз 3
нафар зиёд буда наметавонад. Ба ҳайати комиссияи интизомӣ
мутахассисон ва ҳуқуқшиносони ботаҷриба дохил карда мешаванд.
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Эзоҳ: Кирдори интизомии ҷиддӣ - кирдоре мебошад, ки барои
содир кардани он муҷозоти интизомӣ дар намуди паст кардан дар
мансаб ё аз мансаб озод кардан татбиқ карда мешавад.
10. Агар санҷишкунанда бо хизматчии давлатии
кирдори
интизоми содирнамуда алоқаи хешовандӣ дошта бошад, инчунин агар
аз натиҷаи санҷиши хизматӣ бевосита ё бавосита манфиатдор бошад,
ҳуқуқи дар санҷиш иштирок карданро надорад.
11. Санҷиши хизматӣ дар давраи корношоямии муваққатӣ, дар
рухсатӣ ё сафари хизматӣ будани хизматчии давлатии кирдори
интизомӣ содирнамуда ва дигар ҳолатҳои пешбининамудаи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон боздошта мешавад.
12. Дар рафти санҷиши хизматӣ ба таври ҳатмӣ баёноти хаттии
хизматчии давлатии кирдори интизомӣ содирнамуда талаб карда
гирифта мешавад. Ҳангоми рад кардани додани баёноти хаттӣ аз
ҷониби санҷишкунанда дар ин бора санад тартиб дода мешавад.
Саркашӣ намудан аз додани баёноти хаттӣ барои баррасии маводҳо аз
тарафи санҷишкунанда (комиссияи интизомӣ), тартиб додани хулоса,
додани тавсия дар бораи таъин намудани муҷозоти интизомӣ монеъ
шуда наметавонад.
13. Санҷишкунанда (комиссияи интизомӣ):
– дар ҳолати зарурат баёноти хаттии роҳбари бевоситаи
хизматчии давлатии кирдори интизомӣ содирнамуда ва дигар шахсони
дахлдорро талаб карда мегирад;
– санаду ҳуҷҷатҳои заруриро дархост ва ба парвандаи санҷишӣ
замима намуда, ҳолатҳои содиршавии кирдори интизомиро баррасӣ ва
таҳқиқ менамояд;
– дар асоси далелҳои ҷамъоварда аз натиҷаи санҷиши хизматӣ
хулоса тартиб дода, онро имзо намуда, ба роҳбари мақоми давлатӣ
пешниҳод менамояд.
14. Ҳангоми мавҷуд будани далелҳои исботкунандаи кирдори
содиршудаи интизомӣ санҷишкунанда (комиссияи интизомӣ) ба
роҳбари мақоми давлатӣ дар бораи мувофиқи мақсад будани татбиқи
муҷозоти интизомӣ ва намуди он дар хулосаи худ тавсия медиҳад.
15. Дар вақти таҳқиқи кирдори интизомӣ ва тартиб додани
хулоса инҳо ба назар гирифта мешаванд:
– ҳолатҳои содиршавӣ ва вазнинии кирдори интизомӣ;
– рафтори пешинаи шахси содиркардаи кирдори интизомӣ;
– муносибати хизматчии давлатӣ ба иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии
худ;
– ҳолатҳои дигаре, ки шахсияти хизматчии давлатӣ ва кирдори
интизомии содиршударо тавсиф менамоянд.
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16. Роҳбари мақоми давлатӣ хулосаи санҷишкунандаро
(комиссияи интизомиро) дар мӯҳлати на дертар аз 3 рӯзи пешниҳод
шудани он баррасӣ намуда, яке аз қарорҳои зеринро қабул мекунад:
– бо огоҳонидани хизматчии давлатӣ дар бораи қатъиян риоя
намудани интизоми хизматӣ ва роҳ надодан ба такроран содир
намудани кирдори интизомӣ маҳдуд мегардад;
– муҷозоти интизомии тавсиядодаи санҷишкунанда (комиссияи
интизомӣ) ё муҷозоти интизомии сабуктарро татбиқ менамояд.
17. Ҳангоми бо хулосаи санҷишкунанда (комиссияи интизомӣ)
норозӣ будани роҳбари мақоми давлатӣ, ӯ ҳуқуқ дорад, гузаронидани
санҷиши иловагии хизматиро талаб намояд, ки он низ тибқи
муқаррароти Дастурамали мазкур гузаронида мешавад.
18. Агар дар натиҷаи санҷиши хизматӣ муайян карда шавад, ки
хизматчии давлатӣ амале содир намудааст, ки дорои аломатҳои ҷиноят
мебошад, роҳбари мақомоти давлатӣ вазифадор аст, маводи
ҷамъшударо ба мақомоти дахлдори ҳифзи ҳуқуқ ирсол намояд.
19. Аз рӯи санади мақомоти њифзи ҳуқуқ дар бораи ба ҷавобгарии
интизомӣ кашидани хизматчии давлатӣ муҷозоти интизомӣ ба
хизматчии давлатӣ мумкин аст, бе гузаронидани санҷиши хизматӣ дар
мӯҳлатҳои дар ин Дастурамал муқарраргардида дода шавад.
20. Маводи санҷиши хизматӣ аз тарафи хадамоти кадрии
мақомоти давлатӣ дар дафтари баҳисобгирии санҷишҳои хизматӣ ба
қайд гирифта шуда, нигаҳдории он таъмин карда мешавад.
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ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои гузаронидани санҷиши фаъолияти
мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба риояи қонунгузории
хизмати давлатӣ
Бо мақсади таъмини иҷрои самараноки Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар
бораи хизмати давлатӣ» ва дигар санадҳои
меъёрии ҳуқуқии хизмати давлатӣ вобаста ба санҷиши риояи
қонунгузории
соҳаи хизмати давлатӣ дар мақомоти давлатӣ
ф а р м о н м е д и ҳ а м:

1. Қоидаҳои замимагардидаи гузаронидани санҷиши фаъолияти
мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба риояи қонунгузории
хизмати давлатӣ тасдиқ карда шаванд.
2. Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳангоми санҷишҳо фаъолияти худро тибқи ҳамин Қоидаҳо
ба роҳ монад.
3. Роҳбарони мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ,
мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот зимни аз тарафи мақоми
ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ гузаронидани санҷиши риояи
қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии хизмати давлатӣ
талаботи қоидаҳои мазкурро қатъиян риоя намоянд.
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
19 декабри соли 2008, №578
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Бо фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 19 декабри соли 2008, №578
тасдиқ шудааст
Қоидаҳои
гузаронидани санҷиши фаъолияти мақомоти давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба риояи қонунгузории хизмати давлатӣ
1.Муқаррароти умумӣ
1. Қоидаҳои гузаронидани санҷиши фаъолияти
мақомоти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба риояи қонунгузории хизмати
давлатӣ (минбаъд - Қоидаҳо) тартиби аз тарафи мақоми ваколатдори
соҳаи хизмати давлатӣ ва сохторҳои
ҳудудии он гузаронидани
санҷиши фаъолияти мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
риояи қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии хизмати
давлатиро муқаррар менамояд.
2. Асосҳои ҳуқуқии тартиби гузаронидани санҷиши фаъолияти
мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба риояи қонунгузорӣ
ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии хизмати давлатӣ (минбаъд санҷиш)-ро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи хизмати
давлатӣ», Низомномаи Раёсати хизмати давлатии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати
давлатӣ ва Қоидаҳои мазкур муайян менамоянд.
3. Санҷиш дар асоси дастуру супоришҳои Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, нақшаҳои кории бо
тартиби муқарраргардида тасдиқкардашудаи мақоми ваколатдори
соҳаи хизмати давлатӣ, муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ,
иттилооти воситаҳои ахбори умум ва дигар сарчашмаҳо гузаронида
мешавад.
4. Санҷиш масъалаҳои зеринро дар бар мегирад:
– таҳлили сохтор ва асосҳои ташкилию ҳуқуқии фаъолияти
мақомоти давлатӣ;
– риояи Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
– пешбурди Феҳристи хизматчиёни давлатии мақомоти давлатӣ;
– таҳлили вазъи таъминоти кадрӣ;
– раванди ташкили озмунҳо барои ишғоли мансабҳои холии
маъмурии хизмати давлатӣ;
– риояи тартиби қабул ба хизмати давлатӣ, бастани шартномаҳои
(қарордоди) меҳнатии қабул ба хизмати давлатӣ ва тамдиди мӯҳлати
онҳо;
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– риояи ҳолатҳои истиснокунандаи ба хизмати давлатӣ қабул
шудан ва дар хизмати давлатӣ будани хизматчиёни давлатӣ;
– гузаронидани санҷиши маълумоти аз тарафи шаҳрванд зимни
қабул шудан ба хизмати давлатӣ пешниҳодшуда;
– риояи маҳдудиятҳои муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон вобаста ба хизмати давлатӣ;
– риояи талаботҳои тахассусӣ аз тарафи ишғолкунандагони
мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ;
– мавҷудият ва санҷиши маълумот дар бораи даромад ва вазъи
амволии хизматчии давлатӣ;
– тартиби додани рутбаҳои тахассусӣ;
– ташкили тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунӣ, такмили ихтисос ва
таҷрибаомӯзии хизматчиёни давлатӣ;
– гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ;
– ташкили захираи кадрҳо ва кор бо онҳо;
– татбиқи кафолатҳо ва ҳавасмандгардонии хизматчиёни давлатӣ
(кафолатҳо, музди меҳнат, ҳавасмандгардонӣ, рухсатиҳо, таъминоти
иҷтимоӣ, нафақа, кӯмакпулиҳо);
– риояи талаботи синни ниҳоии дар хизмати давлатӣ будани
хизматчии давлатӣ;
– асоснокии қатъ гаштани хизмати давлатии хизматчиёни
давлатӣ;
– тартиби таҳия ва пешбурди делоҳои шахсӣ ва дафтарчаҳои
меҳнатии хизматчиёни давлатӣ;
– ташкили фаъолияти ҳайати техникӣ ва хизматрасон;
– дигар масъалаҳое, ки аз қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии
ҳуқуқии хизмати давлатӣ бармеоянд.
5. Асосҳои санҷиш, мӯҳлати гузаронидани он, ҳайати гурӯҳи
санҷишӣ (санҷишкунанда) ва номгӯи масъалаҳои санҷидашаванда бо
фармони роҳбари мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ, роҳбари
сохтори ҳудудии он муайян карда мешаванд. Санҷиш метавонад як,
якчанд ё тамоми масъалаҳои дар банди 4 қоидаҳои мазкур
пешбинишударо дар бар гирад.
6. Роҳбари мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ, роҳбари
сохтори ҳудудии он метавонанд ба санҷиш мутахассисони дигар мақомоти
давлатӣ, аз ҷумла мутахассисони мақоми санҷидашавандаро бо мувофиқаи
роҳбарони ин мақомот ҷалб намоянд.
2. Ташкил ва гузаронидани санҷиш
7. Санҷиши мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ аз тарафи
дастгоҳи марказии мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ,
санҷиши мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз тарафи дастгоҳи
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марказии мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ва/ё сохторҳои
дахлдори ҳудудии он гузаронида мешавад. Мақоми ваколатдори соҳаи
хизмати давлатӣ, сохтори ҳудудии он мақоми санҷидашавандаро як
ҳафта пеш аз оғози санҷиш ба таври хаттӣ огоҳ менамоянд.
8. Санҷиш бо пешниҳоди шаҳодатномаи хизматӣ ва фармони
роҳбари мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ, роҳбари сохтори
ҳудудии он дар бораи санҷиши фаъолияти мақоми давлатӣ ба роҳбари
мақоми давлатии санҷидашаванда ё муовини ӯ (дар сурати набудани
роҳбар) оғоз мегардад.
9. Дар сурати аз тарафи гурӯҳи санҷишӣ гузаронидани санҷиш,
пешниҳоди ҳуҷҷатҳои дар банди 8 қоидаҳои мазкур пешбинишуда, аз
тарафи роҳбари гурӯҳ сурат мегирад.
10. Мӯҳлати гузаронидани санҷиш бо назардошти ҳаҷми кор аз
понздаҳ рӯз зиёд буда наметавонад. Дар ҳолатҳои истисноии зиёд
будани ҳаҷми кор дар асоси пешниҳоди санҷишкунанда (роҳбари
гурӯҳи санҷишӣ) мӯҳлати гузаронидани санҷиш мумкин аст то як моҳ
дароз карда шавад.
11. Санҷишкунанда ҳуқуқ дорад, ки аз шахсони мансабдори
мақомоти давлатӣ барои амалӣ намудани вазифаҳои санҷишӣ маводҳо
ва ҳуҷҷатҳои заруриро талаб намояд, бо нусхаҳои аслии онҳо шинос
шавад, онҳоро нусхабардорӣ намояд, бо шахсони мутассаддии татбиқи
қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии хизмати давлатӣ
сӯҳбатҳо доир намояд ё баёнот гирад, ки дар ин бора дар санади
санҷиш қайд карда мешавад.
12. Роҳбари мақоми давлатии санҷидашаванда (ё муовини ӯ)
вазифадор аст, ки барои гузаронидани санҷиш мусоидат намуда, ба
гурӯҳи санҷишӣ (санҷишкунанда) мавод ва ҳуҷҷатҳои заруриро
пешниҳод намояд.
13. Ҳолати пешниҳод накардани ҳуҷҷатҳо ва маводҳои дахлдор
дар санади санҷиш нишон дода мешавад.
14. Аз тарафи санҷишкунанда талаб карда гирифтан ва санҷидани
масъалаҳое, ки ба доираи масъалаҳои санҷишии ӯ дахл надоранд, манъ
аст.
15. Санҷиш дар рӯзи охирони дар фармон нишондодашуда ё пеш аз
мӯҳлат бо огоҳ намудани роҳбари мақоми давлатии санҷишшаванда ё
муовини ӯ (дар сурати набудани роҳбар) ба итмом мерасад.
3. Ба расмият даровардани санҷиш ва татбиқи натиҷаи он
16. Санади санҷиш дар давоми на дертар аз як ҳафта баъди
анҷоми санҷиш аз тарафи роҳбари гурӯҳи санҷишӣ (санҷишкунанда)
дар ду нусха тартиб дода шуда, ба онҳо санҷишкунандагон
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(санҷишкунанда) имзо мегузоранд. Ба санади санҷиш мумкин аст, ки
ҳуҷҷатҳои дахлдор замима карда шаванд.
17. Дар санади санҷиш асоси гузаронидан, рӯзҳои гузаронидан,
масъалаҳои
мавриди
санҷиш
қарордодашуда,
камбудиҳои
ошкоргардида ва пешниҳодҳои мушаххас оид ба бартараф намудани
онҳо нишон дода мешавад.
18. Талабот нисбати санади санҷиш аз инҳо иборат аст:
– пур накардани матни санад бо маълумотномаҳои тавзеҳӣ,
ҳолатҳои дуюмдараҷа ва номбаркунии такрории камбудиҳои якхела;
– ба санад дохил накардани маълумоте, ки бо ҳуҷҷатҳои дахлдор
тасдиқ нашудааст;
– нишон додани ҳолатҳои вайронкунии меъёрҳои дахлдори
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва оқибатҳои вайронкунии ин талабот;
– пешниҳод
оид
ба
бартараф
намудани
камбудиҳои
ошкоркардашуда дар фаъолияти мақомоти давлатӣ;
– пешниҳод оид ба бекор кардан ё тағйир додани қарорҳои бо
вайронкунии қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии хизмати давлатӣ
қабулшуда ва андешидани чораҳо нисбати вайронкунандагон.
19. Нусхаи якуми санади санҷиш ба роҳбари мақоми ваколатдори
соҳаи хизмати давлатӣ, роҳбари сохтори ҳудудии он пешниҳод карда
мешавад.
20. Роҳбари мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ, роҳбари
сохтори ҳудудии он санади санҷишро баррасӣ намуда:
– далелу рақамҳо, ҳолатҳои мушаххаси вайронкунии талаботи
қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ҳуҷҷатҳо ва дигар маводҳои
ба санади санҷиш замимашударо меомӯзанд;
– санади санҷиширо барои такмил ба гурӯҳи санҷишӣ
(санҷишкунанда) бармегардонанд;
– онро барои баррасӣ ё барои маълумот ба роҳбари мақоми
давлатӣ ирсол менамояд.
21. Нусхаи дуюми санади санҷиш бо мактуби ирсолии роҳбари
мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ, роҳбари сохтори ҳудудии
он ба роҳбари мақоми давлатии санҷидашуда фиристода мешавад ва
он бояд дар мӯҳлати як моҳ баррасӣ карда шавад.
22. Дар сурати норозӣ ё қисман норозӣ будани роҳбари мақоми
давлатӣ (муовини ӯ) ба санади санҷиш, эродҳои хаттии онҳо ба
роҳбари мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ, роҳбари сохтори
ҳудудии он пешниҳод карда мешаванд.
23. Эродҳои пешниҳодшуда ҳатман мавриди баррасӣ қарор дода
мешаванд. Дар ҳолати асоснок будани онҳо мумкин аст ба санади
санҷиш тағйирот ворид карда шаванд.
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24. Дар сурати аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ иҷро
нагардидани пешниҳоди роҳбари сохтори ҳудудии мақоми ваколатдори
соҳаи хизмати давлатӣ оид ба бартараф намудани ҳолатҳои
вайронкунии қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи
хизмати давлатӣ санади санҷиш барои андешидани тадбирҳои иловагӣ
ба роҳбари мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ пешниҳод
карда мешаванд.
25. Дар сурати аз тарафи мақоми давлатӣ иҷро нагардидани
пешниҳодҳо оид ба бартараф намудани вайронкунии қонунгузорӣ ва
дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии хизмати давлатӣ, роҳбари мақоми
ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ҳуқуқ дорад:
– оид ба ҳолатҳои вайронкунии қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии
ҳуқуқии хизмати давлатӣ ва аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ
бартараф накардани камбудиҳои ҷойдошта ба мақоми болоӣ таклиф
пешниҳод намояд;
– оид ба ҳолатҳои вайрон кардани қонунгузорӣ ва дигар санадҳои
меъёрии ҳуқуқии хизмати давлатӣ санади санҷишро барои қабул
намудани қарори қонунӣ ба мақомоти дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон
пешниҳод намояд;
– барои бартараф намудани камбудиҳои дар фаъолияти мақомоти
давлатӣ ошкоргардида дар доираи салоҳияти худ дастурҳои методии
дахлдорро таҳия созад:
– иҷрои дигар амалеро, ки аз ваколати ӯ бармеоянд, татбиқ
намояд.
26. Аз натиҷаи ҳар як санҷиши гузаронидашуда, камбудиҳои
ошкоргардида, чораҳои барои ислоҳи онҳо андешидашуда сохторҳои
ҳудудии мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ба роҳбари
мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ
ҳисобот пешниҳод
менамоянд, ки ба он натиҷаҳои санҷиш замима карда мешаванд.
27. Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ аз натиҷаи
санҷиши фаъолияти мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
риояи қонунгузории хизмати давлатӣ ҳар сол то даҳуми январ ба
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ахбороти солона пешниҳод
менамояд.
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ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
«Оид ба тасдиқи Низомнома дар бораи захираи
кадрҳои хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»
Мутобиқи моддаи 26 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
хизмати давлатӣ» бо мақсади ташаккули низоми
захираи
кадрҳо
фармон медиҳам:

1) Низомнома дар бораи захираи кадрҳои хизмати давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад (замима мегардад).
2) Роҳбарони мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
иҷрои талаботи Низомномаи мазкурро таъмин намоянд.
3) Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 июли соли
2003 №1114 «Дар бораи тасдиқи Низомномаи захираи кадрҳои
хизмати давлатӣ» аз эътибор соқит дониста шавад.
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
14 январи соли 2010, №756
Бо фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «14» январи соли 2010,
№756 тасдиқ шудааст
Низомнома
дар бораи захираи кадрҳои хизмати давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
1. Муқаррароти умумӣ
1) Низомнома дар бораи захираи кадрҳои хизмати давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - Низомнома) тартиби ташкили
захираҳои кадрҳоро барои пешбарӣ намудан ба мансабҳои давлатии
хизмати давлатӣ, ташкили кор бо захираи кадрҳо, инчунин ташкили
махзани маълумоти кадрҳои захираро танзим менамояд.
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2) Захираи кадрҳои хизмати давлатӣ бо мақсади таъмини болоравии
мансабии хизматчиёни давлатӣ дар асоси дастовардҳои хизматӣ, қобилият,
истеъдод ва тайёрии касбӣ, саривақт ишғол намудани мансабҳои холии
маъмурии категорияҳои сеюм, дуюм, якум, олӣ ва мансабҳои холии сиёсии
хизмати давлатӣ ташкил карда мешавад.
3) Захираи кадрҳо барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии
категорияҳои сеюм танҳо дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ ташкил карда мешавад.
4) Захираи кадрҳо ҳамчунин тибқи сархатҳои сеюм ва чоруми
банди 14 Низомномаи мазкур ташкил карда мешавад. Дар чунин
ҳолатҳо меъёрҳои дахлдори Низомномаи мазкур татбиқ мегарданд.
5) Принсипҳои асосии ташкили захираи кадрҳо ва кор бо кадрҳои
захира:
– масъулияти шахсии роҳбари мақоми давлатӣ барои ташкили
захираи кадрҳо ва кор бо кадрҳои захира;
– боварӣ ва эҳтиром нисбат ба кадрҳои захира;
– баҳодиҳӣ ба сифатҳои корӣ ва шахсии кадрҳои захира;
– таъмини болоравии мансабӣ;
– ошкорбаёнӣ ва шаффофияти кор бо захираи кадрҳо.
6) Ташкили захираи кадрҳо, кор бо кадрҳои захира ва ташкили
махзани маълумоти кадрҳои захира иҷрои вазифаҳои зеринро дар бар
мегиранд:
– муайян намудани эҳтиёҷоти мақомоти давлатӣ ба кадрҳо;
– дохил намудан ба захираи кадрҳо ва тартиб додани рӯйхати
захираи кадрҳои мақомоти давлатӣ;
– пешниҳоди рӯйхати захираи кадрҳои мақоми давлатӣ ба мақоми
ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ (минбаъд – мақоми ваколатдор);
– тайёр намудани кадрҳои захира (такмили ихтисос ва
таҷрибаомӯзӣ);
– баҳодиҳии кадрҳои захира;
– истифодаи кадрҳои захира.
7) Роҳбари мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ва
идоракунии давлатӣ, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо (минбаъд роҳбари мақоми давлатӣ) барои иҷрои чорабиниҳо оид ба ташкили
захираи кадрҳо, тайёр намудани кадрҳои захира ва ба мансабҳои
дахлдори давлатии хизмати давлатӣ таъин намудани онҳо масъул
мебошад.
8) Кор бо захираи кадрҳоро корманди масъули хадамоти кадрии
мақомоти давлатӣ амалӣ менамояд.
9) Роҳбарии методӣ ва назорати фаъолияти мақомоти давлатӣ
оид ба ташкили захираи кадрҳо ва кор бо кадрҳои захираро мақоми
ваколатдор амалӣ мегардонад.
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2. Тартиби ташкили захираи кадрҳо ва махзани маълумоти
кадрҳои захира
10) Ташкили захираи кадрҳо ин раванди мақсадноки таъмини
болоравии мансабии кадрҳои баландихтисос, ташаббускор, дорои
қобилияти ташкилотчигӣ ва малакаи идоракунӣ барои ишғоли
мансабҳои холии маъмурии категорияҳои сеюм, дуюм, якум, олӣ ва
мансабҳои холии сиёсии хизмати давлатӣ мебошад.
11) Захираи кадрҳо вобаста ба категорияи мансабҳо, ивазшавии
ҳайат ва эҳтиёҷоти мақомоти давлатӣ ба кадрҳо муайян карда
мешавад. Ба як мансаб метавонанд аз як то се нафар ба захираи кадрҳо
дохил карда шаванд. Кадрҳои захира бояд ба талаботи тахассусии
ишғолкунандагони мансабҳое, ки ба захираи онҳо дохил карда
мешаванд, мувофиқат намоянд. Дохил намудан ба захираи кадрҳо бо
розигии кадри захирашаванда сурат мегирад.
12) Синни ниҳоии кадрҳои захира вобаста ба категорияи мансабҳо
муайян карда шуда, барои мансабҳои маъмурии категорияҳои сеюм,
дуюм то 45- сола, барои мансабҳои категорияҳои якум ва олӣ то 50сола, барои мансабҳои сиёсӣ то 55- сола мебошад.
13) Ҳангоми ворид намудан ба захираи кадрҳо тибқи сархатҳои
сеюм ва чоруми банди 14 Низомномаи мазкур синни ниҳоӣ муқаррар
карда намешавад.
14) Захираи кадрҳо аз ҳисоби шахсони зерин ташкил карда
мешавад:
– хизматчиёни давлатие, ки мувофиқи тавсияи комиссияи
аттестатсионии мақомоти давлатӣ барои дохил кардан ба захираи
кадрҳо пешбарӣ шудаанд;
– хизматчиёни давлатии сохторҳои
марказӣ ва маҳаллии
мақомоти давлатӣ, кормандони корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар
ташкилотҳо барои дохил намудан ба захираи кадрҳои мақомоти
давлатии дахлдор, кормандони мақомоти худидоракунии маҳаллӣ
барои дохил намудан ба захираи кадрҳои мақомоти дахлдори
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо тавсияи роҳбарони бевоситаи
онҳо ё хадамоти кадрии мақомоти давлатӣ;
– хизматчиёни давлатие, ки бо озод шудан аз мансаб ба таҳсил
фиристода шудаанд, барои ишғоли мансабҳои баробар ба мансабе, ки
то таҳсил ишғол намудаанд. Чунин хизматчиёни давлатӣ бо пешниҳоди
хадамоти кадрии мақомоте, ки онҳоро барои таҳсил равон намудаанд,
дар давраи таҳсил ба захираи кадрҳо дохил карда мешаванд;
– хизматчиёни
давлатие,
ки
бинобар
барҳам
додан,
азнавташкилдиҳӣ ва таҷдиди мақоми давлатӣ, ихтисор шудани шумора
ё воҳидҳои корӣ аз мансаб озод карда шудаанд, барои ишғоли
мансабҳои баробар ба мансабҳое, ки то озод шудан ишғол намудаанд.
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Чунин хизматчиёни давлатӣ бо пешниҳоди хадамоти кадрӣ ба мӯҳлати
як сол ба захираи кадрҳо дохил карда мешаванд.
15) Дар ҳолати ба зиёда аз як мансаб ба захираи кадрҳо пешниҳод
шудани шахс ӯ ба захираи кадрҳои мансаби категорияи баландтар
дохил карда мешавад.
16) Дар мақоми ваколатдор барои қонеъ гардонидани талаботи
мақомоти
давлатӣ
бо кадрҳои роҳбарикунанда барои ишғоли
мансабҳои холии маъмурии категорияи дуюм, якум, олӣ ва мансабҳои
сиёсии хизмати давлатӣ махзани маълумоти кадрҳои захира ташкил
карда мешавад. Махзани маълумоти кадрҳои захира бо истифодаи
рӯйхати захираи кадрҳои мақомоти давлатӣ тартиб дода мешавад.
17) Кадрҳои захира ба мансабҳои холии пешбаришуда бе озмун
таъин карда мешаванд.
3. Комиссия оид ба захираи кадрҳои мақомоти давлатӣ
18) Бо қарори роҳбари мақоми давлатӣ барои интихоби кадрҳои
захира Комиссия оид ба захираи кадрҳои
мақомоти давлатӣ
(минбаъд-Комиссия) таъсис дода мешавад.
19) Комиссия дар ҳайати раис, котиб ва аъзои комиссия, иборат аз
5-7 нафар ташкил карда шуда, доимоамалкунанда мебошад.
20) Ба ҳайати Комиссия роҳбари мақоми давлатӣ ва/ё муовинони
ӯ, намояндаи хадамоти кадрӣ, роҳбарони воҳидҳои сохторӣ,
мутахассисони ботаҷрибаи мақоми давлатӣ, намояндагони иттифоқҳои
касаба дохил карда мешаванд. Ишғолкунандаи мансаби баландтар
раиси Комиссия мебошад.
21) Дар кори Комиссия оид ба захираи кадрҳои мақомоти
давлатӣ намояндаи мақоми ваколатдор метавонад бо овози машваратӣ
иштирок намояд.
22) Ба баррасии Комиссия аз тарафи хадамоти кадрии
мақомоти давлатӣ ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод карда мешавад:
– пешниҳод/тавсияҳо дар бораи дохил намудан ба захираи кадрҳо;
– маълумотнома (объективка) бо расми андозаи 4х6;
– делои шахсӣ.
23) Комиссия дар давоми сол (аз рӯи зарурат) ва дар моҳи декабр
(ҳатман) ҷаласа доир намуда, масъалаҳои дохил намудан ба захираи
кадрҳо ва/ё хориҷ намудан аз захираи кадриро баррасӣ менамояд.
24) Аз натиҷаи ҷаласаи Комиссия дар моҳи декабр рӯйхати
захираи кадрҳои мақоми давлатӣ тибқи Низомномаи мазкур аз нав
тартиб дода мешавад.
25) Ҷаласаи Комиссия ҳамон вақт салоҳиятнок ҳисоб карда
мешавад, ки дар кори он аз се ду ҳиссаи аъзои Комиссия иштирок
дошта бошанд. Қарори Комиссия дар овоздиҳии кушода бо
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тарафдории аксари аъзои Комиссия, ки дар ҷаласа иштирок доранд,
қабул карда мешавад.
26) Ҳангоми баррасии пешниҳод/тавсияҳо дар бораи дохил
намудан ба захираи кадрҳо баҳодиҳии ҳамаҷонибаи захирашавандагон
аз рӯи талаботи зерин сурат мегирад:
– сифатҳои касбӣ, яъне тавсифи донишҳои касбӣ, маҳорат, малака,
таҷриба, собиқаи хизмати давлатӣ ва/ё собиқаи умумӣ, мувофиқат ба
талаботи тахассусии мансабҳои ишғолшаванда, натиҷаҳои фаъолият;
– сифатҳои кордонӣ, яъне муташаккилӣ, ташаббускорӣ,
масъулиятшиносӣ, самараи фаъолият, доштани қобилияти идоракунӣ
ва маҳорати роҳбарӣ;
– сифатҳои ахлоқӣ, яъне боодобӣ, поквиҷдонӣ, адолатнокӣ,
ботамкинӣ, маҳорати кор карда тавонистан бо ҳамкорон ва
муроҷиаткунандагон.
27) Қарорҳои
Комиссия дар шакли протокол ба расмият
дароварда шуда, барои тасдиқ ба роҳбари мақомоти давлатӣ пешниҳод
карда мешаванд. Дар ҳолате, ки агар раиси Комиссия роҳбари мақоми
давлатӣ бошад, чунин тасдиқ талаб карда намешавад.
28) Дар асоси қарорҳои Комиссия дар бораи дохил намудан ба
заҳираи кадрҳо аз тарафи хадамоти кадрии мақомоти давлатӣ
рӯйхати захираи кадрҳои мақомоти давлатӣ (мувофиқи шакли
замимагардида) тартиб дода мешавад.
29) Кадрҳои захира бо асосҳои зерин аз ҳайати захираи кадрҳо
хориҷ карда мешаванд:
– мавҷуд будани муҷозоти интизомӣ ё маъмурӣ;
– бо пешниҳоди аризаи шахсӣ оид ба хориҷ намудан аз захираи
кадрҳои мақомоти давлатӣ;
– вобаста ба озод намудан аз мансаби ишғолнамуда ё таъин
гардидан ба мансаби пасттар;
– расидан ба синни ниҳоии дар захираи кадрҳо будан.
30) Масъалаи хориҷ намудан аз захираи кадрҳо бо пешниҳоди
хадамоти кадрии мақомоти давлатӣ баррасӣ карда мешавад. Қарори
Комиссия дар бораи хориҷ намудан аз захираи кадрҳо бо тартиби дар банди
27 Низомномаи мазкур пешбинишуда ба расмият дароварда мешавад.
4. Тайёр намудани кадрҳои захира
31) Тайёр намудани кадрҳои захира бо роҳи такмили ихтисос ва/ё
таҷрибаомӯзӣ анҷом дода шуда, бо ин мақсад нақшаи чорабиниҳо
тартиб дода мешавад.
32) Эҳтиёҷоти кадрҳои захира ба такмили ихтисос ва/ё
таҷрибаомӯзӣ аз тарафи хадамоти кадрии мақомоти давлатӣ бо
роҳҳои зерин муайян карда мешаванд:
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– омӯзиши делои шахсии кадри захира;
– омӯзиши натиҷаи аттестатсияи кадри захира;
– омӯзиши натиҷаҳои фаъолияти кадри захира;
– сӯҳбат бо кадри захира;
– сӯҳбат бо роҳбари бевоситаи кадри захира;
– омӯзиши одоби хизматӣ (корӣ) ва ғайрихизматии (ғайрикории)
кадри захира.
33) Такмили ихтисос дар муассисаҳои такмили ихтисоси соҳавӣ,
Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва/ё муассисаҳои таълимии хориҷӣ амалӣ гардонида
мешавад.
34) Таҷрибаомӯзӣ дар шаклҳои зерин сурат мегирад:
– муваққатан иҷро намудани ӯҳдадориҳои мансабии мансабе, ки
кадри захирашаванда ба захираи он дохил карда шудааст;
– иштирок дар чорабиниҳои
мубодилаи таҷриба ва дорои
хусусияти омӯзишӣ;
– иҷрои супоришҳои алоҳида;
– омӯзиши таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ.
5. Муқаррароти хотимавӣ
35) Баҳсҳои вобаста ба масъалаҳои захираи кадрҳо аз тарафи
роҳбари мақоми давлатӣ, мақоми ваколатдор ё суд баррасӣ карда
мешавад.
36) Мақоми давлатӣ ӯҳдадор аст, ки руйхати захираи кадрҳоро на
дертар аз 10 январ ба мақоми ваколатдор дар шакли муқарраргардида
пешниҳод намояд.
37) Мақоми ваколатдор дар моҳи феврал оид ба ҳолати захираи
кадрҳои мақомоти давлатӣ ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҳисоботи солона пешниҳод менамояд.
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ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
«Оид ба тасдиқи Низомномаи намунавӣ дар бораи
хадамоти кадрии мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»
Мутобиқи моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
хизмати давлатӣ» ф а р м о н м е д и ҳ а м:

1) Низомномаи намунавӣ дар бораи хадамоти кадрии мақомоти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад (замима
мегардад).
2) Роҳбарони мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ,
мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот низомномаи хадамоти
кадрии мақомоти давлатиро дар асоси Низомномаи мазкур таҳия ва
тасдиқ намоянд.
3) Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 марти соли
2003, №1031 «Дар бораи тасдиқи Низомномаи хадамоти кадрӣ» аз
эътибор соқит дониста шавад .
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
12 июли соли 2010, №901
Бо фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 12 июли соли 2010,
№901 тасдиқ шудааст
Низомномаи намунавӣ дар бораи хадамоти кадрии
мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
1. Муқаррароти умумӣ
1) Низомномаи намунавӣ дар бораи хадамоти кадрии мақомоти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - Низомнома) сохтор, вазифаҳо,
ҳуқуқҳои хадамоти кадрии мақомоти давлатиро муайян менамояд.
2) Хадамоти кадрии мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
(минбаъд – хадамоти кадрӣ) дар шакли раёсат, шуъба, бахш ва
корманди масъули кадрии мақомоти давлатӣ фаъолият намуда, воҳиди
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мустақили сохтори мақомоти давлатӣ буда, дар доираи ваколатҳои
худ барои ҳалли вазифаҳои кадрии (идоракунии ҳайати) мақомоти
давлатӣ масъул мебошад.
3) Шумораи воҳидҳои кории хадамоти кадрӣ аз ҳаҷми вазифаҳои
мақомоти давлатӣ ва шумораи кормандони он вобаста буда, сохтор ва
шумораи хизматчиёни мақомоти давлатӣ мутобиқи тартиби
муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муайян ва тасдиқ карда
мешаванд.
4) Назорати бевоситаи фаъолияти хадамоти кадрӣ аз тарафи
роҳбари мақоми давлатӣ анҷом дода мешавад.
5) Хадамоти кадрӣ дар фаъолияти худ Конститутсияи
(Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи хизмати давлатӣ», санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи
Тоҷикистон ва Низомномаи мазкурро ба роҳбарӣ мегирад.
6) Роҳбарии методӣ ва назорати фаъолияти хадамоти кадрии мақомоти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро мақомоти ваколатдори соҳаи хизмати
давлатӣ (минбаъд - мақоми ваколатдор) анҷом медиҳад.
2. Сохтори хадамоти кадрӣ
7. Хадамоти кадрӣ метавонад вобаста ба шумораи ҳайати
кормандони мақомоти давлатӣ сохтори зеринро дошта бошад:
– дар мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ, сохторҳои тобеи
онҳо ҳангоми то 50 нафар будани кормандон, шахси масъули кадрӣ
таъин мегардад;
– дар дастгоҳҳои раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо новобаста аз шумораи
хизматчиёни давлатӣ шуъбаҳои (бахшҳои) кор бо кадрҳо ташкил ё
шахси масъул муқаррар карда мешавад;
– дар мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ ҳангоми аз 50 то 100
нафар будани кормандони хадамоти кадрӣ бо шумораи 2 воҳиди корӣ, аз 100 то
200 нафар будани кормандон бо шумораи 4 воҳиди корӣ ташкил карда мешавад;
– дар мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ ҳангоми зиёда аз
200 нафар будани ҳайати кормандон хадамотӣ кадрӣ бо шумораи на
кам аз 7 воҳиди корӣ таъсис дода мешавад.
8) Сохтор ва шумораи воҳидҳои кории хадамоти кадриро мутобиқи
тартиби муқарраргардида роҳбари мақоми давлатӣ тасдиқ мекунад.
9) Хадамоти
кадрӣ ҳамчун ҳамоҳангсози сохтори мақомоти
давлатӣ фаъолияти хадамоти кадрии сохторҳои системаи мақомоти
давлатӣ, муассисаҳои илмӣ ва таълими касбии мақоми давлатиро, ки ба
такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии мақоми мазкур ва
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гузаронидани таҳқиқотҳои сотсиологӣ, беҳтарсозии фаъолияти идораи
давлатӣ машғул мебошанд, роҳбарӣ менамояд.
3. Самтҳои асосии фаъолияти хадамоти кадрӣ
10) Хадамоти кадрӣ вазифаи маркази идоракунии кадрҳои
(ҳайати) мақоми давлатиро, ки мақсади асосии он мусоидат ба
ташкили фаъолияти самаранок, таъмини кафолатҳои пешбининамудаи
қонунгузорӣ, бароҳмонии болоравии касбӣ ва таъмини иҷтимоӣ ва
ҳуқуқии ҳар як корманди мақомоти давлатӣ мебошад, иҷро
менамояд.
11) Хадамоти кадрӣ барои таъмини иҷрои вазифаҳои зерин
ваколатдор мебошад:
– таъмини гардиши ҳуҷҷатҳои воридотӣ ва содиротии кадрӣ;
– таҳияи ҳуҷҷатҳо оид ба таъин ва озод намудани кормандони
мақоми давлатӣ, пешбурду нигоҳдории делоҳои шахсӣ ва дафтарчаҳои
меҳнатии кормандон;
– таҳияи лоиҳаи басти корӣ, ҷадвали рухсатиҳои меҳнатӣ ва ба
расмият даровардани сафарҳои хизматӣ;
– бақайдгирии варақаҳои корношоямии хизматчиёни давлатӣ ва
ҳайати хизматрасон;
– назорати риояи тартибу интизоми меҳнатӣ дар мақоми давлатӣ;
– ташкил ва дуруст истифода намудани маҳорати касбии кадрии
(ҳайати) мақоми давлатӣ бо назардошти дурнамои инкишофи он;
– риояи тартиби қабул ба хизмати давлатӣ, бастани шартномаҳои
(қарордодҳои) меҳнатии қабул ба хизмати давлатӣ;
– назорати риояи талаботи тахассусӣ ҳангоми қабул ба хизмати
давлатӣ, гузаронидан ба мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ дар
доираи як категория;
– гузаронидани таҳлили мансабҳои холӣ дар мақоми давлатӣ;
– омода намудани маводи зарурӣ барои таъмини фаъолияти
комиссияҳои аттестатсионӣ ва озмунӣ;
– ташкили озмунҳо барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии
хизмати давлатӣ;
– шиносонидани роҳбарони воҳидҳои сохторӣ бо тартиби таҳияи
дастурамалҳои
мансабии хизматчиёни
давлатии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон;
– назорати риояи тартиби баҳодиҳии фаъолияти хизматчиёни
давлатӣ дар мақомоти давлатӣ;
– бароҳмонии раванди баҳодиҳӣ ба фаъолияти хизматчии давлатӣ;
– доир намудани аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ, таҳлили
натиҷаҳои таҳияи пешниҳодҳо оид ба ҷойивазкунии (ротатсияи)
самаранок дар мансабҳо ва баланд бардоштани дараҷаи тахассусӣ;
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– таҳияи мавод оид ба додани рутбаҳои тахассусӣ ба хизматчиёни
давлатӣ;
– ташкили захираи кадрҳо ва кор бо онҳо;
– ташкили тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунӣ, такмили ихтисос ва
таҷрибаомӯзии хизматчиёни давлатӣ;
– мусоидат
ба
фаъолияти
комиссияҳои
танзимкунандаи
масъалаҳои кадрии хизмати давлатӣ;
– ташкил ва назорати пешниҳоди маълумот дар бораи даромад ва
вазъи амволи хизматчии давлатӣ;
– риояи Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
пешбурди Феҳристи хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
мақомоти давлатӣ;
– таҳлили вазъи таъминоти кадрӣ;
– назорати риояи талаботи синни ниҳоӣ дар хизмати давлатӣ
будан;
– таъмини фаъолияти ҳайати техникӣ ва хизматрасони мақоми
давлатӣ;
– гузаронидани мониторинги ҳолати кадрҳои хизмати давлатӣ ва
банақшагирии талабот ба кадрҳо, пешбарии
истифодаи
технологияҳои муосир ва манбаъҳои таълиму тарбияи кадрҳои дар
мақоми давлатӣ ва берун аз он;
– татбиқи чораҳо оид ба сари вақт
ҷавонгардонии ҳайати
кормандони мақомоти давлатӣ;
– банақшагирии чорабиниҳо оид ба мутобиқгардонии касбии
кормандони нав ба кор қабулшуда, махсусан ҷавонон;
– мониторинги сабабҳои азкорравии кадрҳо, ҷараёни тағйирёбии
сифатии ҳайати коллектив;
– сари вақт (якҷоя бо хадамоти молиявию иқтисодӣ) таҳлил
намудани шаклҳои самараноки амалкунандаи ҳавасмандгардонии
моддию маънавии хизматчиёни давлатӣ, пешниҳоди тавсияҳо оид ба
баланд бардоштани фаъолияти касбии хизматчиёни давлатӣ;
– баҳисобгирии ҳайати шахсӣ ва пешниҳоди ҳисобот, пешбурди
махзани иттилоотӣ оид ба захираи кадрҳо ва ҷорӣ намудани шаклҳои
муосири идоракунӣ;
– таҳияи пешниҳодҳо оид ба ҳифзи иҷтимоӣ, моддӣ ва ҳуқуқии
кормандони мақоми давлатӣ дар мавридҳои ихтисоршавӣ, тағйироти
ташкилӣ, штатӣ ва сохторӣ;
– гузаронидани санҷиши фаъолияти воҳидҳои сохтории мақоми
давлатӣ оид ба риояи қонунгузорӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ;
– гузаронидани
санҷиши
маълумоти
пешниҳод
намудаи
шаҳрвандон ҳангоми таъин намудан ба мансаби давлатии хизмати
давлатӣ;
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– таҳлили ҳайати кадрӣ, сари вақт пешниҳод намудани ҳисобот
(на камтар аз ду маротиба дар як сол) оид ба вазъи кор бо кадрҳо ба
роҳбари мақоми давлатӣ;
– андешидани чораҳо барои таъмини саривақтии омода намудан
ва супоридани ҳуҷҷатҳо ба бойгонӣ;
– иҷрои дигар ӯҳдадориҳои хадамоти кадрӣ, ки бо санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шудаанд.

4. Ҳуқуқҳои хадамоти кадрӣ
12) Хадамоти кадрӣ ҳуқуқ дорад:
– аз роҳбарони воҳидҳои сохторӣ ва хизматчиёни давлатии
мақоми давлатӣ, сохторҳои системаи мақоми давлатӣ оид ба
масъалаҳои мансуб ба салоҳияти хадамоти кадрӣ мутобиқи тартиби
муқарраргардида маълумот дархост намояд;
– ҳангоми ба расмият даровардани таъинкунӣ, гузариши
кормандон ба дигар воҳидҳои сохторӣ, фиристодан ба сафари хизматӣ
ва ба рухсатии меҳнатӣ аз кормандони мақомоти давлатӣ маводи
заруриро талаб намояд;
– бо тартиби муқарраргардида дар ҳолатҳои зарурӣ кормандони
воҳидҳои сохторӣ ва дастгоҳи идоракунии мақоми давлатиро дар
мувофиқа бо роҳбарони бевоситаи онҳо барои иҷрои вазифаҳое, ки ба
зиммаи хадамоти кадрӣ гузошта шудааст, аз ҷумла гузаронидани
мониторинг, санҷиш, ҷамъбасти ҳисобот ҷалб намояд;
– бо тартиби муқарраршуда машварату семинарҳо ташкил
намояд, инчунин дар машваратҳое, ки роҳбарияти мақоми давлатӣ ва
дигар воҳидҳои сохторӣ дар доираи масъалаҳои ба ваколати хадамоти
кадрӣ мансуб мегузаронанд, иштирок намояд;
– лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии оид ба масъалаи кадрӣ
дахлдоштаро таҳия ва барои тасдиқ пешниҳод намояд;
– дар ҳамкорӣ бо воҳиди сохтории иттилоотии мақоми давлатӣ
тафсирҳои иттилоотӣ ва дигар санадҳои заруриро нашр ва паҳн карда,
дар доираи ваколати хадамоти кадрӣ мукотибаи кориро анҷом диҳад;
– санҷиши фаъолияти воҳидҳои сохторӣ ва хадамоти мақоми
давлатиро, ки ба ваколатҳои хадамоти кадрӣ мансубанд, амалӣ намояд;
– роҳбарӣ, назорат ва инчунин ёрии методӣ, ташкилӣ ва
техникиро вобаста ба масъалаҳое, ки ба раванди таҳия ва тасдиқи
дастурамали мансабии мансабҳои воҳидҳои сохтории мақоми давлатӣ
дахл доранд, таъмин намояд;
– дар якҷоягӣ бо роҳбарони воҳидҳои сохтории мақоми давлатӣ,
ташкилоти иттифоқҳои касаба, комиссияҳои ҷамъиятӣ рафти риояи
интизоми меҳнатиро назорат намуда, ба роҳбари мақоми давлатӣ дар
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хусуси ба ҷавобгарии интизомӣ ва моддӣ кашидани кормандон
пешниҳод манзур намояд.
13) Хадамоти кадрӣ дигар ҳуқуқҳои пешбини намудаи санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дорад.

5. Муқаррароти хотимавӣ
14) Роҳбари хадамоти кадрӣ (корманди масъул) барои иҷро
накардан ё ба таври дахлдор иҷро накардани ӯҳдадориҳои хадамоти
кадрӣ, ки Низомномаи мазкур пешбинӣ намудааст, масъулияти шахсӣ
дошта, дар машваратҳои кории назди роҳбари мақоми давлатӣ
иштирок менамояд.
15) Роҳбари хадамоти кадрӣ дастурамалҳои мансабӣ ва нақшаи
кори кормандони хадамоти кадриро таҳия намуда, барои тасдиқ ба
роҳбари мақомоти давлатӣ пешниҳод менамояд.
16) Кормандони хадамоти кадрӣ бояд ба талаботи тахассусии
барои категорияи мансабҳои ин воҳиди сохторӣ
пешбинишуда
мувофиқ бошанд.
17. Кормандони хадамоти кадрӣ кадршинос, ҳуқуқшинос,
омӯзгор, психолог, сотсиолог, мутахассисони соҳаи идоракунии
давлатӣ, дигар мутахассисони соҳаи гуманитарӣ ва мутахассисони
касбии дорои қобилияти кор бо технологияҳои муосири электронӣ
шуда метавонанд.
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ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар бораи такмили сохтори мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
(бо тағйиру иловаҳо аз 30.05.2017, №887; аз 5.04.2018,
№1043; аз 31.05.2018, №1062)
Бо мақсади ташаккули низоми самараноки идоракунии давлатӣ
ҷиҳати таъмини банақшагирии стратегӣ ва рушди устувори иқтисодию
иҷтимоии мамлакат, бо дарназардошти муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон ф а р м о н м е д и ҳ а м:

1. Сохтори замимагардидаи мақомоти марказии иҷроияи
ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад.
2. Муқаррар карда шавад, ки:
- ба низоми мақомоти идоракунии давлатӣ вазоратҳо, кумитаҳои
давлатӣ, кумитаҳо, хадамот, агентиҳо ва саридораҳо дохил мешаванд;
- вазифаҳои мақомоти идоракунии давлатие, ки роҳбарии
фаъолияти онҳоро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамоянд, дар низомномаҳои ин
мақомот, ки мутобиқан бо фармонҳои Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ
мегарданд, муайян карда мешаванд;
-ҷиҳати роҳ надодан ба сӯиистифода аз фишангҳои дохилисоҳавӣ
барои
ҳимояи
манфиатҳои
дохилиидоравӣ,
муносибати
байниҳамдигарии
вазорату кумитаҳои давлатӣ бо хадамот ва
агентиҳои низоми онҳо тибқи қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад.
3. Ба Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон чор муовин, аз ҷумла як
муовини якум муқаррар карда шавад.
4. Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил
дода шавад.
Муқаррар карда шавад, ки вазифаҳои марбут ба саноат аз доираи
ваколатҳои Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон
бароварда шуда, иҷрои вазифаҳои марбут ба пешбурди сиёсати об аз
Вазорати мелиоратсия ва захираҳои об ба Вазорати энергетика ва захираҳои
оби Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд.
5. Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон
таъсис дода шавад.
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Муқаррар карда шавад, ки вазифаҳои марбут ба саноат аз доираи
ваколатҳои Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон
бароварда шуда, ба Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии
Тоҷикистон вогузор мегарданд.
6. Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати маориф
ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил дода шавад.
Муқаррар карда шавад, ки вазифаҳои пешбурди сиёсати илм аз
доираи ваколатҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
бароварда шуда, ба Вазорати мазкур вогузор мегарданд.
7. Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистон табдил дода шавад.
Муқаррар карда шавад, ки Хадамоти муҳоҷирати назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба низоми Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон шомил карда мешавад.
8. Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил
дода шавад.
Муқаррар карда шавад, ки вазифаҳои марбут ба ҳифзи иҷтимоии
аҳолии Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуда, Хадамоти давлатии ташхиси
тиббию иҷтимоии Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тобеияти идоравии Вазорати тандурустӣ ва
ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад.
9. Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон
барҳам дода шавад.
10. Кумитаи давлатии заминсозӣ ва геодезии Ҷумҳурии
Тоҷикистон Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии
Тоҷикистон номгузорӣ карда шавад.
11. Кумитаи оид ба корҳои дини назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон Кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну
маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон номгузорӣ
карда шавад.
12. Агентии сохтмон ва меъмории назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил дода шавад.
13. Саридораи назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва
соҳаи кӯҳкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Хадамоти
назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи куҳкории назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил дода шавад.
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14. Агентии хоҷагии ҷангали назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
таъсис дода шавад.
Муқаррар карда шавад, ки Муассисаи давлатии хоҷагии ҷангал ва
шикори Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба низоми Агентии мазкур шомил карда мешавад.
15. Агентии беҳдошти замин ва обёрии назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон таъсис дода шавад.
Муқаррар карда шавад, ки вазифаҳои марбут ба беҳдошти замин ва
обёрии Вазорати барҳамдодашудаи мелиоратсия ва захираҳои оби
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Агентии мазкур вогузор мегарданд.
16. Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон табдил дода шавад.
17. Бо мақсади пешбурди
ислоҳот дар низоми идоракунии
маҳал, ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти
иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, мусоидат
дар рушди баробари минтақаҳои кишвар Кумитаи рушди маҳали назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шавад.
18. Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон табдил дода шавад.
19. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:
- такмили сохтори мақомоти идоракунии давлатиро дар асоси
Фармони мазкур таъмин намояд;
- дар мӯҳлати се моҳ сохтори дастгоҳи марказӣ, нақшаи
идоракунӣ ва низомномаи вазорату идораҳои навтаъсис ва
таҷдидшавандаро бо таъмини тақсимоти дақиқи вазифаҳо ва
бартарафсозии такроршавии вазифа ва ваколатҳои мақомоти давлатӣ
таҳия ва тасдиқ намояд;
- масъалаҳои ташкилӣ, молиявӣ ва моддиеро, ки аз Фармони
мазкур бармеоянд, ҳал намояд;
- баҳри тақвияти низоми ҳисоботдиҳӣ ва таъмини рушди босуботи
соҳаҳои саноати кишвар ҷиҳати ба низоми Вазорати саноат ва
технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид кардани корхонаҳои
воҳиди давлатии «Востокредмет», «Тоҷиксемент», «Заря Востока»,
«Иттиҳодияи истеҳсолии «Тоҷиктекстилмаш», «Ҷамаст», ҷамъиятҳои
саҳомии шакли кушодаи «Тоҷиктрансформатор», «Химзавод»
ва
мутобиқан
ба корхонаҳои
воҳиди давлатии «Фулузоти нодири
Тоҷикистон», «Сементи Тоҷик», «Нури Ховар», «Коргоҳи машинасозӣ» ва
ҷамъиятҳои саҳомии шакли кушодаи «Трансформатор», «Корхонаи
кимиёвӣ» номгузорӣ кардани онҳо тадбирҳои зарурӣ андешад;
- санадҳои худро ба Фармони мазкур мутобиқ намояд;
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- доир ба масъалаи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муддати се моҳ
пешниҳодоти мушаххас манзур намояд.
20. Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:
- ҷиҳати тақвияти низоми ҳамоҳангсозии сиёсати рушд дар асоси
муқаррароти Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 апрели соли 2013 вобаста ба таҷдиди
сохтори Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
муддати як моҳ пешниҳодот манзур намояд;
- дар якҷоягӣ бо Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи
амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи тартиби
муқарраргардида қабулу супоридани биноҳои маъмурӣ, воситаҳои
нақлиёт ва дигар воситаҳои асосию гардони вазорату идораҳои
барҳамдодашуда ва навтаъсисро таъмин карда, ҷиҳати истифодабарии
минбаъдаи онҳо лоиҳаҳои санадҳои дахлдорро таҳия ва ба Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд;
- барои ворид намудани тағйироту иловаҳо ба санадҳои дахлдори
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодот манзур намояд.
21. Банди 1 Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30
ноябри соли 2006, №9 «Дар бораи такмили сохтори мақомоти марказии
ҳокимияти иҷроияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз эътибор соқит дониста
шавад.
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш.Душанбе
19 ноябри соли 2013, №12
Бо фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 9 ноябри соли 2013, №12
тасдиқ шудааст
Сохтори мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон
1.
Мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Кумитаи рушди маҳали назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон
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Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

2. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
3. Вазоратҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати корҳои дохилии Ҷумхурии Тоҷикистон
Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон

4. Кумитаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

5. Идораҳои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Кумитаи бехатарии озқавории назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон (фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.05.2018,
№1062)
Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
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Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон (фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017,
№887)
Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
(фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017, №887)
Хадамоти иҷрои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (фармони
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5.04.2018, №1043)
Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва
соҳаи кӯҳкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Агентии авиатсияи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон Тоҷикистон (фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 31.05.2018, №1062)
Агентии беҳдошти замин ва обёрии назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Агентии захираҳои моддии давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти
савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Агентии хоҷагии ҷангали назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Саридораи геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Саридораи ҳифзи сирри давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон
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ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар бораи Кодекси одоби хизматчии
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
(Бо тағйиру иловаҳо аз 11.08.2017, №916)
Бо мақсади тақвияти масъулияти хизматчии давлатӣ ва
самаранокии идоракунии хизмати
давлатӣ,
инчунин
ҷиҳати
таҳкими обрӯю эътибори ниҳоди хизмати давлатӣ мувофиқи
Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи
қисми 2 моддаи 71 Қонуни
хизмати давлатӣ» ва моддаи 51 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» ф а р м о н м е д и ҳ а м:

1. Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ карда шавад (замима мегардад).
2. Роҳбарони мақомоти иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, дигар макомоти
давлатӣ:
- ҷиҳати татбиқи Кодекси мазкур тадбирҳои зарурӣ андешанд;
-санадҳои ҳуқуқии худро ба талаботи фармони мазкур мутобиқ
намоянд.
3. Назорати иҷрои фармони мазкур ва ҳамоҳангсозии фаъолияти
комиссияҳо оид ба одоби хизматчии давлатии мақомоти давлатӣ ба
Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
супорида шавад.
4. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 сентябри
соли 2010 №932 «Дар бораи Кодекси одоби хизматчии давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз эътибор соқит дониста шавад.
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ

ш.Душанбе
аз 3 декабри соли 2015, №591
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Раҳмон

Замима
ба фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 3 декабри соли 2015, №591

КОДЕКСИ
ОДОБИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъдКодекс) маҷмӯи меъёрҳо, принсипҳо ва қоидаҳои рафтори хизматӣ ва
ғайрихизматии хизматчии давлатиро, ки сифатҳои ахлоқии фаъолияти
касбӣ ва рафтори ӯро дар кор ва ҷомеа таҷассум намуда, ифодагари
арзишҳои эътирофшудаи ахлоқи инсонӣ, талаботи маънавии ҷамъият
нисбат ба хизматчии давлатӣ мебошанд, танзим менамояд.
БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
1. Муқаррароти Кодекси мазкур нисбат ба хизматчиёни давлатии
сиёсӣ ва маъмурӣ, ки мансабҳои давлатии хизмати давлатиро дар
мақомоти давлатии низоми хизмати давлатӣ ва мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва дигар санадҳои меъёрии
ҳуқуқӣ ишғол менамоянд, татбиқ мегардад.
2. Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба хизмати давлатӣ
дохил мешавад, ба Кодекси мазкур шинос шуда, вазифадор аст
талаботи онро ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти хизматӣ ва
ғайрихизматӣ риоя намояд.
*Эзоҳ: Рафтори хизматӣ - рафтору амал ва муносибати хизматчии
давлатӣ, ки ҳангоми ба кор омадан, аз кор рафтан, иҷрои ӯҳдадориҳои
мансабӣ, иштирок дар маҷлису машваратҳо, сафарҳои хизматӣ ва
дигар чорабиниҳои давлатӣ зоҳир мегардад.
**Эзоҳ: Рафтори ғайрихизматӣ - рафтору амал ва муносибати
хизматчии давлатӣ, ки ба иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ иртибот
надошта, берун аз ҷои кор ва ҷомеа зоҳир мегардад.
БОБИ 2. ПРИНСИПҲОИ ОДОБИ
ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ

