
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»   фармон   медиҳам: 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
 



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. 



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. 

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: 

– 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. 

 
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. 
 

 


