
ҚОНУНИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

ДАР БОРАИ ТАҲСИЛОТИ ИЛОВАГӢ 
 

Қонуни мазкур сиёсати давлатӣ, асосҳои ташкилию ҳуқуқӣ ва иҷтимоию 

молиявиро дар соҳаи таҳсилоти иловагӣ муайян мекунад. 

 

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 

 
Моддаи 1. Мафњумњои асосї 

Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд: 

- таҳсилоти иловагї - низоми таълиму тарбия, ки дар асоси барномаҳои 

таълимии иловагӣ амалї шуда, ба омўзиши илм, техника ва технологияи муосир, 

эҷодкорӣ, дарёфти ихтисоси нав, бозомўзӣ, такмили ихтисос, ки онҳоро шахс 

метавонад ҳангоми таҳсил дар мактаб, пас аз хатми мактаб ва баъди гирифтани 

диплом ба таври ройгон ё пулакӣ дар муассисахои таҳсилоти умумӣ ва касбӣ берун 

аз барномаҳои асосии таълимӣ ё дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти иловагӣ бе 

махдудият омўзад, равона карда шудааст; 

- муассисаҳои таълимии таҳсилоти иловагї - муассисаҳои давлатї ва хусусии 

таълимӣ, ки фаъолияти онњо ба ташаккули дониш, малака, мањорат, ќобилият, 

инчунин инкишофи зењнӣ, маънавӣ ва љисмонии таълимгирандагон нигаронида 

шудааст; 
- кормандони омўзгорї - шахсоне, ки ба таълиму тарбияи таълимгирандагони 

муассисањои таълимии тањсилоти иловагӣ дар асоси касбӣ машѓуланд; 

- таълимгирандагон - шахсоне, ки аз рўи дониш, қобилият, малакаю мањорат ва 

шавќу рағбаташон ба шаклҳои гуногуни таълим дар муассисаҳои таълимии 

таҳсилоти иловагӣ ҷалб гардидаанд. 

 

Моддаи 2.  Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистондар бораи таҳсилоти  иловагї 

Ќонунгузории Ҷумњурии Тољикистон дар бораи таҳсилоти иловагї ба 

Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, 

дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумњурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалие, ки Тоҷикистон онњоро эътироф кардааст, иборат мебошад. 

 

Моддаи 3. Мақсади таҳсилоти иловагї 

Тањсилоти иловагї ҷузъи таркибии низоми тањсилот дар Ҷумљурии Тоҷикистон 

буда, мақсади он инкишофи қобилияти зењнию эљодӣ ва истеъдоди 

таълимгирандагон, ќонеъ гардонидани рағбат, эњтиёҷоти маънавї ва талаботи онњо 

ба интихоб ва гирифтани касб ҳангоми фориғ будан аз таълим дар муассисахои 

таълимї мебошад. 
 

Моддаи 4. Вазифаҳои асосии таҳсилоти иловагї 

Вазифаҳои асосии тањсилоти иловагӣ аз инњо иборатанд: 

- тарбия ва таълими шањрвандон; 

- инкишофи озодона ва ташаккули таҷрибаи иҷтимоию ҷамъиятии шахсият; 



- тарбия дар рўњияи инсондўстӣ, ватандўстӣ ва эњтиром ба рамзҳои давлатї, 

Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумњурии Тољикистон, ҳуқуқу озодињои инсон ва 

шањрванд; 

- инкишоф додани њисси эњтиром ба урфу одат, расму оин, анъанањои мардумӣ 

ва арзишҳои миллӣ; 

- ташаккули муносибати эњтиромонаи таълимгирандагон нисбат ба оила ва 

ҷомеа; 

- фароњам овардани шароит барои инкишофи эљодӣ, зењнӣ, маънавӣ ва 

ҷисмонии таълимгирандагон; 

- ташаккули муносибати бошуурона ва масъулиятноки таълимгирандагон ба 
муњити зист ва њифзи он; 

- ќонеъ гардонидани талаботи таълимгирандагон ба интихоби касб; 
- дастгирии таълимгирандагони боистеъдод; 

- ташаккули тарзи њаёти солими таълимгирандагон; 

- амалї намудани чорабинињои иттилоотию методӣ, ташкилию оммавӣ ва 

фарњангию маърифатї;  

- такмили худфаъолиятї ва худидоракунии таълимгирандагон; 

- фароњам овардани шароит барои фаъолияти эҳсонкории шахсони воќеї ва 

њуќуќї бо мақсади рушди таҳсилоти иловагї. 

