Њукумати Љумњурии Тољикистон
ЌАРОР
Республики Таджикистан ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
аз 27 майи соли 2017

№262

Дар бораи Тартиби таќсимот ва бо љои
кор таъмин намудани мутакассисони љавон
Мутобиќи моддаи 32 Ќонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи
маориф» Њукумати Љумҳурии Тољнкистон ќ а р о р м е к у н а д :
1.Тартиби таќсимот ва бо љои кор таъмин намудани мутахассисони
љавон тасдиќ карда шавад (замима мегардад).
2.Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, дигар вазорату
идорањои дахлдор, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва
муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї вазифадор карда шаванд,
ки таќсимот ва бо љои кор таъмин намудани мутахассисони љавонро дар
асоси Тартиби мазкур ба роњ монанд.
3.Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, дигар вазорату
идорањои дахлдор ва маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї
љињати ҳалли масъалањои вобаста ба таќсимот ва бо љои кор таъмин
намудани мутахассисони љавон чораҳои зарурї ва сариваќтї андешанд.
Раиси
Њукумати
Љумњурии Тољикистон

Эмомалї Рањмон

Бо ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон
аз «27» майи соли 2017,
№262 тасдиќ шудааст

ТАРТИБИ
ТАЌСИМОТ ВА БО ҶОИ КОР ТАЪМИН НАМУДАНИ
МУТАХАССИСОНИ ЉАВОН
1.МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ
1.Тартиби таќсимот ва бо љои кор таъмин намудани мутахассисони
љавон (минбаъд - Тартиб) дар асоси моддањои 24 ва 32 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи маориф» тањия гардида. тартиби таќсимот ва бо
љои кор таъмин намудани мутахассисони љавонро дар Љумњурии
Тољикистон муайян менамояд.
2.Таќсимот ва бо љои кор таъмин намудани мутахассисони љавон, ки
аз њисоби буљети давлатї муассисањои тањсилоти миѐна ва олии касбиро
хатм намудаанд, тибќи Тартиби мазкур ба роњ монда мешавад.
3.Таќсимот, роњхат додан ва бо љои кор таъмин намудани
мутахассисони љавонро маќоми давлатие, ки муассисаи таълимї дар
тобеияти он мебошад (минбаъд - маќоми давлатї), ба амал мебарорад.
4.Бо љои кор таъмин намудани мутахассисони љавоне, ки аз њисоби
буљети давлатї муассисањои таълимии таҳсилоти касбиро дар хориљи
кишвар хатм кардаанд, тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон ба роњ монда мешавад.
5.Маќоми давлатї тақсимот ва ба ҷои кор равона намудани
хатмкардагони муассисаҳои таълимии зертобеи худро бо мақсади зерин
амалӣ менамояд:
-таъмини њуќуќњои конститутсионии шахс ба мењнат;
-њифзи иљтимоии мутахассисони љавон ва муњайѐ намудани
шароити мусоиди корӣ барои онњо;
-такмили малакањои мењнатї ва касбӣ, таъмини рушди шахсият;
-мусоидат намудан ба ќонеъсозии хоњиши мутахассисони љавон
барои ташаккули мењнатию касбии онњо;
-таъмини муассисањои давлатӣ ва ѓайридавлатӣ бо мутахассисони
соҳибтахассус.
6.Ба хатмкардагони муассисаҳои тањислоти миѐна ва олии касбї аз
љониби маќомоти давлатие, ки дар тобеияташон муассисаи таълимї
доранд, роњхат ба љои кор дода мешавад (замимаи 1).
2.ТАРТИБИ ТАЌСИМОТИ ХАТМКУНАНДАГОН
7.Таќсимоти хатмкунандагони шуъбаҳои рўзонаи муассисањои
тањсилоти миѐна ва олии касбї аз рӯи ихтисос на дертар аз 4 моњ то
анљоми таҳсил оғоз мегардад. Таќсимоти хатмкунандагони муассисаҳои
тањсилоти олии касбии тиббї баъди гузаштан аз аттестатсияи давлатї бо

