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ҚОНУНИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар бораи энергетика
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, соли 2000, №11, мод.504; соли 2005,
№12, мод. 633; соли 2007, №6, мод. 436; №7, мод. 672; соли 2009, №9-10, мод.549; Қонуни ҶТ
аз 28.06.11г., №727)

Қонуни мазкур принсипцои асосии ташкилию цуқуқк ва тарзу усулцои танзими
фаъолияти хоҷагиро дар соцаи энергетикаи Ҷумцурии Тоҷикистон муайян менамояд.

БОБИ 1.
ҚОИДАЦОИ УМУМК

Моддаи 1. Мақсади Қонуни мазкур
Мақсади Қонуни мазкур аз таъмини цуқуқии сижсати давлатк дар соцаи энергетикаи
Ҷумцурии Тоҷикистон дар асоси механизмцои бозоргонк, институтсионалк ва иттилоотк ба
хотири тараққижти боэътимодии он ва цимояи манфиатцои истеъмолкунандагони энергия
иборат аст.

Моддаи 2. Мафцумцо ва истилоцоти асоск
Дар цамин Қонун мафцумцои зерин истифода мешаванд:
энергетика - соцаи иқтисодиест, ки ҷустуҷe, истихроҷ, истецсол, таҷдид, интиқол,
нигацдорк, расонидан, тақсимот ва истеъмоли захирацои энергетикк ва энергияро дар бар
мегирад;

комплекси сeзишворию энергетикк - маҷмeи

бо цам алоқаманди

соцацои

иқтисодижт, ки дар системацои гидроэнергия ва гармиистецсолкунанда, ангишт, нафт,
газистихроҷ,

интиқол

ва

барқистифодабаранда, инчунин

коркардкунанда,

барқтаъминкунанда

ва

зерсистемацои минтақавк ва дигар объектцои

энергетикк, ки сарфи назар аз шакли моликият фаъолият менамоянд; (Қ ҶТ аз 16.10.09с,
№556)
соцаи энергетика - қисми таркибии энергетика, ки бо яке аз намудцои захирацои
энергетикк ва энергия вобаста аст;
корхонаи энергетикк - ин шахси цуқуқиест, аз ҷумла аз субъектцои монополияи табик
сарфи назар аз шаклцои моликияташон, ки ба як ж якчанд намуди фаъолият дар энергетика
машuул аст;
объекти энергетика - ин иншооти махсусест, ки барои истецсол, таҷдид, интиқол,
нигацдорк, расонидан ва тақсимоти захирацои энергетикк ва энергия таъин шудааст;
фаъолият дар энергетика, хизматрасонии энергетикк - ин истецсол, интиқол,
расонидан, тақсимот, нигацдорк, коркард, таҷдид, фурeши энергия, захирацо ва мацсулоти
энергетикк мебошад;
захираи энергетикк - цомили энергия, ки дар айни замон ж дар оянда метавонад
мавриди истифодаи самарабахш қарор гирад. Он чунин тақсимбандк мешавад:
а) захирацои энергетикии барқароршаванда - ин захирацое мебошанд, ки ба таври
табик ба вуҷуд омада, доимо аз нав пайдо мешаванд (гармии офтоб, ҷаражни табиии обу цаво,
обцои геотермалк ва биомассацо) ва ба намудцои дигари энергия мубаддал шуда метавонанд;
б) захирацои аввалияи энергетикк - захирацои табик, ки метавонанд бевосита чун
сeзишворк истифода шаванд (нафт, гази табик, ангишт) ж мавриди истецсоли намудцои
гуногуни энергия қарор гиранд;
в) захирацои энергетикии дуюмдараҷа - захирацое, ки ба шакли мацсулоти иловагк
дар ҷаражни истецсолоти асоск ба даст меоянд;
мацсулоти энергетикк - намудцои мухталифи сeзишворк, мацсулоти нафт, энергияи
қувваи барқ ва гармк, ки аз цама гуна намудцои захирацои энергетикк истецсол мешаванд;
истеъмолкунандагон дар энергетика - цама шахсони воқек ва юридикк, ки энергия ва
захирацои энергетикиро мехаранд ва бе мақсади аз нав фурeхтан онцоро истифода мебаранд;
истецсолкунандагон дар энергетика - шахсони воқек ва юридикк қатъи назар аз
шакли моликияташон, ки барои онцо цамаи захирацои энергетикк ва энергия мацсулоти молк
мебошанд;
сарфаҷeии энергия - истифодаи оқилона ва кам кардани талафот дар ҷаражни истецсол,
таҷдид, интиқол ва истеъмоли энергия мебошад;
консессия - шартнома дар бораи ба инвестори хориҷк тибқи шартцои муайян
муваққатан барои истифода додани объектцои давлатк бо цуқуқи фаъолият намудан дар
комплекси сeзишворию энергетикк.

Моддаи 3. Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба энергетика
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба энергетика ба Конститутсияи (Сарқонуни)
Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз цамин Қонун, дигар қонунцо, ки дар асоси цамин Қонун
қабул гардидаанд, инчунин санадцои цуқуқии байналмилалие, ки Ҷумцурии Тоҷикистон
эътироф намудааст, иборат мебошад.

БОБИ 2.
ТАНЗИМИ ДАВЛАТК ДАР СОЦАИ ЭНЕРГЕТИКА

Моддаи 4. Сижсати давлатк дар соцаи энергетика
Мақсадцои асосии давлат дар соцаи энергетика аз инцо иборат аст:
- таъмини боэътимод ва сифатноки эцтижҷоти рeзафзуни ҷумцурк ба захирацо ва
мацсулоти энергетикк ва кафолати амнияти энергетикии кишвар;
- таъмини цифзи муцити зист ва ацолк аз таъсири зараровари фаъолият дар соцаи
энергетика;
- муцайж намудани шароити зарурк барои пайгирона гузаштани энергетика ба
муносибатцои бозоргонк, ҷалб намудани сармоягузории ватанк ва хориҷк ба он, ба
корхонацои энергетикк додани мустақилияти иқтисодк ва таъмини тараққижти онцо дар асоси
рақобати бозоргонк;
- баланд бардоштани самаранокии фаъолияти комплекси сӯзишворию энергетикк дар
асоси ҷорк намудани технологияцои пешқадам, сарфаҷӯии энергия, истифодаи манбаъцои
барқароршавандаи энергия, кам кардани цароҷоти нисбии захирацои энергетикк дар
истецсоли мацсулоти умумии миллк. (ҚҶТ аз 28.06.11с., №727)

Моддаи 5. Усулцои танзими давлатк дар соцаи энергетика
Танзими давлатк дар соцаи энергетика ба воситаи таъмини цуқуқк, иҷозатдицк
(литсензиякунонк), андозситонк, қарздицк, маблаuгузорк, таъмини сижсати сармоягузорк,
иҷтимок, илмию техникк ва назорати иҷроиши қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар
корхонацои комплекси сeзишворию энергетикк сурат мегирад.
Иҷозатномадиции фаъолият дар соцаи энергетика тибқи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон
«Дар бораи иҷозатномадицк ба баъзе намудцои фаъолият» анҷом дода мешавад.
Лоицацо ва барномацои энергетикк барои сохтани объектцои азим ба таври цатмк аз
экспертизаи давлатк мегузаранд, ки тартиби гузаронидани онро Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон муайян менамояд.

Моддаи 6. Ваколати Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар энергетика
Ваколатцои Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар энергетика чунинанд:
таъмини нақши асосии давлат дар тараққижти энергетикаи Ҷумцурии Тоҷикистон;
идораи комплекси сeзишворию энергетикк дар асоси ҷорк намудани механизмцои
бозоргонии фаъолияти он;
фароцам овардани шароит барои социбкории озод ва рушди цамаи шаклцои моликият
дар комплекси сeзишворию энергетикк дар фазои пешрафти муносибатцои бозоргонк;
мусоидат намудан ба иштироки сектори хусуск дар комплекси сeзишворию энергетикк,
кeмак ба дастгирии рақобат дар сохтмон, барқарорсозк ва истифодаи корхонацо ва дар
соцацои он;
муқаррар намудани тартиби гузаронидани экспертизаи давлатии лоицацои энергетикк
ва барномацои сохтмони объектцои азими энергетикк;
консессия дар соцаи энергетика;
гузаронидани сижсати нарх ва тариф дар комплекси сeзишворию энергетикк;
бурдани

назорат

оиди истифодаи

захирацои

энергетикии

аввалия ва

барқароршаванда ва нигоцдории онцо;
муцайж намудани шароити зарурк

барои ташвиқи сармоягузорк дар комплекси

сeзишворию энергетикк;
қабули чорацои фаврк барои таъмини истеъмолкунандагон бо захирацои энергетикк ва
энергия дар вазъияти буцронк ва фавқулодда, дар цолатцои зарурк ҷорк намудани мацдудияти
муваққатк дар истифодабарии онцо;
цамоцангсозии фаъолияти байналмилалк дар соцаи энергетика;
тасдиқ ва назорат оиди амалк гаштани барномацо:
- тараққижти комплекси сeзишворию энергетикии Ҷумцурии Тоҷикистон;
- оид ба стандартизатсиякунонк, амният ва цимояи истеъмолкунандагон, цифзи муцити
зист аз таъсири манфии фаъолият дар соцаи комплекси сeзишворию энергетикк;
- оид ба uайриинцисорк ва реструктризатсия-кунонии корхонацои соцацои комплекси
сeзишворию энергетикк;
- оиди сарфаҷeии энергия;
иҷрои дигар ваколатцое, ки дар цамин Қонун ва дигар қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон
пешбинк шудаанд.

Моддаи 7. Ваколатцои мақомотцои давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи
энергетика
Мақомоти ваколатдори давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи энергетика (минбаъдмақомоти ваколатдор) аз тарафи Њукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.
Низомномаи мақомоти ваколатдор ва сохтори онро Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон
тасдиқ менамояд.
Ваколатцои мақомоти ваколатдор инцо мебошанд:
татбиқи сижсати давлатк дар соцаи энергетика;
ба нақшагирк ва пешбинии самти талабот ва пешницодот ба цамаи намудцои захирацои
энергетикк ва энергия барои ба цисоб гирифтан ва минбаъд даровардани таuйирот ба
барномацои амал;
гузаронидани бацодицк ба талаботи инвеститсионк ва муайян намудани манбаъцои
эътимодноки маблаuгузорк ва сармоя;
омeзиши фаъолияти корхонацои энергетикк бо мақсади мунтазам гузаштани онцо ба
муносибатцои бозоргонк;
мусоидат

барои

дохилшавии

мунтазами

инвеститсияцои

хусуск

ба

комплекси

сeзишворию энергетикк ва зиждшавии захирацои энергетикии мацаллию алтернативк ва
барқароршаванда аз ҷумла тавассути танзими идоракунк, социбии захирацои дуюмдараҷа ва
мацсулоти энергетикк дар сатци истеъмолкунандаи ницок; (ҚҶТ аз 28.06.11с., №727)
мусоидат ба тараққижти рақобат, таъмини имкониятцои баробар ва шароит барои
фаъолияти корхонацои энергетикии шаклцои мухталифи моликият;
амалк намудани назорат оид ба риояи шарту талаботи иҷозатномавк
тация ва татбиқи барномацо:
- оид ба тараққижти комплекси сeзишворию энергетикк;
- оид ба стандартизатсиякунонк, бехатарк ва цимояи истеъмолкунандагон, цифзи муцити
зист аз таъсири манфии фаъолият дар соцацои комплекси сeзишворию энергетикк;
- оид ба сарфаҷeии энергия;
- оид ба истифодабарии манбаъцои барқароршавандан энергия; (ҚҶТ аз 28.06.11с.,
№727
- амалк намудани дигар ваколатцое, ки қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк
намудаанд.

Моддаи 8. Комиссияи машваратии байниидоравк оид ба энергетика (Хориҷ карда шуд,
тибқи Қ ҶТ аз 16.10.09с, №556).

Моддаи 9. Ваколатцои мақомоти мацаллии цокимияти давлатк

дар комплекси

сeзишворию энергетикк
Ваколатцои

мақомоти

мацаллии цокимияти давлатк

дар комплекси сeзишворию

энергетикк тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муайян мегарданд.

БОБИ 3.
ХУСУСИЯТЦОИ ФАЪОЛИЯТ ДАР ЭНЕРГЕТИКА

Моддаи 10. Идоракунии корхонацои энергетикк
Ба корхонацои комплекси сeзишворию энергетикк дар идоракунии фаъолияти хоҷагию
истецсолк мустақилият дода мешавад.
Њама намуди фаъолияти корхонацои комплекси сeзишворию энергетикк дар цудуди
Ҷумцурии Тоҷикистон тибқи қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба энергетика анҷом дода
мешавад.

Моддаи 11. Цимояи цуқуқцои моликияти корхонацои энергетикк
Корхонацои энергетикк дар цудуди Ҷумцурии Тоҷикистон метавонанд дар асоси
гуногуншаклии моликият (давлатк, хусуск, сацомк, омехта ва муштарак) таъсис жбанд ва амал
кунанд.
Моликони корхонацои энергетикк дар назди Қонун баробаранд ва аз цимояи баробари
Конститутсия ва қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон бархeрдоранд.
Давлат ба табъизи (дискриминатсияи) корхонацои энергетикк, сарфи назар аз шакли
моликияташон роц намедицад.

Моддаи 12. Цимояи манфиатцои истеъмолкунандагони энергия
Манфиатцои истеъмолкунандагони энергия тибқи қонунцо ва дигар санадцои меъжркцуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон цифз карда мешаванд.

Моддаи 13. Масъалацои маблаuгузорк дар энергетика
Дар соцаи энергетика маблаuгузорк метавонад аз цисоби манбаъцои давлатк, хусуск ва
хориҷк таъмин гардад.

Моддаи 14. Сармоягузории ватанк ва хориҷк дар энергетика
Ҷалб намудани сармояи хориҷк дар энергетика мутобиқи қонунцои Ҷумцурии
Тоҷикистон амалк мегардад. Захирацои энергетикк ба сармоягузорони ватанк ва хориҷк
ба

истифодаи мфцлатнок, тибқи шартномацои тарафайн дода мешаванд. (Қ ҶТ аз

16.10.09с, №556)
Барои сармоягузории ватанк ва хориҷк дар энергетика тибқи қонунцои Ҷумцурии
Тоҷикистон имтижзцои андоз ва дигар имтижзцо муқаррар шуда метавонанд. (Қ ҶТ аз 16.10.09с,
№556).

Моддаи 15. Нархгузорк дар соцаи энергетика
Нархцо ва тарифцо ба мацсулот ва хизматрасонии энергетикк ба таври озод
(шартномавк) мукаррар мешаванд, ба истиснои цолатцое, ки дар қонунцои Ҷумцурии
Тоҷикистон пешбинк шудаанд.
Бо мақсади цавасмандгардонк ва дастгирии сармоягузорони ватанк ва хориҷк,
цангоми

азхудкунк

ва

электронергияи зиждатк,

истифодабарии

захирацои

электроэнергетикк,

харидории

мақомоти ваколатдор оид ба танзими фаъолияти субъектцои

монополияцои табик метавонанд нархцо ва тарифцои дигарро муқаррар намоянд. (Қ ҶТ аз
16.10.09с, №556).

Моддаи 16. Консессияцо дар энергетика
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон мутобиқи қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон стансияцои
барқк ва гармк, шабакацои магистралк ва тақсимкунандаи қувваи барқ, ва иншооти
хизматрасони онцо, хатцои интиқоли нафту газ, корхонацои хоҷагии таъминкунандаи гази
табик ва моеъ, объектцои нафту газ, майдонцои перспективии дорои нафту газро ба консессия
дода метавонад.
Додани консессия ба инвесторони хориҷк барои кашф, истихроҷ ва истифодаи
захирацои энергетикк ва пешбурди дигар фаъолият дар комплекси сeзишворию энергетикк
дар асоси шартномацои консессионк сурат мегирад.

Моддаи 17. Истифодаи замин дар энергетика
Истифодаи заминро дар энергетика Кодекси замини Ҷумцурии Тоҷикистон ва дигар
қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон муайян мекунанд.

Моддаи 18. Корхонацои давлатии энергетика

Корхонацои давлатии энергетикк фаъолияти худро дар асоси тиҷорат ба сифати
воцидцои мустақили хоҷагк, бо усули бастани шартнома бо

мақомоти ваколатдор анҷом

медицанд. Чунин шартномацо нисбат ба корхонаи давлатии комплекси сeзишворию
энергетикк пешбинк менамоянд:
- мақоми зарурии корпоративк ва тиҷоратии он;
- нақша-ҷадвали корцои тиҷоратикунонии он;
- дараҷаи мустақилияти молиявк ва идоракунии он;
- стандартцо ва меъжрцои кор ва тобеияти роцбарияти он;
- усул ва тартиби тацияи сохтори цисоботдиции он, аз ҷумла цисоботдиции алоцида
барои воцидцои мухталифи амалкунандаи он, муайян намудани арзиши амвол ва
циссаҷудокунк барои хeрдашавии он;
- муайян кардани кор ва хизматрасонк, ки барои эцтижҷоти давлат иҷро мешаванд ва
арзиши онцо;
- нишондицандацои нақшавии солонаи молиявк ва истецсолк.

БОБИ 4.
НАЗОРАТИ ДАВЛАТИИ ЭНЕРГЕТИКК ВА МАСЪУЛИЯТ БАРОИ
ҚОНУНВАЙРОНКУНК ДАР СОЦАИ ЭНЕРГЕТИКА

Моддаи 19. Назорати давлатии энергетикк
Барои таъмини назорат аз тарафи шахсони цуқуқк ва воқек риоя шудани стандартцои
муқарраргардида, меъжрцо ва қоидацо дар ҷаражни истецсол, интиқол, таҷдид, нигацдорк,
истеъмоли захирацо ва мацсулоти энергетикк, дар истифодаи объектцо, иншоот, таҷцизот дар
энергетика мувофиқи тартиби муайяншудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон назорати
давлатии энергетикк ташкил мешавад.
Назорати давлатии энергетикк аз тарафи мақомоти махсусгардонидашудаи давлатк
гузаронида мешавад.

Моддаи 20. Масъулият барои қонунвайронкунк дар соцаи энергетика
Барои қонунвайронкунк дар соцаи энергетика шахсони гунацкор тибқи талаботи
муайяншудаи қонунцо масъуланд.

Президенти

Ҷумцурии Тоҷикистон
ш. Душанбе, 29 ноябри соли 2000,
№ 33

ҚАРОРИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ
МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН

Э. РАЦМОНОВ

Оиди қабул кардани Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон
«Дар бораи энергетика» ва мавриди амал қарор додани он

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, соли 2000, №11, мод. 504)

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи энергетика» қабул карда шавад.
2. Қонуни мазкур пас аз интишори расмиаш марвиди амал қарор дода шавад.
3. Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии
Тоҷикистон дар хусуси ба Қонуни мазкур мутобиқ гардонидани қонунгузории ҷорк таклифцо
пешницод намояд ва қарорцои худро бо Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
энергетика» мутобиқ гардонад.

Раиси Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон
ХАЙРУЛЛОЕВ
ш. Душанбе, 4 ноябри соли 2000,
№143

ҚАРОРИ МАҶЛИСИ МИЛЛИИ
МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН

Оиди Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи энергетика»

С.

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, соли 2000, №11, мод.506)

Маҷлиси

миллии

Маҷлиси

Олии

Ҷумцурии

Тоҷикистон

Қонуни

Ҷумцурии

Тоҷикистонро «Дар бораи энергетика» барраск намуда қарор мекунад:
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи энергетика» ҷонибдорк карда шавад.