 

Моддаи 5. Принсипњои сиёсати давлатї дар соҳаи тањсилоти иловагї 

Сиёсати давлатї дар соњаи таҳсилоти иловагї ба принсипҳои зерин асос 

меёбад: 

- дастрас будани таҳсилоти иловагї барои таълимгирандагон дар доираи 

стандартҳои давлатии тањсилот ва барномањои таълимї, сарфи назар аз миллат, 

нажод, љинс, забон, эътиқоди динӣ, мавкеи сиёсӣ, таҳсил, вазъи иҷтимоӣ ва 

молумулкии онњо; 

- маблағгузории муассисањои таълимии тањсилоти иловагии давлатї; 

- ихтиёрї будани интихоби шакли муассисањои таълимии тањсилоти иловагї; 

- хусусияти илмї, дунявӣ ва башардўстона доштани тањсилоти иловагї; 

- њифзи манфиатњои таълимгирандагон вобаста ба кўшиши онҳо дар бобати 

инкишофи озодона ва њамаљонибаи шахсият; 

- муҳайё намудани шароит барои таълимгирандагон дар гирифтани тањсилоти 

иловагї; 

- нигоњдорї ва рушди шабакаи муассисањои давлатии таълимии таҳсилоти 

иловагї; 

- њамоњангсозии фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатї ва 

маќомоти худидоракунии шаҳрак ва дењот, шахсони воќеї ва њуќуќї оид ба 

ташаккул ва рушди низоми тахсилоти иловагї. 
 

Моддаи 6. Тартиби гирифтани таҳсилоти иловагї 

1. Шаҳрвандон таҳсилоти иловагиро берун аз барномањои асосии таълимї дар 

муассисањои таълимии таҳсилоти иловагӣ ва дигар муассисањои таълимї мегиранд. 

2. Гирифтани таҳсилоти иловагӣ ба принсипҳои интихоби ихтиёрии навъҳои 

муассисањо ва намудњои фаъолият асос ёфта, бо розигии падару модар ё шахсони 

онњоро ивазкунанда, коллективҳои мењнатӣ, ташкилотҳо ва фондҳои љамъиятӣ 

амалӣ гардонида мешавад. 



3. Падару модарон бо мақсади истифодабарии самараноки вақти холии 

фарзандон барои ба муассисањои таълимии тањсилоти иловагї фаро гирифтани онњо 

вобаста ба майлу хоҳиш, рағбат ва қобилияташон мусоидат менамоянд. 

4. Тартиби гирифтани таҳсилоти иловагии калонсолон тибќи санадҳои меъёрии 

ҳуќуќии Ҷумњурии Тоҷикистон муайян карда мешавад. 

5. Шањрвандони хориҷӣ ва шахсони бешањрванд, ки дар Ҷумњурии Тољикистон 

истиќомат доранд, тањсилоти иловагиро бо тартиби муќаррарнамудаи қонунгузории 

Ҷумњурии Тољикистон гирифта метавонанд. 

 

Моддаи 7. Забони таҳсил дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти иловагї 

Тањсил дар муассисањои таълимии тањсилоти иловагї мутобиќи Қонуни 

Ҷумњурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумњурии Тоҷикистон» амалї 

карда мешавад. 
 

БОБИ 2. ТАШКИЛ ВА ИДОРАКУНИИ МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМИИ 

ТАҲСИЛОТИ ИЛОВАГӢ 

 
Моддаи 8. Тартиби таъсис, азнавташкилдињї ва барњамдињии муассисањои 

таълимии тањсилоти иловагї 

1. Тартиби таъсис, азнавташкилдињӣ ва барњамдињии муассисањои 

таълимии тањсилоти иловагӣ тибќи ќонунгузории Ҷумњурии Тоҷикистон муќаррар 

карда мешавад. 

2. Муассисањои таълимии тањсилоти иловагӣ бо назардошти эњтиёљоти 

иљтимоию иќтисодї, миллї, фарњангию тањсилоти дар сурати мављуд будани 
заминаи зарурии таълимию методї, моддию техникї, кадрњои омўзгорї ва риояи 

меъёрњо, ќоидањо ва стандартњои санитарию гигиенӣ таъсис дода мешаванд. 

3. Муассис (муассисон)-и муассисањои таълимии тањсилоти иловагӣ инњо буда 

метавонанд: 

- маќомоти љумњуриявии давлатии идораи маориф; 

- маќомоти иҷроияи мањаллии њокимияти давлатӣ; 

- шахсони воќеӣ ва њуќуќӣ, аз ҷумла шахсони воќеӣ ва њуќуќии хориљӣ. 