назардошти марњилањои ординатура ва интернатурат клиникї аз љониби
маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи тандурустї гузаронида мешавад.
8.Роњбарони муассисањои тањсилоти миѐна ва олии касбии
Љумњурии Тољикистон баъд аз гирифтани фармоиши роњбари маќомоти
давлатии дахлдор ва наќшаи таќсимоти хатмкунандагон вазифадоранд:
-пеш аз таќсимоти асосї, маълумот оид ба эњтиѐљоти муассисањои
давлатиро доир ба норасоии кадрњо дар муассисањои давлатї ва
ѓайридавлатї дархост намоянд;
-хатмкунандагонро бо Тартиби мазкур ва шароиту хусусиятњои љои
кори пешнињодшуда шинос намоянд;
-то оѓози таќсимот вараќаи шахсии њар як хатмкунандаро ба
расмият дароранд, ки ба он њуљљатњои зарурї оид ба вазъи саломатї ва
вазъи оилавии онњо замима мегарданд;
-то баргузории таќсимоти асосї дар факултетњо таќсимоти пешакї
гузаронида, љои кори онњоро муайян намоянд.
9.Барои таќсимоти хатмкунандагон дар асоси фармоиши маќомоти
давлатї оид ба гузаронидани таќсимоти хатмкунандагон Комиссияи
таќсимоти хатмкунандагон (минбаъд - Комиссияи таќсимот) таъсис дода
мешавад, ки ба њайати он роњбар ѐ љонишини роњбари муассисаи
таълимї (раиси Комиссия, намояндагони маќомоти давлатї), деканњои
факултетњо, мудирони кафедрањо, шуъбањо, намояндагони созмонҳои
донишљўѐн ва намояндагони маќомоти дахлдор шомил карда мешаванд.
10.Раиси Комиссияи таќсимот ду ҳафта пеш аз оѓози кори
Комиссия бояд вазорату идорањо, дигар муассисаю ташкилоти
дахлдорро барои иштирок дар таќсимоти хатмкунандагон огоњ сохта,
барои кори Комиссия шароитњои заруриро муњайѐ менамояд.
11.Ба хатмкунандагони зерин ба љои мањалли истиќоматиашон
роњхат дода мешавад:
-маъюбони гурўњи I ва II;
-агар хатмкунанда ба Комиссияи таќсимот аз идора, корхона,
муассисаи таълимии љои зист, раѐсат ѐ шуъбаи маорифи шањр ѐ ноњия
дархости расмї пешнињод намояд;
-агар хатмкунанда сардори оила бошад (падар надошта бошад),
дар оила до дару хоњари ноболиг дошта бошад ва ба дења, шањр ѐ ноњия
хоњиши рафтан дошта бошад;
-хатмкунандагоне, ки оиладоранд ва кўдаки то сесола доранд;
-занњое, ки њомиладоранд.
12.Зану шавњаре, ки дар як ваќт муассисањои тањсилоти миѐна ва
олии касбиро хатм мекунанд, бо хоњиши худашон якљоя роњхат гирифта
метавонанд. Агар зан ѐ шавњар як сол пеш муассисаи тањсилоти олиро
хатм карда, ба кор рафта бошад, дар таќсимоти баъдина ба њамон љои
роњхатгирифтаи шавњараш ѐ занаш роњхат гирифта метавонад.
13.Шахсоне, ки муассисањои тањсилоти миѐна ва олии касбиро аз
рўи ихтисосҳои гуногун ба таври шартномавӣ хатм намудаанд, дар
њолати мављудияти эњтиѐљоти маќомоти дахлдори давлатӣ ва муассисаи
таълимӣ њуќуқќи ба љои кор таъмин шуданро доранд.