3. Кодекси мазкур ба принсипҳои зерини одоби хизматчии
давлатӣ, ки аз принсипҳои хизмати давлатӣ бармеоянд, асос меёбад ва
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хизматчии давлатӣ ӯҳдадор аст дар фаъолияти хизматӣ ва
ғайрихизматӣ онҳоро ба роҳбарӣ гирад:
- қонуният - риояи дақиқ ва иҷрои пурраи меъёрҳои
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва дигар санадҳои
меъёрии ҳуқуқӣ, санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон
онҳоро эътироф кардааст;
- афзалияти ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд - таъмини ҳифз
ва мусоидат ба амалишавии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки
арзиши олӣ мебошанд;
- садоқат ба Ватан ва ба халқи Тоҷикистон - ҳисси муҳаббат ба
Ватан ва халқи Тоҷикистон, садоқат ба сиёсати Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазифаи муқаддас
донистани ҳифзи Ватан, хизмати содиқона ба Ватан ва ҷомеаи
Тоҷикистон;
- инсондӯстӣ ва адолати иҷтимоӣ - эҳтиромона муносибат
намудан ба инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои он, ки арзиши олӣ мебошанд,
одилона, бовиҷдонона амал намудан, таъмини риояи адолати иҷтимоӣ
зимни қабули қарорҳо;
- шаффофият дар хизмати давлатӣ - фаъолияти шаффофи
хизматчии давлатӣ ва пешниҳоди маълумот дар бораи он ба ҷомеа, аз
ҷумла тавассути воситаҳои ахбори омма, ба
ҷуз фаъолият ва
маълумоте, ки сирри давлатӣ ва дигар сирри бо қонун ҳифзшавандаро
ташкил медиҳад;
- таҳаммулпазирӣ - эҳтиром ва дуруст дарк намудани фарҳангҳои
мухталиф, рафтор, одат, ақида, дин, эҳтиромона муносибат намудан бо
ҳамкорон, муроҷиаткунандагон, тобеон ва ҷомеа;
- поквиҷдонӣ ва беғаразӣ - татбиқи идоракунии самаранок, роҳ
надодан ба бархӯрди манфиатҳо, амалҳои коррупсионӣ, аз рӯи таъинот
ва ба нафъи умум истифода кардани воситаҳои моддию пулӣ, беғараз
будан дар қабули қарорҳо;
- қатъият - муносибати сахтгирона доштан ва масъулият зоҳир
кардан дар татбиқи вазифаҳои мақомоти давлатӣ ва ӯҳдадориҳои мансабӣ;
- касбият ва салоҳиятнокии хизматчии давлатӣ - доштани
донишҳои мушаххаси касбӣ, тахассус, маҳорат, малака, сифатҳои
ташкилотчигӣ, ташаббускорӣ, шахсӣ, қобилияти идоракунӣ, маҳорати
роҳбарӣ ва ботаҷрибагӣ, ки асоси иҷрои муваффақонаи вазифаҳои
мақомоти давлатӣ ва ӯҳдадориҳои мансабӣ мегарданд;
- баландравии мансабии хизматчии давлатӣ дар асоси қобилият,
истеъдод, тайёрии касбӣ ва талаботи тахассусӣ - таъин (интихоб)
гардидан ба мансаби дигар ё мансаби баланд бе роҳ додан ба
хешутаборчигӣ, маҳалгароӣ ва пуштибонӣ ҳамчун зуҳуроти кирдорҳои
коррупсионӣ.
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4. Кодекси мазкур ба дигар принсипҳои пешбининамудаи
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва меъёрӣои муқарраргардидаи рафтор низ
асос меёбад.
БОБИ 3. ҚОИДАҲОИ РАФТОРИ ХИЗМАТӢ ВА
ҒАЙРИХИЗМАТИИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ

5. Хизматчии давлатӣ бояд:
- ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро эътироф, эҳтиром, риоя
ва ҳифз намояд, ба таърихи кишвари худ, ба урфу одатҳои миллӣ ва
фарҳангӣ эҳтиромона муносибат намояд, манфиати давлатро аз
манфиати шахсӣ боло гузорад ва нисбати муроҷиати шаҳрвандон
бодиққат ва бомасъулият муносибат кунад;
- аз истифодаи мақоми хизматӣ, зуҳури
ғарази шахсӣ ва
худнамоӣ дар нуқтаҳои савдо, хизматрасонӣ ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ
худдорӣ намояд;
- талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими
анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро риоя намояд
ва риояи онро аз ҷониби аъзои оила ва фарзандон таъмин намояд
(фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.08.2017, №916);
-ба муассисаи таълимӣ бо идоракунии воситаи нақлиёти механикӣ
рафтани фарзандон роҳ надиҳад (фармони Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 11.08.2017, №916);
-автомашинаи хизматии ба ў вобастакардашударо барои
манфиатҳои шахсии худ ва аъзои оила истифода набарад (фармони
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.08.2017, №916);
- аз таъсири шаҳрвандони алоҳида, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, ҳизбҳои
сиёсӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ вобаста набошад.
6. Хизматчии давлатӣ бояд одилона амал намояд. Ҳангоми
қабули қарор ва амалӣ намудани ваколатҳои худ хизматчии давлатӣ
ҳуқуқ надорад, ки дар асоси мансубияти миллӣ, нажодӣ, ҷинсӣ, забонӣ,
эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, таҳсил, вазъи иҷтимоӣ, молу мулк ва
дигар асосҳо ба шахсе хилофи қонунгузорӣ бартарият ва имтиёз диҳад.
7. Хизматчии давлатӣ бояд ба урфу одатҳои миллатҳо
таҳаммулпазирӣ ва арҷгузорӣ намуда, хусусиятҳои фарҳангӣ ё дигар
хусусиятҳои гурӯҳҳои этникӣ ва иҷтимоиро ба инобат гирифта, ба
созиши байни миллатҳо мусоидат намояд.
8. Хизматчии давлатӣ бояд дар фаъолияти касбии худ
поквиҷдонона ва беғаразона амал намуда, ба шаъну шараф, обрӯю
эътибори хизматчии давлатӣ ва мақомоти давлатӣ иснод наоварад.
9. Хизматчии давлатӣ, ки вазифаи намояндаи ҳокимияти
давлатиро ба ҷо меоварад ё ваколатҳои ташкилию амрдиҳӣ ва ё
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маъмурию хоҷагидориро анҷом медиҳад, ӯҳдадор аст, ки ҳангоми
интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳо дар мақомоти давлатӣ ба
хешутаборчигӣ, маҳалгароӣ ва пуштибонӣ ҳамчун зуҳуроти кирдорҳои
коррупсионӣ роҳ надиҳад.
10. Хизматчии давлатӣ, ки мансаби роҳбарикунандаро ишғол
менамояд, бояд ҷиҳати риояи одоб ва ташкили шароити мувофиқ
барои кори тобеони худ мусоидат намояд.
11. Хизматчии давлатӣ набояд то қабул намудани қарор,
фармоиш, амр ё дигар қарори шахси мансабдор ё мақомоти давлатие,
ки дар он фаъолият мекунад, маълумотро дар бораи онҳо, ҳамчунин
иттилооти нопурра ва дурӯғро паҳн намояд ва ё барои гирифтани
иттилооти хизматӣ, ки ба ваколати ӯ дохил намешавад, кӯшиш кунад.
12. Хизматчии давлатӣ дар доираи ӯҳдадориҳои мансабии худ
бояд ба фаъолияти воситаҳои ахбори омма оид ба иттилоотонии ҷомеа
дар бораи кори мақоми давлатӣ барои гирифтани иттилооти дақиқ, ки
қонунгузорӣ пешбинӣ кардааст, мусоидат намояд.
13. Хизматчии давлатӣ набояд пешниҳоди шаҳрвандон, гурӯҳҳои
иҷтимоӣ, ташкилотҳои касбӣ, намояндагони воситаи ахбори омма,
ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятиро, ки ба талаботи
Конститутсия
ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон мухолифанд, қабул намояд.
14. Хизматчии давлатӣ бояд ҷиҳати роҳ надодан ба бархӯрди
манфиатҳо, ҷиҳати танзими ҳолатҳои пайдошудаи бархӯрди манфиатҳо
мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон чора андешад ва
ҳаракатҳоеро, ки ба таъсири манфиатҳои шахсӣ, молумулкӣ (молиявӣ),
тиҷоратӣ ва дигар манфиатҳо иртибот доранд ва барои бовиҷдонона
иҷро кардани ӯҳдадориҳои мансабӣ монеа мешаванд, истисно намояд.
15. Хизматчии давлатӣ бояд ба кирдорҳои
коррупсионӣ
муқовимат намояд, ҷиҳати пешгирӣ ва рафъи онҳо тадбирҳо андешад,
ба гирифтан ва додани ҳар гуна тӯҳфаҳо барои иҷрои вазифаҳои
мақомоти давлатӣ ва ӯҳдадориҳои мансабии худ, аз ҷумла ҳангоми дар
сафари хизматӣ дар шакли моддӣ (пул, тӯҳфа) ва дар шакли
ғайримоддӣ (хизматрасонӣ), ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи
қонунгузорӣ, роҳ надиҳад.
16. Хизматчии давлатӣ бояд ба роҳбари худ ё мақомоти ҳифзи
ҳуқуқ дар бораи муроҷиати шахсон бо мақсади моил кардани ӯ барои
содир намудани кирдорҳои коррупсионӣ маълумот диҳад ва аз
иштирок дар амалҳое, ки беғаразии ӯ зери шубҳа қарор мегирад, даст
кашад.
17. Хизматчии давлатӣ набояд вазъи хизматии худро барои таъсир
расонидан ба фаъолияти мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракунии
шаҳрак ва деҳот, корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳо, новобаста аз
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шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва моликият, шахсони мансабдор, хизматчиёни
давлатӣ ва шаҳрвандон суйистифода намояд, дар аҳдҳо ва вазъияти
ихтилофнок иштирок намояд.
18. Хизматчии давлатӣ бояд воситаҳои давлатии (шабакаи
Интернет, шабакаи дохилӣ, почтаи электронӣ, телефон, факс,
нусхабардор, дигар таҷҳизот, воситаҳои нақлиёти хизматӣ, арзишҳои
моддию ғайримоддии) ба ӯ пешниҳодшударо барои манфиатҳои
хизматӣ истифода намояд.
19. Хизматчии давлатӣ ӯҳдадор аст интизоми давлатӣ ва
хизматиро риоя намояд.
20. Хизматчии давлатӣ набояд фикри худро оид ба масъалаҳои
сиёсати давлатӣ ва фаъолияти хизматӣ баён намояд, агар он:
- ба самтҳои асосии сиёсати давлат мувофиқ набошад;
- иттилооти хизматиро паҳн кунад, ки барои ба маълумоти умум
расонидани он иҷозат набошад ё сирри давлатӣ ва сирри дигари бо
қонун ҳифзшаванда бошад;
- нисбат ба шахсони мансабдори давлатӣ ифодаҳои аз одоб
берунро доро бошад.
21. Хизматчии давлатӣ бояд дар муносибатҳои хизматӣ ва
ғайрихизматӣ хоксору хушмуомила бошад.
22. Хизматчии давлатӣ бояд дар фаъолияти худ санъати сухан,
қоидаҳои умумии муошират ва пӯшидани либосро мутобиқи расмиёти
одоби корӣ риоя кунад.
23. Хизматчии давлатӣ бояд ба ташрифоварандагон таваҷҷуҳ
карда, ба арзи онҳо таҳаммулпазирона муносибат намояд ва ба онҳо
тартиби баррасии муроҷиатҳо ва қонунгузории дахлдорро фаҳмонда,
дар доираи салоҳият қарор қабул намояд.
24. Хизматчии давлатӣ ҳуқуқ дорад бо шаҳрвандони хориҷӣ
танҳо бо тартиби муқарраршуда мулоқоти корӣ ва гуфтушунид
гузаронад, бояд ҳангоми муошират бо шаҳрвандони хориҷӣ обрӯйи
мақомоти
давлатӣ ва Ҷумҳурии Тоҷикистонро паст назанад,
масъалаҳои ба доираи ӯҳдадориҳои мансабӣ дохил набударо муҳокима
нанамояд.
БОБИ 4. НАЗОРАТИ РИОЯИ КОДЕКСИ МАЗКУР. ТАРТИБИ
ТАШКИЛ ВА ФАЪОЛИЯТИ КОМИССИЯ ОИД БА ОДОБИ
ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ

25. Назорати риояи Кодекси мазкур дар мақоми давлатӣ аз
тарафи комиссия оид ба одоби хизматчии давлатӣ (минбаъд-комиссия)
амалӣ карда мешавад.
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26. Комиссия бо фармоиши (қарори, амри) роҳбари мақоми
давлатӣ дар ҳайати раис, котиб, аъзои комиссия иборат аз 3-7 нафар аз
ҳисоби хизматчиёни давлатӣ, аъзои кумитаи иттифоқи касаба таъсис
дода мешавад ва мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур
ва Низомномаи комиссия, ки аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ
тасдиқ карда мешавад, фаъолият менамояд. Ба ҳайати комиссия
мумкин
аст кормандони ташкилотҳои низоми мақоми давлатӣ, ки
хизматчии давлатӣ намебошанд, вакилони Маҷлисҳои маҳаллии
вакилони халқ ва вакилони Ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти дахлдор ворид
карда шаванд.
27. Роҳбари мақоми давлатӣ раиси комиссия буда наметавонад.
28. Номзадҳо ҷиҳати ворид (бозхонд) ба (аз) ҳайати комиссия дар
ҷаласаи ҳайати мушовара ва кумитаи иттифоқи касаба ба роҳбари
мақоми давлатӣ пешниҳод карда мешаванд.
29. Аъзои комиссия дар ҷаласа бе ҳуқуқи ивазшавӣ иштирок
мекунанд.
30. Комиссия аз рӯи асосҳои зерин ҷаласа доир менамояд:
- дастури роҳбари мақоми давлатӣ;
- муроҷиати хизматчии давлатӣ;
- муроҷиати хаттии шаҳрвандон;
- дар мавриди аз тарафи комиссия ошкор намудани ҳолатҳои
вайрон гардидани талаботи кодекси мазкур.
31. Ҷаласаҳои комиссия дар 3 моҳ як маротиба ва ё бе маҳдудияти
мӯҳлат аз рӯи зарурат гузаронида мешаванд.
32. Комиссия ҷаласаи худро дар муддати 14 рӯзи корӣ аз рӯзи
ошкор шудани ҳолатҳои вайрон гардидани талаботи Кодекси мазкур
мегузаронад.
33. Ҷаласаи комиссия ҳамон вақт салоҳиятнок ҳисобида мешавад,
ки дар кори он аз се ду ҳиссаи ҳайати он иштирок дошта бошанд.
34. Комиссия аз ҳисоби аъзои комиссия оид ба масъалаи дар
ҷаласаи комиссия баррасишаванда маърӯзачиро муайян менамояд ва аз
шахсони дахлдор оид ба ҳолати вайрон гардидани қоидаҳои Кодекси
мазкур баёнот мегирад.
35. Комиссия дар доираи салоҳияти худ аз натиҷаи муҳокима яке
аз қарорҳои зеринро қабул намуда, ба роҳбари мақоми давлатӣ
пешниҳод менамояд:
- дар бораи ба ҷавобгарии интизомӣ кашидани хизматчии
давлатӣ;
-дар бораи фиристодани мавод ҷиҳати баррасӣ ба мақоми
ваколатдори давлатӣ;
- дар бораи қатъ намудани баррасӣ.
36. Қарори комиссия дар ғоибии хизматчии давлатӣ бо овоздиҳии
аксарияти иштироккунандагони ҷаласа қабул карда мешавад. Ҳангоми
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баробар будани овозҳо овози раиси комиссия ҳалкунанда ҳисоб
меёбад.
37. Рафти ҷаласаи комиссия ва қарори он бо протокол ба
расмият дароварда мешавад. Дар рафти ҷаласа мумкин аст сабтҳои
аудиоӣ ва видеоӣ истифода гарданд, ки онҳо низ ба протокол замима
карда мешаванд.
38. Ба протокол раис ва котиби комиссия имзо мегузоранд.
39. Қарори комиссия ба роҳбари мақоми давлатӣ пешниҳод карда
шуда, барои татбиқи муҷозоти интизомӣ тибқи қонунгузорӣ асос
мегардад.
40. Роҳбари мақоми давлатӣ дар мавриди ошкор намудани
ҳолатҳои нопуррагӣ ё вайрон кардани талаботи Кодекси мазкур
метавонад маводро ҷиҳати баррасии иловагӣ ё такрорӣ ба комиссия
баргардонад.
41. Нисбати қарори комиссия ё қарори роҳбари мақоми давлатӣ
дар мӯҳлати як моҳи эътибори қонунӣ пайдо намудан ба комиссия,
роҳбари мақоми давлатӣ, мақомоти болоӣ, мақоми ваколатдори
соҳаи хизмати давлатӣ ё суд шикоят кардан мумкин аст, агар
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигареро муқаррар
накарда бошад.
42. Шикоятро мақоми дахлдор аз болои қарори комиссия ва ё
роҳбари мақоми давлатӣ баррасӣ намуда, дар сурати ошкор шудани
ҳолати риоя нагардидани тартиби муқарраргардидаи қонунгузорӣ ба
комиссия ва роҳбари мақоми давлатӣ дар бораи бекор кардани қарори
қабулшуда пешниҳод манзур менамояд.
43. Ба вазифаҳои комиссия дохил мешаванд:
- амалӣ намудани назорати иҷрои муқаррароти Кодекси мазкур
дар мақоми давлатӣ;
- баррасии ҳолатҳои вайрон намудани муқаррароти Кодекси
мазкур аз тарафи хизматчиёни давлатӣ;
- гузаронидани санҷиш ва рейдҳои ногаҳонӣ дар мақомоти
давлатӣ;
- доир намудани ҷаласаҳои комиссия;
- гирифтани баёноти шифоҳӣ ва хаттӣ аз хизматчиёни давлатии
дахлдор оид ба масъалаи баррасишаванда;
- бо тартиби муқарраргардида талаб намудани ҳуҷҷатҳо, мавод ва
иттилоот аз мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои дахлдор;
-ҷалб намудани коршиносон (экспертҳо), мутахассисон ва
кормандони дахлдори мақоми давлатӣ барои пешниҳоди хулоса;
-баррасии шикоятҳои хизматчиёни давлатӣ нисбат ба қарорҳои
комиссия;
- машварат додан ба хизматчиёни давлатӣ оид ба масъалаҳои
одоб;
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- гузаронидани чорабиниҳои омӯзишии Кодекси мазкур;
- фаҳмондадиҳии муқаррароти Кодекси мазкур.
44. Раиси комиссия:
- фаъолияти комиссияро ташкил менамояд ва онро роҳбарӣ
мекунад;
- рӯзномаи ҷаласаи комиссияро муайян мекунад;
- ҷаласаи комиссияро даъват менамояд ва ба он раисӣ мекунад;
- кормандони мақомоти давлатиро, ки баррасии масъала ба
ваколати онҳо мансуб аст, ба кори комиссия ҷалб менамояд;
- дар хусуси ворид намудан ба ҳайати комиссия ё бозхонди аъзои
он ба мушовараи мақоми давлатӣ таклиф пешниҳод менамояд;
- ба ҳуҷҷатҳои комиссия ва протоколи ҷаласаи комиссия имзо
мегузорад.
45. Котиби комиссия:
- кори комиссияро дар мувофиқа бо раиси комиссия ташкил
мекунад;
- коргузории комиссияро пеш мебарад;
- хизматчии давлатиро бо маводҳое, ки нисбаташ баррасӣ
мегарданд, на дертар аз 3 рӯз то оғози ҷаласаи комиссия шинос
менамояд;
- дар бораи ҷой ва вақти гузаронидани ҷаласаи комиссия аъзои
комиссия ва шахсонеро, ки нисбати онҳо ва аз рӯи муроҷиати онҳо
мавод баррасӣ карда мешавад, хабардор менамояд;
- протоколи ҷаласаи комиссияро тартиб медиҳад ва ба он имзо
мегузорад;
- хизматчии давлатиро бо қарори комиссия дар давоми 1 рӯзи
корӣ ва қарори роҳбари мақоми давлатӣ дар давоми 3 рӯзи корӣ
шинос менамояд;
- чорабиниҳои омӯзишии Кодекси мазкурро ташкил мекунад;
- фаҳмондадиҳии муқаррароти Кодекси мазкурро ба роҳ мемонад;
- фаъолияти комиссияро тарғиб менамояд.
46. Маводҳо оид ба вайрон кардани қоидаҳои Кодекси мазкур
нисбат ба аъзои комиссия, ба истиснои хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва
маъмурии категорияи олӣ, аз тарафи ҳайати мушовараи мақоми
давлатӣ, машварати назди раиси вилоят, шаҳр, ноҳия ё комиссия оид ба
одоби мақоми болоӣ баррасӣ карда мешаванд.
47. Маводҳо оид ба вайрон кардани қоидаҳои Кодекси мазкур
нисбат ба хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва маъмурии категорияи олӣ,
аъзои комиссия, ки хизматчиёни давлатии сиёсӣ ва категорияи олӣ
мебошанд, аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё дигар мақомоти давлатии дахлдор баррасӣ
карда мешаванд.
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БОБИ 5. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ
48. Риояи қоидаҳои Кодекси мазкур ӯҳдадории хизматчии давлатӣ
буда, риоя накардани он боиси ҷавобгарии муқаррарнамудаи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад.
49. Риояи меъёрҳои Кодекси мазкур ҳангоми гузаронидани
аттестатсия, баҳодиҳии фаъолият, иштирок дар озмун, таъин (интихоб)
кардани хизматчии давлатӣ ба мансаб, бо мукофотҳо сарфароз
гардонидан, рутба додан, дохил кардан ба захираи кадрҳо барои
ишғоли мансаби баландтар, таҳияи тавсифнома ё тавсиянома ва
ҳангоми ба ҷавобгарии интизомӣ кашидан
ба инобат гирифта
мешаванд.
50. Роҳбари мақоми давлатӣ бояд барои пешгирии вайрон
намудани қоидаҳои Кодекси мазкур тадбирҳои зеринро андешад:
- дар асоси пешниҳоди комиссия бо тартиби муқарраркардаи
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» татбиқ
намудани муҷозоти интизомӣ;
- гузаронидани машварату семинарҳо дар бораи
омӯзиши
Кодекси мазкур;
- андешидани дигар чораҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон манъ накардааст.
51. Ҳангоми дар амалу кирдорҳои хизматчии давлатӣ мавҷуд
будани аломатҳои таркиби ҷиноят ё кирдорҳои ҳуқуқвайронкунии
маъмурӣ, ки баррасии онҳо салоҳияти дигар мақомоти давлатӣ
мебошанд, маводи дахлдор бо тартиби муқарраргардида ба мақомоти
дахлдори ҳифзи ҳуқуқ ҷиҳати ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ва ё ба
мақомоти ваколатдори давлатӣ ҷиҳати ба ҷавобгарии маъмурӣ
кашидан фиристода мешаванд.
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ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Оид ба Низомнома дар бораи тартиби гузаронидани озмун
барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ
(Бо тағйиру иловаҳо аз 19.04.2017, №869, аз 18.02.2020, №1458)
Мутобиқи моддаи 18 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи хизмати давлатӣ»
ва
моддаи 51 Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» бо мақсади
ташкили низоми устувори интихобу
ҷобаҷогузории
кадрҳои
хизмати давлатӣ, ф а р м о н м е д и ҳ а м:

1. Низомнома дар бораи тартиби гузаронидани озмун барои
ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ тасдиқ карда
шавад (замима мегардад).
2. Вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот татбиқи
Низомномаи мазкурро таъмин намоянд.
3. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 майи соли
2009, №659 «Дар бораи тасдиқи Низомномаи тартиби гузаронидани
озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ» аз
эътибор соқит дониста шавад.
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
10 марти соли 2016, №647
Бо фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 10 марти соли 2016, №647
тасдиқ шудааст
Низомнома
дар бораи тартиби гузаронидани озмун барои ишғоли
мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ
I.
МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
1. Низомнома дар бораи тартиби гузаронидани озмун барои
ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ (минбаъд Низомнома) бо мақсади татбиқи моддаи 18 Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» таҳия гардида, қоидаҳои
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гузаронидани озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати
давлатиро танзим менамояд.
2. Озмун барои ишѓоли мансабњои холии маъмурии хизмати
давлатї
(минбаъд-озмун)
љињати
таъмини
баробарњуќуќии
шањрвандони Љумњурии Тољикистон (минбаъд-шањрвандон) њангоми
дохил шудан ба хизмати давлатї, интихоби кадрњои баландихтисосу
ќобилиятнок ба хизмати давлатї ва таъмини болоравии мансабии
хизматчиёни давлатї гузаронида мешавад (фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458).
3. Дар озмун довталабоне ҳуқуқи иштирок карданро доранд, ки
ба талаботи тахассусии мансаби холии маъмурии хизмати давлатӣ ва
Низомномаи мазкур мувофиқат мекунанд.
4. Таъини хизматчиёни давлатии маъмурӣ ба мансабҳои
маъмурии хизмати давлатӣ дар ҳолатҳои зерин бе озмун бо риояи
талаботи тахассусӣ сурат мегирад:
- ҳангоми бо амру фармонҳо ва розигии Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, фармоишу қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ таъин гардидан;
- барои мансабҳое, ки таъин ба онҳо тибқи қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусияти дуҷониба дорад (таъин бо гирифтани
розигии хаттӣ);
- барои мансабҳои интихобӣ;
- ҳангоми таъин намудан дар асоси тавсияи комиссияи
аттестатсионӣ;
- ҳангоми таъин намудан аз ҳисоби шахсоне, ки ба захираи
кадрҳои мақомоти давлатӣ барои ишғоли мансаби баландтар дохил
карда шудаанд;
- ҳангоми бо розигии хаттии хизматчии давлатӣ гузаронидан аз як
мансаб ба мансаби дигари холии баробар ва ё ба мансаби категорияи
пасттар дар ҳамон мақомоти давлатӣ;
- њангоми барќарор намудан ба мансаб ва дар ҳолатҳое, ки
мансаби ишғолнамуда ё мансаби ба он баробар тибқи санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон нигоҳ дошта мешавад
(фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458);
- хориx карда шуд (фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
18.02.2020, №1458);
-њангоми барњам додан, азнавташкилдињї, таљдиди маќоми
давлатї, ихтисори шумора ё воњидњои корї бо розигии хаттии
хизматчии давлатї таъин намудан ба мансаби баробар ё пасттар дар
маќоми давлатии азнавташкилёфта, њамон маќоми давлатї ё дигар
маќомоти давлатї (фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
18.02.2020, №1458);
- хориx карда шуд (фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
18.02.2020, №1458);
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- ҳангоми ҷойивазкунӣ (ротатсия) мувофиқи тартиби
муқарраргардида бо риояи талаботи тахассусӣ дар ҳамон мақомоти
давлатӣ ё дар дигар мақомоти давлатӣ;
- дар мақомоти давлатии навтаъсис танҳо ба мансабҳои
роҳбарони сохторҳои кадрӣ ва молиявӣ;
- ҳангоми маротибаи аввал тан{о дар мансаб{ои категорияи {афтум
таъин намудани шаҳрвандоне, ки тибқи квотаҳои давлатӣ ва (ё) роҳхати
мақомоти давлатӣ муассисаҳои олии таълимиро хатм кардаанд(фармони
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458).
5. Мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ (минбаъд мансабҳои холӣ) мансабҳои маъмурии хизмати давлатие (ба ғайр аз
мансабҳои маъмурии категорияи олӣ) эътироф карда мешаванд, ки дар
Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ
гардида, холӣ мебошанд.
6. Озмун дар сурати мавҷуд будани мансабҳои холӣ бо фармоиши
(rарори, амри) роҳбари мақоми давлатӣ эълон карда мешавад
(фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458).
7. Дар ҳолатҳои зарурӣ озмун барои ишғоли мансабҳои холии
мақомоти давлатӣ бо дастури Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Дастгоҳи иҷроияи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон карда мешавад, ки он низ тибқи талаботи
Низомномаи
мазкур гузаронида мешавад (фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.04.2017, №869).
8. Гузаронидани озмун дар дигар шаклҳои пешбининакардаи
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ мебошад.
9. Монеъ шудан ба иштироки шаҳрвандон ва хизматчиёни
давлатӣ дар озмун аз тарафи шахсони мансабдор ва дигар шахсони
барои гузаронидани озмун мутасаддӣ манъ аст.
10. Принсипҳои асосии гузаронидани озмун инҳо мебошанд:
- воқеъбинона, шаффоф ва холисона гузаронидани озмун ва
баҳогузорӣ ба довталабон;
- таъмини баробарҳуқуқии довталабон ҳангоми гузаронидани
озмун;
- таъмини болоравии мансабии хизматчиёни давлатї (фармони
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458).
11. Озмун аз давраҳои зерин иборат аст:
- таъсиси комиссияи озмуни мақоми давлатӣ;
- таҳия ва нашри эълон дар бораи гузаронидани озмун дар
воситаҳои ахбори омма, сомонаи мақоми ваколатдори соҳаи хизмати
давлатӣ ва сомонаи мақомоти дахлдори давлатӣ;
- шинос намудани довталабон бо дастурамали мансабии мансаби
холии ба озмун пешниҳодкардашуда ва номгӯи саволҳои озмун (аз
тарафи сохтори кадрии мақомоти давлатӣ);
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- қабули ариза ва ҳуҷҷатҳои довталабон;
- таҳияи рӯйхати умумии довталабоне, ки ҳуҷҷат супоридаанд;
- баррасии ҳуҷҷатҳои довталабон барои муайян намудани
мувофиқати онҳо ба талаботи тахассусӣ ва тартиб додани рӯйхати
кӯтоҳи довталабоне, ки ба суҳбат иҷозат дода мешаванд (фармони
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458);
- гузаронидани суҳбат бо довталабон, баҳоди{ӣ ва ҷамъбасти
натиҷаи озмун (фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
18.02.2020, №1458);
- баррасии такрории ҳуҷҷатҳои довталабон барои муайян
намудани мувофиқати онҳо ба талаботи тахассусӣ ва (ё) гузаронидани
озмуни такрорӣ дар ҳолатҳое, ки Низомномаи мазкур пешбинӣ
намудааст;
- татбиқи қарори комиссияи озмун.
12. Баррасии ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда ва суҳбат бо довталабон
бо тартиби пешбининамудаи Низомномаи мазкур анҷом дода мешавад.
13. Хароҷот вобаста ба иштироки довталаб дар озмун (омаду
рафт ба (аз) маҳалли гузаронидани озмун, иҷораи ҷойи истиқомат) аз
ҳисоби довталаб пардохт карда мешавад.
2.

ТАРТИБИ ТАШКИЛ ВА ФАЪОЛИЯТИ КОМИССИЯИ
ОЗМУН

14. Комиссияи озмун барои ишғоли мансабҳои холии мақоми
давлатӣ (минбаъд - комиссияи озмун) бо фармоиши (қарори, амри)
роҳбари мақоми давлатӣ, ки ҳуқуқи таъин ба мансабҳои холиро дорад,
дар ҳайати раис, котиб ва аъзои комиссияи озмун, иборат аз 5 то 9
нафар таъсис дода шуда, ба таври доимӣ амал менамояд. Роҳбари
мақоми давлатӣ ҳангоми зарурат метавонад бо фармоиши (қарори,
амри) худ ба ҳайати комиссияи озмун тағйирот ворид намояд (фармони
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458).
15. Ҳангоми бо дастури Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Дастгоҳи иҷроияи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон намудани озмун, комиссияи озмун низ
мумкин аст аз тарафи онҳо таъсис дода шавад (фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.04.2017, №869) .
16. Ба ҳайати комиссияи озмун аз рӯи мансаб роҳбари мақоми
давлатӣ (ё муовини ӯ), намояндагони воҳидҳои сохтории кадрӣ, ҳуқуқӣ,
иттифоқи касаба, дигар кормандони таҷрибадори мақоми давлатӣ,
ҳамчунин бо мувофиқа намояндагони ташкилотҳои илмӣ ё муассисаҳои
таҳсилоти касбии соҳавӣ, мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ
ворид карда мешаванд. Ба комиссияи озмун роҳбари мақоми давлатӣ (ё
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муовини ӯ) раисӣ менамояд. Дар кори комиссияи озмун роҳбари
воҳиди сохтории мақоми давлатӣ, ки ба он корманд қабул карда
мешавад, ҳуқуқ дорад иштирок намояд.
Намояндаи Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
кори комиссияи озмуни мақомоти давлатӣ метавонад бо ҳуқуқи ба{оди{b
иштирок намояд (фармон{ои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
19.04.2017, №869, аз 18.02.2020, №1458).
17. Ба ҳайати комиссияи озмуни мақомоти иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ вобаста ба озмуни мансабҳои холии маъмурии
хизмати давлатии сохторҳои мақомоти давлатии аз буҷети маҳаллӣ
маблағгузоришаванда ва мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот
намояндагони ҳамин мақомот дохил карда шуда, онҳо танҳо ҳангоми
суҳбат бо довталабони мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатии
мақомоти худ ҳуқуқи иштирок карданро доранд.
18. Фаъолияти комиссияи озмун дар шакли ҷаласа сурат мегирад.
Ҷаласаи комиссияи озмун ҳамон вақт босалоҳият ҳисобида мешавад,
ки дар кори он аз се ду ҳиссаи ҳайати комиссияи озмун иштирок дошта
бошанд.
19. Иштироки намояндаи мақоми марказии ваколатдори соҳаи
хизмати давлатӣ дар рафти гузаронидани суҳбат бо довталабон барои
ишғоли мансабҳои холӣ дар тамоми ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ё
иштироки намояндаи сохторҳои маҳаллии он дар рафти гузаронидани
суҳбат бо довталабон барои ишғоли мансабҳои холӣ дар ҳудуди
дахлдор ҳатмӣ мебошад. Намояндаи мақоми ваколатдор ҳуқуқи
ба{оди{b дорад. Дар бораи гузаронидани суҳбат бо довталабон
Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақоми
ваколатдор ва сохтори дахлдори маҳаллии он на дертар аз 3 рӯзи корӣ
пеш аз гузаронидани суҳбат ба таври хаттӣ хабардор карда мешаванд
(фармон{ои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.04.2017, №869, аз
18.02.2020, №1458).
20. Агар довталаб ба мансаби холии ба озмун пешниҳодшуда узви
комиссияи озмун бошад, ҳангоми гузаронидани озмуни ин мансаби
холӣ ӯ аз ҳайати комиссияи озмун хориҷ мегардад, ки ҳолати мазкур
дар протоколи баррасии ҳуҷҷатҳо нишон дода мешавад.
21. Комиссияи озмун вазифаҳои зеринро иҷро менамояд:
- муайян намудани вақт ва маҳалли баррасии ҳуҷҷатҳо ва
гузаронидани суҳбат бо довталабон;
- баррасии ҳуҷҷатҳои довталабон дар вақт ва маҳалли
муқарраргардида ҷиҳати муайян намудани мувофиқати онҳо ба
талаботи тахассусӣ, тартиб додани рӯйхати кӯтоҳи довталабон, ки ба
суҳбат иҷозат дода шудаанд;
- муайян намудани зарурат ва гузаронидани кори хаттӣ ё санҷиши
тестӣ бо довталабон;
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- гузаронидани суҳбат бо довталабон дар вақт ва маҳалли
муқарраргардида;
- ҷамъбасти натиҷаи озмун ва пешниҳоди он барои баррасӣ ба
роҳбари мақоми давлатӣ;
- гузаронидани озмуни такрорӣ (дар ҳолатҳои пешбининамудаи
Низомномаи мазкур).
22. Барои тартиб додани ҳуҷҷатҳо ва санадҳои комиссияи озмун,
даъвату гусели довталабон, гурӯҳи мусоидат дар ҳайати ёрдамчии
(ёрдамчиёни) маъмурии комиссияи озмун ташкил карда мешавад.
Котиби комиссияи озмун ва аъзои гурўњи мусоидат њуќуќи
бањодињии довталабонро надоранд (фармони Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458 ).
23. Ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ оид ба
гузаронидани озмун, мусоидат ва назорати кори комиссияҳои озмун аз
тарафи мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ва сохторҳои
дахлдори маҳаллии он анҷом дода мешавад.
3. ЭЪЛОН ДАР БОРАИ ГУЗАРОНИДАНИ ОЗМУН
24. Таҳияи эълон дар бораи гузаронидани озмун, нашри эълон дар
воситаҳои ахбори омма, ҷой додани он дар сомонаи мақоми
ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ва сомонаи мақомоти дахлдори
давлатӣ аз тарафи воҳиди сохтории кадрии мақомоти давлатӣ анҷом
дода мешавад.
25. Эълон дар бораи гузаронидани озмун маълумоти зеринро дар
бар мегирад:
- номи мақоми давлатӣ;
- номи мансабҳои холӣ бо нишон додани андозаи музди меҳнат;
- талаботи асосӣ нисбат ба довталабон, ки дар асоси талаботи
тахассусӣ муайян карда мешаванд;
- муҳлати қабули ҳуҷҷатҳо (дар муҳлати 21 рӯз аз рӯзи нашри
якуми эълон дар бораи гузаронидани озмун);
- нишон додани маҳалли ҷойгиршавӣ, суроға, нишонии сомона,
суроғаи электронӣ, рақами телефон ва факси мақоми давлатӣ (бо
мақсади гирифтани маълумоти иловагӣ);
- дигар иттилооти иловагӣ, ки ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ
мухолиф нест.
26. Ҳангоми дар сомонаи мақоми давлатӣ ҷой додани эълон дар
бораи гузаронидани озмун ба ғайр аз маълумоти дар банди 25
Низомномаи мазкур нишондодашуда, боз дастурамалҳои мансабии
мансабҳои холии ба озмун пешниҳодгардида ва номгӯи саволҳои озмун
ҷой дода мешаванд.
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3.

ҚАБУЛ, БАРРАСИИ ҲУҶҶАТҲО ВА СУҲБАТ БО
ДОВТАЛАБОН

27. Довталабон барои иштирок дар озмун ҳуҷҷатҳои зеринро
шахсан ва ё тариқи электронӣ пешниҳод менамоянд:
- ариза ба унвони роҳбари мақоми давлатӣ бо шакли дар замимаи
1 пешбинигардида;
- варақаи шахсии баҳисобгирии кадрҳои (бо 2 дона акси андозаи
4х6);
- тарҷумаи ҳол;
- нусхаи ҳуҷҷатҳо дар бораи таҳсилот;
- нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ (ба ғайр аз ҳолатҳое, ки шахс собиқаи
меҳнатӣ надорад);
- маълумотнома оид ба вазъи саломатӣ дар шакли 038 УЕ;
- нусхаи гувоҳномаи рақами мушаххаси андозсупоранда;
- эъломия дар бораи даромадњо ва вазъи молумулкии худ
(фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458 );
- нусхаи шиноснома;
- нусхаи билети ҳарбӣ (барои шахсоне, ки хизмати ҳарбиро адо
намудаанд).
28. Довталабон метавонанд оид ба таҷрибаи кор ва сатҳи касбии
худ маълумоти иловагӣ (нусхаи ҳуҷҷатҳо дар бораи дараҷа ва
унвони илмӣ, такмили ихтисос, номгӯи корҳои илмӣ, тавсифномаҳо,
тавсияҳо) пешниҳод намоянд.
29. Ариза ва ҳуҷҷатҳо аз тарафи довталабон бояд дар муҳлати
муқарраргардида пешниҳод карда шаванд.
30. Воҳиди сохтори кадрии мақомоти давлатӣ руйхати умумии
довталабонро таҳия карда, онро бо ариза ва ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда ба
роҳбари мақоми давлатӣ манзур менамояд. Роҳбари мақоми давлатӣ
рӯйхати умумии довталабон, ариза ва ҳуҷҷатҳои онҳоро барои баррасӣ ба
комиссияи озмун ирсол мекунад.
31. Комиссияи озмун баъди анҷоми қабули ҳуҷҷатҳо дар давоми 7
рӯзи корӣ ҳуҷҷатҳои пешниҳодшударо баррасӣ намуда, мувофиқати
довталабонро ба талаботи тахассусӣ нисбат ба мансабҳои холӣ муайян
карда, дар бораи ба суҳбат иҷозат додан ё надодани онҳо, меъёри холи
гузариши довталабон, вақт ва маҳалли баргузории суҳбат бо довталабон
(на дертар аз 3 рӯзи корӣ баъди баррасии ҳуҷҷатҳо) қарор қабул намуда, аз
ин хусус довталабони ба суҳбат иҷозат додашударо хабардор менамояд.
Довталабони ба суҳбат иҷозат доданашуда низ дар ҳамин муҳлат огоҳ
карда мешаванд (фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.04.2017,
№869).
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32. Қарори комиссияи озмун дар бораи баррасии ҳуҷҷатҳо дар
шакли протокол таҳия карда шуда, аз ҷониби раиси комиссия, аъзо ва
котиби комиссияи озмун имзо карда мешавад. Ба протокол дар бораи
баррасии ҳуҷҷатҳо рӯйхати кӯтоҳи довталабони ба суҳбат иҷозат
додашуда замима мегардад.
33. Суњбат бо довталабон дар ваќт ва мањалли муќарраргардида
гузаронида мешавад. Дар њолати бо сабаби узрнок таѓйир ёфтани санаи
гузаронидани суњбат бо довталабон (минбаъд – суњбат), бо ќарори
комиссияи озмун суњбат ба ваќти дигар гузаронида шуда, дар ин хусус
Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, маќоми
ваколатдори соњаи хизмати давлатї, аъзои комиссияи озмун ва
довталабон огоњонида мешаванд (фармони Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458 ).
34. Хориx карда шуд (фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 18.02.2020, №1458);
35. Ҳангоми ба тариқи электронӣ пешниҳод кардани ҳуҷҷатҳо
барои иштирок дар озмун довталаб дар суҳбат ҳуҷҷатҳои аслиро
пешниҳод менамояд.
36. Барои муайян кардани сифатњои касбї ва ќобилияти кории
довталабон мумкин аст аз санҷиши пешакӣ (навиштани кори хаттӣ,
санҷиши тестӣ) (минбаъд - санҷиши пешакӣ) истифода карда шавад.
Дар чунин ҳолатҳо довталабон ба санҷиши инфиродӣ-ё гурӯҳӣ пеш аз
суҳбат фаро гирифта, барои гузаронидани санҷиши пешакӣ
мутахассисон ҷалб карда мешаванд. Вақт, маҳалли баргузории
санҷиши пешакӣ ва меъёри холи (баҳои) гузариш аз санҷиши пешакӣ
бо қарори комиссияи озмун ҳангоми баррасии ҳуҷҷатҳо муайян карда
мешавад. Дар сурати доир шудани санҷиш ва ба даст наовардани холи
(баҳои) гузариш довталабон ба суҳбат иҷозат дода намешаванд ва дар
ин хусус комиссияи озмун дар шакли протокол қарор қабул менамояд.
Бањои кори хаттї њангоми суњбат ба назар гирифта мешавад
(фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.02.2020, №1458).
37. Суњбат бо њар як довталаб алоњида гузаронида мешавад.
Дар рафти суњбат сатњи донишњои касбї ва ќобилияти кории
довталабон, ки дар вараќаи бањодињии сифатњои касбї ва ќобилияти
кории довталабон пешбинї шудаанд, муайян карда мешавад (замимаи 2).
Меъёри бањодињї аз 2 то 5 хол муќаррар мегардад. Аз натиљаи суњбат
барои занон ва њамчунин шахсоне, ки хизмати њарбиро тибќи даъват
адо намуда, бори аввал ба хизмати давлатї дар маќомоти давлатї ва
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот ќабул мегарданд, се хол
илова карда мешавад (фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
18.02.2020, №1458).
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38. Рафти суҳбат бо довталабон ва қарори комиссияи озмун дар
шакли протокол бо сабти мухтасари саволу ҷавоб ба расмият
дароварда шуда, он аз тарафи раис, аъзо, намояндагони Дастгоҳи
иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақоми ваколатдори соҳаи
хизмати давлатӣ ва котиби комиссияи озмун имзо карда мешавад. Дар
рафти суҳбат мумкин аст аз таҷҳизоти техникии сабт истифода карда
шавад. Дар хусуси истифодаи таҷҳизоти техникии сабт дар протоколи
ҷаласаи ҷамъбастии комиссияи озмун қайд гардида, довталаб дар ин
хусус огоҳ карда шуда, сабтҳо ба протокол бо имзои довталаб замима
карда мешаванд (фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
19.04.2017, №869).
39. Ҷаласаи ҷамъбастии комиссияи озмун баъди анҷоми суҳбат бо
довталабон баргузор гардида, номзадҳо барои ишғоли мансабҳои холӣ
тавсия дода мешаванд. Қарори комиссияи озмун дар ғоибии довталаб
қабул карда мешавад. Довталаб дар ҳолати ба даст овардани баҳои
баландтари холи гузариши муқарраршуда аз озмун гузашта ҳисобида
мешавад. Ҳангоми баробар будани холи гузариши довталабон ба
мансаби холии дахлдор довталаби аз озмун гузашта бо пешниҳоди
раиси комиссияи озмун муайян карда мешавад. Комиссияи озмун ҳуқуқ
дорад довталабро тибқи натиҷаҳои суҳбат ба мансаби холии
категорияи баробар ё пасттари ҳамин мақоми давлатӣ бо риояи
талаботи тахассусӣ тавсия намояд.
Дар чунин њолат таъин бояд дар муњлати то 6 моњ амалї карда
шавад (фармон{ои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.04.2017,
№869, аз 18.02.2020, №1458).
40. Қарори комиссияи озмун барои татбиқ ба роҳбари мақоми
давлатӣ пешниҳод карда мешавад ва он ҷиҳати таъин ба мансабҳои
холӣ асос мегардад.
41. Дар сурати ба суҳбат ҳозир нашудани довталаб, ӯ аз озмун
нагузашта ҳисобида мешавад.
42. Агар дар озмун номзадҳо барои ишғоли мансабҳои холӣ
муайян нагарданд, тибқи муқаррароти Низомномаи мазкур аз нав
озмун эълон карда мешавад.
43. Довталаб на дертар аз 5 рӯзи кории баъди ҷамъбасти озмун бо
тариқи хаттӣ, почтаи электронӣ ва телефон аз натиҷаи суҳбат хабардор
карда мешавад.
44. Ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи довталабоне, ки ба суҳбат иҷозат
дода нашудаанд ё аз озмун нагузаштаанд, дар асоси муроҷиати
довталаб бо гирифтани забонхат баргардонида мешаванд. Ин ҳуҷҷатҳо
мумкин аст дар давоми 3 соли баъди ҷамъбасти озмун дар воҳиди
сохтории кадрии мақоми давлатӣ нигоҳ дошта шаванд.
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4. ТАЪИНИ ДОВТАЛАБ БА МАНСАБИ ХОЛӢ
45. Роҳбари мақоми давлатӣ дар асоси қарори комиссияи озмун
довталаби барои ишғоли мансабҳои холӣ тавсияшударо дар муҳлати на
дертар аз 5 рӯзи корӣ ба мансаб таъин менамояд. Дар вақти таъин ба
мансаби маъмурии хизмати давлатӣ бояд талаботи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар бораи қабул ба хизмати давлатӣ риоя карда шавад.
46. Ошкор намудани маълумоти нодурусти пешниҳоднамудаи
довталаб, ки боиси тавсияи мусбии комиссияи озмун гардидааст, барои
рад намудани таъини довталаб ба мансаби холӣ асос мегардад.
47. Дар сурати ҳозир нагардидани довталаб ҳангоми таъин ё аз
таъин ба мансаб даст кашидани довталаб, мансаб холӣ дониста шуда,
аз нав озмун эълон карда мешавад.
48. Роҳбари мақоми давлатӣ ҳуқуқ дорад, қарори комиссияи
озмунро дар бораи ба мансаби холӣ таъин намудани довталаб бо
далелҳои асоснок рад ё гузаронидани озмуни такрориро таъин намояд.
49. Мақоми давлатӣ ӯҳдадор аст на дертар аз 10 рӯзи кории
баъди ҷамъбасти озмун оид ба натиҷаи озмун ба мақоми ваколатдори
соҳаи хизмати давлатӣ бо шакли дар замимаи 3 пешбинишуда
маълумот пешниҳод намояд.
5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ
50. Ҳангоми гузаронидани озмун роҳбари мақоми давлатӣ,
кормандони воҳиди сохтории кадрии мақоми давлатӣ, аъзои комиссияи
озмун, гурӯҳи мусоидат ва довталабон ӯҳдадоранд талаботи санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Низомномаи мазкурро риоя
намоянд.
51. Ҳуҷҷатҳои тартибдодаи комиссияи озмун дорои нишонаи «Барои
истифодаи хизматӣ» мебошанд. Довталаб ҳуқуқ дорад бо ҳуҷҷатҳои
комиссияи озмун дар қисме, ки ба ӯ дахл доранд, шинос шавад.
52. Довталаб ҳуқуқ дорад аз қарори комиссияи озмун ё роҳбари
мақоми давлатӣ ба мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ё суд
шикоят намуда, бекор кардани қарор дар бораи рад намудани ба
мансаби холӣ таъин намудан ва ё гузаронидани озмуни такрориро
талаб кунад.
53. Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ шикояти
довталабро нисбати қарори комиссияи озмун ва (ё) роҳбари
мақоми давлатӣ баррасӣ намуда:
- дар сурати ошкор шудани ҳолати риоя нагардидани талаботи
Низомномаи мазкур ба роҳбари мақоми давлатӣ дар бораи бекор
кардани қарори қабулшуда пешниҳод манзур менамояд;
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- дар сурати тасдиқ нагардидани далелҳои шикоят ба мақомоти
давлатӣ ва довталаб хаттӣ хабар медиҳад.
54. Роҳбари мақоми давлатӣ ё бо супориши ӯ комиссияи озмун
пешниҳоди мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатиро дар давоми
на дертар аз 10 рӯзи корӣ баррасӣ менамоянд. Роҳбари мақоми
давлатӣ ё комиссияи озмун метавонанд қарори пештар қабулшудаи
худро бекор ва қарори нав (дар бораи таъин ба мансаб ё гузаронидани
озмуни такрорӣ) қабул кунанд ё пешниҳоди мақоми ваколатдори соҳаи
хизмати давлатиро бо далелҳои асоснок рад намоянд.
55. Бекор кардани қарори қаблан қабулшуда аз тарафи комиссияи
озмун барои бекор кардани қарори роҳбари мақоми давлатӣ ва қабули
қарори нав (дар бораи таъин ба мансаб ё гузаронидани озмуни
такрорӣ) асос мегардад.
56. Агар аз тарафи комиссияи озмун ва роҳбари мақоми
давлатӣ қарорҳои қаблан кабулшуда бекор карда нашаванд, мақоми
ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ва довталаб ҳукуқ доранд ба суд
муроҷиат намоянд.
57. Озмуни такрорӣ бе эълон кардани озмун тибқи муқаррароти
Низомномаи мазкур на дертар аз 5 рӯзи кории баъди бекор кардани
қарори комиссияи озмун бо иштироки намояндагони Дастгоњи иљроияи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақоми ваколатдори соҳаи хизмати
давлатӣ, роҳбари мақоми давлатӣ, ҳайати комиссияи озмун ё ҳайати
нави комиссияи озмун бо довталабони дахлдор гузаронида мешавад
(фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19.04.2017, №869).
58. Қарори қабулкардаи комиссияи озмун аз натиҷаи озмуни
такрорӣ барои қабули қарори дахлдори роҳбари мақоми давлатӣ асос
мегардад. Роҳбари мақоми давлатӣ аз рӯи қарори нави комиссияи
озмун дар муҳлати на дертар аз 5 рӯзи корӣ қарори дахлдор қабул
карда, дар ин бора мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ва
довталабро хабардор менамояд.
59. Барои риоя накардани талаботи Низомномаи мазкур
шахсони
масъули
мақомоти
давлатї
тибқи
тартиби
муқаррарнамудаи қонунгузории Љумњурии Тољикистон ба
љавобгарї кашида мешаванд (фармони Президенти Љумњурии
Тољикистон аз 19.04.2017, №869).
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Замимаи 1
ба Низомнома дар бораи тартиби
гузаронидани озмун барои ишғоли
мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ
Ба унвони роҳбари мақоми давлатӣ
________________________________
Аз номи довталаб

________________________________
(насаб, ном, номи падар)

________________________________
(суроғаи љойи истиқомат)

АРИЗА
Хоҳиш менамоям, ки ба ман барои иштирок намудан дар
озмун барои ишғоли мансаби холии___________________________
(номи мансаби холї)

___________________________________________________________
(номи мақоми давлатӣ)

иљозат дода шавад.
Ба ариза ҳуљљатҳои зерин замима мегарданд:
___________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________
Барои мављуд набудани мамониатҳои муқаррарнамудаи
Қонуни Љумҳурии Тољикистон "Дар бораи хизмати давлатӣ",
Қонуни Љумҳурии Тољикистон "Дар бораи мубориза бар зидди
коррупсия" ва дигар санадҳои меъёрии ҳукуқии Љумҳурии
Тољикистон дар бораи қабул ба мансаби давлатӣ, аслӣ будани
ҳуљљатҳои пешниҳодшуда ва дурустии маълумоти онҳо масъул
мебошам.
Барои санљиши ҳуљљатҳои пешниҳоднамудаам розӣ мебошам.
__________

_________________________

(имзо)

(насаб, ном, номи падар)

« ____»________соли 20_______
(санаи пешниҳоди ариза)
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ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи Феҳристи мансабҳои давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
(бо тағйиру иловаҳо аз 27.12.2016, №794; аз 3.08.2017, №907; аз
26.09.2017, №939; аз 31.10.2017, №955; аз 21.06.2018, №1066; аз
8.08.2018, №1083; аз 01.10.2018, №1112, 16.11.2019, №1374 )
Бо мақсади ба танзим даровардани мансабҳои давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва мутобиқи моддаҳои 9, 10 Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар
бораи хизмати давлатӣ» ва моддаҳои 42, 51
Тоҷикистон
«Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ»
Қонуни Ҷумҳурии
ф а р м о н
м е д и ҳ а м:

1. Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ
карда шавад (замима мегардад).
2. Роҳбарони мақомоти иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот дар давоми як
моҳ номгӯи мансабҳои давлатии хизмати давлатии мақомоти худро ба
Феҳристи мазкур мутобиқ намоянд ва зимни таъсиси мансабҳои нави
маъмурии хизмати давлатӣ муқаррароти Феҳристи мазкурро ба инобат
гиранд.
3. Фармонҳои зерини Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
эътибор соқит дониста шаванд:
- аз 2 августи соли 2008, №503 «Дар бораи Феҳристи мансабҳои
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»;
- аз 24 июли соли 2009, №678 «Дар бораи ворид намудани тағйиру
иловаҳо ба фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи
соли 2008, №503 «Дар бораи Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон»;
- аз 2 сентябри соли 2010, №921 «Дар бораи ворид намудани
тағйиру иловаҳо ба Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2
августи соли 2008, №503 тасдиқ карда шудааст»;
- аз 26 июли соли 2013, №1468 «Дар бораи ворид намудани
тағйиру иловаҳо ба Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон»;
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- аз 17 марти соли 2014, №180 «Дар бораи ворид намудани
тағйиру иловаҳо ба Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон»;
- аз 1 апрели соли 2014, №183 «Дар бораи ворид намудани илова
ба фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2008,
№503»;
4. Банди 3 фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июли
соли 2015, №523 «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба баъзе
фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» хориҷ
карда шуда,
бандҳои 4-6 мутаносибан бандҳои 3-5 ҳисобида шаванд.
Президенти
ҶумҳурииТоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
15 августи соли 2016, №737
Бо фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 15 августи соли 2016,
№737 тасдиқ шудааст
ФЕҲРИСТИ
МАНСАБҲОИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ФАСЛИ I. МАНСАБҲОИ ДАВЛАТИИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Муовини
якуми
Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Муовини якуми Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Муовини Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Муовини Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Раиси Кумитаи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
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Раиси Кумитаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Раиси Комиссияи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Раиси Комиссияи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Муовини Раиси Кумитаи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Муовини Раиси Кумитаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Узви Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Раиси Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Раиси Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Муовини якуми Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Муовини якуми Раиси Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Муовини Раиси Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Муовини Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Муовини Раиси Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Судяи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Судяи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Судяи Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Судяи суди ҳарбӣ
Судяи суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, суди вилоят,
суди шаҳри Душанбе
Судяи суди иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
суди иқтисодии вилоят, суди иқтисодии шаҳри Душанбе
Судяи суди шаҳр, ноҳия
Раиси Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Ҷумҳурии
Тоҷикистон (фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 16.11.2019,
№1374 )
Муовини раиси Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии
Ҷумҳурии Тоҷикистон (фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз
16.11.2019, №1374 )
Узви Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Ҷумҳурии
Тоҷикистон (фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 16.11.2019,
№1374 )
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ФАСЛИ II. МАНСАБҲОИ ДАВЛАТИИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ
БОБИ 1. МАНСАБҲОИ СИЁСИИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ
Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якум ва муовинони ӯ
Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
муовини якум ва муовини ӯ
Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазири Ҷумҳурии Тоҷикистон
Раиси Кумитаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Муовини ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
(хориx карда шуд аз 16.11.2019, №1374 )
Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Котиби Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовини ӯ
Раиси Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон
Раиси Кумитаи рушди маҳали назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Директори Агентии хизмати давлатии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Директори Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо
коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Директори Агентии назорати маводи нашъаовари назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Директори Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон
Намояндаи доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди Созмони
Милали Муттаҳид
Роҳбари Дастгоҳи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Роҳбари Дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Раиси кумитаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Сардори хадамоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Директори агентии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Сардори саридораи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
Раиси вилоят
Раиси шаҳри Душанбе
Раиси шаҳр, ноҳия
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БОБИ 2. МАНСАБҲОИ МАЪМУРИИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ
§1. Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мансабҳои категорияи олӣ
Сардори раёсат
Мудири котиботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Сардори Хадамоти ташрифоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Котиби матбуотӣ – сардори Хадамоти матбуоти Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мушовири калони бахши ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Референти калони котиботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мушовири бахши ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Муовини сардори раёсат
Муовини сардори Хадамоти ташрифоти Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мудири котиботи Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мудири шўъба
Сардори
маркази
технологияҳои
иттилоотӣ
ва
коммуникатсионӣ (бо ҳуқуқи раёсат)
Сардори ҳисобдории марказӣ (бо ҳуқуқи раёсат)

Мансабҳои категорияи якум
Муовини сардори маркази технологияҳои иттилоотӣ ва
коммуникатсионӣ (бо ҳуқуқи раёсат)
Муовини мудири шӯъба
Муовини сардори Хадамоти матбуотии Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Муовини сардори ҳисобдории марказӣ (бо ҳуқуқи раёсат)
Мудири бахш
Референти калони Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Нозири давлатӣ
Референти котиботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Референти котиботи Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон
Муовини сардори Идораи хоҷагӣ
Мансабҳои категорияи дуюм
Референти Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Референти муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон
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Референти муовини Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон
Сармутахассис
Машваратчии калон
Мудири шӯъбаи Идораи хоҷагӣ
Мансабҳои категорияи сеюм
Муовини мудири шӯъбаи Идораи хоҷагӣ
Мудири бахши Идораи хоҷагӣ
Сармутахассиси Идораи хоҷагӣ
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи чорум
Мутахассиси пешбари Идораи хоҷагӣ
Мутахассис
§2. Дастгоҳҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини Роҳбари Дастгоҳи Маҷлиси миллӣ
Муовини якуми Роҳбари Дастгоҳи Маҷлиси намояндагон
Муовини Роҳбари Дастгоҳи Маҷлиси намояндагон
Мудири шӯъба
Мудири котибот
Котиби матбуотӣ
Намояндаи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ассамблеяи
байнипарлумонии давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва
дигар ташкилотҳои байналмилалии парлумонӣ
Мансабҳои категорияи якум
Муовини мудири шӯъба
Муовини мудири котибот
Мушовири калони Раиси Маҷлиси намояндагон
Мушовири калони муовини якум ва муовинони Раиси Маҷлиси
намояндагон
Мушовири муовини якум ва муовинони Раиси Маҷлиси
намояндагон
Мушовири калони Кумита
Ёрдамчии Раис
Мансабҳои категорияи дуюм
Мудири бахш
Мушовири Кумита
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Мансабҳои категорияи сеюм
Мансабҳои категорияи чорум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи панҷум
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мутахассис

Мансабҳои категорияи ҳафтум

§3. Дастгоҳҳои мақомоти ҳокимияти судӣ
1) Дастгоҳи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мансабҳои категорияи олӣ
Роҳбари дастгоҳ
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии раис
Ёрдамчии судя
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Котиби маҷлиси судӣ
Мутахассис
2) Дастгоҳи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
2.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Роҳбари дастгоҳ
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
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Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мудири бахш
Ёрдамчии раис
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи чорум
Мансабҳои категорияи панҷум

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Тарҷумон
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Котиби маҷлиси судӣ
Мутахассис
2.1.1) Маркази таълимии судяҳои назди Суди Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мансабҳои категорияи олӣ
Директор
Мансабҳои категорияи якум
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини директор
Мансабҳои категорияи сеюм
Мансабҳои категорияи чорум
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
2.2) Дастгоҳҳои судҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо, ноҳияҳо ва судҳои ҳарбии
гарнизонҳо
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии раис
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
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Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Пристави судӣ
Тарҷумон
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Котиби суд
Котиби маҷлиси судӣ
Мутахассис
3) Дастгоҳи Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон
3.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Роҳбари дастгоҳ
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии раис
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Тарҷумон
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Котиби маҷлиси судӣ
Мутахассис
3.2) Дастгоҳҳои судҳои иқтисодии Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мансабҳои категорияи панҷум
Мансабҳои категорияи шашум
-
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Мансабҳои категорияи ҳафтум

Котиби суд
Котиби маҷлиси судӣ

§4. Дастгоњи Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии
Ҷумҳурии Тоҷикистон (фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз
16.11.2019, №1374 )
Мансабҳои категорияи олӣ
Мансабҳои категорияи якум
Ёрдамчии раис
Сардори шуъба
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори шуъба
Мансабҳои категорияи сеюм
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
§5. Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Роҳбари дастгоҳи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон
Мансабҳои категорияи якум
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори шӯъба
Ёрдамчии Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон
Ёрдамчии Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кўдак
Мансабҳои категорияи сеюм
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи чорум
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
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Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
2) Намояндагиҳои Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳру ноҳияҳо
Мансабҳои категорияи чорум
Роҳбари намояндагӣ
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
§6. Дастгоҳи Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини раис
Роҳбари дастгоҳ
Сараудитор
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи якум
Муовини сардори раёсат-сардори шӯъба
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи дуюм
Ёрдамчии раис
Мансабҳои категорияи сеюм
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи чорум
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
§7. Мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон
1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
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Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
* Эзоҳ: ба ғайр аз кормандони прокурорӣ ва тафтишотӣ.
2) Прокуратураи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе, нақлиёт, шаҳрҳо ва ноҳияҳо*
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
* Эзоҳ: ба ғайр аз кормандони прокурорӣ ва тафтишотӣ.
§8. Мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
1) Дастгоҳи Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мансабҳои категорияи олӣ
Машваратчии калон - мудири шӯъба
Машваратчӣ
Мансабҳои категорияи якум
Мансабҳои категорияи дуюм
Ёрдамчии котиб
Мансабҳои категорияи сеюм
Мансабҳои категорияи чорум
Мутахассис
Мансабҳои категорияи панҷум
Мансабҳои категорияи шашум
Мансабҳои категорияи ҳафтум
-
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2) Кумитаи рушди маҳали назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми раис
Муовини раис
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии раис
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
3) Агентии хизмати давлатии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
3.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми директор
Муовини директор
Мансабҳои категорияи якум
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи сеюм
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии директор
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
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3.2) Шӯъбаҳои Агентии хизмати давлатии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, бахши
минтақавии Агентӣ дар шаҳри Кӯлоби
вилояти Хатлон
Мансабҳои категорияи якум
Сардори шӯъба (фармони Президенти ҶТ аз 21.06.2018, №1066)
Мансабҳои категорияи дуюм
(фармони Президенти ҶТ аз 21.06.2018, №1066)
Мансабҳои категорияи сеюм
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
4) Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза
бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон*
4.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми директор
Мансабҳои категорияи якум
Сардори сарраёсат
Муовини сардори сарраёсат- сардори раёсат
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Муовини сардори раёсат - сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Муовини сардори шӯъба- мудири бахш
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
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Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис
*Эзоҳ: ба ғайр аз кормандони ҳифзи ҳуқуқ.