Раиси Маҷлиси миллии
Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон
УБАЙДУЛЛОЕВ
ш. Душанбе, 10 ноябри соли 2000,
№123

ҚАРОРИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ

МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН

Оиди қабул кардани Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон
“Дар бораи нақлижт” ва мавриди амал қарор додани он

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 2000, №11, мод. 508)

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон қарор мекунад:

М.

1.Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи нақлижт” қабул карда шавад.
2. Қонуни мазкур пас аз интишори расмиаш мавриди амал қарор дода шавад.
3. Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии
Ҷумцурии Тоҷикистон дар хусуси ба Қонуни мазкур мутобиқ гардонидани қонунгузории
ҷорк таклифцо пешницод намояд ва қарорцои худро ба Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон
«Дар бораи нақлижт» мутобиқ гардонад.

Раиси Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси

Олии

Ҷумцурии

Тоҷикистон

С. ХАЙРУЛЛОЕВ
ш. Душанбе 2 октябри соли 2000
№140

ҚАРОРИ МАҶЛИСИ МИЛЛИИ
МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН

Оиди Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи нақлижт”

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 2000, №11, мод. 506)

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумцурии
Тоҷикистонро «Дар бораи нақлижт» барраск намуда, қарор мекунад:
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи нақлижт» ҷонибдорк карда шавад.

Раиси Маҷлиси миллии

Маҷлиси

Олии

Ҷумцурии

Тоҷикистон

М. УБАЙДУЛЛОЕВ
ш. Душанбе 10 ноябри соли 2000
№124

ҚОНУНИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар бораи нақлижт

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 2000, №11, мод. 507; соли
2004, №7, мод. 466; соли 2007, №7, мод. 674)

Ин Қонун фаъолияти интиқолдицандагонро дар нақлижти автомобилк, роци оцан,
цавок ва обк бо мақсади фароцам овардани шароит барои кори системаи нақлижтк дар
асоси механизмцои бозорк ва мусоидат ба таъмин ва рушди хизматцои аз ҷицати иқтисодк
самарабахши нақлижтк танзим менамояд.

ФАСЛИ I.
МУҚАРРАРОТИ УМУМК

Моддаи 1. Мафцумцои дар ин Қонун қабулгардида
Дар ин Қонун истилоццои зерин мафцумцои зайлро ифода мекунанд:
интиқолдицанда - шахси цуқуқк ж воқек, ки воситаи нақлижтро бо цуқуқи
моликияти хусуск ж дигар навъи моликият истифода менамояд, дар бобати кашонидани
мусофирон, бағоҷ, борцо ва ж почта ба ивази музд ж ба тариқи кироя хизмат мерасонад ва
барои анҷом додани ин кор иҷозатномаи (литсензия) дахлдор дорад, ки он мутобиқи
тартиби муқаррарнамудаи қонун дода шудааст. Тацти истилоци “интиқолдицанда”
цамчунин танзимгари (оператори) цамлу нақли борцо тавассути нақлижти гуногун, сарфи
назар аз он ки зимнан он ягон воситаи нақлижтро истифода мекунад ж не, фацмида
мешавад.

мизоҷ - шахси цуқуқк ж воқек, ки мутобиқи шартномаи бо интиқолдицанда
басташуда нақлижтро истифода мебарад.
экспедитор

-

шахси

цуқуқк

ж

воқек,

ки

аз

цисоби

интиқолдицанда,

борфиристонанда ж боргирандае, ки барои интиқоли бор шартнома мебандад ва
шартномаи интиқоли борро иҷро мекунад ж иҷрои онро ташкил мекунад, фаъолият анҷом
медицад.
нақлижт - соцаи истецсолоти моддиест, ки кашонидани борцо, мусофирцо ва
бағоҷро амалк мегардонад.
ташкилоти нақлижтк - шахси цуқуқк, ки ба фаъолияти хоҷагию тиҷоратк оид ба
интиқоли бор ва мусофирон, хизматрасонии техникк ва таъмири воситацои нақлижт
машғул мебошад.
ташкилоти нақлижтии давлатк -

ташкилоте, ки дар он қисми зижди сацм

(пакети сацмияцо) ба давлат тааллуқ дорад.

Моддаи 2. Қонунгузорк оид ба нақлижт
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба нақлижт ба Конститутсияи Ҷумхурии
Тоҷикистон асос жфта, аз цамин Қонун, қонунцо ва дигар санадцои меъжрии цуқуқии
мутобиқи цамин Қонун қабулгардида, санадцои цуқуқи байналмилалие, ки онцоро
Ҷумцурии Тоҷикистон эътироф намудааст иборат мебошад.

Моддаи 3. Дар бораи моликият дар нақлижт
Нақлижт дар Ҷумцурии Тоҷикистон ба шаклцои гуногуни моликият асос межбад.
Моликони ташкилотцои нақлижтк дар назди қонун баробар буда, аз цимояи якхелаи
қонун бацраманд мебошанд.
Роццои оцани магистралк, роццои автомобилгарди истифодаи умум, инчунин
роццое, ки ацамияти мудофиавк доранд, бо иловаи иншоотцои инженерк, роццои обии
киштигард, дастгоццо ва аломатцои киштиронк, танзим ва кафолати бехатарии
киштигардк, дастгоццои системаи

батанзимдарории

царакатцои

цавоии

аэронавигатсионк, шабакацои телекомуникатсионк, инженерк, ки ба таъмини бехатарии
парвози киштицои цавок алоқаманданд, моликияти давлатк мебошанд.

Моддаи 4. Заминцои барои мақсадцои нақлижт истифодашаванда
Истифода ва ҷудо намудани заминцо барои мақсадцои нақлижтк бо қонунцо ва
дигар санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон танзим мегардад.
Ба мақсади таъмини боэтимоди истифодаи иншоотцо ва дигар объектцои нақлижтк
дар минтақацои фурӯравк, кандашавк, обшӯк, сел ва дигар таъсиррасонии хатарноки
табик минтақацои муцофизатк муайян карда мешавад.

Ташкилотцои

нақлижтк ва интиқолдицандагон бояд заминцои ба онцо

ҷудошударо мувофиқи таъиноти мақсаднок ва шартцои пешницодшуда, технологияцои
истецсолии муцофизати табиат истифода бурда ба бадшавии вазъияти экологк дар
минтақа дар натиҷаи фаъолияти худ роц надицанд.

ФАСЛИ II.
ИДОРА ВА ТАНЗИМ

Моддаи 5. Идоракунии ташкилотцои нақлижтк
Ба ташкилотцои нақлижтк дар идоракунии фаъолияти хоҷагию истецсолк
социбихтижрк дода мешавад.
Тамоми навъцои фаъолияти ташкилотцои нақлижтк бояд мутобиқи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба нақлижт анҷом дода шавад.

Моддаи 6. Танзими фаъолияти нақлижт
Танзими давлатии фаъолият дар соцаи нақлижт бо роци таъмини цуқуқк,
иҷозатномадицк (литсензиякунонк), андозбандк, кредитонк, маблағгузорк ва нархгузорк,
ба роц мондани

сижсати

сармоягузорк,

иҷтимок

ва илмию

техникк,

назорати

қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба нақлижт ба истифодаи ташкилотцои
нақлижтк сурат мегирад.
Мақомоти давлатк цуқуқ надоранд ба фаъолияти хоҷагии ташкилотцои нақлижтк
мудохила намоянд, инчунин кормандони ташкилотцои нақлижтиро ба корцои дигар ҷалб
намоянд, ба истиснои цолатцое, ки мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии

Тоҷикистон

пешбинк шудааст.

Моддаи 7. Идоракунии давлатии нақлижт
Ваколатцои Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар нақлижт иборатанд аз:
- цимояи манфиатцои Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи нақлижт;
- амалк гардонидани цамкорицои байнидавлатк ва байналхалқк дар соцаи нақлижт;
- коркарди лоицацои қонунгузорк ва асноди дигар, стандартцо, нормацои
муайянкунандаи тартиби цуқуқк ва меъжрии фаъолияти тамоми шаклцои нақлижт
новобаста аз шакли моликияташон;
- тацияи барномацои миллк ва консепсияи тарақии тамоми шаклцои нақлижт,
ташаккул ва ҷорк намудани сижсати инвеститсионк, илмию-техникк ва иҷтимок, тайжр
намудани кадрцо;

- ба вуҷуд овардани шароит барои таъмини зарурияти иқтисодижт ва ацолии
ҷумцурк бо цамлу нақл ва хизматрасоницои ба он вобаста;
- назорати риояи цуқуқцои истифодабарандагони нақлижт;
- коркарди дурнамо дар таъмини босифати саривақтии эцтижҷоти давлатии
ҷумцурк ва ацолк ба цамлу нақл.

Моддаи 8. Ваколатцои мақомоти мацаллии цокимияти давлатк дар соцаи
нақлижт
Мақомоти мацаллии цокимияти давлатк

ваколатцои худро дар соцаи нақлижт

мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба нақлижт анҷом медицанд.

Моддаи 9. Мақоми ваколатдори давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи
нақлижт
Мақоми ваколатдори давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи нақлижт
(минбаъд –мақоми ваколатдор) барои татбиқи сижсати давлатк дар соцаи нақлижт
масъул мебошад ва аз тарафи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.
Фаъолият ва салоцияти мақоми ваколатдор тибқи Низомнома муайян карда
мешавад, ки он аз ҷониби Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ мегардад.

Моддаи 10. Салоцияти мақоми ваколатдор
Салоцияти мақоми ваколатдор аз инцо иборат аст:
- банақшагирк ва мониторинги барномацое, ки ба истифодаи рақобатк ва
самараноки захирацо ва баланд бардоштани самараи кори системацои нақлижтк,
мониторинги тарифцо ва боҷцои аз ҷониби ташкилотцои нақлижтии давлатк ва хусуск
ситонидашаванда мусоидат менамоянд;
- тацияи нақшацои рушди соцаи нақлижт;
- тацлили талаботи сармоягузории соцаи нақлижт ва имкониятцои ташкилотцои
нақлижтк, тацияи барномаи дарозмӯцлати сармоягузории давлатк;
- мусоидат намудан ба рақобат бацри роц жфтан ба бахшцои нақлижтк;
- мусоидат ба иттицодиякунонк, тиҷоратикунонк ва хусусигардонии ташкилотцои
нақлижтии давлатк;
- мусоидат ба цамкории байналмилалк ва минтақавк дар соцаи нақлижт;
-

муқаррар

ва

таъмин

намудани

риояи

меъжрцои

амният

ва

цифзи

истеъмолкунанда, цифзи муцити зист ва захирацои табик ва стандартцои усулцои
пешқадами идора;

- бастани шартномацо барои анҷом додани фаъолияти вобаста ба сохтмон дар соцаи
нақлижт, бо пудратчижни бахши хусуск, ки дар асоси рақобат ва ошкоро муайян карда
мешаванд;
- тасдиқи қоидацои мустақими ба амал баровардани боркашонк омехта;
- дигар салоциятцое, ки санадцои меъжрии цуқуқк пешбинк намудаанд.

Моддаи 11. Комиссияи байниидоравии машваратк оид ба нақлижт
Бо мақсади баррасии пешницодцои вобаста ба сижсати соцаи нақлижт, баланд
бардоштани самара ва такмили усулцои хоҷагидорк, цифзи манфиатцои ташкилотцои
нақлижтк, интиқолдицандагон, мизоҷон ва ҷомеа Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон
Комиссияи байниидоравии машваратии оид ба нақлижтро тацти раисии

роцбари

мақоми ваколатдор таъсис медицад.
Ба цайати Комиссияи байниидоравии машваратк оид ба нақлижт намояндагони
мақомоти

иҷроияи

мацаллии

цокимияти

давлатк,

дигар

вазоратцо,

идорацо,

муассисацои илмк, ташкилотцои нақлижтк, интиқолдицандагон ва мизоҷон дохил
мешаванд.
Комиссияи байниидоравии машваратк оид ба нақлижт фаъолияти худро дар асоси
Низомномае, ки Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд, анҷом медицад.

ФАСЛИ III.
ФАЪОЛИЯТ ДАР НАҚЛИЖТ

Моддаи 12. Асосцои фаъолияти иқтисодк ва хоҷагк
Асоси муносибатцои иқтисодк ва хоҷагии нақлижтро бозори талабот ва пешницоди
нақлижти хизматрасонк ба вуҷуд меорад.
Мақомоти идоракуни, ки оиди ташкили интиқоли мусофирон қарор қабул
кардаанд ва аз сабаби истифодаи нархномацои танзимшаванда даромаднокк таъмин
намешавад, бояд аз буҷети дахлдор иловапулк дицанд.

Моддаи 13. Тарифцо
Барои интиқоли бор, мусофирон, бағоҷ ва хизматрасоние, ки ба интиқол
вобастаанд, тарифцои озоди шартномавк муайян мегарданд.

Моддаи 14. Ташкилотцои нақлижтии давлатк

Ташкилотцои нақлижтии давлатк фаъолияти худро дар асоси тиҷоратк ба сифати
воцидцои хоҷагицои мустақил бо роци бастани созишномацо бо

мақоми ваколатдор

анҷом медицанд.
Чунин созишномацо нисбати

ташкилотцои нақлижтии

давлатк

бояд асноди

зеринро дар бар гиранд иборат бошанд:
- статуси корпоративк ва тиҷоратк;
- нақша-ҷадвали корцо ва мустақилияти идора;
- стандарту меъжрцои корцо ва тобеияти роцбарият;
- принсипцо ва тартиби тацияи

сохтори

цисоботдицк,

аз ҷумла тацияи

цисоботдиции алоцида барои воцидцои мухталифи фаъолият, муқаррар намудани арзиши
амвол ва циссаҷудокунк ба хӯрдашавии он;
- муайян намудани корцо ва хизматрасоние, ки барои эцтижҷоти давлатк иҷро карда
мешаванд ва муайян намудани арзиши онцо;
- нишондицандацои солонаи молиявк ва нақшавии истецсолк.

Моддаи 15. Цамлу нақли борцо, мусофирон ва бағоҷ
Кашонидани борцо, мусофирон ва бағоҷ, аз ҷумла хизматрасоницои экспедитсионк
дар асоси шартномаи байни мизоҷ ва интиқолдицанда анҷом дода мешавад.
Шартцои кашонидан, татбиқи фаъолияти нақлижтк-экспедитсионк, тартиби
истифодаи воситацои нақлижт, таъмини бехатарии царакат, риояи қоидаи цифзи мецнат,
бехатарии зидди сӯхтор, нормацои

техникию-технологк ва санитариро қонунцо,

оинномацо ва дигар санадцои меъжрк, ки онро Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ
менамояд, муайян мекунад.

Моддаи 16. Робитаи мустақими омехта бо иштироки намудцои гуногуни
нақлижт
Нақлижти роци оцан, обии дохилк, цавок ва автомобилк системаи робитаи
мустақими омехтаро ташкил медицанд.
Муносибатцо байни ташкилотцои нақлижтк цангоми робитацои мустақими омехта,
инчунин тартиби ташкили цамлу нақл ба воситаи созишномацое, ки байни ташкилотцои
намудцои дахлдори нақлижт бо қоидацои аз тарафи
баста мешаванд, муайян мегарданд.

Моддаи 17. Цуқуқ ва ӯцдадорицои мусофирон

мақоми ваколатдор тасдиқшуда

Цуқуқ ва ӯцдадорицои мусофироне, ки дар Ҷумцурии Тоҷикистон аз хизматрасонии
нақлижтк истифода мекунанд, мутобиқи шартномаи байни мусофир ва интиқолдицанда,
ки тибқи қонунцо ба дигар асноди меъжрии Ҷумцурии Тоҷикистон баста шудаанд, муайян
карда мешаванд.
Мусофир цуқуқ дорад:
- цамроц бо худ кӯдакони то сини 5-солаи худро, бе ҷудо кардани ҷои алоцида дар
нақлижти

цавок, роци оцан ва нақлижти дохилии обк, дар автобусцои байнишацрк,

инчунин дар нақлижти шацрк ва наздишацрк ғайр аз такск бепул барад;
- барои хурдсолони синнашон аз 5 то 12 сола бо пардохти 50 фоизи арзиши он
чипта харад.
Дар нақлижти цавок, автобусцои шацрк ва наздишацрк кашондани бори дастк ва
бағоҷ бепул то вазни на бештар аз 20 кг муқаррар карда мешавад.
Дар нақлижти роци оцан, дохилии обк, инчунин автобусцои байнишацрк бепул
кашондани бори дастк ва бағоҷи вазнаш на бештар аз 35 кг муқаррар мегардад.
Интиқолдицандагон цуқуқ доранд, ки вазни бори бепул кашондашударо зижд
кунанд ва дигар имтижзцоро муқаррар намоянд.
Мусофир цуқуқ дорад аз интиқолдицандае, ки аз давом додани интиқол даст
кашидааст ж ба рӯзи дигар мавқуф гузоштааст талаб намояд, ки ӯро ба маконаш расонад ва
цамаи зарареро, ки ба бекор кардани шартнома ба ӯ мерасад баргардонад.
Мусофир

ба

имтижзцои

дигари

дар

қонунцои

Ҷумцурии

Тоҷикистон

нишондодашуда цуқуқ дорад.

Моддаи 18. Цамлу нақли байнидавлатк ва транзитк
Цамлу нақли транзитии борцо ва мусофирон тавассути цудуди Ҷумцурии
Тоҷикистон ж байни Ҷумцурии Тоҷикистон ва дигар давлатцо мутобиқи созишномацои
байналхалқии Ҷумцурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

ФАСЛИ IV.
БЕХАТАРК ВА МАСЪУЛИЯТ ДАР НАҚЛИЖТ

Моддаи 19. Талабот ва масъулият дар нақлижт
Воситацои нақлижт бояд сертификате дошта бошанд, ки он ба талаботи бехатарк,
меъжрцои

тиббию

санитарк,

меъжрцои

цифзи

мецнат

ва

экология,

стандартцои

байналхалқк ва давлатк ва шартцои техникк мувофиқ бошад ва онцо бояд тибқи тартиботи
қонунк аз қайд гузашта бошанд.

Воситацои нақлижте, ки сертификат надоранд ва тибқи муқаррарот аз қайд
нагузаштаанд, истифодаашон манъ аст.
Тартиботи сертификатсияро Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян менамояд.

Моддаи 20. Цуқуқи идораи воситацои нақлижтк
Талаботи дараҷаи касбк барои идораи воситацои нақлижтк ва меъжрцои бацодиции
мувофиқати цолати саломатии ашхос доир ба идораи воситацои нақлижтк аз ҷониби
мақоми ваколатдор якҷоя бо Вазорати тандурустии Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда
мешавад.
Цуқуқ ба идораи воситаи нақлижт ба шахсе дода мешавад, ки тахассуси мувофиқ ба
ин кор дошта бошад ва аз назорати тиббк доир ба цолати саломатк гузашта, барои идора
намудани воситаи нақлижт асноди муқарраршуда гирифта бошад.