4. Муассисон метавонанд муассисањои таълимии тањсилоти иловагии муштарак 
таъсис диханд. 

 
Моддаи 9. Сохтор ва низоми муассисањои таълимии тањсилоти иловагї 

1. Муассисањои таълимии тањсилоти иловагӣ аз рўи шаклњои ташкилию 

њуќуќӣ ва моликият давлатӣ ва хусусӣ буда метавонанд. 

2. Муассисањои таълимии тахсилоти иловагӣ метавонанд дар шакли академияи 

хурди илмњо, марказњо, аз љумла марказњои эљодии кўдакону наврасон, ќасрњо, 
хонањои эљодии кўдакону наврасон, стансияњо, студияњо, мактабњои санъат, 

муассисањои таълимии ибтидоии махсуси бадеї, мактабњои касбии варзишї, њунарӣ, 

мусиќӣ, мактабњои варзишии кўдакону наврасон, мактабњои махсуси варзишии 

захирањои олимпии кўдакону наврасон, клубњо, аз љумла, клубњои тарбияи љисмонию 
варзишии мањалли зист, клубњои тарбияи љисмонию варзишии маъюбон, 

варзишгоњњои кўдакона, муассисањои солимгардонӣ фаъолият намоянд. 

3. Муассисањои таълимии тањсилоти иловагӣ метавонанд маљмўӣ ва соњавӣ 

бошанд. Муассисањои таълимии тањсилоти иловагии маљмўї фаъолияти худро аз рўи 



самтњои гуногуни тањсилоти иловагї (илмию техникї, таљрибавию санљишї, 
љамъиятию гуманитарї, китобдорию китобшиносї, сайёњию кишваршиносї, бадеию 
эстетикї, экологию табиатшиносї, тарбияи љисмонию варзишї, њарбию ватандўстї, 

солимгардонию гигиенӣ) ташкил менамоянд. Ба муассисањои таълимии тањсилоти 

иловагии маљмўї ќасрњо ва марказњои эљодии кўдакону наврасон дохил мешаванд. 
4. Муассисањои таълимии тањсилоти иловагии соњавї фаъолияти худро аз рўи 

самтњои мушаххаси тањсилоти иловагї ташкил мекунанд. Ба муассисањои таълимии 
тањсилоти иловагии соњавї марказњои илмию техникї, эљодиёти бадеию эстетикї, 
хонањои эљодии кўдакону наврасон, клубњои сайёњию кишваршиносї, экологию 
табиатшиносї, варзишию солимгардонї, њарбию ватандўстї, стансияњои сайёњони 
љавон, табиатдўстон, техникњои љавон, мактабњои санъат, муассисањои таълимии 
ибтидоии махсусгардонидашудаи бадеї, студияњо, мактабњои варзишии кўдакону 
наврасон, варзишгоњњои кўдакона ва муассисањои солимгардонї мансуб мебошанд. 

5. Иттињодияњои эљодии муассисањои таълимии тањсилоти иловагї ба тарзи 
зайл тасниф  карда мешаванд: 

- ибтидоӣ -намуди иттињодияи эљодии самти инкишофи умумї, ки барои ошкор  

намудани  ќобилияту истеъдоди таълимгирандагон  ва инкишофи шавќу рағбати 

онњо ба фаъолияти эљодӣ мусоидат менамояд; 

- асосӣ - намуди иттињодияи эљодие, ки шавќу раѓбати устувори 

таълимгирандагонро инкишоф дода, ба онњо дониш, мањорату малакањои амалӣ 

медињад ва эњтиёљоти онњоро зимни интихоби касб ќонеъ мегардонад; 

- олӣ - намуди иттињодияи эҷодие, ки аз рўи шавќу раѓбат барои 

таълимгирандагони ќобилиятноку боистеъдод таъсис дода мешавад. 
 
Моддаи 10. Идоракунии муассисањои таълимии тањсилоти иловагї 

1. Ба муассисаи таълимии тањсилоти иловагӣ директори он роњбарї 

мекунад. Маќоми дастаљамъии идоракунии муассисањои таълимии тањсилоти 

иловагӣ шўрои омўзгорӣ мебошад. 

2. Дар муассисањои таълимии тањсилоти иловагӣ бо маќсади таъминоти методӣ 

ва такмили раванди таълиму тарбия шўрои методӣ таъсис дода мешавад. 