4.2) Раёсатҳои Агентӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шӯъбаҳои минтақавии он дар водии
Зарафшон, шаҳри Кӯлоб, минтақаи Рашт ва гурӯҳи
ноҳияҳои водии Ҳисор*
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат-сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи сеюм
Муовини сардори шӯъба- мудири бахш
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
*Эзоҳ: ба ғайр аз кормандони ҳифзи ҳуқуқ
5) Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
5.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми директор
Муовини директор
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии директор
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
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5.2) Сарраёсатҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе, раёсату шӯъба ва бахшҳои Агентӣ дар шаҳру
ноҳияҳо
Мансабҳои категорияи якум
Сардори сарраёсат
Муовини сардори сарраёсат
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Муовини сардори раёсат- сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
§9. Вазоратҳо ва кумитаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
1) Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
1.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми вазир
Муовини вазир
Мансабҳои категорияи якум
Сардори сарраёсат*
Муовини сардори сарраёсат-сардори раёсат
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии вазир
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
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Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис
*Эзоҳ: ба ғайр аз сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ.
1.2) Раёсатҳои адлияи Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
1.3) Саридораи нотариалии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, идораҳои
нотариалии давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо
Мансабҳои категорияи якум
Сарнотариуси давлатии саридораи нотариалии давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сарнотариуси давлатии саридораи нотариалии давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мансабҳоикатегорияи сеюм
Нотариуси давлатии саридораи нотариалии давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Нотариуси давлатӣ- бойгонидори саридораи нотариалии
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Нотариуси калони давлатии идораи нотариалии давлатии
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо
Мансабҳои категорияи чорум
Нотариуси давлатии идораи нотариалии давлатии Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо
Нотариуси давлатӣ- бойгонидори идораи нотариалии давлатии
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо
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Мансабҳои категорияи панҷум
Нотариуси калони давлатии идораи нотариалии шаҳр, ноҳия
Мансабҳои категорияи шашум
Нотариуси давлатии идораи нотариалии шаҳр, ноҳия
Мансабҳои категорияи ҳафтум
1.4) Раёсати асноди ҳолати шаҳрвандӣ, шӯъбаҳо ва бахшҳои сабти
асноди ҳолати шаҳрвандӣ, шӯъбаҳо-хонаҳои ақди никоҳ дар вилоятҳо
ва шаҳру ноҳияҳо
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат - сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Сардори шӯъба-мудири хонаи ақди никоҳ
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
2) Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон
2.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми вазир
Муовини вазир
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии вазир
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
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Мутахассис

Мансабҳои категорияи ҳафтум

2.2) Сарраёсат, раёсат, шӯъба ва бахшҳои кишоварзӣ дар Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо*
Мансабҳои категорияи якум
Сардори сарраёсат
Муовини сардори сарраёсат
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
*Эзоҳ: аз ҳисоби буҷетҳои маҳаллӣ маблағгузорӣ мешаванд.
2.3) Бозрасии назорати давлатии техникаи кишоварзӣ
2.3.1) Дастгоҳи марказӣ
(фармони Президенти ҶТ аз 21.06.2018, №1066)
Мансабҳои категорияи якум
Сардори Бозрасӣ
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори Бозрасӣ
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
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2.3.2) Шӯъба ва бахшҳои Бозрасии назорати давлатии техникаи
кишоварзӣ дар вилоятҳои Суғд ва Хатлон, минтақаҳои Кӯлоб,
Ҳисор ва Рашт, намояндаи Бозрасӣ дар Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Сардори намояндагӣ
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
3) Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон
3.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми вазир
Муовини вазир
Мансабҳои категорияи якум
Сафир оид ба супоришҳои махсус
Сардори сарраёсат
Муовини сардори сарраёсат
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат-сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мушовир
Котиби якум
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии вазир
Котиби дуюм
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Котиби сеюм
Атташе
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
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Мутахассис

Мансабҳои категорияи ҳафтум

3.2) Сафоратҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
давлатҳои хориҷӣ
Мансабҳои категорияи якум
Мушовир-фиристода
Намояндаи тиљоратї (аз 16.11.2019, №1374)
Мансабҳои категорияи дуюм
Мушовир
Консул
Мансабҳои категорияи сеюм
Котиби якум
Мансабҳои категорияи чорум
Котиби дуюм
Мансабҳои категорияи панҷум
Хориљ карда шуд (аз 16.11.2019, №1374)
Котиби сеюм
Атташе
Мансабҳои категорияи шашум
Хориљ карда шуд (аз 16.11.2019, №1374)
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Хориљ карда шуд (аз 16.11.2019, №1374)
3.3) Намояндагиҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди ташкилотҳои
байналмилалӣ
Мансабҳои категорияи якум
Мушовир-фиристода
Мансабҳои категорияи дуюм
Мушовир
Мансабҳои категорияи сеюм
Котиби якум
Мансабҳои категорияи чорум
Котиби дуюм
Мансабҳои категорияи панҷум
Хориљ карда шуд (аз 16.11.2019, №1374)
Котиби сеюм
Атташе
Мансабҳои категорияи шашум
Хориљ карда шуд (аз 16.11.2019, №1374)
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Хориљ карда шуд (аз 16.11.2019, №1374)
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3.4) Консулгариҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар давлатҳои хориҷӣ
Мансабҳои категорияи якум
Консули генералӣ
Мансабҳои категорияи дуюм
Мушовир
Консул
Мансабҳои категорияи сеюм
Котиби якум
Мансабҳои категорияи чорум
Ноиби консул
Вакили консул
Котиби дуюм
Мансабҳои категорияи панҷум
Хориљ карда шуд (аз 16.11.2019, №1374)
Котиби сеюм
Атташе
Мансабҳои категорияи шашум
Хориљ карда шуд (аз 16.11.2019, №1374)
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Хориљ карда шуд (аз 16.11.2019, №1374)
4) Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
4.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми вазир
Муовини вазир
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии вазир
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
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4.2) Сарраёсати маорифи, шаҳри Душанбе, раёсатњои маорифи
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шӯъбаҳои маорифи
шаҳру ноҳияҳо*
Мансабҳои категорияи якум
Сардори сарраёсат
Муовини сардори сарраёсат
Муовини сардори сарраёсат-сардори раёсат(аз 16.11.2019, №1374)
Сардори раёсат
(фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.06.2018, №1066)
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Мудири шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
*Эзоҳ:
аз ҳисоби буҷетҳои
маҳаллӣ маблағгузорӣ карда
мешаванд.
4.3)

Хадамоти давлатии назорат дар соҳаи маориф
4.3.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Сардори Хадамот
Мансабҳои категорияи якум
Муовини сардори Хадамот
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
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5) Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
5.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми вазир
Муовини вазир
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии вазир
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
5.2) Хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат,
муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ
5.2.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Сардори Хадамот
Мансабҳои категорияи якум
Муовини сардори Хадамот
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
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5.2.2) Раёсатҳои Хадамот дар вилоятҳо, шӯъбаи Хадамот дар шаҳри
Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи љумҳурӣ , бахши Хадамот дар
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
5.3) Хадамоти муҳоҷират
5.3.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Сардори Хадамот
Мансабҳои категорияи якум
Муовини якуми сардори Хадамот
Муовини сардори Хадамот
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
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5.3.2) Раёсатҳои Хадамоти муҳоҷират дар вилоятҳо, шаҳри Душанбе,
шӯъбаи Хадамоти муҳоҷират дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, шӯъба ва бахшҳои Хадамоти муҳоҷират
дар шаҳру ноҳияҳо
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
5.4) Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ
5.4.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Директори Агентӣ
Мансабҳои категорияи якум
Муовини якуми директори Агентӣ
Муовини директори Агентӣ
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
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5.4.2) Раёсатҳои Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, минтақаи
Кӯлоб, раёсат, шӯъба ва бахшҳои Агентӣ дар шаҳру ноҳияҳои тобеи
љумҳурӣ
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
5.5) Намояндагиҳои Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар
хориҷи кишвар оид ба муҳоҷират
Мансабҳои категорияи олӣ
Роҳбари намояндагӣ
Мансабҳои категорияи якум
Муовини роҳбари намояндагӣ
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Котиби матбуот
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
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6) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
6.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми вазир
Муовини вазир
Мансабҳои категорияи якум
Сардори сарраёсат
Муовини сардори сарраёсат
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии вазир
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
6.2) Сарраёсатҳои молия дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе, раёсатҳои молия дар шаҳрҳо ва ноҳияҳо
Мансабҳои категорияи якум
Сардори сарраёсат
Муовини сардори сарраёсат
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
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6.3) Нозироти давлатии иёргирӣ
6.3.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи якум
Сардори нозирот
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори нозирот
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
6.3.2) Намояндагиҳои Нозироти давлатии иёргирӣ дар вилоятҳои Суғд
ва Хатлон
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
6.4) Хазинаи сарватҳои давлатӣ
Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Директори Хазина
Мансабҳои категорияи якум
Муовини якуми директор
Муовини директор
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
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Сармутахассис

Мансабҳои категорияи панҷум

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
6.5) Хадамоти давлатии назорати суғуртавӣ
Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Сардори Хадамот
Мансабҳои категорияи якум
Муовини сардори Хадамот
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
6.6) Агентии рушди бозори коғазҳои қиматнок ва
бақайдгирии махсусгардонидашуда
Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Директори Агентӣ
Мансабҳои категорияи якум
Муовини директори Агентӣ
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
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Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
7) Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон*
7.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Муовини сардори шуъба
Сардори зершӯъба (бахш)
Ёрдамчии вазир
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
* Эзоҳ: ба ғайр аз хизматчиёни ҳарбӣ.
7.2) Раёсатҳои навъи қӯшунҳои Қувваҳои мусаллаҳ, комиссариатҳои
ҳарбии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳру
ноҳияҳо*
Мансабҳои категорияи чорум
Сардори зершӯъба
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
* Эзоҳ: ба ғайр аз хизматчиёни ҳарбӣ.
8) Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон
8.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми вазир
Муовини вазир
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
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Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии вазир
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
8.2) Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт
8.2.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Сардори Хадамот
Мансабҳои категорияи якум
Муовини якуми сардори Хадамот
Муовини сардори Хадамот
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
8.2.2) Раёсатҳои Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар
соҳаи нақлиёт дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти
Суғд, шаҳри Душанбе, раёсатҳои минтақавии Хадамоти давлатии
назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаҳои Қӯрғонтеппа,
Кӯлоб, Ҳисор ва Рашт
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
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Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
8.3) Раёсати назорат ва танзими ҳамлу нақли
байналмилалии автомобилӣ
8.3.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
8.3.2) Шӯъбаҳо ва бахшҳои раёсати назорат ва танзими ҳамлу нақли
байналмилалии автомобилӣ дар гузаргоҳҳои сарҳадии шаҳрҳои Турсунзода,
Исфара, Конибодом ва ноҳияҳои Ишкошим, Мурғоб, Бобоҷон Ғафуров,
Ҷаббор Расулов, Мастчоҳ, Ҷайҳун ва Лахш
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
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Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
9) Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон
9.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми вазир
Муовини вазир
Мансабҳои категорияи якум
Сардори сарраёсат
Муовини сардори сарраёсат
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии вазир
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
9.2) Раёсатҳои рушди иқтисод ва савдо дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе, шӯъба ва бахшҳо дар шаҳру
ноҳияҳо*
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
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Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
*Эзоҳ: аз ҳисоби буҷетҳои маҳаллӣ маблағгузорӣ карда
мешаванд.
9.3) Намояндагиҳои тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар хориҷа
Мансабҳои категорияи якум
Намояндаи тиҷоратӣ
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини якуми намояндаи тиҷоратӣ
Муовини намояндаи тиҷоратӣ
Мансабҳои категорияи сеюм
Мансабҳои категорияи чорум
Намояндаи тиҷоратии минтақавӣ
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Котиб-референт
10) Вазорати саноат ва технологияҳои нави
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми вазир
Муовини вазир
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии вазир
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
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Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
11) Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
11.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми вазир
Муовини вазир
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат-сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии вазир
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
11.2) Раёсатҳои тандурустии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо ва шаҳри Душанбе*
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
• Эзоҳ: аз ҳисоби буҷетҳои маҳаллӣ маблағгузорӣ карда мешаванд.
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11.3) Хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ (фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
21.06.2018, №1066)
11.3.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Сардори Хадамот
Мансабҳои категорияи якум
Муовини якуми сардори Хадамот
Муовини сардори Хадамот
Сардори сарраёсат
Муовини сардори сарраёсат
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
11.3.2) Сараёсатҳои Хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи
иҷтимоии аҳолӣ дар вилоятҳои Суғд ва Хатлон, раёсатҳои Хадамот дар
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва минтақаи Кӯлоби
вилояти Хатлон
Мансабҳои категорияи якум
Сардори сарраёсат
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
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Мансабҳои категорияи ҳафтум

Мутахассис
(хориҷ карда шуд (фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
21.06.2018, №1066)
11.4) Хадамоти давлатии ташхиси тиббию иҷтимоӣ
11.4.1) Дастгоҳи марказӣ
(фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.06.2018, №1066)
Мансабҳои категорияи олӣ
Сардори Хадамот
Мансабҳои категорияи якум
Муовини сардори Хадамот
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
11.4.2) Шӯъбаҳо ва бахшҳои Хадамоти давлатии ташхиси тиббию
иҷтимоӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳрҳо ва ноҳияҳо
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шуъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
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11.5) Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ
11.5.1) Дастгоҳи марказӣ
(фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.06.2018, №1066)
Мансабҳои категорияи олӣ
Директори Агентӣ
Мансабҳои категорияи якум
Муовини директори Агентӣ
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
11.5.2) Шӯъбаҳои Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе,
бахшҳои Агентӣ дар шаҳру ноҳияҳо
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
* Эзоҳ: аз ҳисоби буҷетҳои маҳаллӣ маблағгузорӣ карда мешаванд.
12) Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон
12.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми вазир
Муовини вазир
Мансабҳои категорияи якум
Сардори сарраёсат
Сардори раёсат
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Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии вазир
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
12.2) Раёсатҳои фарҳанг дар вилоятҳо, шӯъбаҳои фарҳанг дар Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Душанбе ва шӯъба ва бахшҳои
фарҳанг дар шаҳру ноҳияҳо*
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
*Эзоҳ: аз ҳисоби буҷетҳои маҳаллӣ маблағгузорӣ карда мешаванд.
13) Вазорати энергетика ва захираҳои оби
Ҷумҳурии Тоҷикистон
13.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳоикатегорияи олӣ
Муовини якуми вазир
Муовини вазир
Мансабҳои категорияи якум
Сардори сарраёсат
Муовини сардори сарраёсат- сардори раёсат
Сардори раёсат
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Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии вазир
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
13.2) Хадамоти давлатӣ оид ба назорат дар соҳаи энергетика
13.2.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Сардори Хадамот
Мансабҳои категорияи якум
Муовини сардори Хадамот
Мансабҳои категорияи дуюм
_

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
13.2.2) Раёсатҳои Хадамоти давлатӣ оид ба назорат дар соҳаи энергетика
дар шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, минтақаҳои
Қӯрғонтеппа, Кӯлоб, Суғд, шаҳрҳои Хуҷанд, Истаравшан ва шӯъбаҳои
он дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва минтақаи Зарафшон
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
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Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
13.3) Хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи бехатарии
иншоотҳои гидротехникӣ
Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Сардори Хадамот
Мансабҳои категорияи якум
Муовини сардори Хадамот
Мансабҳои категорияи дуюм
-

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
14) Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
14.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми раис
Муовини раис
Мансабҳои категорияи якум
Сардори сарраёсат
Сардори раёсат
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Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии раис
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
14.2) Кумитаҳои идораи замин дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, минтақаи Кӯлоб, шаҳрҳо ва
ноҳияҳо
Мансабҳои категорияи якум
Раиси кумита*
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини раиси кумита*
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Сардори шӯъба -раиси кумита
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мудири бахш- раиси кумита
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Сармуҳандис –заминсоз
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
* Эзоҳ: барои вилоятҳо ва шаҳри Душанбе.
15) Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
15.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми раис
Муовини раис
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Мансабҳои категорияи якум
Сардори сарраёсат
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии раис
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
15.2) Раёсатҳои сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ дар Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва
бахшҳои он дар шаҳру ноҳияҳо*
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат-сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
*Эзоҳ: аз ҳисоби буҷетҳои маҳаллӣ маблағгузорӣ карда мешаванд.
15.3) Хадамоти назорати давлатии истифодаи
амволи давлатӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Сардори Хадамот
Мансабҳои категорияи якум
Муовини сардори Хадамот
Сардори раёсат
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-

Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм

Сардори шӯъба
Мудири бахш
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи чорум
Мансабҳои категорияи панҷум

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
Эзоҳ: фақат аз дастгоҳи марказӣ иборат аст.
§10. Мақомоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
1) Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
1.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми раис
Муовини раис
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Намояндагиҳои Кумитаи андоз дар хориҷа
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии раис
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
1.2) Раёсатҳои андоз дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе, нозиротҳои андоз дар шаҳрҳо ва ноҳияҳо
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
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Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори нозирот (шаҳр, ноҳия)
Муовини сардори нозирот (шаҳр, ноҳия)
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
1.3) Шӯъбаҳои бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва
соҳибкорони инфиродӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва бахшҳо дар шаҳрҳо ва ноҳияҳо
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
1.4) Нозироти андозсупорандагони калон ва миёна бо
шӯъбаҳояшон дар вилоятҳо ва шаҳри Душанбе
Мансабҳои категорияи якум
Сардори нозирот
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори нозирот
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
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1.6.) Маркази коркарди маълумот
Мансабҳои категорияи якум
Сардори марказ
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори марказ-сардори шуъба
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шуъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
11) Кумитаи бехатарии озуқавории назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон
11.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи оли
Муовини якуми раис
Муовини раис
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат-сардори шуъба
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шуъба
Мансабҳои категорияичорум
Мудири бахш
Ёрдамчии раис
Мансабҳои категорияи панљум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи њафтум
Мутахассис
11.2) Раёсатҳои Кумитаи бехатарии озуқаворӣ дар Вилояти Мухтори
Кўҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои
тобеи ҷумҳурӣ, дар сарҳади давлатӣ ва нақлиёт
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
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Сардори шуъба
Мудири бахш
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Мансабҳои категорияи чорум
Мансабҳои категорияи панљум

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи њафтум
Мутахассис
2) Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини раис
Мансабҳои категорияи якум
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
Эзоҳ: фақат аз дастгоҳи марказӣ иборат аст.
3) Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
3.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми раис
Муовини раис
Мансабҳои категорияи якум
Мансабҳои категорияи дуюм
-
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Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мудири бахш
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи чорум
Мансабҳои категорияи панҷум

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
3.2) Раёсатҳои кор бо занон ва оила дар вилоятҳои Суғд, Хатлон, шаҳри
Душанбе, шӯъба ва бахшҳои кор бо занон ва оила дар Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, шаҳрҳо ва ноҳияҳо
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
4) Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
4.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми раис
Муовини раис
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
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Ёрдамчии раис
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
4.2) Хадамоти иҷозатномадиҳии фаъолияти шаҳрсозӣ
Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Сардори Хадамот
Мансабҳои категорияи якум
Муовини сардори Хадамот
Мансабҳои категорияи дуюм
_

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи чорум
Мансабҳои категорияи панҷум

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
4.3) Хадамоти назорати давлатии меъморӣ ва сохтмон
4.3.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Сардори Хадамот
Мансабҳои категорияи якум
Муовини сардори Хадамот
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
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Мутахассис

Мансабҳои категорияи ҳафтум

4.3.2) Гурӯҳҳои минтақавии хадамоти назорати давлатии меъморӣ ва
сохтмон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Суғд,
шаҳри Душанбе, водии Зарафшон, минтақаҳои Қурғонтеппа, Кӯлоб,
Рашт ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис- сардори гурўњ
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
4.4) Раёсати экспертизаи давлатии ғайриидоравии
ҳуҷҷатҳои лоиҳавии шаҳрсозӣ
Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи якум
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
5) Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
(фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8.08.2018, №1083)
5.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми раис
Муовини раис
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
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Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мудири бахш
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи чорум
Мансабҳои категорияи панҷум

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
5.2) Шӯъбаҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросим дар Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва бахшҳои
дин, танзими анъана ва ҷашну маросим дар шаҳру ноҳияҳо *
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
*Эзоҳ: аз ҳисоби буҷетҳои маҳаллӣ маблағгузорӣ карда мешаванд.
6) Кумитаи телевизион ва радиои назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
6.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми раис
Муовини раис
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии раис
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Сармутахассис

Мансабҳои категорияи панҷум

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
6.2) Бозрасии давлатии радиотелевизионӣ
Мансабҳои категорияи якум
Сардори Бозрасӣ
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори Бозрасӣ
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
7) Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
7.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини раис
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
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7.2) Раёсат ва шӯъбаҳои ҳифзи муҳити зист дар Вилояти Мухтори
Куҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, минтақаи Кӯлоб,
шӯъбаҳо ва бахшҳои ҳифзи муҳити зист дар шаҳрҳо ва ноҳияҳо
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
7.3) Раёсати экспертизаи давлатии экологӣ
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
7.4) Агентии обуҳавошиносӣ
7.4.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Директори Агентӣ
Мансабҳои категорияи якум
Муовини директори Агентӣ
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
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Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи чорум
Мансабҳои категорияи панҷум

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
7.4.2) Раёсати таъминот ва хоҷагӣ
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
_

Сармутахассис

Мансабҳои категорияи чорум
Мансабҳои категорияи панҷум

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
7.4.3) Раёсати мониторинги муҳити зист
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
хориҷ карда шуд (фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
21.06.2018, №1066)
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9) Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
9.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми раис
Муовини раис
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шуъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
9.2) Раёсатҳои кор бо ҷавонон ва варзиши Вилояти Мухтори
Кўҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе, бахшҳои кор бо
ҷавонон ва варзиши шаҳру ноҳияҳо
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
91) Кумитаи рушди сайёҳии назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
91.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми раис
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Муовини раис
Сардори раёсат

Мансабҳои категорияи якум

Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шуъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
91.2) Шуъбаҳои рушди сайёҳӣ дар Вилояти Мухтори Кўҳистони
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, минтақаи Кўлоб, бахшҳои
рушди сайёҳӣ дар минтақаҳо
ва шаҳру ноҳияҳо *
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шуъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
*Эзоҳ: Аз ҳисоби буҷетҳои маҳаллӣ маблағгузорӣ карда мешаванд».
10 ) Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
10.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини сардор
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
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Мудири бахш
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи чорум
Мансабҳои категорияи панҷум

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
10.2) Бахшҳои Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо
ва минтақаи Кӯлоб
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
11) Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
11.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми сардор
Муовини сардор
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии сардор
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
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11.2) Раёсатҳои Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар вилоятҳо, шӯъбаҳои он дар Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳри Душанбе*
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
*Эзоҳ: аз ҳисоби буҷетҳои маҳаллӣ маблағгузорӣ карда мешаванд.
111) Хадамоти иҷрои назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
(фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.10.2018, №1112)
11.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми сардор
Муовини сардор
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат-сардори шуъба
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
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1.2) Раёсатҳои Хадамоти иҷро дар вилоятҳои Суғд, Хатлон, шӯъбаи
иҷро дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва иҷрочиёни
Хадамот дар шаҳру ноҳияҳо
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мансабҳои категорияи панҷум
Иҷрочии калон
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Иҷрочӣ
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
12) Хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи
кӯҳкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
12.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми сардор
Муовини сардор
Мансабҳои категорияи якум
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
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12.2) Нозироти давлатии Хадамоти назорати давлатии бехатарии
корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат- сардори нозирот
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба- сардори нозирот
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш- сардори нозирот
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
12.3) Нозиротҳои комплексии назорати бехатарии саноатӣ дар
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва вилоятҳо
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат- сардори нозирот
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш- сардори нозирот
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
121) Агентии авиатсияи граждании назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
121.1) Дастгоҳи марказӣ
(фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.06.2018, №1066)
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини директор
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
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Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабои категорияи сеюм
Сардори шуъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
13) Агентии беҳдошти замин ва обёрии назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
13.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини директор
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
13.2) Раёсатҳои беҳдошти замин ва обёрӣ дар вилоятҳо, минтақаи
Душанбе ва Ҳисор, шӯъбаи беҳдошти замин ва обёрӣ дар Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
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Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
14) Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
14.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми директор
Муовини директор
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Муовини сардори раёсат-сардори шуъба
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
14.2) Раёсатҳои Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, раёсатҳо ва
шӯъбаҳои Агентӣ дар шаҳрҳо ва ноҳияҳо
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Муовини сардори раёсат- сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
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Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
14.3) Марказҳои минтақавии баҳисобгирии инфиродӣ
Мансабҳои категорияи якум
Сардори марказ
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
15) Агентии захираҳои моддии давлатии назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини директор
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
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Мутахассис

Мансабҳои категорияи ҳафтум

151) Агентии содироти назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
(фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.11.2019, № 1374)
151 1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми директор
Муовини директор
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат-сардори шуъба
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шуъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
151 2) Намояндагињои Агентии содироти назди Њукумати Xумњурии
Тољикистон дар вилоятњои Хатлон ва Суѓд, шањри Душанбе,
минтаќањои Рашт ва Њисор
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
16) Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти
савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
16.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми директор
Муовини директор
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Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Сардори нозирот
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Муовини сардори нозирот
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии директор
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
16.2) Раёсатҳои стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва
нозироти савдои Агентии стандартизатсия, метрология,
сертификатсия ва нозироти савдо дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо ва минтақаи Кӯлоб*
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
Эзоҳ: аз ҳисоби буҷетҳои маҳаллӣ маблағгузорӣ карда мешаванд.
16.3) Раёсатҳои ташхиси минтақавии Агентии стандартизатсия,
метрология, сертификатсия ва нозироти савдо дар шаҳрҳои Исфара,
Конибодом, Панҷакент, Истаравшан, Ваҳдат, Турсунзода, ноҳияҳои
Данғара, Шаҳритус, Лахш ва Рашт*
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
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Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
Эзоҳ: аз ҳисоби буҷетҳои маҳаллӣ маблағгузорӣ карда мешаванд.
17) Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон*
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
* Эзоҳ: ба ғайр аз хизматчиёни ҳарбӣ.
18) Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
18.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини директор
Мансабҳои категорияи якум
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
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Мутахассис

Мансабҳои категорияи ҳафтум

18.2) Бахшҳои Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, бахши минтақавии Агентӣ дар
шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон ва бахши Агентӣ дар ноҳияи Рашт
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
19) Агентии хоҷагии ҷангали назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини директор
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
20) Саридораи бойгонии назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
20.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини сардор
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-

Мансабҳои категорияи якум
Мансабҳои категорияи дуюм

Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
20.2) Бахшҳои Саридораи бойгонӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо*
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
*Эзоҳ: аз ҳисоби буҷетҳои маҳаллӣ маблағгузорӣ карда мешаванд.
21) Саридораи геологияи назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
21.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми сардор
Муовини сардор
Мансабҳои категорияи якум
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
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Мудири бахш
Сармутахассис

Мансабҳои категорияи чорум
Мансабҳои категорияи панҷум

Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
21.2) Намояндагии Саридораи геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш - сардори намояндагӣ
Мансабҳои категорияи панҷум
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
22) Саридораи ҳифзи сирри давлатии назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
22.1) Дастгоҳи марказӣ
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми сардор
Муовини сардор
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
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22.2) Шӯъбаҳо ва намояндаҳои Саридораи ҳифзи сирри давлатии назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо ва минтақаи Рашт
Мансабҳои категорияи сеюм
Сардори шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Сардори намояндагӣ
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар (вилоят)
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис (вилоят)
§11. Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
1) Дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо ва шаҳри Душанбе
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми раис
Муовини раис
Роҳбари дастгоҳ
Мансабҳои категорияи якум
Муовини роҳбари дастгоҳ
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Мудири шуъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Ёрдамчии раис
Мансабҳои категорияи панғум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
1.2) Сохторҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо ва шаҳри Душанбе*
Мансабҳои категорияи якум
Сардори сарраёсат
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Муовини сардори сарраёсат
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Мудири шӯъба
Намояндаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар шаҳри
Душанбе
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
*Эзоҳ: ба ғайр аз мансабҳои сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ, ки дар Феҳристи мазкур пешбинӣ
шудаанд.
2) Дастгоҳи Раиси шаҳр, ноҳия
Мансабҳои категорияи олӣ
Муовини якуми Раис
Муовини Раис
Мансабҳои категорияи якум
Роҳбари дастгоҳ
Мансабҳои категорияи дуюм
Мансабҳои категорияи сеюм
Мудири шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Сармутахассис - сармуҳосиб
Сармутахассис - ҳуқуқшинос
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
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2.1) Сохторҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти
давлатии шаҳр, ноҳия*
Мансабҳои категорияи якум
Сардори раёсат
Мансабҳои категорияи дуюм
Муовини сардори раёсат
Мансабҳои категорияи сеюм
Мудири шӯъба
Мансабҳои категорияи чорум
Мудири бахш
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Котиби комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдак
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
*Эзоҳ: ба ғайр аз мансабҳои сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ, ки дар Феҳристи мазкур пешбинӣ шудаанд.
§12. Мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот
Мансабҳои категорияи дуюм
Раиси Ҷамоати шаҳрак, деҳот
Мансабҳои категорияи сеюм
Муовини раиси Ҷамоати шаҳрак, деҳот
Котиби Ҷамоати шаҳрак, деҳот
Мансабҳои категорияи чорум
Мансабҳои категорияи панҷум
Сармутахассис
Сармутахассис (муҳандиси заминсоз)
Сармутахассиси дин, танзими анъана ва ҷашну маросим
(фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8.08.2018, №1083)
Сармутахассис (сармуҳосиб)
Сармутахассис (оид ба корҳои омор)
Мансабҳои категорияи шашум
Мутахассиси пешбар
Нозири мизи ҳарбии бақайдгирӣ
Мансабҳои категорияи ҳафтум
Мутахассис
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ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи Қоидањои гузаронидани бањодињии
фаъолияти хизматчии давлатии Ҷумњурии Тољикистон
Мутобиќи моддаи 201 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи хизмати давлатї» ва моддаи 57 Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» ф а р м о н м е д и њ а м:
1. Ќоидањои гузаронидани бањодињии фаъолияти хизматчии
давлатии Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шаванд (замима
мегардад).
2. Роњбарони маќомоти давлатї ва маќомоти худидоракунии
шањрак ва дењот иљрои талаботи Ќоидањои мазкурро таъмин намоянд.
3. Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 18 феврали
соли 2011, №1018 «Оид ба тасдиќи Ќоидањои гузаронидани бањодињии
фаъолияти хизматчии давлатии Љумњурии Тољикистон» аз эътибор
соќит дониста шавад.
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе
19 июли соли 2019, №1287
Бо фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 19 июли соли 2019,
№1287 тасдиқ карда шудааст
Қоидаҳои
гузаронидани баҳодиҳии фаъолияти хизматчии
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ
1. Ќоидањои гузаронидани бањодињии фаъолияти хизматчии
давлатии Љумњурии Тољикистон (минбаъд - Ќоидањо) тартиби
гузаронидани бањодињии фаъолияти хизматчии давлатии маъмуриро
(минбаъд-хизматчии давлатї) муайян менамояд.
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2. Бањодињии фаъолияти хизматчии давлатї (минбаъд - бањодињии
фаъолият) нисбат ба хизматчиёни давлатии сиёсї, хизматчиёни
давлатии маъмурии категорияи олї, хизматчиёни давлатии ба синни
нињоии дар хизмати давлатї расида ва хизматчиёни давлатие, ки дар
мақомоти давлатӣ камтар аз 6 моҳ кор кардаанд, татбиќ карда
намешавад.
3. Бањодињии фаъолият бо мақсади муайян кардани натиљањои
кори хизматчии давлатӣ дар давраи як соли тақвимӣ дар шакли суњбат
гузаронида мешавад.
4. Бањодињии фаъолият аз вазифаҳои зерин иборат мебошад:
- таъмини самаранокии иљрои уњдадорињои мансабии хизматчии
давлатї;
- ҳавасмандгардонии хизматчии давлатӣ вобаста ба натиљањои
мусбати фаъолият;
- чораандешӣ вобаста ба натиљањои манфии баҳодиҳии фаъолият,
аз љумла муайян намудани эњтиёљот ба такмили ихтисос бо мақсади
баланд бардоштани сифатҳои касбӣ ва қобилияти кории хизматчии
давлатї.
5. Принсипњои асосии бањодињии фаъолият инҳо мебошанд:
-арзёбии уҳдадориҳои мансабӣ тибқи дастурамали мансабии
хизматчии давлатӣ;
- шаффофият дар бањодињии фаъолият;
-баландравии мансабии хизматчии давлатӣ дар асоси қобилият,
истеъдод, тайёрии касбӣ ва талаботи тахассусӣ;
- ҳисоботдиҳанда будани хизматчии давлатї.
6. Бањодињии фаъолият њар сол дар моњи декабр тибќи љадвали
тасдиќнамудаи роњбари маќомоти давлатї гузаронида мешавад.
7. Хизматчии давлатие, ки дар њамин маќомоти давлатї зиёда аз 6 моњ
кор кардааст (новобаста ба иваз шудани мансабҳо), тањти бањодињии
фаъолият ќарор дода мешавад. Хизматчии давлатие, ки бо сабаби беморї,
рухсатии мењнатї, сафари хизматї дар бањодињии фаъолият иштирок карда
наметавонад, баъди ба кор њозир шудан дар муҳлати на дертар аз 15 рӯзи
корӣ мувофиќи талаботи Ќоидањои мазкур ба баҳодиҳии фаъолият фаро
гирифта мешавад.
8. Бањодињии фаъолият бевосита аз љониби роњбари воњиди
сохторие, ки хизматчии давлатї дар он кор мекунад, гузаронида
мешавад. Бањодињии фаъолияти роњбари воњиди сохториро роњбари
бевоситаи ў анљом медињад.
9. Дар њолати камтар аз 6 моњ фаъолият доштани роњбари воҳиди
сохторӣ (роҳбари бевосита), дар бањодињии фаъолият муовини ӯ (ё
муовини дахлдори роҳбари мақомоти давлатӣ) низ иштирок мекунад.
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2. РАВАНДИ БАЊОДИЊИИ ФАЪОЛИЯТ
10. Бањодињии фаъолият аз марњилаҳои зерин иборат аст:
- марњилаи омодагї;
- марњилаи гузаронидани бањодињии фаъолият;
- марњилаи татбиќи натиљањои бањодињии фаъолият.
11. Роњбари воҳиди сохторӣ (роҳбари бевосита) барои бањодињии
воќеии фаъолият ва баргузории шаффофи он масъулияти шахсї дошта:
- хизматчии давлатиро дар хусуси вақт ва ҷойи гузаронидани
бањодињии фаъолият дар муњлати на камтар аз 15 рўзи корї хабардор
менамояд;
- вазифањои аз сатњи пешбининамудаи наќшавї зиёдтар иљрошуда,
вазифањои ќисман амалигардида ё умуман иљронашударо мутобиќи
дастурамали мансабї муайян менамояд;
- сифатњои касбї ва ќобилияти кории хизматчии давлатиро
воќеъбинона баррасї менамояд;
- аз натиљаи суҳбат бандҳои 1-7 вараќаи бањодињии фаъолияти
хизматчии давлатиро (минбаъд-Вараќаи бањодињї), ки ба Қоидаҳои
мазкур замима гардидааст, хонапурӣ мекунад.
12. Суњбати роҳбари воҳиди сохторӣ (роҳбари бевосита) ва
хизматчии давлатї бо истифодаи ҳисоботи солонаи хизматчии давлатї,
ки на дертар аз 10 рӯзи корӣ то баргузории баҳодиҳии фаъолият ба
роҳбари воҳиди сохторӣ (роҳбари бевосита) пешниҳод мегардад,
гузаронида мешавад.
13. Дар рафти суҳбат роњбари воҳиди сохторӣ (роҳбари бевосита)
ва хизматчии давлатї натиљањои фаъолияти хизматчии давлатї дар
соли ҳисоботӣ ва вазифаҳои минбаъдаи ўро муҳокима мекунанд.
14. Аз љониби роњбари воҳиди сохторӣ (роҳбари бевосита) дар
Вараќаи бањодињї баҳоҳои зерин гузошта мешаванд:
- «ба маќсад бо бартарӣ ноил шудааст» ё баробар ба бањои «5»
(аъло);
- «ба маќсад ноил шудааст» ё баробар ба бањои «4» (хуб);
- «ба маќсад ќисман ноил шудааст» ё баробар ба бањои «3»
(ќаноатбахш);
- «ба маќсад ноил нашудааст» ё баробар ба бањои «2»
(ѓайриќаноатбахш).
15. Роњбари воҳиди сохторӣ (роҳбари бевосита) уҳдадор аст
асоснокии бањои гузоштаро нишон диҳад ва агар он бањои «5» (аъло) ва
«2» (ѓайриќаноатбахш) бошад, дар Вараќаи бањодињї ҷиҳати татбиқи
чораҳои ҳавасмандгардонӣ (барои бањои «5» (аъло) ва зарурати
такмили ихтисосро бо мақсади баланд бардоштани сифатҳои касбӣ ва
қобилияти
кории
хизматчии
давлатӣ
(барои
баҳои
«2»
(ѓайриќаноатбахш) қайд намояд.
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16. Хизматчии давлатї бо Вараќаи бањодињии хонапурӣ
кардашуда шинос карда шуда, дар мавриди розї будан ба хулосаи
роњбари воҳиди сохторӣ (роҳбари бевосита), ба он имзо мегузорад.
Агар хизматчии давлатї бо бањои гузоштаи роњбари бевосита розї
набошад, ў метавонад дар банди дахлдори Вараќаи бањодињї асосҳои
норозигиро қайд намояд. Пас аз анҷоми баҳогузорӣ Вараќаи бањодињӣ
ба хадамоти кадрї супорида мешавад.
17. Роҳбари мақоми давлатї аз натиљаи баҳодиҳии фаъолият на
дертар аз 5 рӯзи корӣ нисбат ба хизматчии давлатӣ метавонад ќарорҳои
зеринро ќабул намояд:
- дохил кардан ба захираи кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати
давлатӣ;
- бо риояи талаботи тахассусӣ ба мансаби баландтар таъин
намудан;
- ба курсҳои такмили ихтисос пешниҳод намудан.
18. Ба мансаби баландтар таъин кардан барои 10 фоизи шумораи
умумии хизматчиёни давлатии баҳои «5» (аъло) гирифта татбиқ карда
мешавад. Хизматчиёни давлатии дигаре, ки баҳои «5» (аъло)
гирифтаанд, ба захираи кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатӣ
тавсия карда мешаванд.
19. Қарор дар бораи дохил кардан ба захираи кадрҳои
роҳбарикунанда ва таъин намудан ба мансаби баландтар бо риояи
талаботи тахассусӣ амалӣ карда мешавад.
20. Натиҷаҳои баҳодиҳии фаъолият дар тавсифнома, ки барои
гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатии маъмурӣ тартиб дода
мешавад, нишон дода мешаванд.
21. Хадамоти кадрї уҳдадор аст:
- љадвали баргузории бањодињии фаъолият дар маќомоти
давлатиро тањия карда, дар мувофиќа бо роњбарони воњидњои сохторї
(роҳбарони бевосита) онро барои тасдиќ ба роњбари маќоми давлатї
пешнињод намояд;
- вараќањои бањодињии тартибдодашударо ќабул намояд;
- аз рўи натиљаи бањодињии фаъолият гузориши љамъбастї тањия
карда, љињати ќабули қарор ба роњбари маќоми давлатї пешнињод
намояд;
- варақаҳои бањодињии фаъолиятро ба парвандаи шахсии
хизматчиёни давлатї њамроњ намояд.
2.
МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ
22. Баҳсҳо вобаста ба гузаронидани бањодињии фаъолият аз
тарафи роњбари маќоми давлатї, маќоми давлатии болої ё маќоми
ваколатдори соњаи хизмати давлатї ё суд мавриди баррасї ќарор дода
мешаванд.
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23. Роњбари маќоми давлатї ва маќоми давлатии болої, ки
хизматчии давлатї ба онњо мурољиат намудааст, асосҳои
пешниҳодшуда ва маводи баҳодиҳии фаъолиятро санҷида, њангоми
мављуд будани асосњои боэътимод, дар хусуси бекор намудани
натиҷаҳои баҳодиҳии фаъолият ва гузаронидани бањодињии такрории
фаъолият ќарор ќабул менамоянд. Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати
давлатӣ аз натиҷаҳои санҷиш метавонад пешниҳод ирсол намояд, ки
баррасии он аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ ҳатмӣ мебошад.
24. Бањодињии такрории фаъолият бо тартиби муқаррарнамудаи
Ќоидањои мазкур дар муњлати то як моњи пас аз ќабули ќарор дар
бораи бекор намудани натиљаи бањодиҳии фаъолият нисбат ба
хизматчии давлатии дахлдор гузаронида мешавад.
25. Њангоми гузаронидани бањодињии такрории фаъолият ба ѓайр
аз роњбари воҳиди сохторӣ (роҳбари бевосита) ва хизматчии давлатї
намояндагони хадамоти кадрӣ, кумитаи иттифоқи касабаи кормандон
ва маќоми ваколатдори соњаи хизмати давлатї иштирок менамоянд.
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Замима
ба Қоидаҳои гузаронидани баҳодиҳии
фаъолияти хизматчии давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Варақаи
баҳодиҳӣ ба фаъолияти хизматчии давлатӣ
_________________________________________________________________
_________________________________________________________
(номи мақоми давлатӣ)
1. Маълумоти асосӣ
Насаб, ном, номи падар_____________________________________
Мансаб ва номи воњиди сохторї_____________________________
Санаи таъин шудан ба мансаб _______________________________
Давраи фаъолият, бањогузорї карда мешавад_________________
Насаб, ном ва номи падари роњбари воњиди сохторї ва мансаби
ишѓолнамуда___________________________________________________
_____________________________________________________
Насаб, ном ва номи падар ва мансаби ишѓолнамудаи дигар
иштирокдорони бањодињии фаъолият_________________________
Санаи бањодињии фаъолият__________________________________
2. Муайян намудани сатњи самаранокии иљрои уњдадорињои
мансабии хизматчии давлатї
р/ Вазифањои мушаххаси хизматчии давлатї , ки дар
т дастурамали мансабї пешбинї шудаанд
Баҳо
1
2
3
4
5
6
7

Уњдадорињои дигар
Бањои умумї (њамагї)
Бањои миёна
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3. Бањодињии сифатњои касбї
р/т
1
2
3
4

Нишондодњо
Донишњои касбї
Донишњои сиёсї
Донистани забони давлатї
Сифати иxрои уњдадорињои мансабї
Бањои умумї (њамагї)
Баҳои миёна

Баҳо

4. Бањодињии ќобилияти корї
р/т
1
2
3
4
5
6

Нишондодњо
Баҳо
Ќобилияти тањлилї
Мањорати ифодаи фикр (шифоњї ва хаттї)
Сатњи њамкорї ва муошират
Ташабббускорї
Маҳорати банақшагирӣ ва ташкили кор
Малакаи идоракунї ва кор бо тобеон*
Баҳои умумӣ (ҳамагӣ)
Баҳои миёна
*Эзоњ: Банди 6 танњо барои роњбарони воњидњои сохторї
пешбинї шудааст
5. Баҳои умумӣ
1 Бањои миёна барои банди 2
2 Бањои миёна барои банди 3
3 Бањои миёна барои банди 4
4 Бањои умумї (2+3+4)
5 Бањои умумии миёна
*Эзоҳ: Бо дар назар доштани он, ки низоми баҳодиҳии
фаъолияти хизматчии давлатиро баҳоҳои 5, 4, 3 ва 2 ташкил
медиҳанд, агар баҳои миёнаи ба баҳои умумӣ тақсимшуда аз 3,1
то 3,5-ро ташкил кунад, баҳои умумии миёна 3 ҳисобида шуда,
агар баҳои умумӣ аз 3,6 то 3,9-ро ташкил кунад, баҳои умумии
миёна 4 ҳисобида мешавад. Барои баҳоҳои 5, 4 ва 2 низ ҳамин
тартиб истифода карда мешавад.
6. Зарурати таљдиди назар намудани дастурамали мансабӣ
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7. Хулосаи роҳбари бевосита

мансаб

имзо

насаб, ном, номи падар

*Эзоњ: Дар хулосаи роњбари бевосита вобаста ба натиљаи
бањодињии фаъолият ҳавасмандгардонии хизматчии давлатї ҳангоми
бо баҳои «5» (аъло) баҳогузорӣ шудан ва ё зарурати такмили ихтисос
ва баланд бардоштани сифатҳои касбӣ ва қобилияти кории
хизматчии давлатї ҳангоми бо баҳои «2» (ғайриқаноатбахш)
баҳогузорӣ шудан асоснок карда мешавад.

8. Дигар иштирокчиёни бањодињии фаъолият
________________
______________
______________________
Мансаб

имзо

насаб, ном, номи падар

_______________________________________________________
имзо

насаб, ном, номи падар

Мансаб

имзо

насаб, ном, номи падар

9.Шиносоии хизматчии давлатї бо натиљаи бањодињии
фаъолият ва њайати эродњо (агар мављуд бошад)

Роҳбари мақоми давлатӣ

имзо, сана

ҳарфи аввали ном ва насаб
«----» ------------соли--------
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ФАРМОНИ
ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар бораи тасдиќи Ќоидањои гузаронидани љойивазкунии (ротатсияи)
кадрњои роњбарикунандаи хизмати давлатии Љумњурии Тољикистон
Мутобиrи моддаи 261 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
хизмати давлатї» ва моддаи 57 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
санадњои меъёрии њуќуќї» ф а р м о н
м е д и њ а м:
1. Ќоидањои гузаронидани љойивазкунии (ротатсияи) кадрњои
роњбарикунандаи хизмати давлатии Љумњурии Тољикистон тасдиќ
карда шавад (замима мегардад).
2. Роњбарони маќомоти давлатї иљрои талаботи Ќоидањои
мазкурро таъмин намоянд.
3. Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 26 майи соли
2011, №1074 "Дар бораи тасдики Ќоидањои гузаронидани
љойивазкунии (ротатсияи) кадрњои роњбарикунандаи хизмати давлатии
Љумњурии Тољикистон" аз эътибор соќит дониста шавад.
Президенти
Љумњурии Тољикистон

Эмомалї Рањмон

ш. Душанбе
22 июли соли 2019, №1328
Бо фармони Президенти
Љумњурии Тољикистон
аз 22 июли соли 2019, №1328
тасдиќ шудааст
ЌОИДАЊОИ
гузаронидани љойивазкунии (ротатсияи) кадрњои
роњбарикунандаи хизмати давлатии Љумњурии Тољикистон
Муќаррароти умумї
1. Ќоидањои гузаронидани љойивазкунии (ротатсияи) кадрњои
роњбарикунандаи хизмати давлатии Љумњурии Тољикистон (минбаъд
Ќоидањо) тартиби гузаронидани љойивазкунии (ротатсияи) кадрњои
роњбарикунандаи хизмати давлатии Љумњурии Тољикистонро муќаррар
менамояд.
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2. Љойивазкунии (ротатсияи) кадрњои роњбарикунандаи хизмати
давлатии Љумњурии Тољикистон (минбаъд - љойивазкунї) - таъин
кардан бо риояи талаботи тахассусї ба дигар мансаби роњбарикунандаи
баробари хизмати давлатї дар њамон маќомоти давлатї ё дар дигар
маќомоти давлатї мебошад.
3. Љойивазкунї бо маќсадњои зерин гузаронида мешавад:
- истифодаи самараноки неруи касбии хизматчиёни давлатї;
- тањкимм иќтидори кадрии маќомоти давлатї ё воњидњои
сохтории онњо;
- иљрои супоришњои махсусан муњими давлатї;
- тайёр кардани кадрњои роњбарикунанда;
- иваз шудани љои зисти доимии кадрњои роњбарикунанда;
- таъин (интихоб) гардидани яке аз њамсарони дар хизмати давлатї
фаъолияткунанда ба мансаб дар дигар мањал;
- пешгирии њолатњои эњтимолии содиркунии амалїои коррупсионї
ё бархўрди манфиатњо.
4. Принсипњои асосии љойивазкунї инњо мебошанд:
- љойивазкунї ба мансабњои категорияњои баробар бидуни озмун;
- љойивазкунии хизматчии давлатї ба мансабњои давлатии
мувофиќ;
- љойивазкунї бо дар назар доштани риояи талаботи тахассусї ва
натиљаи кор;
- шаффоф ва холисона гузаронидани љойивазкунї;
- таъмини кафолат њангоми гузароиидани љойивазкунї.
5. Кадрњои роњбарикунандаи хизмати давлатии Љумњурии
Тољикистон (минбаъд - кадрњои роњбарикунанда) ин хизматчиёни
давлатии сиёсї, хизматчиёни давлатии маъмурии категорияњои олї,
якум, дуюм, сеюм ва чорум буда, роњбарии умумї ё бевоситаи маќомоти
давлатї ё воњидњои сохтории онро анљом медињанд.
6. Амали Ќоидањои мазкур нисбат ба кадрњои роњбарикунандаи
категорияњои олї, якум ва дуюми маќомоти марказї ва мањаллии
њокимияти давлатї татбиќ мегардад.
7. Амали Ќоидањои мазкур њамчунин нисбат ба кадрњои
роњбарикунандаи категорияњои олї, якум ва дуюм, ки то мавриди амал
ќарор гирифтани ин Ќоидањо таъин гардидаанд ё бо сабаби
азнавташкилдињї ё таљдиди маќомоти давлатї аз нав дар мансабњои
ишѓолнамудаашон таъин шудаанд, татбиќ карда мешавад.
8. Ќоидањои мазкур нисбат ба хизматчиёни давлатии сиёсї,
хизматчиёни давлатии маъмурии категорияњои сеюм, чорум, кадрњои
роњбарикунандаи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, кадрњои
роњбарикунандае, ки то синни нињоии дар хизмати давлатї будани онњо
то ду сол мондааст, агар дар ќонунгузории соњавї тартиби дигар
пешбинї нашуда бошад, татбиќ намешавад.
9. Љойивазкунии хизматчиёни њарбї ва маќомоти њифзи њуќуќ
тибќи ќонунгузории соњавї амалї карда мешавад.
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10. Љойивазкунии хизматчиёни давлатие, ки таъини онњо тибќи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон хусусияти дуљониба дорад, бо
риояи њамин Ќоидањо амалї карда мешавад.
11. Бо дастури Президенти Љумњурии Тољикистон ё Њукумати
Љумњурии Тољикистон мумкин аст пеш аз муњлати муќарраршуда
љойивазкунї гузаронида шавад ё љойивазкунии дигар категорияњои
хизматчиёни давлатї гузаронида шавад, ки он њам бо риояи Ќоидањои
мазкур сурат мегирад.
12. Љойивазкунї дохилиидоравї ва байниидоравї шуда
метавонад.
13. Љойивазкунии дохилиидоравї - ин љойивазкунии кадрњои
роњбарикунанда дар њамон маќомоти давлатї аз як мансаб ба дигар
мансаби баробар мебошад.
14. Љойивазкунии байниидоравї - ин љойивазкунии кадрњои
роњбарикунанда аз як маќомоти давлатї ба дигар маќомоти давлатї аз
як мансаб ба дигар мансаби баробар мебошад.
15. Љойивазкунии кадрњои роњбарикунанда бо фармон, фармоиш
(ќарор, амр)-и роњбари маќомоти давлатї бо дар назар доштани
манфиатњои маќомоти давлатї дар панљ сол як маротиба гузаронида
мешавад, агар ќонунгузории соњавї дигар муњлати љойивазкуниро
пешбинї накарда бошад.
2. ХУСУСИЯТЊОИ ЉОЙИВАЗКУНЇ
16. Ба мањали дигар љой иваз намудани хизматчиёни давлатии
маъюб, инчунин шахсоне, ки ба тарбияи кўдакони синни то 14,
нигоњубини падар ё модари танњо машѓуланд, шахсоне, ки кўдакони
маъюб доранд ва ё дар табобат мебошанд, танњо бо розигии онњо
гузаронида мешавад.
17. Љойивазкунии занони њомила ва шахсоне, ки дар рухсатї
барои нигоњубини кўдак мебошанд, пас аз як соли аз рухсатї баргаштан
гузаронида мешавад.
18. Дар мањалњои баландкўњ ва мањалњои дорои шароити
номусоиди табиї, иќлимї ва экологї љойивазкунї метавонад то ба охир
расидани муњлатњои муќарраргардида гузаронида шавад.
3. ВАЗИФАЊОИ ХАДАМОТИ КАДРЇ
19. Хадамоти кадрии маќомоти давлатї бо маќсади ташкил ва
гузаронидани љойивазкунї вазифањои зеринро иљро менамояд:
- тибќи замимаи 1 Ќоидањои мазкур рўйхати кадрњои
роњбарикунандаи маќомоти давлатии дар соли минбаъдаи таќвимї ба
љойивазкунї фаро гирифташавандаро тањия менамояд;
- дар муњлати як моњ, то санаи баргузории љойивазкунї
хизматчиёни давлатии љойивазшавандаро хабардор менамояд;
- њамасола мониторинги натиљаи љойивазкуниро гузаронида,
мувофиќи замимаи 2 рўйхати кадрњои роњбарикунандаро, ки дар соли
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љорї ба љойивазкунї фаро гирифта шудаанд, тартиб дода, ба роњбари
маќомоти давлатї пешнињод мекунад;
- дигар тадбирњоро вобаста ба гузаронидани љойивазкунї амалї
менамояд.
4. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ
20. Маќомоти давлатї њар сол дар моњи декабр мувофиќи
замимаи 2 рўйхати кадрњои роњбарикунандаи дар соли љорї ба
љойивазкунї
(дохилиидоравї
ва
байниидоравї)
фаро
гирифташавандаро тартиб ва мувофиќи замимаи 1 руйхати кадрњои
роњбарикунандаи маќомоти давлатии дар соли минбаъдаи таќвимї ба
љойивазкунї фаро гирифташавандаро тасдиќ намуда, ба маќоми
ваколатдори соњаи хизмати давлатї дар шаклњои хаттї ва электронї
пешнињод менамоянд.
21. Маќоми ваколатдори соњаи хизмати давлатї дар муњлати як
моњ мувофиќи замимаи 3 руйхати тавсиявии кадрњои роњбарикунандаи
маќомоти давлатии Љумњурми Тољикистонро, ки дар соли минбаъдаи
таќвимї ба љойивазкунии байниидоравї фаро гирифта мешаванд,
тартиб дода, онро ба маќомоти дахлдори давлатї љињати анљом додани
љойивазкунї ирсол менамояд.
22. Бо хизматчиёни давлатие, ки тањти љойивазкунї ќарор
мегиранд, тибќи тартиби муќарраргардида шартнома (ќарордод)-и
мењнатї баста мешавад.
23. Дар њолати таѓйир ёфтани уњдадорињои мансабии шахсони ба
љойивазкунї фаро гирифташуда онњо ба курси тайёрии назариявї ва
таљрибавии такмили ихтисоси мутобиќ ба вазифањои воњиди сохтории
нав љалб карда мешаванд.
24. Харољот барои шахсоне, ки тибќи љойивазкунї ба мањалли
дигар (вилоят, шањр, ноњия) фиристода шудаанд, тибќи тартиби
муќаррарнамудаи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон
љуброн карда мешавад.
25. Агар дар љои кори нав ба хизматчии давлатї ва аъзои оилаи ў
мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон манзили истиќоматї
људо карда нашавад, манзили ишѓолнамудаи онњо дар хонањои фонди
манзили давлатї нигоњ дошта мешавад.
26. Роњбарони маќомоти давлатї барои гузаронидани
љойивазкунї масъулияти шахсї доранд.
27. Бањсњои вобаста ба гузаронидани љойивазкунї аз љониби
роњбари маќомоти давлатї якљоя бо кумитаи иттифоќи касаба,
маќомоти болої, маќоми ваколатдори соњаи хизмати давлатї ё бо
тартиби судї њал карда мешаванд.
28. Маќоми ваколатдори соњаи хизмати давлатї њамасола моњи
феврал оид ба натиљаи баргузории љойивазкунї дар соли гузашта ба
Президенти Љумњурии Тољикистон гузориш пешнињод менамояд.
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Замимаи 1
ба Қоидаҳои гузаронидани ҷойивазкунии
(ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

«Тасдиr менамоям»
______________________________
_________________________________________

мансаб, ном, номи падари ро{бари маrомоти давлатb

______________________________
(имзо)

«----« _________________соли 20----

Р/т

1

Рӯйхати
кадрҳои роњбарикунандаи_____________________________
(номи мақомоти давлатӣ ки дар соли ______ ба ҷойивазкунӣ фаро
гирифта мешаванд)

Насаб, ном
Мансаби
Рӯз, моҳ, Таҳсилот, Намуди ҷойивазкунӣ
ва номи
ишғолнамуда сол ва
ном ва
падар
категорияи он ҷойи
соли
ДохилиБайнива санаи
таваллуд хатми
идоравӣ
идоравӣ
таъин
муассисаи
таълимӣ,
ихтисос
2
3
4
5
7
8

1
2
3
4
5
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Эзо{

Замимаи 2
ба Қоидаҳои гузаронидани ҷойивазкунии
(ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Рӯйхати
кадрҳои роҳбарикунандаи__________________________________
(номи мақомоти давлатӣ)

Р/т

ки дар соли ______ ба ҷойивазкунӣ фаро гирифта шудаанд

Насаб, ном
ва номи
падар

Мансаби
Рӯз, моҳ,
ишғолнамуда сол ва ҷойи
(то ҷойивазтаваллуд
кунӣ)
категорияи он,
санаи таъин

Таҳсилот, ном
ва соли хатми
муассисаи
таълимӣ,
ихтисос

1
1
2
3
4
5
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Мансаби
таъиншуда
(баъди ҷойивазкунӣ)
категорияи он,
санаи
таъин

Намуди ҷойивазкунӣ
Дохилиидоравӣ

Байниидоравӣ

Эзоҳ

Замимаи 3
ба Қоидаҳои гузаронидани ҷойивазкунии
(ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Рӯйхати
тавсиявии кадрҳои роҳбарикунандаи мақомоти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ки дар соли ______ ба ҷойивазкунии байниидоравӣ
пешниҳод карда мешаванд
Р/т Насаб, ном ва
номи падар

1

2

Мансаби
ишғолнамуда (то
ҷойивазкунӣ),
категорияи он,
санаи таъин

3

Рӯз, моҳ, Таҳсилот, ном Мансаби ба
сол ва ҷойи ва соли хатми ҷойивазкунӣ
муассисаи
тавсиятаваллуд
шаванда,
таълимӣ,
категорияи он
ихтисос

4

1
2
3
4
5
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5

6

Эзоҳ

7

IV. ҚАРОРҲОИ ҲУКУМАТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ҚАРОРИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
аз 7 апрели соли 1999, №142
ш. Душанбе
«Дар бораи суғуртаи ҳатмии давлатии хизматчиёни давлатӣ»
(бо тағйиру иловаҳо аз 1.08.2012, №395)
Бо мақсади таъмини иҷрои кафолати давлатӣ ба хизматчиёни
давлатӣ, ки бо банди 6 қисми якуми моддаи 25 Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» муқаррар шудааст Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р
м е к у н а д:

1. Гузаронидани суғуртаи ҳатмии давлатии хизматчиёни давлатӣ
дар ҳолатҳои беморӣ ё гум кардани қобилияти мехнатӣ, ҳалокшавї ё
расонидани зарар ба саломатӣ ва амволи ӯ вобаста ба иҷрои
ӯҳдадориҳои меҳнатии вай ба зиммаи Ширкати давлатии суғуртаи
Тоҷикистон гузошта шавад.
2. Маблағи суғуртавӣ ба андозаи музди меҳнати ҳаштмоҳаи
хизматчии давлатӣ муқаррар карда шавад (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 01.08.2012,№395).
3. Банди 3 бекор шудааст (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 30.12.05,№499).
4. Аз пардохтҳои суғуртавии воридгардида ба мақсадҳои зайл
маблағ гузаронида мешавад:
барои пардохти пули суғурта - 92 фоиз;
барои ғанӣ гардонидани фонди захиравӣ - 5 фоиз;
барои коргузории ташкилоти суғурта- 3 фоиз.
Маблағи
сарфнашудае, ки барои пардохти пули суғурта
муқаррар шудаанд, ба буҷети ҷумҳуриявии Ҷумҳурии Тоҷикистон 70
фоиз ва ба фонди захиравии Ширкати давлатии суғуртаи Тоҷикистон
30 фоиз гузаронида мешавад.
5. Маблағи суғурта дар чунин ҳолатҳо ва ба андозаҳои зайл
пардохта мешавад (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
01.08.2012, №395):
а) дар ҳолати ба ҳалокат расидани хизматчии давлатӣ ҳангоми
иҷрои вазифаи хизматӣ - дар ҳаҷми музди меҳнати ҳаштмоҳа;
б) дар ҳолати маъюбшавӣ ҳангоми иҷрои вазифаи хизматӣ:
-ба маъюби гурӯҳи 1 - дар ҳаҷми музди меҳнати шашмоҳа;
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-ба маъюби гурӯҳи II - дар ҳаҷми музди меҳнати панҷмоҳа;
-ба маъюби гуруҳи Ш - дар хаҷми музди меҳнати чормоҳа»
(қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.08.2012,№395).
6. Қарори мазкур ба хизматчиёни давлатие, ки вакили халқи
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, дахл надорад.
7. Ширкати давлатии суғуртаи Тоҷикистон дар мӯҳлати як моҳ
дастурамали тартиби гузаронидани суғуртаи ҳатмии давлатии ҳает ва
саломатии хизматчиёни давлатиро таҳия ва тасдиқ намояд.
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Э. Раҳмонов
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ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
аз 12 апрели соли 1999, №154

ш. Душанбе

«Дар бораи тасдиrи тартиби корбурди дафтарчаи
ме{натии кормандон»
(бо тағйиру иловаҳо аз 31 августи соли 2004 №368; аз 2 нояби соли
2011, № 566; аз 31 декабри соли 2014, №794)
Бо мақсади танзими минбаъдаи пешбурди дафтарчаҳои меҳнатии
кормандон дар корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо сарфи назар аз
шакли моликият мутобиқи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1. Тартиби замимагардидаи корбурди дафтарчаи меҳнатии
кормандон тасдиқ карда шавад.
2. Намунаи замимагардидаи дафтарчаи меҳнатӣ ва варақаҳои
замимаи онҳо тасдиқ карда шаванд.
Дафтарчаҳои меҳнатии намунаи қаблан муқарраршуда, ки дар
дасти кормандон мавҷуданд, ба дафтарчаҳои нав иваз карда
намешаванд. Дафтарчаи меҳнатии намунаи кӯҳна ва нав ҳуҷҷати
асосии фаъолияти меҳнатӣ буда, собиқаи кории кормандонро тасдиқ
менамоянд.
3. Ба роҳбарони вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, идораҳо, Раисони
вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони корхонаҳо, муассисаҳо ва
ташкилотҳо сарфи назар аз шакли моликият:
– ҷиҳати риояи қатъии тартиби корбурди дафтарчаҳои меҳнатӣ
тадбирҳо андешанд;
– шӯъбаҳои кадрҳоро бо кормандони болаёқат, ки қонунгузории
меҳнатро медонанд пурзӯр кунанд;
– ҷиҳати ба тартиб даровардани нигоҳдории асноди бойгонӣ, ки
ба фаъолияти меҳнатии кормандон тааллуқ дошта, (фармонҳо оид ба
қабул ва аз кор рафтан, карточкаҳои шахсӣ, ведомостҳои ҳисоботӣ,
ҳисоботњои махсус доир ба музди меҳнат) тадбирҳо андешанд.
4. Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистон роҳбарии методӣ ва назорати саривақтии дуруст пур
кардани дафтарчаҳои меҳнатӣ, баҳисобгирї, нигоҳдорї ва додани
359

онҳоро анҷом диҳад (қарорњои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2
ноябри соли 2011, №566: аз 31 декабри соли 2014, №794).
5. Вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва идораҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон, мақомоти ҳокимияти иҷроияи маҳаллӣ, корхонаю
муассисаҳо ва ташкилотҳо сарфи назар аз шакли моликият сари вақт ба
Корхонаи воҳиди давлатии Комплекси табъу нашри «Шарқи озод»-и
Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди
талабномаҳои асоснокро барои дафтарчаҳои меҳнатӣ ва варақаҳои
замимаи онҳо пардохт намудану гирифтани онҳоро ба корхонаҳо,
муассисаҳо ва ташкилотҳои тобеъ таъмин намоянд. (қарорњои Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 2004, №368; аз 2 ноябри соли
2011 №566).
6. Банди 6 хориҷ карда шуд (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 31 августи соли 2004, №368).
7. Қарори Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Шӯрои
Федератсияи иттифоқҳои касабаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 августи
соли 1993, №421 «Дар бораи тартиби бо дафтарчаҳои меҳнатӣ таъмин
намудани кормандон ва хизматчиён» беэътибор дониста шавад.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Э. Раҳмонов
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Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 12 апрели соли 1999,
№154 тасдиқ шудааст
ТАРТИБИ КОРБУРД БО
ДАФТАРЧАЊОИ МЕЊНАТИИ КОРМАНДОН
I.
МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
1. Дафтарчаи меҳнатии намунаи муқарраршуда ҳуҷҷати асосии
фаъолияти меҳнатӣ мебошад, ки собиқаи меҳнатии кормандонро
тасдиқ менамояд.
Дафтарчаи меҳнатӣ ҳуҷҷати ҳисоботи қатъӣ маҳсуб мешавад.
Дафтарчаҳои меҳнатӣ ба тамоми кормандоне, ки зиёда аз 5 рӯз
дар корхона, аз ҷумла дар корҳои мавсимӣ, муваққатӣ ва ба коркунони
ғайриштатие, ки дар ҳисоби суғуртаи давлатии иҷтимоӣ бошанд, дода
мешавад. Ба ашхосе, ки дар ду ҷой кор мекунад, дафтарчаи меҳнатӣ
фақат дар љои кори асосиашон дода мешаванд.
2. Кормандоне, ки ба кор дохил мешаванд, вазифадоранд ба
корфармо дафтарчаи меҳнатии бо тартиби муқарраргардида бо расмият
даровардашударо, пешниҳод намоянд. Бидуни дафтарчаи меҳнатӣ ба кор
қабул карда намешавад. Шахсони аз сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз хизмат ҷавобшуда вазифадоранд, шаҳодатномаи (билети)
ҳарбиро пешниҳод намоянд.

