ҚОНУНИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи маориф

Қонуни мазкур асосцои цуқуқк, ташкилк, иҷтимок, иқтисодк ва принсипцои
асосии сижсати давлатиро дар соцаи маориф муайян менамояд.

БОБИ 1.
МУҚАРРАРОТИ УМУМК
Моддаи 1. Мафцумцои асоск Дар Қонуни мазкур мафцумцои асосии зерин
истифода мешаванд:
- адабижти таълимк - асарцои хаттк ва чопк, ки цамчун воситаи таълимк барои
цамаи зинацои тацсилот, такмили ихтисос, бозомӯзк ва тацсилоти иловагк интишор
межбанд;
- аккредитатсияи давлатии муассисаи таълимк - муайян кардани мақоми
муассисаи таълимк барои пешбурди фаъолияти таълимк мутобиқи стандартцои
давлатии тацсилот;
- аспирант - шахси дорои тацсилоти олии касбк, ки бо мақсади тацияи рисола
ва даржфти дараҷаи илмии номзади илм дар аспирантура тацсил менамояд;
- аттестатсияи хатм - тартиби муқаррар намудани мутобиқати мазмун, сатц ва
сифати тайжрии хатмкунандагони муассисацои таълимк ба талаботи стандартцои
давлатии тацсилот;
- аттестатсияи давлатии муассисаи таълимк - муайян кардани мутобиқати
заминаи моддию техникк ва кадрии муассисаи таълимк ба талаботи стандартцои
давлатии тацсилот ва мутобиқати фаъолияти муассисаи таълимк тибқи меъжрцои
муқарраршуда;
- бацогузории маҷмӯк ба фаъолият - иҷозатномадиции такрорк, аттестатсия ва
аккредитатсияи давлатии навбатии муассисаи таълимк дар шакли муттацидшудаи
ин амалижт дар як мӯцлат;
- бакалавр - шахси дорои дараҷаи аввали тацсилоти олии касбие, ки доир ба
назария ва амалияи самти ихтисосаш дониш, мацорат ва малакаи касбиро социб
шудааст;
- барномаи таълимк - цуҷҷате, ки дар он мазмуни фанни таълимк, мақсаду
вазифацо, тарзи ташкили раванди таълим, талабот ба сатци донишу мацорат ва
малакаи таълимгиранда ифода жфтаанд;
- интернатура - ихтисосгирии баъдидипломк барои шахсони дорои тацсилоти
олии касбии тиббк ва фармасевтк;
- донишҷӯ - шахсе, ки дар зинацои тацсилоти мижнаи касбк ва олии касбк
(бакалавриат, магистратура ва мутахассис) тацсил менамояд;
- зинацои тацсилот - марцилацои таълиму тарбия, ки даврацои тацсилоти умумк
(ибтидок, умумии асоск ва мижнаи умумк), ибтидоии касбк, мижнаи касбк, олии
касбк ва касбии баъд аз муассисаи олии таълимиро дар бар мегиранд;
- китоби дарск - воситаи таълимие, ки тибқи барномаи таълимк асосцои соцаи
муайяни илмро пайдарцам ифода менамояд;

- маблағгузории сарикаск - маблағгузорие, ки дар асоси меъжрцои цадди ақалли
маблағгузорк тартиб дода шуда, вобаста ба намуд ва шакл, зинаи тацсилот, мацалли
ҷойгиршавии муассисаи таълимк ба сари цар як таълимгиранда ва муассисаи
таълимк муайян ва тақсим карда мешавад;
- магистратура - дараҷаи дуюми тацсилоти олии касбие, ки ба хатмкунандагони
муассисацои таълимии тацсилоти олии касбк пас аз супоридани имтицонцои
давлатк ж цимояи рисолаи магистрк дипломи намунаи давлатиро медицад;
- мазмуни таълим - сохтор, мундариҷа ва цаҷми барномаи таълимие, ки
азхудкунии он имкони гирифтани дараҷаи тацсилот ва ихтисоси муайянро медицад;
- мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф - мақоми иҷроияи марказии
цокимияти давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон, ки сижсати давлатиро дар соцаи
маориф амалк мекунад ва раванди таълиму тарбияро дар муассисацои таълимк,
новобаста ба шакли ташкилию цуқуқк, назорат ва роцбарк менамояд;
- мақомоти дахлдори давлатк - мақомоти иҷроияи марказии цокимияти
давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон ва мақомоти дигари давлатие, ки ваколатцои
муайянеро дар соцаи маориф бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон амалк менамоянд;
- мактаби (синфи) камнуфус - муассисаи таълимие (синфе), ки дар мацалцои
камацолк барои бо тацсил фаро гирифтани шумораи ками хонандагон таъсис дода
мешавад;
- маориф - раванди таълиму тарбия ба манфиати шахс, ҷамъият ва давлат, ки
социби дараҷаи муайяни тацсилот гардидани таълимгирандагонро таъмин мекунад;
- машғулияти инфиродк - шакли таълим бо истифодаи тарзцои гуногуни
таълими инфиродк, ки ба хонанда ж донишҷӯ дониши иловагк медицад;
- муассисаи таълимк - ташкилоти таълимии давлатк ва ғайридавлатк,
новобаста ба шакли ташкилию цуқуқк, ки раванди муттасили таълиму тарбияро ба
роц монда, як ж якчанд барномацои таълимиро амалк мегардонад;
- муассисаи таълимии махсус - ташкилоте, ки дорои шароити муайяни таълиму
тарбия ва муцити махсуси педагогк буда, офияти тиббию иҷтимок, тацсилу
касбомӯзии кӯдаконеро, ки ба табобати тӯлонк эцтижҷ доранд, гирифтори иллати
ҷисмонк ж равонк мебошанд ва ж рафтори онцо барои ҷамъият хавфнок аст, таъмин
менамояд;
- муассисаи томактабк - ташкилоте, ки барои кӯдакони синни томактабк
пешбинк шуда, онцоро бо таълиму тарбияи аввалия фаро мегирад;
- мутахассис - шахсе, ки социби тацсилоти олии касбк буда, доир ба назария ва
амалияи самти ихтисосаш дониш, мацорат ва малакаи касбиро социб шудааст ва
барои иҷро намудани кори илмк имконият дорад;
- натиҷаи таълим - маҷмӯи дониш, мацорат, малака, ақида, ҷацонбинк ва
арзишцои маънавие, ки таълимгирандагон дар давоми тацсил дар муассисаи
таълимк социб мегарданд;
- нақшаи таълимк - цуҷҷате, ки омӯзиши фанцои таълимк ва тақсимоти
солонаи онцоро барои тамоми давраи тацсил дар муассисацои таълимк муайян
менамояд;

- низоми маориф - мақомоти идоракунии маориф, муассисацои таълимк,
субъектцои раванди таълиму тарбия, муассисаю дигар ташкилотцои соцаи маориф,
иттицодияцои муассисацои таълимк, воцидцои сохторк ва дигар сохторцое, ки дар
асоси стандартцои давлатии тацсилот маҷмӯи барномацои таълимк ва сижсати
давлатиро дар соцаи маориф амалк менамоянд;
- нострификатсия - муайян кардани баробарарзишии цуҷҷатцои тацсилотии
шахсоне, ки муассисацои таълимии давлатцои хориҷк ва ж ташкилотцои
байналмилалиро хатм кардаанд;
- омӯзгор - шахси дорои тацсилоти касбк, ки ба таълиму тарбия машғул
мебошад;
- фаъолияти инфиродии омӯзгорк - фаъолияти омӯзгорие, ки дар муассисаи
таълимк берун аз вақти корк ва ж берун аз муассисаи таълимк дар асоси шартнома
амалк карда мешавад;
- ординатура (резидентура) - тацсилоти олии касбии баъдидипломии тиббие,
ки аз рӯи ихтисосцои муайяни тиббк зери роцбарии табиби дараҷаи илмидошта ж
табибони пуртаҷриба анҷом дода мешавад;
- сифати таълим - тарзи ташкили дуруст ва самараноки раванди таълим, ки дар
натиҷаи он шахс социби тацсилот мегардад;
- сифати тацсилот - маҷмӯи нишондицандацои стандартцои давлатии тацсилот
ва талаботи давлатк;
- стандартцои давлатии тацсилот - маҷмӯи меъжрцое, ки мазмуни тацсилот,
моцияту мӯцлати таълим, цаҷми сарбории таълимк, сатци азхудкунии донишро аз
тарафи таълимгирандагон ифода намуда, талаботи асоск ба таъмини раванди
таълим, мазмуну мундариҷаи барномацои таълимк ва бацогузории сатци донишро
дар муассисацои таълимк бо назардошти дастовардцои миллк ва умумибашарк
муайян мекунанд;
- тарбия - раванди мақсадноки ба воя расонидани кӯдак аз ҷониби падару
модар (шахсони онцоро ивазкунанда), муассисаи таълимк, ҷамъият ва ба зиндагии
мустақилона омода намудани ӯ;
- таълим - фаъолияти муштараки падару модар (шахсони онцоро ивазкунанда),
омӯзгор ва муассисаи таълимк барои инкишофи кӯдак, такмили истеъдод, мацорат,
малака ва қобилияти фикрию ҷисмонии ӯ;
- тарбиягиранда - кӯдаке, ки дар муассисацои томактабк бо тарбия ва таълим
фаро гирифта шудааст;
- таълимгиранда - тарбиягиранда, хонанда, донишҷӯ, аспирант, шунавандаи
муассисаи таълимк;
- тацсилот - раванди муттасили таълиму тарбия, ки ба инкишофи маънавк,
зецнк, фарцангк, ҷисмонк ва салоцияти касбии шахс равона карда шудааст;
- тацсилоти калонсолон - маҷмӯи равандцои тацсилот, ки бо кӯмаки он
калонсолон қобилият ва дониши худро инкишоф дода, дараҷаи тахассуси касбк ва
техникиашонро баланд мебардоранд ж самти навро интихоб менамоянд;
- тацсилоти муттасил - дар тӯли цажт гирифтани тацсилот ва мукаммал
гардонидани донишу ҷацонбинк;

- тацсилоти фосилавк - тарзи амалигардонии раванди таълим бо истифодаи
технологияцои муосири иттилоотк ва телекоммуникатсионк, ки таълимро дар
масофа бе иштироки бевоситаи шахсии омӯзгор ва таълимгирандагон имконпазир
мегардонад;
- тацсилоти фарогир - барои кӯдакон, новобаста ба ҷинс, нажод, забон, миллат,
эътиқоди динк, иллати ҷисмонк ж равонк, қобилият, вазъи фарцангк ва иҷтимок
муцайж кардани шароити мусоид ҷицати гирифтани тацсилот;
- таҷцизоти таълимк - таҷцизоте, ки дар раванди таълим барои ташаккули
дониш, мацорат, малака, инкишофи ҷисмонк ва зецнии таълимгирандагон истифода
мешавад;
- раванди таълим - низоми фаъолияти таълимию тарбиявк барои расидан ба
мақсадцои таълим;
- экстернат - омӯзиши мустақилонаи фанцои таълимк мутобиқи барномаи
асосии таълимк бо аттестатсияи минбаъдаи хатм дар муассисацои таълимк.
Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи маориф
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи маориф ба Конститутсияи
(Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадцои
меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон ва санадцои цуқуқии байналмилалие, ки
Тоҷикистон онцоро эътироф намудааст, иборат мебошад.
Моддаи 3. Сижсати давлатк дар соцаи маориф
1. Сижсати давлатк дар соцаи маориф яке аз самтцои афзалиятноки сижсати
иҷтимоии Ҷумцурии Тоҷикистон мацсуб межбад.
2. Давлат барои амалк гардонидани сижсати давлатк дар соцаи маориф низоми
маорифи Ҷумцурии Тоҷикистонро ташкил намуда, фаъолияти онро ба таъмини
цуқуқи шацрвандон ба тацсил равона мекунад.
3. Давлат бо мақсади рушди соцаи маориф цамоцангсозии фаъолияти вазорату
идорацо, мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк, мақомоти
худидоракунии шацрак ва децот, шахсони воқек ва цуқуқиро таъмин менамояд.
4. Сижсати давлатк дар соцаи маориф дар асоси дурнамо, консепсия, стратегия
ва барномацои давлатии рушди соцаи маориф тибқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон амалк мегардад.
5. Дар муассисацои таълимк тарғиб, таъсис ва фаъолияти сохторцои цизбцои
сижск, царакатцои сижсии ҷамъиятк ва динк манъ аст.
Моддаи 4. Принсипцои асосии сижсати давлатк дар соцаи маориф
Сижсати давлатк дар соцаи маориф ба принсипцои зерин асос межбад:
- баробарцуқуқии шацрвандон дар гирифтани тацсилоти босифат;
- қонуният, эцтироми цуқуқу озодицои инсон ва шацрванд;
- бартарии соцаи маориф дар цама сатццои идоракунии давлатк;
- цатмк будани таълими умумии асоск;
- дастрасии тацсилоти мижнаи умумк ва идомаи тацсил дар зинацои минбаъдаи
тацсилот дар асоси озмун;

- бартарии арзишцои миллию умумибашарк, моцияти башардӯстонаи
мазмуни тацсилот, рушди озодонаи шахс;
- муцаббат ба Ватан, оила ва муцити зист;
- ҷанбаи илмк, дунявк ва башардӯстонаи таълиму тарбия дар муассисацои
таълимк;
- ягонагии фазои маърифатию фарцангк, рушди фарцанг ва цифзи анъанацои
миллк;
- ҷанбаи инсондӯстк, демократк ва давлатию ҷамъиятии идоракунии соцаи
маориф ва шаффофият дар фаъолияти он;
- мустақилияти муассисацои таълимк;
- раванди муттасили тацсил;
- мувофиқати соцаи маориф ба талабот ва вазифацои рушди иҷтимоию
иқтисодии Ҷумцурии Тоҷикистон;
- рушди соцаи маориф бо назардошти стандартцои байналмилалии сифати
таълим ва меъжрцои байналмилалии тацсилот;
- цавасмандгардонии маърифатнокшавии шахс ва инкишофи истеъдоди ӯ;
- пайдарцамии раванди тацсилот, ки алоқамандии зинацои тацсилот ва ягонагии
таълиму тарбияро таъмин месозад;
- цамгироии тацсилот, илм ва истецсолот.
Моддаи 5. Вазифацои Қонуни мазкур
Вазифацои Қонуни мазкур аз инцо иборат мебошанд:
- таъмини кафолати давлатии цуқуқи шахс ба тацсил;
- фароцам овардани кафолати цуқуқк барои фаъолият ва инкишофи озодонаи
муассисацои таълимк ва цамоцангсозии муносибатцои онцо бо дигар сохторцои
цажти ҷамъиятк;
- муқаррар намудани салоцият, ваколатцо, вазифацо, цуқуқцо, ӯцдадорицо ва
масъулияти мақомоти идоракунии давлатк, шахсони воқек ва цуқуқк дар соцаи
маориф ва танзими цуқуқии муносибатцои субъектцои раванди таълиму тарбия;
- муцайж намудани шароит барои азхудкунии барномацои таълимк;
- фароцам овардани заминаи устувори ахлоқ ва тарзи цажти солим;
- мукаммал гардонидани зецн бо роци фароцам овардани шароит барои
инкишофи шахс;
- тарбияи муцаббат ба Ватан, эцтиром ба муқаддасоти миллк ва арзишцои
умумибашарк, пос доштани расму ойин ва анъанацои миллк;
- тарбияи шахсияти дорои эцсоси масъулияти баланди шацрвандк бацри
иштироки фаъолона дар цажти ҷамъиятию сижск, иқтисодк ва фарцангк;
- дарки муносибати огоцонаи шахс ба цуқуқ ва ӯцдадорицои худ.
Моддаи 6. Кафолати давлатии цуқуқи шацрвандон ба тацсил
1. Давлат ба шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон, новобаста ба миллат, нажод,
ҷинс, забон, эътиқоди динк, мавқеи сижск, вазъи иҷтимок ва молумулкк цуқуқ ба
тацсилро кафолат медицад.