 
Моддаи 11. Маќомоти идоракунии муассисањои таълимии тањсилоти иловагї 

1.Муассисањои давлатии таълимии тањсилоти иловагӣ аз љониби маќомоти 

зерин идора карда мешаванд: 

- маќомоти ҷумњуриявии давлатии идораи маориф; 

- маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, ки муассисањои таълимии 
тањсилоти иловагї дар тобеияти онњо ќарор доранд; 

- маќомоти мањаллии идораи маориф. 
2. Идоракунии муассисањои хусусии таълимии тањсилоти иловагї аз љониби 

муассис (муассисон) амалї карда мешавад. 
 
Моддаи 12. Ваколатњои маќомоти идоракунии муассисањои таълимии тањсилоти 

иловагї 
1. Маќомоти љумњуриявии давлатии идораи маориф якљоя бо дигар маќомоти 

иљроияи марказии њокимияти давлатї, ки муассисањои таълимии тањсилоти иловагї 
дар тобеияти онњо ќарор доранд: 

- сиёсати давлатиро дар соњаи тањсилоти иловагї татбиќ менамоянд; 
- барномањои рушди тањсилоти иловагиро тањия мекунанд; 

- низомномаи намунавии муассисањои таълимии тањсилоти иловагиро тањия ва 

барои тасдиќ ба Њукумати Ҷумњурии Тољикистон пешнињод менамоянд; 



- дар бораи меъёрњои таъминоти моддию техникї ва молиявии тањсилоти 
иловагї таклифњо пешнињод менамоянд; 

- санадњои меъёрии њуќуќиро барои муайян намудани кафолатњои иљтимоии 
кормандони омўзгорї, мутахассисони муассисањои таълимии тањсилоти иловагї, 
новобаста аз тобеият, шаклњои ташкилию њуќуќї ва моликият тањия мекунанд; 

- роњбарии таълимию методї ва назорати раванди таълимро дар муассисањои 
таълимии тањсилоти иловагї, новобаста аз шакли ташкилию њуќуќї ва моликият 
амалї мегардонанд; 

- дигар ваколатњоро тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амалї 
менамоянд. 

2. Маќомоти давлатии љумњуриявии идораи маориф барои фаъолияти 
муассисањои таълимии тањсилоти иловагї тибќи тартиби муќаррарнамудаи 

ќонунгузории Ҷумњурии Тољикистон иљозатнома медињад. 

3. Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар доираи ваколатњояшон: 
- њаљми маблаѓгузории муассисањои таълимии тањсилоти иловагиро бо тартиби 

муќарраргардида муайян ва тасдик менамоянд; 

- нигоњдорї ва тањкими заминаи моддию техникии муассисањои таълимии 
тањсилоти иловагї, афзоиши шабакаи онњо, назорати истифодаи самараноки 
ќитъањои замини ба онњо вобасташударо таъмин менамоянд; 

- иловапулиро ба маоши кормандони омўзгории муассисањои таълимии 
тањсилоти иловагї муайян ва пардохт мекунанд; 

- њифзи иљтимоии таълимгирандагон, кормандони омўзгорї, мутахассисон ва 
дигар кормандони муассисањои таълимии тањсилоти иловагиро таъмин менамоянд. 

4. Маќомоти мањаллии идораи маориф дар доираи ваколатњояшон: 

- барои интихоби намудњои фаъолияти эљодии таълимгирандагон мувофиќи 
шавќу раѓбаташон ва дархости падару модар ё шахсони онњоро ивазкунанда шароит 
муњайё мекунанд; 

- бо тартиби муќарраршуда такмили ихтисос ва аттестатсияи кормандони 
соњаи омўзгории муассисањои давлатии таълимии тањсилоти иловагиро 
мегузаронанд; 

- фаъолияти коллективњои омўзгории муассисањои таълимии тањсилоти 
иловагї, иттињодияњои љамъиятї, дигар ташкилотњо ва оиларо барои гирифтани 
тањсилоти иловагии таълимгирандагон њамоњанг месозанд, таљрибаи пешќадами 
онњоро љамъбаст ва пањн менамоянд ва фаъолияти муассисањои таълимии тањсилоти 
иловагиро назорат мекунанд; 

- дигар ваколатњоро тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амалї 
менамоянд. 

