
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.  

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. 
 

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. 

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. 

 

3. 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.  

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.     

 
 



Замима 

ба  Қоидаҳои  гузаронидани  баҳодиҳии 
фаъолияти  хизматчии давлатии                                                                                       

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Варақаи 

баҳодиҳии  фаъолияти  хизматчии  давлатӣ 
_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

                                               (номи мақоми давлатӣ) 

                         1. Маълумоти асосӣ 

Насаб, ном, номи падар__________________________________________________ 
Мансаб ва номи воҳиди сохторї___________________________________________ 
Санаи таъин шудан ба мансаб ____________________________________________ 
Давраи фаъолият, баҳогузорї  карда мешавад______________________________ 
Насаб, ном ва номи падари роҳбари воҳиди сохторї ва мансаби ишѓолнамуда__ 
_________________________________________________________________________ 
Насаб, ном ва номи падар ва мансаби ишѓолнамудаи дигар иштирокдорони баҳодиҳии 
фаъолият____ 
Санаи баҳодиҳии фаъолият______________________________________________ 
 

2. Муайян намудани сатҳи самаранокии иљрои уҳдадориҳои мансабии 
хизматчии давлатї 

р/т 
Вазифаҳои мушаххаси хизматчии давлатї , ки дар дастурамали мансабї 
пешбинї шудаанд 

 

Баҳо 
    

1   
2   
3   

4   

5   
6   
7 Уҳдадориҳои дигар  

 Баҳои умумї (ҳамагї)  

                                                                                                 Баҳои миёна 

              3. Баҳодиҳии  сифатҳои касбї 

р/т Нишондодҳо Баҳо 
1 Донишҳои касбї  

2 Донишҳои сиёсї  

3 Донистани забони давлатї  
4 Сифати иxрои уҳдадориҳои мансабї  

  Баҳои умумї (ҳамагї)  

 Баҳои миёна  

                  

4. Баҳодиҳии ќобилияти корї 

р/т Нишондодҳо  Баҳо 
1 Rобилияти таҳлилї   

2 Маҳорати ифодаи фикр (шифоҳї ва хаттї)  

3 Сатҳи ҳамкорї ва муошират  

4 Ташабббускорї  
5 Маҳорати банақшагирӣ ва ташкили кор   

6 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 таҷдиди назар намудани дастурамали мансабӣ  

     
   
   

   
   

   

                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 баҳодиҳии фаъолият 

_____________________                       ___________________      
______________________________ 
Мансаб                    имзо                               насаб, ном, номи падар 
__________________________________________________________________                                                                 
имзо                                       насаб, ном, номи падар 

 

      

Мансаб                        имзо                                      насаб, ном, номи падар      

 

9.Шиносоии хизматчии давлатї бо натиxаи баҳодиҳии 

фаъолият ва ҳайати эродҳо (агар мављуд бошад) 

 

 

Роҳбари мақоми давлатӣ     имзо, сана  ҳарфи аввали ном ва насаб 
     
     
     

    «----» --------------соли------------- 

  
 
 
 
 

  


