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ҚОНУНИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи алоқаи фелдегерк
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 2002, №11, мод. 705)
Қонуни мазкур вазифацо, асосцои цуқуқк, принсипцои ташкилии мақомоти алоқаи фелдегерк ва
цамкории онро бо дигар мақомоти цокимияти давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.
БОБИ I. ҚОИДАЦОИ УМУМК
Моддаи 1. Таъиноти алоқаи фелдегерк
Алоқаи фелдегерк яке аз намудцои алоқаи почтавк мебошад, ки тавассути он цуҷҷатцои муцим ва
асосан махфиро хаткашонцои махсуси низомк бурда мерасонанд.
Алоқаи фелдегериро дар Ҷумцурии Тоҷикистон мақомоти ваколатдори давлатк - хадамоти
давлатии фелдегерк таъмин менамояд, ки он қисми таркибии қувва ва воситацои таъмини амнияти
давлатк буда, муцофизати манфиатцои цокимияти қонунгузор, иҷроия ва судиро ба амал мебарорад,
инчунин ба мақсади муцофизати манфиатцои давлатк амал мекунад. Сохтор ва тартиби фаъолияти
мақомоти мазкур бо Низомномае, ки онро Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад, муайян
мегардад.
Моддаи 2. Вазифацои алоқаи фелдегерк
Алоқаи фелдегерк вазифадор аст, ки
дар қаламрави Ҷумцурии Тоҷикистон, инчунин ба пойтахтцои давлатцои иштирокчии Созишномаи
алоқаи байницукуматии фелдегерк бурда расонидан ва аз он ҷо овардани муросилоти фавқулодда
муцим, комилан махфк, махфк ва дигар муросилоти хизматии (минбаъд муросилот);
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон:
мақомоти цокимияти қонунгузор, иҷроия ва судии Ҷумцурии Тоҷикистон ва дар баъзе цолатцо
дигар мақомоти цокимияти иҷроия, ки тибқи қарорцои Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк
шудаанд;
мақомоти идораи царбк, амният, корцои дохилк ва хизмати сарцадк;
объектцои саноатк ва царбк, ки ацамияти фавқулодда муцими давлатк доранд - тибқи қарорцои
Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон;
ба хориҷа бурда расонидани муросилот, инчунин цуҷҷатцои техникк ва намунацои маснуоти саноатк
- тибқи қарорцои Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон;
расонидани муросилоти сардорони давлатцо ва цукуматцо, мақомоти цокимияти давлатии иштирокчижни Созишномаи алоқаи байницукуматии фелдегериро таъмин намояд.
Рӯйхати мақомоти цокимияти қонунгузор, иҷроия ва судии Ҷумцурии Тоҷикистонро, ки ба онцо
хадамоти давлатии фелдегерии Ҷумцурии Тоҷикистон хизмат мерасонад, Ҳукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон муайян мекунад.
Моддаи 3. Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон оиди хадамоти алоқаи фелдегерк
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон оиди хадамоти алоқаи фелдегерк ба Конститутсияи

(Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз цамин Қонун ва дигар санадцои меъжрию цуқуқии
Ҷумцурии Тоҷикистон, инчунин санадцои цуқуқии байналмилалие, ки Ҷумцурии Тоҷикистон эътироф
кардааст, иборат мебошад.
Моддаи 4. Принсипцои ташкили алоқаи фелдегерк
Алоқаи фелдегерк дар асоси принсипцои зерин ба роц монда мешавад:
қонуният;
мацфуздории кафолатнок ва фаврк цангоми расонидани муросилот;
ягонагии ташкилии системаи мақомоти алоқаи фелдегерк;
муцофизати сирри давлатк, инчунин дигар маълумотцое, ки Қонун муцофизат мекунад;
яккасардорк ва масъулияти шахск барои вазифаи супоридашуда мутобиқи цамин Қонун;
тацти назорат қарор доштани мақомот ва шахсони мансабдори алоқаи фелдегерк.