2. Давлат ба шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон таълими цатмии умумии
асосии ройгонро дар муассисацои таълимии давлатк, инчунин дар доираи
фармоишцои давлатк дар асоси озмун ройгон гирифтани тацсилотро дар зинацои
минбаъдаи тацсилот кафолат медицад.
3. Цуқуқи шацрванд ба тацсил аз рӯи синну сол, вазъи саломатк, мавҷудияти
доғи судк ва дигар нишонацо метавонад танцо тибқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон мацдуд карда шавад.
4. Шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон, шацрвандони хориҷк ва шахсони
бешацрванд барои интихоби муассисаи таълимк ва шакли тацсилот: рӯзона, шабона,
ғоибона, оилавк, фарогир, фосилавк ва экстернат цуқуқ доранд.
5. Давлат дар муассисацои таълимии давлатии тацсилоти ибтидоии касбк,
мижнаи касбк, олии касбк ва касбии баъд аз муассисаи олии таълимк як маротиба
гирифтани таълими ройгонро кафолат медицад.
6. Давлат таълимгирандагони болажқатро дастгирк намуда, ба тацсилоти онцо
кӯмак мерасонад, аз рӯи натиҷаи таълим барояшон стипендияцои махсуси давлатк
муқаррар менамояд ва цангоми зарурат онцоро барои тацсил ба хориҷа мефиристад.
7. Давлат таъминот ва хароҷоти таълиму тарбияи кӯдакони ятиму бепарастор,
кӯдакони дорои имконияти мацдуд, маъюбон ва дигар шахсонеро, ки қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон муайян менамояд, дар муассисацои таълимии давлатк аз
цисоби маблағи буҷетк кафолат дода, пас аз хатми муассисацои таълимк онцоро бо
ҷои кор таъмин менамояд.
8. Давлат барои шацрвандоне, ки муддати тӯлонк бо сабаби беморк ба
муассисацои таълимии тацсилоти умумк рафта наметавонанд, дар хона ж дар
муассисацои тандурустк таълими ройгонро ташкил мекунад.
9. Хатмкунандагони муассисацои таълимк барои идомаи тацсил дар зинацои
минбаъдаи тацсилот цуқуқи баробар доранд.
10. Шацрвандони хориҷк ва шахсони бешацрванд барои таълиму тарбияи
томактабк, тацсилоти ибтидок, умумии асоск ва мижнаи умумк бо шацрвандони
Ҷумцурии Тоҷикистон цуқуқи баробар доранд.
Моддаи 7. Забони тацсил
1. Забони асосии тацсил дар муассисацои таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон
забони давлатк мебошад.
2. Давлат ба шацрвандон интихоби забони тацсилро кафолат дода, ба забони
давлатк ва дар мацалцои сукунати сернуфуси миллатцои дигар, дар доираи
имконоти мавҷудаи соцаи маориф, ба забони модарии онцо гирифтани тацсилоти
умумиро таъмин менамояд.
3. Дар муассисацои таълимии тацсилоти умумк забони тацсил бо роци ташкил
намудани шумораи зарурии хонандагон, синфцо, гурӯццо ва фароцам овардани
шароит барои фаъолияти онцо муайян карда мешавад.
4. Дар цамаи муассисацои таълимк омӯзиши забони давлатк тибқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ва стандартцои давлатии тацсилот цатмист.

5. Таълими забонцои хориҷк, аз ҷумла руск ва англиск цамчун воситаи аз бар
намудани мероси илмию фарцангии башарият, дастовардцои илму техника ва
технологияи муосир дар цамаи муассисацои таълимк ба роц монда мешавад.
Моддаи 8. Стандартцои давлатии тацсилот ва барномацои таълимк
1. Барои цамаи зинацои тацсилот стандартцои давлатии тацсилот муқаррар
карда мешаванд, ки аз нишондицандацои зерин иборатанд:
- цадди ақалли цатмии мазмуни барномацои таълимк ва шарту шароити иҷрои
онцо;
- цаҷми цадди ақал ва ницоии соатцои таълимк;
- талаботи асоск ба сатц ва сифати тайжрии хатмкунандагон;
- мӯцлати омӯзиши барномацои таълимк;
- цуҷҷатцои тасдиқкунандаи меъжрии марбут ба тацсилот.
2. Барномацои таълимк барои цамаи зинацои тацсилот мутобиқи стандартцои
давлатии тацсилот тация мегарданд. Барномацои таълимк аз инцо иборатанд:
- томактабк;
- тацсилоти умумк (ибтидок, умумии асоск, мижнаи умумк);
- тацсилоти ибтидоии касбк;
- тацсилоти мижнаи касбк;
- тацсилоти олии касбк;
- тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк;
- тацсилоти иловагк;
- тацсилоти махсус;
- тацсилоти калонсолон.
3. Дар цамаи муассисацои таълимк иҷрои стандартцои давлатии тацсилот ва
барномацои таълимк цатмк мебошад.
4. Тартиби тация, тасдиқ ва ҷорк кардани стандартцои давлатии тацсилотро
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.
5. Барои таълимгирандагони муассисацои таълимии тацсилоти махсус
стандартцои махсуси давлатии тацсилот ва барномацои махсуси таълимк тация,
тасдиқ ва ҷорк карда мешаванд.
6. Мӯцлат ва меъжри омӯзиши барномацои таълимиро дар муассисацои
таълимии давлатк ва ғайридавлатк Қонуни мазкур ва стандартцои дахлдори
давлатии тацсилот муайян менамоянд.
7. Дар муассисацои таълимк барои озмоиши технологияи нави таълим ва ҷорк
кардани мазмуни нави таълим ба таври таҷрибавк барномацои таълимк ва китобцои
дарск тация карда мешаванд.
8. Дар муассисацои таълимии тацсилоти иловагк барномацои таълимии
иловагк амалк карда мешаванд.
9. Дар муассисацои таълимии таҷрибавк бо иҷозати мақоми ваколатдори
давлатк дар соцаи маориф ба тариқи озмоиш барномацои таълимии давлатцои
пешрафта метавонанд истифода шаванд.
10. Назорати татбиқи стандартцои давлатии тацсилотро дар цамаи муассисацои
таълимк мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф амалк менамояд.

БОБИ 2.
НИЗОМИ МАОРИФИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
Моддаи 9. Сохтори низоми маориф
1. Низоми маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон аз сохторцои зерин иборат
мебошад:
- стандартцои давлатии тацсилот;
- барномацои таълимк;
- шакл ва меъжри гирифтани тацсилот;
- мақомоти идоракунии маориф;
- муассисацои таълимк;
- субъектцои раванди таълиму тарбия;
- муассисаю дигар ташкилотцои соцаи маориф;
- иттицодияцои муассисацои таълимк;
- воцидцои сохторк ва дигар сохторцо.
2. Дар низоми маориф инчунин сохторцои дигарро таъсис додан мумкин аст, ки
фаъолияти онцо ба вазифацои зерин вобаста мебошанд:
- гирифтани тацсилот ва таъмини он;
- гузаронидани имтицонцои дохилшавк ба муассисацои таълимии тацсилоти
олии касбк;
- тақсимоти ҷойцо дар муассисацои таълимии тацсилоти олии касбк;
- амалк намудани барномацои миллии арзжбк;
- мусоидат барои иштирок дар пажӯцишцои байналмилалк;
- мониторинг ва арзжбии дониш аз рӯи вазифацои зикршуда бо тартиби
муқаррарнамудаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон.
3. Дар низоми маориф метавонанд сохторцои дигаре низ таъсис дода шаванд,
ки фаъолияташон ба гирифтани тацсилот ва таъмини он вобаста намебошад.
Моддаи 10. Муассисаи таълимк, сохтор ва намудцои он
1. Дар Ҷумцурии Тоҷикистон муассисацои таълимии давлатк ва ғайридавлатк,
муштарак ва байналмилалк фаъолият менамоянд.
2. Мақоми муассисаи таълимк ва сохтори он аз тарафи муассис (муассисон)
муайян гардида, дар оинномаи муассиса тибқи талаботи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон инъикос мегардад.
3. Низомномацои намунавии муассисацои таълимиро Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон тасдиқ менамояд.
4. Тасдиқ кардан ж тағйир додани мақоми муассисаи таълимк дар асоси хулосаи
аттестатсияи давлатк амалк мегардад.
5. Дар Ҷумцурии Тоҷикистон намудцои зерини муассисацои таълимк фаъолият
менамоянд:
- томактабк;
- тацсилоти умумк (ибтидок, умумии асоск, мижнаи умумк);
- тацсилоти ибтидоии касбк;
- тацсилоти мижнаи касбк;

- тацсилоти олии касбк;
- тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк;
- тацсилоти иловагк;
- тацсилоти махсус;
- муассисацои таълимии дигаре, ки раванди таълиму тарбияро амалк
мегардонанд.
6. Намудцои дигари муассисацои таълимк аз тарафи Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон муайян карда мешаванд.
Моддаи 11. Таъсис, азнавташкилдицк ва барцамдиции муассисаи таълимк
1. Муассисаи таълимк аз ҷониби мақомоти давлатк, шахсони воқек ва цуқуқк
тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон таъсис дода мешавад.
2. Муассисаи таълимии давлатк бо қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон,
мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф ва мақомоти мацаллии цокимияти
давлатк таъсис дода шуда, тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон аз қайди
давлатк мегузарад.
3. Муассисаи таълимии давлатие, ки мақоми ҷумцуриявк дорад, бо қарори
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон таъсис дода шуда, тибқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон аз қайди давлатк мегузарад.
4. Муассисаи таълимии давлатие, ки мақоми мацаллк дорад, бо қарори
мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк таъсис дода шуда, тибқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон аз қайди давлатк мегузарад.
5. Муассисаи таълимии ғайридавлатк бо қарори муассис (муассисон) тибқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон таъсис дода шуда, бо тартиби
муқарраргардида аз қайди давлатк мегузарад.
6. Муассисацои таълимии ҷумцуриявк ба сохтори мақомоти мацаллии
идоракунии маориф ва муассисацои таълимии мацаллк ба сохтори мақоми
ваколатдори давлатк дар соцаи маориф тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
гузаронида мешаванд.
7. Азнавташкилдицк ва барцамдиции муассисаи таълимк тибқи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон амалк карда мешавад.
8. Муассисацои томактабк ва тацсилоти умумк дар шацраку децот танцо бо
розигии мақомоти худидоракунии шацрак ва децоти дахлдор пас аз ба охир
расидани соли хониш барцам дода мешаванд.
9. Дар сурати барцамдиции муассисаи таълимк мақомоти дахлдори давлатк бо
тартиби муқарраргардида гузаронидани таълимгирандагонро мувофиқи хоциши
онцо ба дигар муассисацои таълимии мувофиқ таъмин менамоянд.
Моддаи 12. Тартиби бақайдгирк ва фаъолияти муассисаи таълимк
1. Тартиби бақайдгирии муассисаи таълимк тибқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.
2. Цуқуқи муассисаи таълимк барои пешбурди фаъолияти молиявию
хоҷагидорк, ки оинномаи он пешбинк намудааст, аз рӯзи бақайдгирии давлатии ин
муассиса мавриди амал қарор дода мешавад.

3. Ба муассисаи таълимк аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи
маориф, мақомоти дахлдори давлатк бо тартиби муқарраргардида иҷозатнома дода
мешавад.
4. Муассисаи таълимк танцо пас аз гирифтани иҷозатнома доир ба пешбурди
фаъолияти таълимк цуқуқи фаъолият кардан ва истифода бурдани имтижзцои
пешбининамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи маорифро пайдо
менамояд.
Моддаи 13. Муассиси (муассисони) муассисаи таълимк
1. Муассиси (муассисони) муассисаи таълимк инцо шуда метавонанд:
- мақомоти цокимияти давлатк, мақомоти мацаллии цокимияти давлатк,
мақомоти мацаллии идоракунии маориф;
- иттицодияцои (ассотсиатсияцои, иттифоқцои) муассисацои таълимк;
- фондцои ҷамъиятк ва хусуск, аз ҷумла хориҷк, ки дар Ҷумцурии Тоҷикистон
ба қайд гирифта шудаанд;
- шахсони воқек ва цуқуқк.
2. Муассис (муассисон) метавонад муассисаи таълимии муштарак таъсис дицад.
3. Муассиси цама намуди муассисацои таълимии царбк Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон мебошад. Таълими царбии шацрвандон мутобиқи Қонуни мазкур ва
дигар санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон амалк мегардад.
Моддаи 14. Оинномаи муассисаи таълимк
1. Оинномаи муассисаи таълимк цуҷҷатест, ки фаъолияти муассисаи
таълимиро танзим намуда, маълумотцои зеринро дар бар мегирад:
- ном, мацалли ҷойгиршавк ва мақоми муассиса;
- муассис (муассисон);
- шакли ташкилию цукуқк;
- маълумот оид ба намояндагиву филиалцо;
- мақсади раванди таълиму тарбия, намуд ва шаклцои барномацои
татбиқшавандаи таълимк;
- тавсифи асосии ташкили раванди таълим, аз ҷумла забони тацсил, тартиби
қабул ва хориҷ намудани таълимгиранда, мӯцлати тацсил, тартиби гузаронидани
санҷишу имтицон, реҷаи кори муассисаи таълимк, тартиботи дохилии фаъолияти
муассиса, инчунин хизматрасонии таълимии пулакк ва тартиби пешницоди он;
- тартиби ба расмият даровардани муносибатцои муассисаи таълимк бо
тарбиягирандагон, хонандагон, донишҷӯжн ва падару модари онцо (шахсони онцоро
ивазкунанда);
- сохтори фаъолияти молиявк ва хоҷагидории муассисаи таълимк, аз ҷумла
тартиби истифодаи объектцои моликият, манбаъцои маблағгузорк, таъминоти
моддию техникк, тартиби ташаккули моликият, намуди фаъолияти социбкорк ва
фаъолияти пулакк;
- тартиби идоракунии муассисаи таълимк, аз ҷумла салоцияти муассис
(муассисон), тартиби ташкили тарзи идоракунк, тартиби қабул, ҷобаҷогузории