Моддаи 21. Масъулияти интиқолдицанда
Интиқолдицанда нигацдории борцо ва бағоҷро аз лацзаи қабул то супоридан ба
социбаш таъмин менамояд.
Интиқолдицанда барои гум шудан, норасок ва осеб дидани бор ж бағоҷ, агар исбот
карда натавонад, ки ин камбудицо на бо айби ӯ рух додааст, ҷавобгар аст.
Зарари цангоми интиқоли бор ж бағоҷ расондашуда аз тарафи интиқолдицанда
ҷуброн карда мешавад.
Дар цолати нобуд шудан, кам омадан, интиқолдицанда якҷоя бо пардохти қимати
бор ж бағоҷ маблағи боркашониро ҷуброн мекунад.
Дар санадцои

қонунгузорк

инчунин

дигар

намудцои

масъулият

пешбинк

шуданашон мумкин аст.

Моддаи 22. Масъулияти мусофир, ирсолкунанда ва гирандаи бор ж бағоҷ
Мусофирон, ирсолкунанда ва гирандаи бор ж бағоҷ барои зараре, ки бо гуноци онцо
ба дигар шaҷcoн, ба моли интиқолдицанда ж ба моли дигар ашхосе, ки масъулияти онро
интиқолдицанда дорад, ҷавобгаранд.
Ирсолкунанда барои зараре, ки ба сабаби маълумоти ноаниқ, нодуруст ж нопурраи
цуҷҷатцои нақлижтк ба интиқолдицанда ж дигар шахс расонидааст, ҷавобгар аст.

Моддаи 23. Цифзи борцои интиқолдодашаванда ва объектцо дар нақлижт

Цифзи борцои интиқолдодашаванда, объектцои нақлижт ва анҷом додани корцои
профилактикии зидди сӯхтор дар нақлижт тибқи тартиби муқаррарнамудаи Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон сурат мегирад.

Моддаи 24. Масъулият барои бехатарии цамлу нақл
Масъулият

барои

бехатарии

интиқоли

борцо

ва

мусофирон

ба

дӯши

интиқолдицанда аст. Талаботи бехатарк бо қонунцо ва дигар санадцои меъжрии Ҷумцурии
Тоҷикистон муайян карда мешавад.
Интиқолдицанда барои зарари дар натиҷаи дучоршавк ба марг ж зарар дидани
саломатии мусофир цангоми интиқол ба амал омада, агар исбот накунад, ки зарар дар
натиҷаи қасди зарардида ж қувваи ногацонк ба амал омадааст, ҷавобгарии амволк дорад.
Ҷавобгарии интиқолдицанда аз рӯи ӯцдадорицое, ки дар натиҷаи марг ж зарар
дидани саломатк ба амал меояд, аз рӯи қоидацои пешбининамудаи Кодекси граждании
Ҷумцурии Тоҷикистон муайян мегардад.

Моддаи 25. Ташкили кори нақлижт цангоми цолати фавқулодда
Цангоми ба амал омадани цолати фавқулодда (заминҷунбк, обхезк, сӯхтор, тарма,
пацншавии

касалицо

ва

дигар

фалокатцои

табик)

муносибатцои

шартномавии

ташкилотцои нақлижтк дар ин вақт бо қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон,
мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк барои қабули тадбирцои барцам
додани фалокатцо ва оқибатцои онцо боздошта шуда метавонанд.
Хароҷоти корхонацои нақлижтк цангоми цолатцои фавқулодда доир ба анҷом
додани интиқоли бо таъмини тайжрии сафарбарк, тадбирцои мудофиаи гражданк ва
корцои тасодумию наҷотдицк дар ҷумцурк аз тарафи буҷет ҷуброн мешавад.
Ташкилотцои нақлижтк вазифадоранд, ки оҷилан тадбирцои бартараф намудани
оқибатцои фалокатцо ва садамацо, инчунин дигар цолатцоро андешанд, ки характери
фавқулодда доранд.

Моддаи 26. Масъулият барои цифзи муцити зист ва захирацои табик
Интиқолдицандагон ва ташкилотцои нақлижтк ӯцдадоранд барои цифзи муцити
зист ва захирацои табик аз цама гуна таъсири манфк дар натиҷаи интиқоли бор дар
дохили кишвар ж ба тариқи транзит тавассути қаламрави Ҷумцурии Тоҷикистон тибқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон тадбирцои зарурк андешанд.

Моддаи 27. Суғурта кардан

Интиқолдицанда дар назди мусофирон цангоми сафар дар нақлижти роци оцан,
цавок,

обк,

нақлижти

автомобилии

байнидавлатк

ва

байнивилоятк

масъулияти

суғуртакунии цатмк ва масъулияти гражданию цуқуқии социбони воситацои нақлижти
автомобилиро ба ӯцда мегирад.

Моддаи 28. Масъулият барои вайрон кардани қонунгузорк оид ба нақлижт
Шахсони цукуқк ж воқеие, ки барои вайрон кардани ин Қонун гунацгоранд, тибқи
тартиби муқаррарнамудаи қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон ҷавобгар мебошанд.

ФАСЛИ V.
ҚОИДАЦОИ ХОТИМАВК

Моддаи 29. Назорат аз болои кори нақлижт
Назорат аз болои иҷрои қонунгузории нақлижт, талаботи бехатарии царакат,
экология цангоми истифодаи воситацои нақлижти корхонацо, новобаста аз шакли
моликияташон аз тарафи мақоми ваколатдор ва дигар мақомоти давлатии идоракунк,
ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк менамояд, бурда мешавад.
Азназаргузаронии воситацои нақлижт танцо дар цолатцое, ки онцоро қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, гузаронида мешавад.

Моддаи 30. Муносибатцои байнидавлатк дар соцаи нақлижт
Интиқолдицандагон мутобиқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумцурии Тоҷикистон
метавонанд цамкории иқтисодии хориҷиро бо ашхоси цуқуқк ва воқеии дигар давлатцо
инкишоф дицанд ва воридоту содироти мацсулотро (корцоро, хизматрасоницоро) ба амал
бароранд.
Дар сурати ба меъжрцои санадцои цуқуқии байналмилалк эътирофшуда
мутобиқат накардани меъжрцои Қонуни мазкур, меъжрцои санадцои байналмилалк
амал менамоянд.

Моддаи 301. Аз эътибор соқит донистани баъзе санадцои қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон аз 12 декабри соли 1997 (Дар бораи нақлижт»
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, соли 1997 №23-24, мод.340), Қонуни
Ҷумцурии Тоҷикистон аз 14 майи соли 1999 «Дар бораи ворид намудани тағйирот ба
моддаи 21 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи нақлижт» (Ахбори Маҷлиси Олии
Ҷумцурии Тоҷикистон, соли 1999, №5, мод.71) аз эътибор соқит дониста шавад.

Президенти
Ҷумцурии

Тоҷикистон

Э. РАЦМОНОВ
ш. Душанбе 29 ноябри соли 2000
№32

ҚОНУНИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН

ДАР БОРАИ ЎЊДАДОРИИ УМУМИИ ЊАРБЇ ВА ХИЗМАТИ
ЊАРБЇ
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, соли 2000, №11, мод.539; соли
2003, № 4, мод.146; № 8, мод. 461; соли 2004, № 2, мод.50; № 7, мод. 464; соли 2005, №3,
мод. 117; соли 2006, №11, мод. 467; соли 2007, №7, мод. 659; с. 2010, № 7, мод. 542; мод. 553,
ЌЉТ аз 28.12.12с. №920)

Қонуни мазкур муносибатцои ҷамъиятии ба иҷрои ӯцдадорицои умумии
царбк ва хизмати царбк алоқамандбудаи шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистонро
танзим намуда, асосцои ташкилк ва цуқуқии қайди царбк, ба хизмати царбк тайжр
кардан, даъват намудан, дохил шудан, тартиби адо ва рухсат шудан аз хизмати
царбк, бақайдгирии эцтижти Қуввацои Мусаллаци Ҷумцурии Тоҷикистон ва
мақомоти амнияти Ҷумцурии Тоҷикистон, ваколатцои мақомоти цокимияти
давлатк,

мақомоти

иҷроияи

мацаллии

цокимияти

давлатк

ва

мақомоти

худидоракунии шацрак ва децотро дар ин соца муқаррар менамояд. (ЌЉТ аз 28.12.12с.
№920)

БОБИ I.
МУҚАРРАРОТИ УМУМК

Моддаи 1. Ӯцдадории умумии царбк
Мутобиқи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон цифзи Ватанвазифаи муқаддаси шацрванди Ҷумцурии Тоҷикистон мебошад.
Ӯцдадории умумии царбии шацрванди Ҷумцурии Тоҷикистон (минбаъд шацрванд,
агар дар Қонуни мазкур ба маънои дигар зикр нашуда бошад) инцоро пешбинк менамояд:
-қайди царбк;
-тайжрии цатмк ба хизмати царбк;
-даъват (дохил) шудан ба хизмати царбк;
-адои хизмати царбк;
дар эцтижт будан, аз ҷумла даъват ба ҷамъомади царбк ва гузаштани ҷамъомади
царбк

дар давраи дар эцтижт будан;
-таълими царбк дар давраи ҷанг.
Шацрванд цуқуқ дорад мутобиқи қонун ба ҷои адои хизмати царбк хизмати

алтернативк адо намояд. Тартиби адои хизмати алтернативиро Қонун муайян мекунад.
Аз ӯцдадории царбк шацрвандони зерин озод карда мешаванд:
-мардони аз 16 - сола хурд ва аз 60 сола калон;
-занони аз 18 - сола хурд ва аз 50 - сола калон;
-онцое, ки бинобар вазъи саломатк ғайри қобили хизмати царбк дониста шудаанд.
Аз тарафи шацрвандон иҷро намудани ӯцдадории умумии царбиро мақомоти
цокимияти давлатк, маќомоти иҷроияи мањаллии њокимияти давлатї, шахсони
мансабдори корхонацо, ташкилоту муассисацо дар доираи ваколатцояшон, сарфи назар аз
шакли моликият таъмин мекунанд.(ЌЉТ аз 28.12.12с.№920)
Бо цамин Қонун хизмати царбк дар Қуввацои Мусаллаци Ҷумцурии Тоҷикистон,
дар қӯшунцои мудофиаи граждании Кумитаи цолатцои фавқулодда ва мудофиаи
граждании назди Цукумати

Ҷумцурии Тоҷикистон, (аз он ҷумла мақомоти

идоракунии идорацои он), Қӯшунцои дохилии Вазорати корцои дохилии Ҷумцурии
Тоҷикистон, Полки посбоникунандаи Ражсати корцои ислоции Вазорати адлияи Ҷумцурии
Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумцурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии амнияти
миллии Ҷумцурии Тоҷикистон, Агентии таъминоти амволи махсуси назди Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон ва дигар қӯшуну сохторцои царбии мутобиқи Қонуни Ҷумцурии
Тоҷикистон «Дар бораи мудофиа» ташкилшаванда (минбаъд Қуввацои Мусаллац, дигар
қӯшунцо ва сохторцои царбк) пешбинк карда шудааст. (ҚҶТ аз 21.07.10.№ 609)

Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба ӯцдадории умумии
царбк ва хизмати царбк
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба ӯцдадории умумии царбк ва хизмати
царбк ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз Қонуни
Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи мудофиа», Қонуни мазкур ва дигар санадцои
қонунгузорк, инчунин санадцои цуқуқии байналмилалие, ки Ҷумцурии Тоҷикистон
эътироф намудааст, иборат аст.

Моддаи 3. Ӯцдадорицои мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк,
мақомоти

худидоракунии

шацрак

ва

децот

шахсони

мансабдори

корхона,

ташкилоту муассисацо нисбати аз тарафи шацрвандон иҷро намудани ӯцдадории
умумии царбк
Мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк, мақомоти худидоракунии
шацрак ва децот, шахсони мансабдори корхонацо, муассисацо, дигар ташкилотцо
ӯцдадоранд: .(ЌЉТ аз 28.12.12с.№920)
-шацрвандонро аз даъватцои комиссариати царбк хабардор созанд;
-ба шацрвандон имконияти ба даъвати комиссариати царбк сари вақт цозир
шуданро таъмин намоянд;
-бо дархости комиссариати царбк маълумотцои дар бораи шацрвандони ба қайди
царбк дохилшаванда ва дар қайди царбк бударо, ки барои ба цуҷҷатцои қайди царбк дохил
кардан заруранд, фиристонанд.
Роцбарони корхонацо, ташкилоту муассисацои истифодаи хонацои истиқоматк,
инчунин социбони хонацо ӯцдадоранд дар мӯцлати як моц ба мақомоти бақайдгирии царбк
дар бораи тағйироти цайати шацрвандони доимк истиқоматкунандае, ки дар қайди царбк
мебошанд ж онцое, ки ӯцдадоранд ба қайди царбк дохил шаванд, маълумот пешницод
кунанд.
Мақомоти корцои дохилк дар доираи ваколатцои худ ӯцдадоранд:
-дар асоси дархости комиссари царбии шацр ж ноция дар мӯцлати цафт рӯз дар
бораи шацрвандони дар қайди царбк буда маълумотцоеро, ки барои ба цуҷҷатцои қайди
царбк дохил кардан зарур мебошанд, фиристонанд;
-кофтуков гузаронанд ва дар сурати мавҷуд будани асоси қонунк шацрвандонеро, ки
аз қайди царбк, даъват ба хизмати царбк ж ҷамъомадцои царбк, адои хизмати царбию
ҷамъомадцои царбк, хизмати алтернативк саркашк намудаанд, инчунин шахсонеро, ки
худсарона қисми царбиро тарк намудаанд, боздошт намоянд;
-дар бораи цодисацои ошкор намудани шацрвандонеро, ки ӯцдадоранд ба қайди
царбк

дохил

шаванд,

инчунин дар

бораи

шахсоне,

ки

шацрвандии

Ҷумцурии

Тоҷикистонро қабул кардаанд, вале дар қайди царбк нестанд, дар мӯцлати цафт рӯз ба
комиссариатцои царбии дахлдор хабар дицанд.
Мақомоти сабти асноди цолати шацрвандк ӯцдадоранд дар бораи ворид намудани
тағйирот ба сабти санадцои цолати шацрвандии шацрвандоне, ки дар қайди царбк
мебошанд, ж ӯцдадоранд ба қайди царбк дохил шаванд, дар мӯцлати цафт рӯз ба
комиссариатцои царбии дахлдор хабар дицанд.
Мақомоти давлатии шуғли ацолк ӯцдадоранд дар бораи аз ҷониби онцо ба қайд
гирифтани шацрвандони 16-27 - сола, ки дар қайди ибтидоии царбк нестанд ж хизмати
царбиро (алтернативиро) адо накардаанд, дар мӯцлати цафт рӯз ба комиссариатцои царбии
дахлдор хабар дицанд.(ЌЉТ аз 28.12.12с.№920)
Мақомоти тацқиқ, тафтишоти пешакк ӯцдадоранд дар бораи оғоз намудани
парвандацои ҷиноятк нисбати шацрвандоне, ки дар қайди царбк мебошанд ж ӯцдадоранд
ба қайди царбк дохил шаванд дар мӯцлати цафт рӯз ба комиссариатцои царбии дахлдор
хабар дицанд.
Судцо ӯцдадоранд дар мӯцлати цафт рӯз ба комиссариатцои царбии дахлдор хабар
дицанд:
-дар бораи аз ҷониби онцо оғоз намудан ж қать намудани парвандацои ҷиноятк
нисбати шацрвандоне, ки дар қайди царбк мебошанд ж онцое, ки ӯцдадоранд ба қайди
царбк дохил шаванд;
-дар бораи ба қувваи қонунк даромадани цукмцо нисбати шацрвандоне, ки дар
қайди царбк мебошанд ж ӯцдадоранд ба қайди царбк дохил шаванд.
Хадамоти давлатии ташхиси тиббию иҷтимок ӯцдадоранд дар бораи маъюб
донистани шацрвандоне, ки дар қайди царбк мебошанд ж ӯцдадоранд ба қайди царбк дохил
шаванд дар мӯцлати цафт рӯз ба комиссариатцои царбии дахлдор хабар дицанд.(ЌЉТ аз
28.12.12с.№920)

Моддаи 4. Таъминоти чорабиницои вобаста ба иҷро намудани ӯцдадории
умумии царбк
Барои муоинаи тиббк ва азназаргузаронии тиббии шацрвандон цангоми ба қайди
царбк гузоштан, даъват ж дохил шудан ба хизмати царбк, даъват ба ҷамъомадцои царбк, аз
муоинаи тиббии такрорк гузаронидани шацрвандоне, ки пешакк бо вазъи саломатк
қобили мацдуд ба хизмати царбк дониста шуда буданд, инчунин барои иҷро намудани
чорабиницои бо даъват ж дохил шудани шацрванд ба хизмати царбк ва даъват ба
ҷамъомадцои царбк вобастабуда мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк
ӯцдадоранд нуқтаи муҷацазшуда ва биноцо, дорувор, таҷцизоти тиббк, асбобцо, амвол,
нақлижт пешницод ва таъмин намуда, барои гузаронидани чорабиницои номбаршуда
духтурон - мутахассисон, цайати мижнаи тиббк, дигар мутахассисон ва кормандони
техникии заруриро ҷалб намоянд. (ЌЉТ аз 28.12.12с.№920)

Зараре, ки бинобар иҷрои Қонуни мазкур ба корхонацо, ташкилоту муассисацо ва
шацрвандон расонда шудааст, аз цисоби буҷети ҷумцурк мувофиқи тартибе, ки Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар мекунад, ҷуброн карда мешавад.

Моддаи 5. Таъминоти молиявк ва моддии чорабиницои вобаста ба иҷрои
ӯцдадории умумии царбк
Таъминоти молиявк ва моддии чорабиницои вобаста ба иҷрои ӯцдадории умумии
царбк аз цисоби воситацои буҷети дахлдор бо тартибе, ки қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон муқаррар намудааст, анҷом дода мешавад.
Ҷои кор, вазифаи ишғолнамуда ва музди мижнаи мецнати аъзои комиссияи ба
қайди царбк гирифтани шацрвандон, комиссияцои даъват, духтурон ва цайати мижнаи
тиббк, кормандони техникк ва шахсони дар цайати хизматрасонк будае, ки барои кор дар
қитъацои бақайдгирии ибтидоии царбк, нуқтацои даъват ва ҷамъомад дар давраи ба қайди
ибтидоии царбк гирифтани шацрвандон ва даъват (дохилшавк) ба хизмати царбк ж
ҷамъомадцои царбк барои гузаронидани муоинаи тиббк, инчунин ба нуқтацои ҷамъомад
ва қӯшунцо фиристодани даъватшудагон ҷалб шудаанд, дар тамоми давраи иҷрои ин
вазифацо нигоц дошта мешавад.
Шацрванд дар давраи муоинаи тиббк, ташхис ж табобати вобаста ба қайди царбк,
тайжрии цатмк ва хизмати царбк ва даъват (дохилшавк) ба хизмати царбк, инчунин дар
давраи иҷрои дигар ӯцдадорицои вобаста бо қайдгирии царбк ва тайжрии цатмк ба
хизмати царбк ва даъват (дохилшавк) ба хизмати царбк аз кор (тацсил) озод кардашуда,
ҷои кораш (тацсилаш) нигоц дошта мешавад ва музди мижнаи мецнаташ (стипендияаш)
дар ҷои кор (тацсил), сафархарҷии давраи дар роц буданаш мутобиқи тартиби
муайянкардаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон пардохта мешавад.
Шацрванде, ки ба хизмати царбк даъват (дохил) шудааст ж ба ҷамъомадцои царбк
даъват шудааст, то ба ҷои хизмат расидан ва аз хизмат баргаштан мутобиқи тартиб ва
меъжрцое, ки барои хизматчижни царбии хизмати цатмии царбиро адокунанда муқаррар
гардидаанд, бо озуқа таъмин карда мешавад ж ба тартиб ва андозаи муқаррарнамудаи
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон бо маблағи дахлдор таъмин мешавад.

