
RАРОРИ 

ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

аз  4 сентябри соли 2014, №579               ш. Душанбе 
 

«Дар бораи Дастури методӣ  оид  ба  таҳияи  низомномаҳои дастгоҳи 

марказӣ, воњидњои сохтории он ва  воҳидҳои тобеи мақоми иљроияи 

марказии  ҳокимияти  давлатӣ» 
 

Мутобиқи  моддаи 17  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

низоми мақомоти  идоракунии  давлатии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон» ва бо 

мақсади  танзими фаъолияти воҳидҳои сохтории мақомоти  иҷроияи 

марказии ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати  

Ҷумҳурии  Тоҷикистон    қ а р о р     м е к у н а д: 
 

1. Дастури методӣ оид ба таҳияи низомномаҳои дастгоҳи марказӣ, 

воҳидҳои сохтории он ва воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи марказии  

ҳокимияти  давлатӣ  тасдиқ карда  шавад (замима мегардад). 

2. Мақомоти  иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ низомномаҳои 

дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохтории он ва воҳидҳои тобеъро мутобиқи  

Дастури методии мазкур таҳия ва тасдиқ  намоянд. 

3. Назорати иҷрои Қарори мазкур ба зиммаи Агентии хизмати 

давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор карда шавад. 
 
 
 

    Раиси 

Ҳукумати Ҷумҳурии 

         Тоҷикистон                   Эмомалӣ   Раҳмон 
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Бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 4 сентябри соли 2014,  №579 
тасдиқ шудааст 

 
Дастури методӣ 

оид  ба  таҳияи низомномаҳои  дастгоҳи 
марказӣ, воҳидҳои сохтории он ва воҳидҳои тобеи 
мақоми иҷроияи  марказии  ҳокимияти  давлатӣ 

 
1. Муқаддима 

 
1. Мутобиқи  моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

низоми мақомоти  идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои 
таъмини фаъолияти мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ва 
амалӣ намудани ваколатҳои он дастгоҳи марказии мақоми иҷроияи 
марказии ҳокимияти давлатӣ (минбаъд - дастгоҳи марказӣ) таъсис дода 
мешавад. 

2. Воҳидҳои сохтории дастгоҳ ва воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи 
марказии ҳокимияти давлатӣ вобаста ба функсия, ваколат ва шумораи 
ниҳоии кормандон метавонанд дар шакли зерин ташкил карда шаванд: 

- сарраёсат; 
- раёсат; 
- шӯъба; 
- бахш. 
3. Воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ шахси ҳуқуқӣ ба ҳисоб 

нарафта, хамчун воҳидҳои ташкилию иҷроия, таъминкунанда ва 
батанзимдароварандаи фаъолияти дастгоҳи марказӣ буда, қисми 
таркибии ҷудонашавандаи он ба ҳисоб мераванд. 

4. Дастури методӣ оид ба таҳияи низомномаҳои дастгоҳи марказӣ, 
воҳидҳои сохтории он ва воҳидҳои тобеи мақоми иҷроияи марказии 
ҳокимияти давлатӣ (минбаъд - Дастури методӣ) қоидаҳои ягонаи таҳияи 
низомномаҳои дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохтории он, воҳидҳои тобеи 
мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ (минбаъд - низомномаи 
дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ), тартиби фаъолият, меъёрҳои  
ҳуқуқӣ,  ташкилӣ, вазифаҳо, функсияҳои онҳоро  муайян  менамояд. 

5. Мақоми  иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ низомномаҳои 
дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохториро бо риояи талаботи Дастури 
методии мазкур таҳия мекунад. 

 
2. Тартиби таҳия ва барасмиятдарории низомномаҳои дастгоҳи  

марказӣ  ва  воҳидҳои  сохторӣ 
6. Низомномаҳои дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохтории мақоми 

иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ ҳуҷҷати асосии муайянкунандаи 
тартиби ташкили фаъолияти дасттоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ, 
вазифаю функсияҳо, ҳуқуқӣ ва масъулияти онҳо мебошад. 



7. Низомномаҳои дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ дар асоси 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи низоми мақомоти  идоракунии давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон», Низомномаи мақоми давлатӣ ва дигар санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти хусусиятҳои хоси 

фаъолият таҳия карда мешаванд. 