 
Моддаи 13. Назорати давлатии фаъолияти муассисахои таълимии тањсилоти 

иловагї 
 
1. Назорати давлатии фаъолияти муассисањои таълимии тањсилоти иловагї бо 

маќсади татбиќи сиёсати ягонаи давлатї дар соњаи тањсилоти иловагї амалї 
мегардад. 

2. Назорати давлатии фаъолияти муассисањои таълимии тањсилоти иловагиро 
маќомоти љумњуриявии давлатии идораи маориф, маќомоти мањаллии идораи 
маориф ва маќомоти иљроияи мањалли њокимияти давлатї, ки муассисањои таълимии 
тањсилоти иловагї дар тобеияти онњо ќарор доранд, таъмин менамоянд. 

3. Шакли асосии назорати давлатии фаъолияти муассисањои таълимии 
тањсилоти иловагї аттестатсияи давлатии муассисањои таълимии тањсилоти иловагї 
мебошад, ки бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
гузаронида мешавад. 



4. Аттестатсияи давлатии ѓайринавбатии муассисањои давлатии таълимии 
тањсилоти иловагї ба таври истисно танњо бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон гузаронида мешавад. 

5. Аттестатсияи давлатии ѓайринавбатии муассисањои хусусии таълимии 
тањсилоти иловагї ба таври истисно танњо бо ќарори муассис (муассисон) ё 
маќомоти љумњуриявии давлатии идораи маориф гузаронида мешавад. 

6. Аттестатсияи давлатии кормандони омўзгории муассисањои таълимии 
тањсилоти иловагї дар њар панљ сол як маротиба мутобиќи тартиби 

муќаррарнамудаи санадњои меъёрии њуќуќии Ҷумњурии Тољикистон гузаронида 

мешавад. 

7. Ба кормандони омўзгории муассисањои таълимии тањсилоти иловагї аз рўи 
натиљаи аттестатсияи давлатї дараљаи муайяни тахассусї дода мешавад. 

 

БОБИ 3. РАВАНДИ ТАЪЛИМ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМИИ 

ТАҲСИЛОТИ ИЛОВАГӢ 

 
Моддаи 14. Самтњои асосии тањсилоти иловагї 
Тањсилоти иловагї дар муассисањои таълимии тањсилоти иловагї аз рўи 

самтњои зерин амалї карда мешавад: 

- илмию техникї, ки азбар намудани мањорату малакањои техникию технологї, 
васеъ намудани љањонбинии илмї, азхудкунии техникаю технологияи муосир ва 
илмњои даќиќ, инчунин ба кори фаъолонаи илмию тањќиќотї тайёр шудани 
таълимгирандагонро таъмин менамояд; 

- таљрибавию амалї, ки барои љалб намудани таълимгирандагон ба фаъолияти 
илмию тањќиќотї, таљрибавї, конструкторї ва ихтироъкорї дар соњањои гуногуни 
илму техника, фарњангу санъат, инчунин фароњам овардани шароит барои 
худтакомули эљодї, ошкор сохтан ва инкишофу дастгирии истеъдодњои љавон 
мусоидат мекунад; 

- љамъиятию гуманитарї, ки инкишофи ќобилияту истеъдод, малака ва 
мањорати амалии таълимгирандагонро дар самти азхудкунии донишњо доир ба 
асосњои илмњои иљтимоию гуманитарї ва омузиши забонњои хориљї таъмин 
мекунад; 

- китобдорию китобшиносї, ки барои боло бурдани шавќи маърифатї, 
фарњангию иттилоотї ва такмили малакаю мањорати таълимгирандагон бањри 
муайян ва мустањкам кардани мавќеи онњо дар љањони муосири иттилоотї 
нигаронида шудааст; 

- экологию табиатшиносї, ки азбар намудани донишњоро дар бораи муњити 
зист, ташаккули маърифати экологии шахс, дар бораи масъалањои экологї ва 
таљрибаи њалли онњо, андўхтани донишу малакаро дар соњаи кишоварзї, аз љумла 
гулпарварї, љангалпарварї, боѓдорї, занбўриасалпарварї ва љалб кардан ба кори 
амалии њифзи табиат ва дигар самтњои биологиро пешбинї менамояд; 

- сайёњию кишваршиносї, ки љалби таълимгирандагонро барои омўзиши 
таърихи кишвар ва мањалли зист, тамаддуни љањонї, объектњои љуѓрофї, таърихию 
фарњангї ва зуњуроти њаёти иљтимої, азбар кардани малакањои амалї ва мањорати 
сайёњию кишваршиносї таъмин менамояд; 