II.
ПУР КАРДАНИ ДАФТАРЧАҲОИ МЕҲНАТӢ
а) Нишондодҳои умумӣ
3. Дафтарчаҳои меҳнатӣ ва варақаҳои замимаи онҳо ба забонҳои
тоҷикӣ ё русӣ пур карда мешаванд.
4. Бори аввал пур кардани дафтарчаи меҳнатӣ аз тарафи маъмурияти
муассиса дар ҳузури корманд на дертар аз панҷ рӯзи ба кор қабул шуданаш
сурат мегирад. Ашхосе, ки дар хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ ва меҳнатии
инфиродӣ кор мекунанд, фаъолияти меҳнатии онҳоро мақомоти
пешбарандаи ҳисоботу назорат анҷом медиҳад.
Ба дафтарчаи меҳнатӣ маълумоти зайл дохил карда мешаванд:
– маълумот дар бораи коркун: насаб, номи падар, рӯзи таваллуд,
маълумот, касб, ихтисос;
– маълумот дар бораи ба кор қабул кардан, ба кори дигари доимӣ
гузаштан бо нишон додани касб (ихтисос);
– дараҷаи тахассус, мансаб (мувофиқи асноди меъёрие, ки номгӯи
касб ва мансаби кормандро муқаррар менамояд) ва аз кор озод шудан
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бо нишон додани асосҳои қатъи шартномаи меҳнатӣ (карордод),
инчунин дар бораи ҷоизаҳо ва мукофотҳое, ки ҳангоми кор барои
муваффақиятҳо дода шудаанд;
– маълумот дар бораи кашфиёт, ки барои ин диплом дода
шудааст, оид ба ихтироъҳои истифодашуда, ихтироъкориҳои
пешниҳодшуда ва мукофотҳо, ки дар робита ба онҳо дода шудааст.
Танбеҳҳо ба дафтарчаи меҳнатӣ навишта намешаванд.
5. Тамоми сабтҳо барои қабул ба кор, ба кори дигари доимӣ
гузаштан ва ё аз кор озод шудан, инчунин дар бораи мукофотонидану
ҳавасмандкуниҳо аз тарафи корфармо на дертар аз як ҳафта баъд аз
баровардани фармон (амр) дар дафтарчаи меҳнатӣ дохил карда мешаванд,
аммо ҳангоми аз кор рафтан - рӯзи аз кор рафтан, бояд ба матни фармон
(амр) пурра мувофиқат намояд.
Сабтҳо бо рақамҳои арабӣ (сана ва моҳ бо ададҳои дурақама)
навишта мешаванд. Масалан, агар корманд ба кор 5 июни соли 1998
қабул шуда бошад, дар сутуни 2 дафтарчаи меҳнатӣ«05.06.1998»
навишта мешавад.
Сабтҳо бо диққат ва бо қалами пӯлодӣ ва ё саққочадор бо
рангҳои сиёҳ, кабуд ё бунавшагӣ навишта мешавад.
6. Корфармо вазифадор аст, ки соҳиби ин дафтарчаи меҳнатиро
(варақаи замима) дар варақаи шахсӣ (варақаи махсуси байниидоравии
маъмулӣ №Т-2), ки бояд сабти дақиқ дар дафтарчаи меҳнатӣ (варақаи
замима) дохил карда шуда, шинос намояд.
Вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси тавофуқ бо
Иттиҳоди иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон ба тариқи
истисно метавонанд ба корхонаҳое, ки дар шароитҳои парокандагии
ҳудудӣ, яъне дар масофаҳои аз ҳамдигар воқеъ буда фаъолият
мекунанд, иҷозат диҳанд то соҳибони дафтарчаҳои меҳнатӣ ғоибона бо
сабтҳои дар он воридшуда ба тариқи фиристодани огоҳиҳои марбута
бо сабти баъди варақаҳои шахсӣ (варақаҳои махсуси байниидоравии
№Т-2) шинос карда шаванд.
7. Дар сурати ошкор шудани сабтҳои нодуруст дар дафтарчаи
меҳнатӣ маълумот дар бораи кор, гузаштан ба кори доимии дигар,
мукофоту ҷоизаҳо ва ғайра, ислоҳ тавассути маъмурияти ҳамон корхонае,
ки ёддошти марбута дар он сабт шуда буд, анҷом меёбад.
Маъмурияти ҷои кори нав вазифадор аст ба корманд дар хусуси
он кӯмак кунад.
8. Ҳангоми зарурат корфармо ба корманд дар асоси хоҳиши онҳо
иқтибоси маълумоти тасдиқшударо оид ба кор аз рӯи дафтарчаи
меҳнатӣ медиҳад. Маълумоти ислоҳшуда бояд пурра ба фармони (амр)
нусхаи асл мутобиқ бошанд.
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9. Агар корхонае, ки сабти нодуруст ва ё ноаниқ карда, барҳам
дода шуда бошад, тасҳеҳот аз тарафи корхонаи вориси ҳуқуқӣ дохил
карда мешавад, дар мавриди набудани он аз тарафи ташкилоти болоие,
ки корхонаи барҳамёфта тобеъи он буд, тибқи ҳуҷҷатҳои
пешниҳоднамудаи бойгонии корхона дохил карда мешаванд.
10. Дар мавриди гум шудани нусхаи фармон, амр ё ба кори дар
ҳақиқат иҷрокардашуда мутобиқат накардани он тасҳеҳот дар асоси
ҳуҷҷатҳои дигар, ки кори иҷрошудаи дар дафтарчаи меҳнатӣ сабт
нагардидаро тасдиқ мекунанд, анҷом дода мешавад.
Шаҳодатҳо барои ислоҳи сабтҳои пеш воридшуда ҳамчун асос
шуда наметавонанд.
11. Дар фаслҳои «Маълумот оид ба кор», «Маълумот оид ба
мукофотҳо», «Маълумот оид ба ҳавасмандкуниҳо»-и дафтарчаи
меҳнатӣ варақаҳои (замима) ба ислоҳи сабтҳои нодуруст ва ноаниқи
пештара роҳ дода намешавад.
Ҳангоми зарурат тағйироти сабтҳои дахлдор дар дафтарчаи
меҳнатӣ бо рақами тартибӣ, таърихи сабт бояд чунин навишт: «Сабти
зери №фалон бе эътибор аст. Ба фалон ихтисос (мансаб) қабул карда
шавад» ва дар сутуни 4 таърих ва рақами фармон (амр)-и маъмурияте,
ки дар дафтарчаи меҳнатӣ сабти нодуруст карда, такрор мешавад.
Бо ҳамин тартиб сабти нодуруст дар бораи аз кор озод намудан ва
ба кори доимии дигар гузаронидан дар сурати аз кор ғайриқонунӣ озод
шудан ё ба кори дигар гузаронидан эътироф карда мешавад. Масалан,
чунин навишта мешавад: «Сабти таҳти № фалон беэътибор аст, ба кори
пештара барқарор карда шуд». Ҳангоми тағйироти тасвияти сабабҳои
аз кор озод кардан чунин навишта мешавад: «Сабти таҳти №фалон
нодуруст аст, озод карда шуд» ва тасвияти нав нишон дода мешавад.
Бинобар ин дар сутуни 4 ба фармони оид ба барқароркунї ба
кори пештара ва ё тағйири тафсири сабабҳои аз кор озод кардан нишон
дода мешавад.
Ҳангоми дар дафтарчаи меҳнатӣ вуҷуд доштани сабт дар бораи аз кор
озод намудан, ё ки ба кори доимии дигар гузаронидан, ки беэътибор
дониста шудааст, бо хоҳиши корманд нусхаи дигари дафтарчаи меҳнатӣ
бидуни ҳамин сабт дода мешавад.

б) Маълумот дар бораи корманд
12. Маълумот дар бораи корманд дар саҳифаи аввали (варақаи
унвон) дафтарчаи меҳнатӣ навишта мешавад. Насаб, ном ва номи
падар (пурра, бидуни ихтисор) ва таърихи таваллуд дар асоси
шиноснома ё шаҳодатномаи таваллуд навишта мешаванд.
Маълумот – миёна, миёнаи махсус, олӣ фақат дар асоси ҳуҷҷатҳо
(аттестат, гувоҳнома ва диплом) нишон дода мешавад. Сабт дар бораи
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маълумоти нопурраи миёна ва ё нопурраи олӣ низ танҳо дар асоси
ҳуҷҷатҳои мувофиқ (гувоҳномаи донишҷӯи, дафтарчаи имтиҳонот,
маълумоти муассисаи таълимӣ ва ғайра) ворид карда мешавад.
Касб ва ё ихтисос ба дафтарчаи меҳнатӣ дар асоси ҳуҷҷат оид ба
маълумот ва ё ҳуҷҷати дигари танзимшуда, сабт карда мешавад.
13. Пас аз пур кардани дафтарчаи меҳнатӣ, корманд бо имзои худ
дуруст будани маълумотро тасдиқ мекунад.
Саҳифаи аввали (варақаи унвон) дафтарчаи меҳнатиро шахси
масъуле, ки дафтарчаи меҳнатиро додааст, имзо менамояд ва пас аз он
мӯҳри корхонае, ки дафтарчаи меҳнатӣ аввалин бор хонапурї карда
шудааст, гузошта мешавад.
14. Тағйироти сабтҳо дар дафтарчаҳои меҳнатӣ оид ба насаб, ном,
номи падар ва рӯзи таваллуд аз тарафи корфармои ҷои кори охирин дар
асоси ҳуҷҷатҳои (шиноснома, шаҳодатнома дар бораи таваллуд,
шаҳодатномаи ақди никоҳ, шаҳодатномаи талоқ, шаҳодатнома оид ба
тағйир додани насаб, ном, номи падар ва ғайра) бо нишондодани рақам ва
санаи ин ҳуҷҷатҳо ворид карда мешаванд.
Тағйироти мазкур дар саҳифаи аввали (варақаи унвон) дафтарчаи
меҳнатӣ сабт карда мешаванд. Масалан бо як хат насаби қаблӣ, ном,
номи падар, таърихи таваллуд, маълумотҳои нав қайд мегарданд.
Ишораҳо ба ҳуҷҷатҳои дахлдор дар тарафи дохилии ҷилд сабт гардида
бо имзо ва мӯҳри роҳбари корхона ва ё намояндаи махсуси корхона
тасдиқ карда мешавад.
Ҳангоми зарурат бо ҳамин тартиб тағйирот дар маълумоти
таҳсил, касб, ихтисос дохил карда мешаванд.
в) Маълумот дар бораи кор
15. Дар сутуни 3 фасли «Маълумот дар бораи кор» ҳамчун
сарлавҳа номи мукаммали корхона навишта мешавад.
Дар сутуни 1 рақами тартибии сабтҳои воридшуда ва дар сутуни 2
таърихи қабул ба кор ва аз кор озод шудан дар сутуни 3 «Маълумот
оид ба кор», номи пурраи муассиса, ба фалон шӯъба таъин шуд, қисм,
воҳидҳои соҳа, истеҳсолот бо сабаби мушахасси ном, инчунин номи
корҳо, касб ва мансаб, дараҷаи тахассуси додашуда, дар сутуни 4 дар
кадом асос (ҳуҷҷат, сана ва рақам) сабт ворид карда шудааст.
Агар дар ҷараёни кор ба корманд дараҷаи нав дода шавад ва ё
касби дуввум ва минбаъда муайян карда шавад, он гоҳ дар ин бора бо
тартиби муқарраргардида дар дафтарчаи меҳнатӣ бо нишон додани
дараҷаи ин касбҳо, рақам ва таърихи шаҳодатномаи дахлдор сабт
карда мешавад.
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Дар дафтарчаи меҳнатӣ инчунин кор дар ҳайати дастаҳои махсус
ва ё дастаҳои ҷомеъ дар як замон доштани якчанд касб сабт карда
мешавад.
Кор дар ду ҷой, ки бо тартиби муқарраршуда агар ба расмият
дароварда шуда бошад, дар дафтарчаи меҳнатӣ бо сатри алоҳида сабт
карда мешавад. Сабтҳо оид ба кор дар ду ҷой ва хатми он аз тарафи
корфармои ҷои кори асосӣ иҷро карда мешавад.
Гузаронидани корманд ба кори доимии дигар дар дохили корхона
ба тартибе, ки қабул ба кор аст ба расмият дароварда мешавад.
16. Агар дар ҷараёни фаъолияти корманд номи корхона тағйир ёбад
он гоҳ дар сутуни 3 дафтарчаи меҳнатӣ бо сатри алоҳида чунин сабт ворид
мегардад: Фалон корхона аз фалон таърих, ба фалон ном тағйир карда ва
дар сутуни 4 дар кадом асос сурати гирифтани тағйироти ном, фармон
(амр), таърих ва рақами он навишта мешавад.
17. Донишҷӯён, талабаҳо, аспирантҳо ва ординаторҳои клиникие, ки
дорои дафтарчаи меҳнатианд, оид ба муддати таҳсили онҳо дар шӯъбаҳои
рӯзонаи мактабҳои олӣ ва миёнаи махсус аз тарафи муассисаи таълимӣ
(муассисаи илмӣ) сабтҳо ворид карда мешаванд. Барои чунин сабтҳо
фармонҳои муассисиаҳои таълимӣ (муассисаҳои илмӣ) оид ба қабул
шудан ба мактаб ва хориҷ шудани донишҷӯён, шогирдон, аспирантҳо,
ординаторҳои клиникӣ асос мешаванд.
Муддати кори донишҷӯён, талабаҳо, аспирантҳо, ординаторҳои
клиникии мазкур дар ҷараёни гузаштани таҷрибаи истеҳсолӣ ва дар
сурати иҷрои мавзӯи илмию тадқиқотии шартномавӣ бо
маълумотномаи (справка) дахлдор, ки дар он ихтисос, тахассус, мансаб
ва муддати кор сабт шуда, тасдиқ карда мешавад. Дар асоси чунин
маълумотномаҳои муассисаи таълимӣ (муассисаи илмӣ) ба дафтарчаи
меҳнатии донишҷӯён талабагон, аспирантҳо, ординаторҳои клиникӣ
собитшавии маълумоти кор мутобиқи маълумоти мавҷуда таъмин
менамояд. Маълумот дар асноди шахсӣ ҳамчун санади пурмасъул
ҳифз мегардад.
18. Донишҷӯён талабагон, аспирантҳо, ординаторҳои клиникӣ, ки
пештар кор накардаанд ва аз ин сабаб дафтарчаи меҳнатӣ надоранд,
маълумот оид ба кори таҷрибаи истеҳсолӣ, инчунин иҷрои мавзӯи
илмӣ-тадқиқотии мавзӯҳои шартномагӣ дар асоси маълумотномаи он
корхонае, ки дар оянда кор мекунанд, сабт карда мешавад.
19. Дар ҷои кор ба дафтарчаи меҳнатӣ бо сатри алоҳида бо
нишондоди сана, рақам ва номгӯи ҳуҷҷатҳои дахлдор сабтҳои зерин
ворид мегарданд:
-оид ба муддати хизмат дар Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии
Тоҷикистон, дар мақомоти Кумитаи давлатии амнияти миллии
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Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва дар кулли воҳидҳои ҳифозатӣ, ба хизматчиёни дар
хизмат буда, қонунгузорӣ оид ба кор ва суғуратаи иҷтимоии давлатӣ
таалуқ надорад, бо нишондоди таърихи даъват (таъин намудан) ва
таърихи рафтан аз хизмат (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
31 декабри соли 2014, №794).;
– оид ба муддати таълим дар омӯзишгоҳҳои касбӣ-техникӣ ва
ғайра, дар курсҳо ва мактабҳои такмили ихтисос, тағйири ихтисос ва
таълими кадрҳо;
– оид ба муддати таълим дар муассисаҳои олӣ ва миёнаи махсус
(бо сабт намудани мӯҳлати кор дар дастаҳои донишҷӯён,
таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ, ҳангоми иҷроимавзӯи илмӣ–тадқиқотии
давраи аспирантӣ ва ординатории клиникӣ), ғайр аз ҳолатҳое, ки дар
банди 17 Тартиби мазкур оварда шудаанд.
Сабтҳои дар банди мазкур пешбинишуда ба дафтарчаи меҳнатӣ
пеш аз дохил кардани маълумот оид ба кор дар корхонаи мазкур
навишта мешаванд.
20. Ҳангоми бо тартиби муқарраргардида аз нав барқароркунии
собиқаи меҳнатӣ барои таъини кӯмакпулии суғуртаи давлатии иҷтимоӣ
дар дафтарчаи меҳнатии корманд дар ҷои кори охирин дар сутуни 3
фасли «Маълумот оид ба кор» қайди зерин сабт мегардад: «собиқаи
меҳнатӣ аз рӯзи, моҳ ва соли фалон барқарор карда шудааст», дар
сутуни 4 ба қарори мақоми дахлдор ишора карда мешавад.
Ба кормандони машғули корҳои мавсимии дар соҳаҳое, ки тибқи
қонунгузории ҷорӣ ҷамбасти марҳилаҳои мавсимӣ ва нигаҳдории
собиқаи меҳнатӣ иҷозат дода шудааст, ҳангоми бозгашт дар муддати
муқарраргардида ба кори мавсимӣ пас аз рухсатии байнимавсимӣ дар
сутуни 3 фасли мазкури дафтарчаи меҳнатӣ қайди зерин сабт мегардад:
– «собиқаи меҳнатии муттаасил нигоҳ дошта мешавад».
21. Дар дафтарчаи меҳнатии ашхосе, ки дар корҳои иҷборӣ бо
маҳрумияти озодӣ буда, корфармо дар бораи мӯҳлати кори ин давра ба
ҳисоби собиқаи меҳнатӣ дохил нашудан сабт ворид мекунанд.
(Фасли «Маълумот оид ба кор»- и дафтарчаи меҳнатӣ, сутуни 3).
Сабтҳои мазкур ба дафтарчаҳои меҳнатӣ пас аз ба охир расидани
мӯҳлати муҷозот, тибқи маълумотномаҳои муқарраркардаи мақомоти
Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон навишта мешаванд.
Дар фасли «Маълумот оид ба кор»-и дафтарчаи меҳнатӣ сабтҳои
зерин навишта мешаванд:
– дар сутуни 1 рақами тартибии сабт навишта мешавад;
– дар сутуни 2 санаи дохилкунии сабт;
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– дар сутуни 3 «Муддати кор аз таърихи фалон (сана, моҳ, сол) то
таърихи фалон (сана, сол, моҳ) ба собиқаи меҳнатӣ ҳисоб карда
намешавад»;
– дар сутуни 4 асосҳои ворид кардани сабт дар дафтарчаи меҳнатӣ
фармон (амри) роҳбари корхона, таърихи нашр ва рақами он навишта
мешавад.
г) Маълумот оид ба мукофот ва ҳавасмандкуниҳо
22. Ба дафтарчаи меҳнатии кормандон дар фасли «Маълумот оид
ба мукофотҳо» маълумоти зерин дохил карда мешаванд:
– оид ба мукофотонидан бо ордену медалҳо, унвони фахрӣ
(«Ифтихорнома»), дар хусуси сарфароз гардонидан тибқи фармонҳои
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
– оид ба мукофотҳо барои муваффақиятҳои меҳнатӣ дар корхона,
муассиса, ташкилот (эълон намудани миннатдорӣ, додани ҷоиза, бо
тӯҳфаҳои қиматбаҳо мукофотонидан, мукофотонидан бо унвони
фахрии корхона ва ғайра);
– дар бораи кашфиётҳое, ки ба онҳо шаҳодатномаҳо ва патентҳо
барои ихтироъҳои истифодашуда ва ихтироъкориҳои пешниҳодшуда ва
дар бораи мукофотҳое, ки дар робита ба онҳо дода шудааст.
Ба дафтарчаи меҳнатӣ мукофотҳои пулӣ, ки бо тартиби музди
меҳнат пешбинӣ шуда ва ё пардохти он хусусияти мунтазам дорад, сабт
намешаванд.
23. Тартиби сабти маълумот оид ба мукофотҳо ва ҳавасмандкуниҳо
чунин аст: дар сутуни 3 мутобиқи фасли дафтарчаи меҳнатӣ ҳамчун
сарлавҳа номи корхона навишта мешавад; дар сутуни 1 поёнтар аз рақами
тартибӣ навишта мешавад (рақамгузорие, ки дар тамоми муддати
фаъолияти меҳнатии корманд зиёд мешавад); дар сутуни 2 таърихи додани
мукофот ё подош гузошта мешавад; дар сутуни 3 аз тарафи кӣ ба корманд
мукофот ё подош дода шудааст ва барои кадом комёбиҳо, навъҳои
мукофот ё подошҳо навишта мешаванд; дар сутуни 4 кадом асос сабт
шудааст (ишора ба сана, рақам ва номи ҳуҷҷат) нишон дода мешавад.
д) Пур кардани дафтарчаи меҳнатӣ ҳангоми аз кор рафтан
24. Сабтҳо оид ба сабабҳои аз кор озод шудан, бояд дар
дафтарчаи меҳнатӣ мувофиқи тавсияҳои дақиқи Кодекси меҳнати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо ишора ба моддаи мувофиқи банди қонун
навишта шаванд.
Масалан, «Бо ризояти тарафайн, моддаи 45 Кодекси меҳнати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз кор озод карда шуд».
Ҳангоми қатъ кардани шартнома бо ташаббуси корманд бо
сабабҳое, ки тибқи қонунгузорӣ пешниҳоди имтиёзоти таъиншуда ва
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афзалиятҳоро вобаста мекунад, сабт дар бораи аз кор хориҷ шудан
дафтарчаи меҳнатӣ чунин сабабҳо навишта мешаванд. Масалан, «Бо
хоҳиши худ бо сабаби дохил шудан ба муассисаи таълимии олӣ,
мувофиқи моддаи 45 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз кор
озод карда шуд».
Ҳангоми баррасӣ ва тасдиқи номзад аз тарафи кордиҳанда барои
фиристодан ба муассисаҳои таълимии олӣ, миёнаи махсус ва таъин
намудани идрорпулии (стипендия) аз ҳисоби корхона дар дафтарчаи
меҳнатӣ сабти зерин карда мешавад: «Бо сабаби ба таълим фиристодан
(муассисаи таълимии олӣ ва ё миёнаи махсус нишон дода мешавад)
корхона бо идрорпулии (стипендияи) таълимӣ таъин намуда, мувофиқи
моддаи 45 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз кор озод карда
шуд».
Ҳангоми қатъи шартномаи меҳнатӣ бо ташаббуси корманд
бинобар бо сабаби кӯчидан ба маҳалли дигар бо тартиби қабули
кормандон чунин сабт дар дафтарчаи меҳнатӣ навишта мешавад:
Масалан, «Аз сабаби бо хоҳиши худ бо тартиби қабули кормандон
барои кор ба корхонаҳо фиристодан (корхонаи муайян нишон дода
мешавад), мувофиқи моддаи 45 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз кор озод карда шуд».
25. Сабт дар бораи аз кор озод кардан дар дафтарчаи меҳнатии
корманд бо риоя кардани қоидаҳои зерин навишта мешавад: дар сутуни 1
сабти рақами тартибӣ, дар сутуни 2 рӯзи аз кор рафтан, дар сутуни 3 сабаби
аз кор озод шудан, дар сутуни 4 дар кадом асос сабт ворид шудааст, нишон
дода мешавад, - фармон (амр), сана ва рақами он.
Рӯзи аз кор озод шудан, рӯзи охирини кор ҳисоб меёбад.
Масалан, шартномаи меҳнатӣ бо корманд бо сабаби маҳдуд кардани
штатњо 20 июни соли 1998 қать мегардад, ки рӯзи охирини кории ӯ ҳисоб
мешавад. Дар дафтарчаи меҳнатии корманд бояд сабти зерин навишта
шавад: дар сутуни 1 фасли «Маълумот оид ба кор» рақами тартибӣ гузошта
мешавад; дар сутуни 2 таърихи аз кор озод намудан (20.06.98); дар сутуни 3
навишта мешавад: аз кор бо сабаби маҳдуд кардани штатњо озод карда
шуд, банди 1 моддаи 46 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар сутуни
4 таърих ва рақами фармон (амр) дар бораи аз кор озод намудан нишон
дода мешавад.
26. Ҳангоми аз як корхона ба корхонаи дигар гузаронидани
корманд бо фармони мақомоти болоӣ ва бо ризояти байни роҳбарони
корхонаҳо ва ё ташкилотҳо дар сутуни 3 ва ба мувофиқат ва ё қарори
ин мақомот ва ташкилотҳо ишора карда мешавад.
Масалан: «Бо сабаби гузаронидан ба кор ба фалон корхона аз кор
озод карда шуд» (мувофиқи моддаи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии
Тоҷикистон нишон дода мешавад).
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Ҳангоми гузаштан ба мансаби интихоботӣ дар сутуни 3 сабти
зерин мешавад: «Бо сабаби интихоб шудан ба мансаби интихобии
фалон ташкилот аз кор озод карда шуд» (мувофиқи моддаи Кодекси
меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода мешавад).
27. Ҳангоми қатъ намудани шартномаи меҳнатӣ бо ташаббуси
маъмурият ва бо сабаби гузаронидани чорабиниҳо оид ба
мукамалкунии ташкили идоракунии соҳаҳо, ғайр аз сабабҳое, ки дар
қонунгузории ҷорӣ пешбинӣ шуда, ба қарорҳои дахлдори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ишора карда мешавад. Масалан, дар сутуни 3
чунин навишта мешавад: «Бо сабаби маҳдуд кардани штатњо аз кор
озод карда шуд (ва ё адад), банди 1, моддаи 46 Кодекси меҳнати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар қавс қарорҳои дахлдори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода мешаванд».
28. Ҳангоми таъин намудани нафақаи пиронсолӣ, нафақа барои
хизмати дарозмуддат, нафақа барои хизматҳои шоёнаш дар назди
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дафтарчаи меҳнатӣ аз ҷониби мақомоти
таъминоти иҷтимоӣ мӯҳри «Нафақа таъин шуд» гузошта мешавад. Мӯҳр
дар фасли «Маълумот оид ба таъини нафақа» гузошта мешавад.
III.
ВАРАҚАИ ЗАМИМА ДАР ДАФТАРЧАИ МЕҲНАТӢ
29. Дар он ҳолатҳое, ки тамоми саҳифаҳои фаслҳои дафтарчаи
меҳнатӣ пур карда шуда бошанд, ба дафтарчаи меҳнатӣ варақаи
замимаро илова мекунанд.
Варақаи замима дар дохили дафтарчаи меҳнатӣ дӯхта мешавад ва
аз тарафи маъмурияти корхонаи ҷои корманд пур карда шуда бо
тартиби дафтарчаи меҳнатӣ истифода мешавад.
Варақаи замима бидуни дафтарчаи меҳнатӣ беэътибор аст.
30. Дар кунҷи болои саҳифаҳои аввали (варақаи шахсӣ) варақаи
замимаи дафтарчаи меҳнатӣ мӯҳри андозаи 10 мм х 25 мм бо
навиштаҷоти «Замима дода шуд» гузошта мешавад ва дар ҳамон ҷо
силсилаву (серия) рақами варақаи замима сабт мешавад. Ҳангоми
додани варақаи замима минбаъда мӯҳри навбатӣ гузошта шуда
силсилаву (серия) рақами он сабт меёбад.
IV. ДОДАНИ ДАФТАРЧАИ МЕҲНАТӢ ҲАНГОМИ
АЗ КОР ОЗОД ШУДАН
31. Ҳангоми аз кор озод шудан корманд тамоми маълумотҳо оид
ба кор, мукофотҳо ва ҳавасмандкуниҳое, ки дар муддати кор дар
корхонаи мазкур ба дафтарчаи меҳнатӣ қайд шудаанд, бо имзои ва
мӯҳри корфармо ё намояндаи махсуси он тасдиқ карда мешаванд.
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Корфармо ӯҳдадор аст, ки рӯзи аз кор озод шудани корманд ба ӯ
дафтарчаи меҳнатиро бо сабти аз кор озод шудан супорад.
Ҳангоми бо айби маъмурият дар сари вақт ба корманд надодани
дафтарчаи меҳнатӣ барои ҳар рӯзи боздорӣ музди меҳнати миёна дода
мешавад.
32. Агар дар рӯзи аз кор озод шудан корманд дар ҷои кор ҳозир
набошад, маъмурияти корхона бояд ҳамон рӯз ба ӯ ба воситаи почта
мактуби огоҳӣ барои гирифтани дафтарчаи меҳнатӣ фиристад.
Ба воситаи почта фиристодани дафтарчаи меҳнатӣ ва расонидани
он фақат бо розигии корманд анҷом дода мешавад.
33. Дар ҳолати марги корманд дафтарчаи меҳнатӣ ба дасти
ақрабои наздики ӯ бо забонхат дода мешавад ё мувофиқи талаби онҳо
бо почта фиристода мешавад. Дар дафтарчаи меҳнатии корманди
вафот карда дар фасли «Маълумот оид ба кор» пас аз сабти рақами
тартибӣ ва таърихи сабт дар сутуни 3 чунин навишта мешавад: «Бо
сабаби марг кор қатъ карда шуд», пас сутуни 4 сабт мегардад (таърих
ва рақами фармон), (амр). Ин сабт бо тартиби муқарраршуда тасдиқ
мешавад.
V. НУСХАИ ДУЮМИ ДАФТАРЧАИ МЕҲНАТӢ
34. Шахсе, ки дафтарчаи меҳнатиашро (варақаи замимаи онро)
гум намудааст, бояд ба корфармои ҷои кори баъдина хабар диҳад ва
корфармо на дертар аз 15 рӯз пас аз додани ариза бо корманд
дафтарчаи меҳнатии дигар ва варақаи замимаи онро бо навиштаҷоти
«Нусхаи дуюм» дар кунҷи болоии тарафи рости саҳифаи аввал медиҳад.
35. Нусхаи дуюми дафтарчаи меҳнатӣ ва ё варақаи замимаи он
тибқи қоидаҳои умумӣ пур карда мешавад. Дар фасли «Маълумот оид
ба кор», «Маълумот оид ба мукофотҳо» ва «Маълумот оид ба
ҳавасмандкуниҳо» ҳангоми пур кардани намунаи нусхаи дуюм сабтҳо
оид ба кор, инчунин оид ба мукофотҳо ва ҳавасмандкуниҳо ҷои кори
охирин дар асоси фармонҳои (амр) пештара ворид карда мешаванд.
36. Агар корманд то омадан ба кор дар корхонаи мазкури пештар
кор карда бошад, онгоҳ ҳангоми пур кардани нусхаи дуюми дафтарчаи
меҳнатӣ дар фасли «Маълумот оид ба кор» дар сутуни 3 пеш аз ҳама
бояд сабт дар бораи собиқаи меҳнатии умумии корманд то омадан ба
корхонаи мазкур дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ворид карда
шавад.
Собиқаи меҳнатии умумӣ ҷамъулҷамъ қайд мешаванд, яъне бояд
миқдори умумии сол, моҳ, рӯзҳои кор бе аниқ намудани кадом корхона
дар кадом давраҳо ва дар кадом мансабҳо кор кардани соҳиби
дафтарчаи меҳнатӣ нишон дода мешавад.
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Пас аз он собиқаи меҳнатии умумӣ, ки дар асоси ҳуҷҷатҳои бо
тартиби лозима тасдиқ шудааст, марҳилаҳои алоҳида бо тартиби зайл
навишта мешавад: дар сутуни 2 таърихи ба кор сабт мегардад; дар
сутуни 3 номи корхонае, ки корманд он ҷо кор кардааст, инчунин
коргоҳ (шӯъба) ва мансаби (кори) корманд навишта мешавад.
Агар аз рӯи ҳуҷҷатҳои пешниҳод намуда маълум гардад, ки
корманд дар он корхона ба кори дигари доимӣ гузаронида шудааст,
дар ин бора сабти дахлдор ворид карда шавад.
Баъд аз он дар сутуни 2 таърихи аз кор озод шудан, дар сутуни 3
сабаби аз кор озод шудан, агар чунин маълумот дар ҳуҷҷати пешниҳод
намудаи корманд мавҷуд бошад, сабт мегардад.
Ҳангоми дар ҳамаи хуҷҷатҳо агар маълумоти дар боло зикршуда
оид ба кори пештара мавҷуд набудан, дар нусхаи дуюми дафтарчаи
меҳнатӣ фақат маълумоти дар ҳуҷҷат вуҷуд дошта сабт карда мешавад.
Дар сутуни 4 ном, сана ва рақами ҳуҷҷат, ки дар асоси он сабтҳои
мувофиқ дар нусхаи дуюм навишта шудааст, қайд мешавад. Ҳуҷҷатҳое,
ки собиқаи меҳнатиро тасдиқ мекунад ба соҳибашон баргардонда
мешаванд. Маъмурият вазифадор аст, то ба корманд барои дастрас
намудани ҳуҷҷатҳое, ки собиқаи меҳнатии ӯро то омадан ба корхонаи
мазкурро тасдиқ мекунанд, мусоидат намояд.
37. Ба ғайр аз маълумотҳое, ки дар банди 19 Тартиби мазкур сабт
шудаанд, маълумотҳои зайл ба ҷамъбасти собиқаи меҳнатии умумӣ
дохил карда намешавад, вале бо сатри алоҳида бо истинод ба таърих,
рақам ва номгӯи ҳуҷҷатҳо навишта мешавад:
– оид ба муддати дар лашкар ва дастаҳои халқӣ бо нишондоди
таърихи таъин намудан ва таърихи озод шудан аз хизмат;
– оид ба кор ба сифати аъзои артели кооперативи моҳидорӣ.
38. Дар сурати ба ҳолати корношоями омадани дафтарчаи
меҳнатӣ (варақаи замима), (сӯхтан, даридан, доғдор шудан ва ғайра)
корфармои љои кори охир вазифадор аст, ки ба корманд нусхаи дуюми
дафтарчаи меҳнатиро (варақаи замима) диҳад.
Дар ин ҳангом дар саҳифаи аввали дафтарчаи меҳнатии ба ҳолати
корношоям омада навишта мешавад: «Ба ивази нусхаи дуюм дода
шавад» ва ба соҳибаш баргардонда мешавад. Вақти ба кори нав дохил
шудан корманд вазифадор аст нусхаи дуюми дафтарчаи меҳнатиро
пешниҳод намояд.
VI. ПАРДОХТҲО ВА ҲИФЗИ ДАФТАРЧАҲОИ МЕҲНАТӢ
39. Дар вақти додани дафтарчаи меҳнатӣ (нусхаи дуюм) корфармо аз
корманд қимати дафтарчаи меҳнатиро ва варақаи замимаро меситонад.
Дар сурати нодуруст пур кардани дафтарчаи меҳнатӣ ва ё варақаи
замимаи он, инчунин дар мавриди вайрон шудани бланкҳо дар натиҷаи
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ҳифзи ноэҳтиёткорона, қимати бланкҳои вайроншуда аз тарафи
корхона пардохта мешавад.
Дар сурати гум кардани дафтарчаи меҳнатии корманд аз тарафи
корхона ба соҳиби он нусхаи дуюми дафтарчаи навро бидуни
ситонидани қимати он медиҳад.
40. Дафтарчаҳои меҳнатӣ ва нусхаҳои дуюм, ки ҳангоми аз кор
озод шудани кормандон онҳоро нагирифтаанд дар муддати ду сол дар
шӯъбаи коргузории корхона алоҳида аз дафтарчаи меҳнатии
кормандон ҳифз карда мешаванд. Пас аз он дафтарчаҳои меҳнатии
(нусхаҳои дуюм) талаб нашуда дар бойгонии (архив) корхона 50 сол
нигоҳдорӣ мешавад. Пас аз гузаштани муддати зикршуда онҳо бо
тартиби муқарраршуда нобуд карда мешаванд.
41. Маъмурияти корхона вазифадор аст, ки миқдори муайяни
бланкҳои дафтарчаҳои меҳнатӣ ва варақаҳои замимаҳои онро дар
ихтиёри худ дошта бошад.
VII. БА ҲИСОБГИРИИ ДАФТАРЧАҲОИ МЕҲНАТӢ
42. Дар корхонаҳо оид ба баҳисобгирии дафтарчаҳои меҳнатӣ ва
пур кардани дафтарчаҳои меҳнатӣ ҳуҷҷатҳои зерин пеш бурда
мешаванд:
а) дафтари мадохилу махориҷ оид баҳисогирии бланкҳои
дафтарчаҳои меҳнатӣ ва варақаҳои замимаи онҳо;
б) дафтарчаи баҳисобгирии пешбурди дафтарчаи меҳнатӣ ва
варақаҳои замимаи онҳо.
Дар дафтари мадохилу махориҷ тамоми амалиётҳое, ки бо дастрас
намудан ва истифода бурдани бланкҳои дафтарчаҳои меҳнатӣ ва
варақаи замимаҳои он сабти силсила ва рақами ҳар як бланк навишта
мешавад. Дафтари мазкур аз тарафи шӯъбаи муҳосиботи корхона
пешбурда мешавад (намунаи дафтари мадохилу махориҷ оид ба
ҳисобгирии бланкҳои дафтарчаҳои меҳнатӣ ва варақаи замимаи он
замима шудааст).
Дафтари баҳисобгирии дафтарчаҳои меҳнатӣ ва варақаҳои
замимаи онҳо аз тарафи воҳидҳои коргузорӣ ва ё шӯъбаи дигари
корхона, ки масъули ба кор қабул кардан ва аз кор хориҷ кардани
кормандон аст, пеш бурда мешавад. Дар ин китоб ҳамаи дафтарчаҳои
меҳнатии кормандони ба кор дохилшуда, инчунин тамоми дафтарчаҳои
меҳнатӣ ва варақаи замима сабти силсила (серия), рақамҳои, ки ба
кормандон дубора дода шудааст дарҷ мегардад.
Дар сурати аз кор озод шудан ва гирифтани дафтарчаи меҳнатӣ
корманд бояд дар варақаи шахсӣ (варақаи махсуси байниидоравии
маъмули №Т-2) ва дафтари баҳисобгирӣ имзо намояд.
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Дафтари мадохилу махориҷ ва баҳисобгирии дафтарчаҳои
меҳнатӣ бояд шуморабандӣ ва ресмонбандӣ карда шуда бо имзои
роҳбари корхона ва мӯҳри сурғучӣ, тасдиқ карда шавад.
43. Истимораҳои дафтарчаҳои меҳнатӣ ва варақаҳои замимаҳои
онҳо дар шӯъбаи муҳосиботи корхона ҳамчун ҳуҷҷатҳои ҳисоботи
дақиқҳифз карда мешаванд ва бо дархости шахси масъули дафтарчаҳои
меҳнатӣ таҳти имзо дода мешаванд.
Дар интиҳои ҳар моҳ шӯъбаи муҳосибот аз шахси масъули
дафтарчаҳои меҳнатӣ оид ба мавҷудияти бланкҳои дафтарчаҳои
меҳнатӣ ва варақаҳои замимаҳои онҳо, инчунин маблағи аз
дафтарчаҳои меҳнатӣ ва варақаҳои замимаҳои ҷамъ шуда, ки ба
хазинаи корхона супорида мешавад, ҳисобот талаб менамояд. Ба
бланкҳои дафтарчаҳои меҳнатӣ ва варақаҳои замимаи он, ки ҳангоми
пур кардан вайрон шудаанд, акт навишта мешавад (намунаи шакли акт
замима шудааст).
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Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 12 апрели соли 1999
№154 тасдиқ шудааст

(МУҚОВА )

ДАФТАРЧАИ МЕҲНАТӢ
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Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 12 апрели соли 1999
№154 тасдиқ шудааст

ДАФТАРЧАИ МЕҲНАТӢ
силсила ва рақам
Насаб___________________________________________________
________________________________________________________
Ном____________________________________________________
Номи падар _____________________________________________
Санаи таваллуд__________________________________________
(рўз моҳ, сол)

Маълумот_______________________________________________
(миёнаи нопурра, миёна, олии нопурра, олӣ)

Касб, ихтисос___________________________________________
Таърихи сабт «_______» _______________с._________________
Имзои соҳиби дафтарча__________________________________
Имзои шахси масъули дафтарчаҳои меҳнатӣ______________________
(имзо)

Ҷ.М.
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№

1

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ КОР
силсила ва рақам (8 саҳифа)
Маълумот дар бораи
қабул ба кор, гузаронидан Дар кадом асос
сабт шудааст
ба кори дигар ва озод
Сана
кардан аз кор (бо зикр ва (ҳуҷҷат, сана ва
ишора ба банд ва моддаи
рақами он)
қонун)
2

3

4

сабт рӯз моҳ сол

№
1

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУКОФОТ
силсила ва рақам(2 саҳифа)
Маълумот дар бораи
Дар кадом асос
сабт шудааст
сарфарозгардонӣ бо
Сана
(ҳуҷҷат, сана ва
ордену медалҳо ва
рақами он)
унвонҳои фахрӣ
2

3

сабт рӯз моҳ сол
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4

№

1

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ RАДРШИНОСӢ
силсила ва рақам(8 саҳифа)
Маълумот дар бораи
қадршиносӣ марбут Дар кадом асос сабт
ба кор дар корхонаҳо, шудааст (ҳуҷҷат,
Сана
сана ва рақами он)
муассисаҳо ё
ташкилотҳо
2

сабт рӯз моҳ

3

4

сол

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ТАЪИНИ НАФАҚА
(2 саҳифа)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 12 апрели с.1999,
№154 тасдиқ шудааст

ЗАМИМАИ
ДАФТАРЧАИ МЕҲНАТӢ
(Замима бе дафтарчаи меҳнатӣ
эътибор надорад)
Насаб_____________________________________________________
__________________________________________________________
Ном_______________________________________________________
Номи падар _______________________________________________
Санаи таваллуд____________________________________________
(рўз моҳ, сол)

Маълумот_________________________________________________
(миёнаи нопурра, миёна, олии нопурра, олӣ)

Касб, ихтисос______________________________________________
Таърихи сабт «_______» _______________с.____________________
Имзои соњиби дафтарча____________________________________
Имзои шахси масъули дафтарчаҳои меҳнатӣ_______________________
(имзо)

X.М.
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№

1

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ КОР
силсила ва рақам (8 саҳифа)
Маълумот дар бораи
қабул ба кор, гузаронидан Дар кадом асос
сабт шудааст
ба кори дигар ва озод
Сана
(ҳуҷҷат, сана ва
кардан аз кор (бо зикр ва
ишора ба банд ва моддаи
рақами он)
қонун)
2

3

4

сабт рӯз моҳ сол

№
1

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУКОФОТ
силсила ва рақам (2 саҳифа)
Дар кадом асос
Маълумот дар бораи
сабт шудааст
сарфарозгардонӣ бо ордену
Сана
(ҳуҷҷат, сана ва
медалҳо ва унвонҳои фахрӣ
рақами он)
2

3

сабт рӯз моҳ сол

379

4

№
1

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ КАДРШИНОСӢ
силсила ва рақам (8 саҳифа)
Маълумот дар бораи
Дар кадом асос сабт
қадршиносӣ марбут ба кор дар
шудааст (ҳуҷҷат, сана
Сана
корхонаҳо, муассисаҳо ё
ва рақами он)
ташкилотҳо
2

3

4

сабт рӯз моҳ сол

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ТАЪИНИ НАФАҚА
(2 саҳифа)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________
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ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
аз 1 августи соли 2005, №289

ш. Душанбе

Дар бораи тасдиқи Эъломия оид ба андоз аз даромад ва Эъломия
оид ба вазъи амволии хизматчии давлатӣ
Мутобиқи моддаи 197 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:
1. Шаклҳои замимагардидаи Эъломия оид ба андоз аз даромад ва
Эъломия оид ба вазъи амволии хизматчии давлатӣ тасдиқ карда
шаванд.
2. Муқаррар карда шавад, ки Эъломия оид ба андоз аз даромадро
хизматчии давлатӣ ба мақомоти андози ҷои зист дар чунин ҳолатҳо
пешниҳод менамояд:
– ҳангоми дохил шудан ба хизмати давлатӣ;
– ҳар сол на дертар аз 1 апрели баъди соли ҳисоботӣ.
3. Эъломия оид ба вазъи амволии хизматчии давлатӣ бо тартиби
муайяннамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда
мешавад.
4. Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон якҷоя бо Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муддати ду моҳ Дастурамали тартиби пур
кардани Эъломияҳои мазкурро таҳия ва тасдиқ намоянд.
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон
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Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 1 августи соли 2005, №289
тасдиқ шудааст
ЭЪЛОМИЯ
оид ба андоз аз даромади хизматчии давлатӣ
1. Ба нозироти андози ______________________________
(номи мақоми андоз)

«___» _________ соли 20___ _________________________
қайди рӯзи қабули Эъломия (имзои сардори нозироти андоз)
2. Ному насаб __________

3. Рақами мушаххаси
андозсупоранда
5. № телефон

4. Суроға

6. Мансаби (вазифаи) ишғолнамуда ва ҷои кор
7. Барои соли______

Маблағи Маблағи андози
даромад
супоридашуда

Намуди даромад
8.
9.
10.
11.

Даромад аз ҷои кори асосӣ

Даромад аз ҷои кори ғайриасосӣ
ва ғайри воҳидҳои корӣ

Даромад дар шакли дивиденд ва
фоизҳо
Нафақа, ёрдампулӣ ва
ҷубронпулиҳо

12. Даромад аз ҳисоби ба иҷора
додани амвол

382

Даромад аз фурӯш ё додани
13. саҳмияҳо, қоғазҳои қимматнок ва
ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар
сармояи оинномавии ташкилотҳои
тиҷоратӣ қарордошта, моликияти
хизматчии давлатӣ, ки таҳти
кафолати идораи ба боварӣ
асосёфтаи амвол додааст
14. Даромад аз қитъаи замини
наздиҳавлигӣ, хоҷагии деҳқонӣ, аз
замини ба иҷора гирифташуда
15. Дигар намуди даромад
16. Ҳамагӣ (сатрҳои 8-15)
Дурустӣ ва пуррагии маълумоти дар Эъломия дарҷшударо
тасдиқ менамоям
(имзо)

(сана)

383

Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 1 августи соли 2005, №289
тасдиқ шудааст
ЭЪЛОМИЯ
оид ба вазъи амволии хизматчии давлатӣ
1. Ба _____________________________________________________
(номи мақомоти давлатӣ)

қайди рӯзи қабули Эъломия «_____» ________ соли _______
_____________________имзои роҳбари мақомоти давлатӣ
3.