кормандон, шартцои пардохти музди мецнати онцо, тартиби ворид намудани
тағйиру иловацо ба оинномаи муассиса, тартиби азнавташкилдицк ва барцамдицк;
- цуқуқу вазифацои субъектцои раванди таълиму тарбия;
- фецристи санадцои дохилие, ки фаъолияти муассисаи таълимиро танзим
менамоянд.
2. Оинномаи муассисаи таълимии давлатк бояд мақоми идоракунии
дастҷамък, тартиби ташкил ва вазифацои онро пешбинк намояд.
3. Оинномаи муассисаи таълимиро муассиса тация намуда, онро муассис
(муассисон) тасдиқ мекунад.
Моддаи 15. Таълиму тарбияи томактабк
1. Таълиму тарбияи томактабк дар Ҷумцурии Тоҷикистон бо мақсади
инкишофи қобилият, шавқу рағбат, хусусиятцои ҷисмонк, равонк, зецнк ва
фарцангии кӯдакони синни томактабк ва жрии амалк ба падару модар (шахсони
онцоро ивазкунанда) дар таълиму тарбияи кӯдакон, инчунин омода намудани онцо
ба тацсил дар муассисацои таълимии тацсилоти умумк ба роц монда мешавад.
2. Дар Ҷумцурии Тоҷикистон намудцои зерини муассисацои томактабк:
ширхоргоц, ширхоргоц-кӯдакистон, кӯдакистон, мактаб-интернат, хонаи кӯдакон,
маркази инкишофи кӯдакон, кӯдакистони оилавк ва дигар муассисацои томактабии
кӯтоцмуддат, рӯзона, шабонарӯзк ва муассисацои ба онцо баробаркардашудаи
давлатк ва ғайридавлатк амал менамоянд.
3. Барои дар оила ва муассисацои томактабк таълиму тарбия гирифтани
фарзандон падару модар (шахсони онцоро ивазкунанда), баробар бо муассисацои
томактабк масъул мебошанд ва барои таъмини инкишофи ҷисмонк, маънавк ва
зецнии давраи аввали кӯдакк ва минбаъд барои ба тацсил дар муассисацои таълимии
тацсилоти умумк омода намудани онцо ӯцдадоранд.
4. Муносибатцои байни муассисацои томактабк ва падару модар (шахсони
онцоро ивазкунанда) тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон бо шартномаи
тарафайн танзим карда мешавад.
5. Давлат муассисацои томактабиро аз ҷицати моддк ва молиявк дастгирк
карда, дастрасии хизматрасонк, таълиму тарбияи томактабиро барои оилацои
камбизоат таъмин менамояд.
6. Фаъолияти муассисацои томактабк тибқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон ва Стандарти давлатии тацсилоти томактабк, ки онро Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд, танзим мегардад.
Моддаи 16. Тацсилоти умумк
1. Тацсилоти умумк дар Ҷумцурии Тоҷикистон барои гирифтани маълумоти
умумк дар бораи табиат, ҷамъият ва арзишцои таърихию фарцангии милливу
умумибашарк ташкил карда мешавад.
2. Тацсилоти умумк тавассути муассисацои таълимии тацсилоти ибтидок,
умумии асоск, мижнаи умумк, мактабцои (синфцои) камнуфус ва дигар муассисацои
таълимк дар се зина: ибтидок, умумии асоск ва мижнаи умумк амалк мегардад.

3. Синну сол ва мӯцлати тацсил дар цар зинаи тацсилотро Қонуни мазкур ва
Низомномаи намунавии муассисаи таълимии тацсилоти умумк муайян мекунанд.
4. Ба синфи якуми зинаи аввали тацсилот ҷалб кардани кӯдаконе, ки ба синни 7
расидаанд, цатмист.
5. Тацсил дар муассисацои таълимии тацсилоти умумк дар шакли рӯзона,
шабона, ғоибона, фосилавк, фарогир, оилавк ва экстернат ташкил карда мешавад,
ки тартиби амалигардонии онро мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф
муайян мекунад.
6. Барои шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон таълими умумии асоск (9-сола)
цатмист.
7. Қабули хонандагон ба зинаи сеюми тацсилот дар муассисацои таълимии
тацсилоти мижнаи умумк мувофиқи майлу хоциш ва қобилияту завқи онцо сурат
мегирад.
8. Тацсил дар муассисацои таълимии тацсилоти мижнаи умумии давлатк
метавонад дар баробари тацсили ройгон бо хоциши падару модари (шахсони онцоро
ивазкунандаи) хонанда дар асоси шартномаи тарафайн пулакк бошад.
9. Тацсилоти умумии асоск ва мижнаи умумк бо аттестатсияи хатм ба анҷом
мерасад. Тартиб ва шакли аттестатсияи хатмро мақоми ваколатдори давлатк дар
соцаи маориф муқаррар мекунад.
10. Бо қарори мақоми идоракунии муассисаи таълимк ва дар мувофиқа бо
мақомоти мацаллии идоракунии маориф барои мунтазам содир намудани амалцои
ғайриқонунк ва риоя накардани оинномаи муассисаи таълимк хонандае, ки ба
синни 16 расидааст, аз муассисаи таълимк хориҷ карда мешавад.
11. Муассисаи таълимк ӯцдадор аст, ки дар бораи хориҷ гардидани хонанда
фавран ба падару модар (шахсони онцоро ивазкунанда) ва мақомоти дахлдори
давлатк хабар дицад.
12. Қарори мазкур нисбат ба кӯдакони ятиму бепарастор дар мувофиқа бо
мақомоти дахлдори давлатк қабул карда мешавад.
13. Мақомоти мацаллии идоракунии маориф дар мувофиқа бо мақомоти
дахлдори давлатк масъалаи бо кор таъмин намудан ж ба муассисаи таълимии дигар
гузаронидани чунин хонандагонро тибқи санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии
Тоҷикистон цал менамоянд.
14. Тацсили кӯдакони ятиму бепарастор дар муассисацои таълимии тацсилоти
умумии барои онцо пешбинишуда ташкил карда мешавад.
15. Дар сурати мавҷуд будани заминаи зарурии моддию техникк дар
муассисацои таълимии тацсилоти мижнаи умумк тацсилоти ибтидоии касбк низ ба
роц монда мешавад.
16. Муассисацои таълимии тацсилоти мижнаи умумие, ки барои фаъолияти
касбомӯзк иҷозатнома доранд, метавонанд дар асоси шартнома хизматрасонии
таълимии иловагк, аз ҷумла пулакиро ба роц монанд.
17. Тайжрии ибтидоии касбк ва тацсилоти касбк дар муассисацои таълимии
тацсилоти мижнаи умумк тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон амалк карда
мешавад.

18. Тайжрии царбк дар муассисацои таълимии тацсилоти мижнаи умумк бо
хонандагони ҷинси мард дар давоми ду соли охири тацсил ва як маротиба
гузаронидани ҷамъомади таълимии царбк аз рӯи барномаи таълимие, ки мақоми
ваколатдори давлатк дар соцаи маориф дар мувофиқа бо мақомоти ваколатдори
давлатк дар соцаи мудофиа тасдиқ менамояд, амалк карда мешавад.
19. Шацрвандон барои тацсилоти динк гирифтан дар муассисацои таълимии
динк цуқуқ доранд. Фаъолияти ин муассисацо тибқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон танцо дар асоси иҷозатномае, ки мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи
маориф медицад, амалк карда мешавад.
20. Гирифтани тацсилоти динк дар Ҷумцурии Тоҷикистон ба шацрвандони то
синни 18 танцо бо ризоияти хаттии падару модар (шахсони онцоро ивазкунанда)
иҷозат дода мешавад.
Моддаи 17. Тацсилоти ибтидоии касбк
1. Тацсилоти ибтидоии касбк дар Ҷумцурии Тоҷикистон бо мақсади гирифтани
тацсилоти ибтидоии касбк ва омӯхтани касбцои коргарк ташкил карда мешавад.
Шацрвандон дар заминаи тацсилоти умумии асоск ва мижнаи умумк мувофиқи
майлу хоциш ва қобилияташон дар асоси озмун ж тариқи гузаронидани сӯцбат ба
муассисацои таълимии тацсилоти ибтидоии касбк цуқуқи дохил шудан доранд.
2. Тацсилоти ибтидоии касбк дар литсейцои касбк - техникк ва соцавк,
марказцои таълимии калонсолон ва дигар муассисацои таълимк тибқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон амалк карда мешавад.
3. Тацсилоти калонсолон дар муассисацои таълимии тацсилоти касбк ба роц
монда шуда, он бо гирифтани цуҷҷати тасдиқкунандаи касбк ба анҷом мерасад.
4. Тацсилоти ибтидоии касбк аз рӯи ихтисосцои алоцида дар заминаи тацсилоти
мижнаи умумк ташкил карда мешавад, агар муассисаи таълимк оид ба ин навъи
фаъолияти таълимк иҷозатнома дошта бошад.
5. Тацсилоти ибтидоии касбиро инчунин дар курсцои таълимии назди ширкату
ҷамъиятцои
хоҷагидорк,
кооперативцои
тиҷоратк,
корхонацои
давлатк,
ташкилотцои ғайритиҷоратии давлатк ва ғайридавлатк, муассисацои таълимии
тацсилоти мижнаи касбк ва олии касбк гирифтан мумкин аст.
6. Шацрвандоне, ки тацсилоти мижнаи умумк надоранд, барои касбомӯзк ба
муассисацои таълимии тацсилоти ибтидоии касбк ва инчунин ба курсцои таълимие,
ки дар қисми 5 моддаи мазкур зикр гардидаанд, қабул карда мешаванд.
7. Тацсилоти шацрвандон дар муассисацои таълимии тацсилоти ибтидоии
касбии давлатк мувофиқи фармоиши давлатк ройгон мебошад. Шахсоне, ки дар
муассисацои мазкур илова ба фармоиши давлатк тацсил мекунанд, дар асоси
шартнома пулакк таълим мегиранд.
8. Тацсил дар муассисацои таълимии тацсилоти ибтидоии касбк дар шакли
рӯзона, шабона, ғоибона, фосилавк ва экстернат ташкил карда мешавад, ки тартиби
амалишавии онро мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф муайян мекунад.
9. Муассисаи таълимии тацсилоти ибтидоии касбк дар сохтори худ метавонад
намудцои мухталифи муассисацои таълимии тацсилоти мижнаи умумиро ташкил
намояд.

10. Дар муассисацои таълимии тацсилоти ибтидоии касбк вобаста ба
мавҷудияти заминаи моддию техникк ва кадрк барномацои таълимии тацсилоти
мижнаи умумк амалк карда мешаванд.
Моддаи 18. Тацсилоти мижнаи касбк
1. Тацсилоти мижнаи касбк дар Ҷумцурии Тоҷикистон бо мақсади гирифтани
тацсилоти мижнаи касбк ташкил карда мешавад. Шацрвандон баъди хатми
муассисацои таълимии тацсилоти умумии асоск, мижнаи умумк ва ибтидоии касбк
цуқуқи гирифтани тацсилоти мижнаи касбиро доранд.
2. Тацсилоти мижнаи касбк дар муассисацои таълимии тацсилоти мижнаи касбк
(коллеҷцо) амалк карда мешавад.
3. Баъди хатми муассисацои таълимии тацсилоти умумии асоск ба шацрвандон
дар асоси озмун ж тариқи гузаронидани сӯцбат барои идомаи тацсил танцо ба
муассисацои таълимии соцаи омӯзгорк, тиббк ва фарцангии тацсилоти мижнаи касбк
иҷозат дода мешавад. Шацрвандоне, ки тацсилоти умумии асоск доранд, дар ин
муассисацо баробари тацсилоти мижнаи касбк метавонанд тацсилоти мижнаи умумк
гиранд.
4. Мӯцлати тацсил дар муассисацои таълимии тацсилоти мижнаи касбк барои
шахсони дорои тацсилоти умумии асоск то 4 сол, барои шахсони дорои тацсилоти
мижнаи умумк то 3 сол ва барои шахсоне, ки муассисацои таълимии соцаи тиб ва
фарцангро мувофиқи хусусияти ихтисосашон хатм менамоянд, то 4 сол муқаррар
карда мешавад.
5. Тацсили шацрвандон дар муассисацои таълимии тацсилоти мижнаи касбии
давлатк мувофиқи фармоиши давлатк дар асоси озмун ройгон мебошад. Шахсоне,
ки дар муассисацои мазкур илова ба фармоиши давлатк тацсил мекунанд, дар асоси
шартнома пулакк таълим мегиранд.
6. Тацсил дар муассисацои таълимии тацсилоти мижнаи касбк дар шакли
рӯзона, шабона, ғоибона, фосилавк ва экстернат ташкил карда мешавад, ки тартиби
амалишавии онро мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф муайян мекунад.
7. Шацрвандоне, ки тацсилоти мижнаи касбк доранд, имконияти идомаи
тацсилро дар муассисацои таълимии тацсилоти олии касбк мувофиқи ихтисос пайдо
менамоянд. Мӯцлати тацсилро дар муассисаи таълимии тацсилоти олии касбк барои
ин шацрвандон мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф муайян менамояд.
8. Муассисаи таълимии тацсилоти мижнаи касбк метавонад филиал, шӯъба,
парки технологк, муассисацои таълимии тацсилоти умумк, ибтидоии касбк ва дигар
воцидцои сохторк дошта бошад, ки тартиби таъсиси онцоро қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон муайян менамояд.
Моддаи 19. Тацсилоти олии касбк
1. Тацсилоти олии касбк дар Ҷумцурии Тоҷикистон бо мақсади гирифтани
тацсилоти олии касбк ташкил карда мешавад. Шацрвандон ба муассисацои
таълимии тацсилоти олии касбк баъди хатми муассисацои таълимии тацсилоти
мижнаи умумк, ибтидоии касбк ва мижнаи касбк қабул карда мешаванд.