- бадеию эстетикї, ки инкишофи истеъдоду ќобилияти эљодии 
таълимгирандагон, азбар намудани малакањои амалї ва дар соњаи фарњангу санъати 
ватанї ва љањонї дониш андўхтани онњоро таъмин менамояд; 

- тарбияи љисмонию варзишї, ки инкишофи ќобилияти љисмонии 
таълимгирандагон, шароити зарурї барои солимии мукаммал, обутобёбї, 
истироњату фароѓат, машѓулиятњои тарбияи љисмонї ва варзиш, тайёр кардани 
захирањои варзишї барои дастањои мунтахаби миллї, азбар кардани малакањои 



тарзи њаёти солимро таъмин менамояд; 

- њарбию ватандўстї, ки тарбияи њисси ватандўстї, дарки масъулияти 
шањрвандї ва дараљаи зарурии тайёрии таълимгирандагонро ба хизмати њарбї 
таъмин мекунад; 

- солимгардонию гигиенї, ки таъмини шароити заруриро барои истироњати 
бофароѓат, азбар намудани донишњо оид ба тарзи њаёти солим, азхуд намудани 
малакаи бењдошти саломатии шахсї ва ташаккули фарњанги гигиении шахсро 
пешбинї менамояд. 

 
                     Моддаи 15. Шаклњои ташкили тањсилоти иловагї 
 
1. Тањсилоти иловагї дар шакли равиявї мувофиќи имкониятњои фардї, шавќу 

раѓбат, майлу хоњиш, ќобилият ва дараљаи мањорати таълимгирандагон бо 
назардошти дараљаи тањсилот, ихтисос, собиќаи кор, синну сол, хусусиятњои руњию 
љисмонї, вазъи саломатии онњо дар шаклњои машѓулият, мањфил, дарс, лексия, 
машѓулияти фардї, конференсия, семинар, хониш, саволу љавоб, консерт, мусобиќа, 
машќ, саёњат, экспедитсия, кори амалї дар озмоишгоњњо, устохонањо, гармхона, 
ќитъањои замини илмию таљрибавї, дар корхонањои кишоварзї ва саноатї, дар 
табиат ва дигар шаклњои пешбининамудаи Оинномаи муассисаи таълимии тањсилоти 
иловагї гузаронида мешавад. 

2. Шумораи таълимгирандагон дар гурўњњо вобаста ба соња ва имкониятњои 
ташкили раванди таълиму тарбия, инчунин тартиби ташкили корњои фардї ва 
гурўњї дар муассисањои таълимии тањсилоти иловагї тибќи талаботи Оинномаи 
муассисаи таълимии тањсилоти иловагї муайян карда мешавад. 

3. Муассисањои таълимии тањсилоти иловагї ба хатмкунандагон бо тартиби 
муќаррарнамудаи маќомоти љумњуриявии давлатии идораи маориф оид ба тањсилоти 

иловагї њуљҷатњои дахлдор медињанд. Намунаи шаҳодатнома (сертификат)-ро 

маќомоти ҷумњуриявии давлатии идораи маориф тасдиќ мекунад. 

4. Шаҳодатнома (сертификат)-ҳо барои муассисаҳои давлатии таълимии 

таҳсилоти  иловагӣ аз њисоби маблаѓњои буљети давлатї ва дигар манбаҳои 

маблағгузорӣ, ки қонунгузории Ҷумњурии Тоҷикистон манъ накардааст ва барои 

муассисањои таълимии таҳсилоти иловагии хусусӣ аз ҳисоби маблағҳои муассис 

(муассисон) тайёр карда мешаванд. 
 

БОБИ 4. СУБЪЕКТЊОИ РАВАНДИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ ДАР            

МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМИИ ТАҲСИЛОТИ ИЛОВАГӢ 

 
Моддаи 16. Субъектњои раванди таълиму тарбия дар муассисањои таълимии 

тањсилоти иловагї 

Субъектҳои раванди таълиму тарбия дар муассисањои таълимии тањсиблоти 

иловагӣ инњо мебошанд: 

- таълимгирандагон; 

- директор, муовин (муовинон)-и директор; 

- кормандони омўзгорӣ, равоншиносон, китобдорон ва дигар мутахассисоне, ки 

ба раванди таълиму тарбия љалб шудаанд; 
- падару модарони таълимгирандагон ё шахсоне, ки онњоро иваз мекунанд; 
- намояндагони корхонањо, муассисањо ва дигар ташкилотњое, ки дар раванди 

таълиму тарбия иштирок мекунанд. 
 