8. Дар низомномаҳои дасттоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ бояд 

тақсимоти вазифаю функсияҳои барои мақоми давлатӣ  муқарраршуда   

мақсаднок   пешбинӣ  карда  шаванд. 

9. Лоиҳаи Низомномаи дастгоҳи марказӣ аз ҷониби  хадамоти 

кадрӣ, низомномаҳои воҳидҳои сохторӣ бошанд, аз ҷониби роҳбарони 

бевоситаи онҳо дар мувофиқа бо ҳуқуқшинос, хадамоти кадрӣ, 

муовинони дахлдори роҳбари мақоми давлатӣ таҳия шуда, барои тасдиқ 

ба  роҳбари  мақоми  давлатӣ  пешниҳод  карда  мешавад. 

Роҳбарони  мақомоти  давлатӣ  мувофиқан бо фармоиши (қарори) 

худ низомномаҳои дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохториро тасдиқ 
менамоянд. 

10. Дар қисми болоии тарафи рости саҳифаи якуми низомномаҳои 

дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ дарҷ карда мешавад: Бо 

фармоиши (қарори) вазири/раиси/директори/сардори (номи пурраи 

мақоми давлатӣ нишон дода мешавад) аз_______ соли 20__№____ тасдиқ  
шудааст. 

11. Дар мобайни саҳифаи якум навишта мешавад: Низомномаи 

дастгоҳи марказӣ/ сарраёсати/ раёсати/ шӯъбаи/ бахши дастгоҳи 
марказии/ вазорати/ кумитаи давлатии/ кумитаи/ агентии/ хадамоти/ 

саридораи  (номи  пурраи  мақоми  давлатии  дахлдор). 

12. Дар Низомнома бобҳо ва бандҳо пешбинӣ гардида, вазифа ва 

функсияҳо дар доираи фаъолияти мақоми давлатӣ, воҳидҳои сохтории 

он бе такрорёбии вазифаю функсияҳои дигар воҳидҳои сохторӣ, 

мушаххас, тавре нишон дода мешаванд, ки татбиқи онҳо имконпазир 
мебошад. 

13. Бобҳои Низомнома бояд тартиби амалигардонии роҳбарӣ ба 

дастгоҳи марказӣ, воҳидҳои сохторӣ, робита бо дигар воҳидҳои сохторӣ, 

мақомоти  давлатӣ, муассиса ва ташкилоту корхона, масъалаҳои 

ташкилӣ, ҳуҷҷатгузорӣ, назорат ва санҷишро дар бар гиранд. 

14. Бо низомномаҳои дастгоҳи  марказӣ ва воҳидҳои сохторӣ бояд 

ҳамаи хизматчиёни давлатӣ, ҳайати техникӣ ва хизматрасон шинос  
карда  шаванд. 

15. Низомномаҳо дар ду нусха тартиб дода шуда, як нусха дар 

воҳиди  сохторӣ ва  хадамоти  кадрӣ  нигоҳ  дошта  мешаванд. 
16. Роҳбарии методӣ оид ба таҳия, назорати саривақтии аз нав дида 

баромадани низомномаҳоро хадамоти кадрии мақоми давлатӣ анҷом  
медиҳад. 



17. Аз нав баррасӣ ва тасдиқ намудани низомномаҳо ҳангоми 
таҷдиди сохтори идора, дигар шудани вазифаю функсияҳо, 
азнавтақсимкунии ӯҳдадориҳои мансабӣ байни  хизматчиёни  давлатӣ  
ба  амал  бароварда  мешавад. 

 
3. Талабот ба сохтор ва мазмуни низомномаҳои дастгоҳи марказӣ  ва  

воҳидҳои  сохторӣ 
 
18. Низомномаи дастгоҳи марказӣ аз бобҳои 1. Муқаррароти умумӣ, 

2. Сохтор ва тартиби ташкили дастгоҳи марказӣ, 3. Вазифаҳо ва 
функсияҳои асосии дастгоҳи марказӣ, 4. Ҳуқуқҳои роҳбарони воҳидҳои 
сохтории дастгоҳи марказӣ, 5. Воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ ва 6. 
Муқаррароти хотимавӣ иборат мебошад. 