Моддаи 6. Ҷавобгарии шацрванд ва шахси мансабдор оид ба вайронкунии
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи ӯцдадории умумии царбк ва
хизмати царбк
Шацрванде, ки тибқи даъвати (даъватномаи) комиссариати царбк дар мӯцлати
муайянгардида бе сабабцои узрнок цозир нашудааст, цамчун шахси аз хизмати царбк
саркашк карда цисоб мешавад ва ӯ бояд:
-дар цолатцои цаллу фасли масъалаи даъват ба хизмати царбк ж ҷамъомадцои царбк,
цамчунин дар цолатцои ғайриқонунк озод шудан ж ба хизмати царбк мутобиқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон барои саркашк кардан аз даъват ба хизмати царбк ба
ҷавобгарии ҷиноятк;

-дар цолатцои дигар мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии
маъмурк кашида шавад.
Сабабцои узрнок цозир нашудан тибқи даъвати (даъватномаи) комиссариати царбк
ба шарти тасдиқи цуҷҷатноки сабаби цозир нашудан инцоянд:
-беморк ж маъюбии шацрванд, ки боиси корношоямии ӯ гардидааст;
-бемории сахт ж вафоти (цалоки) хешовандони наздик ж падархонди цамин
шацрванд;
-монеаи офати табик ж дигар цолатцои ба иродаи шацрванд новобаста, ки имконият
надодааст ӯ ба ҷои ва дар мӯцлати муайянкардаи комиссариати царбк дар вақташ цозир
шавад;
-дигар цолатцое, ки комиссияи даъватк ж суд онцоро сабабцои узрнок донистааст.
Шахсоне, ки барои саркашк кардани шацрванд аз иҷрои ӯцдадории умумии царбк
мусоидат мекунанд, цамчунин барои ӯцдадории умумии царбиро иҷро кардани шацрванд
монеъ мешаванд, ж ки ӯцдадорицои муайяннамудаи Қонуни мазкурро иҷро намекунанд,
мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида мешаванд.

БОБИ II. ҚАЙДИ ЦАРБК

Моддаи 7. Ташкили қайди царбк
Шацрвандон ӯцдадоранд дар қайди царбк бошанд, ба истиснои:
-онцое, ки Қонуни мазкур аз ӯхдадории умумии царбк озод намудааст;
-занцое, ки ихтисоси қайди царбк надоранд;
-онцое, ки хизмати царбк (алтернативк) адо карда истодаанд;
-онцое, ки ҷазои ҷиноятиро дар шакли мацрумият аз озодк адо мекунанд;
-онцое, ки ба синни ницоии дар эцтижт будан расидаанд;
-занцои ихтисоси қайди царбк доштаи дорои се ва ж зижда фарзанд.
Қайди царбии шацрвандон аз ҷониби комиссариатцои царбии мацалли истиқомат
анҷом дода мешавад.
Дар

мацалцое,

ки

комиссариатцои

царбк

вуҷуд

надоранд,

мақомоти

худидоракунии шацрак ва децот бақайдгирии царбии ибтидоиро анҷом медицанд. (ЌЉТ
аз 28.12.12с.№920)
Қайди царбии шацрвандоне, ки рутбацои царбии афсарк дошта, дар эцтижти
Кумитаи давлатии амнияти милли Ҷумцурии Тоҷикистон мебошанд, аз ҷониби

Кумитаи давлатии мазкур мутобиқи тартибе, ки Қонуни мазкур муқаррар намудааст,
анҷом дода мешавад. (ҚҶТ аз 21.07.10.№ 609)
Цуҷҷатцои ба қайдгирии царбк дар бораи шацрвандоне бояд чунин маълумоти
цатмиро дошта бошанд:
- насаб, ном, номи падар;
- сана ва ҷои таваллуд;
- ҷои истиқомат ва кор;
- ацволи оилавк;
- маълумот ва донистани забонцои хориҷк;
- аз рӯи саломатк қобили хизмати царбк будан;
- қобилияти касбк дар тайжрк аз рӯи ихтисоси қайди царбк ва хизмати царбк дар
вазифацои царбк;
- адои хизмати царбк ж алтернативк;
- адои ҷамъомадцои царбк;
- маълумоти антропометрк;
- социби ихтисоси қайди царбк ва мулкк будан;
- социб будан ба дараҷаи якуми варзишк ж унвони варзишк;
- нисбати ӯ оғоз (қатъ) карда шудани парвандаи ҷиноятк;
- доғи судк доштан ж надоштан;
- дар давраи сафарбарк ва замони ҷанг барои корхона, ташкилот ва муассисацо ҷудо
(брон) карда монда шудан.
Дар цуҷҷатцои бақайдгирии царбк дар бораи диндорк, ақидацои сижск ва
мансубият ба цизбцои сижск ва дигар иттицодияцо, ҷунбишцои ҷамъиятк, цамчунин
маълумоти дигаре набояд бошанд, ки боиси поймол шудани цуқуқи шацрванд гарданд, ба
истиснои мавридцое, ки худи шацрванд ба дохил кардани чунин маълумотцо ба цуҷҷатцои
бақайдгирии царбк исрор намояд.
Тартиби қайди царбии шацрвандонро Қонуни мазкур ва Низомномаи қайди царбк,
ки Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад, муайян менамоянд.
Дар давраи сафарбарк ва замони ҷанг ҷудо (брон) карда мондани шацрвандони дар
эцтижт қарордошта бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
анҷом дода мешавад.
Тартиб ва хусусиятцои дар давраи осоишта ва замони ҷанг дар қайди царбк будани
шацрвандоне, ки дар мақомоти корцои дохилк, муассиса ва мақомоти системаи иҷрои
ҷазои ҷиноятк, мақомоти гумрук, мақомоти Агентии назорати маводи нашъаовари назди

Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон хизмат мекунанд, мутобиқи цамин Қонун аз тарафи
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда мешавад. Зимнан қайди царбии барои ин
шацрвандон аз тарафи Вазири мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон бо мувофиқаи роцбарони
мақомоти зикршуда муайян карда мешавад.
Мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк, мақомоти худидоракунии
шацрак ва децот, шахсони мансабдори корхонацо, ташкилоту муассисацо ӯцдадорицои
ташкил ва ба қайди царбк гирифтани шацрвандонро мутобиқи Низомномаи қайди царбк
иҷро менамоянд. (ЌЉТ аз 28.12.12с.№920)

Моддаи 8. Ба қайди ибтидоии царбк гузоштани шацрвандон
Ба қайди ибтидоии царбк гузоштани шацрвандони ҷинси мард аз ҷониби
комиссияи шањрї ж ноциявии ба қайди царбк гузоштани шацрвандон дар давраи аз 1
январ то 31 март дар соли ба синни 16 расидан сурат мегирад. (ЌЉТ аз 28.12.12с.№920)
Ба қайди ибтидоии царбк гузоштани шацрвандони ҷинси зан аз ҷониби
комиссариати царбии шањр ж ноция пас аз социб шудани онцо ба ихтисоси қайди царбк
сурат мегирад:
Комиссияи ба қайди царбк гузоштани шацрвандон бо қарори раиси шацр ж ноњия
дар цайати зерин тасдиқ карда мешавад:
комиссари царбии шацр (ноњия) ж муовини он - раиси комиссия; (ЌЉТ аз
28.12.12с.№920)
котиби комиссия;
духтуроне, ки шацрвандонро бинобар ба қайди царбк гирифта шуданашон
муоинаи тиббк менамоянд.
Комиссияи ба қайди царбк гузоштани шацрвандон ӯцдадор аст:
муоинаи тиббии шацрвандонро ташкил намуда, қобили хизмати царбк будани
онцоро муайян кунад;
дар хусуси ба қайди царбк гузоштани шацрванд ж бинобар вазъи саломатк ғайри
қобили хизмати царбк будан аз ӯцдадории умумии царбк озод намудани ӯ қарор қабул
кунад;
барои муайян намудани истифодаи имконпазири шацрванд дар хизмати царбк
муоинаи касбии психологк гузаронад.
Раис ж котиби комиссияи ба қайди царбк гузоштани шацрванд ӯцдадоранд қарори
комиссияро ба шацрванд эълон намуда, вазифацои ӯро дар бобати қайди царбк фацмонда
дицанд.
Ба

қайди

ибтидоии

царбк

гузоштани

онцое,

ки

Тоҷикистонро қабул кардаанд, бо тартиби зайл сурат мегирад:

шацрвандии

Ҷумцурии

мардони аз 16 то 27 сола - мувофиқи тартибе, ки дар қисми якуми моддаи мазкур
муқаррар гардидааст;
- дигарон - аз ҷониби комиссариатцои царбии

шацр ж ноњия. (ЌЉТ аз

28.12.12с.№920)

Моддаи 9. Ӯцдадории шацрванд дар бобати қайди царбк
Бо мақсади таъмини қайди царбк шацрвандон ӯцдадоранд:
дар комиссариати царбии мацалли истиқоматк, дар нуқтацои ацолинишине, ки
комиссариатцои царбк мавҷуд нест - дар маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот,
шацрвандоне, ки рутбаи царбии афсарк доранду дар эцтижти Кумитаи давлатии амнияти
милли Ҷумцурии Тоҷикистон қарор доранд, - дар мақомоти Кумитаи давлати номбурда
дар қайди царбк бошанд;
дар вақт ва мацалли муқарраршуда бо даъват (даъватнома) ба комиссариати царбк ж
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењоти, мацалли истиқомат ж мацалли истиқомати
муваққатк цозир шаванд;
цангоми аз хизмати царбк ба эцтижти Қуввацои Мусаллаци Ҷумцурии Тоҷикистон
озод шудан дар мӯцлати ду цафта аз рӯзи аз рӯйхати цайати шахсии қисми царбк хориҷ
шудан ба комиссариатцои царбии мацалли зист барои ба қайди царбк гузоштан цозир
шаванд;
дар бораи тағйироти вазъи оилавк, маълумот, ҷои кор ж вазифа, мацалли истиқомат
дар цудуди шацр ж ноњия дар мӯцлати ду цафта ба комиссариати царбк ж ҷамоат хабар
расонанд; (ЌЉТ аз 28.12.12с.№920)
цангоми рафтан ба мацалли нави истиқомат ж мацалли муваққатан қарордошта (ба
мӯцлати зижда аз се моц), инчунин цангоми рафтан аз Ҷумцурии Тоҷикистон ба мӯцлати
зижда аз 6 моц аз қайди царбк бароварда ва дар мӯцлати ду цафтаи расидан ба мацалли
нави истиқомат, мацалли муваққатан қарор доштан ж бозгашт ба Ҷумцурии Тоҷикистон ба
қайди царбк гузоранд;
билети царбк, шацодатномаи муваққатие, ки дар ивази билети царбк дода шудааст,
инчунин

шацодатномаи

бақайдгирии

ибтидоии

шацрванди

ба

хизмати

царбк

даъватшавандаро эцтижткорона нигоц доранд. Дар цолати гум кардани цуҷҷатцо дар
мӯцлати ду цафта ба комиссариати царбии мацалли истиқомат барои цалли масъалаи
гирифтани цуҷҷатцо ба ҷои цуҷҷатцои гумшуда муроҷиат намоянд.
Шацрвандоне, ки бояд ба хизмати царбк даъват шаванду дар давраи гузаронидани
даъват ба мӯцлати зижда аз се моц, аз мацалли истиқомат мераванд, бояд дар ин бора ба
комиссариати царбк ж маќомоти худидоракунии шањрак ва дењоти мацалли истиқомат
шахсан хабар расонанд. (ЌЉТ аз 28.12.12с.№920)
Шацрвандон цамчунин дигар ӯцдадорицои муқаррарнамудаи Низомномаи қайди
царбиро иҷро менамоянд.

БОБИ 3.
БА ХИЗМАТИ ЦАРБК ТАЙЖР КАРДАНИ ШАЦРВАНД

Моддаи 10. Ба хизмати царбк тайжр кардани шацрванд
Ба таври цатмк ба хизмати царбк тайжр кардани шацрванд инцоро пешбинк
менамояд:
-гирифтани дониши зарурк дар соцаи мудофиа;
-ташхис ва муоинаи тиббк, дар сурати зарурат бошад, бо розигии шацрванд чорабиницои табобатию тандурустк;
-тайжрии царбк дар муассисацои таълимии тацсилоти мижнаи умумк ва дар
муассисацои таълимии тацсилоти умумии ибтидок ва мижнаи касбк; (ҚҶТ аз 21.07.10.
№620)
-тарбияи царбк-ватандӯстк;
-аз рӯи ихтисосцои дар қайди царбк буда тайжр намудани аскарон, сержантцо ва
старшинацо мувофиқи роцхатцои дахлдори комиссариатцои царбк.
Ба таври цатмк ба хизмати царбк тайжр кардани шацрванд метавонад дар ҷаражни
ҷамъомадцои царбк сурат гирад.
Ба таври ихтижрк ба хизмати царбк тайжр кардани шацрванд инцоро пешбинк
менамояд:
-машғул шудан ба навъцои варзиши царбии амалк;
-аз худ кардани ихтисоси қайди царбк;
-тацсил дар муассисацои таълимии тацсилоти мижнаи умумк бо барномаи
иловагии таълимие, ки мақсади он аз тайжрии царбии шацрвандони ноболиғ иборат
мебошад;
-тацсили донишҷӯжн аз рӯи барномаи тарбияи афсарони эцтижт дар кафедрацои
царбии назди муассисацои таълимии давлатии тацсилоти олии касбк. (ҚҶТ аз 21.07.10.
№620)
Тайжрии царбк ва ихтижрии шацрванд ба хизмати царбк мутобиқи цамин Қонун ва
бо тартибе, ки Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, анҷом дода мешавад.

Моддаи 11. Гирифтани дониши зарурк дар соцаи мудофиа
Стандартцои (меъжрцои) давлатии тацсилоти умумк ва мижнаи касбк оид ба
мудофиаи давлат, ӯцдадории умумии царбии шацрвандон, инчунин мудофиаи гражданк

донишу малакаи зарурк гирифтани таълимгирандагонро (тарбиягирандагонро) пешбинк
менамоянд. (ҚҶТ аз 21.07.10. №620)

Моддаи 12. Ташхис ва муоинаи тиббк, гузаронидани чорабиницои табобатию
тандурустк
Шацрванд цангоми ба қайди ибтидоии царбк гузошта шудан, цангоми даъват
(дохил) шудан ба хизмати царбк аз муоинаи тиббии духтурон-мутахассисони зерин
гузарад:
терапевт (духтури беморицои дарунк), ҷарроц, неврапатолог (духтури беморицои
асаб), психиатр (духтури беморицои рӯцк), окулист (духтури беморицои чашм),
оториноларинголог (духтури касалицои гӯшу гулӯю бинк), стоматолог (духтури дандон),
духтурони соцацои дигар. Аз рӯи натиҷацои муоинаи тиббк хулоса бароварда мешавад:
дар бораи қобили хизмати царбк будан;
қобили хизмати царбк будан бо мацдудияти ҷузък;
муваққатан қобил набудан ж пурра қобил набудан ба хизмати царбк.
Агар комиссияи тиббии назди комиссариати царбк дар бобати қобилияти хизмати
царбк будани шацрванд хулосаи тиббк бароварда натавонад, комиссияи ба қайди царбк
гирифтани шацрванд бояд ӯpo барои муоинаи амбулаторк ж статсионарк ба муассисаи
тиббии воқеъ дар қаламрави вилоят, шацр, ноцияи мацалли истиқомати ин шацрванд
равон кунад.
Маблағгузории муоинаи тиббии шацрвандон вобаста ба иҷрои ӯцдадории умумии
царбк аз ҷониби онцо, мутобиқи тартибе, ки Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар
мекунад аз цисоби маблағцои буҷети ҷумцурк сурат мегирад.

Моддаи 13. Тарбияи царбк-ватандӯстк. Машғул шудан ба навъцои варзиши
царбии амалк
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, вазорату идорацо, мақомоти цокимияти давлатк,
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак
ва дењот якҷоя бо Вазорати мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон, вазорату идорацое, ки дар
онцо тибқи Қонуни мазкур хизмати царбк пешбинк шудааст, инчунин шахсони
мансабдори корхонацо, муассисацо ва ташкилотцо сарфи назар аз шакли моликият ва
шароитцои хоҷагидорк ӯцдадоранд, ки доир ба тарбияи царбк - ватандӯстии шацрвандон
мунтазам кор баранд. (ЌЉТ аз 28.12.12с.№920)
Шацрвандони ба хизмати царбк даъватшаванда (дохилшаванда) цуқуқ доранд дар
иттицодияцои ҷамъиятк, муассисацои таълимк, толорцои варзишк ва сексияцо сарфи
назар аз тобеияти идоравии онцо бо намудцои гуногуни варзиши царбии амалк машғул
шаванд.

Шацрвандоне, ки мувофиқи тартиби муқарраргардида дараҷаи якуми варзишк ж аз
рӯи навъи варзиши амалии царбй унвони варзишк доранд, дар цолати даъват (дохил)
шудан ба хизмати царбк дар интихоби навъу намуди қӯшун аз рӯи тайжрии варзишии худ
ва талаботи воқек ба он цуқуқи афзалиятнок доранд.
Бо
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машғулиятцо аз рӯи навъцои варзиши царбии амалк аз цисоби буҷети ҷумцурк бо тартиби
муқаррарнамудаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

Моддаи 14. Аз худ кардани ихтисоси қайди царбк
Аз худ кардани ихтисосцои царбк тайжр намудани шацрвандони ба синни 17 солагк
расидаро аз рӯи ихтисосцои аскар ва сержант дар назар дорад.
Шацрванде, ки ихтисоси мураккаби қайди царбиро аз худ кардааст, цуқуқ дорад
цангоми даъват (дохил) шудан ба хизмати царбк намуди қӯшунро барои адои хизмат
мувофиқи ихтисоси азхудкардааш интихоб намояд.
Фецристи ихтисосцои қайди царбк, аз ҷумла ихтисосцои мураккаб, ки аз тарафи
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад ба он дохил намудани чунин
ихтисосцоеро, ки ба шацрвандон барои ишғол намудани мансабцои царбк имкон
медицанд, дар назар дорад.
Дар таълимгоццои ташкилоти мададгори мудофиа тацсил намудани шацрвандоне,
ки онцоро комиссариатцои царбии шацр ва ноњия барои тайжрии мутахассисон равон
кардаанд, цатмист. (ЌЉТ аз 28.12.12с.№920)
Бо маблағ таъмин намудани чорабиницои тайжр намудани шацрвандон барои аз худ
кардани ихтисосцои қайди царбк аз цисоби буҷети ҷумцурк бо тартиби муқаррарнамудаи
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

Моддаи 15. Тайжрии царбк дар муассисацои таълимии тацсили умумии мижна
ва муассисацои таълимии тацсили касбк
Тайжрии царбк дар муассисацои таълимии тацсили мижнаи умумк ва муассисацои
таълимии тацсили касбк мутобиқи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф»
бо хонандагони ҷинси мард цатман дар давоми ду соли охири тацсил бо на камтар аз як
маротиба дар анҷоми соли охирини тацсил гузаронидани ҷамъомади таълимии царбк
сурат мегирад. (ҚҶТ аз 21.07.10. №620)
Тайжрии царбии хонандагон аз тарафи роцбарони царбии (муаллимони штатии) ин
муассисацои таълимк гузаронида мешавад.
Барномаи тайжрии хонандагон, цамчунин Низомнома дар бораи роцбарони царбии
муассисацои таълимк аз тарафи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд.

