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ЌОИДАЊОИ  

баргардонидани маблаѓњои буљетї аз њисоби мутахассисони 
 љавон, ки тибќи роњхат ба љои кор њозир нашудаанд 

 
1) Ќоидањои баргардонидани маблаѓњои буљетї аз њисоби мутахассисони љавон, 

ки тибќи роњхат ба љои кор њозир нашудаанд (минбаъд Ќоидањо) дар асоси Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї» 
ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї тањия гардида, тартиби баргардонидани 
маблаѓњоро аз тарафи мутахассисони љавон, ки аз њисоби маблаѓњои буљети давлатї 
муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи касбии љумњуриро хатм намудаанд, вале тибќи 
таќсимоти коммисия  ва роњхати маќомоти дахлдор бе сабабњои узрнок ба љои кор 
њозир намешаванд, муайян менамояд. 

2) Аз њисоби маблаѓњои буљети давлатї тайёр намудани мутахассисони соњањои 
гуногуни иќтисодиёти кишвар маќсаднок буда, бањри таъмини талаботи корхона, 
ташкилот ва муассисањои ниёзманд ба мутахассисон ба роњ монда мешавад. 

3) Шањрвандоне, ки муассисањои таълимии давлатиро хатм кардаанд, мувофиќи 
роњхати маќомоти дахлдор ва шартномаи тарафайн на камтар аз се сол аз рўи 
ихтисос бояд кор кунанд. Иљро нагардидани талаботи мазкур оќибатњои њуќуќиро ба 
вуљуд меорад, ки он аз ўњдадорињои тарафайн бармеояд. 

4) Дар њолати бе сабабњои узрнок тибќи таќсимоти комиссия ва роњхати 
маќоми дахлдор ба љои кори муайяншуда њозир нашудани мутахассиси љавон, ё аз 
кор саркашї намудан, инчунин ќабл аз ба охир расидани мўњлати њатмии кор бо 
сабаби вайрон кардани ќонунгузории мењнат аз кор озод намудани ў тамоми 
харољоте, ки барои тайёр намудани мутахассиси љавон сарф шудааст, аз њисоби ў 
рўёнида мешавад. 

5) Дар њолати бо сабабњои узрнок (ба кори интихоби гузаштан, аз даст додани 
ќобилияти корї, бе саробон мондани оила (вафоти падар), агар дар оила хоњару 
додарони ноболиѓ монда бошад) ба љойи кор њозир нашудан, мутахассиси љавон аз 
баргардонидани маблаѓњои буљетї озод карда мешавад. 

6) Корхонаю ташкилот ва муассисањо сарфи назар аз шакли моликият, ки бо 
муассисаи таълимї шартнома дар бораи ќабул намудани мутахассисони љавон бо кор 
тибќи роњхат иљро накардааст, њамаи харољотеро, ки давлат барои тањсили 
мутахассиси љавон сарф намудааст, баргардонад. 

7) Баргардонидани маблаѓњои буљетї бо тартиби зерин сурат мегирад: 

 дар њолати бе сабабњои узрнок тибќи таќсимоти комиссия  ва роњхати маќоми 
дахлдор ба љои кор њозир нашудани мутахассисони љавон, ки аз њисоби буљети 
давлат тањсил намудааст, дар мўњлатњои муќарраршуда муассисаи таълимї 
баргардонидани маблаѓњоеро, ки барои тайёр намудани мутахассисони љавон 
сарф гардидааст, талаб менамояд; 

 маблаѓ аз љониби мутахассисони љавон, корхонаю ташкилот ва муассисањо дар 
њолатњои пешбининамудаи бандњои 4 ва 5 Ќоидањои мазкур ба хазинаи 
муассисаи таълимї тибќи тартиби муќарраргардида ворид карда мешавад; 

 маблаѓњои баргардонидашуда аз љониби муассисаи таълимї  ба суратњисоби 
ягонаи ќисми даромади буљети љумњуриявї ё мањаллї (вобаста аз сарчашмаи 
маблаѓгузории муассисањои таълимї) ба Хазинадории марказии Вазорати 
молияи Љумњурии Тољикистон ворид  карда мешавад.   



8) Дар сурати пардохт накардани маблаѓњои харољотшуда ин маблаѓњо ба 
тариќи судї рўёнида мешавад. Даъвои судї аз љониби муассисаи таълимї пешнињод 
карда мешавад. 

9) Бе пардохти маблаѓ диплом ба мутахассиси љавоне, ки аз њисоби буљети 
давлатї тањсил намудааст, вале тибќи роњхат ба кор њозир нашудаанд, дода 
намешавад. 

10) Њаљми маблаѓи пардохтшаванда аз љониби муассисаи таълимї  бо 
назардошти маблаѓњои буљетї ва шартномавии муассиса ба ҳисоби миёна ба њар як 
донишљў, дар як сол муайян карда мешавад. Њангоми муайян намудани маблаѓи 
солона сатҳи таваррум тибќи маълумоти расмї ба назар гирифта мешавад. 

11) Маъюбони гурўњи 1, 2 ва 3, ятимон ва оилањои хизматчиёни њарбї аз 
баргардонидани маблаѓњои буљетї озод карда мешаванд. 

12) Дар њолати аз љониби вазорату идорањои дахлдор ва муассисаи таълимї ба 
кор таъмин накардани мутахассиси љавоне, ки аз њисоби маблаѓњои давлатї таълим 
гирифтааст, мутахассиси љавон аз баргардонидани маблаѓ ба буљет озод карда 
мешавад. 
 


