(Аз эътибор соқит дониста шуд бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5
марти соли 2007 №233).

ҚОНУНИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар бораи хизмати давлатӣ
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1998, № 22, мод. 297; соли 2002, № 4, қисми 1, мод. 203;
соли 2005, № 7, мод. 407; соли 2006, №3, мод. 154)
Ин қонун асосхои ҳуқуқии ташкил ва фаъолияти хизмати давлатиро дар мақомоти давлатӣ, ки мувофиқи
Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конститутсионӣ, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода мешаванд, муқаррар мекунад ва муносибатҳои ҷамъиятиро вобаста бо фаъолияти давлат
оиди фароҳамоварии шароити ташкилию ҳуқуқи ва иҷтимоию иқтисодӣ барои аз тарафи шаҳрвандони ҷумхурӣ амалӣ
намудани ҳуқуқҳояшон ба хизмати давлатӣ танзим менамояд.
БОБИ 1. ҚОИДАҲОИ УМУМӢ
Моддаи 1. Истилоҳот ва мафҳумҳое, ки дар ин қонун истифода мешаванд
Дар ин қонун истилоҳот ва мафҳумҳои зайл истифода мешаванд:
а) мақоми давлатӣ-қисми таркибии бо қонун ташкилёфтаи дастгоҳи давлати буда, мувофиқи вазифаҳои хизматиаш ба
вай салоҳият ва сохтори аз он бармеомадагӣ вогузор гардида, ваколатҳои давлатию ҳокимиятиро дар шаклҳои ташкилию
ҳуқуқии ба худ хос иҷро менамояд;
б) мансаби давлатӣ-мансаб дар мақомоти давлатӣ бо доираи муқарраршудаи вазифаҳо оид ба амалӣ намудани
ваколатҳои мақомоти давлати, вазифаҳо ва фаъолияти давлат;
в) мансабҳои давлатии ҳокимияти давлати – мансабҳое, ки Конститутсия, қонунҳои конститутсионӣ ва қонунҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бевосита иҷро намудани ваколатҳои мақомоти давлати муқаррар кардаанд;
г) мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ-мансабҳое мебошанд, ки мувофиқи тартиби муқарраркардаи қонун барои
таъмини бевоситаи иҷрои ваколатҳои шахсони мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатиро ишғолкунанда ташкил шудаанд,
инчунин мансабҳое, ки аз тарафи мақомоти давлати барои иҷро ва таъмин кардани ваколатҳояшон таъсис дода шудаанд;
д) хизмати давлати - фаъолияти касбии шахсоне, ки мансабҳои давлатии хизмати давлатиро оид ба таъмини иҷрои
ваколатҳои мақомоти давлати ишғол менамоянд;
е) хизматчии давлати - шахсе, ки мансаби муздноки давлатиро дар хизмати давлати ишғол менамояд ва мувофиқи
қонун вазифаҳои хизматиро оиди таъмини иҷрои ваколатҳои мақомоти давлати амалӣ мекунад;
ж) хизматчӣ - шахсе, ки мансаби дар ҷадвали штатии мақомоти давлати дохилшударо ба мақсади таъмини техникии
фаъолияти онҳо ишғол менамояд;
з) шахси мансабдор - шахсе, ки мувофиқи Конститутсия (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конститутсионӣ,
қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои амалӣ намудани вазифаҳои ҳокимияти давлати ё
воҳидҳои сохтории он ба вай салоҳият дода шудааст;
Моддаи 2. Ҳуқуқ ба хизмати давлатӣ
Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои
конститутсионӣ, ин қонун ва дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати давлати ҳуқуқи баробар доранд.
Моддаи 3. Самтҳои асосии сиёсати давлати дар соҳаи хизмати давлатӣ
Самтҳои асосии сиёсати давлатӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси
мақсаду вазифаҳо ва принсипҳои асосии фаъолияти муассисаи хизмати давлатӣ, таъмини кори самарабахши ҳамаи мақомоти
давлатӣ мувофиқи салоҳияти онҳо муайян карда мешаванд.
Моддаи 4. Санадҳои меъёрии ҳуқуқи дар бораи хизмати давлатӣ

Қонунҳо дар бораи хизмати давлатӣ аз Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конститутсионӣ,
ин қонун, Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар қонуну санадҳои маъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат
аст.
Хусусиятҳои хизмати давлати дар мақомоти алоҳидаи давлати тавассути қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дар
назардошти қоидаҳои ин қонун муқаррар карда мешаванд.
Моддаи 5. Доираи амали ин қонун
Амали ин қонун нисбати шахсоне татбиқ мегардад, ки мансаби давлатии хизмати давлатиро дар мақомоти зерин
ишғол менамоянд:
1) кумитаҳо, комиссияҳо ва Дастгоҳҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон;
2) дастгоҳҳои судҳо ва мақомоти прокуратура;
3) мақомоти давлатӣ, ки бевосита ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошанд;
4) вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ;
5) мақомоти давлатие, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис менамояд;
6) ташкилотҳои тобеи вазоратҳо ва кумитаҳои давлатӣ, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис карда
шудаанд;
7) мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо ва воҳидҳои сохтории онҳо, дастгоҳҳои раисони Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳо;
8) дастгоҳҳои мақомоти худидораи шаҳрак ва деҳа (ҷамоатҳо).
Амали ин қонун нисбати шахсони зерин, ки мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатиро ишғол мекунанд ва статусӣ
ҳуқуқии онҳо тавассути Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конститутсионӣ ва дигар қонунҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад, татбиқ намегардад:
1) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
2) Раиси Маҷлиси миллӣ, Раиси Маҷлиси намояндагон, муовини онҳо, аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони
Маҷлиси намояндагон Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
3) Раис, муовинони вай ва судяҳои Суди конститутсионӣ, Суди Оли, Суди Олии иқтисодӣ, Суди ҳарбӣ, раисони судҳо,
муовинони онҳо ва судяҳои ҳамаи судҳо.
Мувофиқи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар қисме, ки бо ин қонун танзим нагардидааст,
статусӣ ҳуқуқии ашхоси зерин тавассути қонунҳои конститутсионӣ ва дигар санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
муайян карда мешавад:
1) Сарвазир ва аъзоёни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
2) Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, раисони вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо;
3) Раиси Бонки миллии Тоҷикистон ва муовинони вай;
4) Прокурори Генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовинони вай ва прокурорҳои поёнӣ, муфаттишони прокуратура;
5) Раис, муовини раис, котиб ва аъзоёни Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсӣ;
6) кормандони хадамоти дипломатӣ, нотариат, мақомот ва воҳидҳои Бонки миллии Тоҷикистон, мақомоти амният ва
корҳои дохилӣ, мақомоти андоз ва гумрук;
7) хизматчиёни ҳарбӣ.
Моддаи 6. Принсипҳои хизмати давлатӣ
Принсипҳои хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз инҳо иборатанд:
1) волоияти Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
2) садоқат ба халқи Тоҷикистон;
3) инсондустӣ ва адолати иҷтимоӣ;
4) афзалияти ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд;
5) демократизм ва ошкорбаёнӣ;
6) беҳизбӣ ва хусусияти дунявӣ;
7) кордонӣ, салоҳиятнокӣ, поквиҷдонӣ;
8) қонуният, масъулияти шахсӣ ва интизомнокӣ дар иҷрои вазифаҳои хизмати;
9) таҳти назорат ва ҳисоботшаванда будани хизматчиёни давлатӣ;
10) ҳимояи ҳуқуқӣ ва иҷтимоии хизматчии давлатӣ;
11) ихтиёрӣ будани хизмати давлатӣ ва ҳуқуқӣ баробар доштани шаҳрвандон ба он;
Дар мақомоти давлатӣ ва дастгоҳҳои онҳо ба таъсис ва фаъолияти сохторҳои аҳзоби сиёсӣ, ташкилотҳои динӣ,
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ғайр аз иттифоқҳои касаба, роҳ дода намешаванд.
Моддаи 7. Мақоми идоракунии хизмати давлатӣ