Дар алоқаи фелдегерк таъсис ва фаъолият кардани сохторцои цизбцои сижск ва дигар иттицодияцои
ҷамъиятие, ки мақсадацои сижск доранд, манъ аст.
Моддаи 5. Цамкории хадамоти алоқаи фелдегерк бо мақомоти цокимияти иҷроия
Хадамоти фелдегерк вазифацои дар наздаш гузошташударо дар цамкорк бо ташкилотцо, мақомоти
тобеи цокимияти иҷроия цал менамояд. Мақомоти цокимияти иҷроия, ки рӯйхати онцоро Ҳукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар менамояд, мақомоти цудудии онцо ӯцдадоранд дар доираи
ваколатцояшон дар ташкили таъҷилан расонидани муросилот ва таъмини шароити мацфуздории
кафолатноки он ба хадамоти фелдегерк мусоидат намоянд, инчунин ба кормандони хадамоти фелдегерк
цангоми иҷрои вазифацояшон оиди расонидани муросилот кӯмак расонанд.
БОБИ II. ЦУҚУҚ ВА EЦДАДОРИЦОИ МАҚОМОТИ АЛОҚАИ ФЕЛДЕГЕРК
Моддаи 6. Цуқуқи мақомоти алоқаи фелдегерк
Ба мақомоти алоқаи фелдегерк барои иҷрои вазифацои ба зиммаашон гузошташуда цуқуқ дода
мешавад, ки:
тартиби қабул ва расонидани муросилот, меъжр, андоза ва нархи хизмати алоқаи фелдегериро
муқаррар менамояд;
аз рӯи тарифи дар нақлижт муқарраргардида муросилот ва кормандони цамроцикунандаи онро дар
хатцои амалкунандаи сайри нақлижти роци оцан, цавок ва автомобилк кашонанд. Муросилоти шахсон ва
мақомоти цокимияти давлатк, ки моддаи 2 цамин Қонун муайян кардааст, дахлнопазир буда, он
боздошта ва аз назар гузаронида намешавад;
дар фурӯдгоццои цавок ва вокзалцои роци оцан барои муваққатан ҷойгир кардани муросилот ва
кормандони цамроцикунандаи он аз биноцои алоцидаи мақомоти минтақавии Вазорати нақлижти
Ҷумцурии Тоҷикистон истифода баранд;
барои таъмини бурдарасонк ва мацфузияти муросилот цангоми цолатцои фавқулодда воситацои
алоқаеро, ки ба корхонацо, муассисацо ва ташкилотцои Ҷумцурии Тоҷикистон мансубанд, истифода
баранд. Мақомоти алоқаи фелдегерк бо талаби социбони воситацои алоқа хароҷоти социбони онро дар
ин цолатцо ҷуброн мекунанд;
ба шахсони цайати сардорикунандаи хадамоти алоқаи фелдегерк иҷозат дицанд, ки цангоми иҷрои
вазифацои хизматк дар мавридцои зарурк қувваи ҷисмониро ба кор баранд, инчунин дар цолатцо ва бо
тартиби пешбиникардаи цамин Қонун воситацои махсус ва силоци оташфишонро нигоц доранд, гирифта
гарданд ва истифода баранд;
барои иҷрои вазифацои гузошташуда биноцо ж иншоотцои заруриро дар цудуди Ҷумцурии
Тоҷикистон созанд ж ба иҷора гиранд. Мақомоти цокимияти давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон ӯцдадоранд
барои ҷойгир кардани мақомоти минтақавии хадамоти фелдегерк кӯмак расонанд;
автомобилцоеро, ки сабти ягон хел навиштаҷоти фарқкунанда ва рангубори махсус надоранд, вале
бо маякцои шӯълапоши кабудранг, сигналцои махсуси овозк ва воистацои алоқа ҷицозонида нашудаанд,
истифода баранд. Автомобилцои мақомоти алоқаи фелдегерк ба қатори «мошинцои махсус» дохил
гардида, бе розигии онцо ба манфиати дигар мақомот ва ташкилотцо истифода бурда намешаванд.