19. Боби 1 «Муқаррароти умумӣ» чунин бандҳоро дар бар мегирад: 
- Низомномаи дастгоҳи  марказӣ (номи мақоми давлатӣ мушаххас 

нишон дода мешавад) (минбаъд-Низомнома) дар асоси Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таҳия гардида, вазъи ҳуқуқӣ, ташкилӣ, сохтор, вазифаҳо, 
функсияҳо, тартиби фаъолияти дастгоҳи марказиро (номи пурраи 
мақоми давлатӣ) (минбаъд - дастгоҳ) муайян намуда, масъалаҳои 
умумиро вобаста ба фаъолияти дастгоҳи марказӣ ба танзим медарорад; 

- мутобиқи  моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
низоми мақомоти  идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
дастгоҳи марказӣ таъминоти ҳуқуқӣ, ташкилӣ, илмию таҳлилӣ, 
иттилоотӣ ва дигар намудҳои таъмини  фаъолиятро  амалӣ  менамояд; 

- дастгоҳи марказӣ дар фаъолияти худ Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон 
онҳоро эътироф намудааст, қонунҳои конститутсионӣ, кодексҳо, 
қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва 
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои 
Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарору 
фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои ҳайати 
мушовара, инчунин Низомномаи  мазкурро  ба  асос  ва  роҳбарӣ  
мегирад; 

- дастгоҳи марказӣ дорои моликияти дахлдор, ки барои 
амалигардонии  фаъолияти  он  пешбинӣ  шудаанд,  мебошад; 

- маблағгузории дастгоҳи марказӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷети 
ҷумҳуриявӣ, ки дар Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 
дахлдор бо сатри алоҳида нишон дода мешавад, инчунин аз ҳисоби 
маблағҳои тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда, сурат мегирад; 



- дастгоҳи марказӣ шахси ҳуқуқӣ буда, мӯҳр бо тасвири Нишони 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва номи худ бо забони давлатӣ ва дигар 

мӯҳр, штамп ва варақаҳои (бланкаҳои) намунаи муқарраргардида дорад 

ва аз суратҳисоби Сарраёсати хазинадории марказии Вазорати молияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон хизматрасонҳ карда  мешавад. 

20. Дар боби 2 «Сохтор  ва  тартиби  ташкили  дастгоҳи  марказӣ» 

бандҳои  зерин  пешбинӣ  карда  мешаванд: 

- Низомномаи дастгоҳи марказӣ, сохтор ва басти воҳидҳои кориро 

дар доираи лимити шумораи хизматчиёни давлатӣ, ки Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар  

намудааст, роҳбари мақоми давлатӣ  тасдиқ мекунад; 

- дастгоҳи марказӣ аз роҳбарият, воҳидҳои сохторӣ (номи воҳидҳои 

сохторӣ мушаххас нишон дода мешаванд) ва мутахассисон иборат 
мебошад; 

- роҳбарияти воҳидҳои сохторӣ, муовинони онҳо, сармутахассисон, 

мутахассисони пешбар, мутахассисон тибқи талаботи  Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

соҳаи хизмати давлатӣ аз ҷониби роҳбари мақоми давлатӣ ба мансаб 
таъин ва аз мансаб озод карда  мешаванд; 

- бастани қарордоди (шартномаи) меҳнатӣ бо хизматчиёни давлатӣ 

ва кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасон тибқи тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом  дода  
мешавад; 

- шартҳои пардохти музди меҳнат, суғуртаи иҷтимоии давлатӣ, 

таъминоти моддию техникӣ, тиббӣ, иҷтимоию маишӣ, нафақа ва 

таъминоти дигари хизматчиёни давлатӣ, кормандони  ҳайати техникӣ ва 

хизматрасони дастгоҳи марказӣ бо тартиби пешбининамудаи 

қонунгузории  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  амалӣ  мегарданд. 