Ному насаб

3.Рақами
мушаххаси
андозсупоранда
5. № телефон

4. Суроға

6. Мансаби (вазифаи) ишғолнамуда ва ҷои кор
7. Барои соли _____________
№

Намуд ва
номгӯи амвол

8

Хонаи
истиқоматӣ

9

Ҳуҷраҳо
(квартира),
бӯстонсарой,
гараж, дигар
биною иморат ва
иншоот

10

Воситаҳои нақлиёт,
ҳамагӣ

Миқдор Арзиш

Аз ҷумла:
–автомобили
cабукрав
– ядакҳо
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Маҳали
Маблағи андози
супурдашуда
ҷойгиршавӣ

–автомобили
боркаш
–киштиҳои
хурдҳаҷм
11

12

Маблағи пулӣ дар
бонкҳо (аз ҷумла
дар хориҷа) ва
маблағи қарзҳои
гирифташуда

Х

Х

Саҳмия, дигар
қоғазҳои
қиматнок, аз ҷумла
ҳиссаҳои дар
идораи ба боварӣ
Х
асосёфтаи амвол
қарордошта,
металл ва сангҳои
қиматбаҳое, ки дар
бонкҳо нигоҳ
дошта мешавад

Х

13

Дигар амвол

14

Ҳамагӣ (сатрҳои 8Х
13)

Х

Дурустӣ ва пуррагии маълумоти дар Эъломия дарҷшударо
тасдиқ менамоям
(имзо)

(сана)
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ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
аз 30 майи соли 2008, №272

ш. Душанбе

«Дар бораи Қоидаҳои додани қарзи бефоиз ба хизматчиёни давлатӣ
барои харидан, сохтмони манзил ва беҳтар намудани шароити
манзилӣ»
(бо тағйиру иловаҳо аз 31.05.2012, №288)
Мувофиқи моддаи 40 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
хизмати даввлатӣ» бо мақсади танзим намудани тартиб ва шартҳои
додани қарзи бефоиз ба хизматчиёни давлатӣ барои харидан, сохтмони
манзил ва беҳтар намудани шароити манзилӣ Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:
1. Қоидаҳои замимагардидаи додани қарзи бефоиз ба хизматчиёни
давлатӣ барои харидан, сохтмони манзил ва беҳтар намудани шароити
манзилӣ тасдиқ карда шаванд.
2. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Буҷети давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2016 ва дар солҳои минбаъда ҷиҳати
додани қарз барои харидан, сохтмони манзил ва беҳтар намудани
шароити манзилии хизматчиёни давлатӣ маблағ пешбинӣ намояд
(қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.05.2012, №288).
3. Қарори мазкур аз 1 январи соли 2016 мавриди амал қарор дода
шавад (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.05.2012, №288).
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон
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Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 30 майи соли 2008, №272
тасдиқ шудааст
Қоидаҳои додани қарзи бефоиз ба хизматчиёни давлатӣ
барои харидан, сохтмони манзил ва беҳтар
намудани шароити манзилӣ
1. Қоидаҳои додани қарзи бефоиз ба хизматчиёни давлатӣ барои
харидан, сохтмони манзил ва беҳтар намудани шароити манзилӣ
(минбаъд-Қоидаҳо) дар асоси талаботи моддаи 40 Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» таҳия гардида, тартиб ва
шартҳои додани қарз барои харидан, сохтмони манзил ва беҳтар
намудани шароити манзилии хизматчиёни давлатӣ ва тартиби
баргардонидани онро муайян менамояд.
2. Қарз барои харидан, сохтмони манзил ва беҳтар кардани
шароити манзилӣ (минбаъд - қарз) барои харидан, сохтмони манзил ва
беҳтар намудани шароити манзилӣ ба хизматчиёни давлатӣ (минбаъд
қарзгиранда) аз ҳисоби маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ дар асоси
дархости асосноки мақомоти давлатӣ, ки дар он ҷо хизматчии давлатӣ
фаъолият менамояд, аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дода
мешавад.
3. Маблағ барои додани қарзро ҳар сол Вазорати молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои соли навбатии молиявӣ пешбинӣ менамояд.
4. Қарз ба хизматчиёни давлатии зерин дода намешавад:
- агар собиқаи бефосилаи хизмати давлатии ӯ аз 5 (панҷ) сол
камтар бошад;
- агар аз дигар ташкилотҳои молиявӣ қарз гирифта, онро пурра ё
Қисман барнагардонида бошад;
- агар зиёда аз 35 фоизи музди меҳнат барои дигар хароҷот
боздошта шавад;
- агар аз фонди давлатӣ манзили истиқоматӣ гирифта бошад;
- агар барои сохтмони манзил ба хизматчии давлатӣ қитъаи замин
ҷудо карда шуда бошад.
5. Барои гирифтани қарз хизматчии давлатӣ ба мақоме, ки дар он
ҷо фаъолият менамояд, бо ариза муроҷиат менамояд. Комиссияи
манзилии мақоми давлатӣ, ки ба ҳайати он ҳамчунин намояндаи
ташкилоти иттифоқҳои касабаи мақоми мазкур дохил карда мешавад,
шароити манзилии хизматчии давлатӣ ва ҳолатҳои мавҷуд набудани
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монеаҳо барои гирифтани қарзро санҷида, аз натиҷаи он хулоса тартиб
медиҳад. Дар ҳолати мавҷудияти хулосаи мусбӣ хизматчии давлатӣ ба
навбат гирифта мешавад.
6. Қарз ба хизматчии давлатӣ дар асоси навбат мувофиқи рӯйхати
тасдиқнамудаи роҳбари мақоми давлатӣ, ки бо ташкилоти иттифоқҳои
касабаи мақоми мазкур мувофиқа шудааст, дар асоси дархости
асосноки мақомоти давлатӣ, ки дар он хизматчии давлатӣ фаъолият
менамояд, дар доираи маблағҳои барои ин мақсад пешбинишудаи
буҷети ҷумҳуриявӣ аз тарафи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
маблағгузорӣ карда мешавад.
7. Қарз аз ҷониби Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Амонатбонк» ва дар минтақаҳо аз ҷониби шӯъбаҳои он
ба расмият дароварда мешавад.
8. Қарз ба хизматчиёни давлатӣ баъди ба расмият даровардани он
бояд дар мӯҳлати то як моҳ дода шавад.
9. Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Амонатбонк» барои додани қарз ба хизматчиёни давлатӣ вазифаи
агентро иҷро менамояд.
10. Қарз ба хизматчии давлатӣ баъди бастани шартномаи қарзӣ
бо тариқи нақди ё ғайринақдӣ дода мешавад.
11. Қарз бо арзи миллӣ ба мӯҳлати то 20 сол дода мешавад.
12. Амволи (хонаи истиқоматии) харидорӣ намудаи (ё сохтаи)
хизматчии давлатӣ дар давоми як моҳ баъди ба расмият даровардани
ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи моликият дар бонк ба гарав гузошта
мешавад.
13. Қарзгиранда ӯҳдадор аст, шартномаи гарави амволро бо
тартиби муқарраргардида ба расмият дарорад. Хароҷоти барасмиятдарорӣ аз тарафи қарзгиранда пардохт карда мешавад.
14. Қарз дарозмӯҳлат буда, пардохти баргардонидани он аз соли
сеюми гирифтани он сар мешавад.
15. Баргардонидани қарзро хизматчиёни давлатӣ бо супоридани
пули нақд ба хазинаи бонк ё бо роҳи интиқол аз ҳисобҳои амонатӣ ё аз
музди меҳнат пардохт менамоянд.
16. Мутобиқи моддаи 109 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон
андозаи боздоштан аз музди меҳнати қарзгиранда барои пардохти қарз
набояд аз 50 фоизи ҳаҷми умумии музди меҳнати хизматчии давлатӣ
зиёд бошад.
17. Ҳангоми фавтидани қарзгиранда баргардонидани қарз ё
маблағи боҚимондаи қарз бо тартиби муқаррарнамудаи моддаи 450
Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.
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18. Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Амонатбонк» маблағҳоеро, ки аз тарафи қарзгирандаҳо барои
баргардонидани қарз пардохт карда мешаванд, дар муддати як моҳи
баъди ба охир расидани ҳар соли ҳисоботӣ ба даромади Буҷети
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол менамояд.
19. Дар ҳолати бештар аз се маротиба ба таъхир андохтани
мӯҳлати муайяншудаи пардохти баргардонидани қарз Бонки давлатии
амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» ҳуқуқ дорад,
масъалаи фурӯши амволи ба гарав гузоштаи қарзгирандаро мувофиқи
тартиби муқаррарнамудаи Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ
намояд.
20. Ҳангоми аз мансаб озод шудан ё ба мансаби дигар гузаштани
Қарзгиранда ӯ вазифадор аст, ки Бонки давлатии амонатгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк»-ро хабардор намояд.
21. Мақоми давлатие, ки дар он қарзгиранда кор мекунад дар
мавриди аз мансаб озод намудан (ба мансаби дигар гузаронидан, ба
нафақа баромадан, фавтидан ва дигар ҳолатҳо) ҳатман ба Бонки
давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк»
маълумот пешниҳод менамояд.
22. Шӯъбаҳои минтақавии Бонки давлатии амонатгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» дар бораи додани қарз ва
пардохтҳои баргардонидани қарзҳои ба хизматчиёни давлатӣ
додашуда ҳар семоҳа ба Раёсати Бонки давлатии амонатгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» маълумот пешниҳод менамоянд.
23. Ҳаққи хизматрасонӣ барои пӯшонидани хароҷоти бонк оид ба
додани қарз дар ҳаҷми 1 фоизи маблағи қарз аз ҳисоби қарзгиранда
пардохта мешавад.
24. Ҳангоми гирифтани қарзе, ки бо пули нақд дода мешавад,
ҳаққи хизматрасонӣ гирифта намешавад.
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ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
аз 30 декабри соли 2009, №700

ш. Душанбе

Дар бораи тасдиқи Тартиби санҷиши маълумоти пешниҳоднамудаи
шаҳрванд ҳангоми таъин намудан ба мансаби
давлатии хизмати давлатӣ
Мувофиқи
моддаи
17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи хизмати давлатӣ» бо мақсади танзими масъалаҳои санҷиши
маълумоти пешниҳоднамудаи шаҳрванд ҳангоми таъин намудан ба
мансаби давлатии хизмати давлатӣ Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
қ а р о р м е к у н а д:

1) Тартиби санҷиши маълумоти пешниҳоднамудаи шаҳрванд
ҳангоми таъин намудан ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ тасдиқ
карда шавад (замима мегардад).
2) Мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот Тартиби мазкурро ба роҳбарӣ
гирифта, иҷрои талаботи онро дар фаъолияти худ таъмин намоянд.
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 30 декабри соли 2009, №700
тасдиқ шудааст
Тартиби санҷиши маълумоти пешниҳоднамудаи
шаҳрванд ҳангоми таъин намудан ба мансаби
давлатии хизмати давлатӣ
1. Муқаррароти умумӣ
1) Тартиби санҷиши маълумоти пешниҳоднамудаи шаҳрванд
ҳангоми таъин намудан ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ
(минбаъд -Тартиб) дар асоси моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи хизмати давлатӣ» таҳия гардида, қоидаҳои аз ҷониби
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мақомотидавлатӣ санҷидани маълумоти пешниҳоднамударо ҳангоми
таъин намудан ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ танзим менамояд.
2) Тартиби мазкур нисбати санҷиши маълумот барои дастрас
намудани иҷозати коргузории махфӣ татбиқ намегардад.
3) Маълумоти пешниҳоднамудаи шаҳрванд ҳангоми таъин
намудан ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ (минбаъд- маълумоти
пешниҳоднамуда), ки зимни ҳалли масъалаи таъин (интихоб) намудани
шаҳрванд ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ мавриди санҷиш
қарор дода мешаванд, инҳо мебошанд:
- оид ба мавҷудияти доғи судӣ;
- дар бораи бо қарори суд маҳрум гардидан аз ҳуқуқи ишғоли
мансаби муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян;
- ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи таҳсилот;
- ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи собиқаи умумии меҳнатӣ ва ё
хизмати давлатӣ;
- ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи маълумот дар бораи даромад ва
вазъи молумулкӣ;
- маълумот дар бораи саҳмияҳои дар ташкилотҳои тиҷоратӣ
дошта, ки ба боварии эътимоднок супорида шудаанд;
- ҳолати дар ду ва зиёда ҷой кор кардан ба истиснои машғул
шудан ба фаъолияти илмӣ, эҷодӣ ва омӯзгорӣ;
- ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи вазъи саломатӣ;
- дигар ҳолатҳои муқаррарнамудаи ќонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон.
4) Санҷиши маълумоти пешниҳоднамуда ҳангоми таъин намудан
ба мансабҳои сиёсӣ ва маъмурии категорияи олӣ, ки аз тарафи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
таъин (интихоб) карда мешаванд, аз ҷониби сохтори дахлдори
Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида
мешавад.
5) Санҷиши маълумоти пешниҳоднамуда ҳангоми таъин намудан
ба мансабҳои маъмурии категорияҳои олӣ, якум, дуюм, сеюм, чорум,
панҷум, шашум ва ҳафтум аз тарафи хадамоти кадрии мақомоти
давлатӣ гузаронида мешавад.
6) Маълумоти пешниҳоднамудаи дар сархати якум ва дуюми
банди 3 Тартиби мазкур зикргардида ҳатман санҷида мешаванд. Дигар
маълумотҳои пешниҳоднамудаи дар банди 3 Тартиб зикршуда дар
ҳолатҳои муқаррарнамудаи бандҳои 7 ва 8 Тартиби мазкур санҷида
мешаванд.
7) Барои гузаронидани санҷиши маълумоти пешниҳоднамуда
инҳо асос шуда метавонанд:
- зарурати гирифтани маълумоти иловагӣ;
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- нопурра ё нодуруст будани қайди ҳуҷҷату санадҳои
пешниҳоднамуда;
- шубҳа пайдо кардани роҳбари мақоми давлатӣ, хадамоти кадрӣ
ё комиссияи озмунии мақоми давлатӣ оид ба маълумоти
пешниҳоднамуда;
- муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ;
- иттилооти воситаҳои ахбори омма;
-дигар ҳолатҳои муқаррарнамудаи ќонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон.
8) Санҷиши маълумоти пешниҳоднамуда ҳамчунин мумкин аст бе
назардошти асосҳои дар банди 7 Тартиби мазкур пешбинигардида бо
супориши роҳбари мақоми давлатӣ интихобан гузаронида шавад.
2. Тартиби ташкили санҷиши маълумот
9) Санҷиши маълумоти пешниҳоднамуда дар ҳолати мавҷуд
будани асосҳои дар бандҳои 7 ва 8 Тартиби мазкур пешбинигардида бо
супориши хаттии роҳбари мақоми давлатӣ, ки ҳуқуқи таъин (интихоб)
намудан ба мансабро дорад (минбаъд роҳбари мақоми давлатӣ), аз
тарафи хадамоти кадрии мақоми давлатӣ гузаронида мешавад.
10) Санҷиши маълумоти пешниҳоднамуда мумкин аст дар
ҳолатҳои зерин гузаронида шавад:
- ҳангоми пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳо ҷиҳати иштирок дар
озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ;
- ҳангоми қабул ба хизмати давлатӣ;
- ҳангоми гузаронидан (гузаштан) ба дигар мансаби хизмати
давлатӣ;
- ҳангоми дар хизмати давлатӣ будан;
- дар дигар ҳолатҳои муқаррарнамудаи ќонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон;
11) Мӯҳлати гузаронидани санҷиши маълумоти пешниҳодшуда бо
назардошти аз дигар мақомоти давлатӣ талаб карда гирифтани санаду
ҳуҷҷатҳои дахлдор на зиёда аз 15 рӯз муқаррар карда мешавад. Бо
дархости асосноки санҷишкунанда роҳбари мақоми давлатӣ метавонад
мӯҳлати санҷишро то 30 рӯз дароз намояд.
12) Санҷиши маълумоти пешниҳоднамуда метавонад як, якчанд ё
ҳамаи ҳолатҳои дар банди 3 Тартиби мазкур пешбинишударо дар бар
гирад.
13) Санҷиши маълумоти пешниҳоднамуда ба ѓайр аз ҳолатҳои
пешбининамудаи ќонунгузорӣ ба таври ошкоро бо салоҳдиди роҳбари
мақоми давлатӣ гузаронида мешавад.
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14) Санҷишкунанда барои муайян намудани ҳолатҳои санҷиш
ҳуқуқ дорад аз мақомоти дахлдори давлатӣ, корхона, муассиса ва
дигар ташкилотҳо, новобаста аз шакли моликият тибќи тартиби
муқарраргардида санаду ҳуҷҷатҳои заруриро талаб карда гирад, бо
нусхаҳои аслии онҳо шинос шуда, нусхаи онҳоро гирад, бо шахсони
мутасаддӣ сӯҳбат доир намуда, маълумотнома тартиб диҳад.
15) Мақоми давлатие, ки дархости санҷиши маълумоти
пешниҳоднамуда ба ӯ фиристода шудааст, вазифадор аст иҷрои онро
дар мӯҳлатҳои муқаррарнамудаи Тартиби мазкур таъмин намояд.
16) Аз тарафи санҷишкунанда талаб карда гирифтан ва санҷидани
маълумотҳои дар банди 3 Тартиби мазкур пешбининашуда манъ аст.
17)
Санҷишкунанда
аз
натиҷаи
санҷиши
маълумоти
пешниҳоднамуда хулоса тартиб дода, онро ба роҳбари мақоми давлатӣ
пешниҳод менамоад. Ба хулоса санаду ҳуҷҷат ва дигар маълумоти аз
мақомотидахлдори давлатӣ, корхона, муассиса, дигар ташкилотҳо
гирифташуда замима карда мешаванд.
18) Дар сурати ошкор намудани ҳолатҳои дидаву дониста
пешниҳод намудани маълумоти нопурра ё нодуруст, ки боиси ба
хизмати давлатӣ қабул намудан ва дар хизмати давлатӣ будан
гардидаанд, роҳбари мақоми давлатӣ дар асоси хулосаи хадамоти
кадрӣ, ки бо ҳуҷҷату санад ва дигар маълумоти мақомоти дахлдори
давлатӣ, корхона, муассиса, дигар ташкилотҳо тасдиқ шудааст, таъини
шаҳрвандро ба мансаб рад намуда, хизматчии давлатиро аз мансаби
ишғолнамуда озод менамояд.
19) Ба шаҳрванд ва хизматчии давлатӣ дар бораи сабабҳои
радкунии таъин ба мансаби давлатӣ ва аз мансаби ишғолнамуда озод
намудан ба таври хаттӣ хабар дода мешавад.
20) Агар ҳангоми санҷиши маълумоти пешниҳоднамуда ҳолатҳои
ҳуќуќвайронкунии маъмурӣ ё ҷиноятӣ муайян карда шавад, хулосаи
санҷиш бо тартиби муқарраргардида ба мақомоти дахлдори ҳифзи
ҳуқуқ барои ќабул намудани қарори дахлдор фиристода мешавад.
21) Дар ҳолати аз хулосаи санҷиши маълумот норозї будан
шаҳрванд ва хизматчии давлатї метавонанд ба мақоми ваколатдори
соҳаи хизмати давлатӣ ё суд муроҷиат намоянд.
3. Муқаррароти хотимавӣ
22) Риоя накардани Тартиби мазкур боиси ҷавобгарии
муқаррарнамудаи ќонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад.
23) Назорати иҷрои Тартиби мазкур аз ҷониби мақоми
ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ анҷом дода мешавад.
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ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
аз 3 марти соли 2011, №115

ш. Душанбе

«Дар бораи низомнома ва сохтори намунавии дастгоҳи раис, мақомоти
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии
шаҳрак ва деҳот ва лимити шумораи ниҳоии хизматчиёни давлатии
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ»
(бо тағйиру иловаҳо аз 1.03.2012, №72; аз 31.05.2012, №299; аз
31.08.2012, №468; аз 4.03.2014, №168; аз 30.12.2014, №783; аз 28.02.2015,
№133; аз 26.12.2015, №761; аз 30.04.2016, №205; аз 13.03.2017, №113; аз
1.03.2018, №100)
Мутобиқи моддаи 33 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон», моддаҳои
20 ва 23 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1) Низомнома ва сохтори намунавии дастгоҳи раис, мақомоти
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии
шаҳрак ва деҳот тибқи замимаҳои 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 ва 19 тасдиқ карда шаванд.
2) Лимити шумораи ниҳоии хизматчиёни давлатии мақомоти
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз 1 апрели соли 2011 мутобиқи
замимаҳои 20 ва 21 тасдиқкарда шавад.
3) Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳо воҳидҳои сохтории мақомоти
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро тибқи Талаботи намунавӣ ба
воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказии мақомоти ҳокимият ва идораи
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2005 №478-14 «Дар бораи тадбирҳои
татбиқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри
соли 2005 №1624» тасдиқ шудааст, тасдиқ намоянд.
4) Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳо:
- дар мӯҳлати як моҳ қарорҳои худро бо қарори мазкур мутобиқ
намоянд;
- маблағгузории хароҷоти нигоҳдории воҳидҳои басти иловагиро
аз 1 апрели соли 2011 аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ таъмин ва дар солҳои
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минбаъда дар буҷети маҳаллии мақомоти
иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ пешбинӣ намоянд.
5. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2015 пардохти
музди меҳнати воҳидҳои кории иловагии раёсатҳо, шӯъбаҳо ва
бахшҳои кор бо занон ва оилаи Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, маблағгузории хароҷоти иловагиро аз
ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ ва дар солҳои минбаъда аз ҳисоби буҷети
маҳаллии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тибқи
тартиби муқарраргардида таъмин намояд (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 30.12.2014, №783).
6) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Раёсати хизмати
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон назорат ва мониторинги
шумораи хизматчиёни давлатии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти
давлатиро тибқи Қарори мазкур таъмин намоянд.
7) Қарорҳои зерини Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз эътибор
соқит дониста шаванд:
- аз 25 январи соли 1995 №104 «Дар бораи сохтор ва штатњои
мақомоти ҳокимияти иҷроия»;
- аз 20 феврали соли 1995 №157 «Дар бораи даровардани тағйиру
иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 январи соли
1995 №104»;
- аз 17 марти соли 1995 №216 «Дар бораи тасдиқи Тартиби таъин
ва озод намудани роҳбарони воҳидҳои сохтории мақомоти ҳокимияти
иҷроия ва маҳалҳо (ҳукуматҳо) ва роҳбарони корхонаҳо, ташкилотҳо
ва муассисаҳо, ки дар ҳудуди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
воқеъ гардидаанд»;
- аз 7 августи соли 1995 №499 «Дар бораи тасдиқи Низомномаи
намунавии дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон»;
- аз 27 июли соли 2000 №328 «Дар бораи сохтор ва шумораи
кормандони дастгоҳи Раиси шаҳри Душанбе»;
- аз 4 марти соли 2002 №100 «Дар бораи таъсис додани шӯъбаи
илм, мактабҳои олӣ ва миёнаи махсус дар сохтори дастгоҳи Раиси
вилояти Суғд»;
- аз 30 декабри соли 2001 №597 «Дар бораи ворид намудани
тағйирот дар сохтори дастгоҳи Раиси шаҳри Душанбе»;
- аз 3 июли соли 2003 №303 «Оид ба ворид намудани тағйиру
иловаҳо ба сохтори дастгоҳи Раиси шаҳри Душанбе».
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон
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Замимаи 1
бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «3» марта соли 2011, №115
тасдиқ шудааст
Низомномаи намунавӣ барои дастгоҳи Раиси Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру
ноҳияҳои ҷумҳурӣ
(бо тағйиру иловаҳо аз 1.03.2012, №72; аз 31.05.2012, №299; аз
31.08.2012, №468; аз 4.03.2014, №168; аз 30.12.2014, №783;аз
28.02.2015, №133; аз 26.12.2015, №761; аз 13.03.2017, №113; аз
1.03.2018, №100; аз 20.08.2018, №433; аз 14.11.2019, №577; аз
28.12.2019, №633)
Низомномаи намунавӣ барои дасттоҳи Раиси Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои
ҷумҳурӣ (минбаъд-Низомнома) дар асоси Қонунҳои конститутсионии
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва
«Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» таҳия гардида,
тартиби умумӣ ва ҳолати ҳуқуқии дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои
ҷумҳуриро муайян намуда, муносибатҳои умумиро вобаста ба ташкилу
фаъолияти дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба танзим
медарорад.

I. Муқаррароти умумӣ
1) Мутобиқи Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» дастгоҳи Раиси
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва
шаҳру нохияҳои ҷумҳурӣ (минбаъд - дастгоҳ) сохтори ёрирасон ва
таъминкунандаи фаъолияти Раис мебошад.
2) Дастгоҳ, ки онро мутобиқи Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» Раиси
Вилояти Мухтори Кӯхистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва
шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ташкил ва тағйир медиҳад, бо мақсади таъминоти
иттилоотию таҳлилӣ, ташкилию ҳукуқӣ ва моддию техникии фаъолияти
Раис ташкил карда мешавад.
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3) Дастгоҳ дар фаъолияти худ Конститутсияи
Ҷумҳурии
Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон
онҳоро эътироф кардааст, қонунҳои конститутсионӣ, кодексҳо,
қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, қарору фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон,
қарорҳои Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, қарору амрҳои
Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри
Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, инчунин Низомномаи мазкурро ба асос
ва роҳбарӣ мегирад.
4) Амволи ба дастгоҳ вобасташуда ба моликияти коммуналии
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва
шаҳру ноҳияҳо мансуб буда, тақсимнашаванда мебошад.
5) Маблағгузории хароҷоти нигоҳдории дастгоҳи Раиси Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру
ноҳияҳо ва сохторҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ ва дигар маблағҳо дар мувофиқа бо
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.
6) Дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо шахси ҳуқуқӣ буда, мӯҳр
бо тасвири нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва номи худ бо
забони давлатӣ ва дигар мӯҳр, штамп ва бланкҳои намунаи
муқарраргардида дорад ва аз ҳисобномаи ягонаи хазинадории
мақомотимолияи
Вазорати
молияи
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
хизматрасонӣ карда мешавад.
II. Сохтор ва тартиби ташкили дастгоҳ
7) Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо мувофиқи низомнома ва сохтори
намунавии
тасдиқнамудаи
Ҳукумати
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
низомномаи дастгоҳ, сохтор ва басти воҳидҳои кориро дар доираи
лимити шумораи ниҳоии хизматчиёни давлатии муқаррарнамудаи
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад.
8) Дастгоҳ аз роҳбарият, шӯъбаҳо (бахшҳо) ва мутахассисон
иборат мебошад.
9) Дастгоҳро роҳбари дастгоҳ сарварӣ менамояд, ки бо қарори
Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри
Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ба мансаби мазкур тибқи тартиби
муқарраргардида таъин карда мешавад.
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10) Ишғоли мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ дар дастгоҳ
тибқи тартиби муқарраргардида дар асоси озмун сурат мегирад.
11) Муовини роҳбари дастгоҳи Раиси вилоят ва шаҳри Душанбе
дар як вақт мудири шӯъбаи молия ва хоҷагӣ мебошад.
12)
Мудирони
шӯъбаҳо
(бахшҳо),
сармутахассисон,
мутахассисони пешбар, мутахассисон тибқи талаботи Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи хизмати давлатӣ» ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати
давлатӣ ба мансаб таъин ва аз мансаб озод карда мешаванд.
13) Кормандони ҳайати техники ва хизматрасон бо пешниҳоди
роҳбари дастгоҳ бо амри Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ба вазифа
таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд.
14) Бастани Қарордоди (шартномаи) меҳнатӣ бо мутахассисон ва
кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасон мувофиқи тартиби
муайяннамудаи қонунгузории амалкунанда анҷом дода мешавад.
15) Шартҳои пардохти музди меҳнат, суғуртаи иҷтимоии давлатӣ,
таьминоти моддию техникӣ, тиббӣ, иҷтимоию маишӣ, нафақа ва
таъминоти дигари мутахассисони дастгоҳ бо тартиби пешбининамудаи
қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон амалӣ мегарданд.
III. Вазифаҳо ва функсияҳои асосии дастгоҳ
16) Вазифаҳои дастгоҳ иборатанд аз:
-таъмини шароити зарурӣ барои аз ҷониби Раиси Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру
ноҳияҳо амалӣ намудани ваколатҳое, ки Конститутсияи Ҷумҳурии
Точикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси
миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, қарорҳои якҷояи онҳо, фармону амрҳои Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва қарорҳои Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо,
қарору амрҳои Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шахру ноҳияҳо ва Низомномаи мазкур
муқаррар намудаанд;
-таъминоти иттилоотию таҳлилӣ, ташкилию ҳуқуқӣ ва моддию
техникии фаъолияти Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо;
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-амалӣ намудани дигар вазифаҳое, ки аз ҷониби Раиси Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру
ноҳияҳо ба зиммаи дастгоҳ гузошта мешаванд.
17) Бо мақсади иҷрои вазифаҳои пешбинигардида дастгоҳ
функсияҳои зеринро амалӣ менамояд:
-ташкили таҳияи лоиҳаи қарору амрҳои Раиси Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо,
лоиҳаи қарори Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо;
-омода намудани маърӯзаҳо ва ҳисоботи Раиси Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо ва
масъалаҳои муҳокимашаванда дар назди Маҷлиси вакилони халқи
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва
шаҳру нохияҳо;
-мусоидат намудан дар таҳия ва пешниҳоди лоиҳаҳои ќонунҳо,
инчунин фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бевосита ба
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва
фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру
ноҳияҳо дахл доранд;
-омода намудани машварати назди Раиси Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо,
дигар машваратҳои бо регламенти дастгоҳи Раиси вилоят, шаҳри,
Душанбе, шаҳру ноҳия муайянгардида ва таъмини баргузории онҳо
-тибқи тартиби муқарраргардида ташкил намудани ҳуҷҷатгузорӣ ба
расмият даровардани қарору амр, инчунин расонидани дастуру
супоришҳои Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ба иҷрокунандагон ва шахсони
мансабдори масъул, назорати иҷрои онҳо;
-таҳия ва ба табъ расонидани қарорҳои Маҷлиси вакилони халқ,
қарору амрҳои Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, инчунин таъммни
инъикоси онҳо тавассути воситаҳои ахбори оммаи маҳаллӣ;
-омода намудани шартномаҳое, ки аз ҷониби Раиси Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ба имзо
мерасанд ва ташкили кор оид ба риоя ва иҷрои онҳо;
-таҳияи нақшаҳои фаъолияти солона, нимсола, семоҳа ва барои
тасдиқ манзур намудани онҳо ба Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистояи
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо;
-ҷамъ намудан, ҷамъбаст ва таҳлили нишондиҳаидаҳои рушди
иҷтимоию иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
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шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, баррасӣ ва ҷамъбасти таклифу
пешниҳодҳои иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ,
таҳия ва манзур намудани гузоришҳои дахлдор;
-мусоидат барои ташкилу баргузорӣ ва дар сатҳи зарурӣ
амалигардонии чорабиниҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, шаҳриву ноҳиявӣ
ва протоколи давлатӣ;
-мусоидат ба ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоту сохторҳои
дахлдори Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри
Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ва субъектҳои хоҷагидорӣ ба моликияти
коммуналии вилоятӣ, шаҳри Душанбе, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ асосёфта;
-ташкили захираи кадрҳо, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси онҳо,
пешбурди номгӯи мансабҳое, ки таъин ва озод намудани онҳо бевосита
аз ҷониби Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ё бо мувофиқа ва розигии вазорату
идораҳои дахлдор амалӣ мегардад;
-ташкили қабули шахрвандон, бақайдгирӣ, таҳлил ва баррасии
муроҷиатҳо ва бурдани назорати дахлдор тибқи тартиби
пешбининамудаи қонунгузорӣ ва пешниҳоди гузоришҳо вобаста ба
иҷрои онҳо;
- омода ва пешниҳод намудани маълумот ва ҳисоботу гузоришҳо
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳои
дахлдор;
-ташкил ва гузаронидани чорабиниҳои расмӣ, фарҳангӣ, оммавӣ
бо иштироки Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ё муовинони онҳо;
-ба роҳ мондани робитаҳо бо бародаршаҳрҳо ва ҳамкорӣ бо
ташкилотҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ;
-таъмини коргузории махсуси низоми махфидошта, аз ҷумла
ҳуҷҷатгузорӣ барои истифодаи хизматӣ пешбинигардида;
-ташкили корҳои илмию тадқиқотӣ
бо ҷалби олимон ва
коршиносон дар асоси шартнома ҳангоми зарурати хизматӣ;
-роҳбарии корхонаҳои ёрирасони тобеъ;
-назорати риояи интизоми меҳнат дар байни кормандон;
-назорати истифодаи мақсадноки маблағҳои молиявие, ки барои
дастгоҳ пешбинӣ шудаанд;
-ҳалли дигар масъалаҳое, ки бо фаъолияти Раиси Вилояти
Мухтори Кӯхистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру
ноҳияҳо алоқаманд мебошанд.
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IV. Роҳбари дастгоҳ
18) Роҳбари дастгоҳ:
-роҳбарии умумии фаъолияти дастгоҳро ба зимма дошта, ташкили
кор, банақшагирии фаъолият, ҷорӣ намудани низоми мураттаби кор ва
назоратро таъмин менамояд;
-ҳамоҳангсозии фаъолияти шӯъбаву бахшҳо, кори комиссияҳо ва
шӯроҳоро бо мақомоту сохторҳои дахлдор таъмин месозад;
-ба шӯъбаҳо (бахшҳо) ва мутахассисон супоришҳо медиҳад ва
иҷрои онҳоро талаб мекунад;
-дар доираи ваколатҳои аз ҷониби Раиси Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо
вогузошта шартномаҳо, аз ҷумла қарордодҳои меҳнатиро бо
кормандони хайати техникӣ ва хизматрасон ба имзо мерасонад;
-лоиҳаи сохтори дастгоҳ ва басти вазифаҳоро аз рӯи сохтор ва
лимити шумораи ниҳоии хизматчиёни давлатии мақомоти иҷроияи
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар доираи муқаррарнамудаи Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва барои тасдиқ ба Раиси Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру
ноҳияҳо пешниҳод менамояд;
-фаъолияти мураттаби комиссияҳои доимиву муваққатии
Маҷлиси вакилони халқ ва Ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳотро омӯхта,
барои таҳияи ҳуҷҷатҳои ба баррасии иҷлосия пешниҳодшаванда
мусоидат менамояд, онҳоро манзури Раиси Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо
месозад;
-ҷиҳати тасдиқ ба Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо лоиҳаи низомнома дар
бораи шӯъбаҳо (бахшҳо) ва дастурамалҳои мансабии хизматчиёни
давлатии дастгоҳро пешниҳод менамояд;
-тадбирҳои интихоб, тарбия ва ҷобаҷогузории кадрҳоро мутобиқи
қонунҳои амалкунанда, дар мувофиқа бо Раиси Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ба
анҷом мерасонад;
-назорати иҷрои талаботи муқарраргардидаро дар мавриди
ҳавасмандгардонӣ, аз ҷумла пешниҳод ба мукофотҳои давлатӣ ва
татбиқи ҷазои интизомиро таъмин мекунад;
-гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатии дастгоҳ,
санҷиши фаъолияти шӯъба ва бахшҳоро таъмин менамояд;
- барои хизматчиёни давлатии дастгоҳ шароити зарурии меҳнатӣ
ва моддию маиширо фарохам меоварад;
-қабули шаҳрвандонро аз ҷониби Раис ва муовинонн ӯ ба роҳ
мемонад;
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-таъмини иҷрои санадҳои Маҷлиси вакилони халқ ва Раиси
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо шаҳри Душанбе ва
шаҳру ноҳияҳо, инчунин супоришҳои ӯро ташкил ва назорат мекунад;
-машварати назди Раисро ташкил намуда, вақт ва рӯзномаи онро
бо Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри
Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо мувофиқа месозад;
-ҳуҷҷатҳои воридотиву содиротӣ, лоиҳаҳои санадҳои Маҷлиси
вакилони халқ ва Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳоро баъди ба қайд гирифтан
манзури охирин мегардонад ва баъди имзои санадҳо инъикоси онҳоро
тавассусти воситаҳои ахбори оммаи маҳаллӣ ба роҳ мемонад;
-дар чорабиниҳои протоколии вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва
шаҳру ноҳияҳо иштирок менамояд, назорати риоя ва иҷрои регламенти
дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияро таъмин намуда, дар дастгоҳ
омӯзиши мутахассисон ва гузаронидани маҷлиси дастгоҳро ба роҳ
мемонад.
19) Муовини роҳбари дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе бевосита супоришҳои роҳбари
дастгоҳро иҷро намуда, мутобиқи тақсимоти вазифаҳо ва дастурамали
мансабӣ барои таъмини шароити корӣ, моддию молиявии хизматчиёни
давлатии дастгоҳ масъул мебошад.
V. Шӯъбаҳои (бахшҳои) дастгоҳ
20) Шӯъбаҳои (бахшҳои) дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо
таҳти роҳбарии Раис, муовинони Раис ва роҳбари дастгоҳи Раиси
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва
шаҳру ноҳияҳо фаъолият мекунанд.
21) Шӯъбаҳои (бахшҳои) дастгоҳро мудирони онҳо, ки бо ќарори
(амри) Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри
Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо тибқи қонунгузории хизмати давлатӣ ба
мансаб таъин ва аз мансаб озод карда мешаванд, роҳбарӣ мекунанд.
22) Ба ҳайати шӯъбаҳои (бахшҳои) дастгоҳ мансабҳои давлатии
хизматчиёни давлатие шомиланд, ки номгӯи онҳо дар басти вазифаҳо аз
ҷониби Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри
Душанбе ва шаҳру нохияҳо тасдиқгардида пешбинӣ шудаанд.
23) Вазифаҳои асосии шӯъбаҳои (бахшҳои) дастгоҳ иборатанд аз:
-таъмини фаъолияти Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо;
-таҳлили мутассили фаъолияти сохтору мақомоти дахлдори
вилоятӣ, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, мусоидат кардан барои
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дарёфт ва муайян намудани роҳҳои рушди самаранок, ҳалли масалаҳои
муҳими иҷтимоию иқтисодӣ ва дар ин замина таҳияи пешниҳодҳо;
-мусоидат барои таъмини ҳамохангсозии фаъолияти мақомот ва
сохтори Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри
Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо вобаста ба соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ,
амният ва тартиботи ҷамъиятӣ дар ҳудудҳои дахлдор;
-таъмини назорати доимии иҷрои қарорҳои Маҷлиси вакилони
халқ ва Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, иҷрои бевоситаи супоришҳои Раис ва
роҳбари дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо аз ҷониби мақомот ва
сохтори мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ва таҳия намудани маълумот оид
ба натиҷаи иҷрои онҳо;
-таъмини иҷрои нақшаву барнома ва консепсияҳои дахлдор;
-таҳияи маводҳои таҳлилии зарурӣ, пешниҳоди таклифҳо оид ба
масъалаҳои таҳти баррасии Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, муовинони
онҳо ва роҳбари дастгоҳ қарор дошта;
-таҳия, таҳқиқ ва мувофиқасозии лоиҳаҳои санадҳои Раиси
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва
шаҳру ноҳияҳо;
-мутобиқ ба супориши Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо, шахри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, муовинони
онҳо ва роҳбари дастгоҳ таҳия намудани лоихаҳои санадҳои хусусияти
фаврӣ доштаи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо;
- тибқи тартиби муқарраргардида баррасӣ намудани мактубу
дархостҳои шахсони ҳуқуқӣ ва арзу шикоятҳои хаттию шифоҳии
шаҳрвандон.
24) Шуъбаҳои (бахшҳои) дастгоҳ дар фаъолияти худ бо дигар
мақомоту сохторҳои вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ вобаста ба масьалаҳои
ба салоҳияти онҳо дохилбуда, машваратҳо гузаронида, тибқи тартиби
муқарраргардида санадҳои таҳияшавандаро бо онҳо мувофиқа
месозанд.
25) Вазифаҳои шӯъба ва бахш дар низомномаи онҳо, ки аз ҷониби
Раис тасдиқ карда мешавад, ба таври мушаххас нишон дода мешаванд.
26) Мудири шӯъбаи (бахши) дастгоҳ:
-амалисозии вазифаҳои ба зиммаи шӯъба (бахш) вогузорбударо ба
роҳ монда, оид ба иҷрои самараноки онҳо масъулияти шахсиро ба
зимма дорад;
-тақсимоти ӯҳдадориҳои мансабиро байни кормандони тобеъ
ташкил намуда, интизоми меҳнат, риояи талаботи дастурамал оид ба
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коргузорҳ дар дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳоро таъмин гардонида, ба
фаъолияти шӯъба (бахш) масъул мебошад;
-тибқи тартиби муқарраргардида маводи заруриро ҷиҳати таҳия ва
омада намудани маълумот оид ба масъалаҳои таҳти баррасии Раиси
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва
шаҳру ноҳияҳо, муовинони онҳо ва роҳбари дастгоҳ қарордошта аз
мақомот ва сохторҳои вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ дастрас менамояд;
-аз натиҷаи баррасии ҳуҷҷатҳои дар шӯъба (бахш) таҳиягардида
ба Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри
Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, муовинони онҳо ва рохбари дастгоҳ
ахборот медиҳад;
-дар маҷлисҳо, иҷлосияҳо, машварати назди Раис, чорабинию
ҷамъомадҳои мақомот ва сохторҳои вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ оид ба
масъалаҳои ба салоҳияти шӯъба (бахш) дохилбуда ширкат меварзад.
27) Хизматчиёни давлатии шӯъба ва бахши дастгоҳ:
-тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар охири сол фаъолияти
хизматчиёни давлатӣ мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ баҳогузорӣ
мешавад;
-дар асоси дастурамалҳои мансабӣ вазифаҳои ба зиммаашон
гузошташударо иҷро менамоянд ва барои иҷрои босифату самараноки
онҳо масъуланд;
-тибқи тартиби муқарраргардида дар баррасии масъалаҳои дар
доираи ӯҳдадориҳои хизматӣ дохилбуда дар маҷлисҳои назди
муовинони Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ва роҳбари дастгоҳ, ҷамъомадҳои аз
ҷониби мақомот ва сохторҳои
вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ,
гузаронидашаванда ширкат меварзанд;
-дар доираи ваколати худ бо маводи сохторҳои мақомоти
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ шинос мешаванд;
-дар чорабиниҳои дар доираи нақшаи корӣ гузаронидашаванда
иштирок менамоянд.
28) Мудирони шуьбаҳо, бахшҳо, дигар хизматчиёни давлатии
дастгоҳ фаъолияти худро дар асоси дастурамалҳои мансабӣ ба роҳ
мемонанд.
Дастурамалҳои мансабиро бо пешниҳоди роҳбари воҳиди сохторӣ
Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри
Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо тасдиқ менамояд.
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RАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
аз 4 сентябри соли 2014, №579

ш. Душанбе

«Дар бораи Дастури методӣ оид ба таҳияи низомномаҳои дастгоҳи
марказӣ, воҳидҳои сохтории он ва воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ»
Мутобиқи моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва бо
мақсади танзими фаъолияти воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1. Дастури методӣ оид ба таҳияи низомномаҳои дастгоҳи марказӣ,
воҳидҳои сохтории он ва воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ тасдиқ карда шавад (замима мегардад).
2. Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ низомномаҳои
дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохтории он ва воҳидҳои тобеъро мутобиқи
Дастури методии мазкур таҳия ва тасдиқ намоянд.
3. Назорати иҷрои Қарори мазкур ба зиммаи Агентии хизмати
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор карда шавад.
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон
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Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 4 сентябри соли 2014, №579
тасдиқ шудааст
Дастури методӣ
оид ба таҳияи низомномаҳои дастгоҳи
марказӣ, воҳидҳои сохтории он ва воҳидҳои тобеи
мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ
1. Муқаддима
1. Мутобиқи моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»
барои таъмини фаъолияти мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти
давлатӣ ва амалӣ намудани ваколатҳои он дастгоҳи марказии мақоми
иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ (минбаъд - дастгоҳи марказӣ)
таъсис дода мешавад.
2. Воҳидҳои сохтории дастгоҳ ва воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ вобаста ба функсия, ваколат ва шумораи
ниҳоии кормандон метавонанд дар шакли зерин ташкил карда шаванд:
- сарраёсат;
- раёсат;
- шӯъба;
- бахш.
3. Воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ шахси ҳуқуқӣ ба ҳисоб
нарафта, хамчун воҳидҳои ташкилию иҷроия, таъминкунанда ва
батанзимдароварандаи фаъолияти дастгоҳи марказӣ буда, қисми
таркибии ҷудонашавандаи он ба ҳисоб мераванд.
4. Дастури методӣ оид ба таҳияи низомномаҳои дастгоҳи марказӣ,
воҳидҳои сохтории он ва воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ (минбаъд - Дастури методӣ) қоидаҳои ягонаи
таҳияи низомномаҳои дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохтории он,
воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ
(минбаъд - низомномаи дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ),
тартиби фаъолият, меъёрҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ, вазифаҳо, функсияҳои
онҳоро муайян менамояд.
5. Мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ низомномаҳои
дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохториро бо риояи талаботи Дастури
методии мазкур таҳия мекунад.
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2. Тартиби таҳия ва барасмиятдарории низомномаҳои дастгоҳи
марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ
6. Низомномаҳои дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохтории мақоми
иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ҳуҷҷати асосии муайянкунандаи
тартиби ташкили фаъолияти дасттоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ,
вазифаю функсияҳо, ҳуқуқӣ ва масъулияти онҳо мебошад.
7. Низомномаҳои дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ дар
асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон», Низомномаи мақоми давлатӣ ва дигар
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти
хусусиятҳои хоси фаъолият таҳия карда мешаванд.
8. Дар низомномаҳои дасттоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ бояд
тақсимоти вазифаю функсияҳои барои мақоми давлатӣ муқарраршуда
мақсаднок пешбинӣ карда шаванд.
9. Лоиҳаи Низомномаи дастгоҳи марказӣ аз ҷониби хадамоти
кадрӣ, низомномаҳои воҳидҳои сохторӣ бошанд, аз ҷониби роҳбарони
бевоситаи онҳо дар мувофиқа бо ҳуқуқшинос, хадамоти кадрӣ,
муовинони дахлдори роҳбари мақоми давлатӣ таҳия шуда, барои тасдиқ
ба роҳбари мақоми давлатӣ пешниҳод карда мешавад.
Роҳбарони мақомоти давлатӣ мувофиқан бо фармоиши (қарори)
худ низомномаҳои дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохториро тасдиқ
менамоянд.
10. Дар қисми болоии тарафи рости саҳифаи якуми низомномаҳои
дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ дарҷ карда мешавад: Бо
фармоиши (қарори) вазири/раиси/директори/сардори (номи пурраи
мақоми давлатӣ нишон дода мешавад) аз_______ соли 20__№____
тасдиқ шудааст.
11. Дар мобайни саҳифаи якум навишта мешавад: Низомномаи
дастгоҳи марказӣ/ сарраёсати/ раёсати/ шӯъбаи/ бахши дастгоҳи
марказии/ вазорати/ кумитаи давлатии/ кумитаи/ агентии/ хадамоти/
саридораи (номи пурраи мақоми давлатии дахлдор).
12. Дар Низомнома бобҳо ва бандҳо пешбинӣ гардида, вазифа ва
функсияҳо дар доираи фаъолияти мақоми давлатӣ, воҳидҳои сохтории
он бе такрорёбии вазифаю функсияҳои дигар воҳидҳои сохторӣ,
мушаххас, тавре нишон дода мешаванд, ки татбиқи онҳо имконпазир
мебошад.
13. Бобҳои Низомнома бояд тартиби амалигардонии роҳбарӣ ба
дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохторӣ, робита бо дигар воҳидҳои
сохторӣ, мақомоти
давлатӣ, муассиса ва ташкилоту корхона,
масъалаҳои ташкилӣ, ҳуҷҷатгузорӣ, назорат ва санҷишро дар бар
гиранд.
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14. Бо низомномаҳои дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ бояд
ҳамаи хизматчиёни давлатӣ, ҳайати техникӣ ва хизматрасон шинос
карда шаванд.
15. Низомномаҳо дар ду нусха тартиб дода шуда, як нусха дар
воҳиди сохторӣ ва хадамоти кадрӣ нигоҳ дошта мешаванд.
16. Роҳбарии методӣ оид ба таҳия, назорати саривақтии аз нав
дида баромадани низомномаҳоро хадамоти кадрии мақоми давлатӣ
анҷом медиҳад.
17. Аз нав баррасӣ ва тасдиқ намудани низомномаҳо ҳангоми
таҷдиди сохтори идора, дигар шудани вазифаю функсияҳо,
азнавтақсимкунии ӯҳдадориҳои мансабӣ байни хизматчиёни давлатӣ
ба амал бароварда мешавад.
3. Талабот ба сохтор ва мазмуни низомномаҳои дастгоҳи марказӣ
ва воҳидҳои сохторӣ
18. Низомномаи дастгоҳи марказӣ аз бобҳои 1. Муқаррароти
умумӣ, 2. Сохтор ва тартиби ташкили дастгоҳи марказӣ, 3. Вазифаҳо ва
функсияҳои асосии дастгоҳи марказӣ, 4. Ҳуқуқҳои роҳбарони воҳидҳои
сохтории дастгоҳи марказӣ, 5. Воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ ва
6. Муқаррароти хотимавӣ иборат мебошад.
19. Боби 1 «Муқаррароти умумӣ» чунин бандҳоро дар бар
мегирад:
- Низомномаи дастгоҳи марказӣ (номи мақоми давлатӣ мушаххас
нишон дода мешавад) (минбаъд-Низомнома) дар асоси Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон таҳия гардида, вазъи ҳуқуқӣ, ташкилӣ, сохтор, вазифаҳо,
функсияҳо, тартиби фаъолияти дастгоҳи марказиро (номи пурраи
мақоми давлатӣ) (минбаъд - дастгоҳ) муайян намуда, масъалаҳои
умумиро вобаста ба фаъолияти дастгоҳи марказӣ ба танзим медарорад;
- мутобиқи моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
низоми мақомоти
идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»
дастгоҳи марказӣ таъминоти ҳуқуқӣ, ташкилӣ, илмию таҳлилӣ,
иттилоотӣ ва дигар намудҳои таъмини фаъолиятро амалӣ менамояд;
- дастгоҳи марказӣ дар фаъолияти худ Конститутсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон
онҳоро эътироф намудааст, қонунҳои конститутсионӣ, кодексҳо,
қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои
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Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарору
фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои ҳайати
мушовара, инчунин Низомномаи мазкурро ба асос ва роҳбарӣ
мегирад;
- дастгоҳи марказӣ дорои моликияти дахлдор, ки барои
амалигардонии фаъолияти он пешбинӣ шудаанд, мебошад;
- маблағгузории дастгоҳи марказӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷети
ҷумҳуриявӣ, ки дар Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли
дахлдор бо сатри алоҳида нишон дода мешавад, инчунин аз ҳисоби
маблағҳои тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда, сурат мегирад;
- дастгоҳи марказӣ шахси ҳуқуқӣ буда, мӯҳр бо тасвири Нишони
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва номи худ бо забони давлатӣ ва
дигар
мӯҳр,
штамп
ва
варақаҳои
(бланкаҳои)
намунаи
муқарраргардида дорад ва аз суратҳисоби Сарраёсати хазинадории
марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон хизматрасонҳ карда
мешавад.
20. Дар боби 2 «Сохтор ва тартиби ташкили дастгоҳи марказӣ»
бандҳои зерин пешбинӣ карда мешаванд:
- Низомномаи дастгоҳи марказӣ, сохтор ва басти воҳидҳои
кориро дар доираи лимити шумораи хизматчиёни давлатӣ, ки
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
муқаррар намудааст, роҳбари мақоми давлатӣ тасдиқ мекунад;
- дастгоҳи марказӣ аз роҳбарият, воҳидҳои сохторӣ (номи
воҳидҳои сохторӣ мушаххас нишон дода мешаванд) ва мутахассисон
иборат мебошад;
роҳбарияти
воҳидҳои
сохторӣ,
муовинони
онҳо,
сармутахассисон, мутахассисони пешбар, мутахассисон тибқи талаботи
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва
санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати давлатӣ аз ҷониби роҳбари
мақоми давлатӣ ба мансаб таъин ва аз мансаб озод карда мешаванд;
- бастани қарордоди (шартномаи) меҳнатӣ бо хизматчиёни
давлатӣ ва кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасон тибқи тартиби
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода
мешавад;
- шартҳои пардохти музди меҳнат, суғуртаи иҷтимоии давлатӣ,
таъминоти моддию техникӣ, тиббӣ, иҷтимоию маишӣ, нафақа ва
таъминоти дигари хизматчиёни давлатӣ, кормандони ҳайати техникӣ ва
хизматрасони дастгоҳи марказӣ бо тартиби пешбининамудаи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегарданд.
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21. Дар боби 3 «Вазифаҳо ва функсияҳои асосии дасттоҳи
марказӣ» бандҳо оид ба амалӣ намудани ваколатҳои тибқи санадҳои
меъёрии ҳуқуқӣ ва Низомномаи мазкур муқарраршуда, таъминоти
иттилоотию таҳлилӣ, ташкилию ҳуқуқӣ ва моддию техникии
фаъолияти роҳбари мақоми давлатӣ, дигар вазифаҳое, ки аз ҷониби
роҳбари мақоми давлатӣ ба зиммаи воҳидҳои сохтории дастгоҳи
марказӣ вогузошта мешаванд, ташкили ҳуҷҷатгузорӣ, назорат,
мусоидат ба ҳамоҳангсозии фаъолияти мақоми давлатӣ, мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ташкилоту корхонаҳо, иҷрои
қонунгузории хизмати давлатӣ, таҳсили кадрҳо, қабули шаҳрвандон,
ба роҳ мондани ҳамкориҳои байналмилалӣ, назорати истифодаи
мақсадноки маблағҳои молиявӣ, ҳалли дигар масъалаҳое, ки бо
фаъолияти роҳбари мақоми давлатӣ алоқаманд мебошанд, пешбинӣ
карда мешаванд.
22. Боби 4 «Ҳуқуқҳои роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи
марказӣ» номгузорӣ шуда, бо чунин мазмун пешбинӣ карда мешавад:
Роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ ҳуқуқ доранд:
- аз мақомоти давлатӣ, ташкилоту корхонаҳо ва дигар
ташкилотҳо дар доираи ваколат оид ба масъалаҳои соҳа тибқи тартиби
муқарраргардида маълумот дархост намоянд;
- бо тартаби муқарраргардида кормандонро барои иҷрои
вазифаҳое, ки ба зиммаи воҳидҳои сохторӣ вогузошта шудааст, аз
ҷумла гузаронидани мониторинг, санҷиш, ҷамъбасти ҳисобот ҷалб
намоянд;
- бо тартиби муқарраргардида машварату семинарҳо ва вохӯриҳо
ташкил кунанд, инчунин дар машваратҳое, ки роҳбарият ва мақомоти
давлатӣ мегузаронанд, иштирок намоянд.
Роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ дорои дигар
ҳуқуқҳои пешбининамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон мебошанд.
23. Боби 5 «Воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ» номгузорӣ
шуда, бо чунин мазмун таҳия мешавад:
- воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ таҳти роҳбарии роҳбари
мақоми давлатӣ, муовинони ӯ фаъолият мекунанд. Вазъи ҳуқуқӣ,
ташкилӣ, сохтор, функсия, вазифа, тартиби фаъолияти воҳидҳои
сохторӣ дар низомномаҳои онҳо пешбинӣ карда мешаванд.
24. Боби 6 «Муқаррароти хотимавӣ» бо чунин мазмун пешниҳод
карда мешавад:
- масъалаҳои вобаста ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба
Низомномаи дасттоҳи марказӣ
тибқи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд.
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25. Низомномаҳои воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ аз
бобҳои 1.Муқаррароти умумӣ, 2.Сохтор ва тартиби ташкили сарраёсат/
раёсат/ шӯъба/ бахш (номи воҳиди сохторӣ мушаххас нишон дода
мешавад), 3.Вазифаҳо ва функсияҳои асосии сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/
бахш, 4.Ҳуқуқҳои сарраёсат/раёсат/ шӯъба/ бахш ва 5. Муқаррароти
хотимавӣ иборат мебошанд.
26. Дар боби 1 «Муқаррароти умумӣ» чунин бандҳо пешбинӣ
мешаванд:
- Низомномаи сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахши (номи воҳиди сохторӣ
мушаххас нишон дода мешавад) (минбаъд-низомнома) дар асоси
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни конститутсионии
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон»,
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, вазъи ҳуқуқӣ, ташкилӣ, сохтор,
функсия, вазифа, тартиби фаъолияти сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахши (номи
воҳиди сохторӣ мушаххас нишон дода мешавад) муайян намуда,
масъалаҳои умумиро вобаста ба фаъолияти воҳидҳои сохторӣ ба танзим
медарорад;
- Сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш воҳиди сохтории мақоми давлатӣ
буда, дар фаъолияти худ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон,
санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро
эътироф намудааст, қонунҳои конститутсионӣ, кодексҳо, қонунҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои
Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
қарору фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои ҳайати
мушовара, инчунин Низомномаи мазкурро ба асос ва роҳбарӣ
мегирад;
Сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш
таҳти
роҳбарии
вазир/раис/
директор/сардор (номи мансаб ва мақоми давлатӣ), муовинони ӯ
фаъолият мекунад;
- Сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/ бахшро сардор/мудири сарраёсат/
раёсат/ шӯъба/ бахш, ки тибқи қонунгузории хизмати давлатӣ ва
санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор ба мансаб таъин ва аз мансаб озод
карда мешаванд, роҳбарӣ мекунад;
- ба ҳайати сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/ бахш мансабҳои давлатии
хизмати давлатӣ шомиланд, ки номгӯи онҳо дар басти вазифаҳо, ки аз
ҷониби вазир/ раис/ директор/ сардор (номи мансаб) тасдиқ
гардидаанд, пешбинӣ шудаанд;
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- Сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш дар фаъолияти худ бо дигар
мақомоти давлатӣ, ташкилоту корхонаҳо вобаста ба масъалаҳои ба
салоҳияти он дахлдошта ҳамкорӣ намуда, тибқи тартиби
муқарраргардида лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқиро бо онҳо
мувофиқа мекунад;
- Сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш шахси ҳуқуқӣ набуда, ҳамчун
воҳиди ташкилию иҷроия таъминкунанда ва танзимкунандаи
фаъолияти мақоми давлатӣ мебошад.
27. Боби 2 «Сохтор ва тартиби ташкили сарраёсат/раёсат/
шӯъба/бахш» (номи воҳиди сохторӣ мушаххас нишон дода мешавад)
номгузорӣ шуда, аз бандҳои зерин иборат мебошад:
- Низомномаи сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш, сохтор ва басти
воҳидҳои кориро дар доираи лимити шумораи хизматчиёни давлатӣ, ки
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва (ё) Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон муқаррар намудааст, роҳбари мақоми давлатӣ (номи
мансаби роҳбар ва мақоми давлатӣ) тасдиқ мекунад;
- Сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/ бахш аз роҳбарият, сармутахассисон,
мутахассисони пешбар, мутахасисон (аз рӯи ҷадвали воҳидҳои корӣ)
иборат мебошад;
- муовинони сардори/ сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/ мудири/ бахш,
сармутахассисон, мутахассисони пешбар, мутахассисон тибқи талаботи
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва
санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати давлатӣ аз ҷониби роҳбари
мақоми давлатӣ ба мансаб таъин ва аз мансаб озод карда мешаванд;
- бастани қарордоди (шартномаи) меҳнатӣ бо хизматчиёни
давлатӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон анҷом дода мешавад;
- шартҳои пардохти музди меҳнат, суғуртаи иҷтимоии давлатӣ,
таъминоти моддию техникӣ, тиббӣ, иҷтимоию маишї, нафақа ва
таъминоти дигари хизматчиёни давлатӣ, кормандони техникӣ ва
ҳайати хизматрасон бо тартиби пешбининамудаи қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегарданд.
28.
Боби
3
«Вазифаҳо
ва
функсияҳои
асосии
сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш» (номи мушахаси воҳиди сохторӣ)
номгузорӣ шуда, бандҳои дахлдорро оид ба таъминоти иттилоотию
таҳлилӣ, ташкилию ҳуқуқӣ ва моддию техникии фаъолияти роҳбари
мақоми давлатӣ, назорати иҷрои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, таъмини
иҷрои нақшаву барнома ва консепсияҳои дахлдор, таҳия ва
мувофиқасозии лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор, баррасӣ
намудани мактубу дархостҳои шахсони ҳуқуқӣ ва арзу шикоятҳои хаттию
шифоҳии шаҳрвандон, коргузорӣ дар бар мегирад.
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Дар ин боб бо мақсади иҷрои вазифаҳои пешбинигардида
функсияҳои зерин низ пешбинӣ карда мешаванд:
- ташкили таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии роҳбари
мақоми давлатӣ;
- омода намудани маърӯзаҳо, ҳисоботи роҳбари мақоми давлатӣ
ва масъалаҳои муҳокимашаванда дар маҷлисҳои ҳайати мушовара ва
дигар ҷамъомаду чорабиниҳо;
- иштирок дар таҳия ва пешниҳоди лоиҳаҳои қонунҳо, санадҳои
меъёрии ҳуқуқии дахддор;
- тибқи тартиби муқарраргардида ташкил намудани ҳуҷҷатгузорӣ, ба
расмият даровардани санадҳо, инчунин расонидани дастуру супоришҳои
роҳбари мақоми давлатӣ ба иҷрокунандагон ва шахсони мансабдори
масъул, назорати иҷрои онҳо;
- тибқи тартиби муқарраргардида таҳия ва барои тасдиқба
роҳбари мақоми давлатӣ пешниҳод намудани нақшаҳои кории
(фаъолияти) солона, нимсола ва семоҳа;
- таҳлил ва ҷамъбасти нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоию
иқтисодии соҳаи дахлдор;
- мусоидат барои ташкилу баргузории чорабиниҳои дахлдори
соҳа;
- омода ва пешниҳоди маълумот ва ҳисоботу гузоришҳо ба
мақомоти болоӣ;
- назорати риояи интизоми меҳнат дар воҳиди сохторӣ.
Эзоҳ: дар боби мазкур ҳамчунин вазифа ва функсияҳои мушаххас,
ки ба фаъолияти сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш дахл доранд, бе такрор
кардани функсияҳои дигар воҳидҳои корӣҳатман пешбинӣ карда
мешаванд.
29. Боби 4 «Ҳуқуқҳои сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш» бо чунин
мазмун пешбинӣ мешаванд:
Сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш ҳуқуқ дорад (номи мушаххаси
воҳиди сохторӣ):
- аз роҳбарони воҳидҳои сохторӣ ва хизматчиёни мақоми давлатӣ,
сохторҳои системаи он оид ба масъалаҳои вобаста ба салоҳияти соҳа
мутобиқи тартиби муқарраргардида маълумот дархост намояд;
- бо тартиби муқарраргардида кормандонро дар мувофиқа бо
роҳбари мақоми давлатӣ барои иҷрои вазифаҳое, ки ба зиммаи
воҳидҳои
сохтории
дастгоҳ
вогузошта
шудааст, аз ҷумла
гузаронидани мониторинг, санҷиш, ҷамъбасти ҳисобот, ҷалб намояд;
- бо тартиби муқарраргардида машварату семинарҳо ташкил
намояд, инчунин дар машваратњое, ки роҳбарият ва дигар мақомоти
давлатӣ мегузаронанд, иштирок намояд;
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Сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/ бахш дорои дигар ҳуқуқҳои
пешбининамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
мебошад.
30. Боби 5 «Муқаррароти хотимавӣ» бо чунин мазмун ифода
меёбад:
-Ҳуқуқу ӯҳдадориҳо, масъулияти сардори /сарраёсат/ раёсат/
шӯъба/ мудири/бахш (номи воҳиди сохторӣ мушаххас нишон дода
мешавад) ва хизматчиёни давлатӣ дар дастурамалҳои мансабӣ, ки аз
ҷониби вазир/ раис/ директор/ сардор тасдиқ
карда мешаванд,
пешбинӣ мегарданд.
31. Масъалаҳои вобаста ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба
низомномаи
сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш
тибқи
қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд.
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ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
аз 31 октябри соли 2014, №694

ш. Душанбе

«Дар бораи Тартиби ба вазифа таъин ва аз вазифа озод
намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ»
Мутобиқи
моддаи 201 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ»
ва
бо мақсади
мушаххас намудани
функсияҳои
интихобу
ҷобаҷогузории
кадрҳо, танзими
раванди ба вазифа таъин ва аз
вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти
иҷроияи марказии
ҳокимияти
давлатӣ,
Ҳукумати
Ҷумҳурии
Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1. Тартиби ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани
роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ тасдиқ карда шавад (замима мегардад).
2. Вазорату идораҳо, раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо:
- зимни интихоб, ҷобаҷогузорӣ, ба вазифа таъин ва аз вазифа озод
намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ Тартиби мазкурро қатъиян риоя намоянд;
- оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба санадҳои меъёрии
ҳуқуқӣ ҷиҳати мутобиқ намудани онҳо ба талаботи Тартиби мазкур ба
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таклиф пешниҳод намоянд.
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон
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Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 31 октябри соли 2014, №694
тасдиқ шудааст
Тартиби ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани
роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ
1. Муқаррароти умумӣ
1. Тартиби ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани
роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти
иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ (минбаъд - Тартиб) мувофиқи моддаи 20(1) Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» таҳия гардида, расмиёти баррасии
масъалаҳои ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони
сохторҳои маҳаллии мақомоти
иҷроияи марказии ҳокимияти
давлатиро дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо муайян менамояд.
2. Амали тартиби мазкур нисбати расмиёти ба вазифа таъин ва аз
вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти ҳифзи
ҳуқуқ, ҳарбӣ, мубориза бар зидди коррупсия, судяҳо, прокурорҳо,
иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, иҷрочиёни суд, идораҳои нотариалӣ, мақомоти
андоз ва гумрук татбиқ намегардад.
3. Ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони
муассисаҳо ва дигар ташкилотҳои давлатӣ, ки дар номгӯи ташкилотҳои
системаи мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ пешбинӣ
шудаанд, тибқи талаботи қонунгузории соҳавии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба танзим дароварда мешавад:

2. Раванди баррасии масъалаҳои ба вазифа таъин намудани
роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти
иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ
4. Роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ, ки аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ маблағгузорӣ
мегарданд, бо розигии хаттии роҳбарони мақомоти зикргардида
мувофиқан аз тарафи раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо ба вазифа таъин шуда, қарор
дар бораи таъин намудани онҳо барои тасдиқ ба Маҷлиси вакилони
халқи дахлдор пешниҳод карда мешавад (замимаи 1).
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5. Роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ, ки аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ
мегарданд, мувофиқан аз тарафи роҳбарони мақомоти мазкур бо
розигии хаттии раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо ба вазифа таъин шуда, қарор
дар бораи таъин намудани онҳо барои тасдиқ ба Маҷлиси вакилони
халқи дахлдор пешниҳод карда мешавад (замимаи 2).
6. Роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ бе гузаронидани озмун ба вазифа таъин карда
мешаванд.
7. Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри
Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони мақомоти
иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ номзадро ба мансаби холии маъмурии хизмати давлатӣ
аз захираи кадрҳои мансаби дахлдор интихоб менамоянд. Дар сурати
набудани кадри захира ё мувофиқат накардани номзад ба талаботи
тахассусӣ номзади дигар пешбарӣ карда мешавад.
8. Номзад бояд дар доираи қонунгузории хизмати давлатӣ
пешбарӣ шуда, дорои таҳсилоти олӣ, собиқаи умумӣ ва хизмати
давлатии ба талаботи тахассусӣ
мувофиқ ва малакаи кор бо
технологияи иттилоотӣ бошад.
9. Номзади пешбаришаванда мувофиқан ба мақомоти иҷроияи
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти
давлатии дахлдор ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод менамояд:
- ариза ба унвони роҳбари мақомоти давлатии дахлдор (замимаи
3);
- варақаи шахсии баҳисобгирии кадрҳо (бо 2 дона сурати 4х6);
- тарҷумаи ҳол;
- нусхаи ҳуҷҷатҳо дар бораи таҳсилот;
- нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ;
- нусхаи шиноснома;
- маълумот аз мақомоти дахлдори андоз оид ба даромад ва вазъи
молумулкии хизматчии давлатӣ;
- маълумоти тиббӣ дар бораи вазъи саломатӣ;
- тавсифнома аз ҷои кори охирин;
- ҳуҷҷатҳои дигаре, ки қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудаанд.
10. Омӯзиши ҳуҷҷатҳо ва санҷиши маълумоти пешниҳоднамудаи
номзад мувофиқан дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ,
мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ тибқи тартиби
пешбининамудаи қонунгузории хизмати давлатӣ ва соҳавӣ аз тарафи
хадамоти кадрӣ анҷом дода мешавад.
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11. Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо ва муовинони соҳавии онҳо бо номзад
сӯҳбат гузаронида, ҳуҷҷатҳои ӯро бо мактуби ташрењї ва варақаи
сӯҳбат ба роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатии
дахлдор барои гирифтани розигии хаттӣ пешниҳод менамоянд
(замимаи 4).
12. Роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ва
муовинони соҳавии онҳо низ бо номзад сӯҳбат доир намуда, ҳуҷҷатҳои
ӯро бо мактуби ташрењї ва варақаи сӯҳбат ба раисони Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру
ноҳияҳои дахлдор барои гирифтани розигии хаттӣ пешниҳод
менамоянд (замимаи 5).
13. Мактуби ташреҳии раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони
мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ бояд маълумотро дар
бораи собиқаи умумии меҳнатӣ, доштани донишҳои касбии ба вазифаи
пешниҳодшаванда мувофиқ, малакаи кор бо технологияи иттилоотӣ,
идоракунӣ, маҳорати роҳбарӣ, сифатҳои ахлоқӣ, ташаббускорӣ ва
масъулиятшиносии номзад дар бар гирад.
14. Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони мақомоти
иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ дар давоми даҳ рӯзи корӣ розигии хаттии
худро барои ба вазифа таъин намудани номзади пешниҳодгардида
медиҳанд.
15. Агар баррасии ҳуҷҷатҳои номзад дар мӯҳлати муқарраршуда
аз ҷониби раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони мақомоти
иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ бо сабабҳои узрнок (беморӣ, дар
рухсатии меҳнатӣ ва ё сафари хизматӣ будан) имконнопазир бошад,
онҳо бояд ҳамдигарро то ба охир расидани мӯҳлати дар банди 14
Тартиб пешбинишуда хабардор намоянд.
16. Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри
Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони мақомоти
иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ дар сурати норозӣ будан ба номзади пешниҳодшуда бо
далелҳои асоснок (мутобиқат накардани номзад ба талаботи тахассусӣ ва
Қонунгузорӣ) ҳуҷҷатҳои номзадро дар муддати даҳ рӯзи корӣ бо мактуб
ба ҷониби дахлдор пас мегардонанд.
17. Дар сурати асоснок будани далелҳои раисони Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру
ноҳияҳо, роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ
вобаста ба ҷавобгӯ набудани номзад ба талаботи тахассусӣ ва
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ќонунгузорӣ роҳбарони мақомоти
дахлдор вазифадоранд бо
дарназардошти талаботи Тартиби мазкур номзади дигарро барои
таъин кардан ба вазифа пешниҳод намоянд.
18. Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони мақомоти иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ бо қарори (фармоиши) худ номзадеро, ки
барои ба вазифа таъин намудани ӯ розигии хаттӣ дода шудааст, дар
мӯҳлати 5 рӯзи корӣ ба вазифа таъин намуда, қарори (фармоиши)
худро барои тасдиқ ба Маҷлиси вакилони халқи дахлдор пешниҳод
менамоянд.
3. Раванди баррасии масъалаҳои аз вазифа озод намудани
роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти
давлатӣ
19. Роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ, ки аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ маблағгузорӣ
мешаванд, бо розигии хаттии роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ аз тарафи раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо аз вазифа озод
карда шуда, ќарор дар бораи озод намудани онҳо барои тасдиқ ба
Маҷлиси вакилони халқи дахлдор пешниҳод карда мешавад.
20. Роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ, ки аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ
мешаванд, мувофиқан бо розигии хаттии раисони Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо аз
ҷониби роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ аз
вазифа озод карда шуда, қарор (фармоиш) дар бораи озод намудани
онҳо барои тасдиқ ба Маҷлиси вакилони халқи дахлдор пешниҳод
карда мешавад.
21. Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо барои аз вазифа озод намудани
роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти
иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ ба роҳбарони мақомоти марказӣ бо мактуби расмӣ
муроҷиат
менамоянд. Талаботи мазкур дар мавриди аз тарафи
роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ аз вазифа
озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти зикргардида
низ татбиқ мегардад.
22. Роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ,
раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри
Душанбе, шаҳру ноҳияҳо дар давоми даҳ рӯзи корӣ дар хусуси аз вазифа
озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ розигии хаттӣ медиҳанд.
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23. Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони мақомоти иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ дар сурати норозї будан барои аз вазифа
озод кардани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ бо далелҳои асоснок (нишон додани
сабабҳои риоя нагардидани талаботи қонунгузорӣ ҳангоми аз вазифа
озод намудан) ба мақомоте, ки дар бораи аз вазифа озод намудан
пешниҳод манзур кардааст, ҷавоби рад ирсол менамоянд.
24. Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони мақомоти
иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти
иҷроияи марказии ҳокимияти давлатиро пас аз гирифтани розигии
хаттӣ дар мӯҳлати 5 рӯзи корӣ аз вазифа озод намуда, қарори
(фармоиши) худро барои тасдиқба маҷлиси вакилони халқи дахлдор
пешниҳод мекунанд.
25. Барои аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии
мақомоти иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ
асосҳои
пешбининамудаи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ», Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» ва дигар санадҳои
меьёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешаванд.