Барои татбиқи сиёсати ягонаи давлатӣ ва идоракунии хизмати давлатӣ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Раёсати хизмати давлатӣ таъсис дода мешавад. Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
1) талаботи мақомоти давлатӣ ва дастгоҳҳои онҳоро оид ба кадрҳо пешбинӣ мекунад;
2) лоиҳаи санадҳои меъёриро оид ба масъалаҳои хизмати давлатӣ таҳия намуда,ба тартиби муқарраршуда барои
баррасӣ ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мекунад;
3) барои интихоби кадрҳо бо роҳи озмун ва аттестатсияи хизматчиёни давлатӣ роҳбарии методӣ менамояд;
4) таълим ва тайёрии касбии хизматчиёни давлатиро ба роҳ, мемонад;
5) оид ба феҳристи мансабҳои давлати ва хизматчиёни давлати ва ба онҳо дохил намудани тағйирот таклифҳо тартиб
медиҳад;
6) талаботи тахассусиро, ки нисбати мансабҳои давлатии хизмати давлати пешниҳод мешаванд ва феҳристи
ихтисосҳои мансабҳои давлатии хизмати давлатиро тартиб медиҳад, дар бораи баробарарзиш донистани маълумот қарор
қабул мекунад ва риояи онро назорат менамояд;
7) оиди баланд бардоштани самаранокии хизмати давлати дар мақомоти давлати чорабиниҳо тартиб медиҳад,
онҳоро ҳамоҳанг месозад ва ба иҷрояшон назорат мекунад;
8) ваколатҳои дигареро, ки бо қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд,
амалӣ менамояд.
Низомнома ва сохтори Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.
Масъалаҳои фаъолияти хизмати давлати дар мақомоти давлати, ки вазъи ҳуқуқии онҳоро қонунҳои алоҳидаи
Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамоянд, тавассути ҳамин мақомот ҳал карда мешаванд.
Роҳбарии бевосита ба кадрҳои хизмати давлати аз тарафи маъмурияти мақоми дахлдори давлати ба воситаи
хадамоти кадрии он дар асоси Низомномаи ягона оиди хизмати кадрҳо, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ
менамояд, сурат мегирад.
БОБИ 2. ТАШКИЛ ВА АДОИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ
Моддаи 8. Категорияҳо ва Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва талаботи тахассусӣ нисбати
хизматчиёни давлатӣ
Мансабҳои давлатии хизмати давлати ба категорияҳои зайл тақсим мешаванд:
категорияи олӣ – мансабҳои олии давлатии хизмати давлати дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;
категорияи якум – мансабҳои асосии давлатии хизмати давлатӣ;
категорияи дуюм – мансабҳои пешбари давлатии хизмати давлатӣ;
категорияи сеюм – мансабҳои калони давлатии хизмати давлатӣ;
категорияи чорум – мансабҳои хурди давлатии хизмати давлатӣ.
Ба категорияҳои мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ мансуб донистани мансабҳои хизмати давлати, тағйир додан ё
аз категорияҳои мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ хориҷ кардани онҳо аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
сурат мегирад.
Номгӯи мансабҳои давлатии ҳокимияти давлати ва мансабҳои давлатии хизмати давлати Феҳристи вазифаҳои
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳанд, ки он аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда
мешавад.
Ба Феҳристи мазкур номгӯи ихтисосҳои мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ ва талаботи ихтисосие, ки нисбати
шахсони ин вазифаҳоро ишғолкунанда пешниҳод мешавад, замима мегардад.
Ба талаботи тахассусие, ки нисбати хизматчиёни ишғолкунандаи мансабҳои давлатии хизмати давлати пешниҳод
мегардад, инҳо тааллуқ доранд:
савияи маълумоти касбӣ бо назардошти категория ва ихтисоси мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ;
собиқа ва таҷрибаи кор аз рӯи ихтисос;
донистани Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба иҷрои ӯҳдадориҳои мансабҳои дахлдор тааллуқ, доранд.
Шаҳрвандоне, ки ба мансаби давлатии хизмати давлати довталаб мебошанд, бояд маълумоти зерин дошта бошанд:
1) барои ишғол намудани мансаби олӣ ва асосии давлатии хизмати давлатӣ - маълумоти олии касбӣ аз рӯи тахассусӣ
мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ ё маълумоти бо он баробарарзиш, инчунин маълумоти олии касбии иловагӣ аз рӯи
ихтисоси мансаби давлатии хизмати давлатӣ;
2) барои ишғол намудани мансабҳои пешбар ва калони давлатии хизмати давлатӣ -маълумоти олии касбӣ аз рӯи
ихтисоси идоракунии давлати ё аз рӯи тахассусӣ мансабҳои давлатии хизмати давлати ё маълумоте, ки бо он баробарарзиш
дониста мешавад;
3) барои ишғол намудани мансабҳои хурди давлатии хизмати давлати маълумоти миёнаи касбӣ аз рӯи тахассуси
мансаби давлатии хизмати давлати ё маълумоте, ки бо он баробарарзиш дониста мешавад.

Қарор дар бораи баробарарзиш донистани маълумоти шахсоне, ки довталаби мансабҳои олӣ ва асосии давлатии
хизмати давлати мебошанд, аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди Раёсати хизмати давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда мешавад.
Қарор дар бораи баробарарзиш донистани маълумоти шахсони довталаби мансабҳои пешбар ва калони давлатии
хизмати давлати аз тарафи Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда мешавад.
Қарор дар бораи баробарарзиш донистани маълумоти шахсоне, ки довталаби мансабҳои хурди давлатии хизмати
давлати мебошанд, аз тарафи роҳбари мақомоти дахлдори давлати қабул карда мешавад.
Талаботи дигар оид ба мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ тавассути қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин бо
санадҳои меъёрии ҳуқуқии мақомоти давлати нисбати хизматчиёни давлатии ин мақомоти давлати муқаррар шуда
метавонанд.
Мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ аз рӯи тахассусҳо тақсим мешаванд, ки онҳо барои иҷрои ӯҳдадориҳои
вазифаи давлатии хизмати давлати аз рӯи ягон ихтисос маълумоти дахлдори касбӣ доштани хизматчии давлатиро пешбинӣ
мекунанд.
Тахассуси мансабҳои давлатии хизмати давлати вобаста ба хусусиятҳои вазифавии онҳо ва масъалае, ки ба
салоҳияти мақомоти дахлдори давлати тааллуқ доранд, муқаррар карда мешавад.
Шахсоне, ки бо хизматрасонии техники ва таъминоти фаъолияти мақомоти давлати ва дастгоҳҳои онҳо машғуланд,
хизматчиёни давлати ҳисобида намешаванд. Феҳристи чунин шахсон аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар
карда мешавад.
Моддаи 9. Ба хизмати давлати дохил шудан ва дар хизмати давлатӣ будан
Ба хизмати давлати шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки синнашон аз 18 боло ва соҳиби маълумоти дахлдор буда,
ба талаботи ин қонун ҷавоб дода метавонанд, қабул карда мешаванд.
Ҳангоми ба хизмати давлати дохил шудан шаҳрвандон ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод мекунанд:
аризаи шахсӣ;
ҳуҷҷате, ки шахсиятро тасдиқ мекунад;
дафтарчаи меҳнатӣ;
ҳуҷҷат дар бораи маълумот;
маълумот аз мақомоти дахлдори андоз дар бораи пешниҳод намудани оид ба вазъи амволӣ;
хулосаи тиббӣ дар бораи вазъи саломатӣ;
ҳуҷҷатҳои дигаре, ки қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардаанд.
Шаҳрванд дар чунин мавридҳо наметавонад ба хизмати давлати қабул шавад ва дар хизмати давлати бошад:
1) агар ғайриқобили амал будан ё маҳдудияти қобили амал будани вай бо қарори суд, ки қувваи қонунӣ пайдо
кардааст, муқаррар гардида бошад;
2) агар доғи суди барои содир кардани ҷинояти барқасдона бардошта ё адо карда нашуда бошад, ки он барои
мансаби давлатии хизмати давлатиро ишғол намудани ӯ номуносиб аст.
3) агар аз гузаштани расмиёти тартибдиҳии иҷозат ба маълумоти дороӣ сирри давлати, хизмати ё дигар сирри
тавассути қонун ҳифзшаванда саркашӣ намояд, дар сурате, ки иҷрои вазифаҳои хизмати дар вазифаи давлатии хизмати
давлати, ки шаҳрванд даъвои ишғол кардани онро дорад, бо истифодаи чунин маълумот алоқаманд бошад;
4) дар сурати доштани хешовандӣ ё қудогӣ (падару модар, зану шавҳар, бародарон, хоҳарон, писарон, духтарон,
инчунин бародарон, хоҳарон, падару модарон ва фарзандони зан ё шавҳар) бо хизматчии давлати, агар хизмати давлатии
онҳо бо тобеияти бевосита ё назорати якдигарӣ алоқаманд бошад;
5) дар сурати доштани шаҳрвандии давлати хориҷӣ, ба истиснои ҳолатҳое, ки агар иҷозат ба хизмати давлати бо
шартномаҳои муштараки байнидавлатӣ танзим гардида бошад;
6) дар мавриди дигари истиснои, ки тавассути қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар
гардидааст.
Маълумоте, ки мувофиқи ин қонун ҳангоми ба вазифаи давлати дохил шудани шаҳрванд, инчунин дар вақти ҳал
намудани масъалаи ба вазифаи давлатии хизмати давлатии категорияи олӣ ва якум таъиншавии вай пешниҳод гардидаанд,
ба тартиби муқарраркардаи қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди санҷиш қарор дода
мешаванд.
Дар баъзе мақомоти давлатӣ барои санҷиши маълумоте, ки аз тарафи шаҳрванд ҳангоми ба хизмати давлатӣ дохил
шудан ва ба мансаби давлатии хизмати давлатии категорияи олӣ ва якум таъин гардидани вай пешниҳод мешававд, қонун
талаботи иловагӣ муқаррар карда метавонад.
Агар дар рафти санҷиш ҳолатҳое муқаррар карда шаванд, ки барои ба хизмати давлатӣ дохил шудан монеъ
мегарданд, ба шаҳрванди мазкур дар бораи радкунии қабули вай ба хизмати давлатӣ ва сабабҳои чунин радкунӣ ба таври
хаттӣ хабар дода мешавад.
Шаҳрванд ба хизмати давлатӣ дар асоси шартномаи меҳнатӣ (қарордод), ки мутобиқи Кодекси меҳнатӣ Ҷумҳурии
Тоҷикистон баста мешавад, дохил мегардад.