Моддаи 7. Eцдадории мақомоти алоқаи фелдегерк
Мақомоти алоқаи фелдегерк мутобиқи вазифацои дар наздашон гузошташуда ӯцдадоранд:
расонидани муросилоти шахсон ва мақомоти ба цамин Қонун муайяншударо ташкил ва таъмин
намоянд;

шабакаи доимо амалкунанда ва дар сурати зарурат хатцои сайри махсуси фелдегериро низ, ки
расонидани таъҷилии муросилотро таъмин менамоянд, муқаррар кунанд ва такмил дицанд;
чорабиницоро оиди муцофизати муросилоти расонидашуда то нобуд кардани он цангоми
имконнопазир будани таъмини мацфуздории он ба амал бароранд;
дар фаъолияти худ мацфуздории сирри давлатк ва дигар маълумотцоеро, ки қонун мухофизат
мекунад, таъмин намоянд;
тайжриро барои сафарбаркунии мақомоти хадамоти алоқаи фелдегерк барои кор дар вақти ҷанг ва
дар шароити цолати фавқулодда таъмин кунанд;
дар доираи салоцияти худ бо цамин гуна мақомоти давлатцои иштирокчии Созишномаи алоқаи
байницукуматаи фелдегерк цамкорк намоянд;
тайжрии касбии кормандони хадамоти алоқаи фелдегериро таъмин намоянд;
барои таъмини амнияти шахск чорацо бинанд.
БОБИ III. ҚУВВА ВА ВОСИТАЦОИ ТЕХНИКИИ ХАДАМОТИ АЛОҚАИ ФЕЛДЕГЕРК
Моддаи 8. Кормандони хадамоти алоқаи фелдегерк
Барои хизмат ба алоқаи фелдегерк шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон, ки аз рӯи сифатцои шахск
ва корк, маълумот ва вазъи саломатиашон ба иҷрои вазифацои ба зиммаи кормандони хадамоти
фелдегерк гузошташуда қобиланд, қабул карда мешаванд. Ҳайати шахсии хадамоти давлатии
фелдегерии Ҷумцурии Тоҷикистон ба цайати сардорикунандаи марбути кадрцои Вазорати корцои
дохилии Ҷумцурии Тоҷикистон, хизматчижн ва кормандони кироя тақсим мешаванд. Тартиби пурра
кардани цайати шахск, таъин, озодкунк ва ба вазифаи дигар гузаронидани шахсоне, ки дар вазифацои
цайати сардорикунандаи хадамоти давлатии фелдегерии Ҷумцурии Тоҷикистон қарор доранд, Кодекси
мецнат ва Низомномаи хадамоти давлатии фелдегерии Ҷумцурии Тоҷикистон, ки онро Ҳукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд, муайян карда мешавад.
Ҳайати сардорикунандаи хадамоти фелдегерк хизматро мутобиқи Низомномаи амалкунандаи
хизмати мақомоти корцои дохилии Ҷумцурии Тоҷикистон адо мекунад.
Ба цайати кормандони кирояи алоқаи фелдегерк қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи
мецнат амал мекунад.
Моддаи 9. Воситацои техникии хадамоти алоқаи фелдегерк
Барои таъмини цифзи кафолатнок цангоми расонидани муросилот мақомоти хадамоти фелдегерк
дар доираи салоцияти худ воситацои махсуси техникии цифз, нақлижт ва алоқаро истифода мебаранд.
Воситацои техникии цифз, алоқа, ки аз тарафи мақомоти алоқаи фелдегерк истифода мешаванд, усулцои
истифодаи онцо набояд ба цажт ва саломатии одамон тацдид кунад, инчунин ба муцити зист зарар
расонад.