Бо маблағ таъмин намудани тайжрии царбии хонандагон аз цисоби маблағцои
буҷети ҷумцурк бо тартиби муқаррарнамудаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон анҷом
дода мешавад.

Моддаи 16. Тацсил дар муассисацои таълимии маълумоти умумии мижнаи
дорои барномаи иловагии таълимие, ки мақсад аз он тайжрии царбии шацрвандони
ноболиғ аст
Бо мақсади тарбияи цамаҷониба ва ба хизмати царбк тайжр кардани шацрвандони
ноболиғи ҷинси мард Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар системаи Вазорати мудофиаи
Ҷумцурии Тоҷикистон муассисацои таълимии тацсили мижнаи умумк дорои барномаи
таълимие, ки мақсад аз онцо тайжрии царбии шацрвандони ноболиғи ҷинси мард
мебошанд, - литсейцои царбк таъсис медицад. (ҚҶТ аз 21.07.10. №620)
Шацрванди ноболиғи ҷинси мард - ятим ж бе сарпарастии волидайн мондае, ки ба
муассисаи зикргардида дохил шуданист, ба он бе имтицон, аз рӯи натиҷацои сӯцбат ва
муоинаи тиббк дохил карда мешавад.
Низомномаи

литсейцои

царбиро

Цукумати

Ҷумцурии

Тоҷикистон

тасдиқ

менамояд.
Шацрванде, ки тацсилро дар литсеи царбк бомуваффақият хатм кардааст, цуқуқи бе
имтицон ба муассисацои таълимии царбии тацсили касбк дохил шуданро дорад. (ҚҶТ аз
21.07.10. №620)

Моддаи 17. Тацсили шацрвандон аз рӯи барномацои тарбияи афсарони эцтижт
дар кафедрацои назди муассисацои давлатии тацсилоти олии касбк
Шацрванде, ки дар шӯъбаи рӯзонаи муассисаи таълимии давлатии тацсилоти олии
касбк тацсил намуда, бинобар вазъи саломатк қобили хизмати царбк аст ва ба талаботи
муқарраргардида ҷавоб медицад, цуқуқ дорад тацсили царбиро аз рӯи барномаи тарбияи
афсарони эцтижт дар кафедраи царбии ин муассисаи таълимк гузарад, ба шарте ки то
лацзаи хатми муассисаи мазкури таълимк шацрванд ба синни 27 солагк нарасад. (ҚҶТ аз
21.07.10. №620)
Ба донишҷӯе (курсанте), ки аз рӯи барномаи тарбияи афсарони эцтижт тацсил
мекунад, аз цисоби маблағцои буҷети ҷумцурк ба андозае, ки Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон муқаррар менамояд, стипендияи иловагк пардохта мешавад.
Тацсили шацрвандон аз рӯи барномацои тарбияи афсарони эцтижт дар кафедрацои
царбии назди муассисацои таълимии давлатии маълумоти олии касбк мутобиқи тартибе,
ки Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар менамояд, ташкил карда мешавад.
Барномацои тарбияи афсарони эцтижт метавонанд таълими царбии шацрвандони
ҷинси занро пешбинк намоянд.

Муассисаи таълимии давлатии маълумоти олии касбк кафедраи царбиро бо бинои
зарурк таъмин намуда, инчунин бо мусоидати Вазорати мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон
заминаи зарурии таълимию моддк фароцам меорад.
Вазорати мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон тайжрии царбии донишҷӯжнро назорат
менамояд.
Ҷамъомадцои таълимие, ки барномаи тарбияи афсарони эцтижт пешбинк
намудааст, ҷамъомадцои царбк цисобида мешаванд.

Моддаи 18. Иштироки Вазорати мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон, Вазорату
идорацое, ки Қонуни мазкур дар онцо хизмати царбиро пешбинк намудааст, дар
тайжр кардани шацрвандон ба хизмати царбк
Вазорати мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон, вазорату идорацое, ки дар онцо Қонуни
мазкур хизмати царбиро пешбинк намудааст, дар тайжр кардани шацрвандон ба хизмати
царбк:
-номгӯи ихтисосцои қайди царбк ва навъцои варзиши царбии амалиро тация
мекунад;
-якҷоя бо Вазорати тандурустии Ҷумцурии Тоҷикистон талабот ба вазъи саломатии
шацрвандони ба хизмати царбк даъватшаванда (дохилшаванда) ва дар хизмати царбк
бударо тация менамояд;
-дар тацияи стандартцои (меъжрцои) таълимии давлатк, барнома ва методикаи
тайжркунии шацрвандон ба хизмати царбк иштирок мекунанд;
-дар таъсис, маблағгузорк ва ҷицозонии моддию техникии кафедрацои царбии
назди муассисацои таълимии давлатии тацсилоти олии касбк, инчунин ташкилоту
муассисацое, ки шацрвандонрр дар асоси шартнома ба хизмати царбк тайжр мекунанд,
иштирок менамоянд. (ҚҶТ аз 21.07.10. №620)

БОБИ 4.
ДАЪВАТИ ШАЦРВАНДОН БА ХИЗМАТИ ЦАРБК

Моддаи 19. Шацрвандоне, ки бояд ба хизмати царбк даъват карда шаванд
Шацрванди ҷинси марди аз 18 то 27 - солаи дар қайд буда ж шацрванде, ки ӯцдадор
аст дар қайди царбк бошад ва барои ба таъхир андохтани мӯцлати даъват ж озод шудан аз
даъват ба хизмати царбк цуқуқ надорад, бояд ба хизмати царбк ба Қуввацои Мусаллац,
дигар қӯшунцо ва сохторцои царбк дар вазифацои цайати аскарон ва сержантцо даъват
карда шавад.

Хизматчии царбие, ки хизмати царбиро аз рӯи даъват адо менамояд, цуқуқ дорад,
баъди ба итмом расидани 12 моци хизмати царбк аз рӯи даъват, ба муассисаи таълимии
царбии тацсилоти касбк дохил шавад. (ҚҶТ аз 21.07.10. №620)
Шацрвандони ҷинси марди то 30 соларо, ки хизмати царбк адо накардаанду
муассисаи таълимии давлатии маълумоти олии касбиро хатм намудаанд ва ба эцтижти
Қуввацои Мусаллаци Ҷумцурии Тоҷикистон цамчун афсар дохил карда шудаанд, танцо аз
ҷониби Вазорати мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон ба хизмати царбк даъват карда
мешаванд. цамзамон, мӯцлати тацсил дар муассисаи таълимии давлатии маълумоти олии
касбк ба мӯцлати хизмати царбии онцо бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон дохил мешавад.
Шацрванде, ки мутобиқи қисми сеюми моддаи мазкур ба хизмати царбк давъат
шудааст, хизмати царбиро тибқи тартибе, ки цамин Қонун ва Низомномаи тартиби адои
хизмати царбии тасдиқнамудаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар намудаанд, адо
менамояд.
Шацрвандоне, ки дар кафедрацои царбк тацсил накардаанд, пас аз хатми муассисаи
таълимии давлатии тацсилоти олии касбк мутобиқи цамин Қонун ба хизмати царбк дар
вазифацои цайати аскарон ва сержантцо даъват карда мешаванд. (ҚҶТ аз 21.07.10. №620)

Моддая 20. Озод кардан аз даъват ба хизмати царбк
Аз даъват ба хизмати царбк шацрвандони зерин озод карда мешаванд:
а) онцое, ки бинобар вазъи саломатк ғайриқобили хизмати царбк ж ба таври мацдуд
ба хизмати царбк қобил дониста шудаанд;
б) онцое, ки хизмати царбк ж алтернативк адо мекунанд ж адо кардаанд;
в) онцое, ки дар давлати дигар хизмати царбиро адо намудаанд;
г) онцое, ки унвони илмии номзади илм ж доктори илм доранд.
Шацрванде, ки барои содир кардани ҷинояти махсусан вазнин ж вазнин доғи судии
бардоштанашуда дорад, наметавонад ба хизмати царбк даъват карда шавад.
Шацрвандони зерин барои озод шудан аз даъват ба хизмати царбк цуқуқ доранд:
а) онцое, ки падар (модар) ж бародарашон (хоцар) цангоми адои хизмати царбк дар
асоси даъват ва бо тартиби ихтижрк дар вазифацои сержантцо, прапоршикцо ва афсарон ж
дар давраи гузаштани ҷамъомадцои царбк цалок шудааст ж вафот кардааст;
б) онцое, ки дар оила писари (писархонди) ягона мебошанд.

Моддаи 21. Ба таъхир андохтани мӯцлати даъват ба хизмати царбк
Ба таъхир андохтани мӯцлати даъват ба хизмати царбк ба шацрвандони зерин
иҷозат дода мешавад:

а) онцое, ки бинобар вазъи саломатк муваққатан ғайри қобили хизмати царбк
дониста шудаанд, - ба мӯцлати то як сол;
б) онцое, ки ба нигоцубини узви оилае, ки ба кӯмаки дигар кас эцтижҷ дошта, тацти
таъминоти пурраи давлат қарор надорад, машғул мебошанд, дар сурати набудани дигар
шахсоне, ки дар асоси қонун ӯцдадоранд ба узви зикргардидаи оила ғамхорк намуда, онро
таъмин кунанд (ба кӯмак ва нигоцубини каси дигар эцтижҷдошта он аъзои оила цисобида
мешаванд, ки ба синни нафақа расидаанд ж маъюби гурӯци якум ж дуюм мебошанд,
инчунин он аъзои оила, ки ба синни 18-солагк нарасидаанд);
в) онцое, ки кӯдаки бемодар мондаашонро тарбия менамоянд;
г) онцое, ки ду ва зижда фарзанд доранд;
д) онцое, ки модарашон ғайр аз онцо ду ва зижда аз он фарзанди ноболиғ дошта,
онцоро бе шавцар тарбия менамояд;
е) онцое, ки нисбаташон парвандаи ҷиноятк кушода шудааст, ж ин ки мувофиқи
цукми суд мӯцлати ҷазоро адо карда истодааст.
Ғайр аз шацрвандоне, ки дар қисми якуми моддаи мазкур зикр гардидаанд,
шацрвандони зерин барои ба таъхир андохтани мӯцлати даъват ба хизмати царбк цуқуқ
доранд:
а) онцое, ки вакили халқ интихоб шудаанд, - дар давраи ваколатцои депутатк;
б) талабацои муассисацои таълимии маълумоти мижнаи умумк ва мижнаи касбк - то
гирифтани маълумоти пурра, вале на калонтар аз синни 21-сола;
в) онцое, ки бори аввал дар шӯъбацои рӯзонаи муассисацои таълимии тацсилоти
олии касбк тацсил мекунанд, - дар давраи тацсил; (ҚҶТ аз 21.07.10. №620)
д) онцое, ки тацсилоти олии омӯзгорк доранд ва доимк дар вазифаи омӯзгорк дар
муассисацои таълимоти умумк кор мекунанд, дар давраи иҷроиши кор, инчунин
духтуроне, ки тацсилоти олии тиббк доранд, вазифаи духтурк дар муассисацои давлатии
таълимк ж тиббии воқеъ дар децот кор мекунанд, - дар давраи иҷрои ин кор; (ҚҶТ аз
21.07.10. №620)
е) онцое, ки дар мақомоти корцои дохилк, мақомоти гумрук хизмат мекунанд ва
унвони махсус доранд, ки қонунгузорк барои кормандони ин мақомот муқаррар
намудааст, - дар давраи хизмати онцо дар ин мақомот;
ж) онцое, ки кормандони прокурорк - тафтишотии мақомоти прокуратура ж судя
мебошанд дар давраи кор дар ин мақомот;
з)

онцое, ки пас аз хатми муассисацои таълимии тацсилоти олии касбк дар

дастгоццои Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии
Тоҷикистон ва Дастгоци иҷроияи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон дар мансабцое, ки
номгӯи онцо аз ҷониби Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст кор мекунанд, дар давраи кори онцо дар ин мансабцо. (ҚҶТ аз 21.07.10. №620)

Моддаи 22. Мӯцлатцои даъвати шацрвандон ба хизмати царбк
Даъвати шацрвандон ба хизмати царбк ду маротиба дар як сол - аз 1 апрел то 31 май
ва аз 1 октябр то 30 ноябр дар асоси Фармони Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, ки он
дар воситацои ахбори умум на камтар аз як моци пеш аз даъват чоп мешавад, анҷом дода
мешавад.
Даъвати шацрвандоне, ки бо додани рутбаи царбии афсарк ба эцтижт гузаронида
шудаанд, цамчун қоида пас аз хатми муассисаи давлатии тацсилоти олии касбк ба
тартиби инфиродк аз ҷониби Вазири мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон анҷом дода
мешавад. (ҚҶТ аз 21.07.10. №620)

Моддаи 23. Ташкил намудани даъвати шацрвандон ба хизмати царбк
Даъвати шацрвандонро ба хизмати царбк раиси шацр ж ноњия якҷоя бо комиссари
царбии ноция ж шацр ташкил менамояд.
Барои ташкил намудани даъвати шацрвандон ба хизмати царбк раиси

шацр ж

ноњия масъул аст. (ЌЉТ аз 28.12.12с.№920)
Тартиби даъвати шацрвандон ба хизмати царбк бо Қонуни мазкур ва Низомномаи
даъвати шацрвандон ба хизмати царбк, ки Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ
менамояд, муайян карда мешавад.

Моддаи 24. Комиссияи даъват
Барои ташкил ва гузаронидани даъвати шацрвандон ба хизмати царбк дар цар як
ноция ж шацр бо қарори раиси ноция ж шацр комиссияи даъват таъсис дода мешавад, ки ба
цайати онцо бояд дохил шаванд:
-муовини раиси шацр ж ноњия - раиси комиссия; (ЌЉТ аз 28.12.12с.№920)
-комиссари царбии ноция ж шацр - муовини раиси комиссия;
-котиби комиссияи даъват;
-духтуре,

ки

ба

кори

муоинаи

тиббии

шацрвандони

ба

хизмати

царбк

даъватшаванда роцбарк мекунад;
-намояндаи мақомоти корцои дохилии ноция ж шацр;
-намояндаи мақомоти идораи маорифи ноция ж шацр.
Ба цайати комиссияи даъват метавонанд намояндагони дигар корхонацо, ташкилоту
муассисацо дохил шаванд.

Моддаи 25. Ӯцдадорк ва тартиби кори комиссияи даъват

Ба зиммаи комиссияи даъват ӯцдадории ташкили муоинаи тиббии шацрванди ба
хизмати царбк даъватшаванда ва нисбати он қабул намудани яке аз қарорцои зерин
гузошта мешавад:
-дар бораи даъват ба хизмати царбк;
-дар бораи фиристодан ба хизмати алтернативк;
-дар бораи додани иҷозат барои ба таъхир андохтани мӯцлати даъват ба хизмати
царбк;
-дар бораи озод намудан аз даъват ба хизмати царбк;
-дар бораи гузаронидан ба эцтижт ж озод намудан аз иҷрои ӯцдадории царбк.
-цангоми ба хизмати царбк даъват кардани шацрванде, ки бо додани рутбаи афсарк
ба эцтижт гузаронида шудааст, вазифацои номбаршудаи комиссияи даъват ба ӯцдаи
комиссари царбк вогузор мегардад.
Дар сурати аз даъват ба хизмати царбк саркашк намудани шацрванд комиссияи
даъват ба прокурори

шацр ж

ноњияи мацалли истиқомати шацрванд цуҷҷатцои

дахлдорро равон мекунад. (ЌЉТ аз 28.12.12с.№920)
Цангоми қабули қарор дар бораи ба хизмати царбк фиристодани шацрванд
комиссияи даъват навъи қӯшуни Қуввацои Мусаллац, дигар қӯшун ж сохторцои царбиро, ки
ин шацрванд дар он бояд хизмати царбиро адо намояд, муайян мекунад.
Комиссияи даъват қарорцои худро танцо дар асоси Қонун қабул менамояд. Қарори
он набояд хилофи хулосаи духтур-мутахассисе, ки муоинаи тиббии шацрвандонро оид ба
масъалаи бинобар вазъи саломатк қобили хизмати царбк будани ӯ анҷом додааст, бошад.
Раиси комиссияи даъват ж муовини ӯ қарори комиссияи даъватро ба шацрванде, ки
нисбати ӯ он қабул шудааст, эълон мекунад. Бо талаби шацрванд раиси комиссияи даъват
ба ӯ нусхаи қарори комиссияи даъватро, ки нисбати ин шацрванд қабул гардидааст,
медицад.
Қарори комиссияи даъватро шацрванд метавонад дар мӯцлати 10 рӯз ба комиссияи
даъвати болок ж ба суд шикоят намояд.
Дар ин цолат иҷрои қарори комиссияи даъват то эълон гардидани қарори
комиссияи даъвати болок ж суд боздошта мешавад.

Моддаи 26. Комиссияи даъвати ҷумцурк, Вилояти Мухтори Кӯцистони
Бадахшон, вилоятцо ва шацри Душанбе
Бо қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, раисони Вилояти Мухтори Кӯцистони
Бадахшон, вилоятцо ва шацри Душанбе комиссияи марбутаи даъват таъсис дода мешавад,
ки ба он мутобиқаи инцо бояд дохил шаванд:

-муовини Сарвазири Ҷумцурии Тоҷикистон, муовинони раиси Вилояти Мухтори
Кӯцистони Бадахшон, вилоятцо ва шацри Душанбе - раиси комиссия;
-сардори Ражсати ташкилк ва сафарбаркунии Сарситоди Қуввацои Мусаллаци
Ҷумцурии Тоҷикистон, комиссари царбии Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон,
вилоятцо ва шацри Душанбе - муовини раиси комиссия;
-вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, Маҷлисцои
вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон, вилоятцо ва шацри Душанбе;
-котиби комиссияи даъвати ҷумцурк, Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон,
вилоятцо ва шацри Душанбе;
-духтуре, ки ба кори ташхис ва муоинаи тиббии шацрвандони ба хизмати царбк
даъватшаванда роцбарк менамояд;
-муовини Вазири корцои дохилии Ҷумцурии Тоҷикистон, сардори корцои дохилии
Љуњурии Тољикистон, сардори ражсати корњои дохилии Вилояти Мухтори Кӯцистони
Бадахшон, вилоятцо ва шацри Душанбе; (ЌЉТ аз 28.12.12с.№920)
-намояндаи мақомоти давлатии маорифи ҷумцурк, Вилояти Мухтори Кӯцистони
Бадахшон, вилоятцо ва шацри Душанбе.
Ба цайати комиссияи даъвати ҷумцурк, Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон,
вилоятцо ва шацри Душанбе шахсони дигар низ дохил шуда метавонанд.
Комиссияи даъвати ҷумцурк, Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон, вилоятцо ва
шацри Душанбе:
-муоинаи тиббии шацрвандони ба хизмати царбк даъватшударо пеш аз ба мацалли
хизмат равон карданашон, ташхиси назоратии тиббии шацрвандони барои ба таъхир
андохтани мӯцлати даъват иҷозат гирифта ж шацрвандони бинобар вазъи саломатк аз
даъват ба хизмати царбк озодшуда, инчунин шацрвандони бо қарори комиссияцои даъват
дар бораи бинобар вазъи саломатк қобили хизмати царбк будан норозигк изцорнамударо
ташкил менамояд;
-дурустии ба таъхир андохтани мӯцлати даъвати шацрвандон ва аз даъвати царбк
озод кардани шацрвандонро тафтиш менамояд;
-асоснокии ба навъцои қӯшунцои Қуввацои Мусаллац, дигар қӯшунцо ва сохторцои
царбк барои хизмати царбк фиристодани шацрвандонро назорат мекунад;
-арзу шикоятцои шацрвандони ба хизмати царбк даъватшавандаро нисбати
амалцои комиссияцои даъват барраск менамояд;
-цолати даъват ба хизмати царбиро барраск намуда, пешницодоти худро ба
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, Раиси Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон, вилоятцо
ва шацри Душанбе арз менамояд.
Комиссияи даъвати Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон, вилоятцо цуқуқ доранд
қарорцои комиссияцои даъватии

шацрирю ноњиявиро, комиссияи даъвати ҷумцурк

бошад, қарори комиссияи даъвати вилоятк, шацрк ва ноциявиро аз нав бинад ва бекор
кунад. (ЌЉТ аз 28.12.12с.№920)
Қарори комиссияи даъвати ҷумцурк, Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон,
вилоят мумкин аст дар суд шикоят карда шавад.
Ҷамъкунк ва ба Қуввацои Мусаллаци Ҷумцурии Тоҷикистон, дигар қӯшунцо ва
воцидцои царбк тақсим намудани шацрвандони аз шацру ноцияцои тобеи ҷумцурк ба
хизмати царбк даъватшуда, инчунин аз муоинаи назоратии тиббк гузаронидани онцоро
дар заминаи Нуқтаи ҷамъоварии ҷумцуриявк Ражсати ташкилк-сафарбаркунии Сарситоди
Қуввацои Мусаллаци Ҷумцурии Тоҷикистон анҷом медицад.