2. Тацсилоти олии касбк дар донишгоццо, академияцо, донишкадацо ва дигар
муассисацои таълимии тацсилоти олии касбии ба онцо баробаркардашуда амалк
карда мешавад.
3. Муассисацои таълимии тацсилоти олии касбк давлатк ва ғайридавлатк,
байналмилалк ва муштарак мешаванд.
4. Тацсили шацрвандон дар муассисацои таълимии тацсилоти олии касбии
давлатк мувофиқи фармоиши давлатк дар асоси озмун ройгон мебошад. Шахсоне,
ки дар муассисацои мазкур илова ба фармоиши давлатк тацсил мекунанд, дар асоси
озмун ва шартнома пулакк таълим мегиранд.
5. Шацрвандон цуқуқ доранд дар муассисацои таълимии тацсилоти олии касбк
дар асоси шартнома пулакк тацсилоти олии дуюм гиранд.
6. Дар Ҷумцурии Тоҷикистон донишгоццо метавонанд дар сохтори худ
донишкада, филиал, академияи таълимк, коллеҷ, литсейи касбк - техникк,
муассисацои таълимии тацсилоти умумк, муассисацои илмию методк, хоҷагии
таълимию таҷрибавк, парки технологк, марказцои илмию инноватсионк ва дигар
воцидцои сохторк дошта бошанд.
7. Донишкада ва академияцо метавонанд дар сохтори худ литсейи касбк техникк, муассисацои таълимии тацсилоти умумк, муассисацои илмию методк,
парки технологк, марказцои илмию инноватсионк ва дигар сохторцо дошта бошанд.
8. Мӯцлати тацсил дар муассисацои таълимии тацсилоти олии касбк, ба
истиснои муассисацои таълимии тацсилоти олии касбии тиббк, барои даржфти
тахассуси дараҷаи «бакалавр» на камтар аз 4 сол, «мутахассис» на камтар аз 5 сол ва
«магистр» на камтар аз 2 сол муқаррар карда мешавад.
9. Тацсил дар муассисацои таълимии тацсилоти олии касбк дар шакли рӯзона,
шабона, ғоибона, фосилавк ва экстернат ташкил карда мешавад, ки тартиби
амалишавии онро мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф муайян мекунад.
10. Дар муассисацои таълимии тацсилоти олии касбии давлатк вобаста ба
имконоти моддию техникк барои тайжр намудани афсарони эцтижтии Қуввацои
Мусаллаци Ҷумцурии Тоҷикистон кафедрацои царбк ташкил карда мешаванд.
Кафедрацои царбк ба сохтори муассисацои таълимии тацсилоти олии касбии
давлатк шомил мебошанд.
11. Ташкил ва ба роц мондани таълим дар кафедрацои царбии муассисацои
таълимии тацсилоти олии касбии давлатк тибқи низомномае, ки Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ намудааст, муайян мегарданд.
Моддаи 20. Тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк
1. Тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ба шацрвандон имконият
медицад, ки дараҷаи тацсилоти худро дар заминаи тацсилоти олии касбк инкишоф
дицанд.
2. Муассисаи таълимии тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк бо
мақсади тайжр кардани мутахассисони илмк ва илмию омӯзгорк барои муассисацои
таълимии тацсилоти олии касбк ва муассисацои илмк ташкил карда мешавад.
Муассисацои таълимии тацсилоти олии касбк ва муассисацои илмии алоцидае, ки
дорои заминаи илмк ва моддию техникк мебошанд ва аз аккредитатсияи давлатк

гузаштаанд, метавонанд зинацои тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк
- магистратура, интернатура, ординатура (резидентура), аспирантура, докторантура
(доктори илм, доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос) таъсис дицанд ва
вазифаи ходими илмиро ҷорк намоянд.
3. Фаъолияти илмк дар муассисаи таълимии тацсилоти касбии баъд аз
муассисаи олии таълимк тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон амалк карда
мешавад.
Моддаи 21. Тацсилоти иловагк
1. Тацсилоти иловагк бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи шахс, ҷамъият ва
давлат дар асоси барномацои иловагии таълимк ва хизматрасонии иловагии
таълимк татбиқ карда мешавад.
2. Тацсилоти иловагиро шахс дар муассисацои таълимк ва баъд аз хатми
муассисацои таълимк дар муассисацои таълимии тацсилоти иловагк социб шуда
метавонад.
3. Тацсилоти иловагк дар муассисацои таълимии тацсилоти умумк ва касбк
берун аз барномацои асосии таълимк ж дар муассисацои таълимии тацсилоти
иловагк амалк карда мешавад.
4. Ба муассисацои таълимии тацсилоти иловагк тааллуқ доранд:
- марказцои эҷодии кӯдакон ва наврасон;
- академияцои хурди илмцо;
- қасрцо, стансияцо, клубцои кӯдакон ва наврасон;
- мактабцои касбии варзишк, цунарк, бадек, мусиқк ва рассомк;
- курсцои кӯтоцмуддати касбомӯзк;
- хонацо, студияцои эҷодижти кӯдакон ва наврасон, лагерцои варзишк ва сайжцк;
- мактабцои варзишии кӯдакон ва наврасон, мактабцои махсуси захирацои
олимпии кӯдакону наврасон, клубцои варзишии кӯдакон ва наврасон, варзишгоццои
кӯдакона;
- клубцои тарбияи ҷисмонию варзишии мацалли зист;
- клубцои тарбияи ҷисмонию варзишии маъюбон;
- муассисацои солимгардонк, мактабцои мацорати баланди варзишк, марказцои
омодагии олимпк;
- муассисацои таълимии ибтидоии махсуси бадек;
- муассисацои такмили ихтисос, бозомӯзк ва дигар муассисацое, ки иҷозатномаи
дахлдор доранд.
5. Тацсилоти иловагк ба принсипцои интихоби ихтижрии намуди муассисаи
таълимии тацсилоти иловагк ва тацсилот, майлу хоциши таълимгиранда асос жфта,
бе мацдудият барои тамоми шахсон пешницод мегардад.
6. Такмили ихтисос ва бозомӯзии омӯзгорон, мутахассисон ва кормандони
муассисаи таълимии тацсилоти иловагк дар муассисацои дахлдори таълимк бо
мақсади амиқтар намудани дониш ва малакаи касбк, азхудкунии касб ва ихтисоси
нав амалк карда мешаванд.

7. Такмили ихтисос ва бозомӯзии омӯзгорон ва мутахассисон аз тарафи
муассисацои таълимии давлатк ва ғайридавлатк, инчунин шахсони воқек ва цуқуқк
ройгон ва ж дар асоси шартнома пулакк амалк карда мешаванд.
8. Тацсилоти иловагие, ки таълимгирандагони муассисацои таълимии
тацсилоти касбк дар курсцои кӯтоцмуддат мегиранд, метавонад дар асоси шартнома
пулакк ташкил карда шавад.
9. Фаъолияти муассисацои таълимии тацсилоти иловагк дар асоси низомномаи
Намунавии муассисацои таълимии тацсилоти иловагк, ки аз тарафи Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад, амалк мегардад.
Моддаи 22. Тацсилоти махсус
1. Тацсилоти махсус цамчун қисми таркибии соцаи маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон тацсил ва офияти тиббию иҷтимоии кӯдаконеро таъмин менамояд, ки
ба табобати тӯлонк эцтижҷ доранд, гирифтори иллати ҷисмонк ж равонк мебошанд
ва ж рафтори онцо барои ҷамъият хавфнок аст.
2. Барои кӯдаконе, ки ба табобати тӯлонк эцтижҷ доранд, муассисацои таълимии
тацсилоти умумии солимгардонии санаторк, мактаб-интернатцои санаторк, хонацои
санатории кӯдакона ташкил карда мешаванд.
3. Барои кӯдаконе, ки гирифтори иллати ҷисмонк ж равонк мебошанд ва дар
муассисацои таълимии тацсилоти умумк имкони тацсил карданро надоранд,
муассисацои махсуси тацсилоти умумк, мактаб- интернатцо ва синфцои махсус
таъсис дода мешаванд. Муассисацои таълимии мазкур таълиму тарбия, табобат ва
офияти тиббию иҷтимоии ин гуна кӯдаконро таъмин намуда, онцоро ба мецнати
муфиди ҷамъиятк омода месозанд.
4. Кӯдаконе, ки гирифтори иллати ҷисмонк ж равонк мебошанд, бо ризоияти
падару модар (шахсони онцоро ивазкунанда) метавонанд якҷоя бо кӯдакони солим
дар муассисацои таълимк тацсил намоянд ж барои онцо машғулиятцои инфиродк
ташкил карда мешаванд.
5. Кӯдакони гирифтори иллати ҷисмонк ж равонк дар комиссияцои тиббию
омӯзгорк, ки бо қарори мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк таъсис
дода мешаванд, дар цузури падару модар (шахсони онцоро ивазкунанда) аз ташхис
мегузаранд.
6. Барои кӯдакони аз 10-сола боло, ки ахлоқу рафтори онцо барои ҷамъият
хавфнок буда, ба шароити алоцидаи таълиму тарбия эцтижҷ доранд ва муносибати
махсуси омӯзгориро талаб мекунанд, муассисацои таълимии мухталифи махсус, ки
офияти тиббию иҷтимоии онцоро таъмин мекунанд, таъсис дода мешаванд. Ба
муассисацои таълимии мазкур кӯдакон бо қарори суд фиристода мешаванд.
7. Тацсилоти махсус дар асоси нақша ва барномаи махсус бо истифода аз
технологияцои муосири таълим вобаста ба муайян намудани дараҷаи тамоюли
иллати ҷисмонк ж равонии кӯдакон ҷаражн мегирад.
8. Мӯцлати тацсилоти махсуси умумии цатмиро мақоми ваколатдори давлатк
дар соцаи маориф вобаста ба намуд ва дараҷаи тамоюли иллати ҷисмонк ж равонии
кӯдакон муайян мекунад.

9. Тацсилоти касбии хатмкунандагони муассисацои таълимии тацсилоти махсус
дар асоси фецристи самт ва ихтисосцои тацсилоти касбк, ки ба цамин гурӯци
хатмкунандагон мувофиқ мебошад, дар муассисацои таълимии махсус ж дар
муассисацои таълимии тацсилоти касбк ташкил карда мешавад.
10. Таълиму тарбияи кӯдакон дар муассисацои таълимии тацсилоти махсуси
давлатк ройгон аст.
Моддаи 23. Цуҷҷатцо дар бораи тацсилот
1. Муассисацои таълимие, ки мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон аз
аккредитатсияи давлатк гузаштаанд, ба хатмкунандагоне, ки аз аттестатсияи хатм
мегузаранд, цуҷҷатцои намунаи давлатк дар бораи тацсилот медицанд.
2. Муассисацои таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон ба шахсон намудцои зерини
цуҷҷатцои намунаи давлатк дар бораи тацсилотро медицанд:
- аттестат (шацодатнома) дар бораи тацсилоти умумии асоск - барои
хатмкунандагони муассисацои таълимии тацсилоти умумии асоск (синфи 9);
- аттестат (шацодатнома) дар бораи тацсилоти мижнаи умумк - барои
хатмкунандагони муассисацои таълимии тацсилоти мижнаи умумк (синфи 11 (12));
- шацодатнома дар бораи касб (дараҷа, синф, гурӯц) - барои шахсоне, ки бо
тартиби муқарраршуда касб омӯхтаанд;
- диплом дар бораи тацсилоти ибтидоии касбк - барои хатмкунандагони
муассисацои таълимии тацсилоти ибтидоии касбк;
- диплом дар бораи тацсилоти мижнаи касбк - барои хатмкунандагони
муассисацои таълимии тацсилоти мижнаи касбк;
- диплом дар бораи тацсилоти олии касбк (бакалавр, мутахассис, магистр) барои хатмкунандагони муассисацои таълимии тацсилоти олии касбк;
- намудцои дигари цуҷҷатцо дар бораи тацсилотро, ки Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон тасдиқ менамояд.
3. Муассисацои таълимии тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк
тибқи моддаи 20 Қонуни мазкур ба хатмкунандагон бо тартиби муқаррарнамудаи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон цуҷҷатцои дахлдор медицанд.
4. Аз рӯи натиҷаи цимояи корцои тахассуск - рисолаи илмк, маҷмӯи корцои
илмк бо тартиби муқарраршуда дипломи номзади илм, дипломи доктори илм,
доктори фалсафа (PhD) ва доктор аз рӯи ихтисос дода мешавад.
5. Дар муассисацои таълимк аз рӯи натиҷаи фаъолияти илмию омӯзгорк бо
тартиби муқарраршуда дипломи дотсенти кафедра ж дотсент аз рӯи ихтисос,
профессори кафедра ж профессор аз рӯи ихтисос ва шацодатномаи ходими калони
илмк дода мешавад.
6. Ба шахсоне, ки ин ж он зинаи тацсилотро (ба истиснои тацсилоти умумии
асоск) пурра ба охир нарасонидаанд, маълумотнома ва ба шахсоне, ки тацсилоти
иловагк мегиранд, сертификат дода мешавад.
7. Ба хонандагони цама намудцои муассисацои таълимии тацсилоти умумк, ки
синфи 9-ро бо бацои «5» (аъло) хатм кардаанд ва цангоми тацсил дар синфцои 10, 11
(12) бо бацои «5» (аъло) тацсил намуда, имтицони хатмро бо бацои «5» (аъло)

супоридаанд ва дорои рафтори намунавианд, медали тилло ва аттестати
(шацодатномаи) намунаи махсус дода мешавад.
8. Ба хонандагони цама намудцои муассисацои таълимии тацсилоти умумк, ки
синфи 9-ро бо бацои «5» (аъло) хатм кардаанд ва цангоми тацсил дар синфцои 10, 11
(12) имтицонцоро бо бацои «5» (аъло) супоридаанд ва дорои рафтори намунавианд,
лекин аз рӯи на бештар аз ду фан бацои солонаи «4» (хуб) дошта, аз фанцои дигар
бацои ҷамъбастии «5» (аъло) доранд ва имтицони хатми синфи 11 (12)-ро бо бацои
«5» (аъло) супоридаанд, медали нуқра ва аттестати (шацодатномаи) намунаи махсус
дода мешавад.
9. Ба хонандагоне, ки муассисацои таълимии тацсилоти умумии асоск (синфцои
1-9)-ро бо бацои «5» (аъло) хатм кардаанд, аттестати (шацодатномаи) аъло дода
мешавад.
10. Ба хонандагон ва донишҷӯжне, ки муассисацои таълимии тацсилоти ибтидок,
мижна ва олии касбиро бо бацои «5» (аъло) хатм кардаанд, дипломи аъло бо нишони
аълочк дода мешавад.
11. Тартиби мукофотонидани хонандагон бо медали тилло ва нуқра ва додани
аттестати (шацодатномаи) аъло ва дипломи аъло бо нишони аълочк, инчунин
имтижзцои ба цуҷҷатцои мазкур вобастаро мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи
маориф дар асоси низомномаи тасдиқнамудаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон
муқаррар менамояд.
12. Ба хонандагон ва донишҷӯжни дорои рафтори намунавие, ки муассисацои
таълимиро бо бацои аъло хатм кардаанд, цуҷҷатцои намунаи давлатии махсус аттестати (шацодатномаи) универсалк бо медали тилло ва нуқра, аттестати
(шацодатномаи) аълои равиявк бо медали тилло ва нуқра, дипломи аъло бо нишони
аълочк дода мешавад.
13. Тартиби пешницод ба цуҷҷатцои намунаи давлатии махсус - аттестати
(шацодатномаи) универсалк бо медали тилло ва нуқра, аттестати (шацодатномаи)
аълои равиявк бо медали тилло ва нуқра, дипломи аъло бо нишони аълочк,
инчунин имтижзцои ба цуҷҷатцои мазкур вобастаро мақоми ваколатдори давлатк
дар соцаи маориф дар асоси низомномаи тасдиқнамудаи Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон муқаррар менамояд.
14. Ба хатмкунандагони муассисацои таълимии тацсилоти олии касбк инчунин
нишони сарисинагк дода мешавад, ки намунааш аз ҷониби мақоми ваколатдори
давлатк дар соцаи маориф муқаррар карда мешавад.
15. Цуҷҷати намунаи давлатк дар бораи хатми зинаи тацсилот, ки бо мӯцри
муассисаи таълимк тасдиқ карда мешавад, шарти асосии идомаи тацсил дар
зинацои минбаъдаи тацсилот ба цисоб меравад.
16. Шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон мутобиқи тахассуси дар цуҷҷати
намунаи давлатк нишондодашуда, инчунин дараҷаи илмии дар цуҷҷати намунаи
давлатк қайдкардашуда ба амалигардонии фаъолияти касбк, аз ҷумла ишғол
намудани вазифацое, ки барояшон талаботи тахассуск ба дараҷаи тацсилот
муқаррар шудааст, цуқуқ доранд.
17. Муассисацои таълимии ғайридавлатк, ки аз аккредитатсияи давлатк
гузаштаанд, ба хатмкунандагони худ намунаи цуҷҷатцои дар цамин модда