14.Мутахассисони љавони бо роњхат ба љои кор фиристодашуда дар
мувофиќа бо маќомоти давлатии дахлдор ба магистратура ва
аспирантура ќабул карда мешаванд.
15.Љои кори мутахассисони љавон танњо дар асоси розигии
муассисае, ки ба он мутахассиси љавон фиристода шудааст ва дархости
муассисаи дигари бакорќабулкунанда аз љониби маќомоти давлатие, ки
роњхат додааст, иваз карда мешавад.
16.Мутахассисони љавоне, ки муассисањои тањсилоти олии касбиро
тибқи квотаи Президента Љумњурии Тољикистон хатм менамоянд, баъд
аз хатми тањсил дар асоси шартномаи сељониба ба њамон шањру ноњияе,
ки аз он љо ба тањсил фиристода шудаанд, ба кор равон карда мешаванд.
3.ТАРТИБИ БО КОР ТАЪМИН КАРДАНИ
МУТАХАССИСОНИ ЉАВОН ТИБЌИ РОЊХАТ
17.Вазорату идорањо, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї, роњбарони ташкилоту муассисањои давлатї ва ѓайридавлатї
вазифадоранд мутахассисони љавон - хатмкардагони муассисаҳои
давлатии таълимиро, ки бо дархости муассиса ба кор омадаанд, аз рўи
ихтисосашон ба кор ќабул намоянд.
18.Муњлати њатмии кори мутахассисони љавон дар асоси роњхати
маќомоти давлатї ва шартномаи тарафайн тибќи ќонунгузории
Љумњурии Тољикидтон ба роњ монда мешавад.
19.Мутахассисони љавон вазифадоранд, ки ба ҷои кори таъиншуда
дар муњлати нишондода ҳозир шаванд.
20.Дар њолати бесабаб дер мондани мутахассиси љавон (хатмкарда),
муассиса ва корхонаю ташкилоте, ки мутахассиси ҷавон (хатмкарда) ба
ихтиѐри онњо ба кор равон карда шудааст, метавонад мутахассиси
дигарро ба кор ќабул карда, мутахассиси ба кор деромадаро ба ихтиѐри
маќомоти дахлдоре, ки ба мутахассиси љавон роњхат додааст, равон
намояд.
21.Мутахассисони љавоне, ки муассисаҳои тањсилоти миѐна ва олии
касбиро аз њисоби маблаѓњои буљетї хатм кардаанд, вазифадоранд, ки
тибќи таќсимоти Комиссия ва роњхати вазорату идорањои дахлдор на
камтар аз се сол фаъолият кунанд.
22.Муассисањои ба кор таъминкунанда вазифадоранд, ки баъди ба
кор қабул намудани.мутахассиси љавон қисмати дуюми роњхатро пур
карда, дастраси корманд намоянд.
23.Мутахассиси љавон вазифадор аст, ки дар муњлати
муқарраргардида роњхатро ба муассисаи таълимї баргардонад.
24.Роњбарони корхона ва муассисаву ташкилотњо њуќуќ надоранд,
ки то б а охир расидани муњлати њатмии кор мутахассисони љавонро бе
розигии вазорат ва ѐ.идорае, ки корхона, муассиса, ташкилот тобеи он
аст, ба кори дигар гузаронанд, ба истиснои:
-ба кори интихобї гузаштан;
-ба назди падару модар баргашта омадани мутахассисони љавон,
агар яке аз волидон маъюби гурўњи I ва II бошад;