БОБИ IV. ЦИФЗИ ЦУҚУҚК ВА ИҶТИМОИИ КОРМАНДОНИ ХАДАМОТИ АЛОҚАИ
ФЕЛДЕГЕРК
Моддаи 10. Мақоми цуқуқии кормандони хадамоти алоқаи фелдегерк
Кормандони хадамоти алоқаи фелдегерк намояндаи цокимияти давлатк ба цисоб рафта, тацти
цимояи давлатк буда ва цангоми иҷрои вазифацои хизматк шахси дахлнопазир мебошад. Ҳеҷ кас цақ
надорад, ки ба фаъолияти хизматии корманди хадамоти алоқаи фелдегерк дахолат намояд, ба ғайр аз
сардорони бевосита, инчунин шахсоне, ки ба онцо Қонуни мазкур ваколат додааст.
Халалрасонк ба вазифацои хизматиашро иҷро намудани корманди хадамоти алоқаи фелдегерк, дар
цама шаклцояш бетаъхир бо цама гуна воситацо ва усулцое, ки Қонуни мазкур иҷозат додааст, пешгирк
карда мешавад.
Ба корманди хадамоти алоқаи фелдегерк дар ташкил намудани корпарток ва иштирок дар
гузаронидани он манъ карда мешавад. Ба шахсони цайати сардорикунанда ва хизматчижни алоқаи
фелдегерк шомил будан ба цизбцои сижск ва дигар иттицодияцои ҷамъиятк, ки мақсадцои сижск доранд,
машғул шудан бо фаъолияти социбкорк, инчунин дар як вақт дар чанд ҷой кор кардан манъ аст, ба
истиснои фаъолияти эҷодк, илмк ва омӯзгорк.
Кормандони кирояи алоқаи фелдегерк бо мақсади цимояи цуқуқцои касбк, иҷтимоию иқтисодк ва
дигар цуқуқу манфиатцои қонунк цақ доранд дар асоси ихтижрк мутобиқи қонунгузории ҷорк дар
иттифоқцои (ассотсиатсияцои) касаба муттацид ж дохил шаванд. Иттифоқцои (ассотсиатсияцои) касаба
цақ надоранд ба фаъолияти ражсатцо, шӯъбацо ва дигар воцидцои сохтории алоқаи фелдегерк оиди

иҷрои вазифаю ӯцдадорицои ба зиммаашон гузошташуда дахолат намоянд.
Шахсони цайати сардорикунандаи хадамоти фелдегерк, ки ба сафари хизмати фиристода шудаанд,
аз цуқуқи бенавбат харидани цуҷҷатцои рафтуомад ба цамаи намудцои нақлижт ва аз цуқуқи бенавбат ҷой
гирифтан дар мецмонхона аз рӯи шацодатномаи сафари хизмати мутобиқи созишномацои
байницукуматии соцаи алоқаи фелдегерк истифода мебаранд.
Моддаи 11. Цифзи иҷтимоии кормандони хадамоти фелдегерк
Шахсони цайати сардорикунандаи хадамоти фелдегерк ва аъзои оилаи онцо аз цамаи цуқуқу
имтижзцои муқарраркардаи қонунгузорк барои шахсони цайати сардорикунандаи мақомоти корцои
дохилии Ҷумцурии Тоҷикистон ва аъзои оилаи онцо истифода мебаранд. Шахсони цайати
сардорикунандаи хадамоти фелдегерк, ки дар нақлижти цавок вазифаи хизматиро иҷро менамоянд,
барои гирифтани музди иловагии барои соати парвоз дар цаҷми меъжри соатбайъи роцбаладцои
цавопаймоцои авиатсияи гражданк цуқуқ доранд. Ба хизматчижн ва коргарони хадамоти фелдегерк
барои собиқаи кор музди иловагк муқаррар карда мешаванд.