номбаршударо месупоранд, ки онцо баробари цуҷҷатцои намунаи давлатк эътибор
доранд.
18. Муассисацои таълимии ғайридавлатк, ки аз аккредитатсияи давлатк
нагузаштаанд, цуҷҷатцо дар бораи тацсилотро бо мӯцри худ тасдиқ мекунанд.
19. Тартиби қабул, бақайдгирк, нигоцдорк ва супоридани цуҷҷатцои намунаи
давлатк дар бораи тацсилотро мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф тация
ва тасдиқ мекунад.
20. Дар Ҷумцурии Тоҷикистон цуҷҷатцои дараҷаи тацсилоти дигар давлатцо ба
шарте эътироф мегарданд, ки агар онцоро шартномацои байналмилалк пешбинк
намуда бошанд ж он давлатцо бо Ҷумцурии Тоҷикистон шартнома ж созишномаи
дахлдор дошта бошанд.
21. Нострификатсияи цуҷҷатцои дараҷаи тацсилоти дигар давлатцоро, ки бо
Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи эътирофи цуҷҷатцои тацсилот шартнома ж
созишнома надоранд, мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф муайян
менамояд.
Моддаи 24. Бо кор таъмин намудани хатмкардагони муассисацои
таълимии тацсилоти касбк
1. Хатмкардагони шӯъбацои рӯзонаи муассисацои таълимии тацсилоти касбк
тибқи санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон бо ҷойи кор таъмин карда
мешаванд.
2. Шацрвандоне, ки аз цисоби буҷети давлатк тибқи фармоиши давлатк
муассисацои таълимии тацсилоти касбиро хатм кардаанд, мувофиқи шартномаи
тарафайн ва роцхати мақомоти дахлдор ӯцдадоранд, ки аз рӯи ихтисос на камтар аз 3
сол фаъолият намоянд, ба шарте ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон тартиби
дигареро муқаррар накарда бошад. Ин мутахассисон то 3 сол мутахассисони ҷавон
ба цисоб мераванд.
3. Мутахассисони ҷавоне, ки аз цисоби буҷети давлатк муассисацои таълимии
тацсилоти касбиро дар хориҷи кишвар тибқи шартномаи тарафайн хатм кардаанд,
ӯцдадоранд, ки мувофиқи роцхати мақомоти дахлдор аз рӯи ихтисос на камтар аз 5
сол фаъолият намоянд.
4. Барои бо ҷойи кор таъмин намудани мутахассисони ҷавон мақомоти
дахлдори давлатк вазифадор мебошанд.
5. Мутахассисони ҷавоне, ки аз цисоби буҷети давлатк тацсил намуда, тибқи
фармоиши давлатк бесабаб ба ҷойи кори муайяншуда цозир намешаванд ж аз кор
саркашк мекунанд, инчунин қабл аз ба охир расидани мӯцлат талаботи шартномаи
тарафайнро риоя наменамоянд, ӯцдадоранд маблағи барои тацсили онцо харҷшудаи
давлатиро бо тартиби муқаррарнамудаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон
баргардонанд.
6. Мақомот, муассисацо ва дигар ташкилотцои давлатк, ки мутахассисони
ҷавонро бо роцхат қабул менамоянд, ӯцдадоранд барои онцо шароити мусоиди корк
фароцам оваранд ва дар сурати набудани эцтижҷот ба мутахассис мақомоти
дахлдори давлатиро хаттк огоц созанд.

7. Донишҷӯжне, ки муассисацои таълимии тацсилоти олии касбиро бо дипломи
аъло бо нишони аълочк хатм кардаанд, дар интихоби ҷойи кор озоданд ва барои
дохилшавк ба аспирантура бе навбат роц дода мешаванд.
Моддаи 25. Ташкили раванди таълиму тарбия
1. Муассисацои таълимк раванди таълиму тарбияро тибқи стандартцои
давлатии тацсилот, нақшаву барномацои таълимк ва санадцои меъжрии цуқуқии
соцаи маориф амалк менамоянд.
2. Мақомоти мацаллии цокимияти давлатк, мақомоти мацаллии идоракунии
маориф, мақомоти худидоракунии шацрак ва децот нақшаи таълим ва ҷадвали
дарсцоро, ки муассисаи таълимк тасдиқ кардааст, тағйир дода наметавонанд.
3. Дар муассисацои таълимк раванди таълиму тарбия дар асоси эцтироми
тарафайн мижни таълимгирандагон, омӯзгорон ва дигар кормандон амалк карда
мешавад. Дар муносибат бо таълимгирандагон истифодаи усулцои зӯроварии
ҷисмонк ва таъсири равонк манъ аст.
4. Дар раванди таълиму тарбия роцбарони муассисацои таълимк, омӯзгорон ва
дигар кормандон барои таъмини бехатарии цажт ва саломатии таълимгирандагон,
инчунин риояи меъжрцои санитарию гигиенк масъул мебошанд.
5. Муассисацои таълимк бо роци ташкил намудани санҷишцои ҷорк ва
аттестатсияцои фосилавк сатци азхудкунии барномацои таълимиро назорат ва
муайян мекунанд.
6. Дар цамаи зинацои тацсилот азхудкунии барномацои таълимк бо
аттестатсияи хатм анҷом межбад.
7. Дар муассисацои таълимии тацсилоти ибтидок, мижна ва олии касбк бо
мақсади мустацкам намудани дониши назариявии хонандагон ва донишҷӯжн
таҷрибаомӯзии касбк ба роц монда мешавад. Мӯцлати таҷрибаомӯзии касбк дар
нақшацои таълимк нишон дода мешавад.
8. Барои ташкил ва гузаронидани таҷрибаомӯзии касбк роцбарони муассисацои
таълимк, корхона, муассиса ва ташкилотцое, ки дар онцо таҷрибаомӯзк гузаронида
мешавад, масъул мебошанд.
9. Аз иҷрои вазифаи асоск дур сохтани кормандони соцаи омӯзгорк, ҷалби
таълимгирандагони муассисацои таълимк ба корцои кишоварзк ва дигар корцои ба
таълиму тарбия новобаста манъ аст.
10. Дар муассисацои таълимии тацсилоти умумк, ибтидоии касбк ва мижнаи
касбк аз тарафи хонандагон ва донишҷӯжн истифодаи телефони мобилк манъ аст.
Дар муассисацои таълимии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз
муассисаи олии таълимк аз тарафи донишҷӯжн, аспирантон, докторантон,
омӯзгорон ва дигар кормандон истифодаи телефони мобилк дар раванди таълим
манъ аст.
11. Дар муассисацои таълимк бо мақсади ташкили раванди таълиму тарбия
нуқтацои хизматрасонии равоншиноск ва тиббию педагогк фаъолият карда
метавонанд.

БОБИ 3.
ТАНЗИМИ ДАВЛАТК ДАР СОЦАИ МАОРИФ
Моддаи 26. Мақсад ва шаклцои танзими давлатк дар соцаи маориф
1. Танзими давлатк дар соцаи маориф бо мақсади цифзи цуқуқи
конститутсионии шацрвандон ба тацсил ва назорати сифати тацсилот амалк карда
мешавад.
2. Танзими давлатк дар соцаи маориф инчунин ба пешбурди фаъолияти
муассисацои таълимк нигаронида шуда, сифати тацсилотро назорат ва идора
менамояд.
Моддаи 27. Идоракунии сифати тацсилот
1. Идоракунии сифати тацсилот сижсати ягонаи давлатк дар соцаи маорифро
амалк карда, низоми ягонаи миллии бацогузорк ба сифати тацсилотро муайян ва
самаранокии онро таъмин менамояд.
2. Идоракунии сифати тацсилот бо усулцои бацогузории дохилк ва берунк дар
асоси натиҷацои мониторинг ва қабули қарорцои идоракунк дар муассисацои
таълимк амалк мегардад.
Моддаи 28. Назорати давлатк дар соцаи маориф
1. Назорати давлатк дар соцаи маориф фаъолияти таълимии шахсони воқек ва
цуқуқиро оид ба риояи иҷрои талаботи стандартцои давлатии тацсилот, нақша ва
барномацои таълимк бо мақсади таъмини сижсати ягонаи давлатк пешбинк
менамояд. Назорати давлатк дар соцаи маориф тавассути мақоми ваколатдори
давлатк дар соцаи маориф ва мақомоти мацаллии идоракунии маориф амалк
мегардад.
2. Назорати давлатк дар соцаи маориф бо тарзцои зерин амалк мешавад:
- иҷозатномадицк;
- бацогузории маҷмӯк ба фаъолияти муассисацои таълимк;
- аттестатсияи давлатк;
- аккредитатсияи давлатк;
- назорати риояи талаботи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи
маориф.
3. Назорати давлатк бо роци назорати ҷорк, фосилавк ва нақшавк амалк
мегардад.
Моддаи 29. Иҷозатномадицк барои пешбурди фаъолияти таълимк
1. Иҷозатномадицк барои пешбурди фаъолияти таълимк дар соцаи маориф
тибқи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадицк ба баъзе
намудцои фаъолият» амалк карда мешавад.
2. Муассисаи таълимк танцо пас аз гирифтани иҷозатнома барои пешбурди
фаъолияти таълимк цуқуқи амалк намудани барномацои таълимиро пайдо
менамояд.

Моддаи 30. Бацогузории маҷмӯк ба фаъолият, аттестатсия ва
аккредитатсияи давлатии муассисаи таълимк
1. Бацогузории маҷмӯк ба фаъолият ва аттестатсияи давлатии муассисацои
таълимк мутобиқи Қонуни мазкур бо тартиби муайяннамудаи Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон гузаронида мешавад.
2. Аккредитатсияи давлатии муассисаи таълимк бо тартиби муқаррарнамудаи
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар асоси аризаи муассисаи таълимк гузаронида
мешавад.
3. Дар асоси натиҷаи аккредитатсияи давлатк ба муассисаи таълимк
шацодатнома оид ба аккредитатсияи давлатк ба мӯцлати 5 сол дода мешавад.
4. Қарор оид ба тасдиқ ж бозхонд намудани аккредитатсияи давлатк дар асоси
аттестатсияи давлатии муассисаи таълимк қабул мегардад.
5. Муассисацои таълимии давлатцои хориҷк ва ташкилотцои байналмилалк ж
филиалцои онцо, ки дар Ҷумцурии Тоҷикистон фаъолият менамоянд, аз
аккредитатсияи давлатк бо тартибе, ки барои муассисацои таълимии Ҷумцурии
Тоҷикистон пешбинк шудааст, мегузаранд.

БОБИ 4.
ИДОРАКУНИИ СОЦАИ МАОРИФ
Моддаи 31. Мақомоти давлатии идоракунии соцаи маориф
1. Идоракунии соцаи маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон хусусияти давлатию
ҷамъиятк дошта, мутобиқи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон,
Қонуни мазкур, дигар санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон ва
оинномаи муассисацои таълимк амалк карда мешавад.
2. Мақомоти давлатии идоракунии соцаи маориф дар Ҷумцурии Тоҷикистон
инцо мебошанд:
- Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон;
- мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф;
- вазорату идорацое, ки дар сохтори худ муассисацои таълимию тарбиявк
доранд;
- мақомоти мацаллии цокимияти давлатк;
- мақомоти мацаллии идоракунии маориф;
- мақомоти худидоракунии шацрак ва децот.
3. Идоракунии муассисацои таълимии ғайридавлатиро муассис (муассисон) ж бо
супориши муассис (муассисон) Шӯрои сарпарастон тибқи низомномаи намунавии
тасдиқкардаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ва оинномаи муассиса амалк
менамояд.
4. Дахолати мақомоти идоракунии давлатк ба фаъолияти таълимк, илмк,
илмию методк, молиявию хоҷагидорк ва дигар фаъолияти муассисацои таълимк
танцо дар цолатцои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
имконпазир аст.

Моддаи 32. Салоцияти Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи маориф
Ба салоцияти Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи маориф инцо
мансубанд:
- муайян ва таъмин намудани рушди соцаи маориф цамчун самти
афзалиятноки сижсати иҷтимоии давлатк;
- таъмин кардани роцбарии самараноки соцаи маориф;
- бо пешницоди вазорату идорацо таъсис, азнавташкилдицк ва барцамдиции
муассисацои таълимии тацсилоти умумк, ибтидок, мижна ва олии касбк, тацсилоти
касбии баъд аз муассисаи олии таълимии дорои мақоми ҷумцуриявк ва муассисацои
махсуси таълиму тарбия, Академияи тацсилоти Тоҷикистон ва сохторцои он;
- тасдиқи стандартцои давлатии тацсилот;
- тасдиқи дурнамо, консепсия, стратегия ва барномацои давлатии рушди соцаи
маориф, таъмини онцо аз ҷицати моддию техникк ва молиявк;
- муайян намудани самтцои афзалиятноки тацқиқоти илмию техникк,
технологк, инноватсионк ва рушди минбаъдаи онцо, мусоидат намудан ба
пешрафти муассисацо, паркцои технологк ва марказцои илмие, ки дар сохтори
муассисацои таълимк фаъолият доранд;
- таъсиси марказцои илмию инноватсионк, паркцои технологк;
- цамоцангсозии байнисоцавии илмк ва илмию техникк бо мақсади амалк
намудани консепсияцо, барномацо, лоицацои илмк, инноватсионк, технологию
коммуникатсионк;
- муайян намудани тартиби додани иҷозатнома, гузаронидани аттестатсияи
давлатк, бацогузории маҷмӯк ба фаъолият ва аккредитатсияи давлатии муассисацои
таълимк, тартиби аттестатсияи кормандони соцаи омӯзгорк ва илмии муассисацои
таълимк;
- тасдиқи фецристи касбу ихтисосцое, ки бо шакли экстернат гирифтани онцо
манъ аст;
- тасдиқи фецрист ва таснифоти самт, равия ва ихтисосцои тацсилоти касбк;
- муайян намудани меъжрцои цадди ақалли маблағгузории соцаи маориф,
тартиби маблағгузории буҷетии муассисацои таълимии давлатк ва ғайридавлатк;
- ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани ректорони муассисацои тацсилоти
олии касбии давлатк бо пешницоди вазорату идорацои дахлдор;
- тасдиқ намудани цуҷҷатцои намунаи давлатк дар бораи тацсилот,
низомномацо дар бораи аттестати (шацодатномаи) универсалк бо медали тилло ва
нуқра, аттестати (шацодатномаи) аълои равиявк бо медали тилло ва нуқра, дипломи
аъло бо нишони аълочк, муайян намудани имтижзцои ба цуҷҷатцои мазкур вобаста;
- муайян намудани андозаи музди мецнат ва маоши вазифавии омӯзгорон ва
дигар кормандони муассисацои таълимии давлатк, меъжрцо ва тартиби пешницоди
имтижзцо, грантцо, ҷоизацо ва стипендия барои кормандони мазкур, хонандагон,
донишҷӯжн, аспирантон, докторантон ва муцаққиқоне, ки ба вазифаи ходими илмк
гузаронида мешаванд;
- муайян ва тасдиқ намудани тартиби ягонаи ҷамъоварии маълумоти омории
соцаи маориф;