Ба хизмати давлатӣ дохилшавии шаҳрванд мувофиқи тартиби муқарраршуда бо қарори мақоми дахлдори давлатӣ
(шахси мансабдор) дар бораи ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ таъин гардидани шаҳрванд ба расмият дароварда
мешавад.
Моддаи 10. Озмун барои ишғол намудани ҷои холи дар мансаби давлатии хизмати давлатӣ
Озмун барои ишғол намудани ҷои холи дар мансаби давлатии хизмати давлатӣ (минбаъд-озмун) баробарии
шаҳрвандонро барои дохил шудан ба хизмати давлатӣ таъмин менамояд.
Озмун дар байни шаҳрвандоне, ки барои иштирок кардан дар он ариза додаанд, бо риояи шарту шароити
муқарраркардаи моддаи 9 ин қонун гузаронида мешавад.
Хизматчиёни давлатӣ ба озмун, сарфи назар аз он ки ҳангоми гузаронидани озмун чй гуна мансабҳоро ишғол
мекунанд, иштирок карда метавонанд.
Озмун дар шакли озмуни ҳуҷҷатҳо (барои ишғол намудани ҷои холи дар мансабҳои давлатии хизмати давлатии
категорияҳои олӣ, якум, дуюм) ё озмун-санҷиш (барои ишғол намудани ҷои холи дар мансабҳои давлатии хизмати давлатии
категорияҳои сеюм, чорум) гузаронида шуданаш мумкин аст.
Озмун бо қарори мақомоти давлатӣ ё шахси мансабдор, ки ба ҳамин мансаби давлатии хизмати давлатӣ таъин
намудан ба салоҳияти вай тааллуқ, дорад, гузаронида мешавад. Барои гузаронидани озмун комиссияи озмун ташкил дода
мешавад.
Озмуни ҳуҷҷатҳо аз тарафи комиссияи озмун ташкил карда шуда, он ба иштирокчиёни озмун дар асоси ҳуҷҷатҳо дар
бораи маълумот, дар бораи гузаштани хизмати давлатӣ ва дигар фаъолияти меҳнатӣ, инчунин тавсияномаҳо, натиҷаи санҷиш
ва ҳуҷҷатҳои дигар, ки бо қарори мақомоти дахлдори давлатӣ пешниҳод мегарданд, баҳо медиҳад.
Озмун - санҷиш аз тарафи комиссияи озмун гузаронида мешавад. Ба озмун-санҷиш метавонад аз санҷиш гузаштан,
таҷрибаомузӣ дар мансаби дахлдори давлатии хизмати давлатӣ дохил шавад.
Ахборот дар бораи рӯз, ҷои ва шароити гузаронидани озмун дар матбуот чоп карда шуданаш мумкин аст.
Қарори комиссияи озмун барои таъин шудан ба мансаби дахлдори давлатии хизмати давлатй ё радкунии чунин
таъиншавй асос мебошад.
Ба хар иштирокчии озмун дар бораи натичаи озмун дар шакли хаттй дар давоми як мох аз рузи хатми он хабар дода
мешавад.
Нисбати карори комиссияи озмун ба суд шикоят кардан мумкин аст.
Шарту шароити дигари гузаронидани озмун тавассути конунхо ва санадхои меъёрии хукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон
муайян карда мешавад.
Моддаи 11. Санҷиш дар хизмати давлатӣ
Барои шахрванде, ки бори аввал ба мансаби давлатии хизмати давлатй кабул шудааст ё барои хизматчии давлатй
хангоми ба мансаби давлатии хизмати давлатии категорияи дигар ва ихтисоси дигар гузаронида шуданаш ба мухлати то шаш
мох санчиш мукаррар шуда метавонад.
Давраи корношоямии муваккатй ва даврахои дигар, ки хизматчии давлатй бо сабабхои узрнок дар хизмат хозир
набуд, ба мухдати санчиш хисоб карда намешавад.
Нисбати хизматчии давлатй дар давраи санчиш амали ин конун татбик мешавад.
Ба хизматчии давлатй то хатми мухлати санчиш рутбаи тахассусии навбатй дода намешавад. Дар сурати
гайриканоатбахш будани натичаи санчиш хизматчии давлатй бо розигии худаш ба вазифаи пештара ё дигар вазифаи
давлатии хизмати давлатй гузаронида шуда метавонад ва агар инро нахохад, аз кор сабукдуш карда мешавад.
Агар мухлати санчиш гузашта бошаду хизматчии давлати ба ичрои ухдадорихои вазифавиаш идома дихад, у аз
санчиш гузашта хисобида мешавад ва баъдан аз кор сабукдуш шудани вай факат дар асосхои пешбиникардаи конун мумкин
аст.
Моддаи 12. Омузиш, такмили дониш, баланд бардоштани дарачаи тахассус ва таҷрибаомузии хизматчиёни
давлатӣ
Ба хизматчиёни давлати барои омузиш, такмили дониш, баланд бардоштани дарачаи тахассус дар муассисахои
таълимии дахлдор, инчунин бо рохи тачрибаомузй шароит мухайё карда мешавад.
Тартиб ва шартхои омузиш, такмили дониш ва баланд бардоштани тахассуси хизматчиёни давлати, инчунин
гузаштани тачрибаомузй аз тарафи Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси
пешниходоти макомоти дахлдори давлати муайян карда мешавад.
Моддаи 13. Аттестатсияи хизматчии давлатӣ
Ба максади такмили фаъолияти хизмати давлатӣ, бехбуди тайёркунӣ, хоста гирифтан за ҷобаҷогузории кадрҳо,
таъмини мувофиқати онхо ба мансаби ишғолнамуда, ҳавасмандонии камолоти дарачаи касбӣ, баланд бардоштани сифат ва