Дар сурати ба цалокат расидани шахси цайати сардорикунандаи хадамоти фелдегерк цангоми ба
амал баровардани фаъолияти хизматиаш ба оилаи шахси цалокгардида, ки барои бецдошти шароити
манзилк эцтижҷ дорад, цуқуқи гирифтани манзилгоц, аз ҷумла аз ҷой хизмати мазкур нигоц дошта
мешавад. Дар ин маврид манзилгоц ба оилаи шахск цалокгардида на дертар аз як соли баъди цалок
шудани ӯ дода мешавад.
Моддаи 12. Суғуртаи цатмии давлатк ва талофии зарари шахсони цайати сардорикупандаи
хадамоти алоқаи фелдегерк
Ҳажт ва саломатии шахсони цайати сардорикунандаи хадамоти алоқаи фелдегерк аз цисоби
маблағцои буҷет бо тартиби муайянкардаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон барои кормандони
корцои дохилии Ҷумцурии Тоҷикистон бо суғуртаи цатмии давлатк фаро гирифта мешавад.
Талофии зараре, ки ба цажт, саломатк ва амволи шахсони цайати сардорикунандаи хадамоти
фелдегерк, тибқи фаъолияти хизматиаш расонида шудааст, бо тартиби муайянкардаи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон барои кормандони корцои дохилии Ҷумцурии Тоҷикистон сурат мегирад.
БОБИ V. АЗ ТАРАФИ ШАХСОНИ ЦАЙАТИ САРДОРИКУНАНДАИ ХАДАМОТИ АЛОҚАИ
ФЕЛДЕГЕРК ИСТИФОДА ШУДАНИ ҚУВВАИ ҶИСМОНК, ВОСИТАЦОИ МАХСУС ВА СИЛОЦИ
ОТАШФИШОН
Моддаи 13. Шартцо ва цади истифодаи қувваи ҷисмонк, воситацои махсус ва силоци
оташфишон
Шахсони цайати сардорикунандаи хадамоти алоқаи фелдегерк цуқуқ доранд, ки қувваи ҷисмонк,
воситацои махсус ва силоци оташфишонро барои иҷрои вазифацои ба зимагузоштаашон танцо дар
цолатцо ва тартиби муқарраркардаи Қонуни мазкур истифода баранд.
Номгӯи намудцои воситацои махсус ва силоци оташфишонро, ки хадамоти давлатии фелдегерии
Ҷумцурии Тоҷикистон дорад, аз тарафи Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар мегардад.
Шахсони цайати сардорикунандаи хадамоти алоқаи фелдегерк вазифадоранд, ки аз тайжрии махсус,
инчунин аз тафтиши давра ба давра гузаранд, ки ба талаботцои шароити истифодаи қувваи ҷисмонк,
воситацои махсус ва силоци оташфишон вобастагк доранд.
Ҳангоми ба кор бурдани қувваи ҷисмонк, воситацои махсус ва силоци оташфишон, шахсони цайати
сардорикунандаи хадамоти алоқаи фелдегерк вазифадоранд, ки дар бораи нияти истифодаашон он
шахсеро, ки ба муқобили вай қувваи ҷисмонк, воситацои махсус ва силоци оташфишон истифода хоцад
шуд, огоц намояд, бо дарназардошти муцлате, ки барои иҷрои талаботи қонунии шахси цайати
сардорикунандаи хадамоти алоқаи фелдегерии давлатк зарур аст, ба истиснои мавридцое, ки таъхир
кардан дар истифодаи қувваи ҷисмонк, воситацои махсус ва силоци оташфишон нисбати цифзи
муросилоти расонидашаванда, барои цажт ва саломатии кормандони хадамоти алоқаи фелдегерк хавфи
бевосита дошта ва ж огоцонидан дар цолати рухдода ҷоиз ж мумкин нест.
Зараре, ки аз тарафи шахси цайати сардорикунандаи хадамоти алоқаи фелдегерк дар цолати
мудофиаи зарурк расонда шудааст, агар дар ин бобат цудуди ин амал вайрон нашуда бошад, мутобиқи
Кодекси граждании Ҷумцурии Тоҷикистон боиси талофк намешавад.