- тасдиқ намудани тартиби тақсимот ва бо ҷои кор таъмин намудани
мутахассисони ҷавон;
- амалк намудани дигар салоциятцо тибқи санадцои меъжрии цуқуқии
Ҷумцурии Тоҷикистон.
Моддаи 33. Ваколатцои мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф
Ба ваколатцои мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф дохил мешаванд:
- амалк намудани сижсати давлатк дар соцаи маориф;
- таъмини риояи цуқуқ ва озодицои конститутсионии шацрвандон дар соцаи
маориф;
- назорати раванди таълим дар асоси стандартцои давлатии тацсилот дар
муассисацои таълимк;
- ба имзо расонидани шартнома ва дигар санадцо оид ба цамкорк дар соцаи
маориф бо тартиби муқарраршуда;
- тацияи низомномацои намунавии муассисацои таълимк ва дигар санадцои
меъжрии цуқуқии танзимкунандаи соцаи маориф ва пешницод намудани онцо барои
тасдиқ ба Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон;
- дар асоси низомномацои намунавии муассисацои таълимк ва дигар санадцои
меъжрии цуқуқк тасдиқ намудани оиннома, дастурамал ва қоидацои намунавк, ки
фаъолияти муассисацои таълимии дахлдорро танзим менамоянд;
- пешницод намудани таклифцо ба Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба
таъсис, азнавташкилдицк ва барцамдиции муассисацои таълимии тацсилоти умумк,
ибтидок, мижна ва олии касбии дорои мақоми ҷумцуриявк;
- додани иҷозатнома барои амалк кардани фаъолияти таълимк ба муассисацои
таълимии давлатк ва ғайридавлатк тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон;
- тацияи стандартцои давлатии тацсилот ва барои тасдиқ ба Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон пешницод кардани онцо;
-тасдиқ ва назорати риояи нақша ва барномацои таълимии намунавк барои
муассисацои таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон дар асоси стандартцои давлатии
тацсилот;
- муайян кардани теъдоди нашри адабижти таълимк, тасдиқи нашри китобцои
дарск, воситацои таълимк ва маводи таълимию методк тибқи талаботи стандартцои
давлатии тацсилот ва барномацои таълимк барои цамаи зинацои тацсилот;
- барраск ва цалли масъалацои таъмин ва ҷобаҷогузории мутахассисон, муайян
кардани мазмун, тартиби такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соцаи маориф;
- дар мувофиқа бо вазорату идорацои дахлдори Ҷумцурии Тоҷикистон тация
намудани санадцои меъжрии цуқуқк оид ба таъмини заминацои моддию техникк,
низоми молиявк, меъжрцои маблағгузорк, меъжри музди мецнат ва маоши
вазифавии омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маориф ва ба Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон барои тасдиқ пешницод намудани онцо;
- дар мувофиқа бо мақомоти дахлдори давлатк муайян намудани андозаи
маблағи тацсил, аз ҷумла маблағи таълими пулакк барои муассисацои таълимк;
- бо мақсади муайян намудани дараҷаи тахассус ва такмил додани мацорати
касбии мутахассисон тибқи талаботи стандартцои давлатии тацсилот цар 5 сол

мутобиқи низомнома ва қоидацои муқарраршуда гузаронидани аттестатсияи
омӯзгорон ва дигар кормандони муассисацои таълимк;
- барои бацогузории маҷмӯк ба фаъолияти муассисаи таълимк тибқи талаботи
стандартцои давлатии тацсилот цар 5 сол бо тартиби муқарраргардида ташкил
кардани аттестатсияи давлатии муассисацои таълимк;
- тибқи натиҷаи аттестатсияи давлатк ва бацогузории маҷмӯк ба фаъолияти
муассисаи таълимк бо мақсади муқаррар намудани мақоми муассисаи таълимк цар
5 сол дар асоси низомномаи дахлдор ташкил намудани аккредитатсияи давлатии
муассисаи таълимк;
- тасдиқ кардани меъжрцои муайянкунандаи мақоми муассисацои таълимк;
- бо пешницоди ректорони муассисацои таълимии давлатии тацсилоти олии
касбк ба вазифа таъин ва аз вазифа озод кардани муовинони аввал ва муовинони
онцо, инчунин роцбарони муассисацои таълимии давлатии тацсилоти ибтидок ва
мижнаи касбк, мактаб - интернатцои дорои мақоми ҷумцуриявк ва дигар
муассисацои таълимии тацсилоти махсуси сохтори мақоми ваколатдори давлатк дар
соцаи маориф;
- ба вазифа таъин ва аз вазифа озод кардани роцбарони воцидцои сохтории
муассисаю дигар ташкилотцо, ба истиснои муассисацои таълимии тацсилоти олии
касбие, ки бо қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа
озод карда мешаванд;
- дар мувофиқа бо мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк ба вазифа
таъин ва аз вазифа озод кардани сардори ражсати маорифи Вилояти Мухтори
Кӯцистони Бадахшон, сардорони ражсати маорифи вилоятцо, шацри Душанбе ва
мудирони шӯъбацои маорифи шацру ноцияцо;
- дар мувофиқа бо мақомоти дахлдори давлатк муайян кардани ихтисос ва
равияцо оид ба тайжр намудани мутахассисон вобаста ба эцтижҷоти иқтисодижти
миллк ва бозори мецнат дар муассисацои таълимии тацсилоти касбии ҷумцурк бо
назардошти имконияти воқеии муассисацои таълимии тацсилоти касбк;
- додани иҷозат ба муассисацои таълимии тацсилоти олии касбк ва касбии баъд
аз муассисаи олии таълимк, Академияи тацсилоти Тоҷикистон ва воцидцои
сохтории он барои таъсиси магистратура, аспирантура, докторантура ва таъсиси
вазифаи ходими илмк;
- тасдиқ кардани қоидацои умумии қабули тарбиягирандагон ва
таълимгирандагон ба муассисацои томактабк, таълимии тацсилоти умумк, ибтидок,
мижна, олии касбк ва касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ва назорати иҷрои
онцо;
- тасдиқ кардани тартиб ва тарзи қабули имтицонцои қабул, санҷишу
имтицонцои ҷорк ва хатм барои цамаи зинацои тацсилоти муассисацои таълимк;
- дар мувофиқа бо мақомоти дахлдори давлатк амалк намудани тацсили
шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон дар давлатцои хориҷк;
- ташкил кардани такмили ихтисос, бозомӯзк ва тацсилоти иловагии омӯзгорон
ва дигар кормандони соцаи маориф;

- бо мақсади истифодаи самараноки мацорати касбк ва пешгирии зуцуроти
коррупсионк тасдиқ намудани қоидацои ҷойивазкунии роцбарони мақомот ва
муассисацои сохтории худ;
- таъмини цамоцангии фаъолияти мақомоти идоракунии маориф бо
муассисацои таълимк;
- таъмин ва назорати фаъолияти муассисацои таълиму тарбияи соцаи маориф,
маблағгузории онцо аз цисоби маблағи дар ихтижрашон буда;
- назорати раванди таъсис ва фаъолияти марказцои инноватсионк ва паркцои
технологк;
- бо тартиби муқарраргардида амалк намудани цамкорк бо муассисацои
таълимк дар асоси созишномацои тарафайн;
- тибқи санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон амалк намудани
дигар ваколатцо.
Моддаи 34. Ваколатцои вазорату идорацое, ки дар сохтори худ
муассисацои таълимию тарбиявк доранд
Вазорату идорацое, ки дар сохтори худ муассисацои таълимию тарбиявк
доранд, дорои ваколатцои зерин мебошанд:
- оид ба таъсис, азнавташкилдицк ва барцамдиции муассисацои таълимии
тацсилоти умумк, ибтидок, мижна, олии касбк ва касбии баъд аз муассисаи олии
таълимии дорои мақоми ҷумцуриявк, тацсилоти махсус ва марказцои тацсилоти
калонсолон дар сохтори худ дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатк дар
соцаи маориф ба Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон таклифцо пешницод менамоянд;
- бо пешницоди ректорони муассисацои таълимии тацсилоти олии касбк ва
тацсилоти касбии баъд аз муассисацои олии таълимк, муовинони якум ва
муовинони онцо, инчунин роцбарони муассисацои таълимии тацсилоти ибтидок ва
мижнаи касбк ва тацсилоти махсуси сохтори худро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод
менамоянд;
- раванди таълиму тарбияро тибқи талаботи стандартцои давлатии тацсилот
дар муассисацои таълимии сохтори худ таъмин менамоянд;
- нақшаю барномацои таълимк, адабижти таълимии муассисацои таълимии
соцацои марбутаро барраск намуда, барои тасдиқ ба мақоми ваколатдори давлатк
дар соцаи маориф пешницод менамоянд ва нашри онцоро вобаста ба имконоти
молиявк амалк менамоянд;
- такмили ихтисос, бозомӯзк, тацсилоти иловагк ва аттестатсияи омӯзгорон ва
дигар кормандони муассисацои таълимии тацсилоти касбк ва воцидцои сохтории
худро ташкил ва таъмин менамоянд;
- фаъолияти муассисацои таълиму тарбияи сохтори худро назорат намуда, аз
цисоби маблағи дар ихтижрашон буда онцоро маблағгузорк мекунанд;
- дар раванди назорат, аттестатсия ва аккредитатсияи давлатк, инчунин
бацогузории маҷмӯк ба фаъолияти муассисацои таълимии сохтори худ ва раванди
иҷозатномадицк ба онцо, ки бо тартиби муқаррарнамудаи Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон гузаронида мешаванд, иштирок менамоянд;

- якҷоя бо мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф стандартцои
давлатии тацсилотро барои муассисацои таълимии тацсилоти касбии соцавк ж
муассисацои зертобеи худ тация намуда, бо тартиби муқарраргардида барои тасдиқ
ба Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон пешницод менамоянд;
- ба нашри китобцои илмию таълимии тахассуск ва соцавк мусоидат
менамоянд;
- аттестатсияи омӯзгорон ва кормандони ихтисосцои (фанцои) тахассусии
муассисацои таълимию илмии худро мегузаронанд;
- ба хатмкунандагони муассисацои таълимии зертобеи худ роцхати корк дода,
бо кор таъмин намудан ва раванди ба кор рафтани онцоро назорат менамоянд;
- низоми тацсилоти муттасили касбию тахассусии соцавии худро муайян
менамоянд;
- тибқи санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон дигар ваколатцоро
амалк менамоянд.
Моддаи 35. Ваколатцои мақомоти мацаллии цокимияти давлатк
Мақомоти мацаллии цокимияти давлатк дар соцаи маориф ваколатцои зеринро
доранд:
- сижсати давлатиро дар соцаи маориф дар мацалцо амалк менамоянд,
барномацои мацаллии рушди соцаи маорифро бо назардошти хусусиятцои миллк,
иҷтимок, фарцангк, демографк ва дигар хусусиятцо тация намуда, амалк
мегардонанд;
- фаъолияти мақомоти мацаллии идоракунии маорифро назорат менамоянд;
- муассисацои томактабк, муассисацои таълимии тацсилоти умумк ва иловагии
давлатиро, ки мақоми мацаллк доранд, дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори
давлатк дар соцаи маориф ва дигар мақомоти дахлдори давлатк таъсис, аз нав
ташкил ва барцам медицанд;
- буҷети мацаллк, аз ҷумла буҷети соцаи маориф ва фондцои дахлдори рушди
маорифро ташаккул дода, на камтар аз меъжрцои цадди ақалли аз ҷониби Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқгардида меъжрцои мацаллии маблағгузории соцаи
маорифро тация ва тасдиқ менамоянд;
- шароити мусоидро барои инкишофи заминаи моддию техникии муассисацои
таълимк, муассисаю дигар ташкилотцои соцаи маориф таъмин менамоянд;
- ба дуруст тация намудан ва ба мақомоти болок пешницод кардани цисоботи
омории муассисаи худ масъул мебошанд;
- барои аз муассисацои таълимии тацсилоти мижнаи асоск дур нашудани
хонандагон тадбирцо андешида, ҷалби онцоро ба зинацои минбаъдаи тацсилот
назорат менамоянд;
- аз цисоби маблағи иловагии худ барои инкишофи заминаи моддию техникии
муассисацои таълимк ва ташкилотцои мацаллии маориф шароити мусоид фароцам
месозанд;
- такмили ихтисос, бозомӯзк ва тацсилоти иловагии омӯзгорон ва дигар
кормандони соцаи маорифро маблағгузорк менамоянд;