самаранокии кор, мунтазам гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлати, ба истиснои онхое, ки мансабхои категорияхои
олй ва якумро ишгол мекунанд, гузаронида мешавад.
Тартиб ва шароити гузаронидани аттестатсия тавассути конунхо ва дигар санадҳои маъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд.
Моддаи 14. Рутбахои тахассусии хизматчиёни давлатӣ
Рутбахои тахассусии хизматчиёни давлати мутобиқати дараҷаи тайёрии касбии хизматчиёни давлатиро ба талаботи
тахассуси, ки нисбати мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ ба миён гузошта мешаванд, нишон медиханд.
Ба хизматчиёни давлати рутбаҳои тахассусии зайл дода шуда метавонанд:
мушовири хакикии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон - ба хизматчиёни давлатие, ки мансабҳои давлатии хизматии
давлатии категорияхои олиро ишгол мекунанд;
мушовири давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон - ба хизматчиёни давлатие, ки мансабхои давлатии хизмати давлатии
категорияхои олй ва якумро ишгол мекунанд;
мушовири давлатии дараҷаи 1,2 ва 3 - ба хизматчиёни давлатие, ки мансабхои давлатии хизмати давлатии
категорияхои якум ва дуюмро ишгол мекунанд;
мушовири хизмати давлатии дарачаи 1,2 ва 3 - ба хизматчиёни давлати, ки мансабход давлатии хизмати давлатии
категорияи дуюм ва сеюмро ишгол мекунанд;
референти хизмати давлатии дарачаи 1,2 ва 3 - ба хизматчиёни давлати, ки вазифахои давлатии хизмати давлатии
категорияи чорумро ишгол менамоянд.
Рутбахои тахассусии мушовирони хакикии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мушовирони давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва мушовирони давлатии дарачаи 1,2 ва 3 аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешаванд.
Дигар рутбахои тахассуси аз тарафи макомоти давлати (шахси мансабдор), ки хизматчии давлатиро ба кор кабул
намудааст, дода мешаванд.
Дар бораи додани рутбаи тахассуси ба дафтарчаи мехнатии хизматчии давлатӣ кайд карда мешавад.
Ба хизматчии давлати ба тартиби зайл рутбаи тахассусии навбатӣ дода мешавад:
референти хизмати давлатии дарачаи 1,2,3- баъди якуним сол;
мушовири хизмати давлатии дарачаи 1,2,3 - баъди ду сол;
мушовири давлатии дараҷаи 1,2,3 - баъди се сол;
мушовири хакикии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мушовири давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон - ба таври
инфиродй бо пешниходи Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси дархости
асосноккардашудаи макоми давлати, ки хизматчии давлати дар он кор мекунад, дода мешавад.
Барои иҷро намудани супоришҳои махсусан масъулиятнок ба хизматчии давлати пеш аз мӯҳлат дар ҳудуди
категорияи дахлдори мансабҳо рутбаи тахассусии навбатй дода шуда метавонад.
Рутбахои тахассуси умрбод дода мешаванд. Аз рутбаи тахассуси махрум намудан бо хукми суд барои содир кардани
чинояти вазнин ва махсусан вазнин сурат гирифта метавонад.
Тартиби додани рутбахои тахассуси, нигох доштани онхо ё баробар намудани онхо хангоми гузаштан ба дигар
мансабхои давлатии хизмати давлатй тавассути Низомномае, ки аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдик карда
мешавад, муайян мегардад.
Барои баъзе намудхои хизмати давлатӣ мувофиқи қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
дигар намудхои рутбаҳои тахассусӣ, унвонҳои ҳарбӣ, рутбаҳои дипломатӣ ва дигар унвонҳои махсус, инчунин либоси низомӣ
ва аломатҳои тафрика ҷорӣ карда шуданаш мумкин аст.
Моддаи 15. Делои шахсии хизматчии давлатӣ. Фехристи хизматчиёни давлатӣ
Адои хизмати давлатй дар делои шахсии хизматчии давлатй кайд карда мешавад. Делои шахсии хизматчии давлатй
аз тарафи хадамоти кадрии макоми дахлдори давлатй бурда мешавад ва ҳангоми ба чои нави хизмати давлатӣ гузаронидани
хизматчии давлатӣ ба хамон чои хизмати давлатӣ фиристода мешавад. Барои як хизматчии давлатӣ якчанд делои шахсӣ
тартиб додан мумкин нест.
Маълумот дар бораи хизматчиёни давлатӣ, аз ҷумла дар бораи хизматчиёне, ки ба захираи пешбарӣ ба мансабҳои
болоии давлатии хизмати давлатӣ дохил карда шудаанд, ба Феҳристи хизматчиёни давлатӣ дарч карда мешавад.
Тартиби бурдани делоҳои шахсӣ ва Феҳристи хизматчиёни давлатӣ мувофиқи қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. Чамъоварӣ ва ба делои шахсӣ ва Фехристи хизматчиёни давлатӣ дарҷ намудани
маълумот дар бораи мансубияти сиёсӣ, динӣ ва хаёти шахсии хизматчии давлатӣ манъ аст.
Моддаи 16. Асос барои катъ шудани хизмати давлатӣ
Хизмати давлатӣ дар мавриди аз кор сабукдуш гардидани хизматчии давлатӣ, аз ҷумла бинобар ба истеъфо ва
нафака баромадан қатъ меёбад.

Ғайр аз асосҳои пешбиникардаи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз кор сабукдуш гардидани хизматчии
давлатӣ бо ташаббуси рохбари макоми давлатӣ дар мавридҳои зерин сурат гирифта метавонад:
1) расидан ба синну соли нихоии дар хизмати давлатӣ будан;
2) қатъ шудани шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
3) гузаштани мӯҳлати ваколат дар мансаби давлатии хизмати давлатӣ ва мӯҳлати шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ;
4) риоя накардани ӯҳдадориву маҳдудиятҳое, ки дар ҳамин қонун пешбинӣ шудаанд;
5) фош кардани маълумоти дороӣ сирри давлатӣ, хизмати ва сирри дигаре, ки бо қонун ҳифз карда мешавад;
6) ба миён омадани ҳолатҳои дигаре, ки дар ин қонун пешбинӣ шудаанд.
Аз кор сабукдуш намудани хизматчии давлатӣ аз тарафи мақоми дахлдори давлатӣ (шахсӣ мансабдор), ки ҳуқуқи ба
мансаби давлатӣ таъин (интихоб) кардан дорад, сурат мегирад.
Дар сурати ғайриқонунӣ аз кор сабукдуш гардидан хизматчии давлатӣ метавонад ҳуқуқашро ба воситаи суд ҳимоя
намояд.
Моддаи 17. Синни ниҳоии дар хизмати давлатӣ будан
Синни ниҳоии дар хизмати давлатӣ будан барои занон 58 сол ва барои мардон 63 сол аст. Дар сурати зарурат
роҳбари мақоми давлатӣ метавонад бо ризояти роҳбари Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
мӯҳлати дар хизмати давлатӣ буданро дароз кунад, вале на зиёда аз панҷ сол.
Баъди расидан ба синну соли мазкур хизматчии давлатӣ метавонад дар мақомоти давлатӣ дар асоси шартномаи
меҳнатии мӯҳлатнок корро давом диҳад.
Моддаи 18. Истеъфои хизматчии давлатӣ
Истеъфо - қатъ ёфтани адои вазифаи хизматчиёни давлатӣ мувофиқи аризаи хаттии онҳо мебошад, ки мансаби
давлатии хизмати давлатии дараҷаҳои олӣ ва якумро ишғол менамоянд.
Барои истеъфо инҳо асос мебошанд:
маҷбур кардани хизматчии давлатӣ ба иҷрои қарорҳои мақоми давлатӣ ё шахсӣ мансабдори болоӣ, ки хилофи
қонунҳо буда, ба давлат, шахсони ҳуқуқи ва воқеӣ зарари моддӣ ё маънавӣ расонида метавонад;
монеаи сиёсӣ барои минбаъд ишғол намудани хизмати давлатӣ;
аҳволи саломати, ки ба иҷрои вазифаҳои хизмати монеъ мешавад ва бо хулосаи тибби тасдиқ карда шудааст.
Истеъфои хизматчии давлатиро мақоми давлатӣ ё шахси мансабдоре, ки ӯро ба ин вазифа таъин кардааст, қабул
мекунад ё онро бо далел рад менамояд. Қарор дар бораи қабул ё рад кардани истеъфо дар мӯҳлати ду ҳафта аз рӯзи дода
шудани аризаи хаттӣ бароварда мешавад. Дар сурати рад кардани истеъфои хизматчии давлатӣ ӯ бояд иҷрои вазифаашро
давом диҳад ва ҳуқуқ дорад ба тартиби пешбининамудаи Кодекси меҳнат аз кор озод карда шавад.
Моддаи 19. Захираи кадрҳои хизмати давлатӣ
Дар мақомоти давлатӣ барои саривақт ишғол намудани мансабҳои холигаштаи хизматчиёни давлатии хизмати
давлатӣ, ҳамчунин барои таъмини пешрафти хизматии-хизматчиёни давлатӣ захираи кадрҳо таъсис дода мешавад.
Захираи кадрҳо аз инҳо ташкил меёбад:
аз хизматчиёни давлатӣ, ки ихтисоси худро такмил додаанд ё давраи таҷрибаомӯзиро гузаштаанд, рутбаи дахлдори
ихтисоси доранд ва аз рӯи натиҷаи санҷиш ба мансаби болотар тавсия шудаанд;
аз мутахассисони мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидораи давлатӣ ва худидораи шаҳраку деҳа,
соҳаҳои истеҳсолӣ, иҷтимоию фарҳангӣ ва илмӣ, инчунин хатмкунандагони муассисаҳои таълимии ихтисосҳои дахлдор.
Тартиби ташкили захираи кадрҳо ва ба роҳ мондани кори онҳо тавассути Низомномаи захираи кадрҳои хизмати
давлатӣ, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд, муайян мешавад.
БОБИ 3. СТАТУСИ ҲУҚУҚИИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ
Моддаи 20. Ӯҳдадориҳои хизматчии давлатӣ
Хизматчии давлатӣ ӯҳдадор аст:
1) сохти конститутсиониро дастгирӣ намояд, талаботи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, инчунин санадҳои меъёрии ҳуқуқи байналхалқиро, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф намудааст,
риоя кунад ва иҷрои онҳоро таъмин созад;
2) ӯҳдадориҳои мансабиашро дар доираи салоҳияти барояш муқаррарнамудаи қонун ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон софдилона иҷро намояд;
3) фармон ва амрҳои роҳбаронро, ки дар доираи салоҳияташон бароварда шудаанд, агар хилофи қонун набошанд,
иҷро кунад;
4) риоя ва ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шаҳрвандонро таъмин намояд;
5) бо шаҳрвандон, роҳбарону кормандон бо эҳтиром муносибат кунад, одоби муоширатро риоя намояд;