4. Муқаррароти хотимавӣ
26. Ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони
сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ
дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо назардошти талаботи бандҳои 4,
5, 19 ва 20 Тартиби мазкур аз ҷониби раисони он шаҳру ноҳияҳое сурат
мегирад, ки сохторҳои зикргардида ҷойгир карда шудаанд.
27. Ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони
сохторҳои минтақавии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти
давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе бо назардошти талаботи бандҳои 4, 5, 19 ва
20 Тартиби мазкур аз ҷониби раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе анҷом дода мешавад.
28. Роҳбарони мақомоти давлатӣ барои ба вазифа таъин ва аз
вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти
иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дар Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятхо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо
масъулияти шахсӣ доранд.
29. Дар сурати бе сабабҳои узрнок дар мӯҳлати муқарраргардида
пешшҳод нашудани розигии хаттӣ ва дар ҳолатҳои ба мувофиқа
наомадани тарафҳо барои ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани
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роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ розигӣ гирифташуда ҳисобида мешавад ва ҷониби
дахлдор аз ин хусус ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
мактуби расмӣ хабар медиҳад.
30. Баҳсҳое, ки ҳангоми ба вазифа таъин ва аз вазифа озод
намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ ба миён меоянд, аз тарафи мақоми болоӣ ва ё суд
тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд.
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Замимаи 1
ба Тартиби ба вазифа таъин
ва аз вазифа озод намудани
роҳбарони сохторҳои маҳаллии
мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ
Номгӯи
сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти
давлатӣ, ки аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ маблағгузорӣ мешаванд
1

2
3
4

5

6

7

Сарраёсат, раёсат, шӯъба ва бахшҳои Вазорати кишоварзии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо
Раёсат ва шӯъбаҳои маорифи Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо
Раёсат, шӯъба ва бахшҳои Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо
Раёсатҳои тандурустии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе, шӯъбаҳои
(бахшҳои) Агентии давлатии ҳифзи иҷтимои аҳолӣ дар Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва
шаҳру ноҳияҳо
Раёсат, шӯъба ва бахшҳои рушди иқтисод ва савдои Вазорати
рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва
шаҳру ноҳияҳо
Раёсат ва бахшҳои сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо
Раёсат ва марказҳои стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои Агентии стандартизатсия,
метрология, сертификатсия ва нозироти савдо дар Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, минтақаи Кӯлоб,
шаҳрҳои Исфара, Конибодом, Панҷакент, Истаравшан, Ваҳдат,
Турсунзода, ноҳияҳои Данғара, Шаҳритус, Ҷиргатол ва Рашт
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8

9

10

11
12

Шӯъба ва бахшҳо оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну
маросимҳои миллии Кумитаи оид ба корҳои дин, танзими
анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо
Сарраёсат, шӯъба, бахшҳои меъморӣ ва шаҳрсозии Кумитаи
меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри
Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо
Раёсатҳо, шӯъбаҳо ва бахшҳои кор бо занон ва оилаи Кумитаи
кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри
Душанбе, шаҳру ноҳияҳо
Раёсатҳо ва шӯъбаҳои Хадамоти зиддиинҳисории назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе
Бахшҳои Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳои Хатлон, Суғд ва шаҳру ноҳияҳо
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Замимаи 2
ба Тартиби ба вазифа таъин
ва аз вазифа озод намудани
роҳбарони сохторҳои маҳаллии
мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ

Номгӯи
сохторҳои маҳаллии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти
давлатӣ, ки аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ мешаванд
1
2

3

4

5

6

Раёсатҳо ва шӯъбаҳои Шӯрои адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғд
ва Хатлон
Шӯъбаҳои Агентии хизмати давлатии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи
ҷумҳурӣ ва бахши минтақавӣ дар шаҳри Кӯлоб
Сарраёсатҳо, раёсатҳо, шӯъбаҳо ва бахшҳои Агентии омори
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру
ноҳияҳо
Раёсатҳои адлияи Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшон,
вилоятҳо,
шӯъбаҳо ва бахшҳои сабти асноди ҳолати
шаҳрвандӣ ва шӯъбаҳо-хонаҳои ақди никоҳи Раёсати асноди
ҳолати шаҳрвандии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо
Раёсатҳои назорати давлатии байтории Хадамоти назорати
давлатии байторӣ, бахшҳои Хадамоти назорати давлатии
фитосанитарӣ ва карантини растании Вазорати кишоварзии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи
ҷумҳурӣ, шӯъбаҳо ва бахшҳои Бозрасии назорати давлатии
техникӣ дар вилоятҳо, минтақаҳои Кӯлоб, Ҳисор ва Рашт
Раёсатҳои Хадамоти назорати давлатии фаъолияти тиббӣ ва
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, намояндагии он дар
минтақаи Кӯлоб, раёсатҳои Хадамоти назорати давлатии
фаъолиятӣ дар вилоятҳо, намояндагиҳои он дар Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, минтақаи Кӯлоб, сохторҳои
маҳаллии Хадамоти давлатии ташхиси тиббию
иҷтимоии
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7
8

9

10

11

12

13

14
15

Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Сарраёсатҳо ва раёсатҳои молияи Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо
Раёсатҳои Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи
нақлиёти Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
Вилояти Мухтори Кӯҳистон Бадахшон, вилояти Суғд, шаҳри
Душанбе, минтақаҳои Ҳисор, Ваҳдат-Рашт, Қӯрғонтеппа ва
Кӯлоб
Раёсатҳо ва шӯъбаҳои Хадамоти давлати оид ба назорат дар
энергетикаи Вазорати энергетика ва захираҳои оби
соҳаи
Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, шаҳру ноҳияҳои тобеи
ҷумҳурӣ ва минтақаҳои Қӯрғонтеппа, Кӯлоб, Суғд,
Истаравшан, Зарафшон
Раёсатҳо, шӯъбаҳо ва бахшҳои Хадамоти назорати давлатӣ дар
соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, Хадамоти муҳоҷират
ва Агентии меҳнат ва шуғли аҳолии Вазорати меҳнат,
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
муҳоҷират ва шуғли аҳолии
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри
Душанбе, минтақаи Кӯлоб ва шаҳру ноҳияҳо
Кумитаҳои идораи замини Кумитаи давлатии идораи замин ва
геодезии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, минтақаи
Кӯлоб ва шаҳру ноҳияҳо
Раёсатҳо, шӯъбаҳо ва бахшҳои Кумитаи ҳифзи муҳити зисти
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру
ноҳияҳо
Раёсатҳо, шӯъбаҳо ва бахшҳои Кумитаи ҷавонон, варзиш ва
сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва
шаҳру ноҳияҳо
Бахшҳои Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо ва минтақаи Кӯлоб
Бахшҳои Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори
Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо, ноҳияи Рашт ва бахши
минтақавии Агентӣ дар шаҳри Кӯлоб
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16 Намояндагии Саридораи геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
17 Нозиротҳои комплексии назорати бехатарии саноатии Хадамоти
назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкории
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғд ва Хатлон
18 Раёсатҳо ва шӯъбаҳои Агентии беҳдошти замин ва обёрии
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, минтақаҳои Душанбе ва Ҳисор
19 Раёсатҳо ва шӯъбаҳои Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру
ноҳияҳо
20 Шӯъбаҳо ва намояндаҳои Саридораи ҳифзи сирри давлатии
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва минтақаи Рашт
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Замимаи 3
ба Тартиби ба вазифа таъин
ва аз вазифа озод намудани
роҳбарони сохторҳои маҳаллии
мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ

______________________________________________

(насаб, ном ва номи падари роҳбари мақомоти давлатӣ

______________________________________________
ва (аризадиҳанда)

АРИЗА
Хоҳишмандам маро ба мансаби____________________________
(номи мансаби холӣ)

__________________________________________________________
(номи мақоми давлатӣ)

__________________________________________________________
____________________________________________таъин намоед.
Ба ариза ҳуҷҷатҳои зерин замима карда мешаванд:
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
Барои мавҷуд набудани монеаҳои муқаррарнамудаи Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ», Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» ва дигар
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дохил шудан
ба хизмати давлатӣ, аслӣ будани ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда ва дурустии
маълумоти онҳо масъул мебошам.
__________
(имзо)

__________________________________
(насаб, ном, номи падари номзад)

«___»___________

___ 20_____

(санаи пешниҳоди ариза)
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Замимаи 4
ба Тартиби ба вазифа таъин
ва аз вазифа озод намудани
роҳбарони сохторҳои маҳаллии
мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ
ВАРАҚАИ СӮҲБАТ
__________________________________________________________
(насаб, ном, номи падари номзад)

ба вазифаи_______________________________________________
пешниҳод карда мешавад
Маълумоти хадамоти кадрӣ оид ба санҷиши ҳуҷҷатҳо
пешниҳоднамудаи номзад______________________________________
______________________________________________________________
Сӯҳбат дар дастгоҳи раиси________________________________
гузаронида шуд:
Роҳбари дастгоҳи раис_____________________________________
Муовини якуми (муовини соҳавии) раис_____________________
Номзад___________________мутобиқи Тартиби ба вазифа таъин
ва аз вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти
иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ аз сӯҳбат гузашта, ҳуҷҷатҳояш
бо варақаи сӯҳбат барои мувофиқа ба
______________________________________________________________
(вазифа, номи мақомоти давлатӣ, насаб, ном, номи падари роҳбар)
фиристода мешавад.
Раис ________

________________________

(имзо)

(насаб, ном ва номи падар)
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Замимаи 5
ба Тартиби ба вазифа таъин
ва аз вазифа озод намудани
роҳбарони сохторҳои маҳаллии
мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ
ВАРАҚАИ СӮҲБАТ
__________________________________________________________
(насаб, ном ва номи падари номзад)

ба вазифаи___________________________________________________
пешниҳод карда мешавад
Маълумоти хадамоти кадрӣ оид ба санҷиши ҳуҷҷатҳои
пешниҳоднамудаи номзад__________________________________________
Сӯҳбат дар_____________________________ гузаронида шуд:
(номи мақомоти давлатӣ)

Муовини якуми (муовини соҳавии) роҳбари мақомоти иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ __________________________________
Номзад__________________мутобиқи Тартиби ба вазифа таъин ва аз
вазифа озод намудани роҳбарони сохторҳои маҳаллии мақомоти
иҷроияи
марказии
ҳокимияти
давлатӣ аз сӯҳбат гузашта,
ҳуҷҷатҳояш барои мувофиқа бо варақаи сӯҳбат ба_______________
_____________________________________________________________
(вазифа, номи вилоят, шаҳр, ноҳия, насаб, ном, номи падари раис)
фиристода мешавад.
______________________________________________________________
____________________
___________
__________________
(роҳбари мақомоти иҷроияи марказӣ)

(имзо)
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(насаб, ном ва номи падар)

ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
аз «30» майи соли 2015, №361

ш. Душанбе

Дар бораи Тартиби амалӣ намудани назорати хизматӣ дар низоми
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мутобиқи моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва бо
мақсади танзими расмиёти амалӣ намудани назорати хизматӣ дар низоми
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
r а р о р м е к у н а д:

1. Тартиби амалӣ намудани назорати хизматӣ дар низоми
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ
карда шавад (замима мегардад).
2. Роҳбарони мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ
иҷрои талаботи Тартиби мазкурро таъмин намоянд.
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 30 майи соли 2015,
№361 тасдиқ шудааст
ТАРТИБИ
амалӣ намудани назорати хизматӣ дар низоми мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
1. Тартиби амалӣ намудани назорати хизматӣ дар низоми мақомоти
иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд -Тартиб)
мутобиқи моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми
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мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия гардида,
расмиёти назорати хизматиро дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамояд.
2. Назорати хизматӣ дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд- назорати хизматӣ) маҷмӯи
тадбирҳои мукаммале мебошад, ки қонуният, самаранокӣ ва
мақсаднокиро дар фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ
таъмин менамояд ва тавассути он мақоми иҷроияи болоии ҳокимияти
давлатӣ нисбат ба мақоми иҷроияи поёнии ҳокимияти давлатӣ
функсияҳои назоратиро анҷом медиҳад.
3. Назорати хизматӣ низоми мушоҳида, санҷиши фаъолияти
мақомоти поёнии ҳокимияти давлатӣ, воҳидҳои тобеъ ва мансабдорони
онҳо, қисми таркибии идоракунии давлатӣ ва яке аз функсияҳои асосии
амалӣ гардонидани салоҳияти идоракунӣ мебошад.
4. Мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ роҳбарони
мақомоти иҷроияи марказии болоии ҳокимияти давлатӣ маҳсуб меёбанд,
ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мустақим ё тавассути
воҳиди сохтории ваколатдоркардашуда дар мақомоти иҷроияи поёнии
ҳокимияти давлатӣ таъмини назорати иҷрои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва
самаранокии фаъолияти сохторҳои нақшаи идоракунӣ ва ташкилоту
муассисаҳои низоми мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатиро
(минбаъд- мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ) амалӣ менамоянд.
5. Тартиби мазкур нисбат ба мақомоти иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот
татбиқ намегардад.
6. Мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ
санҷишҳоеро, ки ба салоҳияти мақомоти прокуратура, ҳифзи ҳуқуқ,
назорати давлатии молиявӣ, андоз, ҳифзи сирри давлатӣ мансубанд,
инчунин дар соҳаҳое, ки тибқи қонунгузорӣ тартиби дигар пешбинӣ
шудааст,
намегузаронанд. Дар сурати зарурат ё бо пешниҳоди
мақомоти зикршуда мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати
хизматӣ метавонанд дар ин самт мусоидат намоянд.
7. Роҳбарони мақомоти анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ назорати
хизматиро дар мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ таъмин мекунанд,
банақшагирӣ ва ташкили кори мақоми давлатиро мутобиқи қонунгузорӣ
амалӣ менамоянд ва барои натиҷабахшии он масъул мебошанд.
8. Мақсад, вазифаҳо ва расмиёти назорати хизматӣ, ки дар
Тартиби мазкур пешбинӣ шудаанд, пеш аз ҳама ба ташаккули
ҳамкории мутақобилаи мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ бо
мақомоти давлатии болоӣ, дар навбати худ мақомоти давлатии болоӣ
бо Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти
назорати хизматӣ равона карда шуда, дар маҷмӯъ ба болоравии сифат
ва самаранокии фаъолияти мақомоти давлатӣ мусоидат менамоянд.
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2. ПРИНСИПҲОИ НАЗОРАТИ ХИЗМАТӢ
9. Назорати хизматӣ ба принсипҳои зерин асос меёбад:
-қонуният (волоияти Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон);
-ҳисоботдиҳии дақиқ;
-баробарии ҳама дар назди қонун;
-шаффофият ва ошкорбаёнӣ дар назорати хизматӣ, ба истиснои
маҳдудиятҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ;
-риояи манфиатҳои ҷамъиятӣ (оммавӣ);
-банақшагирӣ ва муназзамии назорат;
-риояи одоб;
-мустақилият;
-холисӣ ва беғаразӣ.
3. МАҚСАДИ НАЗОРАТИ ХИЗМАТӢ
10. Мақсади назорати хизматӣ аз инҳо иборат мебошад:
- дастрас намудани иттилооти дуруст ва воқеӣ дар бораи ҳолати
татбиқи қонуният, интизом, самаранокии фаъолият, огоҳонидани
саривақтии роҳбарон аз вазъи ҷойдошта, ошкор намудани камбудиҳо
дар фаъолияти кормандон ва ба ҷавобгарӣ кашидани кормандони
масъул бинобар иҷро накардани вазифаҳои хизматӣ;
-ҳифз ва истифодаи самараноки захираҳои меҳнатӣ, моликият,
иқтидори мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ;
-мутобиқсозии саривақтии фаъолияти мақомоти поёнӣ ва
воҳидҳои тобеъ ба тағйироти дохиливу берунии ба рушди иқтисодиву
иҷтимоӣ алоқаманд;
-таъмини фаъолияти самараноки мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои
тобеъ, ҳамчунин устуворӣ ва рушди онҳо;
-таъмини
босифати
иҷрои
санадҳои
меъёрии
ҳуқуқӣ,
ҳуҷҷатгузорӣ, ки барои роҳбарии бомуваффақият ва қабули қарорҳои
босамари идоракунӣ мусоидат мекунад;
-истифодаи оқилона ва сарфакоронаи ҳамаи захираҳои мавҷуда;
-риояи талаботи қоидаҳои тартиботи дохилӣ, вазифаҳои хизматӣ,
дастурамалҳои мансабӣ, одоби хизматӣ, иҷрои нақшаҳои корӣ,
супоришҳои роҳбарият;
-муқоисаи ҳолати воқеии кор бо вазифа ва функсияҳои
муайяншуда.

4. ВАЗИФАҲОИ АСОСИИ НАЗОРАТИ ХИЗМАТӢ
11. Вазифаҳои асосии назорати хизматӣ инҳо мебошанд:
-амалӣ намудани назорати доимии фаъолияти мақомоти поёнӣ ва
воҳидҳои тобеъ;
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-ташкилу гузаронидани санҷиши фаъолият мутобиқи нақша ва
муқаррарот;
-андешидани чораҳои муқарраргардидаи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба риояи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва дигар
меъёрњои соҳаи дахлдор,
бартараф
намудани камбудиҳои
ошкоргардида;
-таъмини амнияти иқтисодӣ, озуқаворӣ, ҳифзи моликияти
давлатӣ, муҳити зист.
12. Мақомоти
давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ
мутобиқ ба вазифаҳои асосии дар банди 11 пешбинишуда:
-сиёсати давлатиро дар самти назорати хизматӣ дар соҳаи
дахлдор амалӣ менамоянд;
-мутобиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои
меъёрии ҳуқуқии соҳаи дахлдор назорати хизматиро ташкил ва татбиқ
менамоянд;
-назорати таъмини иҷрои дастуру нишондодҳои Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои
меъёрии ҳуқуқии аз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, дигар мақомоти давлатии дахлдор воридшударо анҷом
медиҳанд;
-оид ба такмили тартиби гузаронидани назорати хизматӣ ба
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таклиф пешниҳод менамоянд;
-дар доираи салоҳияти худ санадҳои меъёрии ҳуқуқиро дар соҳаи
назорат таҳия ва тасдиқ менамоянд;
-санҷиши фаъолияти мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъро
мегузаронанд, санади санҷишӣ тартиб медиҳанд;
-мониторинги самаранокии назорати хизматиро мегузаронанд;
-ҳамоҳангии фаъолияти мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъро
дар масъалаи назорати хизматӣ танзим менамоянд;
-аз рӯи натиҷаи назорати хизматӣ чораҳои муқаррарнамудаи
қонунгузориро меандешанд;
-дар бораи тартиби гузаронидани назорати хизматӣ тавзеҳ
медиҳанд;
-ба омӯзиши масъалаҳои
назорати хизматӣ кормандони
мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ ва бо мувофиқа мутахассисони
дигар мақомоти давлатиро ҷалб менамоянд;
-аз мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ,
дигар ҳуҷҷатҳои дахлдорро талаб мекунанд;
-аз шахсони мансабдори мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ
тавзеҳот ва хулоса мегиранд.
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13. Роҳбарони мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ барои татбиқи
вазифаҳои назорати хизматӣ уҳдадоранд:
-ҳуҷҷат ва тавзеҳотро дар муҳлати на дертар аз се рӯзи корӣ
пешниҳод намоянд, агар мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати
хизматӣ муҳлати дигарро муқаррар накарда бошанд;
-барои гузаронидани санҷиш мусоидат намоянд;
-дар муҳлати муқарраршуда оид ба натиҷаи баррасии санади
санҷишӣ, тадбирҳои андешида ҷиҳати ислоҳи камбудиҳо оид ба рафти
иҷрои ҳуҷҷатҳои назоратӣ ба мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи
назорати хизматӣ гузориш пешниҳод намоянд.
14. Роҳбарони мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ барои татбиқи
вазифаҳои назорати хизматӣ ҳуқуқ доранд:
-вақт ва муҳлати гузаронидани санҷиш, натиҷаҳои он, хулоса ва
тавсияҳоро (агар онҳо мавҷуд бошанд) донанд;
-ба шахсони анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ, ки ҳуҷҷати
дахлдорро барои гузаронидани санҷиш дастрас кунанд ва дар сурати
беасос шуморидани мӯҳлати муайянгардидаи санҷиш, ба суд муроҷиат
намоянд;
-ҷуброни зарарро, ки дар натиҷаи ҳаракатҳои ғайриқонунии
шахсони анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ расонида шудааст, талаб
намоянд;
-дар мавриди ҳаракатҳои ғайриқонунии шахсони анҷомдиҳандаи
назорати хизматӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқро огоҳ созанд.

5. ШАКЛҲОИ НАЗОРАТИ ХИЗМАТӢ ВА РАСМИЁТИ

АМАЛӢ ГАРДИДАНИ ОН
15. Назорати хизматӣ дар шаклҳои зерин анҷом дода мешавад:
-назорати умумии фаъолияти мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ
(иҷрои функсия ва вазифаҳо, ҳуҷҷатҳои назоратӣ, коргузорӣ);
-санҷиш бо тартиби муқарраргардида;
-мониторинги фаъолият.
16. Назорати хизматӣ дар шакли назорати умумии фаъолият ин
ҳамоҳангсозии кори ҳаррӯзаи мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ, кор
бо кадрҳои, пешниҳоди ҳисоботу гузоришҳо аз натиҷаи фаъолият,
рафти иҷрои ҳуҷҷатҳои назоратӣ дар давраҳои муайян ба мақомоти
давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ буда, санҷиш ва сафари
хизматиро ба маҳалли ҷойгиршавии мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои
тобеъ талаб намекунад.
17. Назорати хизматӣ дар шакли санҷиш дар асоси фармоиши
(қарори) роҳбарони мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати
хизматӣ гузаронида мешавад ва метавонад як ё якчанд масъаларо дар
бар гирад.
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18. Дар фармоиш (қарор) дар бораи гузаронидани санҷиш насаб,
ном ва номи падар, мансаби шахсони барои гузаронидани санҷиш
ваколатдор, номгӯи мақомоти поёнӣ ва воҳиди тобеи дахлдор, мақсад,
вазифа ва номгӯи масъалаҳои санҷидашаванда, асосҳои ҳуқуқии
гузаронидани санҷиш, санаи оғоз ва анҷоми он нишон дода
мешаванд.
19. Фармоиш (қарор) дар бораи гузаронидани санҷиш ё нусхаи он
ба мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеи дахлдори санҷидашаванда 5
рӯзи корӣ пеш аз оғози санҷиш расонда мешавад.
20. Муҳлати гузаронидани санҷиш бо дарназардошти ҳаҷми кор
то 5 рӯзи корӣ дар доираи маблағҳои барои сафарҳои хизматӣ
пешбинишуда муқаррар карда мешавад. Дар ҳолатҳои истисноӣ
(ноҳияҳои дурдаст, номусоидии боду ҳаво, ҳаҷми масъалаҳои
санҷидашаванда
ва ғайра) роҳбарони мақомоти давлатии
анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ метавонанд муҳлати гузаронидани
санҷишро бо асосноккунӣ ба муҳлати на зиёдтар аз 10 рӯзи корӣ
муқаррар намоянд.
21. Назорати хизматӣ дар шакли санҷиш дар мақомоти поёнӣ ва
воҳидҳои тобеъ мутобиқи нақша на зиёда аз як маротиба дар давоми
ду сол гузаронида мешавад.
22. Мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ бо
супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ҳамчунин дар асоси муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ,
агар омӯзиши масъаларо дар ҷояш талаб кунад, метавонанд дар ҳолати
зарурӣ бо риояи талаботи Тартиби мазкур санҷиши ғайринақшавӣ
гузаронанд.
23. Муроҷиатҳое, ки ба талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи муроҷиати шаҳрвандон» мутобиқат намекунанд,
наметавонанд асоси гузаронидани санҷиши ғайринақшавӣ гарданд.
24. Назорати хизматӣ дар шакли мониторинги фаъолият соле як
маротиба, дар ҳолатҳои зарурат мумкин аст ду маротиба, бо мақсади
муайян намудани дараҷаи пешравии фаъолияти соҳа, ҷараёни иҷрои
функсияҳо, ҳолати кор бо кадрҳои, мушкилоти ҷойдошта дар мақомоти
поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ гузаронида шавад.
25. Мониторинги фаъолият дар асоси пурсишномаи мақомоти
давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ бе ташкили сафарҳои
хизматӣ ба маҳал аз ҷониби худи мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ
доир карда мешавад.
26. Натиҷаҳои мониторинги фаъолият дар охири сол барои
таҳлил ва љамъбаст ба мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати
хизматӣ пешниҳод мегардад.
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6. ВАЗИФА ВА ҲУҚУҚҲОИ ШАХСОНИ
АНҶОМДИҲАНДАИ НАЗОРАТИ ХИЗМАТӢ
27. Вазифаҳои шахсони анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ инҳо
мебошанд:
-пешниҳоди гузориши хаттӣ ба роҳбарони мақомоти давлатии
амаликунандаи назорати хизматӣ дар сурати доштани
алоқаи
хешутаборӣ бо роҳбари мақомоти поёнӣ ё воҳиди тобеъ, ки фаъолияти
он мавриди санҷиш қарор дода мешавад, бевосита ё бавосита
манфиатдор будан ба натиҷаи санҷиш ва худдорӣ намудан аз иштирок
дар санҷиш;
-таҳияи нақшаи гузаронидани санҷиш баъди қабули фармоиш
(қарор) дар бораи баргузории он;
-сабт кардан дар дафтари бақайдгирӣ дар хусуси оғози санҷиш ва
анҷоми он тибқи тартиби муқарраргардида;
-риоя намудани талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;
-гузаронидани санҷиши холисона, беғаразона ва ҳамаҷониба;
-риоя намудани талаботи Кодекси одоби хизматчии давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳ надодан ба ҳолатҳои бархурди
манфиатҳо;
-паҳн накардани маълумоте, ки дар натиҷаи санҷиш дастрас
шудааст;
-бо кормандони мақомоти таҳти санҷиш қарордошта танҳо он
масъалаҳоеро муҳокима намояд, ки ба санҷиш муносибати мустақим
доранд.
28. Шахсоне, ки барои санҷиш аз ҷониби мақомоти давлатии
анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ вазифадор шудаанд, ҳуқуқ доранд:
-бе мамониат ба биноҳои хизматӣ ва дигар биноҳои мақомоти
поёнӣ ва воҳидҳои тобеи санҷидашаванда ворид гарданд;
-ҳолати риояи қонунгузориро дар фаъолияти соҳаи дахлдор
санҷанд;
-аз шахсони мансабдори мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ
ҳуҷҷатҳои заруриро талаб намоянд, бо нусхаҳои аслии онҳо шинос
шаванд, онҳоро нусхабардорӣ кунанд, бо шахсони масъул оид ба
татбиқи қонунгузорӣ суҳбат доир намоянд ё аз онҳо баёнот гиранд;
-ба мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ дар бораи рафъи
камбудиҳои ҷойдошта ва дар бораи манъ намудани амалҳои хилофи
қонунгузорӣ тавсия ва дастур диҳанд;
-мутобиқи қонунгузорӣ оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмурии
ошкоршуда протокол тартиб диҳанд.
29. Санҷишгарон ҳуқуқи баррасӣ ва санҷидани масъалаҳои ба
салоҳияташон марбутнабударо надоранд.
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30. Аз рӯи натиҷаҳои санҷиш на дертар аз як ҳафта санади
санҷишӣ тартиб дода шуда, ба он санҷишгар (санҷишгарон) имзо
мегузорад. Ба санади санҷишӣ мумкин аст ҳуҷҷатҳои дахлдор замима
карда шаванд.
31. Санади санҷишӣ бо мактуби ҳамроҳии роҳбарони мақомоти
давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ ба мақомоти поёнӣ ва
воҳидҳои тобеъ барои андешидани чораҳо ва ислоҳи камбудиҳои
ошкоршуда фиристода мешавад.
32. Дар сурати бо санади санҷишӣ норозӣ ё қисман норозӣ
будани роҳбарони мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ ба санади
санҷишӣ эродҳои хаттии онҳо ба роҳбарони мақомоти давлатии
анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ пешниҳод карда мешаванд.
33. Эродҳои пешниҳодшуда ҳатман мавриди баррасии ҳатмӣ
қарор дода шуда, дар ҳолати асоснок будани онҳо ба санади санҷишӣ
тағйирот ворид карда мешавад.
34. Талабот нисбат ба санади санҷишӣ:
-нишон додани мақсад, асос ва санаи гузаронидани санҷиш;
-пешбинӣ намудани масъалаҳои мавриди санҷиш қарордодашуда;
-нишон додани далелҳои риоя нашудани қонунгузорӣ,
камбудиҳои ошкоргардида дар фаъолияти соҳа;
-нишон додани мушкилот дар фаъолияти соҳа, пешниҳоди роҳҳои
ҳалли онҳо;
-манзури пешниҳодҳои мушаххас оид ба бартараф намудани
камбудиҳо;
-пешниҳоди тавсияҳо дар бораи муқаррар намудани ҷазои
интизомӣ ба масъулоне, ки ба камбудиҳо роҳ додаанд;
-манзури пешниҳод дар бораи бекор кардан ё тағйир додани
қарорҳои (фармоишҳои) хилофи қонунгузорӣ қабул шуда;
-истифода набурдани маълумоте, ки бо ҳуҷҷатҳо асоснок карда
нашудааст;
-худдорӣ намудан аз истифодаи далелҳои беасос, такроран нишон
додани камбудиҳои якхела дар матни санад.
35. Мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ бо
мақсади ислоҳи камбудиҳои ошкоргардида, ба роҳ мондани фаъолияти
самараноки соҳа, иҷрои саривақтӣ ва босифати қонунгузории соҳавӣ,
хизмати давлатӣ, кор бо кадрҳои, ҳуҷҷатҳои назоратӣ, пеш бурдани
коргузорӣ дар доираи салоҳияташон ҳуқуқ доранд:
-мувофиқан ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод манзур намоянд;
-ба роҳбарони мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои тобеъ, ки салоҳияти ба
вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани онҳоро доранд, тибқи
қонунгузорӣ муҷозоти интизомӣ муқаррар намоянд;
-дастурҳои методии дахлдорро таҳия ва барои иҷро ирсол намоянд.
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7.МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ
36. Мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати хизматӣ дар
муҳлатҳои пешбинишуда ва моҳи январи ҳар сол дар бораи баррасӣ,
натиҷагирии маводҳои назоратӣ, санҷишҳои мақомоти поёнӣ ва
воҳидҳои тобеъ, баргузории мониторинг, дигар тадбирҳои
доиркардаашон дар ин самт мувофиқан ба Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Дастгоҳи иҷроияи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи таҳлилӣ пешиҳод
менамоянд.
37. Дар сурати аз тарафи роҳбарони мақомоти поёнӣ ва воҳидҳои
тобеъ иҷро нагардидани талаботи Тартиби мазкур оид ба назорати
умумии фаъолият, пешниҳоди ҳисоботу гузоришҳо аз натиҷаи рафти
иҷрои ҳуҷҷатҳои назоратӣ дар давраҳои муайян, баррасӣ накардани
санадҳои санҷишӣ
мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати
хизматӣ, роҳбарони мақомоти давлатии анҷомдиҳандаи назорати
хизматӣ мувофиқан ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мактуби расмӣ хабар медиҳанд.
38. Баҳсҳое, ки дар рафти анҷом додани назорати хизматӣ ба
миён меоянд, аз тарафи мақомоти болоӣ ва ё мақомоти судӣ тибқи
тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд.
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ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
аз 25 сентябри соли 2015, №587

шаҳри Душанбе

Дар бораи Тартиби вогузор намудани функсияҳои мақомоти иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ ба мақомоти худидоракунии шаҳрак,
деҳот, ташкилотҳо ва бастани шартномаи маъмурӣ
Мутобиқи моддаи 20 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва бо
мақсади танзими расмиёти вогузор намудани функсияҳои ҳокимияти
иҷроия ба мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ва ташкилотҳо,
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1. Тартиби вогузор намудани функсияҳои мақомоти иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ ба мақомоти худидоракунии шаҳрак,
деҳот, ташкилотҳо ва бастани
шартномаи маъмурӣ тасдиқ карда
шавад (замима мегардад).
2. Мақомоти иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ,
мақомоти худидоракунии
шаҳраку деҳот ва ташкилотҳо иҷрои
Тартиби мазкурро дар доираи ваколатҳои худ таъмин намоянд.
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон
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Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
25 сентябри соли 2015, №587
тасдиқ шудааст
ТАРТИБИ
вогузор намудани функсияҳои мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ ба мақомоти худидоракунии шаҳрак,
деҳот, ташкилотҳо ва бастани шартномаи маъмурӣ
1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
1. Тартиби вогузор намудани функсияҳои мақомоти иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ ба мақомоти худидоракунии шаҳрак,
деҳот, ташкилотҳо ва бастани
шартномаи маъмурӣ
(минбаъдТартиб) тибқи моддаи 20 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия
шуда, расмиёти вогузор намудани функсияҳои дорои хусусияти
ёрирасон ё хизматрасонӣ ба аҳолӣ (минбаъд-функсияҳо)-ро аз ҷониби
мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ба зиммаи мақомоти
худидоракунии шаҳраку деҳот ва ташкилотҳо, инчунин иштироки
тарафҳоро дар таҳия, ба имзо расонидани шартномаи маъмурӣ ва
амалӣ кардани он муайян менамояд.
2. Амали Тартиби мазкур ба мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ,
мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ва ташкилотҳо, ки дар
раванди вогузор намудани функсияҳо иштирок менамоянд, татбиқ
мегардад.
3. Ба мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ва ташкилотҳо
функсияҳои назоратии мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти
давлатӣ, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ вогузор
карда намешаванд.

2. ТАРТИБИ ВОГУЗОР НАМУДАНИ ФУНКСИЯҲО
4. Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ метавонанд
функсияҳои худро дар доираи талаботи қонунгузорӣ ба зиммаи
мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ё ташкилотҳо
вогузор
намоянд.
5. Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ метавонанд
функсияҳои худро ба зиммаи мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот
ё ташкилотҳо дар асоси шартномаи тарафҳо бо маблағгузории
функсияҳои мазкур вогузор намоянд.
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6. Вогузор намудани функсияҳои мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ дар ҳолатҳои зайл амалӣ карда мешавад:
-агар чунин имконият тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешбинӣ
ва танзим шуда бошад;
-агар вогузор намудани функсияҳо аз нигоҳи иқтисодӣ асоснок
шуда бошад;
-агар ҳангоми иҷрои функсияҳо сифати иҷрои онҳо халалдор
нагардад ва ба манфиатҳои ҷомеа зарар наоварад.
7. Бо ташаббуси вогузор намудани функсияҳо метавонанд
баромад намоянд:
-мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ;
-Маҷлисҳои вакилони
халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо;
-Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо;
-мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ;
-мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот, ташкилотҳо.
8. Раванди вогузор намудани функсияҳо чунин сурат мегирад:
-мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот, ташкилотҳо бо
дархости хаттӣ ва асосноккунӣ дар бораи ба онҳо вогузор намудани
функсияҳои дахлдори мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти
давлатӣ ба раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳрҳо, ноҳияҳо муроҷиат менамоянд. Раисони Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо
дархостро омӯхта, дар сурати ҷой доштани зарурат ба мақомоти
иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ дархости хаттӣ ва ҳуҷҷатҳои
асоснок манзур менамоянд;
-дар дархости мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот, ташкилотҳо,
раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри
Душанбе, шаҳру ноҳияҳо номгӯи функсияҳои вогузоршаванда, асосҳои
ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ, асосноккунии иқтисодӣ, зарурат ва мақсади гирифтани
функсияҳои дахлдор нишон дода мешаванд;
-мақомоти
иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ пас аз
гирифтани дархост масъаларо мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор дода,
дар ҳолати асоснок будани он ба ҷаласаи ҳайати мушовара пешниҳод
менамоянд;
-пас аз баррасии масъала дар ҷаласаи ҳайати мушовара бо
қарори он функсияҳои дахлдори мақомоти
иҷроияи
марказии
ҳокимияти давлатӣ ба мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ё
ташкилотҳо вогузор карда мешаванд;
-қарори ҳайати мушовара дар бораи вогузор намудани функсияҳо
ба раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри
Душанбе, шаҳру ноҳияҳо ирсол карда мешавад;
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-бо дарназардошти пешбинӣ шудани маблағҳо барои иҷрои
функсияҳо раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо қарори ҳайати мушовараро ба
баррасии Маҷлиси вакилони халқи дахлдор пешниҳод менамоянд;
-пас аз қабули қарори Маҷлиси вакилони халқи дахлдор дар
бораи маъқул донистани қарори ҳайати мушовараи мақомоти
иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ қарорҳои ҳайати мушовара ва
Маҷлиси вакилони халқи дахлдор ба мақомоти худидоракунии
шаҳраку деҳот ё ба ташкилотҳо манзур карда мешаванд;
-маҷлиси Ҷамоат, ташкилотҳо қарори Маҷлиси вакилони халқи
дахлдорро баррасӣ карда, оид ба вогузор шудани функсияҳои дахлдори
мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ба мақомоти
худидоракунии шаҳраку деҳот ё ташкилотҳо қарор қабул менамоянд.
9. Маҷлисҳои вакилони халқ, мақомоти иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо низ бо риояи банди 8 Тартиб метавонанд
оид ба вогузор намудани функсияҳо ба мақомоти худидоракунии шаҳраку
деҳот ё ташкилотҳо ба мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ
дархост пешниҳод намоянд.
10. Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ метавонанд
бе дархости мақомоти
иҷроияи
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ,
Маҷлисҳои вакилони халқ, мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот,
ташкилотҳо пас аз омӯзиши масъалаҳои дахлдори маҳаллї баъзе
функсияҳояшонро ба мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ё
ташкилотҳо вогузор карда, бо риояи муқаррароти сархатҳои панҷумҳаштуми банди 8 Тартиби мазкур ҳуҷҷатгузорию қабули қарорҳоро
анҷом диҳанд.
11. Дар қарорҳои ҳайати мушовараи мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ, раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, Маҷлисҳои вакилони халқ,
маҷлисҳои љамоатҳо, ташкилотҳо, асосҳои ҳуқуқӣ, зарурат ва мақсади
вогузор намудани функсияҳо, номгӯи функсияҳои вогузоршаванда,
мӯҳлати додани онҳо пешбинӣ карда мешаванд. Дар қарорҳо нишон
дода мешавад, ки вогузор намудани функсияҳо бо бастани шартномаи
маъмурӣ амалӣ мегардад.
3.ТАРТИБИ ТАҲИЯИ ШАРТНОМАИ МАЪМУРӢ БА
МАҚОМОТИ ХУДИДОРАКУНИИ ШАҲРАК, ДЕҲОТ,
ТАШКИЛОТҲО ВА БАСТАНИ ШАРТНОМАИ МАЪМУРӢ
12. Шартномаи маъмурӣ (минбаъд-шартнома) баъди анҷом
додани расмиёти дар банди 8 Тартиби мазкур пешбинишуда байни
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мақомоти
иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти
худидоракунии шаҳраку деҳот ё ташкилотҳо баста шуда, дар ин хусус
ба аҳолӣ иттило дода мешавад.
13. Дар матни шартнома номи мақомоти давлатӣ, мақомоти
худидоракунии шаҳраку деҳот, ташкилотҳо, ки ба зиммаи онҳо
функсияҳо вогузор карда мешаванд, самти фаъолият, зарурати бастани
шартнома, вазифаҳо, мақсад, кафолатҳо, мӯҳлати амали шартнома,
ҳуқуқу уҳдадориҳо, масъулияти тарафҳо, ваколати тарафҳо, тартиби
тағйир додан ва қатъ намудани амали шартнома, аз ҷумла пеш аз
мӯҳлат,
расонидани
хизматрасонии ройгон ё музднок, шарти
пардохти маблағҳо, махфӣ нигоҳ доштани маълумот, суроғаҳои
ҳуқуқӣ, имзои тарафҳо ва дигар шартҳо пешбинӣ мешаванд.
14. Шартнома иҷрои шартҳои муайяншударо метавонад ба
тариқи ройгон ё музднок пешбинӣ намояд.
15. Дар шартнома оид ба пардохти иҷрои функсияҳо бо розигии
тарафҳо гузаронидани маблағ, инчунин дарҷ намудани суроғаҳои
ҳуқуқии тарафҳо (суроға, телефон, факс, рақами суратҳисоби бонкӣ,
номи бонк, рақами мушаххаси андозсупоранда) муқаррарот муайян
карда мешавад.
16. Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти
иҷроияи маҳаллиии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии
шаҳраку деҳот, ташкилотҳо барои иҷрои шартҳои шартнома ҳуқуқу
уҳдадориҳои баробар дошта, вазифадоранд талаботи қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намоянд.
17. Шартнома аз ҷониби
мақомоти
иҷроияи
марказии
ҳокимияти давлатӣ дар ду нусха ба забони давлатӣ таҳия гардида, ба
ҷониби дахлдор пешниҳод карда мешавад. Шартнома аз ҷониби
тарафҳо имзо шуда, бо муҳр тасдиқ мегардад ва ҳар як тараф ҳуқуқи
доштани як нусхаи аслӣ ҳуқуқ дорад.
18. Шартнома аз лаҳзаи ба имзо расидан эътибори ҳуқуқӣ
пайдо карда, функсияҳо вогузоршуда ҳисоб мешаванд.
19. Дар давраи амали шартнома тарафҳо оид ба вогузор намудани
ҳуқуқу уҳдадориҳои дар шартнома пешбини намудаи худ ба тарафи
сеюм ҳуқуқ надоранд.
20. Тағйир додан, боз доштан ва қатъ намудани шартнома бо
мувофиқаи тарафҳо тибқи қонунгузорӣ амалӣ карда мешавад.
4.МАБЛАҒГУЗОРИИ ИҶРОИ ФУНКСИЯҲО
21. Дар сурати пешбинӣ шудани пардохти иҷрои функсияҳо дар
шартнома бояд меъёр ва ҳаҷми маблағгузорӣ муқаррар карда шавад.
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22. Маблағгузории иҷрои функсияҳо аз ҳисоби маблағҳои дар
буҷети дахлдори давлатӣ пешбинишуда амалӣ мегардад.
23. Пардохти маблағ барои иҷрои функсияҳо дар асоси меъёрњои
муқаррарнамудаи мақомоти ваколатдор муайян гардида, тақсимоти он
ҷиҳати иҷрои функсияҳо ба мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот ва
ташкилотҳо тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.
24. Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳуқуқ
доранд барои амалӣ намудани функсияҳои вогузорнамудаи мақомоти
иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ захираҳои молиявӣ ва моддии
иловагии худро ҷалб намоянд.

5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ
25. Мӯҳлати пешниҳоди дархости тарафҳо, баррасӣ, қабули
қарорҳо, ба имзо расондани шартнома, дар маҷмӯъ, набояд аз се моҳ
бештар бошад.
26. Дар сурати ба мувофиқа нарасидан барои вогузор намудани
функсияҳо ҷониби дахлдор дар муҳлати як моҳ пас аз гирифтани
дархост бо асосноккунї оид ба рад ба таври хаттӣ ба ҷониби дигар
хабар медиҳад.
27. Баҳсҳои байни тарафҳо ҳангоми иҷрои функсияҳо ба
вуҷудомада, тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳал карда мешавад.
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ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
аз 25 сентябри соли 2015, №590

ш.Душанбе

«Дар бораи бақайдгирии басти вазифаҳои хизматчиёни давлатӣ ва
сметаҳои хароҷоти нигоҳдории дастгоҳи мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ, мақомоти судӣ ва прокуратура, мақомоти
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз ҷониби мақомоти молия»
Мутобиқи моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
низоми мақомоти
идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»,
моддаи 51 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии
ҳуқуқӣ» ва бо мақсади таъмини шаффофият ва дақиқии ташкили
воҳидҳои сохторӣ, назорати хароҷоти дуруст ва мақсадноки маблағҳои
буҷетӣ барои нигоҳдории дастгоҳи мақомоти иҷроияи марказии
ҳокимияти давлатӣ, мақомоти судӣ ва прокуратура, мақомоти иҷроияи
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон
қ а р о р м е к у н а д:

1. Мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти
судӣ ва прокуратура, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
бақайдгирии басти вазифаҳои хизматчиёни давлатӣ ва сметаҳои
хароҷоти нигоҳдории дастгоҳи марказӣ ва мақомоти тобеи дар нақшаи
идоракунии онҳо пешбинишударо ҳамасола то 1 майи соли молиявӣ
анҷом диҳанд.
2. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузории
пардохти музди меҳнати хизматчиёни давлатии мақомоти ба кайд
гирифташавандаро аз рӯи варақаи бақайдгирии басти вазифаҳои
хизматчиёни давлатӣ, ки аз ҷониби мақомоти дахлдори молия дода
шудааст, таъмин намояд.
3. Бақайдгирии басти вазифаҳои хизматчиёни давлатӣ ва сметаи
хароҷоти нигоҳдории мақомоти ба қайд гирифташаванда бо тартиби
зерин амалӣ карда шавад:
-дастгоҳи марказии вазорату идораҳо ва мақомоти тобеи дар
нақшаи идоракунии онҳо пешбинишуда, ки аз ҳисоби буҷети
ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ карда мешаванд, - дар Вазорати молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон;
-дастгоҳи раис ва сохтори мақомоти
иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатии вилоятӣ, ки аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ
маблағгузорӣ мешаванд,
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- дар сарраёсатҳои молияи
Вазорати
молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар вилоятҳо;
-дастгоҳи раис ва сохтори мақомоти
иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо, ки аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ
маблағгузорӣ мешаванд,
- дар раёсатҳои молияи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар шаҳрҳо ва ноҳияҳо аз рӯи маҳалли ҷойгиршавӣ.
4. Тартиби намунавии ташаккули воҳидҳои сохтории дастгоҳ ва
воҳидҳои тобеи мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ
тасдиқ карда шавад (замима мегардад).
5. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон:
а) ҳангоми бақайдгирии басти вазифаҳои хизматчиёни давлатии
мақомоти давлатӣ таносуби зерини шумораи мансабҳои категарияҳои
алоҳидаи хизматчиёни давлатиро ба асос гирад: мансабҳои
роҳбарикунанда (роҳбарон, муовинони роҳбарон, сардорони
сарраёсатҳо, раёсатҳо ва муовинони онҳо, сардорони (мудирони) шӯъба
ва мудири бахш) на зиёда аз 26 фоизи шумораи умумии воҳидҳои кории
хизматчиёни давлатиро ташкил мекунад; мансаби сармутахассие на
зиёда аз 35 фоизи шумораи умумии воҳидҳои кории хизматчиёни
давлатиро ташкил мекунад; мансаби мутахассиси пешбар на зиёда аз 25
фоизи шумораи умумии воҳидҳои кории хизматчиёни давлатиро
ташкил мекунад; мансаби мутахассис на зиёда аз 14 фоизи шумораи
умумии воҳидҳои кории хизматчиёни давлатиро ташкил мекунад;
иҷрои таносуби шумораи мансабҳои категорияҳои алоҳидаи
хизматчиёни давлатии зикргардида барои ҳар як дастгоҳи марказии
мақомотиба қайд гирифташавандаи мақомоти давлатӣ ва мақомоти
тобеи он, инчунин воҳидҳои сохториашон ҳатмӣ мебошад;
б) ҳангоми бақайдгирии басти вазифаҳои хизматчиёни давлатӣ ва
сметаи хароҷоти нигоҳдории дастгоҳи мақомоти давлатӣ, дар сурати
ошкор гардидани фарқият дар музди меҳнати хизматчиёни давлатӣ,
тағйирот ворид намояд;
в) дастурамал оид ба тартиби бақайдгирии басти вазифаҳои
хизматчиёни давлатӣ ва сметаи хароҷоти нигоҳдории дастгоҳи
мақомотииҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти судӣ ва
прокуратура, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз
ҷониби мақомоти молияро таҳия ва тасдиқнамуда, ба вазорату
идораҳои дахлдор барои истифодабарии хизматӣ пешниҳод намояд.
6. Аз эътибор соқит дониста шаванд:
қарори Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 марти соли
1993, № 118 «Дар бораи бақайдгирии ҷадвали штатӣ ва сметаи
хароҷоти нигоҳдории дастгоҳи мақомоти идораи давлатӣ аз ҷониби
мақомоти молия»;
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банди 3 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли
2005, №478-14 «Дар бораи тадбирҳои татбиқи фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2005, №1624»;
банди 6 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 апрели соли
2006, №124 «Дар бораи тадбирҳои татбиқи фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 марти соли 2006, №1716».
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон
Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 25 сентябри соли
2015, №590 тасдиқ шудааст

Тартиби намунавии ташаккули воҳидҳои сохтории
дастгоҳ ва воҳидҳои тобеи мақомоти иҷроияи
марказии ҳокимияти давлатӣ
1. Муқаррароти умумӣ
1. Тартиби намунавии ташаккули воҳидҳои сохтории дастгоҳ ва
воҳидҳои тобеи мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ
(минбаъд - Тартиби намунавӣ) дар асоси моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия гардида, сохтори идоракунӣ, шакл,
меъёри шумораи воҳидҳои корӣ ва муносибатҳои мутақобилаи
воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ,
мақомоти судӣ ва прокуратура, мақомоти
иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатиро муайян менамояд.
2. Сохтори дастгоҳи мақомоти давлатӣ аз воҳидҳои сохтории
функсионалӣ-соҳавӣ, ҳудудӣ, функсионалӣ, байнисоҳавӣ, инчунин
ёрирасон, ки амалӣ намудани вазифаҳои асосӣ, функсия ва
ваколати онҳоро таъмин менамоянд, иборат аст.
3. Сохтори дастгоҳи марказӣ, Нақшаи идоракунӣ ва шумораи умумии
хизматчиёни давлатии мақомоти давлатӣ аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикиотон ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти талаботи
Тартиби намунавии мазкур тасдиқ карда мешавад.
4. Барои таъмини фаъолияти мақомоти давлатӣ ва амалӣ
намудани ваколатҳои онҳо дастгоҳи марказии мақомоти давлатӣ
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таъсис дода мешавад, ки дар доираи шумораи умумии
муқарраргардидаи хизматчиёни давлатӣ аз роҳбарият ва воҳидҳои
сохторӣ иборат мебошад.
5. Бо мақсади ба низом овардани маҷмӯи функсияҳо ва ваколатҳои
дар доираи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муайянгардидаи мақомоти давлатӣ,
воҳидхои сохтории дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои тобеи дар нақшаи
идоракунии мақомоти давлатӣ ташкил карда мешаванд.
6. Воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои тобеи
дар нақшаи идоракунии мақомоти давлатӣ пешбинишуда мутобиқи
хусусияти самтҳои фаъолият гурӯҳбандӣ шуда, дар маҷмӯъ идоракунии
мақомоти давлатиро таъмин менамоянд.
7. Сохтори дастгоҳи марказии мақомоти давлатӣ бояд тафриқаи
ваколат вавазифаҳои воҳидҳои сохтори мустақили ба он дохилшударо
дақиқ муайян намояд.
8. Воҳидҳои сохторӣ барои амалӣ намудани як ё якчанд вазифа,
ӯҳдадориҳои асосӣ, функсия ва ваколатҳои ба мақомотидавлатӣ
вогузоршуда масъул мебошанд.
9. Воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ шахси ҳуқуқӣ ҳисоб
намеёбанд. Онҳо воҳидҳои ташкилию иҷроиявии таъминкунанда ва
батанзимдароварандаи фаъолияти дастгоҳи марказӣ буда, қисми
таркибии ҷудонашавандаи дастгоҳи марказии дахлдори мақомоти
давлатӣ ба ҳисоб мераванд.

2. Шаклҳои воҳидҳои сохторӣ
10. Воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои тобеи дар
нақшаи идоракунии мақомоти давлатӣ пешбинишуда вобаста ба вазъи
ҳуқуқӣ, вазифаҳо, функсияҳо, ваколатҳо, ҳаҷм ва мураккабии вазифаҳо,
гуногунии самтҳои фаъолият, бо дарназардошти шумораи умумии
воҳидҳои кории хизматчиёни давлатии тасдиқ гардида, метавонанд дар
шаклҳои зерин ташкил карда шаванд:
- сарраёсат; - раёсат (мустақил);
- раёсат дар таркиби сарраёсат;
- шӯъба (мустақил);
- шӯъба дар таркиби сарраёсат, раёсат;
- бахш (мустақил);
- бахш дар таркиби сарраёсат, раёсат.
11. Сарраёсат, раёсат мувофиқан зинаи болоии воҳиди сохторӣ
буда, фаъолияташон ба иҷрои вазифаҳо, функсияҳо, ваколатҳои
мақомоти давлатӣ равона карда шудааст.
12. Шӯъба (дар сурати мавҷуд будани сарраёсат, раёсат) зинаи миёнаи
воҳиди сохторӣ буда, вазифаҳо, функсияҳо, ваколатҳои мақомоти
давлатиро дар доираи салоҳияташ иҷро менамояд. Шӯъба дар шакли
мустақил ва дар таркиби сарраёсат, раёсат таъсис дода мешавад.
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13. Бахш ҳамчун зинаи поёнии воҳидҳои сохторӣ дар шакли
мустақил ва дар таркиби сарраёсат, раёсат вазифаҳо, функсияҳо,
ваколатҳои мақомоти давлатиро дар доираи салоҳияташ амалӣ
менамояд.
14. Сарраёсат, раёсат, шӯъба ва бахш бо ҳаҷми кор, самтҳои
фаъолият, хаҷм ва мураккабии вазифаҳо ва ӯҳдадориҳо, функсия ва
ваколатҳо, бо дарназардошти шумораи умумии воҳидҳои корӣ, аз
ҳамдигар фарқ мекунанд.
15. Дигар шаклҳои воҳидҳои сохториро санадҳои меъёрии
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамоянд.