- тарбиягирандагон ва хонандагони муассисацои таълимии давлатиро бо
хизматрасонии ройгон ва ж имтижзноки тиббк таъмин мекунанд;
- тибқи санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон дигар ваколатцоро
амалк менамоянд.
Моддаи 36. Ваколатцои мақомоти мацаллии идоракунии маориф
Мақомоти мацаллии идоракунии маорифи вилоятцо, шацрцо ва ноцияцо дар
фаъолияти худ дорои чунин ваколатцо мебошанд:
- муассисацои таълимиро, ки аз буҷети мацаллк маблағгузорк мешаванд,
намояндагк мекунанд;
- кӯдакони синни томактабк ва мактабиро ба цисоб гирифта, таълиму тарбияи
онцоро то даржфти тацсилоти умумии асоск зери назорат мегиранд;
- васояту парастории кӯдакони ноболиғро, ки аз парастории падару модар
(шахсони онцоро ивазкунанда) мацрум мондаанд, муқаррар намуда, онцоро ба
хонацои кӯдакон ж мактаб-интернатцо ҷойгир мекунанд, дигар васк ж парасторро
таъин мекунанд ва фаъолияти онцоро тацти назорат мегиранд;
- мутобиқати мазмуни раванди таълиму тарбияро ба талаботи стандартцои
давлатии тацсилот дар муассисацои таълимии сохтори мацаллк дар доираи
ваколатцои худ таъмин мекунанд;
- аттестатсияи омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маорифро гузаронида, ба
онцо дараҷацои тахассуск медицанд;
- фармоиши давлатиро оид ба тайжр кардани коргарон ва мутахассисон дар
асоси озмун дар муассисацои таълимии тацсилоти ибтидок ва мижнаи касбии
мацаллк иҷро мекунанд;
- роцбарони муассисацои томактабк, муассисацои таълимии тацсилоти умумк
ва иловагии давлатиро, ки аз буҷети мацаллк маблағгузорк мешаванд, дар мувофиқа
бо мақомоти мацаллии цокимияти давлатк, инчунин муовинони роцбарони
муассисацои мазкурро дар мувофиқа бо роцбарони онцо ба вазифа таъин ва аз
вазифа озод мекунанд;
- ба мақомоти болок дар бораи масъалацои тацсилоти томактабк, умумк ва
иловагк цисоботи оморк пешницод менамоянд;
- барои аз муассисацои таълимии тацсилоти умумии асоск дур нашудани
хонандагон масъул буда, ҷалби онцоро ба зинацои минбаъдаи тацсилот таъмин
менамоянд;
- фаъолияти хатмкунандагони муассисацои таълимии тацсилоти умумии асоск
ва мижнаи умумиро зери назорат гирифта, барои ба зинацои минбаъдаи тацсилот
ҷалб намудани онцо тадбирцо меандешанд;
- барои ба муассисацои таълимии тацсилоти олии касбии Ҷумцурии
Тоҷикистон ва хориҷи кишвар тайжр намудани хонандагони муассисацои таълимии
тацсилоти мижнаи умумк тадбирцо андешида, омодагии онцоро якҷоя бо
муассисацои таълимк зери назорат мегиранд;
- оинномаи муассисацои таълимии давлатиро, ки аз буҷети мацаллк
маблағгузорк мешаванд, тасдиқ мекунанд;

- такмили ихтисос ва бозомӯзии омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи
маорифро тавассути шабакаи кабинетцои методк ба нақша мегиранд ва ташкил
мекунанд;
- муассисацои таълимии мақоми мацаллидоштаро аз аттестатсия мегузаронанд
ва ба фаъолияти онцо бацо мегузоранд;
- тибқи санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон дигар ваколатцоро
амалк менамоянд.
Моддаи 37. Ваколатцои мақомоти худидоракунии шацрак ва децот
Мақомоти худидоракунии шацрак ва децот дар доираи фаъолияти худ
ваколатцои зеринро доро мебошанд:
- барои барцам додани муассисацои томактабк ва тацсилоти умумии давлатк
дар цудуди дахлдор ризоият медицанд;
- ба бецтар намудани раванди таълиму тарбия ва шароити моддию маишии
омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маориф мусоидат менамоянд;
- дар бобати бецбудии шароити иҷтимоии омӯзгорон ва дигар кормандони
соцаи маориф чорацо меандешанд;
- тибқи санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон дигар ваколатцоро
амалк менамоянд.
Моддаи 38. Вазифацои муассисацои таълимк
1. Муассисацои таълимк дар амалк намудани раванди таълиму тарбия, интихоб
ва ҷобаҷогузории мутахассисон, фаъолияти илмк ва молиявию хоҷагидорк дар
доираи меъжрцои муайяннамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ва оинномаи
муассисаи таълимк мустақил мебошанд.
2. Муассисацои таълимк дар доираи фаъолияти худ вазифацои зеринро иҷро
менамоянд:
- оинномаи худро тация намуда, тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон аз
қайд мегузаронанд;
- қоидацои тартиботи дохилии муассисаи таълимии худро тасдиқ менамоянд;
- нақшацои таълим, ҷадвали солонаи тацсил ва ҷадвали дарсцоро тасдиқ
менамоянд;
- талаботи иҷозатномаро барои пешбурди фаъолияти таълимк риоя
менамоянд;
- дар раванди таълиму тарбия усулцои фаъоли таълимро ҷорк менамоянд;
- аттестатсияи мобайнк ва аттестатсияи хатми хонандагон ва донишҷӯжнро
гузаронида, сатци сифати таълимро назорат менамоянд;
- шаклцои нави таълим, аз ҷумла таълими кредитиро татбиқ менамоянд;
- такмили ихтисос ва бозомӯзии омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи
маорифро тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон амалк менамоянд;
- бақайдгирк (инвентаризатсия), цифз ва нигоцубини мол, ашж ва таҷцизоти
таълимиро таъмин менамоянд;

- бо мақсади амалигардонии фаъолияти оинномавк тибқи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон барои ҷалби сарчашмацои иловагии молиявию пулк
тадбирцо меандешанд;
- тарзи цажти солимро дар байни таълимгирандагон тарғиб намуда, меъжрцои
санитарию гигиенк ва бехатариро риоя мекунанд;
- барои аз тацсил дур намондани кӯдакони синни мактабк якҷоя бо мақомоти
дахлдори давлатк маълумоти оморк ҷамъ намуда, ҷалби хонандагонро ба зинацои
тацсилот назорат менамоянд;
- ба таълимгирандагони эцтижҷманд тибқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон имтижзцои иловагк муқаррар намуда, онцоро бо маводи зарурк таъмин
менамоянд;
- хонандагонро барои дохил шудан ба муассисацои таълимии тацсилоти
ибтидок, мижна, олии касбии кишвар ва хориҷа омода менамоянд;
- ба хонандагон тарзи дурусти интихоби касбро таълим дода, роцнамоии
касбиро ба роц мемонанд;
- ба дуруст тация намудан ва ба мақомоти болок пешницод кардани цисоботи
омории муассисаи худ масъул мебошанд;
- сохтор, ҷадвали вазифаю маош, тақсимоти ӯцдадорицои вазифавии омӯзгорон
ва дигар кормандони муассисаи худро тасдиқ менамоянд;
- ба маоши вазифавии омӯзгорони муассисаи худ иловапулицо муқаррар
намуда, тартиб ва андозаи мукофотпулицоро тибқи санадцои меъжрии цуқуқии
Ҷумцурии Тоҷикистон муайян менамоянд;
- омӯзгорон ва дигар кормандони худро ба мукофотцои соцавк ва давлатк
пешбарк менамоянд;
- ба заминацои моддию техникии муассисаи худ тацким бахшида, мутобиқи
талаботи меъжрк бо таҷцизот ва ашжи таълимк таъмин менамоянд;
- тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон манбаъцо ва воситацои иловагии
моддию молиявиро ҷалб менамоянд;
- фаъолияти нуқтацои хӯроки умумк ва тиббиро таъмин ва тацти назорат қарор
дода, барои бецтар намудани шароити онцо тадбирцо меандешанд;
- ба фаъолияти омӯзгорон, дигар кормандон ва мақомоти худидоракунии
муассисацои таълимк мусоидат менамоянд;
- вазифацои дигареро, ки оинномаи муассисаи таълимк пешбинк кардааст,
иҷро мекунанд.
3. Муассисацои таълимии ғайридавлатк цамчун қисми таркибии соцаи
маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон баробари муассисацои таълимии давлатк
вазифацои дар моддаи мазкур пешбинишударо иҷро менамоянд.
Моддаи 39. Идоракунии муассисацои таълимии давлатк
1. Идоракунии муассисацои таълимии давлатк тибқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон ва цуҷҷатцои таъсисии онцо амалк мегардад.
2. Роцбарии умумии муассисаи таълимии давлатиро шӯрои муассиса, роцбарии
бевоситаро мудир, директор, ректор ж дигар роцбар иҷро менамояд.

3. Роцбарони муассисацои томактабк, муассисацои таълимии тацсилоти мижнаи
умумк, ибтидок, мижна ва олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии
таълимк, махсус ва иловагии давлатк бо тартиби муқарраршуда аз тарафи
мақомоти дахлдори давлатк ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд.
4. Ба роцбарони муассисацои таълимк ишғоли дигар вазифацои
роцбарикунанда, ба ғайр аз роцбарии илмк, илмию методк дар дохили муассиса ж
берун аз он манъ аст.
Моддаи 40. Идоракунии муассисацои таълимии ғайридавлатк
1. Муассисацои таълимии ғайридавлатк бо тартиби муқаррарнамудаи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ва цуҷҷатцои таъсисии онцо идора карда
мешаванд.
2. Муассисацои таълимии ғайридавлатк бо муассисацои таълимии давлатк
баробарцуқуқ буда, бо тартиби муқаррарнамудаи санадцои меъжрии цуқуқии
Ҷумцурии Тоҷикистон фаъолият менамоянд.
3. Тарзцои идоракунии бевоситаи муассисацои таълимии ғайридавлатиро
муассиси (муассисони) онцо муайян мекунад.
Моддаи 41. Худидоракунии муассисацои таълимк
1. Дар муассисацои таълимк тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
мақомоти худидоракунии муассисацои таълимк таъсис дода мешаванд.
2. Ба мақомоти худидоракунии муассисацои таълимк шӯрои муассисаи
таълимк, шӯроцои омӯзгорон ва олимон, шӯроцои истецсолию педагогк, илмию
методк, шӯроцои ҷамъиятк, директорон, ректорон, донишҷӯжн, аспирантон,
сарпарастон, нозирон, ташкилотцои хонандагон, сохторцои кумитацои кор бо
ҷавонон ва занон, кумитацои падару модарон, ассотсиатсияцои падару модарон,
омӯзгорон ва ғайра дохил мешаванд, ки номгӯй ва вазифацои онцо бо назардошти
низомномацои дахлдори намунавии муассисацои таълимк дар оинномаи муассисаи
таълимк пешбинк мегарданд.
3. Ба цайати мақомоти худидоракунии муассисацои таълимк намояндагони
цайати профессорону омӯзгорон, хонандагон, донишҷӯжн, аспирантон ва
иттицодияцои муассисацои таълимк дохил мешаванд.
4. Мақомоти худидоракунии муассисацои таълимк тадбирцои зеринро
меандешанд:
- раванди таълиму тарбияро ташаккул дода, иҷрои онро назорат менамоянд;
- фаъолияти молиявию хоҷагидории муассисацои таълимиро назорат
менамоянд;
- ба бецтар шудани вазъи молиявию хоҷагидории муассисацои таълимк
мусоидат менамоянд.
Моддаи 42. Асосцои илмк ва таъминоти илмии соцаи маориф
1. Соцаи маориф дар Ҷумцурии Тоҷикистон дар асоси дастовардцои илму
техника, фарцанг, анъанацои миллк ва арзишцои умумибашарк ташаккул межбад.

2. Мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф якҷоя бо Академияи илмцои
Ҷумцурии Тоҷикистон, Академияи тацсилоти Тоҷикистон, дигар академияцои
соцавк, муассисацои илмию тацқиқотк, дастовардцои илмк, техникк, технологк,
инноватсионк ва фарцангиро дар муассисацои таълимк ҷорк менамоянд.
3. Таъминоти илмии соцаи маорифро Академияи тацсилоти Тоҷикистон,
муассисацои таълимии тацсилоти олии касбк, пажӯцишгоццои илмию тацқиқотии
соцавк, донишкадацои такмили ихтисос, дигар муассисацои илмию методк дар
цамкорк бо иттицодияцои эҷодк ва ташкилотцои дахлдор амалк менамоянд.

БОБИ 5.
ЦУҚУҚ ВА ӮЦДАДОРИЦОИ СУБЪЕКТЦОИ РАВАНДИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ.
МАҚОМИ ОМӮЗГОР
Моддаи 43. Субъектцои раванди таълиму тарбия
Ба субъектцои раванди таълиму тарбия дохил мешаванд:
- таълимгирандагон, коромӯзон, интернцо, ординаторцо, докторантон,
унвонҷӯжни дараҷацои илмии муассисацои таълимк ва илмк, кормандони соцаи
такмили ихтисос ва бозомӯзк;
- мураббижн, устоцои таълими истецсолк, омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи
маориф;
- ходимони илмк, кормандони муассисацои таълимии тацсилоти иловагк;
- падару модарон (шахсони онцоро ивазкунанда);
- намояндагони муассисаву дигар ташкилотцои сарпараст, иттифоқцои касаба,
ташкилотцои ҷамъиятк, дигар шахсони воқек ва цуқуқк, ки дар соцаи маориф
фаъолият менамоянд.
Моддаи 44. Цуқуқцо ва цифзи иҷтимоии субъектцои раванди таълиму
тарбия
1. Цуқуқцо ва цифзи иҷтимоии субъектцои раванди таълиму тарбия мутобиқи
Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон, Қонуни мазкур ва дигар
санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд.
2. Хонандагон ва донишҷӯжни муассисацои таълимие, ки аз аккредитатсияи
давлатк гузаштаанд, баъди анҷоми тацсил цуқуқи гирифтани тацсилотро дар зинаи
минбаъдаи тацсилот доранд.
3. Хонандагон ва донишҷӯжне, ки дар муассисацои таълимии ғайридавлатии аз
аккредитатсияи давлатк нагузашта тацсил мекунанд, цуқуқ доранд имтицонцои
хатмро бо иҷозати мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф ва мақомоти
мацаллии идоракунии маориф дар муассисацои таълимии давлатие, ки аз
аккредитатсияи давлатк гузаштаанд, супоранд.
4. Хонандагон ва донишҷӯжни муассисацои таълимии тацсилоти касбии давлатк
ва ғайридавлатк цуқуқ доранд ба муассисацои дигари таълимии тацсилоти касбии
давлатк ва ғайридавлатк, ки иҷрои барномацои таълимии ба цамон сатц ва ихтисос

мувофиқро таъмин мекунанд, ба таври истисно гузаранд. Тартиби ба таври истисно
аз як муассисаи таълимии тацсилоти касбк ба муассисаи дигари таълимии
тацсилоти касбк гузаштани хонандагон ва донишҷӯжн, аз ҷумла ройгон ж пулакк
будани таълимро, мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф муайян мекунад.
5. Таълимгирандагони муассисацои таълимк тибқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон цуқуқ доранд худро аз амали ғайриқонунии маъмурият, омӯзгорон ва
дигар кормандони соцаи маориф, ки цуқуқ, шаъну шараф ва ж қадру эътиборашонро
паст мезананд, цифз намоянд.
6. Таълимгирандагони муассисацои таълимии давлатиро муассис (муассисон)
бо стипендия, жрдампулк, хобгоц (барои сокинони децот ва шацрцои дигар), жрии
тиббию солимгардонк ва дигар жрии моддие, ки санадцои меъжрии цуқуқии
Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар намудаанд, таъмин менамояд.
7. Хароҷоти тацсили аспирантон, докторантон ва дигар унвонҷӯжни дараҷацои
илмк тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон пардохт карда мешавад.
8. Хонандагон ва донишҷӯжн цангоми таълим ва таҷрибаомӯзии касбк бо
тартиби муқарраршуда бо ҷойи кор, шароити бехатари мецнат ва дар асоси
шартнома бо музди мецнат таъмин мегарданд.
9. Барои шахсони дар муассисацои тарбиявк ва ислоцк қарордошта,
роцбарияти чунин муассисацо якҷоя бо мақомоти идоракунии маориф барои
гирифтани тацсилоти умумии асоск ва тацсилоти ибтидоии касбк, тайжрии касбк ва
цамчунин худомӯзии онцо шароит муцайж менамоянд.
10. Хонандагон ва донишҷӯжн аз оилацои камбизоат, ки дар муассисацои
таълимии тацсилоти ибтидоии касбк, мижнаи касбк ва олии касбии давлатк дар
асоси шартнома тацсил менамоянд ва имтицонцои ҷориро бо бацои «4» (хуб) ва «5»
(аъло) месупоранд, бо тартиби муқарраргардида ба гурӯццои тацсили ройгон
гузаронида мешаванд. Тартиби ба таври истисно ба гурӯццои тацсили ройгон
гузаронидани чунин хонандагон ва донишҷӯжнро мақоми ваколатдори давлатк дар
соцаи маориф муайян мекунад.
11. Муассиси (муассисони) муассисацои таълимии ғайридавлатк, ки аз
аккредитатсияи давлатк гузаштаанд, таълимгирандагон ва дигар унвонҷужни
дараҷацои илмии муассисацои мазкурро бо имтижзцое, ки барои таълимгирандагон
ва дигар унвонҷужни дараҷацои илмии муассисацои таълимии давлатк пешбинк
шудаанд, таъмин менамояд.
12. Шахсоне, ки аз истецсолот ҷудо нашуда дар муассисацои таълимии давлатк
ва ғайридавлатк тацсил мекунанд, дар мавриди мавҷуд будани даъватномаи
муассисаи таълимк ба рухсатии иловагк аз ҷойи кор ва дигар имтижзцое, ки
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, цуқуқ доранд.
13. Муассиси (муассисони) муассисацои таълимк метавонад дар доираи
имкониятцои худ барои таълимгирандагон дигар намуди имтижзцоро муқаррар
намояд.
Моддаи 45. Стипендия ва дигар пардохтцои пулк
1. Стипендия маблағе мебошад, ки барои хонандагон, донишҷӯжн, интернцо,
ординаторцо ва аспирантони гурӯццои тацсили рӯзона пардохт карда мешавад.