Моддаи 17. Њуќуќу уњдадорињо ва њифзи иљтимоии субъектњои раванди таълиму 

тарбия дар муассисањои таълимии тањсилоти иловагї 



1.Њуќуќ ва уњдадорињои субъектњои раванди таълиму тарбия дар муассисањои 

таълимии тањсилоти иловагиро Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тоҷикистон, 

Ќонуни Ҷумњурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Ќонуни мазкур, Низомномаи 

намунавии муассисањои таълимии тањсилоти иловагї ва дигар санадњои меъёрии 

њуќуќии Ҷумњурии Тоҷикистон ва санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тоҷикистон 

онњоро эътироф намудааст, муайян менамоянд. 
2. Давлат њуќуќњои таълимгирандагони муассисањои таълимии тањсилоти 

иловагиро њимоя намуда, ташкили таълиму тарбияи кўдакони ноболиѓи оилањои 
камбизоат ва серфарзанд, кўдакони маъюб, ятимон на кўдакони бепарасторро 

мутобиќи ќонунгузории Ҷумњурии Тоҷикистон таъмин мекунад. 

3.  Омўзгорон ва дигар кормандони соҳаи омўзгории муассисањои 

таълимии тањсилоти иловагӣ, инчунин нафаќахўроне, ки қаблан кормандони 

омўзгории чунин муассисањо буданд, ба имтиёзњое, ки ќонунгузории Ҷумхурии 

Тоҷикистон барои омўзгорон ва дигар кормандони соњаи омўзгории муассисањои 

таълимии давлатӣ пешбинӣ намудааст, њуќуќ доранд. 

 
Моддаи 18. Тайёр кардан ва такмили ихтисоси кормандони омўзгории 

муассисањои таълимии тањсилоти иловагї 

1. Кормандони омўзгории муассисањои таълимии тањсилоти иловагиро 
муассисањои таълимии тањсилоти миёнаи касбї, олии касбї ва тањсилоти касбии 
баъд аз муассисањои олии таълимї тайёр мекунанд. 

2. Такмили ихтисоси кормандони омўзгории муассисањои давлатии таълимии 
тањсилоти иловагї дар њар панљ сол на камтар аз як маротиба аз њисоби маблаѓњои 
буљети давлатї амалї карда мешавад. 

3. Такмили ихтисоси кормандони омўзгории муассисањои хусусии таълимии 

тањсилоти иловагї дар њар  панҷ сол на камтар аз як маротиба аз њисоби маблаѓњои 

муассис (муассисон) амалї карда мешавад. 
 

БОБИ 5. ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИЮ ХОЉАГӢ ВА ЗАМИНАИ МОДДИЮ 

ТЕХНИКИИ МУАССИСАЊОИ ТАЪЛИМИИ ТАҲСИЛОТИ ИЛОВАГӢ 

 
Моддаи 19. Фаъолияти молиявию хољагии муассисањои таълимии тањсилоти 

иловагї 
1. Фаъолияти молиявию хољагии муассисањои таълимии тањсилоти 

иловагї тибќи Конуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», Ќонуни мазкур 
ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї амалї карда мешавад. 

2. Маблаѓгузории муассисањои давлатии таълимии тањсилоти иловагї аз 
њисоби буљети давлатї ва муассисањои хусусии таълимии тањсилоти иловагї аз 
њисоби муассис (муассисон) сурат мегирад. 

3. Муассисањои давлатӣ ва хусусии таълимии тањсилоти иловагї метавонанд 

инчунин аз њисоби манбаъњои иловагї, ки истифодабарии онњоро ќонунгузории 

Ҷумхурии Тоҷикистон манъ накардааст, маблаѓгузорї карда шаванд. 

4. Кўдакони оилањои камбизоат, кўдакони маъюб, ятим ва бепарастор дар 
муассисањои давлатии таълимии тањсилоти иловагї ба таври ройгон тањсил 
мекунанд. 

5. Манбаъњои иловагии маблаѓгузории муассисањои таълимии тањсилоти 
иловагї инхоянд: 

- воситањое, ки муассисањои таълимии тањсилоти иловагї барои расонидани 
хизматњои иловагии тањсилотї, аз иљрои корњо тибќи фармоиши корхонањо, 
муассисањо, дигар ташкилотњо ва шахсони воќеї, инчунин даромад аз фурўши 



мањсулоти худї ба даст овардаанд; 

- кўмаки башардўстона; 

- маблаѓњои эњсонкорӣ, сарватњои моддӣ, ки аз корхонањо, муассисањо ва дигар 

ташкилотњо, инчунин шахсони воќеии алоњида ќабул шудаанд; 

- дигар манбаъњое, ки ќонунгузории Ҷумњурии Тоҷикистон манъ накардааст. 

