
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. 

 

Муовини сардори Раёсат                            Г. Қосимов 
                                             

          ш. Душанбе 
аз  12 майи соли 2011, №64 
 

  



 Аз 20 июни соли 2011, Бо фармоиши  
    №614 дар Вазорати адлияи             Раёсати хизмати давлатии назди 

    Ҷумҳурии Тоҷикистон                      Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  

    ба   қайди   давлатӣ аз майи 12 соли 2011, №64 

    гирифта     шудааст 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. 



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; 

- 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 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. 

 

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. 

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. 

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. 



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 

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; 

- 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. 

 
 

 