21. Дар боби 3 «Вазифаҳо ва функсияҳои асосии дасттоҳи марказӣ» 

бандҳо оид ба амалӣ намудани ваколатҳои тибқи санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ ва Низомномаи мазкур муқарраршуда, таъминоти иттилоотию 

таҳлилӣ, ташкилию ҳуқуқӣ ва моддию техникии фаъолияти роҳбари 

мақоми давлатӣ, дигар вазифаҳое, ки аз ҷониби роҳбари мақоми давлатӣ 

ба зиммаи воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ вогузошта мешаванд, 

ташкили ҳуҷҷатгузорӣ, назорат, мусоидат ба ҳамоҳангсозии фаъолияти 

мақоми давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ташкилоту 

корхонаҳо, иҷрои  қонунгузории хизмати давлатӣ,  таҳсили кадрҳо, 

қабули шаҳрвандон, ба роҳ мондани ҳамкориҳои байналмилалӣ, 

назорати истифодаи мақсадноки маблағҳои молиявӣ, ҳалли дигар 

масъалаҳое, ки бо фаъолияти роҳбари мақоми давлатӣ  алоқаманд  

мебошанд, пешбинӣ  карда  мешаванд. 

22. Боби 4 «Ҳуқуқҳои роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи 

марказӣ»  номгузорӣ шуда, бо чунин  мазмун пешбинӣ  карда  мешавад: 

Роҳбарони  воҳидҳои  сохтории  дастгоҳи  марказӣ  ҳуқуқ  доранд: 



- аз мақомоти давлатӣ, ташкилоту корхонаҳо ва дигар ташкилотҳо 

дар доираи ваколат оид ба масъалаҳои соҳа тибқи тартиби  

муқарраргардида  маълумот  дархост  намоянд; 

- бо тартаби муқарраргардида кормандонро барои иҷрои вазифаҳое, ки 

ба зиммаи воҳидҳои сохторӣ вогузошта шудааст, аз ҷумла гузаронидани  

мониторинг,  санҷиш,  ҷамъбасти  ҳисобот  ҷалб намоянд; 

- бо тартиби муқарраргардида машварату  семинарҳо ва вохӯриҳо 

ташкил кунанд, инчунин дар машваратҳое, ки роҳбарият ва мақомоти  

давлатӣ  мегузаронанд,  иштирок   намоянд. 

Роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ дорои дигар 

ҳуқуқҳои пешбининамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  мебошанд. 

23. Боби 5 «Воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ»  номгузорӣ шуда,  

бо  чунин  мазмун  таҳия  мешавад: 

- воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ таҳти роҳбарии роҳбари 

мақоми давлатӣ, муовинони ӯ фаъолият мекунанд. Вазъи ҳуқуқӣ, 

ташкилӣ, сохтор, функсия, вазифа, тартиби фаъолияти воҳидҳои сохторӣ  

дар  низомномаҳои  онҳо  пешбинӣ  карда  мешаванд. 

24. Боби 6 «Муқаррароти  хотимавӣ» бо  чунин  мазмун пешниҳод 
карда  мешавад: 

- масъалаҳои вобаста ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 

Низомномаи дасттоҳи марказӣ  тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  мавриди  баррасӣ  қарор   дода  мешаванд. 

25. Низомномаҳои воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ аз бобҳои 

1.Муқаррароти умумӣ, 2.Сохтор ва тартиби ташкили сарраёсат/ раёсат/ 

шӯъба/ бахш (номи воҳиди сохторӣ мушаххас нишон дода мешавад), 

3.Вазифаҳо ва функсияҳои асосии сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/ бахш, 

4.Ҳуқуқҳои сарраёсат/раёсат/ шӯъба/ бахш ва 5. Муқаррароти хотимавӣ 
иборат мебошанд. 

26. Дар боби 1 «Муқаррароти умумӣ» чунин бандҳо пешбинӣ 
мешаванд: 

- Низомномаи сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахши (номи воҳиди сохторӣ 
мушаххас нишон дода мешавад) (минбаъд-низомнома) дар асоси 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни конститутсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон», 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, вазъи ҳуқуқӣ, ташкилӣ, сохтор, 

функсия, вазифа, тартиби фаъолияти сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахши 

(номи воҳиди сохторӣ мушаххас нишон дода мешавад) муайян намуда, 

масъалаҳои умумиро вобаста ба фаъолияти  воҳидҳои  сохторӣ  ба  
танзим  медарорад; 

- Сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш воҳиди сохтории мақоми давлатӣ буда, 

дар фаъолияти худ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии 



ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, 

қонунҳои конститутсионӣ, кодексҳо, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармону амрҳои 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарору фармоишҳои Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои ҳайати мушовара, инчунин Низомномаи  

мазкурро  ба  асос  ва  роҳбарӣ  мегирад; 

Сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш таҳти роҳбарии вазир/раис/ 

директор/сардор (номи мансаб ва мақоми давлатӣ), муовинони ӯ 
фаъолият мекунад; 

- Сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/ бахшро сардор/мудири сарраёсат/ 

раёсат/ шӯъба/ бахш, ки тибқи қонунгузории хизмати давлатӣ ва 

санадҳои  меъёрии  ҳуқуқии дахлдор ба мансаб таъин ва аз мансаб озод  

карда  мешаванд, роҳбарӣ  мекунад; 

- ба ҳайати сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/ бахш  мансабҳои давлатии 

хизмати  давлатӣ шомиланд, ки номгӯи онҳо дар басти вазифаҳо, ки аз 

ҷониби вазир/ раис/ директор/ сардор (номи мансаб) тасдиқ гардидаанд, 

пешбинӣ шудаанд; 

- Сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш дар фаъолияти худ бо дигар 

мақомоти давлатӣ, ташкилоту корхонаҳо вобаста ба масъалаҳои ба 

салоҳияти он дахлдошта ҳамкорӣ намуда, тибқи тартиби 

муқарраргардида лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқиро бо онҳо 

мувофиқа  мекунад; 

- Сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш шахси ҳуқуқӣ набуда, ҳамчун 

воҳиди ташкилию иҷроия таъминкунанда ва танзимкунандаи фаъолияти  

мақоми  давлатӣ  мебошад. 
27. Боби 2 «Сохтор ва тартиби ташкили сарраёсат/раёсат/ 

шӯъба/бахш» (номи воҳиди сохторӣ мушаххас нишон дода мешавад) 

номгузорӣ шуда, аз бандҳои зерин иборат мебошад: 

- Низомномаи сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш, сохтор ва басти 

воҳидҳои кориро дар доираи лимити шумораи хизматчиёни давлатӣ, ки 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва (ё) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муқаррар намудааст, роҳбари мақоми давлатӣ (номи мансаби роҳбар ва 

мақоми давлатӣ) тасдиқ  мекунад; 
  - Сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/ бахш аз роҳбарият, сармутахассисон, 

мутахассисони пешбар, мутахасисон (аз рӯи ҷадвали воҳидҳои корӣ) 
иборат мебошад; 

  - муовинони сардори/ сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/ мудири/ бахш, 
сармутахассисон, мутахассисони пешбар, мутахассисон тибқи талаботи 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати давлатӣ аз ҷониби роҳбари мақоми 
давлатӣ ба мансаб таъин ва аз мансаб озод карда мешаванд; 



- бастани қарордоди (шартномаи) меҳнатӣ бо хизматчиёни давлатӣ  
тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон  
анҷом  дода  мешавад; 

- шартҳои пардохти музди меҳнат, суғуртаи иҷтимоии давлатӣ, 
таъминоти моддию техникӣ, тиббӣ, иҷтимоию маишї, нафақа ва 
таъминоти дигари хизматчиёни давлатӣ, кормандони техникӣ ва ҳайати 
хизматрасон бо тартиби пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии  
Тоҷикистон  амалӣ  мегарданд. 

28. Боби 3 «Вазифаҳо ва функсияҳои асосии 
сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш» (номи мушахаси воҳиди сохторӣ) 
номгузорӣ шуда, бандҳои дахлдорро оид ба таъминоти иттилоотию 
таҳлилӣ, ташкилию ҳуқуқӣ ва моддию техникии фаъолияти роҳбари 
мақоми давлатӣ, назорати иҷрои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, таъмини 
иҷрои нақшаву барнома ва консепсияҳои дахлдор, таҳия ва 
мувофиқасозии лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор, баррасӣ 
намудани мактубу дархостҳои шахсони ҳуқуқӣ ва арзу шикоятҳои  
хаттию  шифоҳии шаҳрвандон,  коргузорӣ дар бар мегирад. 