6. Маблаѓњои иловагии муассисањои таълимии тањсилоти иловагї мутобиќи 

тартиби  муайяннамудаи моддаи 43 Ќонуни Ҷумњурии Тоҷикистон «Дар бораи 

маориф» танњо барои фаъолияти оинномавӣ истифода бурда мешаванд. 

 

Моддаи 20. Заминаи моддию техникни муассисаҳои таълимии тањсилоти 

иловагї 

1. Ба заминаи моддию техникии муассисањои таълимии тањсилоти иловагї 
биною иншоот, таљњизот, воситањои алоќа, наќлиёт, ќитъањои замин, дигар молу 
мулки манкул ва ѓайриманкул дохил мешаванд. 

2. Ба муассисахои таълимии тахсилоти иловагй барои амалй намудани корхои 

таълимию тарбиявӣ иншоотхои варзишй, фархангй, солимгардонй ва дигар иншоот 

бо тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон барои 

истифодабарй дода мешаванд. 

3. Талабот нисбат ба заминаи моддию техникии муассисањои таълимии 
тањсилоти иловагї аз рўи меъёрњои дахлдори сохтмонї ва санитарию гигиенї, 
ќоидаю стандартњои сохтмон ва нигоњдории муассисањои таълимии тањсилоти 
иловагї ва наќшаю барномањои таълимї муайян карда мешавад. 

4. Њуќуќи муассисањои таълимии тањсилоти иловагї ба истифодаи китъахои 

замине, ки дар њудуди он љойгир шудаанд, мутобиќи Кодекси замини Ҷумњурии 

Тоҷикистон ва санадњои дахлдори меъёрии њуќуќї бо тартиби муќарраргардида 

муайян карда мешавад. 

5. Фондхои асосї ва дигар молу мулки муассисањои давлатї ва хусусии 
таълимии тањсилоти иловагї, ба истиснои њолатњои пешбининамудаи ќонунгузории 

Ҷумњурии Тоҷикистон, мусодира карда намешаванд. 

6. Молу мулки муассисањои таълимии тањсилоти иловагї аз љониби муассис 
(муассисон) танњо бо маќсаддњое, ки дар Оинномаи онњо бо тартиби 

муќаррарнамудаи ќонунгузории Ҷумњурии Тоҷикистон муайян шудаанд, барои 

рушди муассисањои тањсилоти иловагӣ истифода бурда мешаванд. 

7. Истифодаи заминаи моддию техникии муассисањои таълимии тањсилоти 

иловагї бо маќсадњои хилофи вазифањои асосӣ ва манфиатњои таълим манъ аст. 

 
Моддаи 21. Фаъолияти пулакии муассисањои давлатии таълимии тањсилоти 

иловагї 
Муассисањои давлатии таълимии тањсилоти иловагї метавонанд бо тартиби 

муќаррарнамудаи маќомоти љумњуриявии давлатии идораи маориф ва ќонунгузории 

Ҷумхурии Тоҷикистон дар бораи маориф фаъолияти пулакиро ба роњ монанд. 

 

БОБИ 6. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ 

 

Моддаи 22. Ҳамкории байналмилалї дар соњаи тањсилоти иловагї 

Маќомоти идоракунии муассисањои таълимии тањсилоти иловагї, муассисањои 
таълимии тањсилоти иловагї њуќуќ доранд бо маќомоти идоракунии маориф ва 
муассисањои таълимии мамлакатњои хориљї, ташкилоту фондњои байналмилалї бо 

тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Ҷумњурии Тољикистон дар соњаи тањсилоти 



иловагї созишномањо баста, робитањои бевосита муќаррар намоянд. 
 

Моддаи 23.  Ҷавобгарї барои риоя накардани Ќонуни мазкур 

Шахсони воќеї ва њуќуќї барои риоя накардани Ќонуни мазкур бо тартиби 

муќаррарнамудаи ќонунгузории Ҷумњурии Тоҷикистон ба ҷавобгарї кашида 

мешаванд. 
 
Моддаи 24. Тартиби мавриди амал ќарор додани Ќонунн мазкур 

Қонуни мазкур, пас аз интишори расмӣ мавриди амал ќарор дода шавад. 
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