Моддаи 27. Ӯцдадории шацрвандоне, ки бояд ба хизмати царбк даъват шаванд
Шацрвандони дар эцтижт қарорнадоштаи ба хизмати царбк даъватшаванда
ӯцдадоранд бо даъвати комиссариати царбк ба муоинаи тиббк, маҷлиси комиссияи даъват
ж барои фиристондан ба қисми царбк барои адои хизмати царбк цозир шаванд, инчунин то
фиристодан ба мацалли адои хизмати царбк дар комиссариати царбк қарор гиранд.
Шацрвандони

ба

хизмати

царбк

даъватшаванда

ӯцдадоранд

даъватномаи

комиссариати царбиро бо забонхат қабул намоянд. Даъватномаро ба шацрвандон
кормандони комиссариати царбк ж дар ҷои кори (тацсили) шацрванд роцбарон, дигар
шахсони (кормандони) вазифадори ба кори ба цисобгирии царбк масъули ташкилотцо,
инчунин шахсони вазифадори ба кори ба цисобгирии царбк масъули маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот месупоранд. Дар даъватнома бояд оқибати цуқуқии аз
тарафи шацрвандон иҷро нагардидани талаботцои ба зиммаи онцо гузошташуда зикр
шуда бошад. (ЌЉТ аз 28.12.12с.№920)
Дар сурати имконнопазирии аз ҷониби кормандон, роцбарон ж шахсони вазифадор
супоридани даъватнома ба шацрвандони ба хизмати царбк даъватшаванда таъмини цозир
шудани онцо ба чорабиницои бо даъват ба хизмати царбк вобастабуда ба зиммаи
мақомоти корцои дохилк дар асоси муроҷиати хаттии комиссари царбк гузошта мешавад.
Шацрвандони ҷинси мард, ки ба эцтижт бо додани рутбаи царбии афсар дохил
шудаанд, ӯцдадоранд мувофиқи даъватномаи комиссариати царбк ба муоинаи тиббк,
инчунин ба назди комиссари царбк барои қабули қарор оид ба даъват ба хизмати царбк ва
гирифтани амрнома барои рафтан ба мацалли хизмати царбк цозир шаванд.
Дар сурати бе сабабцои узрнок мувофиқи даъватномаи комиссариати царбк цозир
нашудани шацрванд ба чорабиницои бо даъват ба хизмати царбк вобастабуда, шацрванди
номбурда аз хизмати царбк саркашк карда цисоб карда мешавад ва мутобиқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида мешавад.

Моддаи 28. Даъвати шацрвандон ба хизмати царбк дар асоси сафарбаркунк ва
дар давраи ҷанг. Таълими умумии царбии шацрвандон

Тартиби даъвати шацрвандон ба хизмати царбк дар асоси сафарбаркунк ва дар
давраи ҷанг бо Қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.
Бо мақсади тайжр намудани контингенти зарурк барои пурра намудани Қуввацои
Мусаллац, дигар қӯшунцо ва сохторцои царбк дар давраи ҷанг бо қарори Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон таълими умумии цатмии царбк барои цамаи шацрвандон:
а) мардцо - аз синни 16 то 55-сола;
б) занцо - аз 18 то 45-солаи бекӯдак ж онцое, ки кӯдакони аз 8 сола калон доранд,
ҷорк карда мешавад.
Таълими умумии цатмии царбии шахрвандон дар ҷои кор ж истиқомат бе ҷудошавк
аз истецсолот ж тацсил анҷом дода мешавад.

БОБИ 5.
БА ХИЗМАТИ ЦАРБК ДОХИЛ ШУДАНИ ШАЦРВАНДОН

Моддаи 29. Бо тартиби ихтижрк ба хизмати царбк дохил шудани шацрвандон
Шацрвандони ҷинси марди аз 18 то 40 сола ва шацрвандони ҷинси зани аз 20 то 40
сола метавонанд бо тартиби ихтижрк ба хизмати царбк дохил шаванд ва хизмати царбиро
то расидан ба синни ницоии дар хизмати царбк будани онцо, ки моддаи 43 Қонуни мазкур
муқаррар намудааст, адо намоянд, ба ғайр аз цолатцое, ки онцо мутобиқи цамин Қонун ва
Низомнома дар бораи тартиби адои хизмати царбк пеш аз мӯцлат аз хизмати царбк озод
мешаванд.
Тартиби интихоби номзадцоро барои ихтижрк ба хизмати царбк дохил шудан
Вазири мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон, роцбарони вазорату идорацое, ки дар онцо тибқи
Қонун хизмати царбк пешбинк гардидааст, муайян менамоянд.
Цолат, монеаи бо тартиби ихтижрк ба хизмати царбк дохил шудан ж дар хизмати
царбк будан инцоянд:
дар қисмцои царбк, муассисаю ташкилотцои Қуввацои Мусаллац, дигар қӯшунцо ж
сохторцои царбк (минбаъд - қисмцои царбк, агар цамин Қонун қоидаи дигарро пешбинк
накарда бошад) набудани вазифацои царбии холк;
мутобиқати нопурраи шацрванд ба талаботцое, ки мутобиқи цамин Қонун ба
шацрвандони бо тартиби ихтижрк ба хизмати царбк дохилшаванда, пешницод шудаанд;
доғи судк доштани шацрванд (аз он ҷумла, бо санади авф бардошташуда, барцам
додашуда ж озодшуда);
наздик будани хешовандон (волидайн, цамсар, бародарон, хоцарон, писарон,
духтарон,

инчунин бародарон,

хоцарон,

волидайн ва

фарзандони

цамсарон)

бо

хизматчижни царбк, агар хизмати царбии онцо бо тобеъияти бевоситаи онцо вобаста
бошад, ж дар зери назорати яке аз онцо бошад;
дидаю дониста пешницод намудани маълумотцои бардурӯғ ж цуҷҷатцои қалбакк
дар бораи худ ж хешовандони худ;
ба шацрванд додани рухсати сирри давлатиро рад кардани мақомоти дахлдор;
кӯдаки то синни 8-сола доштани шацрванди ҷинси зан, ж ки шацрванди ҷинси
марди дар қайди никоц набуда.
Хизматчижни царбие, ки тибқи бандцои «г», «д», «е», «з», «и»-и моддаи 45 цамин
Қонун аз хизмати царбк озод шудаанд, дар замони осоишта такроран наметавонанд ба
хизмати царбк дохил шаванд.

Моддаи 30. Ба муассисацои таълимии царбии маълумоти олии касбк дохил
шудани шацрвандон
Шацрванде, ки хизмати царбиро адо накардааст, цуқуқ дорад ба муассисаи
таълимии царбии тацсилоти олии касбк аз соле, ки дар он ӯ ба синни 17-солагк мерасад
ва то соле, ки ӯ 21 сола мешавад, дохил шавад. (ҚҶТ аз 21.07.10. №620)
Шацрванде, ки хизмати царбиро адо мекунад ж адо кардааст, цуқуқ дорад ба
муассисаи таълимии номбурда то соле, ки ба синни 23-солагк медарояд, дохил шавад.
Хизматчии царбие (курсанте), ки рутбаи царбии афсарк надорад ва ба муассисаи
таълимии царбии тацсилоти касбии дар қисми якуми моддаи мазкур зикргардида дохил
шудааст, цуқуқи хизматчии царбии мувофиқи даъват хизмати царбк адокунандаро дорад.
(ҚҶТ аз 21.07.10. №620)
Курсанте (ҷинси мард), ки аз муассисацои таълимии харбии тацсилоти касбк ж аз
муассисацои таълимии тацсилоти касбии мақомоти корхои дохилк бинобар аз худ
накардани таълим ж риоя накардани интизом хориҷ шудааст, мутобиқи тартиби
муқаррарнамудаи Вазири мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон (роцбари вазорат ж идорацое,
ки Қонуни мазкур дар онцо хизмати царбиро пешбинк намудааст) ба мӯцлате, ки пас аз
хатми он давомнокии хизмати царбии ин хизматчии царбк ба мӯцлати Қонуни мазкур
муқаррарнамудаи хизмати царбк дар асоси даъват баробар мегардад, агар то лацзаи хориҷ
карда шудан ӯ мӯцлати хизмати царбии дар асоси даъват муқарраргардидаро адо накарда
бошад ва барои аз даъват ба хизмати царбк озод шудан ж ба таъхир андохтани мӯцлати
даъват ба хизмати царбк цуқуқ надошта бошад, барои адои хизмати царбк дар асоси
даъват фиристода мешавад. цамзамон давомнокии хизмати царбии тибқи даъват то дохил
шудан ба муассисацои таълимии тацсилоти касбк дар цаҷми пурра цисоб карда мешавад.
Давраи тацсил дар муассисацои мазкур аз рӯи цисоби ду моци хизмати царбк цангоми
тацсил баробари як моци хизмати царбк тибқи даъват цисоб карда мешавад. Дар цолати
хориҷ намудани курсантцои ҷинси зан бо асосцои номбаршуда, онцо бояд бе ба қайди
царбк гирифтан аз хизмати царбк озод карда шаванд ж вобаста аз ихтисоси қайди царбии
гирифтаашон ба эцтижт ворид карда шаванд. (ҚҶТ аз 21.07.10. №620)

Хизматчии царбие, ки дар цолатцои пешбининамудаи қисми чацоруми моддаи
мазкур аз муассисаи таълимии царбии тацсилоти касбк хориҷ карда шудааст, ж муассисаи
таълимии номбурдаро хатм намудаасту ба мацалли хизмати царбк нарафтааст, мутобиқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятк ва моддк кашида мешавад.
(ҚҶТ аз 21.07.10. №620)
Барномацои таълимии муассисацои таълимии царбии тацсилоти касбк бояд ба
курсантцо омӯзонидани ихтисосцои ғайринизомиеро, ки номгӯи онцоро Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад, пешбинк намоянд. (ҚҶТ аз 21.07.10. №620)

Моддаи 31. Талаботе, ки ба шацрвандони бо тартиби ихтижрк ба хизмати
царбк дохилшаванда пешницод карда мешавад.
Шацрванде, ки бо тартиби ихтижрк ба хизмати царбк дохил мешавад, бояд
мутобиқи Низомномаи ташхиси тиббии царбк, ки Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ
намудааст, тацти муоинаи тиббк қарор гирад. Дар асоси натиҷацои муоинаи тиббк дар
хусуси қобили хизмати царбк будани шацрванд қарор қабул карда мешавад.
Шацрванде,

ки

ба

хизмати

царбк

дохил

мешавад,

бояд

ба

талаботи

муқарраргардидаи зайл мутобиқ бошад:
аз рӯи меъжри маълумоти умумк;
аз рӯи сатци тайжрии касбк;
аз рӯи сифатцои ахлоқию психологк;
аз рӯи меъжрцои тайжрии ҷисмонк.
Талабот ва меъжрцои зикргардидаро Вазири мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон
(роцбари вазорат, идорае, ки Қонуни мазкур дар он хизмати царбк пешбинк намудааст)
муқаррар мекунад.
Мутобиқати шацрвандони ба хизмати царбк дохилшаванда ва онро дар асоси
талаботи муқарраргардида адокунандаро Низомномаи тартиби адои хизмати царбк
муайян менамояд.

БОБИ 6. ХИЗМАТИ ЊАРБЇ
Моддаи 32. Хизмати царбк
Хизмати царбк-навъи махсус ва афзалиятноки хизмати давлатк буда, иҷрои
бевоситаи ӯцдадорицои конститутсионии шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон дар цайати
Қуввацои Мусаллац, дигар қӯшунцо ва сохторцои царбк дар бар гирифта, иборат аст:
а) аз хизмати царбии мувофиқи даъват дар вазифацои аскар ва сержантцо;
б) аз хизмати царбк бо тартиби ихтижрк дар вазифацои прапоршикцо;

в) аз хизмати царбии мувофиқи даъват ва бо тартиби ихтижрк дар вазифацои цайати
афсарон;
г) аз хизмати царбии ихтижрк дар вазифацои цайати аскарон, сержантцо,
прапоршикцо ва афсарон;
д) аз хизмати царбии курсантцо ва шунавандагони муассисацои таълимии царбии
тацсилоти касбк;
е) аз хизмати царбк бо тартиби ихтижрк дар мақомоти амнияти давлатии
Ҷумцурии Тоҷикистон дар вазифацои сержантцо.
Шахсе, ки шацрванди Ҷумцурии Тоҷикистон нест, наметавонад дар Қуввацои
Мусаллац, дигар қӯшунцо ва сохторцои царбии Ҷумцурии Тоҷикистон хизмати царбиро
адо намояд.
Шацрванде, ки хизмати царбиро адо карда истодааст, хизматчии царбк буда,
мақоми цуқуқиеро, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муайян менамояд, дорад.
Мазмун ва тартиби адои хизмати царбк дар давраи осоишта бо Қонуни мазкур,
оинномацои царбк ва Низомномаи тартиби адои хизмати царбк муайян мегардад.
Хусусиятцои адои хизмати царбк дар дигар воцидцои царбк бо қонунцо, ки
фаъолияти онцоро танзим менамояд, муайян мегардад.
Хусусиятцои адои царбк дар давраи сафарбаркунк, цолатцои фавқулодда ж вазъияти
ҷанг, инчунин дар шароити муноқишацои мусаллацона бо қонунцо, санадцои меъжрию
цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон ва Низомномаи тартиби адои хизмати царбк муайян
мегарданд.

Моддаи 33. Иҷрои ӯцдадорицои хизмати царбк
Бо мақсади танзими муносибатцои цуқуқии вобаста ба иҷрои ӯцдадории умумии
царбк ва адои хизмати царбк аз ҷониби шацрвандон, тацти мафцуми иҷрои ӯцдадорицои
царбк инцо фацмида мешаванд:
а) иштирок дар амалижти царбк, иҷрои супоришцо дар шароитцои вазъияти
фавқулодда ж дар цолати ҷанг, ж ин ки дар шароитцои муноқишацои мусаллацона;
б) иҷрои ӯцдадорицои вазифавк, ки мутобиқи қонунгузорк муқаррар карда
шудаанд;
в) адо намудани навбатдории ҷангк (хизмати ҷангк), инчунин хизмат дар дастаи
(наряди) гарнизонк ва дар цайати дастаи (наряди) шабонарӯзк;
г) иштирок дар машқцо ва юришцо;
д) иҷрои фармон, амр ж супоришцое, ки командир (сардор) додааст;
е) дар цудуди қисми царбк будан дар тӯли вақти хизматии мувофиқи тартиби рӯз
муқарраргардида ж агар инро зарурати хизматк талаб намояд;

ж) дар сафари хизматк ж дар табобат будан;
з) ба мацалли хизмат, табобат рафтан ва аз он ҷо баргаштан;
и) иштирок дар ҷамъомадцои царбк;
к) дар асирк будан (ғайр аз цолатцои ихтижрк асир шудан), дар вазъияти гаравгон ж
назарбанд қарор доштан;
л) номаълум цозир набудан - то бедарак ғоибшуда эътироф намудани хизматчии
царбк ж вафоткарда эълон шудани ӯ мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун;
м) цифзи цажт, саломатк ва шаъну шарафи шахсият;
н) расонидани кӯмак ба мақомоти цифзи цуқуқ дар таъмини қонуният ва тартиби
цуқуқк;
о) дигар амалцои хизматчии царбк, ки аз ҷониби суд ба манфиати ҷамъият ва
давлат содиршуда цисобида шудаанд.
Хизматчии царбк, инчунин шацрванде, ки ҷамъомади царбиро гузашта истодааст,
цангоми адои ӯцдадорицои хизмати царбк цалокшуда (фавтида), маъюбшуда (ярадор,
контузия, маъюбшуда) ж беморшуда цисоб карда намешавад, агар ӯ:
берун аз цудуди қисмцои царбк дар истироцат, ҷавобшавк ж рухсатк бошад, ба
истиснои цолатцое, ки бандцои “з”, “к”, “м”, “н”, “о”, қисми якуми моддаи мазкур
пешбинк намудаанд;
худсарона аз цудуди қисми царбк ж аз ҷои хизмати берун аз цудуди қисми царбк
муқарраргардида баромадааст, ба истиснои цолатцое, ки бандцои “л”, “м”, “н”, “о” қисми
якуми моддаи мазкур пешбинк намудаанд;
худро ихтижран ба воситаи истеъмоли нӯшокицои спиртк, нашъа ж моддацои
зацролуд ба цолати мастк овардааст;
кирдори хатарноки ҷамъиятии дар қонуни ҷиноятк пешбинигардидаро содир
менамоянд;
худкушк ж қасди худкушк намояд, агар амалцои зикргардида ба цолати беморк ж
расонидан ба худкушк вобаста набошанд;
Ба хизматчии царбк фармон, амр ва супоришцое, ки ба хизмати царбк дахл
надоранд ж ба вайрон кардани қонун равона гардидаанд, наметавонанд дода шаванд.