3. Самтҳои асосии фаъолияти воҳидҳои сохторӣ
16. Самтҳои асосии фаъолияти воҳидҳои сохторӣ
татбиқи
вазифаҳо ва функсияҳои мақомоти давлатӣ, дигар вазифаҳое, ки аз
ҷониби роҳбари мақомоти давлатӣ ба зиммаи воҳидҳои сохторӣ
гузошта мешавад, мебошад.
17. Фаъолияти воҳидҳои сохторӣ дар низомномаи онҳо, ки аз
ҷониби роҳбари мақомоти
давлатӣ
мутобиқи
тартиби
муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ
карда
мешавад, пешбинӣ мегардад.

4. Меъёри шумораи воҳидҳои кории воҳидҳои сохторӣ
18. Шумораи воҳидҳои кории воҳидҳои сохтории мақомоти
давлатӣ, бо дарназардошти ҳаҷми кор, иҷрои вазифаҳо ва функсияҳо аз
рӯи меъёрҳои зерин ташкил карда мешавад:
- сарраёсат иборат - аз 2 ва зиёда раёсат, шӯъбаҳо ва бахшҳо на
кам аз 20 воҳиди корӣ;
- раёсати мустақил ё раёсат дар таркиби сарраёсат иборат - аз 1 ё
зиёда шӯъба ва 2 бахш - на кам аз 7 воҳиди корӣ;
- шӯъбаи мустақил ё шӯъ ба дар таркиби сарраёсат ва раёсат на кам аз 4 ва на зиёда аз 6 воҳиди корӣ;
- бахши мустақил ё бахш дар таркиби сарраёсат ва раёсат - на
кам – аз 2 ва на зиёда аз 3 воҳиди корӣ.
19. Барои сарраёсат, раёсат, шӯъба ва бахш воҳиди кории сардор
(мудир) пешбинӣ карда мешавад. Сардори сарраёсат, раёсат метавонад
як муовин дошта бошад, ки он дар як вақт муовини сардори сарраёсат
сардори раёсат ва муовини сардори раёсат - сардори шӯъбаи (мудири)
тобеъ мебошад. Дар мавриди ҷудогона аз рӯи ӯҳдадориҳои иловагӣ
сардори сарраёсат метавонад як муовини озод дошта бошад, инчунин
дар сурате, ки раёсат дар таркиби худ воҳидҳои сохторӣ надошта
бошад, сардори раёсат метавонад як муовини озод дошта бошад.
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20. Дар дастгоҳи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Дастгоҳи иҷроияи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти
давлатии даҳлдори назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сардори шӯъба метавонад як
муовин дошта бошад.
21. Мансабҳои давлатии воҳидҳои сохтории мақомоти давлатӣ
дар Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ
карда мешаванд.

5. Таносуби байни шумораи мансабҳои давлатии воҳидҳои сохторӣ
22. Таносуби байни шумораи мансабҳои давлатӣ дар воҳидҳои
сохтории мақомоти давлатӣ чунин муқаррар карда мешавад:
- мансабҳои роҳбарикунанда (роҳбарон, муовинони роҳбарон,
сардорони сарраёсат, раёсат ва муовинони онҳо, сардорони (мудирони)
шӯъба ва мудири бахш) - на зиёда аз 26 фоизи шумораи умумии
воҳидҳои кории хизматчиёни давлатӣ;
- мансаби сармутахассис - на зиёда аз 35 фоизи шумораи умумин
воҳидҳои кории хизматчиёни давлатӣ;
- мансаби мутахассиси пешбар - на зиёда аз 25 фоизи шумораи
умумии воҳидҳои кории хизматчиёни давлатӣ;
- мансаби мутахассис - на зиёда аз 14 фоизи шумораи умумии
воҳидҳои кории хизматчиёни давлатӣ.
23. Таносуби шумораи мансабҳои давлатии дастгоҳи Маҷлиси миллӣ
ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Дастгоҳи
иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти судӣ ва прокуратура
тибқи сохтори тасдиқгардидаи онҳо дар мувофиқа бо Вазорати молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби раисони Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Роҳбари Дастгоҳи
иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти давлатии дахлдор
муайян карда мешавад.
6. Ташаккули воҳидҳои сохторӣ
24. Ташаккули (такмил, ворид намудани тағйиру иловаҳо ба
сохтор, нақшаи идоракунӣ) воҳидҳои сохторӣ ҳангоми таҷдиди сохтор
дар асоси фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо риояи Тартиби намунавии мазкур
амалӣ карда мешавад.
25. Роҳбари мақомоти давлатӣ танҳо баъди қабули санади
меъёрии ҳуқуқии дахлдори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи шумораи хизматчиёни
давлатии пешбинишуда тибқи талаботи Тартиби намунавии мазкур дар
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мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон басти вазифаҳои
хизматчиёни давлатиро таҳия ва тасдиқ менамояд.
7. Нигоҳдорӣ ва таъмини фаъолияти воҳидҳои сохторӣ
26. Нигоҳдорӣ ва таъминоти моддию техникии фаъолияти
хизматчиёни давлатӣ ва кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасонӣ
тибқи сметаи хароҷоти нигоҳдории дастгоҳи мақомоти давлатӣ барои
соли молиявӣ пешбинишуда амалӣ мегардад.
27. Музди меҳнати кормандони роҳбарикунанда, сармутухассис,
мутухассиси пешбар ва мутахассиси раёсат, шӯъба ва бахши сохтмони
асосӣ, назорати техникии сохтмони асосии назди мақомоти давлатӣ
баробар ба музди меҳнати хизматчиёни давлатии категорияҳои
дахлдори мансабҳои раёсат, шӯъба ва бахши мақомоти давлатӣ муайян
карда мешавад.
28. Ташаккули воҳидхои сохтории кормандони ҳайати техникӣ ва
хизматрасонии мақомоти давлатӣ дар асоси шартномаи (Қарордоди)
мехнатӣ аз рӯй ҳаҷми кор дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон анҷом дода мешавад.
29. Музди меҳнати кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасонии
мақомоти давлатӣ, ки номгӯи мансабҳо ва касбҳои он аз ҷониби
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад, дар асоси
шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ, вале на камтар аз андозаи музди
меҳнати ҳадди ақали амалкунанда ва на зиёда аз музди меҳнати
мутахассиси мақомоти давлатии дахлдор дар мувофиқа бо Вазорати
молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.
30. Ба ронандагони мошинҳои сабукрави хизматии мақомоти
давлатӣ барои кори ғайримеъёрӣ дар рӯзи корӣ - ба андозаи 25 фоиз
ва ба ронандагоне, ки дараҷаи якум доранд, - 25 фоиз ва дараҷаи
дуюм доранд, 10 фоиз аз маоши вазифавиашон иловапулӣ
муқарраркарда мешавад.
8. Муқаррароти хотимавӣ
31. Тартиби ҳисоботдиҳанда будан ва тобеияти воҳидҳои сохторӣ
дар низомномаҳои мақомоти давлатӣ, ки Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ
мекунад,
пешбинӣ мешавад.
32. Дар сурати риоя нагардидани талаботи Тартиби намунавии
мазкур зимни ташаккули воҳидҳои сохторӣ масъулият ба зиммаи
роҳбари мақомоти давлатӣ вогузор карда мешавад
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ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
аз 27 апрели соли 2018, №194

ш. Душанбе

Дар бораи Номгўйи мансабњои хизматчиёни граждании
(њайати техникї ва хизматрасони) мақомоти давлатї
Мутобиқи моддаи 57 Қонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи санадњои меъёрии њуқуқї», моддаи 12 Қонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» ва моддаи 264 Кодекси
мењнати Љумњурии Тољикистон Њукумати Љумњурии Тољикистон
қ а р о р м е к у н а д:

1. Номгўйи мансабњои хизматчиёни граждании (њайати
техникї ва хизматрасони) мақомоти давлатї тасдиқ карда шавад
(замима мегардад).
2. Мақомоти иљроияи марказї ва мањаллии њокимияти
давлатї, мақомоти худидоракунии шањрак ва дењот номи мансабњои
њайати техникї ва хизматрасони мақомоти худро ба Номгўйи
мазкур мутобиқ намоянд.
3. Қарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 октябри
соли 2008, №530 «Дар бораи тасдиқи Номгўи мансабњо ва касбњои
њайати техникї ва хизматрасони мақомоти давлатї» аз эътибор
соқит дониста шавад.
Раиси
Њукумати Љумњурии
Тољикистон

Эмомалї Рањмон
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Бо қарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон
аз 27 апрели соли 2018, №194
тасдиқ шудааст
НОМГЎЙИ
мансабњои хизматчиёни граждании (њайати
техникї ва хизматрасони) мақомоти давлатї
Мудири қабулгоҳ
Нозир-референт
Нозир-коргузор
Нозири шабака
Нозири сервер
Нозири сомона
Нозири бехатарии зидди сўхтор
Нусхабардор
Корманди бойгонӣ (архивариус)
Мудири китобхона, корманди китобхона
Нозири бахши рухсатномадиҳӣ
Хазинадор
Мудири хоҷагӣ
Комендант
Хаткашон
Муқовасоз
Духтур
Директор (мудир, муовини директор (муовини мудир),
маъмур, навбатдор, пешхизмати меҳмонхона, бўстонсарой,
осоишгоҳ, хобгоҳ
Маъмури навбатдор, маъмури толор
Устои шабакаи гармидињї, челонгар оид ба хизматрасонии
шабакањои гармидињї
Устои таъмири компютерњо
Мудири анбор, коргари анбор
Техники асбобњои тақвиятдињандаи овоз
Аксбардор, наворбардор
Тањвилгар
Таъмингар
Устои таъмири дастгоњњои нусхабардор
Техники алоқа
Устои барқ, устои таљњизоти барқї
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Коргари ёрирасон, коргари таъмири љории бино ва иншоот
Ходими либосхона, дарзмолкунанда
Кафшергар, кафшергари барқ, кафшергари газ
Мудири ошхона, ошпаз, пешхизмат
Мутахассиси лифт
Мудири гараж, сармуњандис, муњандис, сармеханик, механик,
танзимгари калон, танзимгар, харрот, механик-назоратчї, челонгари
автомобилњо, устои муњаррик, вулканизатор, устои аккумулятор, устои
карбюратор, мисгар, равѓангар, озмоишгари баллонњо, ронанда,
Устои дегхона, оташмони дегхона
Сантехник
Дуредгар
Наљљор
Оташмон
Посбон, дарбон
Боѓбон, гулпарвар
Фаррош
Њавлирўб
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ҚАРОРИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
аз 7 сентябри соли 2019, №457

ш. Душанбе

Дар бораи шакли намунавии шартнома (қарордоди)
меҳнатии қабул ба хизмати давлатӣ
Мутобиќи моддаи 13 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
хизмати давлатї» ва моддаи 57 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи санадњои меъёрии њуќуќї» Њукумати Љумњурии Тољикистон
ќ а р о р м е к у н а д:
1. Шакли намунавии шартномаи (ќарордоди) мењнатї тасдиќ карда
шавад (замима мегардад).
2.Вазорату идорањо, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот дар танзими
муносибатњои мењнатии кормандон шакли намунавии шартномаи
(ќарордоди) мењнатии мазкурро ба роњбарї гиранд.
3. Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли
2007,№633 «Дар бораи Намунаи шартномам (ќарордоди) мењнатии ќабул
ба хизмати давлатї» аз эътибор соќит дониста шавад.
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалb Ра{мон
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Замима
ба ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон
аз "7" сентябри соли 2019, № 457
Шакли намунавии
шартномаи (ќарордоди) мењнатї
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(номи маќомоти давлатї)

дар шахси _________________________________________________________
(мансаби роњбари маќомоти давлатї)
_________________________________________________________________________________________________
(насаб, ном ва номи падари роњбари маќомоти давлатї, ки њуќуќи бастан ва ќатъ намудани шартномаи
мењнатиро
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
дорад)

(минбаъд -корфармо) аз як тараф ва шањрванди Љумњурии
Тољикистон_________________________________________________________
(насаб, ном, номи падар, раќам ва љойи дода шудани њуљљати тасдиќкунандаи шахсият)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(нишонии љойи истиќомати доимї ва раќами мушаххаси андозсупоранда)

(минбаъд - корманд) аз тарафи дигар, шартномаи (ќарордоди) мењнатї
(минбаъд-шартномаи мењнатї)-и мазкурро бо шартњои зерин бастанд:
1.___________________________________________________________
(насаб, ном, номи падари корманд)

ба мансаби
___________________________________________________________________
(номи пурраи мансаби ишѓолнамуда)

___________________________________________________________________
(номи воњиди сохтории корфармо)

аз «____» ______________соли 20____ таъин карда шудааст.
2.Муњлати амали шартномаи мењнатї
Шартномаи мењнатї ба муњлати____________________баста мешавад.
(муайян/номуайян -яке нишон дода шавад)

Санаи оѓоз: «____»________________________________соли 20_____
(барои шартномаи мењнатии муњлаташ муайян)

Санаи охир: «___ »_______________________________ соли 20_____
(барои шартномаи мењнатии муњлаташ муайян)
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Асосњои ба муњлати муайян бастани шартномаи мењнатї
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Шартномаи мењнатї ба муњлати иљрои кори муайян__________
(муњтавои кори иљрошаванда)

_____________________________________________-_______баста мешавад.
3. Низом ва рељаи ваќти корї
Барои корманд низом ва рељаи ваќти кории зерин муќаррар карда
мешавад:
-њафтаи _______________________корї бо давомнокии________
(панљрўза/ шашрўзаи-яке нишон дода шавад)

соати корї бо ______ рўзи истироњат
(ду ё як)

-њафтаи нопурраи корї _____________________________________
-рўзи нопурраи корї _______________________________________
-ваќти оѓози кор ___________________________________________
-ваќти анљоми кор _________________________________________
4. Ваќти истироњат
Ба корманд:
-танаффусњо дар давоми рўзи корї аз соати______ то соати
__________ барои _____________________________________________
-танаффусњои дигари пешбининамудаи санадњои меъёрии њуќуќї,
созишнома
ва
шартномаи
коллективї
барои_______________
________________дода мешавад.
5.Давомнокии рухсатии мењнатї ва дигар намуди рухсатињо
Ба корманд:
-ба муњлати ______ рўзи таќвимї рухсатии
њарсолаи
пардохтшаванда;
-ба муњлати______ рўзи таќвимї рухсатии иловагии њарсолаи
пардохтшаванда;
-ба муњлати ______ рўзи таќвимї рухсатии иловагии
пардохтшавандаи њарсола барои кор дар шароитњои махсуси табиию
иќлимї;
-љамъ ба муњлати _____ рўзи таќвимї рухсатии њарсолаи
пардохтшавандаи мењнатї дода мешавад.
Намудњои дигари рухсатињо (рухсатињои иљтимої барои
њомиладорї ва таваллуд, барои нигоњубини кўдак,
барои тањсил,
рухсатии эљодї, рухсатии бемузди мењнат, рухсатии муваќќатии бемузд
ё ќисман музднок) тибќи асосњои ќонунгузории хизмати давлатї ва
мењнат дода мешаванд.
6. Андоза ва шартњои пардохти музди мењнат
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Ба корманд барои иљрои уњдадорињои мансабї пардохт карда
мешаванд:
-маоши мансабї _________________________________сомонї;
(бо раќам ва њарфњо навишта мешавад)

-мукофотпулї, кумакпулї, иловапулї, љубронпулї, изофапулї
(минбаъд-иловапулињо) дар њолати ба онњо њуќуќ доштани
корманд_________________________________________________сомонї.
(бо раќам ва њарфњо навишта мешавад)

Музди мењнати моњонаи корманд тибќи њамин шартномаи мењнатї,
созишнома ва шартномањои коллективї ва ё санадњои меъёрии дохилї
(локалї) ва тартиби муќаррарнамудаи Кодекси мењнати Љумњурии
Тољикистон то санаи 5-уми моњи ояндаи пас аз моњи њисоботї бо роњи
гузаронидан ба кортњои бонкї пардохта мешавад.
Ба корманд барои иљрои уњдадорињои иловагї тибќи санадњои
меъёрии њуќуќї иловапулињо дар њаљми __________________________
(бо раќам ва њарфњо навишта мешавад)

______________________________________________пардохта мешавад.
7. Њуќуќњои корманд:
-љињати таѓйир додан ё бекор кардан шартномаи мењнатї тибќи
тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба
корфармо таклиф пешнињод намояд;
-музди мењнат, аз љумла мукофотпулї, кумакпулї, иловапулї,
љубронпулї, изофапулї ва дигар кафолатњои пешбининамудаи
ќонунгузориро сари ваќт ва дар њаљми пурра гирад;
-барои зарари ба саломатї ва
молу мулкаш бинобар иљрои
уњдадорињои мансабї расонидашуда љубронпулро тибќи ќонунгузорї гирад;
-аз дигар њуќуќњо, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
хизмати давлатї», санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон,
созишнома ва шартномањои коллективї пешбинї намудаанд, истифода
намояд.
8. Уњдадорињои корманд:
-талаботи Конститутсия, ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии
њуќуќии Љумњурии Тољикистонро, ки ба уњдадорињои мансабї алоќаманд
мебошанд, риоя ва таъмин намояд;
-њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, инчунин њуќуќ ва манфиатњои
шахсони њуќуќиро риоя, њифз ва эњтиром намояд;
-агар манфиати шахсии корманд барои иљрои уњдадорињои мансабї
монеа гардад, ё ба манфиати давлатї мухолифат кунад ва ё боиси дигар
њолатњои бархўрди манфиатњо гардад, бояд ба роњбари маќоми давлатї,
ки барои таъин намудан ба мансаб ва озод намудани ў аз мансаб ваколат
дорад, хабар дињад;
-аз рўзи гирифтани иттилооти расмї дар бораи ќатъ намудани
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шањрвандии Љумњурии Тољикистон ё соњиб шудан ба шањрвандии давлати
дигар ба корфармо, ки њуќуќи ба мансаб таъин ва аз мансаб озод
намуданро дорад, хабар дињад;
-сатњи касбї ва тахассусии худро барои иљрои самараноки
уњдадорињои мансабї баланд бардорад;
-сирри давлатї ва сирри дигари бо ќонунњо њифзшавандаро, аз
љумла баъди ќатъи муносибатњои мењнатї дар давоми муњлати
муќаррарнамудаи санадњои меъёрии њуќуќї нигоњ дорад;
-монеа ва мањдудиятњои пешбининамудаи санадњои ќонунгузории
Љумњурии Тољикистонро риоя намояд;
-эъломиякунонии даромадњо ва вазъи молумулкии худро
бо
тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амалї
намояд;
-ќарорњо, фармоишњо, амрњо ва дастурњои роњбарияти маќоми давлатї,
маќомоти болої ва шахсони мансабдорро, ки дар доираи ваколати онњо ќабул
шудаанд, тибќи тартиби муќарраргардида иљро намояд;
-талаботи Кодекси одоби хизматчии давлатии Љумњурии
Тољикистонро риоя кунад;
-ќоидањои тартиботи дохилии мењнатиро риоя намояд;
-интизоми мењнатиро риоя намояд;
-молу мулки ба иљрои уњдадорињои мансабї вобаста шударо
маќсаднок истифода карда, мањорату нигоњ доштани ўро таъмин намояд;
-шартномаи мењнатии мазкурро, ки фаъолияти мењнатии ўро ба
танзим медарорад, иљро кунад.
9. Њуќуќњои корфармо:
-шартномаи мењнатиро бо корманд
тибќи тартиби
муќаррарнамудаи
ќонунгузорї бандад, таѓйир дињад ва бекор намояд;
-аз корманд
иљро намудани уњдадорињои мансабї, риояи
ќоидањои тартиботи дохилии мењнатї ва муносибати эњтиёткорона ба
молу мулки ба ў боваркардашударо талаб намояд;
-кормандро тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї ба
љавобгарии интизомї ва моддї кашад;
-кормандро барои хизмати поквиљдонона ва самаранок њавасманд
намояд;
-аз њуќуќњои дигари муќаррарнамудаи ќонунгузорї истифода
намояд.
10. Уњдадорињои корфармо:
-шартњо ва талаботи ин шартномаи мењнатиро мазкурро иљро
намояд;
-кормандро бо санадњои меъёрии њуќуќии дахлдор, аз љумла
санадњои меъёрии дохилии (локалии) корфармо шинос намояд;
-шароити кор, бехатарї ва њифзи мењнат, хизматрасонии
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бењдоштию маишї ва тиббии кормандро, ки барои иљрои уњдадорињои
мансабии ў заруранд, таъмин намояд;
-сари ваќт ва дар њаљми пурра пардохт намудани музди мењнат, аз
љумла мукофотпулї, кумакпулї, иловапулї, љубронпулї ва изофапулї
(дар њолати ба онњо њуќуќ доштани корманд)-ро таъмин намояд;
-кормандро тибќи тартиби муќарраргардида ба тањсил ва такмили
ихтисос фаро гирад;
-њангоми барњам додан, азнавташкилдињї, таљдиди маќоми
давлатї, ихтисори шумора ё воњиди корї музди мењнати кормандро тибќи
ќонунгузорї дар муњлатњои муќарраргардида нигоњ дорад;
-њангоми пурра ё ќисман гум кардани ќобилияти мењнатї љуброни
зарарро тибќи ќонунгузорї пардохт намояд;
-њифзи маълумотњои шахсии кормандро таъмин намояд;
-кормандро тибќи ќонунњо, санадњои меъёрии њуќуќи дигари,
созишнома ва шартномаи коллективї ба суѓуртаи њатмии давлатї фаро
гирад;
-кормандро оид ба њолатњое, ки барои иљрои шартномаи мењнатии
мазкур таъсир мерасонанд, хабардор намояд;
-барои њимоя ва таъмини амнияти фаъолияти корманд мусоидат
намояд;
-зарари ба њаёт ва саломатии корманд њангоми иљрои уњдадорињои
мењнатї расонидашударо тибќи Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон
ва санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон љуброн намояд;
-уњдадорињои дигари, муќаррарнамудаи ќонунгузориро иљро
намояд.
11. Шартњои дигар шартномаи мењнатї, ки ба хусусияти хоси
фаъолияти корманд алоќаманд мебошанд
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Тартиби таѓйир додан ва ќатъ намудани шартномаи мењнатї
Шартњои шартномаи мењнатии мазкурро бо розигии тарафњо
мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи хизмати давлатї», Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон ва
санадњои меъёрии њуќуќии дигар таѓйир дода шуда ё амали шартномаи
мењнатї ќатъ карда мешавад.
Бањсњои тарафњо бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї њал
карда мешаванд.
13. Љавобгарии тарафњо
Тарафњои шартномаи мазкур мутобиќи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї», Кодекси мењнати Љумњурии
Тољикистон ва санадњои меъёрии њуќуќии дигари Љумњурии Тољикистон
ба љавобгарї кашида мешаванд.
14. Санаи бастан ва раќами тартибии шартномаи мењнатї
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Шартномаи мењнати мазкур дар ду нусха бо забони давлатї тањия,
аз тарафи корфармо имзо ва бо муњр тасдиќ ва аз тарафи корманд имзо
карда шуда, як нусха ба корманд дода шуда, нусхаи дигар дар парвандаи
шахсии корманд нигоњ дошта мешавад.
_______________________
_________________________
(корфармо)

(насаб, ном, номи падар)

_________________________

_________________________

(мансаби роњбар)

(мансаби корманд)

_________________________

_________________________

(имзо, ному насаби роњбар)

(имзо)

________________________

_________________________

(санаи имзо)

(санаи имзо)

Љ.М.
№______________________
(раќами тартибии шартномаи мехнатї)
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САНАДҲОИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚИИ АГЕНТИИ ХИЗМАТИ
ДАВЛАТИИ
НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
_________________________________________________________________
ФАРМОНИ
АГЕНТИИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ
НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Оид ба тасдиқи қоидаҳои тартиби ба идоракунии эътимоднок
додани ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии
ашкилотҳои тиҷоратӣ қарордоштаи моликияти хизматчиёни давлатӣ
Мутобиқи моддаи 22 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
хизмати давлатӣ» ва бо мақсади ба низом даровардани тартиби ба
идоракунии эътимоднок додани ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи
оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ
қарордоштаи моликияти
хизматчиёни давлатӣ ф а р м о н м е д и ҳ а м:
1. Қоидаҳои замимагардидаи тартиби ба идоракунии эътимоднок
додани ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои
тиҷоратӣ қарордоштаи моликияти хизматчиёни давлатӣ тасдиқ карда
шавад.
2. Роҳбарони мақомоти
давлатӣ ва худидоракунии маҳалии
Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷрои муқаррароти муайяннамудаи қоидаҳои
мазкури тартиби ба идоракунии эътимоднок додани ҳиссаи (маҷмӯи
саҳмияҳои)
дар
сармояи
оинномавии
ташкилотҳои
тиҷоратӣ
қарордоштаи моликияти хизматчиёни давлатро таъмин намоянд.
Муовини сардори Раёсат
ш. Душанбе

А. Латипов

аз 14 сентябри соли 2005, № 59-Д
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Бо фармони
Раёсати хизматидавлатии
назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 14 сентябри соли 2005,
№59-Д тасдиқ шудааст
ҚОИДАҲОИ
тартиби ба идоракунии эътимоднок додани ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои)
дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ қарордоштаи
моликияти хизматчиёни давлатӣ
Қоидаҳои тартиби ба идоракунии эътимоднокдодани ҳиссаи
(маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ
қарордоштаи моликияти хизматчиёни давлатӣ (минбаъд-Қоидаҳо) дар
асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ»,
муқаррароти Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, тартиби
ба идоракунии эътимоднок додани ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар
сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ қарордоштаи моликияти
хизматчиёни давлатиро дар давраи гузаштани (адои) хизмати давлатӣ
муайян менамояд.
I. Қоидаҳои умумӣ
1.Мафҳумҳое, ки дар қоидаҳои мазкур истифода мешаванд:
1) идоракунии эътимоднок - фаъолияти сардори ваколатдор дар
хусуси аз номи худ идора намудани ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи
оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ қарордоштаи моликияти хизматчии
давлатӣ мебошад, ки соҳиби истифода ва ихтиёрдории он ба ӯ дода шудааст
ва ба манфиати хизматчии давлатӣ ё манфиати шахси зикрнамудаи он
(бадастоварандаи фоида) дар доираи ваколатҳои муқаррарнамудаи
шартномаҳои идоракунии эътимоднок анҷом дода мешавад;
2) объекти идоракунии эътимоднок - ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои)
дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ
қарордоштаи
моликияти хизматчии давлатӣ, ки истифодабарии он боиси ба даст
даровардани даромад мегардад;
3) сардори ваколатдор - ҳар шахсе (ба ғайр аз мақоми давлатӣ), ки
мувофиқи интихоби хизматчии давлатӣ идоракунии эътимодноки
ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои
тиҷоратӣ қарордоштаи моликияти ӯро дар асоси шартномаи дахлдор
ба амал мебарорад;
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4) бадастоварандаи фоида, ба истиснои сардори ваколатдор ва
мақоми давлатӣ, ҳар гуна шахси дигаре буда метавонад.
2. Хизматчии давлатӣ бо назардошти талаботи қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон доираи ваколатҳои сардори ваколатдорро бо
хоҳиши худ муайян менамояд.
3. Хизматчии давлатӣ ба гирифтани даромад аз ҳиссаи (маҷмӯи
саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ
қарордоштаи моликияти худ, ки ба идоракунии эътимоднок додааст,
ҳуқуқ дорад.
4. Ба идоракунии эътимоднок додани ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои)
дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ
қарордоштаи
моликияти хизматчии давлатӣ боиси гузаштани ҳуқуқи моликият ба ин
ҳисса ба сардори ваколатдор намегардад.

2.Асосҳо ва тартиби ба идоракунии эътимоднок додани ҳиссаи
(маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ
қарордоштаи моликияти хизматчии давлатӣ
5.Идоракунии эътимодноки ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар
сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ қарордоштаи моликияти
хизматчии давлатӣ дар асоси шартномаи идоракунии эътимоднок, ки
миёни хизматчии давлатӣ ва сардори ваколатдор баста мешавад ва дигар
асосҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён
меояд (таъсис дода мешавад).
6. Хизматчии давлатӣ дар давоми як моҳи баъди таъин шудан ба
мансаб дар давраи гузаштани (адои) хизмати давлатӣ ӯҳдадор аст ҳиссаи
(маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ
қарордоштаи моликияти худро ба идоракунии эътимоднок диҳад.
7. Хизматчии давлатӣ ӯҳдадор аст, нусхаи шартномаи идоракунии
эътимодноки аз тарафи нотариус тасдиқ карда шударо ба хадамоти
кадрии мақоми давлатии ҷои кораш пешниҳод намояд.
8. Дар сурати пеш аз мӯҳлат бо хоҳиши тарафҳо бекор гаштани
шартномаи идоракунии эътимоднок хизматчии давлатӣ ӯҳдадор аст, ки
дар ин хусус хадамоти кадрии ҷои корашро огоҳ созад ва ҳиссаи (маҷмӯи
саҳмияҳои)
дар
сармояи
оинномавии
ташкилотҳои
тиҷоратӣқарордоштаи моликияташро дар мӯҳлати 1 моҳи баъди бекор
карда шудани шартнома аз нав ба идоракунии эътимоднок диҳад.
9. Минбаъд ҳар гуна маълумот оид ба гузаштани мӯҳлати амали
шартномаи идоракунии эътимоднок, қатъ ё аз нав тамдид шудани амали
он ба хадамоти кадрии мақоми давлатии ҷои кор пешниҳод карда
мешавад.
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3. Кафолатҳои ҳуқуқҳои хизматчиёни давлатие, ки ҳиссаи (маҷмӯи
саҳмияҳои) дар
сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ
қарордоштаи моликияти худро ба идоракунии эътимоднок додаанд
10. Маълумотҳо дар хусуси дода шудани ҳиссаи (маҷмӯи
саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ
қарордоштаи моликияти хизматчии давлатӣ ба идоракунии эътимоднок
ахбороти хизматии мақоми давлатиро ташкил медиҳанд ва фош карда
намешаванд.
11. Барои фош намудани ин маълумотҳо тибқи қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарӣ муқаррар карда мешавад.

4. Қоидаҳои хотимавӣ
12. Нусхаи шартномаи идоракунии эътимодноки ҳиссаи (маҷмӯи
саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ
қарордоштаи моликияти хизматчии давлатӣ дар делои шахсии ӯ нигоҳ
дошта мешавад.
13. Хадамоти кадрии мақомоти давлатӣ ӯҳдадор аст, ки беосеб
нигоҳ доштани ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда ва махфиёти маълумоти
гирифташударо таъмин намояд. Иҷозати шинос шудан ба ин маълумот
ба роҳбари мақоми давлатӣ ва муовинони ӯ, инчунин дар маврид ва
тартиби пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дода мешавад.
14. Аз тарафи хизматчии давлатӣ пешниҳод накардани маълумот ё
пешниҳод кардани маълумоти нодуруст дар бораи додани ҳиссаи
(маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ
қарордоштаи моликияташ ба идоракунии эътимоднок мумкин аст
барои татбиқи ҷазои интизомӣ асос гардад.
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ФАРМОИШИ ЯКҶОЯИ РАЁСАТИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ
НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА
ВАЗОРАТИ ДАРОМАДҲО ВА ПАРДОХТҲОИ
ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи тасдиқ намудани Дастурамали тартиби пур кардани
Эъломия оид ба андоз аз даромад ва Дастурамали тартиби пур
кардани Эъломия оид ба вазъи амволии хизматчии давлатӣ
Тибқи банди 4 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи
соли 2005, №289 «Дар бораи тасдиқи Эъломия оид ба андоз аз даромад ва
Эъломия оид ба вазъи амволии хизматчии давлатӣ»:
1. Дастурамали тартиби пур кардани Эъломия оид ба андоз аз даромад
ва Дастурамали тартиби пур кардани Эъломия оид ба вазъи амволии
хизматчии давлатӣ тасдиқ карда шаванд (замима мегарданд).
2. Департаменти андози Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои
давлатии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон,
шӯъбаи
таҳияи
талаботи
квалификатсионӣ ва системаи музди меҳнати хизматчиёни давлатии
Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дастурамалҳои мазкурро барои бақайдгирӣ ба Вазорати адлияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд.
3. Департаменти андози Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои
давлатии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон,
шӯъбаи
таҳияи
талаботи
квалификатсионӣ ва системаи музди меҳнати хизматчиёни давлатии
Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
муддати як моҳ баъд аз бақайдгирӣ дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон Дастурамалҳои мазкурро барои истифодаи хизматӣ ба
мақомоти давлатии марказӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ ва мақомоти андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас намоянд.
4. Назорат аз болои иҷрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини
Вазир – Сардори Департаменти андози
Вазорати даромадҳо ва
пардохтҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рабиев Т.Ҳ. ва муовини
Сардори Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон Латипов А.Қ. гузошта шавад.
Вазири даромадҳо ва пардохтҳои
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муовини Сардори Раёсати хизмати давлатии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

шаҳри Душанбе
аз 10 октябри соли 2005, №336/1
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Г. Бобоев
А. Латипов

Бо фармоиши Вазорати даромадҳо
ва пардохтҳои давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 10 октябри соли 2005,
№336 тасдиқ шудааст
Аз 19 октябри соли 2005,
№154 дар Вазорати адлияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
қайд гирифта шудааст

Замима
Бо фармоиши Раёсати хизмати
давлатии
назди
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикис-тон аз 10
октябри соли 2005, №1 тасдиқ
шудааст

ДАСТУРУЛАМАЛИ
тартиби пур кардани Эъломия оид ба
вазъи амволии хизматчии давлатӣ

Дастуруламали мазкур тибқи банди 4 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 1 августи соли 2005 №289 «Дар бораи тасдиқи Эъломия оид
ба андоз аз даромад ва Эъломия оид ба вазъи амволии хизматчии
давлатӣ» таҳия карда шудааст.
Эъломияро оид ба вазъи амволии хизматчии давлатӣ (минбаъд «Эъломия») мутобиқи
муқаррароти моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» мақоми давлатие,
ки ба вазифаи давлатии хизмати давлатӣ таъин (интихоб) ва аз он озод
намуданро дорад, ҳуқуқ дорад дар мавриди ба мансаби давлатии хизмати
давлатӣ таъин (интихоб) намудани шаҳрванд ва аз хизматчии давлатӣ
соле як маротиба талаб намояд.
Маълумоти пешниҳоднамуда ба истиснои ҳолатҳои муқаррарнамудаи
қонунгузорӣ ошкор карда намешавад.
Мувофиқи муқаррароти моддаи 34 Кодекси андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон таҳти мафҳуми «оила» зану шавҳар, фарзандон ва падару
модароне, ки якҷоя зиндагӣ менамоянд ва хоҷагии умумиро пеш
мебаранд, фаҳмида мешавад.
Дар Эъломия амволе нишон дода мешавад, ки арзиши воқеиаш
зиёда аз 2000 (ду ҳазор) маоши ҳадди ақали моҳонаро ташкил медиҳад ва
инчунин қарзҳо ва дигар ӯҳдадориҳои дорои характери молиявӣ дошта
(аз он ҷумла дар хориҷа), ки андозаашон аз 500 (панҷсад) маоши ҳадди
ақали моҳона зиёд мебошанд.
Сатрҳои эъломия ба тарзи зерин пур карда мешаванд:
-сатри 1-маълумотҳои ин сатр аз ҷониби мақоми давлатӣ дарҷ
карда мешавад;
-сатри 2-ному насаб мувофиқи шиносномаи шаҳрвандӣ;
-сатри 3 -рақами мушаххаси андозсупоранда дар асоси шиносномаи
шаҳрвандӣ ё гувоҳнома дар бораи додани рақами мушаххаси
андозсупоранда дарҷ карда мешавад
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-сатри 4-суроғаи маҳалли истиқомати воқеӣ ва суроғае, ки дар
шиносномаи шаҳрвандии хизматчии давлатӣ қайд карда шудааст;
-сатри 5-рақами телефонҳо: ҷои истиқомат, корӣ ва мобилӣ;
-сатри 6 –вазифаи шаҳрванд, ки барои ишғоли мансаби давлатии
хизмати давлатӣ довталаб мебошад ва мансаби давлатие, ки хизматчии
давлатӣ дар рӯзи пешниҳоди Эъломия ишғол менамояд бо нишон
додани номи ташкилот, муассиса, корхона, мақоми давлатӣ.
-сатри 7- соли ҳисоботие, ки барои он Эъломия пешниҳод карда
мешавад;
-сатрҳои 8-9 ва 13-арзиши амволи хизматчии давлатӣ ва аъзои
оилаи ӯ дар охири давраи ҳисоботӣ аз рӯи маълумоти мақомоте, ки
амволро ба қайд мегирад (аз рӯи арзиши инвентаризасионӣ) нишон
дода мешавад.
Барои амволе, ки бо асъори хориҷӣ нархгузорӣ шудааст, арзиши он ба
ҳисоби сомонӣ аз рӯи қурби муайяннамудаи Бонки миллии Тоҷикистон
дар охири давраи ҳисоботӣ нишон дода мешавад.
-сатри 10 - маблағе (арзише), ки ҳангоми харидани воситаҳои
нақлиёт хизматчии давлатӣ ва аъзои оилаи ӯ пардохт намудаанд;
-сатрҳои 11-12 – маблағҳои пулӣ ва саҳмияҳое, ки хизматчии
давлатӣ ва аъзои оилаи ӯ дар бонкҳо (аз ҷумла дар хориҷа) ва
муассисаҳои тиҷоратӣ доранд ва маблағҳои қарзҳои гирифташуда;
сатри 14 – ҷамъи маблағи (арзиши) сатрҳои 8-13.
-
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Бо фармоиши Вазорати даромадҳо ва
пардохтҳои
давлатии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 10 октябри соли 2005,
№336 тасдиқ шудааст

Замима
Бо фармоиши Раёсати хизмати
давлатии
назди
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10
октябри соли 2005, №1 тасдиқ
шудааст

ДАСТУРУЛАМАЛИ
тартиби пур кардани Эъломия оид ба андоз
аз даромади хизматчии давлатӣ
Дастуруламали мазкур тибқи банди 4 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 1 августи соли 2005 №289 «Дар бораи тасдиқи Эъломия
оид ба андоз аз даромад ва Эъломия оид ба вазъи амволии хизматчии
давлатӣ» таҳия карда шудааст.
Эъломия оид ба андоз аз даромади хизматчии давлатӣ (минбаъд «Эъломия») мутобиқи муқаррароти моддаи 197 Кодекси андози
Ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаи 23 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи хизмати давлатӣ» ва моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» ба мақомоти андози ҷои
зисти хизматчии давлатӣ, ки дар он хизматчии давлатӣ ҳамчун
андозсупоранда ба қайд гирифта шудааст, дар чунин ҳолатҳо пешниҳод
карда мешавад:
– ҳангоми дохил шудан ба хизмати давлатӣ;
– ҳар сол на дертар аз 1 апрели соли минбаъдаи ҳисоботӣ.
Мутобиқи моддаи 123 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон
мақомоти андоз вазифадоранд маълумотҳои Эъломияро махфӣ нигоҳ
дошта, ҳамагуна маълумотҳои Эъломияро танҳо мувофиқи
қонунгузории амалкунанда ё бо иҷозати хаттии хизматчии давлатӣ ба
дигар шахс диҳанд.
Мутобиқи моддаи 34 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти
мафҳуми «оила» зану шавҳар, фарзандон ва падару модароне, ки якҷоя
зиндагӣ менамоянд ва хоҷагии умумиро пеш мебаранд, фаҳмида
мешавад.
Сатрҳои эъломия бо тарзи зерин пур карда мешаванд:
сатри 1- маълумотҳои қисми рости ин сатр аз ҷониби мақомоти
андоз дарҷ карда мешавад;
сатри 2- ному насаби Эъломиядиҳанда мувофиқи шиносномаи
шаҳрвандӣ;
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сатри 3- рақами мушаххаси андозсупоранда дар асоси
шиносномаи шаҳрвандӣ ё гувоҳнома дар бораи додани рақами
мушаххаси андозсупоранда дарҷ карда мешавад;
сатри 4- суроғаи маҳалли истиқомати воқеӣ ва суроғае, ки дар
шиносномаи шаҳрвандии хизматчии давлатӣ қайд карда шудааст;
сатри 5– рақами телефонҳои ҷои истиқомат, кор ва мобилӣ;
сатри 6– вазифаи шаҳрванд, ки барои ишғоли мансаби давлатии
хизмати давлатӣ довталаб мебошад ва мансаби давлатие, ки хизматчии
давлатӣ дар рӯзи пешниҳоди Эъломия ишғол менамояд бо нишон
додани номи ташкилот, муассиса, корхона, мақоми давлатӣ.
сатри 7- соли ҳисоботие, ки барои он Эъломия пешниҳод карда
мешавад;
сатрҳои 8-15 - маълумот оид ба даромадҳои хизматчии давлатӣ,
ки дар соли ҳисоботӣ гирифтааст, нишон дода мешавад.
Мутобиқи моддаи 161 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон
шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ, ки ба хизматчиёни давлатӣ маош (даромад)
медиҳанд, дар давоми 30 рӯзи баъди ба охир расидани соли ҳисоботӣ
вазифадоранд дар мӯҳлати 10 рӯз ба хизматчиёни давлатӣ бо талаби
онҳо маълумотнома оид ба даромадашон ва маблағи андози аз
хизматчиёни давлатӣ нигоҳдоштаашон диҳанд.
Бинобар ин барои тасдиқ намудани маълумотҳои сатрҳо 8-15
ба хизматчии давлатӣ зарӯр аст, ки аз ҷои кори асосӣ ва аз дигар
манбаҳои даромад маълумотномаҳо талаб намуда, ҳангоми пур
кардани Эъломия аз онҳо истифода намояд.
Барои даромадҳое, ки бо асъори хориҷӣ ба даст оварда шудаанд,
арзиши даромад ба ҳисоби сомонӣ аз рӯи қурби муайяннамудаи Бонки
миллии Тоҷикистон дар рӯзи гирифтани даромад ба ҳисоб гирифта
мешавад.
Баъди пешниҳоди Эъломия нозироти андоз вазифадор мебошад
ба хизматчии давлатӣ дар бораи пешниҳод карда шудани Эъломия
маълумотнома диҳад (намунаи маълумотнома замима мегардад), ки он
дар делои шахсии (парвандаи) хизматчии давлатӣ нигоҳ дошта
мешавад.
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ФАРМОНИ
РАЁСАТИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
«Дар бораи тартиби Савганд ёд кардани хизматчии давлатӣ»
Бо мақсади муайян намудани тартиби савгандёдкунии хизматчии
давлатӣ ва дар сатҳи зарурӣ гузаронидани он ф а р м о н м е д и ҳ а м:
Тартиби замимагардидаи Савганд ёд кардани хизматчии давлатӣ
тасдиқ карда шавад.
Муовини Сардор

А. Латипов

ш. Душанбе
аз 2 августи соли 2007, №33-Д
Замима
бо фармони Раёсати
хизмати давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Тартиби Савганд ёд кардани хизматчии давлатӣ
Савганд ёд кардани хизматчии давлатӣ аз талаботи моддаи 15
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» бармеояд,
ки тибқи он шаҳрванде, ки бори аввал ба хизмати давлатии маъмурӣ
қабул мешавад, дар ҳузури кормандони мақомоти давлатӣ ботантана
савганд ёд мекунад.
Хизматчиёни давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни
давлатии ҳарбӣ, ки дар мақомоти зикршуда савганд ёд кардаанд, дар
вақти ба кор ба хизмати давлатии шаҳрвандӣ гузаштан савганд ёд
намекунанд. Савгандёдкунии худро онҳо бо гувоҳномаи мақомоти
зикршуда тасдиқ мекунанд, ки он дар делои шахсии онҳо нигоҳ дошта
мешавад.
Савгандёдкунии хизматчии давлатӣ дар толори махсус, ки дар он
рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуданд, гузаронида
мешавад. Он нишон, ифодаи иродаи масъулияти шаҳрванди ба хизмати
давлатӣ дохилшуда дар назди ҷомеа ва давлат аст, инчунин ифодаи
таҳкими давлату давлатӣ, рушди хизмати давлатӣ ва устувории ҳайати
дастгоҳи давлатӣ мебошад.
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Маросими савгандёдкунӣ бо сухани ифтитоҳии роҳбари мақоми
давлатӣ, ки ҳуқуқи таъин ва озод кардани хизматчии давлатиро дорад,
гузаронида мешавад.
Роҳбари мақоми давлатӣ метавонад ташкил ва гузаронидани
ин маросимро ба зиммаи муовин, роҳбари воҳиди сохторӣ ва хадамоти
кадрӣ вогузор намояд.
Дар маросими савгандёдкунӣ даъват кардани дигар шахсони
мансабдор ва кормандони воҳидҳои сохтории мақоми давлатӣ мумкин
аст.
Шахси савгандёдкунанда ба минбар баромада, матни савгандро
мехонад, ки матни он чунин аст:
«Ман (ному насаб), шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба хизмати
давлатӣ қабул шуда, ботантана ва бо ҳисси масъулияти баланди
ватандӯстӣ савганд ёд мекунам:
– адои хизмати давлатиро дар мақомоти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳамчун ифодаи боварии махсус аз тарафи ҷомеа ва давлат
дарк намуда,
– Конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намуда,
– дар фаъолияти худ принсипҳои қонуният, адолат, беғаразӣ ва
ростқавлиро ба роҳбарӣ гирифта,
– тибқи талаботи Кодекси одоби хизматчии давлатӣ бовиҷдонона
ва ба дараҷаи баланди касбӣ хизмат намуда,
– ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро эътироф ва эҳтиром
намуда, афзалияти манфиатҳои давлат ва ҷомеаро вазифаи асосии худ
ҳисоб мекунам.
Барои вайрон намудани савганди ёдкардаам худро дар назди
ҷомеа ва давлат масъул меҳисобам».
Баъди хондани савганд хизмачии давлатӣ бо имзои худ ва санаи
рӯз маросими савгандёдкуниро тасдиқ менамояд ва аз ҳамон лаҳза ба
хизмати давлатӣ дохилгардида эътироф мешавад.
Матни савганд дар делои шахсии хизматчии давлатӣ нигоҳ дошта
мешавад.
Маросими савгандёдкунӣ бо баён шудани суханони табрикотии
иштироккунандагон ва садо додани гимни давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба анҷом мерасад.
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ФАРМОИШИ
РАЁСАТИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои пешбурди делои шахсии хизматчиёни
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Бо мақсади муқаррар намудани тартиби ягонаи пешбурди делои
шахсии хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мутобиқи
моддаи 14 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати
давлатӣ» ф а р м о н м е д и ҳ а м:

1. Қоидаҳои замимагардидаи пешбурди делои шахсии хизматчиёни
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шаванд.
2. Мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот делои шахсии хизматчиёни давлатиро бо
талаботи қоидаҳои мазкур мутобиқ намоянд.
3. Ба корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳои давлатӣ тавсия
дода шавад, ки бо мақсади таъмини ягонагии ҳуҷҷатгузории мақомот
ва ташкилотҳои давлатӣ дар таҳия ва пешбурди делои шахсии кормандон
Қоидаҳои мазкурро ба роҳбарӣ гиранд.
4. Қоидаҳои пешбурди делои шахсии хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон баъди дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайди
давлатӣ гирифтан мавриди амал қарор дода шаванд.
5. Ба шӯъбаи таъминоти ҳуқуқии хизмати давлатӣ ва назорати
иҷрои санадҳои меъёрии ҳуқуқии хизмати давлатӣ супорида шавад, ки
бо тартиби муқарраргардида дар бораи аз эътибор соқит донистани
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикисоон аз 6 майи соли 2003 №
1072 «Дар бораи тасдиқи Низомномаи тартиби пешбурди делои
шахсии шахсоне, ки Мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ ва
Мансабҳои давлатии хизмати давлатиро ишғол менамоянд» таклиф
пешниҳод намояд.
Ҷ. Давлатов

Сардори Раёсат
шаҳри Душанбе
аз 06 августи соли 2008, №3
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Аз 13 августи соли 2008
№435 дар Вазорати адлияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба қайди давлатӣ гирифта
шудааст

Замима
Бо фармоиши сардори Раёсати
хизмати
давлатии
назди
Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз «06» августи соли
2008 №3 тасдиқ шудааст

ҚОИДАҲОИ
ПЕШБУРДИ ДЕЛОИ ШАХСИИ ХИЗМАТЧИЁНИ
ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
I. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
1. Қоидаҳои пешбурди делои шахсии хизматчиёни давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд-Қоидаҳо) дар асоси моддаи 14 Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» таҳия шуда,
тартиби аз тарафи хадамоти кадрии (корманди масъули) мақомоти
давлатӣ тартиб додан ва пеш бурдани делои шахсии хизматчиёни
давлатии шаҳрвандии мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро
муайян менамояд. Қоидаҳои мазкур нисбати делоҳои шахсии
ишғолкунандагони мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ низ
татбиқ мегарданд.
2. Делои шахсии хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
(минбаъд – делои шахсӣ) - маҷмӯи санадҳо ва ҳуҷҷатҳое мебошад, ки
дар онҳо маълумотҳои мувофиқи ҳамин қоидаҳо муқарраркардашудаи
шахсӣ ва хизматии хизматчиёни давлатӣ маҳфуз дошта мешаванд.
Шакли намунавии делои шахсии хизматчии давлатӣ замима карда
мешавад (замимаи 1).
3. Делои шахсӣ дорои нишонаи «барои истифодаи хизматӣ»
мебошад ва ошкор намудани маълумотҳои он ба ғайр аз ҳолатҳои дар
ҳамин Қоидаҳо пешбиникардашуда манъ аст.
4. Барои хизматчии давлатӣ дар тамоми давраи фаъолият танҳо
як делои шахсӣ тартиб дода мешавад. Барои ишғолкунандагони
мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ, хизматчиёни давлатие, ки
таъини (пешниҳоди) онҳо аз тарафи Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон,
Ҳукумати
Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва мақомоти
ваколатдори болоӣ анҷом дода мешавад, мумкин аст, аз тарафи
мақомоти таъинкунанда (пешниҳодкунанда) делои шахсии иловагӣ
кушода шавад.
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5. Пешбурди делои шахсӣ аз тарафи хадамоти кадрии (корманди
масъули) мақомоти давлатии ҷои кор ва пешбурди делои шахсии
иловагӣ аз тарафи хадамоти кадрии (корманди масъули) мақомоти
таъинкунанда (пешниҳодкунанда) амалӣ карда мешавад. Ҳангоми
пешбурди делои шахсии иловагӣ низ қоидаҳои мазкур татбиқ карда
мешаванд.

II. САНАДҲО ВА ҲУҶҶАТҲОИ ДЕЛОИ ШАХСӢ
6. Дар делои шахсӣ чунин санадҳо ва ҳуҷҷатҳо ба фаслҳои
зерин тақсим карда шуда, маҳфуз дошта мешаванд:
-дар фасли I:
варақаи шахсии баҳисобгирии кадрӣ (шакли намунавии он
замима карда мешавад - замимаи 2);
тарҷумаи ҳоли хизматчии давлатӣ (шакли намунавии он замима
карда мешавад - замимаи 3);
нусхаи шиноснома;
нусхаи шаҳодатномаҳои дахлдори сабти асноди ҳолати
шаҳрвандӣ;
нусхаи ҳуҷҷатҳо дар бораи таҳсилот, дараҷаи илмӣ ва такмили
ихтисос (агар чунин ҳуҷҷатҳо бошанд);
маълумотнома оид ба вазъи саломатии шакли 086УЕ ( бо
шакли аз тарафи мақомоти тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ
кардашуда);
нусхаи гувоҳнома дар бораи додани рақами мушаххаси
андозсупоранда;
маълумотномаҳо оид ба пешниҳод намудани эъломияҳо оид ба
андоз аз даромад ва эъломияҳо оид ба вазъи амволии хизматчии
давлатӣ (бо шакли аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ
кардашуда).
-дар фасли II:
нусхаи санадҳо (қарорҳо, амрҳо, фармонҳо) дар бораи таъин
кардан, озод намудан ва гузаронидан ба дигар мансабҳои давлатии
хизмати давлатӣ;
нусхаи шартномаи (қарордоди) меҳнатии қабул ба хизмати
давлатӣ;
нусхаи санадҳо (қарорҳо, амрҳо, фармонҳо, шартномаҳо) оид ба
дароз намудани мӯҳлати дар хизмати давлатӣ будан;
маълумотнома оид ба доғи судӣ;
матни имзошудаи савганди хизматчии давлатӣ;
забонхат дар бораи ошкор накардани маълумоти дорои сирри
давлатӣ ва дигар сирҳои бо қонун ҳифзшаванда.
475

-дар фасли III:
нусхаи санадҳо (қарорҳо, амрҳо, фармонҳо) дар бораи додани
рутбаҳои тахассусӣ, дараҷавӣ, дипломатӣ, ҳарбӣ ва дигар унвонҳои
махсус (агар чунин ҳуҷҷатҳо бошанд);
нусхаи санадҳо (қарорҳо, амрҳо, фармонҳо) дар бораи
сарфарозгардонӣ бо мукофотҳои давлатӣ ва соҳавӣ (агар чунин
ҳуҷҷатҳо бошанд);
нусхаи санадҳо (қарорҳо, амрҳо, фармонҳо) дар хусуси ба
ҷавобгарии интизомӣ кашидан ва бардоштани муҷозоти интизомӣ
(агар чунин ҳуҷҷатҳо бошанд);
варақаҳои аттестатсионӣ (бо шакли аз тарафи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ кардашуда);
варақаи шиносоии хизматчии давлатӣ бо делои шахсӣ (шакли
намунавии он замима карда мешавад - замимаи 4);
номгӯи санадҳо ва ҳуҷҷатҳои делои шахсии хизматчии давлатӣ
(шакли намунавии он замима карда мешавад - замимаи 5);
дафтарчаи меҳнатӣ (нусхаи аслӣ).
7. Ҳуҷҷатҳои дар фасли I, нусхаи санадҳо дар бораи
сарфарозгардонӣ бо мукофотҳои давлатӣ ва дафтарчаи меҳнатии дар
фасли
III
делои
шахсӣ
нигоҳдошташаванда
аз
тарафи
ишғолкунандагони мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ ба хадамоти
кадрии (корманди масъули) мақомоти давлатӣ барои ҳамроҳ кардан
ба делои шахсӣ пешниҳод карда мешаванд. Нусхаи санадҳо ва
ҳуҷҷатҳои бо забонҳои ғайридавлатӣ тартиб додашуда дар якҷоягӣ
бо тарҷумаи онҳо бо забони давлатӣ пешниҳод карда мешаванд.
Санадҳо ва ҳуҷҷатҳои дигари дар банди 4 Қоидаҳои мазкур
пешбинигардида аз тарафи хадамоти кадрии (корманди масъули)
мақомоти давлатӣ ба делои шахсӣ ҳамроҳ карда мешаванд.
8. Маълумоти пешниҳоднамудаи ишғолкунандагони мансабҳои
давлатии маъмурии категорияҳои якум, дуюм, сеюм, чорум, панҷум,
шашум ва ҳафтум, ки таъин ва озод намудани онҳо ба салоҳияти
роҳбари мақоми давлатӣ вогузор шудааст, тибқи тартиби
муқарраршуда аз ҷониби хадамоти кадрии (корманди масъули) ин
мақомот санҷида мешаванд.
9. Маълумоти пешниҳоднамудаи ишғолкунандагони мансабҳои
давлатии ҳокимияти давлатӣ, мансабҳои давлатии сиёсӣ ва маъмурии
категорияҳои олӣ ва якум, ки таъин ва интихоби онҳо аз тарафи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон сурат мегирад, аз љониби сохтори ваколатдори кадрии
Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон санҷида
мешаванд.
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10. Санадҳо ва ҳуҷҷатҳои муқарраргардида дар делои шахсӣ
маҳфуз дошта мешаванд ва саҳифаҳои он бо қалам рақамгузорӣ
карда мешаванд.
11. Ба делои шахсӣ
ҳамроҳ намудани дигар санадҳо
ва
ҳуҷҷатҳое, ки дар Қоидаҳои мазкур пешбинӣ карда нашудаанд,
манъ аст.
III. ТАРТИБ ДОДАН ВА ПЕШБУРДИ ДЕЛОҲОИ ШАХСӢ
12. Барои ҳар як хизматчии давлатӣ на дертар аз 7 рӯзи қабул
шудан ба хизмати давлатӣ делои шахсӣ тартиб дода мешавад.
Минбаъд ҳар як илова низ ба делои шахсӣ дар давоми 7 рӯз баъди ба
амал омадани тағйирот ворид карда мешавад.
13. Хароҷотҳо оид ба кушодан, тартиб додан ва пешбурди
делои шахсӣ аз ҳисоби маблағҳои дар сатри 2.1.1 «Хароҷоти конселярӣ,
воситаҳои аёнӣ ва китобҳои дарсӣ»-и сметаи ягонаи даромад ва
хароҷоти барои соли ҳисоботӣ муайянгардидаи мақомоти давлатӣ
анҷом дода мешаванд.
14. Санадҳо ва ҳуҷҷатҳо дар ҳар фасли делои шахсии хизматчии
давлатӣ бо тартиби дар банди 4 Қоидаҳои мазкур нишондодашуда
маҳфуз дошта мешаванд. Санадҳо ва ҳуҷҷатҳои монандшакл пайдарпай
(сол ба сол, моҳ ба моҳ, рӯз ба рӯз) маҳфуз дошта мешаванд.
15. Шаҳрвандон ҳангоми дохил шудан ба хизмати давлатӣ
варақаи шахсии баҳисобгирии кадрӣ ва тарҷумаи ҳоли худро пешниҳод
менамоянд, ки онҳо бо дасти худ пур карда мешаванд.
16. Варақаи шахсии баҳисобгирии кадрӣ ҳангоми маротибаи
аввал ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ таъин шудани хизматчии
давлатӣ тартиб дода мешавад.
17. Дар варақаи шахсии баҳисобгирии кадрӣ маълумоти зарурии
муқарраргардида нишон дода шуда, расми андозаи 4х6 дар ҷойи
муқарраргардида ҷойгир карда шуда, санаи тартиб додани он нишон
дода шуда, дурустии он бо имзои шахсӣ тасдиқ карда мешавад.
Ҳангоми ба дигар мақомоти давлатӣ ба кор гузаштан ва ба синни 45
– солагӣ расидан варақаи шахсии баҳисобгирии кадрӣ аз нав тартиб
дода мешавад.
18. Тарҷумаи ҳоли хизматчии давлатӣ шарҳи маълумотҳои
шахсӣ, фаъолияти меҳнатӣ ва хизматии хизматчии давлатӣ буда, онҳо
мухтасар, дақиқ ва фаҳмо нишон дода мешаванд.
19. Тарҷумаи ҳоли хизматчии давлатӣ нишондодҳои зеринро дар
бар мегирад:
-насаб, ном, номи падар (пурра), рӯз, моҳ, сол ва ҷои таваллуд (аз
рӯи номи имрӯза), баромади иҷтимоӣ;
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-таҳсилот, кай ва кадом муассисаҳои таълимиро хатм кардан
(номҳо аз рӯи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи таҳсилот), ихтисоси
хизматчии давлатӣ;
-фаъолияти меҳнатӣ (номҳо аз рӯи дафтарчаи меҳнатӣ);
-мукофотҳои давлатӣ ва соҳавӣ (номи мукофотҳои давлатӣ ва
соҳавӣ, сана ва асоси гирифтан);
-хизмат дар қувваҳои мусаллаҳ;
-маълумотҳо оид ба вазъи оилавӣ ва хешовандони наздик
(падар, модар, бародарон, хоҳарон, зан, фарзандон, падару модари зан
бо нишон додани насаб, ном, номи падар, сол ва ҷои таваллуд, дар
куҷо ва дар кадом мансаб кор мекунанд, ҷои истиқомат);
-дигар маълумотҳое, ки ворид намудани онҳо зарур шуморида
мешаванд.
20. Дар тарҷумаи ҳол санаи тартиб додани он нишон дода
шуда, он бо имзои шахсӣ тасдиқ карда мешавад.
21. Дар ҳолати тағйир ёфтани маълумотҳои тарҷумаи ҳол
хизматчии давлатӣ аз нав тарҷумаи ҳол пур карда, барои илова
намудан ба делои шахсӣ ба хадамоти кадрӣ (корманди масъул)
месупорад.
22. Варақаи шахсии баҳисобгирии кадрӣ ва тарҷумаи ҳол дар
асоси санадҳо ва ҳуҷҷатҳои аслӣ бо истифодаи як ранг бо дасти худ
пур карда мешаванд. Дар ин ҳуҷҷатҳо ба ихтисори номҳои
мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳо, инчунин ворид намудани ислоҳ роҳ
дода намешавад.
23. Назорат аз болои дурустӣ ва пуррагии маълумотҳои варақаи
шахсии баҳисобгирии кадрӣ ва тарҷумаи ҳоли хизматчии давлатӣ ба
зиммаи хадамоти кадрии (корманди масъули) мақомоти давлатӣ
гузошта мешавад.
24. Хизматчии давлатӣ ҳуқуқ дорад бо ташаббуси худ ё бо дархости
корманди масъули хадамоти кадрӣ дар утоқи кории хадамоти кадрӣ ё дигар
ҷойи муайянкардашуда дар иштироки корманди масъули хадамоти кадрӣ
бо делои шахсии худ шинос шавад.
25. Ҳолати бо делои шахсии худ шинос шудани хизматчии давлатӣ
дар варақаи шиносоии хизматчии давлатӣ бо делои шахсӣ қайд
мегардад.
26. Мақсад аз шиносоии хизматчии давлатӣ бо делои шахси худ
аз инҳо иборат аст:
-назорат аз болои дурустии сабтҳои санадҳо ва ҳуҷҷатҳои делои
шахсӣ ва иловаҳои ба онҳо воридшаванда;
-ошкор намудани зарурати ворид намудани иловаҳо ба санадҳо ва
ҳуҷҷатҳои делои шахсӣ;
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-муайян намудани пуррагии санадҳо ва ҳуҷҷатҳои делои шахсӣ;
-назорати мувофиқати сабти санадҳо ва ҳуҷҷатҳои делои шахсӣ бо
дафтарчаи меҳнатӣ.
27. Ҳангоми бо делои шахсии худ шинос шудани хизматчии
давлатӣ, аз тарафи ӯ ба делои шахсӣ ворид намудани тағйиру иловаҳо
манъ аст. Ин амал аз тарафи корманди масъули хадамоти кадрии
мақомоти давлатӣ анҷом дода мешавад.
Варақаи шахсии
баҳисобгирии кадрӣ ва тарҷумаи ҳол бо тартиби дар ҳамин қоидаҳо
пешбинигардида аз тарафи хизматчии давлатӣ аз нав тартиб дода
шуда, ба хадамоти кадрии (корманди масъули) мақомоти давлатӣ
супорида мешаванд.
28. Бо мақсади осон намудани истифодаи санадҳо ва ҳуҷҷатҳои
делои шахсӣ, онҳо дар номгӯи санадҳо ва ҳуҷҷатҳои делои шахсӣ бо
тартиби хронологӣ
ворид карда мешаванд. Номгӯи санадҳо ва
ҳуҷҷатҳои делои шахсӣ аз тарафи хадамоти кадрӣ (корманди масъул)
тартиб дода мешавад. ҳангоми тартиб додани номгӯи нав номгӯи
қаблӣ аз делои шахсӣ хориҷ карда мешавад.