6) ба амалу кирдоре роҳ надиҳад, ки ба манфиати хизмати давлатӣ зиён расонда ё обрую мартабаи хизматчии
давлатиро паст карда метавонанд;
7) қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнатӣ, дастурамалҳои хизматӣ, тартиби кор бо ахбороти хизматиро, ки дар мақоми
давлатӣ муқаррар гардидаанд, риоя намояд;
8) дар доираи салоҳиятҳои мансабиаш муроҷиати шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ, дархостҳои вакилони халқро ба
мақомоти давлатӣ ё ба шахсони мансабдор саривақт ва холисона баррасӣ намояд ва онҳоро бо тартиби муқаррарнамудаи
қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳал кунад;
9) сирри давлатӣ, хизмати ва сирри дигари бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзшавандаро, аз ҷумла баъди қатъи
хизмат дар мақоми давлатӣ низ нигоҳ дорад. Шаҳрванд ҳангоми расман дохил шудан ба хизмати давлатӣ, вобаста ба навъи
фаъолияташ, ки ба иҷозати маълумоти дорои сирри давлатӣ зарурат дорад, аз расмияти тартибдиҳии иҷозат мегузарад;
10) маълумоти дар рафти иҷрои вазифаҳои хизмати ба даст овардаашро, ки ба ҳаёти шахсӣ, шаъну эътибори
шаҳрвандон дахл дорад, ошкор насозад ва аз онҳо пешниҳод намудани чунин маълумотро ба ғайр аз мавридҳои
муқарраркардаи қонун, талаб накунад;
11) дараҷаи ихтисосашро, ки барои иҷрои самарабахши вазифаҳои хизмати кофианд, нигоҳ дорад.
Ҳуқуқу ӯҳдадориҳои мушаххаси хизматчиёни давлатӣ дар асоси тавсифномаҳои намунавии ихтисоси муайян карда
мешаванд ва дар низомномаю дастурамалҳои мансаби, ки аз тарафи роҳбарони мақомоти дахлдори давлатӣ дар доираи
қонун ва салоҳиятҳои онҳо тасдиқ мегарданд, инъикос меёбанд.
Моддаи 21. Ҳуқуқҳои хизматчии давлатӣ
Хизматчии давлатӣ ҳуқуқ дорад:
1) аз шахси мансабдоре, ки дороӣ ҳуқуқӣ ба кор қабул намудан ва аз кор сабукдуш кардани хизматчии давлатӣ
мебошад, ба таври хаттӣ ба расмият даровардани ӯҳдадориҳои хизматиаш ва муҳайё кардани шароити муносибро барои
иҷрои онҳо талаб кунад;
2) бо назардошти ихтисос ва муносибат ба иҷрои вазифаҳои хизматӣ мансабаш баландтар ё музди кор ва иловапулӣ
ба он зиёдтар карда шавад:
3) бо делои шахсии худ ва ҳуҷҷатҳои дигар, пеш аз дарҷ кардани онҳо ба делои шахсӣ, шинос шавад, ҳамчунин ба
делои шахсӣ ҳамроҳ, намудани баёноташро талаб кунад;
4) ба мақсади иҷрои вазифаҳои хизматӣ ба тартиби муқарраргардида аз корхонаю муассисаҳо ва ташкилотҳо,
сарфи назар аз шакли моликият, боздид кунад;
5) аз мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, корхонаю муассисаҳо ва ташкилотҳо ахбороти барои иҷрои
вазифаҳои хизматӣ зарурро бо тартиби муқарраргардида талаб карда гирад;
6) аз ҳисоби маблағи буҷети дахлдор таҷдиди тахассус ва такмили маълумот кунад;
7) бо назардошти собиқаи хизматӣ давлатӣ нафақа гирад;
8)дар асоси тақозояш барои радкунии маълумоте, ки шаъну эътиборашро бадном мекунад, тафтишоти хизматӣ
гузаронида шавад;
9) ба иттифоқҳои касаба ва иттиҳодияҳои дигар барои ҳимояи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва
касбиаш, ба истиснои ҳолатҳои пешбиникардаи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон, муттаҳид шавад;
10) ба ҳар мақомот оиди такомули хизматӣ давлатӣ таклифҳо пешниҳод намояд;
11) аз иҷрои супорише, ки он хилофи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, саркашӣ намояд;
12) ба тартиби муқаррарнамудаи қонун истеъфо ёбад ва бо хоҳиши худ аз кор равад;
13) меҳнату саломатиаш ҳифз карда, ба кори пурсамар барояш шароити бехавфу хатар ва зарурии меҳнатӣ муҳайё
карда шавад.
Хизматчии давлатӣ ҳуқуқ дорад ба мақомоти дахлдори давлатӣ ё суд барои ҳалли баҳсҳои вобаста бо хизматӣ
давлатӣ, аз ҷумла аз рӯи масъалаҳои мазмуни тавсифномаҳои додашуда, қабул шудан ба хизматӣ давлатӣ гузаштани он,
амалӣ гардидани ҳуқуқҳои хизматчии давлатӣ, гузаронидан ба вазифаи дигари давлатии хизматӣ давлатӣ ё сабукдуш
гардидан аз вазифа аз рӯи натиҷаҳои аттестатсия, масъулияти интизомии хизматчии давлатӣ, риоя накардани кафолатҳои
ҳимояи ҳуқуқӣ ва иҷтимоии хизматчии давлатӣ, маҳрум кардан аз рутбаи тахассусӣ, холи карда шудан аз хизматӣ давлатӣ
муроҷиат намояд.
Моддаи 22. Маҳдудиятҳои вобаста ба хизматӣ давлатӣ
Хизматчии давлатӣ ҳуқуқ надорад:
1) бо дигар кори музднок дар асоси шароити ишғолкунии мансаби штати, ғайр аз кори педагоги, илмӣ ва фаъолияти
дигари эҷодӣ машғул шавад;
2) шахсан ё ба воситаи шахсони боэътимод бо соҳибкорӣ машғул шавад ва ҳамчунин аз рӯи масъалаҳои вобаста ба
фаъолияти мақоми давлатие, ки дар он ҷо хизмат мекунад ё бевосита тобеъ ё бевосита таҳти назорати он мақом ӯ қарор
дорад, вакили шахсони сеюм бошад. Хизматчии давлатӣ ӯҳдадор аст мутобиқи қонун ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳиссаи (маҷмӯи саҳмияҳои) дар сармояи оинномавии ташкилотҳои тиҷоратӣ қарордоштаи моликияти
худро дар давраи дар хизматӣ давлатӣ буданаш таҳти кафолат ба идораи эътимоднок диҳад.
3) узви мақоми идораи ташкилоти тиҷоратӣ бошад;
4) воситаҳои таъминоти моддию техники, молиявӣ ва ахбороти, дигар захираҳои давлатӣ ва ахбороти хизматиро ба
мақсадҳои ғайрихизматӣ истифода намояд;
5) барои хизмате, ки ба тартиби иҷрои вазифаҳои хизматии худ анҷом додааст, инъомҳо гирад. Дар сурати ҳамчун
шахси расмӣ гирифтани инъоми қиматбаҳо чӣ дар дохили ҷумҳурӣ ва чӣ берун аз ҷумҳурӣ, хизматчӣ бояд онро ба тартиби
муқарраршуда ба давлат супорад;
6) аз ҳисоби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба сафарҳои хизматии хориҷӣ равад, ба истиснои сафарҳои хизматие, ки
мувофиқи шартномаҳои байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё аҳду паймони байни мақомоти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои кишварҳои хориҷӣ, инчунин ташкилотҳои байналхалқӣ сурат мегиранд;
7) дар бонкҳои хориҷӣ ҳисобҳо дошта бошад, ба истиснои ҳисобҳое, ки ба тартиби муқарраршуда бо иҷрои
вазифаҳои давлатӣ дар мамлакатҳои дигар вобастаанд;
8) дар амалҳое, ки кори мақомоти давлатиро халалдор месозанд, иштирок намояд;
9) супоришу дастури хизбҳои сиёси, иттиҳодияҳои ҷамъияти, ташкилотҳои динӣ субъектҳоӣ хоҷагидориро, ки ба
хизмати мақомоти давлатӣ дахл доранд, ба ҷо оварад вазифаи хизматии худро ба манфиати онҳо истифода кунад;
10) бар хилофи манфиати кор нисбати ягон корхонаю муассиса, ташкилот, мақомот, иттиҳодияи шаҳрвандон ё шахси
ҷудогона бадгумон ё хайрхоҳ бошад, бюрократизм, идорабозӣ ва маҳалгароӣ зоҳир намояд;
11) барои дар матбуот, радио ва телевизион нашр шудани мақолаю баромадҳояш, ки дар чорабиниҳои расмӣ ба
сифати хизматчии давлатӣ баён кардааст, ки таҳияи онҳо ба ӯҳдадориҳои вазифавиаш дохил мешавад, ҳаққи қалам гирад;
12) бе огоҳонидани Президеити Ҷумҳурии Тоҷикистон мукофот, унвонҳои фахрӣ ва махсуси давлатҳои хориҷӣ,
ташкилотҳои байналхалқиро қабул намояд.
Хизматчии давлатӣ, ки талаботи ҳамин моддаро вайрон мекунад, аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ дар бораи
зарурати қаъти вайронкорӣ огоҳ карда мешавад. Агар хизматчи давлатӣ баъди як моҳи огоҳӣ гирифтанаш ҳамон
фаъолияташро давом дихад, бояд аз хизмат давлатӣ сабукдуш карда шавад.
Моддаи 23. Маълумот дар бораи даромад ва вазъи амволии хизматчии давлатӣ
Хизматчии давлатӣ ҳангоми дохил шудан ба хизмати давлатӣ ва баъдан вазифадор аст, ки ҳар сол ба мақомоти
дахлдори андоз ба тартиби муқаррарнамудаи қонун дар бораи даромадаш амволи арзишдори манқул ва ғайриманқул, пули
дар бонк доштааш ва коғазҳои қиматдор ӯҳдадориҳои молиявӣ, аз ҷумла дар хориҷа, декларатсия пешниҳод намояд. Дар
декларатсия бояд маълумот оид ба амволи аъзои оила зикр шуда бошад.
Пешниҳод накардани декларатсия ё дар он зикр намудани маълумоти нодуруст барои ба хизмати давлатӣ қабул
нашудан ё худ сабукдуш гардидан аз вазифа асос шуда метавонад.
Мазмуни ин декларатсия набояд ошкор карда шавад, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонун пешбинӣ намудааст.
Моддаи 24. Масъулияти хизматчии давлатӣ
Барои вазифаҳояшро иҷро накардан ё бояду шояд иҷро накардани хизматчии давлати (гуноҳи вазифагӣ) мақом ё
роҳбаре, ки ҳуқуқи ба мансаби давлатии хизмати давлатӣ таъин кардани хизматчии давлатиро дорад, мувофиқи Кодекси
меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизматчии давлатӣ ҷазои интизомӣ дода шуда метавонад. Ғайр аз ин нисбати ӯ мумкин аст
чораҳои зерини таъсиррасонии интизомӣ истифода бурда шаванд:
Огоҳӣ дар бораи пурра ба мансаб мувофиқ набудани вай;
то як сол мавкуф гузоштани додани рутбаи навбатӣ.
Хизматчии давлатӣ, ки гуноҳи вазифагӣ содир намуда ва он сабаби ҳалок шудани одам ё ба шахси ҳуқуқи ё воқеӣ
расидани зарари калони моддӣ ва ё маънавӣ шудааст, бо талаби мақоми ваколатдори давлатӣ аз иҷрои ӯҳдадориҳои
вазифавӣ муваққатан дур карда шуда метавонад.
Қарор дар бораи аз иҷрои ӯҳдадориҳои вазифавӣ дур кардани хизматчии давлатӣ аз тарафи роҳбари мақоми
дахлдори давлатӣ қабул карда мешавад.
Дур кардан аз иҷрои вазифаҳои хизмати набояд аз мӯҳлати тафтишоти хизмати, ки он ду моҳро ташкил медиҳад,
зиёд бошад. Тартиби гузаронидани тафтишоти хизмати бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда
мешавад.
Агар тафтишоти хизмати қонунӣ будани аз иҷрои ӯҳдадориҳои вазифавӣ дур карда шудани хизматчии давлатиро
тасдиқ намояд, маводи тафтишот бояд ба мақомоти дахлдори салоҳиятнок супорида шаванд.
Агар дар натиҷаи тафтишоти хизмати қонунӣ будани аз иҷрои ӯҳдадориҳои вазифагӣ дур карда шудани хизматчии
давлатӣ тасдиқ нагардад, он қарор бекор карда мешавад.
Тартиби татбиқи ҷазоҳои интизомӣ ва нисбати онҳо шикоят карданро қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар
мекунанд.