Моддаи 34. Мӯцлатцои хизмати царбк
Мӯцлатцои хизмати царбии хизматчижни царбк ба тариқи зайл муқаррар карда
мешаванд:
барои онцое, ки дар асоси даъват дар вазифацои аскарон ва сержантцо хизмати
царбк адо мекунанд - 24 моц, барои шахсони тацсилоти олк дошта - 12 моц;

барои онцое, ки дар асоси даъват дар вазифацои цайати афсарон хизмати царбк адо
мекунанд - 24 моц;
барои сержантцо, прапоршикцо ва занон-хизматчижни царбк, ки бо тартиби
ихтижрк хизмат мекунанд аз 3 то 5 сол мувофиқи тартибе, ки Низомномаи тартиби адои
хизмати царбк муайян кардааст;
барои афсароне, ки муассисаи таълимии царбии тацсилоти олк ва мижнаи касбиро
хатм намудаанд, - на камтар аз 10 сол;
барои афсароне, ки аз эцтижт бо тариқи ихтижрк ба хизмати царбк дохил шудаанд, 5 сол;
барои хизматчижни царбие, ки бо тариқи ихтижрк хизмати царбиро дар шароитцои
баландкӯц ва мацалцои шароити номусоиди иқлимию экологк адо мекунанд, мӯцлати
кӯтоцкардашудаи адои хизмати царбк дар ин мацалцо, ки Низомномаи тартиби адои
хизмати царбк муайян менамояд, муқаррар карда мешавад.
Мӯцлати хизмати царбиро барои хизматчижни царбк, ки берун аз қаламрави
Ҷумцурии Тоҷикистон адо мекунанд, цуқумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар мекунад.
Оғози хизмати царбк цисоб карда мешавад:
барои шацрвандоне, ки ба хизмати царбк даъват шудаанд, - аз рӯзи ба
комиссариати царбк барои фиристодан ба мацалли адои хизмати царбк цозир шудан;
барои шацрвандоне, ки ба хизмати царбк ба тариқи ихтижрк дохил мешаванд, - аз
рӯзи ба рӯйхати шахсии қисми царбк дохил шудани онцо;
барои шацрвандоне, ки ба муассисаи таълимии царбии тацсилоти кассбк дохил
мешаванд, - аз рӯзи ба муассисаи таълимк дохил шудан.
Ба итмом расидани хизмати царбк аз таърихи аз рӯйхати цайати шахск хориҷ
гардидани хизматчии царбк, бо тартиби муайяннамудаи Низомномаи тартиби адои
хизмати царбк цисоб карда мешаванд.
Мӯцлати хизмати царбии шацрванде, ки аз рӯи даъват хизмати царбк адо
намудааст, дар цолатцои мустасное, ки Низомномаи тартиби адои хизмати царбк муайян
менамояд, метавонад то ду моц дароз карда шавад.
Мӯцлати хизмати царбиро, ки дар қисмцои якуми цамин модда муқаррар шудааст,
дароз кардан мумкин нест ба истиснои:
- хизматчижни царбие, ки дар беморхона мебошанд;
- хизматчижне, ки дар юришцо иштирок мекунанд, дар асоратанд ва дар дигар
цолатцои пешбининамудаи Низомномаи тартиби адои хизмати царбк.
Вақти иштироки хизматчижни царбие, ки хизмати царбиро тибқи даъват адо
мекунанд дар амалижти ҷангк ж иҷрои супоришцо дар шароити задухӯрдцои мусаллацона,
инчунин вақти дар муолиҷа будани онцо дар муассисацои табобатк дар натиҷаи
ярадоршавк, контузиягирк, маъюбшавк ж беморицое, ки цангоми амалижти номбаршуда

гирифтор шудаанд, як рӯзаш баробари ду рӯзи хизмати царбии тибқи даъват ба цисоб
гирифта мешавад.
Мӯцлати худсарона баромадани хизматчижни царбк аз қисми царбк ж мацалли
хизмати царбк сарфи назар аз сабабцои он, саривақт дар мӯцлати дар амрномацо нишон
додашуда наомадан ба қисми царбк ж мацалли хизмати царбк ва инчунин мӯцлати адои
ҷазо дар қисмцои царбии интизомк ж мӯцлати адои ҷазои интизомк дар шакли цабс ба
мӯцлати хизмати царбк цисоб карда намешаванд.
Давраи гузаштани ҷамъомадцои царбк ба мӯцлати умумии хизматии царбии
шацрвандон дохил карда мешавад.

Моддаи 35. Либоси царбк
Барои хизматчижни царбии Қуввацои Мусаллац, дигар қӯшунцо ва сохторцои царбк
навъцои зарурии либос муқаррар карда мешаванд.
Либоси царбк ва нишонацои фарқкунандаро Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон,
қоидацои пӯшида гаштани онцоро Вазири мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон (роцбари
вазорату идорае, ки Қонуни мазкур дар онцо хизмати царбк пешбинк намудааст) тасдиқ
менамоянд.
Намуди либос ва нишонацои фарқкунандаи кормандони вазоратцо ва идорацо,
корхонацо, ташкилоту муассисацо ва иттицодияи ҷамъиятк ба либоси расмк ва нишонацои
фарқкунандаи хизматчижни царбк монанд буда наметавонанд.
Вазорату идорацо цангоми тағйир додани либос ва нишонацои фарқкунандаи
дахлдор ж ҷорк намудани либоси нав ва нишонацои фарқкунандаи кормандони худ ба
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон таклифцои дахлдорро пас аз мувофиқа бо Вазорати
мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон пешницод менамоянд.
Пӯшида

гаштани

либоси

царбк

бо

нишонацои

фарқкунанда

аз

тарафи

шацрвандоне, ки ба ин цуқуқ надоранд, манъ аст ва боиси ба ҷавобгарии қонунк кашидан
мегардад.

Моддаи 36. Савганди царбк
Шацрванди бори аввал ба хизмати царбк дохилшуда ж хизмати царбиро адо накарда
ва бори аввал ба ҷамъомадцои царбк даъватшуда, дар назди Парҷами давлатии Ҷумцурии
Тоҷикистон ва Байрақи ҷангии қисми царбк Савганди царбк жд мекунад.
Матни Савганди царбиро Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии
Тоҷикистон тасдиқ менамояд.
Ёд кардани Савганди царбк бо тартибе, ки оинномацои умумицарбии Қуввацои
Мусаллаци Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, анҷом дода мешавад.

То жд кардани Савганди царбк ҷалб кардани хизматчижни царбк ба иҷрои
супоришцои ҷангк (иштирок дар амалижти ҷангк, навбатдории ҷангии царбк, хизмати
ҷангк, гарнизонк, посбонк) ва иҷрои супоришцо цангоми ҷорк кардани вазъияти
фавқулодда ва дар шароити задухӯрдцои мусаллацона, ба онцо аслица ва техникаи царбиро
вобаста намудан, инчунин ба тариқи ҷазои интизомк дар шакли ба цабс гирифтан, манъ
аст.
Хизматчижни царбк барои садоқат ба Президенти Ҷумцурии ТоҷикистонСарфармондеци

Олии

Қуввацои

Мусаллаци

Ҷумцурии

Тоҷикистон

тибқи

қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон савганди тантанавк жд мекунанд.

Моддаи 37. Муваққатан ба ихтижри мақомоти дигар фиристодан ва
гузаронидани хизматчижни царбк
Хизматчижни царбк метавонанд ба мақомоти цокимияти давлатк, ташкилотцои
байналмилалие, ки Ҷумцурии Тоҷикистон узви онцо мебошанд, инчунин корхонацои
саноати

царбк

дар

доираи

лимитцои

муқарраркунандаи

Президенти

Ҷумцурии

Тоҷикистон муваққатан фиристода шаванд. Тартиб ва хусусиятцои адои хизмати царбии
онцоро цамин Қонун ва Низомнома дар бораи тартиби адои хизмати царбк муайян
мекунанд.
Хизматчижни царбк метавонанд барои минбаъд адо намудани хизмати царбк аз
Қуввацои Мусаллац ба дигар вазоратцо ва идорацо, ки цамин Қонун дар онцо хизмати
царбиро пешбинк намудааст, инчунин аз ин вазорату идорацо ба Қуввацои Мусаллац, ж ки
байни вазорату идорацое, ки дар онцо тибқи цамин Қонун хизмати царбк пешбинк
шудааст, бо тартиби муқаррарнамудаи Низомнома дар бораи тартиби адои хизмати царбк
гузаронида

шаванд.

Хизматчижни

царбк

метавонанд

мутобиқи

созишномацои

байнидавлатии Ҷумцурии Тоҷикистон барои минбаъд гузаштани хизмати царбк дар
Қуввацои Мусаллац, дигар қӯшунцо ва сохторцои царбии дигар давлатцо, вазоратцо ва
идорацое, ки қонунгузории ин давлатцо дар онцо хизмати царбк пешбинк намудааст,
гузаронида шаванд.

Моддаи 38. Цайати хизматчижни царбк ва рутбацои царбк
Дар Қуввацои Мусаллац, дигар қӯшунцо ва сохтори царбк чунин цайати
хизматчижни царбк муайян карда шуда, мувофиқан рутбацои царбии зерин аз тарафи
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад:
Цайати хизматчижни харбк
Аскархо -

Рутбацои царбк
қаторк (курсант),
ефрейтор

Сержантцо -

сержанти хурд
сержант
сержанти калон

старшина
Прапоршикцо -

прапоршик
прапорщики калон

Афсарцо:
Хурд -

лейтенанти хурд
лейтенант
лейтенанти калон
капитан

Калон -

майор
подполковник
полковник

Олк

генерал-майор
генерал-лейтенант
генерал-полковник
генерали артиш

Пас аз рутбаи царбии хизматчии царбие, ки дар қисми царбии гвардия ж ҷузъу томи
гвардиявк хизмат мекунанд, калимаи “гвардия” илова карда мешавад.
Ба рутбаи царбии хизматчии царбие, ки ихтисоси қайди царбии цуқуқк, тиббк
дорад, мутобиқан калимацои “адлия”, “хизмати тиббк”, илова карда мешавад.
Ба рутбаи царбии шацрванде, ки дар эцтижт ж дар истеъфо мебошад, мутобиқан
калимаи “эцтижт” ж “мустаъфк” илова карда мешавад.
Ҷорк намудани рутбацои хизматк, махсус ж дараҷаи ихтисосии ба рутбацои царбк
монанд барои шахсони мансабдор, кормандон ва хизматчижни вазорату идорацо,
корхонацо, ташкилоту муассисацо ва иттицодияцои ҷамъиятк манъ аст.

Моддаи 39. Додани рутбацои царбк
Барои адои хизмати царбк дар цар як рутбаи царбк муддати муайян муқаррар
карда мешавад.
Рутбаи навбатии царбк ба хизматчии царбк бо баохиррасии мӯцлати хизмати ӯ дар
рутбаи пешинаи царбк, агар ӯ вазифаи царбиеро ишғол намояд, ки дар штат барои он
рутбаи царбии баробар ж нисбатан болотар аз рутбаи ба хизматчии царбк додашаванда
пешбинк гардида бошад, дода мешавад.

Рутбаи навбатии царбк ба хизматчии царбие, ки рутбаи афсарии то худи
подполковник дораду цамзамон бомуваффақият дар шӯъбаи рӯзонаи муассисаи царбии
маълумоти олии касбк тацсил мекунад, бо баитмомрасии хизмати ӯ дар рутбаи царбии
пешина,

новобаста

аз

вазифаи

царбии

то

дохилшавк

ба

муассисаи

таълимии

ишғолкардааш, дода мешавад.
Рутбаи навбатк ба хизматчии царбк пеш аз мӯцлат барои хизматцои шожни шахск,
вале на баландтар аз рутбаи царбие, ки штат барои вазифаи ишғолкардаи ӯ пешбинк
намудааст, баъди гузаштани на камтар аз нисфи мӯцлати муқарраркардаи хизмат дар
рутбаи царбии пешина ва на зижда аз як маротиба дар тамоми давраи хизматии царбк
дода мешавад.
Ба хизматчии царбие, ки мӯцлати хизмати царбии ӯ дар рутбаи царбии гирифтааш
ба охир расидааст, барои хизматцои шожни шахсияш як зина боло рутбаи царбие додан
мумкин аст, ки он барои мансаби ишғолкунандаи ин хизматчии царбк мувофиқи штат
пешбинк гардидааст, аммо на зижда аз як маротиба дар тамоми давраи хизмати царбк.
Рутбаи царбк ба хизматчижни царбк:
афсарони олирутба - аз тарафи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон;
ба хизматчижни царбии рутбацои то худи полковник - мувофиқи тартиби
муқарраргардидаи Низомномаи тартиби адои хизмати царбк дода мешавад.
Рутбаи царбк ба Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон дар ҷаласацои якҷояи Маҷлиси
миллк ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон дода мешавад.
Ба шахсони дорои рутбаи махсуси цайати қаторк ва роцбарикунандаи мақомоти
корцои дохилк, муассиса ва мақомоти системаи иҷрои ҷазои ҷиноятк, рутбацои махсуси
мақомоти гумрук, мақомоти Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон, дараҷацои тахассусии мақомоти прокуратура, дараҷацои тахассуси
мақомоти суд, ки барои ишғоли вазифацои царбк дар Қуввацои Мусаллац, дигар қӯшунцо
ва сохторцои царбк мегарданд, дар асоси аттестатсия рутбацои царбии цайати афсари
баробар ба рутба, дараҷаи тахассус, категорияи онцо дода мешаванд, вале на баландтар аз
он рутбае, ки штат пешбинк намудааст. Зимнан мӯцлати хизмати царбк дар мансабцои
царбк аз рӯзи ба мақомоти мазкур ба хизмат (кор) дохил шудани ин шахсон, ки додани
рутбаи махсус, дараҷацои тахассуси пешбинк мешаванд, цисоб карда мешавад.
Тартиби додани рутбацои царбк ва мӯцлати хизмати царбиро дар рутбацои царбк
цамин Қонун ва Низомнома дар бораи тартиби адои хизмати царбк муайян менамоянд.

Моддаи 40. Мацрум кардан аз рутбаи царбк, паст кардан, барқарор кардани
рутбаи царбк
Хизматчии царбк, инчунин шацрванде, ки дар эцтижт ж дар истеъфо мебошад, дар
цолатцои зерин мумкин аст аз рутбацои царбк мацрум карда шавад:
а) бо цукми суд - новобаста ба рутбаи царбии додашуда аз вазифаи ишғолкарда;

б) бо фармони шахси мансабдоре, ки мутобиқи Низомномаи тартиби адои хизмати
царбк цуқуқи додани рутбацои царбии сержант ва прапоршикро нисбати ин хизматчижни
царбк дорад;
в) бо фармони Вазири мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон, инчунин роцбарони
вазоратцо ва идорацое, ки цамин Қонун дар онцо хизмати царбиро пешбинк намудааст нисбати цайати афсари хурд дар цолати аз хизмати царбк барои паст задани шарафи
баланди рутбаи царбк рухсат шудани хизматчии царбк;
г) бо фармони Вазири мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон, роцбарони вазоратцо ва
идорацое, ки цамин Қонун дар онцо хизмати царбиро пешбинк намудааст, - нисбати
цайати афсари калон дар цолати аз хизмати царбк барои паст задани шарафи баланди
рутбаи царбк рухсат шудани хизматчии царбк бо ба цисоб гирифтани қарори ҷаласаи
афсарон ж суди шаъни цайати афсарк;
д) бо фармони Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон - нисбати цайати афсарони олк.
Паст кардани рутбаи царбк ба як-ду зина ба амал бароварда мешавад:
а) нисбати цайати хурд ва калони афсарк - фақат аз тарафи Вазири мудофиаи
Ҷумцурии Тоҷикистон, роцбарони вазоратцо ва идорацое, ки цамин Қонун дар онцо
хизмати царбиро пешбинк намудааст, - бо назардошти қарори ҷаласаи афсарон ж суди
шаъни цайати афсарк;
б) нисбати хизматчижни царбии цайати сержантк ва прапоршикцо бо фармони
шахси мансабдоре, ки цуқуқи додани ин унвонцои царбиро дорад.
Тартиби ба рутбаи царбк барқарор намудани хизматчии царбк ж шацрвандеро, ки
аз рутбаи царбк мацрум ж рутбаи царбияш паст карда шудааст, Низомномаи тартиби адои
хизмати царбк муайян менамояд.

Моддаи 41. Вазифацои царбк
Хизматчижни царбк хизмати царбиро дар вазифацои царбк аз рӯи штатцои
пешбинишудаи қисмцои царбк, ба истиснои цолатцои дар қисми шашуми моддаи мазкур
нишондодашуда, адо мекунанд.
Ба хизматчии царбк цамеша вогузор намудани иҷрои вазифае, ки вай машғули он
нест, мумкин нест.
Цар як вазифаи царбк бояд ба як рутбаи царбк мувофиқат кунад.
Номгӯи ягонаи вазифацои царбии дар Қуввацои Мусаллац, дигар қӯшунцо ва
сохторцои

царбк

афсарцои

олирутба

ишғолкунанда

ва

номгӯи

вазифаи

царбии

полковникцо ишғолкунандаро Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад.
Номгӯи дигар вазифацои царбк ва рутбаи царбии дахлдори онцоро Вазири
мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон (роцбари вазорат ж идорае, ки дар он Қонуни мазкур
хизмати царбиро пешбинк намудааст) тасдиқ мекунад.

Хизматчижни царбк метавонанд дар цолатцои зерин хизмати царбиро на дар
мансабцои царбк адо намоянд:
дар давраи тайжрии ибтидоии царбк то замони жд кардани Савганди царбк;
дар давраи на зижда аз се моц дар ихтижри командир (сардор) будан;
дар давраи бо сабаби чорабиницои ташкилию штатк ба мӯцлати на бештар аз шаш
моц дар ихтижри командир (сардор) будан;
дар дигар цолатцое, ки Низомнома дар бораи тартиби адои хизмати царбк муайян
мекунад.

Моддаи 42. Таъин кардан ба мансабцои царбк ва озод кардан аз мансабцои
царбк
Таъин ва озод намудани хизматчижни царбк ба мансабцои царбк бо тартиби зайл
сурат мегирад;
онцое, ки дар Номгӯи Президент ва Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, - аз ҷониби
Президент ва Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон;
дигар хизматчижни царбк, - бо тартиби муқаррарнамудаи Низомномаи тартиби
адои хизмати царбк.
Вазири мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон, Сардори Сарситоди Қуввацои Мусаллаци
Ҷумцурии Тоҷикистон - муовини аввали Вазири мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон,
фармондецони

навъцои

Қуввацои

Мусаллац

бо

фармони

Президенти

Ҷумцурии

Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд.
Фармони Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи таъин намудани Вазири
мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон ва аз ин вазифа озод намудани ӯ дар ҷаласаи якҷояи
Маҷлиси миллк ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ
карда мешавад.
Ҷобаҷогузории хизматии афсарон ва прапоршикцо, аз рӯи нақша иваз кардани
онцо, бо мацалцое, ки мӯцлати мушаххаси хизмат муқаррар гардидааст, бо тартиби
муқаррарнамудаи Низомномаи тартиби адои хизмати царбк анҷом дода мешавад.

Моддаи 43. Синни ницок дар адои хизмати царбк
Барои хизматчижни царбк синни зайли ницок дар адои хизмати царбк муқаррар
карда мешавад:
дорои унвони царбии генерал-полковник - 60 сол;
дорои унвони царбии генерал-лейтенант, генерал-майор - 55 сол;
дорои унвони царбии полковник - 50 сол;

дорои унвонцои дигари царбк - 45 сол.
Синни ницоии дар адои хизмати царбк будани хизматчижни царбии ҷинси зан
мувофиқи қисми якуми моддаи мазкур муқаррар карда мешавад, вале набояд аз 50 сол
боло бошад.
Бо хизматчии царбии алоцидаи синнаш ницок, ки адои хизмати царбк карда, дар
яке аз ихтисосцои қайди царбк, ки фецристи онцо дар Низомномаи адои хизмати царбк
зикр шудааст, таҷрибаи калон дорад, метавонад мӯцлати дар хизмати царбк будан то ба
синни 60-солагк расидани онцо дароз карда шавад.