-аз даст до дани ќобилияти кории мутахассисони љавон (маъюби
гурўњи I ва II);
-бесарпаноњ мондани оила (вафоти падар), агар дар оила хоњару
додари ноболиѓ дошта бошад;
-аќди никоњ бастани мутахассисони љавон (духтарон).
25.Муассисаи бакорќабулкунанда њуќуќ надорад, ки дар роњхати
мутахассиси љавон раддияи ба кор ќабул карданро дарљ намояд.
26.Дар сурати ба кор ќабул накардани мутахассиси љавон муассиса
ва ѐ корхонањои давлатию ѓайридавлатї ба маќомоте, ки мутахассиси
љавон тибќи роњхати он ба кор фиристода шудааст, мактуб ирсол
менамояд.
4.ТАРТИБИ ДОДАНИ ДИПЛОМИ ХАТМИ МУАССИСАИ
ТАЊСИЛОТИ ОЛЇ ВА МИЁНАИ КАСБИ БА МУТАХАССИСОНИ
ЉАВОН ВА ЉАВОБГАРИИ ОН
27.Дипломи хатми муассисаи таҳсилоти миѐна ва олии касбї ба
мутахассссони љавон бо тартиби зайл дода мешавад:
-ба мутахассисони љавоне, ки муассисањои тањсилоти миѐна ва олии
касбиро дар асоси шартнома пулакї тањсил намудаанд, пас аз хатми
тањсил;
-ба мутахассисони љавоне, ки тибќи маълумотномаи муассисањои
тиббї њамчун мутахассис фаъолият карда наметавонанд ва ба кори дигар
мегузаранд;
-ба мутахассисони љавоне, ки аз њисоби буљети давлатї
муассисањои тањсилоти олї ва миѐнаи касбиро хатм намуда, бо роњхати
вазорату идорањои дахлдор ба кор равон карда шудаанд, баъди се соли
корї;
-ба мутахассисони љавоне, ки муассисањои тањсилоти миѐна ва олии
касбиро бо дипломи аъло хатм намудаанд, пас аз хатм, ба истиснои
хатмкардагони тибќи квотаи Президента Љумњрии Тољикистон;
-ба мутахассисони љавоне, ки муассисањои тањсилоти миѐна ва олии
касбиро тибќи квотаи Президентї хатм намудаанд, пас аз се соли корї;
-дар сурати пардохт намудани тамоми маблаѓњое, ки барои тайѐр
намудани мутахассиси љавон аз њисоби буљети давлатй сарф шудааст.
28.Мутахассисони љавоне, ки аз њисоби буљети давлатї тањсил
намудаанд, барои гирифтани диплом баъди се соли кори бояд чунин
ҳуљљатҳои расмиро ба муассисањои таълимии хатмнамудаашон
пешниход намоянд:
-нусхаи дафтарчаи мењнатї дар давоми се соли корї аз муассиса ва
корхонаю ташкилотњое, ки мутахассис бо роњхат ба кор фиристода
шудааст (бо тасдиќи муњри хадамоти кадри);
-маълумотнома аз шуъбаи кадрњои муассиса ва корхонаю
ташкилотњо дар хусуси он, ки мутахассис бо роњхат ба кор омада, дар
асоси фармоиш ба муассиса ва ѐ дигар ташкилоту корхона ба кор
фиристода шуда, тайи се сол дар он љо кор кардааст;
-маълумотнома оид ба пардохти маблаѓи музди мењнати сесолаи
корї.

29.Дар њолати бе сабабҳои узрнок тибќи таъиноти комиссия ва
роњхати маќоми дахлдор ба љои кор њозир нашудани мутахассиси љавон
ѐ аз кор саркашї намудан, дар асоси ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон маблаѓњое, ки барои тайѐр намудани мутахассиси љавон аз
њисоби буљети давлатї сарф шудааст, рўѐнида мешавад.
5. ЊУЉЉАТҲО ОИД БА БАЊИСОБГИРИИ
ХАТМКУНАНДАГОНЕ, КИ БО РОЊХАТ БА ЉОИ КОР
ФИРИСТОДА МЕШАВАНД
30.Њуљљатњои асосии бањисобгирии хатмкунандагоне, ки роњхат ба
љои корро дар муассисаи таълимї гирифтаанд, инњо мебошанд:
-протоколњои љаласаи Комиссияи таќсимот;
-вараќаи таќсимоти хатмкунандагон;
-роњхати ба љои кор равон намудан;
-дафтари бањисобгирии додани роњхат ба љои кор ва тасдиќи ба
кор ќабул шудан;
-дафтари бањисобгирии додани маълумот дар бораи мустаќилона
ба кор таъмин шудан ва тасдиќи ба кор кабул шудан;
-њисобот оид ба натиљаи таќсимот, равон намудан ба кор ва ба кор
таъмин гардидани мутахассисони љавон мутобиќи тартиботи
муќарраргардидаи шакли њисоботи омории давлатї.
31.Шаклњо ва тартиби љорї намудани китобњо оид ба додани
роњхат ба љои кор ва тасдиќи ба кор ќабул шудан, маълумотномањо дар
бораи мустақилона ба кор таъмин шудан ва тасдиқи ба кор ќабул шудан
аз тарафи муассисаи таълимї муќаррар карда мешаванд.
32.Муассисањои таълимї оид ба таќсимот ва бо љои кор таъмин
намудани мутахассисони љавон ба маќомоти давлатии дахлдор ва
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон њисобот пешнињод
менамоянд.
33.Муассисањои таълимї дар Фењристи бањисобгирии инфиродии
хатмкардагон тибќи замимаи 3 њар нимсола маълумот дарљ менамоянд.