Хизматчии давлатӣ бояд дар доираи салоҳиятҳояш амал намояд. Дар сурате, ки ба қонунӣ будани фармону амр ва
дастурҳои барои иҷро гирифтааш шубҳа кунад вай бояд фавран дар шакли хаттӣ ба роҳбари бевоситааш ва шахси
мансабдори фармону амр ва дастурдода муроҷиат намояд ва дар сурати тасдиқ шудани чунин фармону амр ва дастур ба
шахси мансабдори болои хабар диҳад. Агар шахси мансабдори болоӣ дурустии амру фармон ва дастури мазкурро хаттӣ
тасдиқ намояд, хизматчии давлатӣ вазифадор аст онҳоро иҷро кунад, ба шарте, ки он бо иҷрои амале вобаста набошад, ки ба
тартиби маъмурӣ ва ҷиноӣ мавриди ҷазо аст.
Масъулият барои оқибатҳои иҷрои амру фармон ва дастури ғайриқонунӣ ба зиммаи шахси мансабдоре гузошта
мешавад, ки онҳоро тасдиқ кардааст.
Хизматчии давлати барои амал ё беамалиаш, ки боиси поймол шудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон
мегардад, ба чавобгарии пешбиникардаи қонунгузориӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон кашида мешавад.
Хизматчии давлатӣ метавонад бо ҳамаи материалҳое, ки вобаста ба ҷавобгарӣ кашида шудани ӯ мебошанд, шинос
шавад.
Нисбати амал ва қарори мақоми давлати (шахси мансабдор) хизматчии давлатии ба ҷавобгарӣ кашидашуда ба
мақоми болоии давлати (шахси мансабдор) ё суд шикоят карда метавонад.
БОБИ 4. КАФОЛАТҲО ВА ҲАВАСМАНДКУНИИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ
Моддаи 25. Кафолатҳои хизматчин давлатӣ
Давлат ба хизматчии давлати инҳоро кафолат медиҳад:
1) шароити коре, ки иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии ӯро таъмин менамояд;
2) пардохти музди меҳнат ва дигар пардохтҳо (таъминоти пули), ки қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардаанд;
3) рухсатии ҳарсолаи пулакӣ;
4) ёрии бепули тиббӣ ба хизматчӣ ва аҳли оилаи ӯ дар муассисаҳои давлатии нигаҳдории тандурустӣ, аз ҷумла баъди
ба нафақа баромадани ӯ;
5) такмили дониш ва баланд бардоштани дараҷаи тахассус бо ҳифзи музди миёнаи меҳнат аз рӯи вазифаи
ишғолкарда дар тамоми давраи таълим;
6) суғуртаи ҳатмии давлати барои ҳолатҳои беморӣ ё гум кардани қобилияти меҳнатӣ, ҳалокшавӣ ё расонидани
зарар ба саломатӣ ва амволи ӯ вобаста ба иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии вай;
7) нафақаи хизматчии давлати ва таъмини нафақаи аъзои оилаи хизматчии давлати дар ҳолати фавти ӯ вобаста ба
иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии вай;
8) ҳимояи худи ӯ ва аъзои оилаи ӯ аз зуроварӣ, таҳдид, дигар амалиёти ғайриқонунӣ бинобар иҷрои ӯҳдадориҳои
вазифавӣ бо тартиби муқарраркардаи қонун.
9) суботи мақоми ишғолкарда ва имконияти камолоти хизматчии давлати, таъмини идомоти хизмати давлатӣ.
Ба хизматчии давлати тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон хароҷот ва дигар ҷубронпулиҳои
вобаста ба сафарҳои хизмати, қабул ба хизмати давлати, гузарондан ба мансаби давлатии мақоми дигари давлати,
фиристодан ба хизмати давлатии ҷои дигар, инчунин вобаста ба ҳамин хароҷоти нақлиёт ва хонапулӣ пардохта мешавад.
Хизматчии давлатиро ба кори доими бидуни хоҳиши вай гузарондан мумкин нест. Ба хизматчии давлати вобаста ба
шароити адои хизмати давлати дар ҳолатҳо ва тартиби муқарраркардаи санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
нақлиёти хизмати ё ҷубронпулии хароҷоти нақлиёт дода мешавад.
Хароҷоти вобаста ба додани кафолатҳое, ки ҳамин модда пешбинӣ менамояд, аз ҳисоби маблағи буҷетҳои дахлдор
сурат мегирад.
Музди меҳнат, нафақа ва дигар пардохтҳои хизматчии давлати ба тартиби муқарраркардаи қонун ва санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон индексатсия карда мешавад.
Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои хизматчии давлати кафолатҳои дигарро низ пешбинӣ карда метавонанд.
Дар сурати вафоти хизматчии давлатии коркунанда ё тибқи моддаи 32 ҳамин қонун банафақа баромада ба аъзои
оилаи ӯ дар хаҷми мутобиқан дувоздаҳ ва даҳ маоши вазифавии ҷои охирини хизматаш дар мақоми давлати кӯмакпулии
яквақта дода мешавад.
Дар сурати сабукдуш шудан аз вазифа бинобар содир намудани амали зиддиқонунӣ, аз ҷумла барои доимо иҷро
накардани вазифаҳо ҳуқуқ ба кафолатҳо ва ҷубронпулиҳое, ки ҳамин модда пешбинӣ кардааст, нигоҳ дошта намешавад.
Иваз шудани роҳбарияти мақомоти ҳокимияти давлати барои бо ташаббуси роҳбарияти нав қатъ кардани иҷрои
вазифаҳои хизматчиёни давлати, ба истиснои хизматчиёни ишғолкардаи мансабҳои категорияҳои олӣ ва якум, асос шуда
наметавонад.
Моддаи 26. Кафолати хизматчии давлатӣ дар мавриди барҳам хурдан ё ихтисор шудани шумора ё штати
кормаддони мақоми давлатӣ