Дар цолати мудофиаи зарурк ж дар цолатцои зарурати ницок шахси цайати сардорикунандаи
хадамоти алоқаи фелдегерк цангоми мавҷуд набудани воситацои махсус ж силоци оташфишон цуқуқ
дорад, ки аз цамаи воситацои дастрас истифода барад.

Дар бораи цар мавриди истифодаи қувваи ҷисмонк, воситацои махсус ва силоци оташфишон шахси
цайати сардорикунандаи хадамоти фелдегерк дар муцлати 24 соат аз лацзаи истифодаи онцо вазифадор
аст, ки ба сардори мақоми хадамоти алоқаи фелдегерии мацали хадамоти худ ж мацали истифодаи
қувваи ҷисмонк, воситацои махсус ва силоци оташфишон гузориш пешницод кунад.
Сардори мақоми хадамоти алоқаи фелдегерк ба прокурор, дар бораи цама мавридцо цалокшавк ж
маҷруцшавии ашхосе, ки ба муқобили онцо аз қувваи ҷисмонк, воситацои махсус ва силоци оташфишон
истифода шудааст, хабар расонад.
Моддаи 14. Истифодаи қувваи ҷисмонк
Шахсони цайати сардорикунандаи хадамоти алоқаи фелдегерк цуқуқ доранд, ки қувваи ҷисмонк, аз
ҷумла усулцои ҷангии муцорибаро барои бартараф кардани кӯшиши аз худ кардани муросилот,
муқобилат намудан ба талаботи қонунии шахсони цайати хадамоти алоқаи фелдегерк истифода баранд,
агар усулцои ғайриистифодаи қувва боиси таъмин нашудани вазифацои ба онцо гузошташуда гардад.
Истифодаи усулцои ҷангии муцорибаи дастк нисбати занон бо аломати ажни цомиладорк, шахсони
дорои аломатцои маъюбк ва хурдсолон, ба истиснои аз тарафи шахсони мазкур муқовимати силоцнок
нишон додан, цамлаи гурӯцк ва ж силоцнок шуданаш, ки ин боиси тацдид ба расонидани муросилот, цажт
ва саломатии кормандони хадамоти алоқаи фелдегерк гардад, манъ аст.
Моддаи 15. Истифодаи воситацои махсус ва силоци оташфишон
Шахсони цайати сардорикунандаи хадамоти алоқаи фелдегерк цуқуқ доранд, ки воситацои махсус ва
силоци оташфишони дар ихтижри хадамоти давлатии фелдегерии Ҷумцурии Тоҷикистон бударо дар
мавридцои зерин кор фармоянд:
- барои зада гардонидани цамлаи гурӯцк ж силоцнок, ки бо мақсади аз худ кардани муросилоти
расонидашаванда сурат мегирад;
- барои зада гардонидани қасди ба даст даровардани силоци шахсони цайати сардорикунандаи
хадамоти фелдегерк;
- барои зада гардонидани цамла ба кормандони алоқаи фелдегерк, агар ин ба цажт ва саломатии онцо
хавф ворид созад;
- барои зада гардонидани цамлаи гурӯцк ж силоцнок ба воситацои нақлижти мутааллиқи мақомоти
хадамоти фелдегерк, ба дигар объектцое, ки дар онцо муросилот дар цифозатшаванда ҷойгир аст, аз
ҷумла ба биноцо ва иншоот, ки мақомоти мазкур онцоро банд кардаанд, инчунин дар зарурат барои озод
кардани воситацои нақлижтк ва объектцои мазкур.
Шахсони цайати сардорикунандаи хадамоти фелдегерк цуқуқ доранд, ки силоци дастии
оташфишонро барои огоцсозии нияти истифодаи силоц, инчунин барои додани ишораи хатар ж
кӯмакпурск истифода баранд.