IV. ВАЗИФАҲОИ ХАДАМОТИ КАДРИИ МАҚОМОТИ
ДАВЛАТӢ ОИД БА ТАРТИБ ДОДАН ВА ПЕШБУРДИ
ДЕЛОИ ШАХСӢ
29. Вазифаи хадамоти кадрӣ оид ба кушодан, таҳия ва пешбурди
делои шахсӣ аз инҳо иборат аст:
-кушодани делои шахсӣ ҳангоми қабул шудан ба хизмати
давлатӣ;
-пешбурди делои шахсӣ тибқи муқаррароти қоидаҳои мазкур;
-ба делои шахсӣ ворид намудани иловаҳо, аз ҷумла ворид
намудани қайдҳои зарурӣ ба дафтарчаи меҳнатии хизматчии давлатӣ;
-таъмини пуррагии санадҳо ва ҳуҷҷатҳои делои шахсӣ;
-таъмини саҳеҳӣ, дурустӣ ва бехато пур кардани санадҳо ва
ҳуҷҷатҳои делои шахсӣ ва иловаҳои ба он воридкардашуда;
- нигоҳдории делои шахсии хизматчиёни давлатӣ;
-бо дархости шифоҳии хизматчии давлатӣ додани делои шахсӣ
барои шинос шудан;
-тибқи тартиби
муқарраргардида талаб карда гирифтани
маълумотнома оид ба доғи судии хизматчии давлатӣ;
-риояи тартиби дархост намудан, гирифтан ва фиристодани делои
шахсӣ;
-тибқи тартиби муқаррарнамуда ба бойгонӣ супоридани делои
шахсӣ;
-риояи таъмини махфияти маълумотҳои делои шахсӣ;
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-иҷрои вазифаҳои дигаре, ки дар Қоидаҳои мазкур ва дигар
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешбурди
делои шахсӣ пешбинӣ гардидаанд.
30. Роҳбари хадамоти кадрии (кормандони масъули) мақомоти
давлатӣ барои пешбурд ва нигоҳдории делои шахсии хизматчиёни
давлатӣ ва фош накардани маълумоти дар делоҳои шахсӣ мавҷудбуда
масъулияти шахсӣ дорад.
V. ВАЗИФАҲОИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ ОИД
БА ПЕШБУРДИ ДЕЛОИ ШАХСӢ
31. Вазифаҳои хизматчии давлатӣ оид ба пешбурди делои шахсӣ
аз инҳо иборат аст:
-ба хадамоти кадрӣ (корманди масъул) пешниҳод намудани
санадҳо ва ҳуҷҷатҳои дахлдор барои сари вақт тартиб додани
делои шахсӣ;
-пешниҳод намудани санадҳо ва ҳуҷҷатҳои дахлдор барои ба
делои шахсӣ ворид намудани иловаҳо;
-тартиб додани варақаи шахсии баҳисобгирии кадрӣ, тарҷумаи
ҳол ва масъулияти шахсӣ оиди пурра, дуруст ва объективӣ будани
маълумотҳои онҳо;
-таъмини саҳеҳӣ, дурустӣ ва бехато пур кардани санадҳо ва
ҳуҷҷатҳои делои шахсӣ ва ворид намудани илова ба онҳо;
-иҷрои вазифаҳои дигаре, ки дар қоидаҳои мазкур ва дигар
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешбурди
делои шахсӣ пешбинӣ гардидаанд.
VI. ТАРТИБИ НИГОҲ ДОШТАНИ ДЕЛОҲОИ ШАХСӢ
32. Делоҳои шахсӣ дар давраи фаъолияти хизматчии давлатӣ дар
љевони махсуси утоқи кории хадамоти кадрии (корманди масъули)
мақомоти давлатӣ нигоҳ дошта мешаванд.
33. Роҳбари мақомоти давлатӣ вазифадор аст, ки ба хадамоти
кадрӣ (корманди масъул) шароити зарурии нигоҳдории делоҳои
шахсии хизматчиёни давлатиро таъмин намояд.
34. Делои шахсии хизматчии давлатии ба истеъфо ё ба нафақа
баромада ё бо дигар асосҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон хизмати давлатии онҳо қатъгардида, дар хадамоти кадрии
мақомоти дахлдори давлатӣ дар мӯҳлати 15 сол аз рӯзи қатъ шудани
хизмати давлатӣ нигоҳ дошта шуда, пас аз он ба бойгонӣ супорида
мешавад.
35. Ҳангоми ба мақомоти дигари давлатӣ ё ташкилоти давлатӣ
гузаштани хизматчии давлатӣ делои шахсии ӯ дар асоси дархости
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роҳбари ҳамин мақомот (ташкилот) тавассути алоқаи махсус
фиристода мешавад.
36. Мақомоти давлатӣ ё ташкилоте, ки делои шахсии хизматчии
давлатиро қабул намудааст, ӯҳдадор аст, ки ирсолкунандаро оид ба
қабули делои шахсӣ хаттӣ хабардор намояд.

VII. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ
37. Санҷиши риояи Қоидаҳои мазкур аз тарафи мақомоти болоӣ
ва мақомоти ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ амалӣ карда мешавад
ва шахсони ваколатдори ин мақомот ҳуқуқи санҷидани санадҳо ва
ҳуҷҷатҳои делои шахсиро доро мебошанд.
38. Ба дигар мақомоти давлатӣ ва шахсони сеюм ба ғайр аз
ҳолатҳои дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардида
ошкор намудани маълумотҳои делои шахсӣ манъ аст.
39. Риоя накардани муқаррароти қоидаҳои мазкур тибқи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон боиси ҷавобгарӣ мегардад.
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Замимаи 1
Ба Қоидаҳои пешбурди
делои шахсии хизматчиёни
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Барои истифодаи хизматӣ»
Делои шахсии хизматчии давлатӣ
№______
___________________________
(насаб)

___________________________
(ном)

___________________________
(номи падар)

Тартиби
пешбурди делои шахсии хизматчии давлатӣ
Барои ҳар як хизматчии давлатӣ на дертар аз 7 рӯзи қабул шудани
ӯ ба хизмати давлатӣ, аз ҳисоби маблағҳои дар сатри 2.1.1 «Хароҷоти
конселярӣ, воситаҳои айёнї ва китобҳои дарсӣ»-и сметаи ягонаи
даромад ва хароҷоти барои соли ҳисоботӣ муайянгардидаи мақомоти
давлатӣ делои шахсии шаклаш муқарраргардида кушода мешавад.
Делои шахсӣ аз муқова ва се фасл иборат аст. Дар болои муқова
навиштаҷоти «Барои истифодаи хизматӣ», «Делои шахсии хизматчии
давлатӣ» ва «№__» сабт карда шуда, барои насаб, ном ва номи падари
хизматчии давлатӣ ҷой ҷудо карда мешавад. Дар саҳифаи дохили
муқова ҳамин Тартиб ҷой дода мешавад.
Хизматчии давлатӣ
ӯҳдадор аст, ки ба хадамоти кадрии
(корманди масъули) мақоми давлатӣ нусхаҳои аслӣ ва стандартии
санадҳо ва ҳуҷҷатҳои дахлдорро барои тартиб додани делои шахсӣ
пешниҳод намояд.
Санадҳо ва ҳуҷҷатҳои барои делои шахсӣ пешниҳодшуда ба се
фасл људо карда шуда, бо тартиби муқарраршуда маҳфӯз дошта
мешаванд.
Дар фасли I санадҳо ва ҳуҷҷатҳои зерин маҳфуз дошта мешаванд:
-варақаи шахсии баҳисобгирии кадрӣ;
-тарҷумаи ҳоли хизматчии давлатӣ;
-нусхаи шиноснома;
-нусхаи шаҳодатномаҳои дахлдори сабти асноди ҳолати
шаҳрвандӣ;
-нусхаи ҳуҷҷатҳо дар бораи таҳсилот, дараҷаи илмӣ ва такмили
ихтисос (агар чунин ҳуҷҷатҳо бошанд);
-маълумотнома оид ба вазъи саломатии шакли 086УЕ;
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-нусхаи гувоҳнома дар бораи додани рақами мушаххаси
андозсупоранда;
-маълумотномаҳо оид ба пешниҳод намудани эъломияҳо оид ба
андоз аз даромад ва эъломияҳо оид ба вазъи амволии хизматчии
давлатӣ.
Дар фасли II санадҳо ва ҳуҷҷатҳои зерин маҳфуз дошта мешаванд:
-нусхаи санадҳо (қарорҳо, амрҳо, фармонҳо) дар хусуси таъин
кардан, озод намудан ва гузаронидан ба дигар мансабҳои давлатии
хизмати давлатӣ;
-нусхаи шартномаи (қарордоди) меҳнатии қабул ба хизмати
давлатӣ;
-нусхаи санадҳо (қарорҳо, амрҳо, фармонҳо, шартномаҳо) оид ба
дароз намудани мӯҳлати дар хизмати давлатӣ будан;
-маълумотнома оид ба доғи судӣ;
-матни имзонамудаи савганди хизматчии давлатӣ;
-забонхат дар бораи ошкор накардани маълумоти дорои сирри
давлатӣ.
Дар фасли III санадҳо ва ҳуҷҷатҳои зерин маҳфуз дошта
мешаванд:
-нусхаи санадҳо (қарорҳо, амрҳо, фармонҳо) дар хусуси ба
хизматчии давлатӣ додани рутбаҳои тахассусӣ, дараҷавӣ, дипломатӣ,
ҳарбӣ ва дигар унвонҳои махсус (агар чунин ҳуҷҷатҳо бошанд);
-нусхаи санадҳо (қарорҳо, амрҳо, фармонҳо) дар бораи
сарфарозгардонӣ бо мукофотҳои давлатӣ ва соҳавӣ (агар чунин
ҳуҷҷатҳо бошанд);
-нусхаи санадҳо (қарорҳо, амрҳо, фармонҳо) дар хусуси ба
љавобгарии интизомӣ кашидан ва бардоштани муҷозоти интизомӣ
(агар чунин ҳуҷҷатҳо бошанд);
-варақаҳои аттестатсионӣ;
-варақаҳои шиносоии хизматчии давлатӣ бо делои шахсӣ;
-номгӯи санадҳо ва ҳуҷҷатҳои делои шахсии хизматчии давлатӣ.
Дар саҳифаи дохилии охири муқоваи делои шахсии хизматчии
давлатӣ лифофа барои нигоҳ доштани дафтарчаи меҳнатӣ ҷой дода
мешавад.
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Замимаи 2
Ба Қоидаҳои пешбурди делои
шахсии хизматчиёни давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Варақаи шахсии
баҳисобгирии кадрӣ

1. Насаб _______________________________
Ном____________________________________
Номи падар___________________________
2. Ҷинс__________________________________
3. Рӯз, моҳ ва соли таваллуд_____________
4.Ҷои таваллуд _________________________
________________________________________

Ҷойбарои расм
(ҳаҷми 4х6)

(деҳа, шаҳрак, ноҳия, шаҳр, вилоят мувофиқи
тақсимоти марзиву маъмурии ҷорӣ – аз рӯи номи имрӯза)

5.Миллат _______________________________________________
6.Баромади иҷтимоӣ
Таҳсилот_______________________________________________

Номи муассисаи
таълимӣ ва
маҳали ҷойгиршавии
он (номҳо
аз
рӯи диплом)

Факултет
ё шӯъба

Оғози Анҷоми Агар хатм
таҳсил таҳсил ё накарда
бошад,
қатъи
курси
он
қатъ
намудани
таҳсил

Ихтисос,
тахассус бо
нишон додани
рақами
диплом ё
шаҳодатнома

8.Донистани забонҳои хориҷӣ_____________________________
____________________________________ (озодона, ба воситаи луғат)
9.Дараҷа ва унвони илмӣ _________________________________
10.Корҳои илмӣ ва ихтироот______________________________
__________________________________________________________
11. Фаъолияти меҳнатӣ (аз ҷумла: таҳсил дар муассисаҳои
ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ, олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз
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муассисаҳои олии касбӣ). Ҳангоми пур кардани банди мазкур номгӯи
мақомоти давлатӣ, корхона, муассиса ва дигар ташкилотҳо тавре
номбар мешаванд, ки дар санаи нишондодашуда чунин номгузорӣ
шудаанд. Хизмати ҳарбӣ бо нишон додани мансаб сабт карда мешавад.
Моҳ ва соли

дохил
шудан

хориҷ шудан

Мансаб бо нишон
додани номи
мақомоти
давлатӣ, корхона,
муассиса ва дигар
ташкилот

Маҳали
ҷойгиршавии
ташкилот,
мақоми
давлатӣ

12.Такмили ихтисос______________________________________
__________________________________________________________
Номи муассисаи
таълимӣ, курсҳои
такмили ихтисос ва
маҳали ҷойгиршавии
онҳо

Номи
барномаи
таълимӣ
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Давраи
такмили
ихтисос

Санади тасдиқкунандаи такмили
ихтисос

13. Будубош дар хориҷа__________________________________
Моҳ ва сол
аз
кадом
вақт

то
кадом
вақт

Мақсади будубош дар хориҷа (кор,
сафари хизматӣ, ҳамроҳ бо ҳайат
ва дигар мақсадҳо)

Мамлакати
будубош

14. Интихоб дар мақомоти намояндагии ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ,
шаҳрӣ, ноҳиявӣ
Маҳали
ҷойгиршавии
мақоми намояндагӣ

Номи
мақомоти
намояндагӣ

Ба ҳайси кӣ
интихоб
шудан

интихоб

Соли
қатъи
ваколат

15.Мукофотҳои давлатӣ ___________________________________
(номи мукофоти давлатӣ, сана ва асоси гирифтан)
________________________________________________________
16.Мукофотҳои соҳавӣ ___________________________________
(номи мукофоти соҳавӣ, мақоме, ки кормандро сарфароз намудааст,
сана ва асоси гирифтан)
______________________________________________________________
17. Ӯҳдадории ҳарбӣ ва рутбаи ҳарбӣ_____________________
________________________________________________________
(ҳайати фармондеҳӣ, сиёсӣ, маъмурӣ ва ғайра)
Навъи қӯшун__________________________________________________
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18. Рутбаи тахассусии хизмати давлатӣ______________________
(номи рутба, сана ва асоси гирифтан)
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
19. Вазъи оилавӣ ҳангоми пур кардани варақаи шахсӣ________
______________________________________________________________
(насаб, ном, номи падари зан (шавҳар), фарзандон бо нишон додани
рӯз, моҳ, соли таваллуд )
______________________________________________________________
Суроғаи ҷои истиқомат:___________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
«_____»_________соли 20__ Имзои шахсӣ__________________
(санаи пур кардан)
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Замимаи 3
Ба Қоидаҳои пешбурди
делои шахсии хизматчиёни
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

ТАРҶУМАИ ҲОЛИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ

1. Насаб, ном, номи падар, рӯз, моҳ, сол _________________________
(насаб)
ва ҷои таваллуд (аз рӯи номи имрӯза)
__________________________
2.
Таҳсилот,
кай
ва
кадом _________________________
муассисаҳои таълимиро хатм кардан
(ном)
(номҳо аз рӯи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи __________________________
_________________________
таҳсилот)
(номи падар)
3.Фаъолияти меҳнатӣ (номҳо аз рӯи
дафтарчаи меҳнатӣ)
« » соли 20--__
4. Мукофотҳои давлатӣ ва соҳавӣ
(санаи пур кардан)
5. Хизмат дар Қувваҳои мусаллаҳ
6. Маълумот оид ба вазъи оилавӣ ва хешовандони наздик
(падар, модар, бародарон, хоҳарон, зан, фарзандон, падару модари зан
бо нишон додани насаб, ном, номи падар, сол ва ҷои таваллуд, дар куҷо
ва дар кадом мансаб кор мекунанд, ҷои истиқомат)
7. Дигар маълумоте, ки сабти онро хизматчии давлатӣ зарур
мешуморад
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(имзои шахсӣ)

Эзоҳ: Хизматчии давлатӣ ӯҳдадор аст, ки хадамоти кадриро оид
ба тамоми тағйироти нишондодҳои пешбининамудаи тарҷумаи ҳол бо
пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда дар мӯҳлати 7 рӯз баъди
ба амал омадани тағйирот огоҳ намояд.

488

Замимаи 4
ба Қоидаҳои пешбурди делои
шахсии хизматчиёни
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Варақаи
шиносоии хизматчии давлатӣ бо делои шахсӣ
Р/т

Насаб, ҳарфҳои
аввали ном ва
номи падар

Мансаби
ишғолнамуда
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Санаи
шиносшавӣ бо
делои шахсӣ

Имзо

Замимаи 5
ба Қоидаҳои пешбурди
делои шахсии хизматчиёни
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Номгӯи
санадҳо ва ҳуҷҷатҳои делои шахсии
хизматчии давлатӣ

________________________________________________________________
(насаб, ном, номи падари хизматчии давлатӣ ва мансаби ишғолнамуда)

Р/т

Номгӯи санадҳо ва ҳуҷҷатҳо

Санаи
ворид Миқдори
намудани ҳуҷҷатҳо саҳифаҳо
ба делои шахсӣ

Шахси масъул _________________________________________
(имзо) (ҳарфи аввали ном ва насаб)
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ФАРМОИШИ
РАЁСАТИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои таҳияи дастурамалҳои
мансабии хизматчиёни давлатии маъмурии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мувофиқи моддаҳои 8 ва 28 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи хизмати
давлатӣ» ва банди 8
Низомномаи
Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 июни соли
2007, №264 тасдиқ карда шудааст ф а р м о и ш
м е д и ҳ а м:

1) Қоидаҳои таҳияи дастурамалҳои мансабии хизматчиёни
давлатии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад (замима
мешаванд).
2) Мақомоти марказӣ ва иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ,
мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот бо назардошти муқаррароти
қоидаҳои мазкур дастурамалҳои мансабии хизматчиёни давлатии
маъмурии мақомоти худро таҳия ва тасдиқ намоянд.
3) Фармоиши мазкур ҷиҳати бақайдгирии давлатӣ ба Вазорати
адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда, баъд аз бақайдгирии
давлатӣ ва интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.
4) Фармоиши сардори Раёсати хизмати давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2009, №2 «Дар
бораи тасдиқи Тавсияҳои методӣ оид ба тартиби таҳияи дастурамалҳои
мансабии хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз эътибор
соқит дониста шавад.
Г. Қосимов

Муовини сардори Раёсат
ш. Душанбе
аз 12 майи соли 2011, №64
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Аз 20 июни соли 2011,
№614 дар Вазорати адлияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба қайди давлатӣ
гирифта шудааст

Бо фармоиши
Раёсати хизмати давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз майи 12 соли 2011, №64
тасдиқ карда шудааст

ҚОИДАҲОИ
ТАҲИЯИ ДАСТУРАМАЛҲОИ МАНСАБИИ ХИЗМАТЧИЁНИ
ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
1) Қоидаҳои таҳияи дастурамалҳои мансабии хизматчиёни
давлатии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади иҷрои қисми 2
моддаи 28 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ»
таҳия гардида, тартиби таҳия, тасдиқ, маҳфуз доштан ва истифодаи
дастурамалҳои мансабии хизматчиёни давлатии маъмуриро муайян
мекунад.
2) Амали Қоидаҳои мазкур нисбати хизматчиёни давлатии сиёсӣ
ва хизматчиёни давлатии маъмурии категорияи олӣ татбиқ намегардад.
3) Дастурамали мансабӣ - санадест, ки номгӯи мансаби хизмати
давлатӣ, талаботи тахассусии мушаххас нисбати ишғолкунандагони
мансаби мазкур, ӯҳдадориҳои мансабӣ, ҳуқуқ ва масъулияти хизматчии
давлатиро пешбинӣ менамояд.
4) Мақсади таҳияи дастурамалҳои мансабӣ:
- иттилоотонии довталабон ва ишғолкунандагони мансабҳо оид
ба талаботи тахассусии мушаххас, ӯҳдадориҳо, ҳуқуқҳо ва масъулияти
ишғолкунандагони мансабҳо;
- ташкили фаъолияти хизматчии давлатии маъмурӣ;
- истифодаи хулосаҳои натиҷаи фаъолият ҳангоми гузаронидани
аттестатсия, баҳодиҳии фаъолият, додани рутбаҳои тахассусӣ, дараҷавӣ
ва унвонҳои махсус, муайян намудани эҳтиёҷ ба таҳсил ва такмили
ихтисос, татбиқи ҳавасмандгардонӣ ва додани муҷозоти интизомӣ.
5) Дастурамалҳои мансабӣ вобаста ба ҳар як мансаби маъмурии
хизмати давлатӣ таҳия гардида, хусусияти ғайриинфиродӣ доранд ва
бо фармоиши (қарори) роҳбари мақоми давлатие, ки ҳуқуқи таъин
намудан ба мансаби давлатиро дорад ва/ё дар доираи ӯҳдадориҳои
мансабии ӯ тасдиқи дастурамалҳои мансабӣ дохил шудааст (минбаъд роҳбари мақоми давлатӣ), тасдиқ карда мешаванд. Мумкин аст, ки як,
якчанд ва ё ҳамаи дастурамалҳои мансабӣ бо як фармоиши (қарори)
роҳбари мақоми давлатӣ тасдиқ карда шаванд.
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6) Дастурамалҳои мансабӣ барои ҳар як мансаби давлатии
маъмурӣ бояд алоҳида бо тартибе таҳия карда шаванд, ки иҷрои
онҳоро тафтиш ва баҳодиҳӣ намудан мумкин бошад.
2. ӮҲДАДОРИҲОИ ВОҲИДҲОИ СОХТОРИИ МАҚОМОТИ
ДАВЛАТӢ ДАР РАВАНДИ ТАҲИЯИ ДАСТУРАМАЛҲОИ
МАНСАБӢ
7) Дар раванди таҳия ва тасдиқи дастурамалҳои мансабӣ барои
мансабҳои хизмати давлатии маъмурӣ роҳбарони воҳидҳои сохторӣ
(раёсат, шӯъба, бахш) масъул мебошанд. Дар ин ҷараён хизматчии
давлатии маъмурӣ, ки бевосита ин мансабро ишғол менамояд (дар
ҳолате, ки мансаб холӣ набошад), хадамоти кадрӣ ва хадамоти ҳуқуқии
мақомоти давлатӣ ва инчунин ҳангоми зарурат роҳбари болоии
воҳиди сохтории мақомоти давлатӣ ҷалб карда мешаванд.
8) Роҳбари воҳиди сохторӣ:
- маълумоти аввалияро, ки барои таҳияи дастурамалҳои мансабӣ
заруранд, ҷамъ меорад;
- дастурамалҳои мансабиро барои мансабҳои сохторҳои худ тибқи
талаботи боби 3 Қоидаҳои мазкур таҳия менамояд;
- дар ҳолати ба таври ҷиддӣ тағйир ёфтани ӯҳдадориҳои мансабӣ
ва ҳуқуқи хизматчии давлатии маъмурӣ аз рӯи натиҷаи аттестатсия ва/ё
баҳодиҳии фаъолияти солона, инчунин ҳангоми азнавташкилдиҳии
воҳиди сохторӣ (раёсат, шӯъба, бахш) ва/ё худи мақоми давлатӣ
дастурамалҳои мансабиро аз нав дида мебарояд;
- дастурамалҳои мансабии таҳияшударо бо хадамоти кадрӣ ва
ҳуқуқӣ (ҳуқуқшинос) ва дар ҳолати зарурат бо дигар воҳидҳои сохторӣ,
инчунин шахсони мансабдори дахлдор мувофиқа менамояд.
9) Хадамоти ҳуқуқӣ (ҳуқуқшинос):
- мутобиқати дастурамалҳои мансабии пешниҳодшударо бо
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии
дахлдори соҳавӣ месанҷад.
10) Хадамоти кадрӣ:
- ҷараёни таҳия ва тасдиқи дастурамалҳои мансабиро дар
воҳидҳои сохтории мақомоти давлатӣ назорат менамояд;
- дастгирии методӣ, ташкилӣ ва техникиро вобаста ба масъалаҳое,
ки ба раванди таҳия ва тасдиқи дастурамалҳои мансабии воҳидҳои
сохтории (раёсатҳои, шӯъбаҳои, бахшҳои) мақоми давлатӣ дахл
доранд, таъмин менамояд;
- барои шинос кардани роҳбарони воҳидҳои сохторӣ бо Қоидаҳои
мазкур, инчунин мувофиқатии шакли дастурамалҳои мансабии
таҳиягардида бо ҳамин қоидаҳо масъул мебошад;
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- нусхаи ниҳоии лоиҳаи дастурамалҳои мансабиро барои тасдиқ
ба роҳбари мақоми давлатӣ пешниҳод менамояд.
3. ТАРТИБИ ТАҲИЯИ ДАСТУРАМАЛҲОИ МАНСАБӢ
11) Пеш аз номи дастурамалҳои мансабӣ дар кунҷи болоии
тарафи рост нишондодҳои бо фармоиши (қарори) роҳбари мақоми
давлатӣ тасдиқ гардида, санаи тасдиқ ва рақами ин фармоиш (қарор)
ва мӯҳри нишондори мақомоти давлатии дахлдор ҷой дода мешаванд.
Дар номи санади меъёрии ҳуқуқӣ номи пурраи мансаб, воҳиди
сохторӣ ва мақоми давлатӣ дарҷ карда мешаванд.
Таркиби дастурамалҳои мансабӣ бояд инҳоро дар бар гирад:
1. Муқаррароти умумӣ
2. Талаботи тахассусӣ
3. Ӯҳдадориҳои мансабӣ
4. Ҳуқуқҳо
5. Масъулият
6. Муқаррароти хотимавӣ
12) Дар бобҳои дахлдори дастурамалҳои мансабӣ бояд маълумоти
зерин дарҷ шаванд:
а) Дар боби 1 Муқаррароти умумӣ:
- номи пурраи мансаб бо нишон додани номи воҳиди сохторӣ ва
номи мақоми давлатӣ;
- категорияи мансаби маъмурии хизмати давлатӣ мутобиқи
Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- тартиби таъин ва озод намудан мувофиқи талаботи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- мансаби мазкур ба кӣ тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошад;
- ба мансаби мазкур кӣ тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошад (агар
мавҷуд бошанд);
- дар мавриди зарурӣ киро хизматчии давлатии маъмурии мазкур
метавонад иваз намояд ва кӣ метавонад мансаби ишғолнамудаи ӯро
иваз намояд;
- ишғолкунандаи мансаби мазкур бо кадом шахсони мансабдор
ва воҳидҳои сохторӣ ҳамкорӣ менамояд.
б) Дар боби 2 Талаботи тахассусӣ:
Дар ин боб талаботи тахассусии муқарраргардида, ки тибқи
онҳо хизматчии давлатӣ таъин (интихоб) мегардад, нишон дода
мешаванд. Дар баробари нишон додани тахассус, собиқаи умумии
меҳнатӣ ва собиқаи хизмати давлатӣ, инчунин барои хизматчии
давлатӣ донистани муқаддасоти миллӣ, забони давлатӣ, таърих ва
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фарҳанг, самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ, Конститутсияи
(Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар қонунҳо ва санадҳои
меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалии
эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки иҷрои ӯҳдадориҳои
мансабии хизматчии давлатиро ба танзим медароранд, бояд пешбинӣ
карда шавад.
Масалан: Боби ба таҳсилот дахлдошта бо ин тартиб мушаххас
гардонида мешавад:
- барои мансабҳои шӯъбаи ҳуқуқ - таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ;
- барои мансабҳои хадамоти кадрӣ- таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ
ё гуманитарӣ;
- барои мансабҳои шӯъбаи молия - таҳсилоти олии молиявӣ;
- барои мансабҳои шӯъбаи иқтисод - таҳсилоти олии иқтисодӣ.
Талаботи тахассусӣ шартан ба ду зербанди ҳатмӣ тақсим
мешаванд:
- талаботи умумӣ ба таҳсилот, собиқаи корӣ, малака ва донишҳои
соҳа, ки ба ҳамаи хизматчиёни давлатии маъмурии мансаби категорияи
мазкур пешбинӣ мешаванд;
- талаботи махсус ба таҳсил, собиқаи корӣ, малака ва дониш, ки
барои кор кардан дар мақомоти давлатӣ зарур мебошанд.
Масалан:
- дониш ва малака барои истифодабарии қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар соҳаи хизмати давлатӣ;
- дониш ва малака барои истифодабарии қонунгузорӣ ва санадҳои
меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ дар соҳаи дахлдор.
в) Дар боби 3 Ӯҳдадориҳои мансабӣ:
Дар боби мазкур ӯҳдадориҳои мансабии хизматчии давлатии
маъмурӣ муайян карда мешаванд. Пеш аз таҳияи ин боб бояд таҳлили
фаъолият ва вазифаҳои мақомоти давлатӣ ва воҳидҳои сохтории он
дар асоси қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ, барномаҳои
дахлдор, низомномаҳои мақоми давлатӣ ва воҳидҳои сохтории он,
нақшаҳои кории тасдиқгардида, инчунин санадҳои ҳуқуқии
байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади
истифода намудани онҳо дар таҳияи дастурамалҳои мансабӣ
гузаронида шавад.
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Ӯҳдадориҳои мансабии хизматчии давлатии маъмурӣ дар асоси
вазифаҳои мақоми давлатӣ, воҳидҳои сохторӣ ва таъиноти
функсионалии мансаб тартиб дода мешаванд.
Дар ӯҳдадориҳои мансабии хизматчии давлатии маъмурӣ бояд
вазифаҳои асосӣ муайян карда шаванд. Муқаррароти ӯҳдадориҳо бояд
кори воқеан иҷрошавандаро инъикос намоянд ва ба мақсадҳои мансаби
мазкур мутобиқат кунанд.
Ӯҳдадориҳои мансабии хизматчиёни давлатии маъмурии воҳиди
сохториро бо тартибе таҳия кардан зарур аст, ки тамоми вазифаҳои ин
воҳиди сохторӣ ба кормандон тақсим гардида, ягон вазифаҳои воҳиди
сохторӣ берун аз доираи ӯҳдадориҳои кормандон намонанд ва
ҳолатҳои такрорёбии ӯҳдадориҳои хизматчиёни давлатии маъмурӣ
асоснок карда шаванд.
Ӯҳдадориҳои мансабие, ки дар мувофиқа бо роҳбар ё дар якҷоягӣ
бо дигар кормандон иҷро карда мешаванд, бояд бо ишораҳои «дар
мувофиқа бо …», «дар якҷоягӣ бо …» нишон дода шаванд.
Тавсия дода мешавад, ки дар матни ӯҳдадориҳои мансабӣ
ибораҳои «…амалӣ менамояд», «…ташкил мекунад», «…баррасӣ
менамояд», «…иҷро мекунад», «…назорат мекунад», «…иштирок
мекунад», «…таъмин менамояд» ва ғайра истифода бурда шаванд.

Масалан:
- лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқии ба фаъолияти воҳиди сохторӣ
дахлдоштаро таҳия менамояд;
- дар санҷишҳои фаъолияти мақомоти давлатӣ оид ба риояи қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа иштирок мекунад
ва аз натиҷаи санҷиш ҳисобот манзур менамояд;
- муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро тибқи талаботи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ намуда, ҷавоб омода
менамояд;
- бо супориши роҳбари воҳиди сохторӣ ё роҳбари мақоми давлатӣ дар
кори комиссияҳо, гурӯҳҳои кории мақоми давлатӣ, ҷаласаҳо,
машваратҳо, семинарҳо ва дигар чорабиниҳои мақоми давлатӣ
иштирок намуда, ба роҳбари воҳиди сохторӣ гузориш/ҳисобот
пешниҳод менамояд.

г) Дар боби 4 Ҳуқуқҳо:
Дар ин боб номгӯи ҳуқуқҳои мансабӣ пешбинӣ мешаванд, ки
хизматчии давлатии маъмурӣ дар доираи салоҳияти худ метавонад
ҳангоми иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ истифода барад. Барои муайян
намудани ҳуқуқҳои хизматчии давлатии маъмурӣ қонунҳои Ҷумҳурии
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Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ, ҳуҷҷатҳои барномавӣ,
низомномаҳои мақоми давлатӣ ва воҳидҳои сохтории он, санадҳои
меъёрии
ҳуқуқии
байналмилалии
эътирофнамудаи
Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки иҷрои ӯҳдадориҳои мансаби мазкурро ба танзим
медароранд, асос шуда метавонанд.
Ҳуқуқҳои хизматчии давлатии маъмурӣ аз хусусияти ӯҳдадориҳои
хизматии ба зиммаи ӯ вогузоргардида вобаста буда, барои иҷрои
саривақтӣ ва сифатноки онҳо бояд кифоя бошанд.
Масалан:
- аз мақомоти дахлдор маълумот ва маводҳои барои иҷрои босифат ва
саривақтии
ӯҳдадориҳои
мансабӣ
зарурро
бо
тартиби
муқарраргардида талаб карда гирад;
- дар доираи ваколатҳои худ дар баррасӣ ва қабули қарор аз рӯи
масъалаҳои ба ӯҳдадориҳои мансабии ӯ дахлдошта иштирок намояд;
- ба роҳбари воҳиди сохторӣ ва/ё роҳбари мақоми давлатӣ дар доираи
ӯҳдадориҳои мансабӣ ва фаъолияти воҳиди сохторӣ оид ба мукаммал
намудани самти кор таклиф пешниҳод намояд;
д) Дар боби 5 Масъулият:
Дар ин боб доираи масъулияти хизматчии давлатии маъмурӣ
пешбинӣ карда мешавад.
Масалан:
- барои иҷро накардан ё
ба таври дахлдор иҷро накардани
ӯҳдадориҳои мансабӣ, ки дар дастурамали мансабӣ пешбинӣ шудаанд;
- барои пешниҳод накардани маълумоти дуруст ҳангоми қабул ба
хизмати давлатӣ;
- мавҷудияти
мамониатҳои муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» барои таъин
ва дар мансаб будан;
- барои риоя накардани маҳдудиятҳое, ки қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва «Дар бораи мубориза бар
зидди коррупсия» муқаррар намудаанд;
- барои риоя накардани меъёрҳои муқаррарнамудаи Кодекси одоби
хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми иҷрои
ӯҳдадориҳои мансабӣ;
- барои ошкор намудани сирри хизматӣ, давлатӣ ва сирри дигаре, ки бо
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз карда
мешаванд;
- барои риоя накардани интизоми меҳнатӣ ва қоидаҳои тартиботи
дохилӣ;
497

- барои пешниҳод накардан ва/ё пешниҳоди нодурусти эъломияҳо оид
ба андоз аз даромад ва оид ба вазъи амволии хизматчии давлатии
маъмурӣ дар мӯҳлатҳои муқарраргардида;
- барои ғайримақсаднок истифода бурдан ва/ё вайрон намудани
моликияти давлатии вобастакардашуда.
е) Дар боби 6 Муқаррароти хотимавӣ:
Дар боби мазкур тартиби нигоҳдорӣ ва истифодаи дастурамалҳои
мансабӣ пешбинӣ мегардад.
13) Дастурамалҳои мансабӣ дар ду нусха тартиб дода мешаванд.
Нусхаи якуми дастурамалҳои мансабӣ баъди тасдиқ дар хадамоти
кадрӣ нигоҳ дошта мешавад. Нусхаи дуюмро хадамоти кадрӣ баъди
гирифтани имзо ва нишон додани ному насаб ва сана дар китоби
бақайдгирии дастурамалҳои
мансабӣ барои иҷрои ӯҳдадориҳои
мансабӣ ба хизматчии давлатии маъмурӣ месупорад.
Ба хизматчии давлатие, ки дар оянда ба мансаби мазкур таъин
мешавад, дастурамали мансабӣ бо чунин тартиб супорида мешавад.
Тартибдиҳии дастурамалҳои мансабӣ дар ду нусха бо супоридани
яке аз онҳо ба хизматчии давлатӣ ҳолатҳои худсарона дигар намудани
онҳоро аз байн мебарад.
14) Роҳбарони воҳидҳои сохтории мақомоти давлатӣ ҳамчунин
ҳуқуқ доранд барои истифодаи хизматӣ нусхаи дастурамалҳои
мансабиро гиранд, ки дар ин хусус дар китоби бақайдгирии
дастурамалҳои мансабӣ сабт карда мешавад.
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ФАРМОИШИ
РАЁСАТИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи тасдиқи Дастурамали талаботи тахассусӣ
барои хизматчиёни давлатии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мутобиқи моддаҳои 8 ва 11 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи хизмати давлатӣ» ва банди 8 Низомномаи Раёсати
хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 июни соли 2007
№264 тасдиқ карда шудааст, бо мақсади баланд бардоштани сатҳи касбии
хизматчиёни давлатии маъмурӣ ва таъмини мувофиқати онҳо ба мансабҳои
маъмурии хизмати давлатӣ, ф а р м о и ш м е д и ҳ а м:

1. Дастурамали талаботи тахассусӣ барои хизматчиёни давлатии
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад (замима мешавад).
2. Мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот зимни интихоб ва ҷобаҷогузории
хизматчиёни давлатии маъмурӣ муқаррароти Дастурамали талаботи
тахассусии мазкурро риоя карда, дастурамалҳои мушаххаси мансабии
хизматчиёни давлатии маъмурии мақомоти худро мувофиқи он таҳия ва
тасдиқ намоянд.
3. Дастурамали талаботи тахассусӣ барои хизматчиёни давлатии
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати хизматчиёни давлатии маъмурӣ,
ки то мавриди амал қарор гирифтани он дар мансабҳои маъмурии хизмати
давлатӣ таъин шудаанд, татбиқ намегардад. Таъиноти минбаъдаи онҳо ба
мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ мувофиқи ҳамин дастурамал анҷом
дода шавад.
4. Фармоиши мазкур ҷиҳати бақайдгирии давлатӣ ба Вазорати адлияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда, баъди бақайдгирии давлатӣ ва
интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.
5. Фармоиши сардори Раёсати хизмати давлатии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 августи соли 2008 №4 «Дар бораи тасдиқи
Дастурамали талаботҳои тахассусӣ нисбати ишғолкунандагони мансабҳои
маъмурии хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки дар Вазорати адлияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 августи 2008, таҳти рамзи №436 ба қайд гирифта
шудааст, аз эътибор соқит дониста шавад.
Муовини сардори Раёсат

шаҳри Душанбе
аз 24 августи соли 2011, №153
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Г. Қосимов

Аз 26 сентябри соли 2011 №436
«а» дар Вазорати
адлияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайди
давлатӣ гирифта шудааст

Бо фармоиши Раёсати
хизмати давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 24 августи
соли 2011, №153 тасдиқ
шудааст

ДАСТУРАМАЛИ
ТАЛАБОТИ ТАХАССУСӢ БАРОИ ХИЗМАТЧИЁНИ
ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
1. Дастурамали талаботи тахассусӣ барои хизматчиёни давлатии
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - Дастурамали талаботи
тахассусӣ) меъёри асосии хоста гирифтан ва ҷобаҷогузории хизматчиёни
давлатии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян менамояд.
2. Барои ишғолкунандагони категорияҳои мансабҳои маъмурии
хизмати давлатӣ донистани таърих, фарҳанг, муқаддасоти миллӣ, забони
давлатӣ, самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ, Конститутсияи
(Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии
эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии
хизматчии давлатиро ба танзим медароранд, зарур аст.
3. Барои хизматчиёни давлатӣ мунтазам баланд бардоштани
тахассуси касбӣ (на камтар аз як маротиба дар 3 сол) ҳатмист.
4. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии хизмати
давлатӣ дигар талаботи тахассусӣ, ки дар ҳамин санад ва бо
назардошти хусусиятҳои соҳа дар дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, ҳатмӣ мебошанд.
5. Дастурамали талаботи тахассусии мазкур ба мансабҳои
маъмурии хизмати давлатии шаҳрвандӣ дар мақомоти давлатии ҳифзи
ҳуқуқ ва идоракунии ҳарбӣ низ татбиқ мегардад.
2. ТАЛАБОТИ ТАХАССУСӢ БАРОИ ХИЗМАТЧИЁНИ
ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ ДАСТГОҲИ ИҶРОИЯИ ПРЕЗИДЕНТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
6. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи олӣ:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
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- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи якум ё
8 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 10 сол собиқаи умумии
меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- одобу ахлоқи шоиста, ҳисси баланди эҳтиром нисбат ба инсон,
шаҳрвандон ва кормандон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
7. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
якум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи дуюм
ё 7 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 8 сол собиқаи умумии
меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
8. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
дуюм:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм
ё 6 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 7 сол собиқаи умумии
меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
9. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
сеюм:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
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10. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
чорум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии
раванди кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
11. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
шашум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби
мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ.
12. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
ҳафтум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби
мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад.
- 1 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 2 сол собиқаи умумии меҳнатӣ.
3. ТАЛАБОТИ ТАХАССУСӢ БАРОИ ХИЗМАТЧИЁНИ
ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ МАҚОМОТИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, ВАЗОРАТҲО, КУМИТАҲОИ
ДАВЛАТӢ ВА СОХТОРҲОИ ОНҲО, ВАКОЛАТДОР ОИД БА
ҲУҚУҚИ ИНСОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
13. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи олӣ:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи якум
ё 7 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 8 сол собиқаи умумии
меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- одобу ахлоқи шоиста, ҳисси баланди эҳтиром нисбати инсон,
шаҳрвандон ва кормандон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
14. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
якум:
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- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи дуюм
ё 6 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 7 сол собиқаи умумии
меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати
ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
15. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
дуюм:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм
ё 5 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии
меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
16. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
сеюм:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии
раванди кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
17. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
чорум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
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18. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
панҷум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
19. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
шашум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби
мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ.
20. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
ҳафтум:
- таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои
мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда
метавонад.
4. ТАЛАБОТИ ТАХАССУСӢ БАРОИ ХИЗМАТЧИЁНИ
ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ ДАСТГОҲҲОИ МАҶЛИСИ МИЛЛӢ ВА
МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН
21. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
олӣ:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи якум ё
7 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 8 сол собиқаи умумии
меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- одобу ахлоқи шоиста, ҳисси баланди эҳтиром нисбати инсон,
шаҳрвандон ва кормандон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
22. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
якум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
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- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи дуюм ё 6
сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 7 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
23. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
дуюм:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм
ё 5 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии
меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
24. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
сеюм:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
25. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
чорум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии
раванди кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
26. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
панҷум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
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- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
27. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
шашум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби
мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ.
28. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
ҳафтум:
-таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои
мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда
метавонад.
5. ТАЛАБОТИ ТАХАССУСӢ БАРОИ ХИЗМАТЧИЁНИ
ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ ДАСТГОҲҲОИ СУДИ
КОНСТИТУТСИОНӢ, СУДИ ОЛӢ, СУДИ ОЛИИ ИҚТИСОДИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА КОМИССИЯИ МАРКАЗИИ
ИНТИХОБОТ ВА РАЪЙПУРСИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
29. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
олӣ:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи якум
ё 7 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 8 сол собиқаи умумии
меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- одобу ахлоқи шоиста, ҳисси баланди эҳтиром нисбати инсон,
шаҳрвандон ва кормандон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
30. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
якум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи дуюм
ё 6 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 7 сол собиқаи умумии
меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
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- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
31. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
дуюм:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм ё
5 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии
меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
32. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
сеюм:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
33. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
чорум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
34. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
панҷум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
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35. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
шашум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби
мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ.
36. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
ҳафтум:
- таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои
мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда
метавонад.
6. ТАЛАБОТИ ТАХАССУСӢ БАРОИ ХИЗМАТЧИЁНИ
ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ ИДОРАҲОИ НАЗДИ ҲУКУМАТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, МАҚОМОТИ ДИГАРИ МАРКАЗИИ
ҲОКИМИЯТИ ИҶРОИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
37. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
олӣ:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи якум ё
7 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 8 сол собиқаи умумии
меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- одобу ахлоқи шоиста, ҳисси баланди эҳтиром нисбати инсон,
шаҳрвандон ва кормандон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
38. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
якум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи дуюм
ё 6 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 7 сол собиқаи умумии
меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
39. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
дуюм:
508

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм
ё 5 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии
меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
40. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
сеюм:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
41. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
чорум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
42. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
панҷум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
43. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
шашум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои
мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда
метавонад;
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- 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ.
44. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
ҳафтум:
- таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои
мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда
метавонад.
7. ТАЛАБОТИ ТАХАССУСӢ БАРОИ
ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ МАҚОМОТИ
ПРОКУРАТУРАИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
45. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
сеюм:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
46. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
чорум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
47. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
панҷум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
48. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
шашум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби
мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
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- 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ.
49. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
ҳафтум:
- таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои
мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда
метавонад.
8. ТАЛАБОТИ ТАХАССУСӢ БАРОИ ХИЗМАТЧИЁНИ
ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ НАМОЯНДАГИҲОИ ДОИМИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ТАШКИЛОТИ
БАЙНАЛМИЛАЛӢ, БАЙНИДАВЛАТӢ (БАЙНИҲУКУМАТӢ)
50. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
олӣ:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи якум ё
7 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 8 сол собиқаи умумии
меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- одобу ахлоқи шоиста, ҳисси баланди эҳтиром нисбати инсон,
шаҳрвандон ва кормандон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
51. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
якум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи дуюм
ё 6 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 7 сол собиқаи умумии
меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
52. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
дуюм:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
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- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм ё 5
сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
53. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
сеюм:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
54. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
чорум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
55. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
панҷум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
56. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
шашум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби
мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ.
57. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
ҳафтум:
- таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои
мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад.
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9. ТАЛАБОТИ ТАХАССУСӢ БАРОИ ХИЗМАТЧИЁНИ
ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ ДАСТГОҲИ РАИСИ ВИЛОЯТИ
МУХТОРИ КӮҲИСТОНИ БАДАХШОН, ВИЛОЯТ, ШАҲРИ
ДУШАНБЕ, ШАҲР, НОҲИЯ, СОХТОРҲОИ МАҚОМОТИ
ИҶРОИЯИ МАҲАЛЛИИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ ТОБЕИ
РАИСИ ВИЛОЯТИ МУХТОРИ КӮҲИСТОНИ БАДАХШОН,
ВИЛОЯТ, ШАҲРИ ДУШАНБЕ, ШАҲР, НОҲИЯ ВА СОХТОРҲОИ
МАҲАЛЛИИ МАҚОМОТИ МАРКАЗИИ ҲОКИМИЯТИ ИҶРОИЯ
58. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
олӣ:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи якум ё
7 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 8 сол собиқаи умумии
меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- одобу ахлоқи шоиста, ҳисси баланди эҳтиром нисбати инсон,
шаҳрвандон ва кормандон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
59. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
якум:
-таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи дуюм
ё 6 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 7 сол собиқаи умумии
меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
60. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
дуюм:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм ё
5 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии
меҳнатӣ;
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- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
61. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
сеюм:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳлиҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ
мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
62. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
чорум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
63. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
панҷум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
64. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
шашум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби
мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад.
65. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
ҳафтум:
- таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои
мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда
метавонад.
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10. ТАЛАБОТИ ТАХАССУСӢ БАРОИ ХИЗМАТЧИЁНИ
ДАВЛАТИИ МАЪМУРИИ МАҚОМОТИ ХУДИДОРАКУНИИ
ШАҲРАК ВА ДЕҲОТ
66. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
дуюм:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм
ё 5 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии
меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
67. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
сеюм: - таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии
раванди кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
68. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
чорум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди
кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
69. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
панҷум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда
мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии
хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба
роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
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70. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
шашум:
- таҳсилоти олии касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби
мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад.
71. Барои ишғолкунандагони мансабҳои маъмурии категорияи
ҳафтум:
- таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои
мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда
метавонад.
11. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ
72. Шахсоне, ки муқаррароти Дастурамали талаботи тахассусии
мазкурро вайрон мекунанд, тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.
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ФАРМОИШИ ЯКҶОЯИ РАЁСАТИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ
НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ВА ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
«Дар бораи тасдиқи Номгӯи бемориҳое, ки барои иҷрои ӯҳдадориҳои
мансабии хизматчии давлатӣ монеа мегарданд»
Мутобиқи моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
хизмати давлатӣ» ва Низомномаи Раёсати хизмати давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 9 июни соли 2007, №264 тасдиқ шудааст, бандҳои 6 ва 7
Низомномаи Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2006, №603 тасдиқ карда
шудааст, ф а р м о и ш м е д и ҳ е м:

1. Номгӯи замимагардидаи бемориҳое, ки барои иҷрои
ӯҳдадориҳои мансабии хизматчии давлатӣ монеа мегарданд, тасдиқ
карда шавад.
2. Фармоиши мазкур ҷиҳати бақайдгирии давлатӣ ба Вазорати
адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда, баъд аз бақайдгирии
давлатӣ ва интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.
3. Назорати иҷрои фармоиш ба зиммаи муовини сардори Раёсати
хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазири
тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор карда шавад.
Вазири тандурустии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 27 сентябри соли 2012, №476«А»

Муовини сардори Раёсати
хизмати давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 11 сентябри соли 2012, №117
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Н. Салимов

Г. Қосимов

Замима
Бо фармоиши якҷояи
Раёсати хизмати давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва Вазорати тандурустии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «11,27» сентябри соли 2012,
№117, №476«А» тасдиқ карда шудааст
Номгӯи
бемориҳое, ки барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии хизматчии
давлатӣ монеа мешаванд
р/т

Номгӯи бемориҳо

1 Сили фаъол:
узвҳои нафаскашӣ,
андоми пешоб, рӯдаҳо,
пардаи шикам, гиреҳҳои
лимфатикӣ, арзанӣ
2 Бемориҳои хун ва узвҳои
хунофар:
Эритремияи шадид ва
лейкози омехта
Миелолейкози музмин
Лимфолейкози музмини
тавъам бо камхунӣ
Бемории Хоҷкин
(лимфограну-лематози
паҳнгашта)
Сафедхунии шадид
(лейкоз)
Миеломаи сершумор (IIIII дараҷа)
Ҳемофили
Бемории Виллебрант
Бемории Пандю- Ослер
(бо нишо-наҳои
хунравӣ)
Тромбоситопении ирсӣ
бо хунравӣ, дараҷаи
вазнин
Диатези хунравии зудзуд такроршаванда

Рамз
(МКБ 10)
Бемор барангезандаи
А15–19
бемории сил буда, барои
А15–16
атрофиён сироятнок мебошад. А 18.1
А 18.3,
А 19
Беморони гирифтори камхунии
Д 50-89
дараҷаи вазнин ба монанди:
С94.0
камхунии ҳипопластикӣ,
апластикӣ, ҳемолитикӣ, диатези С92.1
хунравӣ ва лейкози хун аз сабаби С 91.2
вазнинии ҷараёни ин бемориҳо,
С 81,9
хуруҷи пайвастаи беморӣ ва
С 91.0
оризаҳо дучор шуданашон ба
С 90.0
табобати тӯлонӣ (2-3 сол)
Д 66.
мӯҳтоҷанд.
Қобилияти кории беморони
мазкур маҳдуд аст.
Д 68.0
I 78.0
Д 69.4
Д 69.9
Асосноккунӣ
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3 Оқибатҳои бемории
рагзоди майна бо
вайроншавии ҳаракат,
мувозинат ва биноиш
4 Бемориҳои музмини дил
ва пардаи рӯи дил бо
заъфи гардиши хун
дараҷаи III.
Бемории ишемиявии дил.
Стенокардии устувор бо
маҳдудияти фаъолияти
ҷисмонии марҳилаи IV,
стенокардии ноустувор
бо аворизҳо.
Бемории
фишорбаландии дараҷаи
III, хатари IV.
Номуратаббии кори дил
дар собиқаи беморӣ:
- фибриллятси ва
тахикардии меъдачавӣ;
васеъшавии шоҳраг;
Атеросклерози рагҳои
майнаи сар бо норасоии
музмини гардиши хун
дар майна
Сирингомиели бо
тетрапарез,
сирингобулби бо
ихтилоли нутқ (садо)
5 Бемории асаб ва
ҳароммағз бо
вайроншавии фаъолияти
такя ва ҳаракат
6

Склерози фарогир

Бемор корношоям мегардад

I.69

Бемор корношоям мегардад

1.31
I.50
I.20-1.25
I.10.1.15
I.47.2
I.48

Хатари фавти нобаҳангом.

Хатари фалаҷ
Хатари фавти нобаҳангом ва
тромбоэмболи
Маъюбшавӣ.

Деменсия (камақлӣ), хатари
фалаҷ.
Бемор корношоям мегардад

I.71
I.69.2
G 95.0

Ба вайроншавии фаъолияти
такяву ҳаракат ва нишонаҳои
экстрапира-мидӣ (ларзиши
дасту пой), фурӯравии забон,
кашиши мушакҳо ва
маҳдудияти ҳаракат оварда
мерасонад.
Бемории зудамалкунанда бо
маҳдудшавии ҳаракати дасту
пой, фурӯбарии забон.
Давомнокии беморӣ аз оғоз
то фавт на зиёдтар аз 2 сол.

G 25

519

G 35

7

Бемории Алтсгеймер,
бемории Пик

8

Бемории саръ бо хуруҷи
пайвастаи саръӣ

9

Энсефаломиелитҳо бо
вайроншавии фаъолияти
такяву ҳаракаттетрапарез, трипарез,
фалаҷи пойҳо ва
вайроншавии мувозинат
10 Илтиҳоби пардаҳои
мағзи сар (энсефалит,
менингоэнсефалит,
миэлит, энсефаломиелит,
арахноидит) бо
фишорбаландии ликворӣ

G 30.9
Ҳангоми бемории мазкур
фаромӯшхотирии кул, ки ба
корношоямӣ меорад,
мушоҳида карда мешавад.
G 40
Хуруҷи пайвастаи саръӣ ба
коҳиши хирад ва корношоямӣ
мерасонад.
Гирифторони бемории мазкур G 04.8
бистарӣ буда, ба ёрдами
атрофиён ниёз доранд.

Дар беморон ба вайроншавии
яклухти пардаҳои мағзи сар,
ки ба фалаҷ, нимфалаҷ,
маҳдудияти рӯҳӣ оварда
мерасонад, дида мешавад. Ин
беморон ба ёрии атрофиён
ниёз доранд.
Бемор намебинад.
Бемории мазкур авҷ гиранда
буда, ба нобиноӣ оварда
мерасонад.

G 03
G 05

12 Бемориҳои рӯҳӣ

Дар асоси хулосаи ташхиси
тиббӣ- рӯҳӣ

С20, Ғ 1019, Ғ22,
Ғ23

13 Бронхити музмини
обструктивӣ, ҳолати
вазнин бо заъфи
нафаскашии дараҷаи III
14 Артрити тарбодмонанд
бо вайроншавии
фаъолияти узвҳои
ҳаракату такягоҳ

Ҳаракати ночизи ҷисмонӣ ба
заъфи
нафаскашии дараҷаи III
оварда мерасонад.
Бемории мазкур
тезамалкунанда буда, оқибат
ба норасогии фаъолияти
буғумҳо ва узвҳои дарунӣ
(гурда, дил) оварда
мерасонад.

J44, J60-J
70

11 Нобиноии номаълуми
ҳарду чашмҳо (сабабаш
номаълум).
Нейрохориоретинити
дутарафа
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Н 54.3
Н 30-31

М05-06

15 Бемории бодхӯрдаи
фарогири (СКВ)
намуди вазнин

16 Склеродермияи фарогир

17 Ношунавоии кули
модарзодӣ ва
пайдошуда. Талафи
нейросенсории
шунавоӣ
18 Аломати норасоии
модарзодии йод: асабӣ,
омехта, шакли варами
балғамӣ (микседема) ва
муайяннашуда
19 Тиреотоксикози вазнин
бо норасоии гардиши
хун ва биноӣ.
Бемории Базедова
20 Диабети қанд навъи I ва
II бо оризаҳои вазнин
(ретинопати, нефропати,
попанҷаи диабетӣ)
21 Бемориии Итсенко–
Кушинга дараҷаи миёна
ва вазнин, аломати
Нелсон

Беморӣ сараввал бо
иллатёбии узвҳо оғоз
гардида, оқибат ба норасоии
фаъолияти
гурдаҳо оварда мерасонад.
Табобати якумраро талаб
мекунад.
Беморӣ бо осебёбии пӯст,
мушак, узвҳои ҳаракат,
узвҳои дарунӣ мегузарад ва
оқибат ба норасогии кори
гурдаҳо, узвҳои нафаскашӣ
ва кори дил оварда
мерасонад.
Табобати якумраро талаб
мекунад.
Бемор шунида ва нутқ ронда
наметавонад.

М 32

Дар мавриди гузариши
Беморӣ ба дараҷаи III-IV
андоми асаб, узвҳои
хунгардиш, узвҳои биноӣ осеб
ёфта, боиси коҳиши
қобилияти корӣ мегардад.

Е00.1,
03.9
Е05,
Е04.0

Давомнокии беморӣ вазнин
буда, дар гирифторони
бемории мазкур тез-тез
авҷгирии беморӣ дида
мешавад, ки боиси коҳиши
қобилияти корӣ мегардад.
Равиши ин беморӣ вазнин
буда, тез-тез хуруҷи беморӣ
дида мешавад, ки боиси
коҳиши қобилияти корӣ
мегардад.
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М-34

Н 90.4

Е11

Е24

22 Бемории баъд аз осеби
майнаи сар

23 Сиррози ҷигар бо
ҳипертензияи порталӣ
24 Омосҳои бадфарҷом

Дар гирифторони бемории
мазкур пайдошавии фалаҷ ва
нимфалаҷи дасту пойҳо ва
ҷароҳати мағзи сар дида
мешавад.
Дар беморон фаъолияти кори
ҷигар коҳиш меёбад (ҳолати
декомпенсатсия), ки боиси
коҳиши қобилияти корӣ
мегардад.
Гирифторони бемории мазкур
ба табобати
махсусгардонидашудаи
тӯлонӣ ниёз доранд
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T90.5

К74.6
К76.6

С04 то
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