Ҳангоми барҳам додани мақоми давлати ё ихтисор шудани штат ё шумораи кормандони он бинобар агар ба
хизматчии давлати додани кор дар ҳамон мақоми давлати ғайриимкон бошад, ба ӯ бо назардошти касб, дараҷаи тахассус ва
мансаби пештар ишғолкардааш дар дигар мақоми давлатӣ мансаби дигари давлатӣ пешниҳод карда шавад.
Дар сурати набудани имконияти таъмини кор барои хизматчии давлатӣ, ки ба мӯҳлати номаълум шартномаи
(қарордоди) меҳнатӣ бастааст, такмили дониш (ихтисоси дигар омӯхтан) бо ҳифзи таъминоти пули мувофиқи мансаби
давлатии хизмати давлатӣ, ки то озод шуданаш ишғол мекард ва бефосилагии собиқаи меҳнатӣ бо минбаъд муҳайё намудани
имконияти ишғол кардани мансаби дахлдори давлатии хизмати давлатӣ кафолат дода мешавад.
Ҳангоми аз кор сабукдуш гардидан бинобар барҳам хурдани мақоми давлатӣ, ихтисор шудани штат ё шумораи
кормандон ба хизматчии давлатӣ:
аз рӯи мансаби пештар ишғолкардааш дар давоми се моҳ музди миёна (бидуни ҳисоби кӯмакпулии аз кор рафтан)
дода мешавад;
ба тартиб ва шартҳои муайянкардаи қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯмакпулӣ ба
сабаби бекорӣ дода мешавад;
маоши вазифавие, ки аз ҷои пештараи кораш мегирифт, баъди гузарондан ба кори дигар ҳам бевосита дар дастгоҳи
мақомоти зикрёфта, ҳам дар дигар ташкилотҳо, муассисаҳо, корхонаҳои давлатӣ, аз ҷумла ҳангоми таъин кардани ӯ ба
мансабҳои дахлдори хизмати давлатӣ нигоҳ, дошта мешавад, агар маоши вазифавии ҷои нав назар ба ҷои кори пештарааш
кам бошад;
дар сурати ба ҷои дигар ба кор гузарондан ба ӯ дар ҳаҷми маоши вазифавии ҷои пештарааш кӯмакпулии яквақта
дода мешавад. Кӯмакпулии яквақта ба ҳар аъзои оила, ки бо вай ҳамроҳ, мебошанд, дар ҳаҷми чоряки кӯмакпулие, ки
корманд мегирад, пардохта мешавад. Дигар ҷубронпулиҳои вобаста ба ҷои нави кор рафтани худи корманд ва аъзои оилаи ӯ
мувофиқи тартиби умумӣ пардохта мешавад;
ҳуқуқи хизматрасонии тиббӣ дар ҳамон муассисаҳои табобатие, ки ба ӯ то ба мансаби нав ба кор
гузаронидашуданаш расонида мешуд, нигоҳ дошта мешавад;
ҳуқуқи пеш аз мӯҳлат ба нафақа баромадан аз рӯи синну сол дода мешавад, вале на пештар аз ду сол то мӯҳлати
тавассути қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраркардаи баромадан ба нафақа дар сурати мавҷуд будани собиқаи умумии
меҳнатӣ барои мардҳо 25 сол, барои занҳо - 20 сол ва ба шарте, ки собиқаи кораш ҳамҷун хизматчии давлатӣ аз 10 сол кам
набошад.
Дар сурати набудани имконияти додани кор ба хизматчии давлатӣ мувофиқи касбу ихтисосаш хизматчии давлатӣ дар
Феҳристи хизматчиёни давлатӣ (бо зикри дар "захира") бо ва нигоҳ доштани бефосилагии собиқаи хизмати давлатӣ дар
давоми як сол боқи мемонад.
Моддаи 27. Музди меҳнати хизматчии давлатӣ
Музди меҳнати хизматчии давлатӣ бояд барои мустақилона иҷро кардани ӯҳдадориҳои мансабии ӯ шароити кофии
моддиро фароҳам созад, барои бо кадрҳои салоҳиятноку таҷрибанок таъмин намудани мақомоти давлатӣ мусоидат намояд,
омили меҳнатӣ поквиҷдонона ва ташаббускоронаи онҳо бошад.
Музди меҳнатӣ хизматчии давлатӣ аз маоши мансабӣ, иловапулиҳо ба маоши мансабӣ барои рутбаи тахассусӣ ва
собиқаи хизмат иборат мебошад.
Иловапулӣ ба маоши мансабӣ барои рутбаи тахассусӣ ҳар моҳ дар ҳаҷми зерин пардохта мешавад (ба ҳисоби фоизи
маоши мансабӣ):
Мушовири хақиқии 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

25
22
21
20
18
17
15
14
12
10

23

Ба хизматчии давлатӣ, ки дигар намудҳои рутбаҳои тахассусӣ ва унвонҳои махсус (рутбаи дараҷавӣ, дараҷаи
тахассусӣ, унвони ҳарбӣ, рутбаи дипломатӣ) дорад, мувофиқи интихоби ӯ танҳо як иловапулӣ дода мешавад.
Иловапулӣ ба маоши мансабӣ барои собиқаи хизмат бо назардошти иловапулӣ барои рутбаи тахассусӣ ҳар моҳ дар
ҳаҷми зерин пардохта мешавад (ба ҳисоби фоизи маоши мансабӣ):

аз 1 то 3 сол
аз 3 то 5 сол
аз 5 то 10 сол
аз 10 то 20 сол
аз 20 сол ва зиёда аз он