Истифодаи воситацои махсус ва силоци оташфишон нисбати занон, шахсони дорои аломатцои
маъюбк ва ноболиғон, ки синну соли онцо ажн аст ж ба шахси цайати сардори алоқаи фелдегерк маълум
аст, манъ аст, ба истиснои аз тарафи шахсони мазкур руц додани муқовимати силоцнок, аз тарафи онцо
сурат гирифтани цамлаи гурӯцк ж силоцнок, ки ба цифзи муросилоти расонидашаванда ва цажти
кормандони хадамоти фелдегерк тацдид ба амал меорад.
Моддаи 16. Кафолати амнияти шахси цайати сардорикунандаи хадамоти алоқаи фелдегерк
Шахсони цайати сардорикунандаи хадамоти алоқаи фелдегерк цуқуқ доранд, ки силоци
оташфишони худро наможн кунанд ва онро ба цолати омодагк қарор дицанд, агар зарур донанд, ки дар
цолати ба амал омада, асосцое, ки барои истифодаи он, мувофиқи моддаи 15 Қонуни мазкур пешбинк
шудааст, асос цаст.
БОБИ VI. ТАЪМИНОТИ МОЛИЯВК, МОДДК ВА ТЕХНИКИИ ХАДАМОТИ АЛОҚАИ
ФЕЛДЕГЕРК
Моддаи 17. Таъминоти молиявк, моддк ва техникии хадамоти алоқаи фелдегерк
Хадамоти алоқаи фелдегерк бо тартиби мақсаднок аз буҷети давлатк маблағгузорк карда мешавад.
Таъминоти молиявк, моддк ва техникии хадамоти алоқаи фелдегерк бо таъиноти мақсаднок бо
тартиб ва меъжрцои муқарраркардаи Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон сурат мегирад. Ҳангоми ҷойгир
кардани воцидцои сохторк ж кормандони хадамоти фелдегерк бевосита дар биноцои мақомоти
цокимияти давлатк, ки дар моддаи 2 Қонуни мазкур нишон дода шудааст, таъминоти моддию техникии
онцо, аз ҷумла ҷудо кардани бино, воситацои нақлижт ва алоқа, ки барои қонеъ кардани талаботи ин

мақомот ба хизмати алоқаи фелдегерк зарур аст, аз цисоби маблағцои ин мақомот сурат мегирад.
Амволи хадамоти алоқаи фелдегерк, ки аз цисоби маблағцои буҷет ба вуҷуд омада ва ж харида
шудааст, моликияти давлатк мебошанд. Идоракунии фаврии ин амволро Хадамоти давлатк фелдегерии
Ҷумцурии Тоҷикистон мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба роц мемонад.
БОБИ VII. МУҚАРРАРОТИ НИЦОК
Моддаи 18. Масьулияти кормандони хадамоти алоқаи фелдегерк
Барои амал ж беамалии зиддицуқуқк кормандони хадамоти алоқаи фелдегерк ба ҷавобгарии
интизомк, маъмурк, ҷинок ва гражданк, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар кардааст,
кашида мешаванд.
Моддаи 19. Назорат аз болои алоқаи фелдегерк
Назорати иҷрои қонуниятро дар фаъолияти мақоми алоқаи фелдегерк прокурори генералии
Ҷумцурии Тоҷикистон ва прокурорцои дар тобеият он буда, анҷом медицанд.
Моддаи 20. Дар бораи беэътибор донистани Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон "Дар бораи
татбиқи амали баъзе муқаррароти Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон "Дар бораи милиса" ба
кормандони хадамоти фелдегерии давлатии назди Вазорати алоқаи Ҷумцурии Тоҷикистон"
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон аз 15 майи соли 1997 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон
соли 1997, №10, моддаи 156) "Дар бораи татбиқи амали баъзе муқаррароти Қонуни Ҷумцурии
Тоҷикистон "Дар бораи милиса" ба кормандони хадамоти фелдегерии давлатии назди Вазорати алоқаи
Ҷумцурии Тоҷикистон " беэътибор дониста шавад.
Моддаи 21. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмк мавриди амал қарор дода шавад.
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