БОБИ 7.
РУХСАТ ШУДАН АЗ ХИЗМАТИ ЦАРБК

Моддаи 44. Рухсат шудан аз хизмати царбк
Хизматчии царбк пас аз ба охир расидани мӯцлати хизмати царбии Қонуни мазкур
муқаррарнамуда аз хизмати царбк рухсат мешавад.
Хизматчии царбк аз хизмати царбк рухсат шуда, ба эцтижт дохил карда мешавад.
Хизматчии царбие, ки то лацзаи рухсат аз хизмати царбк ба синни ницоии дар
эцтижт будан расидааст ж аз ҷониби комиссияи тиббии царбк ғайри қобили хизмати царбк
дониста шудааст, аз хизмати царбк ба истеъфо бароварда мешавад.
Рухсат намудани хизматчижни царбиро аз хизмати царбк Вазири мудофиаи
Ҷумцурии Тоҷикистон, роцбарони вазорату идорацое, ки дар онцо Қонуни мазкур хизмати
царбиро пешбинк мекунанд ва инчунин шахсони мансабдори мақомоти царбк муайян
мекунад, анҷом медицанд.

Моддаи 45. Асосцои рухсат кардан аз хизмати царбк
Хизматчии царбк (ба ғайр аз аскар ва сержантцое, ки хизмати царбиро тибқи даъват
адо мекунанд) аз хизмати царбк рухсат карда мешавад:
а) аз рӯи синну сол дар сурати расидан ба синни ницоии дар хизмати царбк будан;
б) аз рӯи вазъи саломатк бо сабаби аз комиссияи тиббии царбк ба хизмати царбк
ғайриқобил дониста шудани ӯ;
в) бо сабаби аз ҷониби комиссияи тиббии царбк қобили мацдуд донистани
хизматчии царбии рутбаи царбии то прапоршики калондошта;
г) бо сабаби мацрум шудани ӯ аз рутбаи царбии афсарк ва рутбаи прапоршикк;

д) бо сабаби ба қувваи қонунк даромадани цукми суд дар бораи таъини ҷазо дар
шакли мацрум кардан аз озодк;
е) бо сабаби вайрон кардани тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба танзими анъана ва ҷашну маросимцо;
ж) бо сабаби мацрум шудан аз шацрвандии Ҷумцурии Тоҷикистон;
з) бо сабаби чорабиницои ташкилию штатк;
и) бинобар ба хизмати царбк номувофиқ будан аз рӯи аттестатсия;
к) барои паст задани шаъни баланди рутбаи царбк;
л) бо сабаби мацрум шудани ӯ аз иҷозат ба сирри давлатк ж рад шудани додани
иҷозат ба ӯ;
м) бо сабаби гузаштан ба хизмат дар мақомоти корцои дохилк ж дигар сохторцои
царбикунонидашуда, агар хизматчии царбк дар Қуввацои Мусаллац ва дигар сохторцои
царбк на кам аз 10 сол хизмат карда бошад;
н) бо сабаби оилавк ва дигар асосцо бо тартибе, ки Низомномаи тартиби адои
хизмати царбк муқаррар намудааст.
Хизматчии царбие, ки рутбаи царбии афсарк дошта, дар асоси даъват адои хизмати
царбк мекунад, баъд аз анҷоми адои хизмати царбк ж мувофиқи асосцои дар қисми сеюми
моддаи 20 цамин Қонун пешбинишуда, инчунин мувофиқи бандцои “б”, “в”, “д”, “е”, “л”
қисми якуми цамин модда аз хизмати царбк рухсат мешавад.
Аскарон ва сержантцое, ки хизмати царбиро тибқи даъват адо мекунанд, аз хизмати
царбк рухсат мешаванд:
а) пас аз анҷоми хизмати царбк;
б) аз рӯи саломатк - бо сабаби комиссияи тиббии царбк ғайриқобил мацдуд
дониста шудани ӯ ба хизмати царбк;
в) бо сабаби ба қувваи конунк даромадани цукми суд оид ба таъини ҷазо дар шакли
мацрум кардан аз озодк;
г) бо сабаби мацрум шудан аз шацрвандии Ҷумцурии Тоҷикистон;
д) дар цолати мавҷуд будани асосцои дар қисми сеюми моддаи 20 ва бандцои “б”,
“г” ва “д” қисми якуми моддаи 21 цамин Қонун пешбинишуда.

БОБИ 8.
ЭЦТИЖТИ ҚУВВАЦОИ МУСАЛЛАЦИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
ВА МАҚОМОТИ АМНИЯТИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН

Моддаи 46. Дохилкунк ба эцтижти Қуввацои Мусаллаци Ҷумцурии Тоҷикистон
ва мақомоти амнияти давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон
Барои такмил намудани Қуввацои Мусаллаци Ҷумцурии Тоҷикистон дар асоси
сафарбаркунк ва дар давраи ҷанг аз ҷумлаи шацрвандони зерин эцтижт таъсис дода
мешавад:
онцо, ки аз хизмати царбк рухсат шуда, ба эцтижт дохил карда шудаанд;
онхое, ки аз рӯи барномаи тарбияи афсарони эцтижт дар кафедрацои царбии назди
муасисацои таълимии давлатии маълумоти олии касбк тацсил намудаанд;
онцое, ки бо сабаби ба онцо додани иҷозати ба таъхир андохтани мӯцлати даъват
хизмати царбк адо накардаанд ж аз даъват ба хизмати царбк озод шудаанд;
онцое, ки хизмати алтернативиро адо кардаанд ж аз даъват ба хизмати царбк озод
шудаанд;
заноне, ки ихтисоси қайди царбк доранд.
Таъсиси эцтижти мақомоти давлатии амнияти Ҷумцурии Тоҷикистон мувофиқи
тартибе, ки Қонуни мазкур муқаррар намудааст, анҷом дода шавад.
Ба шацрванде, ки тацсилро дар кафедраи царбии назди муассисаи давлатии
маълумоти олии касбк аз рӯи барномаи тарбияи афсарони эцтижт бомуваффақият хатм
намудааст, пас аз хатми муассисаи таълимк, цамзамон бо дохил намудан ба эцтижт Вазири
мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон рутбаи царбии афсари медицад.
Ба шацрванде, ки бо сабаби ба ӯ додани иҷозати ба таъхир андохтани мӯцлати
даъват хизмати царбиро адо накардааст ж хизмати алтернативк адо кардааст, инчунин ба
шацрванде, ки аз рутбаи царбк мацрум шудааст, цамзамон бо дохил намудан ба эцтижт
комиссари царбии шацр ж ноњия рутбаи царбии аскари қаторк медицад. (ЌЉТ аз
28.12.12с.№920)
Шацрванде, ки дар эцтижт аст, мутобиқи Низомномаи ташхиси тиббии царбк барои
муайян намудани қобили хизмати царбк буданаш аз муоинаи тиббк мегузарад.

Моддаи 47. Цайати эцтижт
Шацрвандоне, ки дар эцтижт мебошанд, мувофиқи сифатцои синну сол ба се гурӯц
тақсим мешаванд:

Цайати эцтижт
Синну соли дар эцтижт будан (рутбацои царбк)
гурӯци1
Аскарон,

гурӯци 2

гурӯци 3

сержантцо,
старшинацо,
прапоршикцо

то 35 -солагк

то 45-солагк

то

то 45-солагк

то 50-солагк

то

то 50-солагк

то 55-солагк

то

50-солагк
Афсарони хурд
55-солагк
Афсарони калон:
майорцо ва
подполковникцо
60-солагк
Полковникцо

то 55-солагк

то 60-солагк

Афсарони олк

то 60-солагк

-

Шацрвандони ҷинси зане, ки дар эцтижт мебошанд, ба гурӯци сеюм тааллуқ доранд,
зимнан шахсони цайати афсарк - то ба синни 50-солагк расидан, шахсони дигари цайат
бошанд, то ба синни 45-солагк расидан.
Шацрвандоне, ки дар эцтижт буда, ба синни ницоии дар эцтижт будан расидаанд ж
бинобар вазъи саломатк ғайри қобили хизмати царбк дониста шудаанд, аз ҷониби
комиссари царбии шацр ж ноњия ба истеъфо гузаронида шуда, аз қайди царбк бароварда
мешаванд. (ЌЉТ аз 28.12.12с.№920)

Моддаи 48. Ҷамъомадцои царбк
Шацрвандоне, ки дар эцтижт мебошанд, метавонанд барои тайжрк ж тайжрии
такрорк ба хизмати царбк ба ҷамъомадцои царбк даъват карда шаванд. Гузаронидани
ҷамъомадцои царбк бо мақсадцои дигар манъ аст.
Мӯцлати ҷамъомадцои царбк, мацал ва вақти гузаронидани онцоро Вазири мудофиа
ж роцбарони вазорату идорацое, ки дар онцо бо цамин Қонун хизмати царбк пешбинк
шудааст, муайян менамояд.
Давомнокии цар як ҷамъомади царбк аз ду моц, зижд буда наметавонад.
Давомнокии умумии ҷамъомадцои царбие, ки шацрванд дар давраи дар эцтижт
будан ба онцо ҷалб карда мешаванд, аз 12 моц зижд буда наметавонад.
Фосилаи байни ҷамъомадцои царбие, ки шацрвандони дар эцтижт буда ба онцо
даъват карда мешаванд, бояд на камтар аз 3 сол бошад.

Мӯцлати ҷамъомадцои царбк ба мӯцлати умумии хизмати царбии шацрвандон
дохил карда мешавад.
Тартиби гузаштани ҷамъомадцои царбк аз ҷониби шацрвандоне, ки дар эцтижт
мебошанд ва таъминоти моддии онцо бо Қонуни мазкур ва Низомномаи тартиби
гузаронидани ҷамъомадцо, ки Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ намудааст, муайян
карда мешавад.

Моддаи 49. Озодкунк аз ҷамъомадцои царбк
Аз ҷамъомадцои царбк шацрвандони ҷинси зан озод карда мешаванд. Аз
ҷамъомадцои царбк шацрвандони зерини дар эцтижт буда озод карда мешаванд:
а) онцое, ки дар корхонацо, муассисацо ва ташкилотцо дар давраи сафарбаркунк ва
давраи ҷанг ҷудо (брон) карда шудаанд;
б) кормандон ва цайати ғайрицарбии мақомоти корцои дохилк, мақомоти гумрук,
инчунин кормандони ғайрицарбии Қуввацои Мусаллац, дигар қӯшунцо ва сохторцои царбк,
вазоратцо ва идорацое, ки цамин Қонун дар онцо хизмати царбиро пешбинк намудааст;
в) цайати парвозу техникк, инчунин коргарон ва хизматчижни нақлижти цавок ва
роци оцан, ки бевосита ба цамлу нақл ж хизматрасонк ва таъмири цавопаймоцо (чархболцо),
техникаи аэродромцо, нақлижт ва таҷцизоти роци оцан машғул мебошанд;
г) онцое, ки бевосита ба корцои кишту кор ва цосилгундорк машғуланд, - дар давраи
адои цамин кор;
д) донишҷӯжн (курсантцо) ва талабагони шӯъбацои рӯзона ва шабонаи муассисацои
таълимк;
е) донишҷӯжн (курсантцо) ва талабагони шӯъбацои ғоибонаи муассисацои таълимк дар давраи имтицонцо ва навиштани кори дипломк;
ж) онцое, ки аз хизмати царбк рухсат шудаанд, -дар тӯли ду сол пас аз ба эцтижт
рухсат шудан;
з) онцое, ки чор ва зижда фарзанди ноболиғ доранд;
и) онцое, ки бо асосцои дар моддаи 21 Қонуни мазкур пешбинигардида даъват ба
хизматашонро ба таъхир андохтаанд, ба истиснои банди “г” қисми якуми цамин модда;
к) онцое, ки дар хориҷаанд.
Комиссари царбк метавонад дар хусуси озод намудани шацрванд аз даъват ба
ҷамъомадцои царбк цамчунин бо сабабцои дигар дар цолати мавҷуд будани сабабцои
узрноке, ки бо цуҷҷатцои дахлдор тасдиқ гардидаанд, қарор қабул намояд.

Моддаи 50. Ба шацрвандони дар эцтижтбуда додани унвонцои царбк

Ба шацрвандоне, ки дар эцтижт мебошанд, рутбацои навбатии царбии цайати
афсарк аз тарафи Вазири мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон, цамчун қоида баъди
гузаштани ҷамъомадцои царбк ва супоридани санҷишцо бо пешницоди сардори
ҷамъомадцои царбк, аммо на бештар аз 3 бор дар тамоми давраи дар эцтижт будани онцо
дода мешаванд.
Ба шацрвандоне, ки дар эцтижт мебошанд рутбацои навбатии царбк то прапоршики
калони эцтижт мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи Низомнома дар бораи тартиби адои
хизмати царбк дода мешаванд.
Унвони якуми царбии афсари эцтижт аз тарафи Вазири мудофиаи Ҷумцурии
Тоҷиикистон дода мешавад:
а) ба шацрвандоне, ки муассисацои таълимии давлатиро бо барномаи тайжр
намудани афсарони эцтижт хатм кардаанд, - баъди гузаштани онцо аз ҷамъомадцои царбк
(коромӯзк);
б) ба аскарон, сержантцо, старшинацо, прапоршикцои эцтижт, ки маълумоти олии
касбиро бо ихтисоси ғайрицарбк, бо тайжрии дахлдори ихтисоси наздики қайди царбк
гирифтаанд, баъди аз аттестатсия гузаштани онцо мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи
Низомномаи тартиби адои хизмати царбк;
в) ба шацрвандоне, ки маълумоти олк доранд, вале дар муассисацои таълими
давлатк барномаи тайжр намудани афсарони эцтижтро нагузаштаанд, аммо ихтисоси
ғайрицарбии онцо аз рӯи соца ба ихтисоси қайди царбк монанд мебошанд, - фақат цангоми
муайян намудан ба хизмати царбк.
Ба кормандони мақомоти корцои дохилк, муассиса ва мақомоти системаи иҷрои
ҷазои ҷиноятк, мақомоти гумрук, мақомоти Агенти назорати маводи нашъаовари назди
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, ки аз мақомоти номбаршуда ба эцтижти Қуввацои
Мусаллац рухсат шудаанд, рутбаи царбии эцтижт бо назардошти ихтисоси қайди царбк ва
рутбацои махсусе, ки онцо доранд, аз тарафи Вазири мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон
дода мешавад.
Ба шацрвандоне, ки аз мақомоти амнияти давлатк ба эцтижт рафтаанд, унвонцои
царбк бо тартиби муқаррарнамудаи санадцои меъжрк-цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон дода
мешаванд.

БОБИ 9.
МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВК

Моддаи 51. Амали санадцои меъжрии қаблан қабулшуда
Санадцои

меъжрию

цуқуқие,

ки

Сарфармондецони

Қуввацои

Мусаллаци

Муттацидаи Иттицоди Давлатцои Мустақил то таъсисжбии Қуввацои Мусаллаци Ҷумцурии
Тоҷикистон, Сарфармондецони Қӯшунцои сарцадии Иттицоди Давлатцои Мустақил то

таъсисжбии Кумитаи цифзи сарцади давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон доир ба масъалацое,
ки цамин Қонун танзим мекунад қабул намуда буданд, дар қисмате, ки хилофи цамин
Қонун намебошанд, қувваи қонунии худро нигоц медоранд.

Моддаи 52. Амали қарордодцои адои хизмати царбии қаблан басташуда
Амали қарордодцои адои хизмати царбии қаблан бо аскарон, сержантцо ва
старшинацо (ба ғайр аз занон-хизматчижни царбк) баста шуда қатъ карда мешаванд ва онцо
то 1 августи соли 2000 аз хизмати царбк мувофиқи чорабиницои ташкилию штатк рухсат
мешаванд.
Афсарон, прапоршикцо ва занон-хизматчижни царбк, ки хизмати царбиро тибқи
қарордод адо мекунанд, ба ғайр аз афсароне, ки муассисаи таълимии царбии маълумоти
олк ва мижнаи касбиро хатм намудаанду хоциши давом додани хизмати царбиро надоранд,
бо хоциши худ пас аз 1 моци қувваи қонунк пайдо намудани цамин Қонун ба эцтижт рухсат
мешаванд.
Афсарон, прапоршикцо ва занон-хизматчижни царбк, ки хизмати царбиро тибқи
қарордод адо мекунанду хоциши давом додани хизмати царбиро доранд, аз 1 августи соли
2000 статуси хизматчижни царбии бо тариқи ихтижрк адокунандаи хизмати царбиро пайдо
мекунанд.
Афсароне, ки то 15 майи соли 2000 муассисацои таълими царбии маълумоти
касбиро хатм кардаанд, адои хизмати царбиро то ба охир расонидани 5-соли мӯцлати пас
аз хатми муассисаи таълимии царбк давом медицанд ва статуси хизматчии царбии бо
тариқи ихтижрк адокунандаи хизмати царбиро мегиранд.
Курсантцо ва шунавандагони муассисацои таълимии царбии маълумоти касбк, ки
дар ин муассисацои таълимк тацсил мекунанд, аз рӯзи қувваи қонунк пайдо кардани
цамин Қонун статуси хизматчии царбии бо тариқи ихтижрк адокунандаи хизмати царбиро
пайдо мекунанд.

Моддаи 53. цисоб намудани мӯцлати умумии хизмати царбии хизматчии
царбк
Ба мӯцлати умумии хизматии царбии хизматчии царбии Қуввацои Мусаллац, дигар
қӯшунцо ва сохторцои царбии Ҷумцурии Тоҷикистон мӯцлати хизмати цатмии царбк то
амалк гардидани Қонуни мазкур дохил мешаванд.

Моддаи 54. Рутбацои царбие, ки Қонуни мазкур пешбинк накардааст
Рутбаи царбие, ки то мавриди амал қарор гирифтани Қонуни мазкур ба шацрванди
дар эцтижт ж дар истеъфобуда дода шудаасту цамин Қонун пешбинк накардааст, нигоц
дошта мешавад.

Моддаи 55. Дар бораи беэътибор донистани Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон
“Дар бораи ӯцдадории умумии царбк ва хизмати царбк”
Вобаста ба қабул гардидани Қонуни мазкур Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар
бораи ӯцдадории умумии царбк ва хизмати царбк” (Ахбори Шӯрои Олии Ҷумцурии
Тоҷикистон, соли 1993, №14, мод.287; Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, соли
1997, №15-16, мод.256; Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, соли 1999, №5, мод.
92; № 12, мод. 361) беэътибор дониста шавад.

Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон

Э. РАЦМОНОВ

ш. Душанбе, 29 ноябри соли 2000,
№30

ҚАРОРИ
МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ
МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН

Оид ба қабул кардани Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон
“Дар бораи ӯцдадории умумии царбк ва хизмати царбк” ва мавриди амал қарор
додани он

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, соли 2000, №11, мод.537)

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон қарор мекунад;

1. Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи ӯцдадории умумии царбк ва хизмати
царбк” қабул карда шавад.
2. Қонуни мазкур пас аз интишори расмиаш мавриди амал қарор дода шавад.

Раиси Мачлиси намояндагони
Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон

С.

ХАЙРУЛЛОЕВ
Ш.

Душанбе, 30 июни соли 2000,

№123

ҚАРОРИ
МАҶЛИСИ МИЛЛИИ
МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН

Оиди Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон
“Дар бораи ӯцдадории умумии царбк ва хизмати харбк”

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, соли 2000, №11, мод.538)

Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумцурии
Тоҷикистонро “Дар бораи ӯцдадории умумии царбк ва хизмати царбк” барраск намуда,
қарор мекунад:
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи ӯцдадории умумии царбк ва хизмати
царбк” ҷонибдорк карда шавад.

Раиси Маҷлиси миллии
Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон
М.УБАЙДУЛЛОЕВ

ш. Душанбе, 10 ноябри соли 2000,
№139