5
10
15
20
25

Иловапулӣ барои иҷрои корҳои махсусан муҳим ва комёбиҳои калони меҳнатӣ ба хизматчии давлатӣ бо тартиби
муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.
Шартҳо ва тартиби пардохти музди меҳнати хизматчиёни давлатӣ аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муайян карда мешавад.
Моддаи 28. Ҳисоб кардани собиқаи хизмати давлатӣ
Ба собиқаи хизмати давлатии хизматчии давлатӣ, ки барои гирифтани иловапулӣ барои собиқаи хизмат, рухсатии
иловагии пулакӣ, таъини нафақа ва дигар пардохтҳо ҳуқуқ медиҳад вақти кор дар мақомоти давлатӣ (аз ҷумла дар
мансабҳои интихоби) ва дар мансабҳои мақомоти худидораи шаҳрак ва деҳа дохил мегардад. Ба ин собиқаи кор дигар
давраҳои фаъолияти меҳнатӣ тибқи Низомномае, ки Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ
мекунад, ҳамроҳ карда мешавад.
Моддаи 29. Мукофотони барои меҳнатӣ поквиҷдонона
Хизматчиёни давлатӣ барои бомуваффақият ва аз рӯи виҷдон иҷро намудани ӯҳдадориҳои мансабӣ, хизмати
бардавому бенуксони давлатӣ, иҷрои супоришҳои махсусан муҳиму мураккаб мукофотонида мешаванд. Намудҳои
мукофотонӣ ва тартиби татбиқи онҳо бо қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мегарданд.
Моддаи 30. Рухсатии хизматчии давлатӣ
Ба хизматчии давлатӣ рухсатии ҳарсолаи пулакии давомнокиаш на камтар аз 24 рӯзи таквимӣ муқаррар карда
мешавад.
Дар сурати зиёда аз 5,10 ва 15 сол будани собиқаи кор дар хизмати давлатӣ мӯҳлати рухсатии пулакӣ мувофиқан 3,6
ва 10 рӯзи тақвимӣ изофа мешавад, агар дар қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолатҳои дигар
муайян нашуда бошад.
Рухсатии ҳарсолаи пулакӣ ва рухсатии иловагии пулакӣ ҷамъ карда мешавад ва бо хоҳиши хизматчии давлатӣ
мумкин аст, ки қисм-қисм дода шавад. Зимнан давомнокии ҳар як қисми рухсатӣ набояд аз 12 рӯзи тақвимӣ кам бошад.
Хизматчии давлатӣ ҳар сол барои гирифтани рухсатии бепул ба мӯҳлати на бештар аз 60 рӯзи тақвимӣ ҳуқуқ дорад.
Моддаи 31. Таъминоти иҷтимоию маишии хизматчиёни давлатӣ
Хизматчиёни давлатӣ ба тартиби муқарраршуда аз фонди давлатӣ бо манзил таъмин карда мешаванд, онҳо барои ба
навбати аввал гузарондани телефони квартира ҳуқуқ доранд.
Ба хизматчиёни давлатие, ки барои беҳтар кардани шароити манзил эҳтиёҷ доранд, тибқи қонунҳои ҷорӣ барои
сохтани манзили шахсӣ ва кооперативи қитъаи замин дода мешавад ё барои харидан ё сохтани манзил ба мӯҳлати то 20 сол
қарз дода мешавад. Шартҳои додани қарзро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.
Ба хизматчиёни давлатии категорияҳои олӣ ва якум барилова 20 мураббаъметр манзил барои ҳуҷраи кори дода
мешавад.
Ба хизматчии давлатӣ, ки на камгар аз 10 сол дар хизмати давлатӣ кор кардааст, хона истиқоматии ишғолкардааш
дар бинои фонди манзили давлатӣ ҳамчун моликият бепул дода мешавад.
Моддаи 32. Таъмини нафақа ва кӯмакпулӣ ба хизматчиёни давлатӣ
Таъмини нафақаи хизматчиёни давлатӣ мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони ҶТ» амалӣ гардонида мешавад.
Ба хизматчии давлатӣ ҳангоми ба нафақа баромадан дар сурати мавҷуд будани на камтар аз 10 соли собиқаи
хизмати давлатӣ дар ҳаҷми маоши даҳмоҳаи вазифавӣ кӯмакпулии яквақта дода мешавад.
Ба хизматчии давлатие, ки маъюби гурӯҳи якум ё дуюм шудааст ва барои таъин кардани нафақаи хизматчии давлати
собиқаи кори зарурӣ дорад, нафақаи маъюбӣ тибқи ҳамин модда таъин карда мешавад.
Ба хизматчии давлатие, ки ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизмати дар натиҷаи латхурии меҳнатӣ ё бемории касбӣ маъюб
шудааст, нафақаи маъюбӣ сарфи назар аз собиқаи умумии меҳнатӣ таъин карда мешавад.
Ба хизматчии давлатие, ки дар як вақт ба нафақаҳои гуногуни давлатӣ ҳуқуқ дорад, бо интихоби ӯ як нафақа таъин
(аз нав таъин) карда мешавад.

Дар ҳолати фавти хизматчии давлатӣ таъминоти нафақаи аъзои оилаи ӯ тибқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
нафақа сурат мегирад.
БОБИ V. ҚОИДАҲОИ ИНҲОӢ
Моддаи 33. Стандартҳоӣ хизмати давлатӣ
Стандартҳои хизмати давлатӣ тартиби аз тарафи хизматчиёни давлатӣ иҷро намудани ваколатҳои мансабӣ,
бароҳмонии коргузорӣ, таъминоти ахбороти мақомоти давлатӣ ва хизматчиёни давлатӣ ва иҷрои расмиёти дигарро, ки бо
хизмати давлатӣ вобастаанд, муайян мекунанд.
Тартиби таҳия ва тасдиқи стандартҳои хизмати давлатиро қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон муайян мекунанд.
Моддаи 34. Ҷавобгари барои вайрон кардани қонунгузории хизмати давлатӣ
Шахсоне, ки дар вайрон кардани қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати
давлатӣ гуннаҳкоранд, тибқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш.Душанбе 13 ноябри соли 1998
№677.

Э. РАҲМОНОВ

ҚАРОРИ МАҶЛИСИ ОЛИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Оиди тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ»
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1998, №22, мод. 298)
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз рӯзи нашри расмиаш мавриди амал қарор дода
шавад.
2. То ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» мутобиқ гардонидани қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон, қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда дар ҳамон қисмҳое, ки хилофи ин Қонун нестанд, мавриди
татбиқ қарор мегиранд.
3. Муқаррар карда шавад, ки мувофиқи моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз
рӯи озмун ишғол намудани вазифаҳои давлатии холии хизмати давлатӣ аз 1 июли соли 1999 оғоз меёбад.
4. Талаботи моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» дар бобати бастани шартномаи
(қарордоди) меҳнатӣ нисбати шахсоне, ки дар лаҳзаҳои қувваи эътибор пайдо намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи хизмати давлатӣ» дар хизмати давлатӣ мебошанд, татбиқ намегардад.
5. Муқаррар карда шавад, ки ба стажи хизмати давлатӣ вақти кор дар мақомоти ҳизбӣ, касабавӣ ва комсомолӣ, аз
ҷумла дар вазифаҳои интихобӣ то 9 сентябри соли 1991 дохил карда мешавад, ба истиснои шахсоне, ки хизмати техникиро
ба ҷо оварда, кори ин мақомотро таъмин мекарданд.
6. Амали банди 4 қисми якум, қисмҳои шашум ва ҳаштуми моддаи 25, қисми сеюми моддаи 31 ва моддаи 32 Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» нисбати шахсоне, ки дар вақти мавриди амал қарор гирифтани ин Қонун
ба нафақа баромадаанд, инчунин нафақахуроне, ки дар хизмати давлатӣ мебошанд, татбиқ карда шавад.
7. Дар мӯҳлати ду моҳ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Раёсати хизмати давлатӣ таъсис дода шавад.
8. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:
дар мӯҳлати се моҳ:
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» мутобиқ гардонидани қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон таклифҳо пешниҳод намояд;
қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» мутобиқ,
гардонад;
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Низомномаро дар бораи ҳисоб кардани стажи хизмати давлатӣ барои тасдиқ
пешниҳод намояд;
дар мӯҳлати шаш моҳ:
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиби истифодабарӣ ва шикоят дар бораи ҷазои интизомие, ки
ба хизматчиёни давлатӣ дода мешавад, таклиф пешниҳод кунад;

санадҳои меъёрии ҳуқуқиро тибқи ваколатҳое, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ»
муайян кардааст, таҳия ва тасдиқ, кунад.
Аз нав дида баромадан ва бекор кардани санадҳои меъёрии ҳуқуқҳоеро, ки хилофи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи хизмати давлатӣ» мебошанд, аз тарафи вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон таъмин намояд.
Раиси Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе 13 ноябри соли 1998
№678
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