Дар ин боб бо мақсади иҷрои вазифаҳои пешбинигардида 
функсияҳои зерин низ пешбинӣ карда мешаванд: 

- ташкили таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии роҳбари 
мақоми давлатӣ; 

- омода намудани маърӯзаҳо, ҳисоботи роҳбари мақоми давлатӣ ва 
масъалаҳои муҳокимашаванда дар маҷлисҳои ҳайати мушовара ва дигар  
ҷамъомаду чорабиниҳо; 

- иштирок дар таҳия ва пешниҳоди лоиҳаҳои қонунҳо, санадҳои 
меъёрии  ҳуқуқии  дахддор; 

- тибқи тартиби муқарраргардида ташкил намудани ҳуҷҷатгузорӣ, 
ба расмият даровардани санадҳо, инчунин расонидани дастуру 
супоришҳои роҳбари мақоми давлатӣ ба иҷрокунандагон ва шахсони  
мансабдори  масъул, назорати иҷрои онҳо; 

- тибқи тартиби муқарраргардида таҳия ва барои тасдиқ ба роҳбари 
мақоми давлатӣ пешниҳод намудани нақшаҳои кории (фаъолияти) 
солона, нимсола ва семоҳа; 

- таҳлил ва ҷамъбасти нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоию 
иқтисодии соҳаи дахлдор; 

- мусоидат барои ташкилу  баргузории  чорабиниҳои  дахлдори 

соҳа; 

- омода ва пешниҳоди маълумот ва ҳисоботу гузоришҳо ба 

мақомотиболоӣ; 

- назорати  риояи  интизоми  меҳнат  дар  воҳиди  сохторӣ. 

Эзоҳ: дар боби мазкур ҳамчунин вазифа ва функсияҳои мушаххас, ки 

ба фаъолияти сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш дахл доранд, бе такрор 

кардани функсияҳои дигар воҳидҳои корӣҳатман пешбинӣ карда 
мешаванд. 



29. Боби 4 «Ҳуқуқҳои сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш» бо чунин 

мазмун пешбинӣ мешаванд: 

Сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш ҳуқуқ дорад (номи мушаххаси воҳиди  

сохторӣ): 

- аз роҳбарони воҳидҳои сохторӣ ва хизматчиёни мақоми давлатӣ, 

сохторҳои системаи он оид ба масъалаҳои вобаста ба салоҳияти соҳа 

мутобиқи   тартиби  муқарраргардида  маълумот  дархост  намояд; 

- бо тартиби муқарраргардида кормандонро дар мувофиқа бо 

роҳбари мақоми  давлатӣ  барои иҷрои вазифаҳое, ки ба зиммаи 

воҳидҳои  сохтории  дастгоҳ  вогузошта  шудааст, аз ҷумла гузаронидани 

мониторинг,  санҷиш,  ҷамъбасти  ҳисобот,  ҷалб намояд; 

- бо тартиби муқарраргардида машварату семинарҳо ташкил 

намояд, инчунин дар машваратњое, ки роҳбарият ва дигар мақомоти  

давлатӣ  мегузаронанд,  иштирок  намояд; 

Сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/ бахш дорои дигар ҳуқуқҳои 

пешбининамудаи  санадҳои  меъёрии  ҳуқуқии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон 
мебошад. 

30. Боби 5 «Муқаррароти хотимавӣ» бо чунин мазмун ифода меёбад: 

-Ҳуқуқу ӯҳдадориҳо, масъулияти сардори /сарраёсат/ раёсат/ шӯъба/ 

мудири/бахш (номи воҳиди сохторӣ мушаххас нишон дода мешавад) ва 

хизматчиёни давлатӣ дар  дастурамалҳои  мансабӣ, ки аз ҷониби вазир/ 

раис/ директор/ сардор тасдиқ  карда мешаванд, пешбинӣ  мегарданд. 

31. Масъалаҳои вобаста ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 

низомномаи сарраёсат/раёсат/шӯъба/бахш тибқи қонунгузории 

Ҷумҳурии  Тоҷикистон  мавриди  баррасӣ  қарор дода мешаванд. 
 

 