2. Дар Ҷумцурии Тоҷикистон шаклцои зерини стипендия таъсис дода
мешаванд:
- стипендияи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон;
стипендияи
байналмилалии
Президенти
Ҷумцурии
Тоҷикистон
«Дурахшандагон»;
- стипендияи давлатии академк барои донишҷӯжн;
- стипендияи давлатк барои аспирантон ва докторантон;
- стипендияи номк.
3. Стипендияи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон бо тартиби муайяннамудаи
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон барои хонандагон, донишҷӯжн ва аспирантони
болажқат, ки дар тацсил ва фаъолияти илмк дастовардцои назаррас доранд, пардохт
карда мешавад.
4. Стипендияи байналмилалии Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон
«Дурахшандагон» бо тартиби муайяннамудаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон бо
мақсади дастгирии шахсони болажқат ва бо назардошти талаботи иқтисодижти
миллк барои тайжр намудани мутахассисон дар муассисацои таълимк ва илмии
давлатцои хориҷк пардохт карда мешавад.
5. Стипендияи давлатии академк барои донишҷӯжне, ки дар муассисацои
таълимии тацсилоти мижна ва олии касбк аз цисоби буҷети давлатк тацсил
мекунанд, пардохт карда мешаванд. Стипендияи мазкур барои донишҷӯжн вобаста
ба дастовардцояшон дар тацсил ва фаъолияти илмк таъин карда мешавад.
6. Барои донишҷӯжни соли аввали тацсил, ки аз цисоби буҷети давлатк тацсил
мекунанд, аз аввали соли тацсил то санҷиши аввал (санҷиши нимсола) стипендияи
давлатии академк пардохт карда мешавад. Андоза ва тартиби пардохти стипендия
аз ҷониби Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд.
7. Барои донишҷӯжни ятиму бепарастор, маъюбони гурӯццои I ва II стипендияи
давлатии академк, новобаста ба натиҷаи тацсил пардохт карда мешавад.
8. Стипендияи давлатк барои аспирантон ва докторантоне, ки аз цисоби буҷети
давлатк тацсил мекунанд, пардохт карда мешавад. Андоза ва тартиби пардохти
стипендияи давлатк барои аспирантон ва докторантон аз ҷониби Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд.
9. Стипендияи номк аз ҷониби мақомоти давлатии идоракунии маориф,
мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк, мақомоти худидоракунии шацрак
ва децот, инчунин шахсони воқек ва цуқуқк таъсис дода мешавад. Андоза ва тартиби
пардохти стипендияи мазкурро таъсисдицандагони он муайян менамоянд.
10. Ба шацрвандони хориҷк ва шахсони бешацрванд, ки тибқи квотацои
ҷудонамудаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тацсил мекунанд, стипендияи
давлатии академк аз цисоби буҷети давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон пардохт карда
мешавад.
11. Ба таълимгирандагон дигар пардохтцои пулк бо тартиби муқаррарнамудаи
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд.

Моддаи 46. Цуқуқ ва ӯцдадорицои падару модар (шахсони онцоро
ивазкунанда) дар соцаи маориф
1. Падару модар (шахсони онцоро ивазкунанда) цуқуқ доранд:
- барои фарзандони ноболиғашон муассисацои таълиму тарбия ва шакли
таълимро интихоб намоянд;
- дар кори мақомоти худидоракунии муассисацои таълимк иштирок намоянд;
- ба мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф ва мақомоти
худидоракунии муассисацои таълимк оид ба масъалацои таълиму тарбияи
фарзандон муроҷиат намоянд;
- манфиатцои қонунии фарзандони худро вобаста ба таълиму тарбия дар
мақомоти давлатк ва суд цифз намоянд;
- барои сифати пасти таълим ва мувофиқ набудани сатци тацсили фарзандон ба
стандартцои давлатии тацсилот, барномацои таълимк, цангоми муқаррар намудани
чунин цолат аз тарафи комиссияи босалоцият, маблағи барои тацсил супурдаи худро
аз муассисацои таълимк тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон талаб намоянд.
2. Падару модар (шахсони онцоро ивазкунанда) ӯцдадоранд:
- барои сицатии ҷисмонк ва равонии фарзанд пайваста ғамхорк кунанд, ӯро ба
муассисаи таълимк омода ва барои инкишофи қобилияти вай шароити зарурк
муцайж созанд;
- цуқуқ ва шаъну шарафи фарзандонро цифз намоянд;
- фарзандонро дар рӯцияи инсондӯстк, ватанпарастк, накӯкорк, эцтироми оила,
забони модарк, анъанацои миллк ва фарцангии халқи худ ва халқцои дигар, цуқуқу
озодицои инсон ва шацрванд, рамзцои давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон ва риояи
тарзи цажти солим тарбия намоянд;
- ба фарзандон барои гирифтани тацсилот дар муассисацои таълимк мусоидат
намуда, дар хона шароити мусоид муцайж созанд.
3. Падару модари (шахсони онцоро ивазкунандаи) таълимгирандагон
ӯцдадоранд, ки бо раванди таълиму тарбия, мазмуну давомоти тацсилот ва сатци
дониши фарзандонашон шинос шаванд.
4. Падару модар (шахсони онцоро ивазкунанда) инчунин дорои дигар цуқуқу
ӯцдадорицое мебошанд, ки онцоро қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муайян
намудааст.
5. Падару модаре (шахсони онцоро ивазкунандае), ки ба тацсили фарзандон
монеъагк мекунанд, ба тарбияи онцо беэътиборк зоцир мекунанд, мутобиқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида мешаванд.
Моддаи 47. Мазмуни мақоми омӯзгор
Мазмуни мақоми омӯзгор вобаста ба хусусиятцои касбк маҷмӯи омилцои
зеринро, ки мақоми омӯзгорро дар ҷамъият муайян менамоянд, дар бар мегирад:
- қадру қимати касби омӯзгорк;
- талабот ба меъжрцои тайжрии касбк ва мацсули мецнати омӯзгор;

- дараҷаи эътироф ва дастгирии омӯзгор аз тарафи давлат;
- цурмату эцтироми омӯзгор дар ҷамъият, муассисаи таълимк, оила ва байни
таълимгирандагон;
- шароити таъминоти моддии омӯзгор;
- цолати цифзи цуқуқк ва кафолатцои цифзи иҷтимоии омӯзгор.
Моддаи 48. Фаъолияти омӯзгорк
1. Ба фаъолияти омӯзгорк шахсоне, ки тацсилоти ибтидок, мижна ва олии касбк
ва малакаи зарурии касбк доранд, машғул шуда метавонанд.
2. Омӯзгорон давра ба давра аз аттестатсия мегузаранд. Дар асоси натиҷаи
аттестатсия дараҷаи ихтисоси касбии онцо муайян карда мешавад.
3. Омӯзгороне, ки амали содирнамудаашон барои минбаъд давом додани
фаъолияти омӯзгорк мухолифат мекунад, тибқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон аз вазифаи омӯзгорк озод карда мешаванд.
4. Омӯзгороне, ки вазъи саломатиашон дар асоси хулосаи тиббк барои
фаъолияти омӯзгорк мувофиқат намекунад, тибқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон аз вазифаи омӯзгорк озод карда мешаванд.
5. Омӯзгорон бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон цуқуқи машғул шудан ба фаъолияти инфиродии омӯзгориро доранд.
6. Фаъолияти инфиродии омӯзгорк, ки ба гирифтани даромад равона шудааст,
фаъолияти социбкорк цисоб мешавад ва бо тартиби муқаррарнамудаи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон он бояд аз қайди давлатк гузарад.
7. Барои фаъолияти инфиродии омӯзгорк гирифтани иҷозатнома цатмк нест,
аммо бе қайди давлатк машғул шудан ба фаъолияти инфиродии омӯзгорк манъ аст.
8. Пурра кардани цайати кормандони соцаи омӯзгории муассисацои таълимк
дар асоси оинномацои онцо танзим мегардад. Муносибатцои мецнатк бо шартномаи
(қарордоди) мецнатие, ки байни корманд ва муассисаи таълимк баста шудааст,
муайян карда мешаванд.
Моддаи 49. Усулцои фаъолияти омӯзгорк
Фаъолияти омӯзгорк бо усулцои зерин амалк мегардад:
- муносибати маҷмӯк ба таълим ва тарбия;
- хусусияти башардӯстонаи таълиму тарбия ва эцтироми цуқуқу озодицои
таълимгирандагон;
- риояи принсипцои умумибашарии ахлоқ ва арзишцои маънавк;
- дар назар доштани аломатцои ҷинск, мансубияти этникк, забонк, мазцабк ва
дигар хусусиятцои шахсии таълимгирандагон;
- тарбияи таълимгирандагон дар рӯцияи муцаббат ба Ватан ва арзишцои
милливу умумибашарк;
- риояи принсипи муттасилии тацсилот;
- муносибати эҷодк ба интихоби шакл ва усулцои фаъолияти омӯзгорк вобаста
ба мақсаду вазифацои таълим;
- дар асоси дастовардцои навтарини илм, техника, технология ва фарцанг
такмил додани дониши худ;

- робита бо таълимгирандагон ва падару модари онцо (шахсони онцоро
ивазкунанда);
- цамкорк бо иттицодияцои кӯдакон ва наврасон, коллективцои мецнатк,
инчунин ташкилотцои дахлдори давлатк ва ғайридавлатк, ки фаъолияти онцо тибқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба роц монда шудааст.
Моддаи 50. Цуқуқцои омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маориф
1. Омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маориф цуқуқ доранд:
- шаъну шарафи касбии худро цифз намоянд;
- фаъолияти касбк, такмили ихтисос ва бозомӯзии худро тацким бахшанд;
- барои мутолиа ва рушди мацорати касбии худ шароит муцайж намоянд;
- ташаббус ва таҷрибаи пешқадами худро дар амал татбиқ намоянд;
- шаклу усулцои самарабахши таълимро интихоб ва татбиқ кунанд;
- барои такмили мацорати касбк бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон аз рухсатии эҷодк истифода намоянд.
2. Омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маориф дорои дигар цуқуқцое низ
мебошанд, ки онцоро қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муайян намудааст.
Моддаи 51. Ӯцдадорицо ва масъулияти омӯзгорон ва дигар кормандони
соцаи маориф
1. Омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маориф дар раванди таълиму тарбия
ӯцдадорицои зеринро доранд:
- оиннома, қоидацои тартиботи дохилии муассисаи таълимиро риоя намоянд;
- сатци дониш, ҷацонбинк, мацорат ва малакаи касбии худро такмил дицанд;
- азхудкунии барномацои таълимию илмиро дар асоси стандартцои давлатии
тацсилот аз таълимгирандагон талаб намоянд;
- дарсцои назариявк, амалк, таҷрибавк, истецсолк ва дигар намуди дарсцо ва
машғулиятцоеро, ки барномацои таълимк ва қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
муайян намудаанд, дар сатци баланди касбк гузаронида, аз усулцои фаъоли таълим
истифода баранд, бесабаб аз фаъолияти омӯзгорк худро дар канор нагиранд;
- таълимгирандагонро аз амалцои зӯроварии ҷисмонию равонк цифз намоянд
ва барои пешгирии истеъмоли нӯшокицои спиртк (аз ҷумла оби ҷав), воситацои
нашъадор ва моддацои психотропк, мацсулоти тамоку (аз ҷумла нос) ва маводи
сахттаъсир корцои таблиғотк баранд;
- аз доираи мавзӯе, ки барномаи таълимк муқаррар намудааст, берун
набароянд;
- дар вақти дарс аз телефони мобилк истифода набаранд;
- вобаста ба имконот дарсцои кушод ташкил карда, падару модарони (шахсони
онцоро ивазкунандаи) таълимгирандагонро барои шинос шудан бо мацорати касбии
худ ҷалб намоянд;
- меъжрцои санҷиш ва бацогузориро ба дониши хонандагон ва донишҷӯжн дар
раванди дарс риоя намоянд;
- журнали синфк (гурӯцк) -ро дар доираи муқаррарот пур намоянд;

- ашжи таълимк, таҷцизот ва маводи таълимиро цифз карда,
таълимгирандагонро дар цамин рӯция тарбия намоянд;
- бо мақсади такмили мацорати касбк цар 5 сол аз такмили ихтисос гузаранд;
- меъжрцои забони давлатиро риоя намоянд;
- дар вақти дарс ва берун аз он аз алфози қабец худдорк намоянд;
- аз тарғиби ғояцои бегона ва ташвиқи цар гуна масъалацое, ки аз доираи мавзӯи
дарс берун аст, худдорк намоянд;
- ба дарс тайжрии амиқ дида, санҷиши дафтарцоро ҷиддк гузаронанд;
- дар раванди фаъолияти худ аз таҷрибаи пешқадам истифода намуда, ба
таълифи мақолацои илмк, назариявк ва методк ҷиддк муносибат намоянд;
- вобаста ба қобилият китобцои дарск, методк, назариявк ва дастурцои методк
тация намоянд;
- маводи нави илмк, таълим, методк, рӯзнома, маҷалла, китобцои бадек,
оммавк, илмк ва назариявиро пайваста мутолиа намоянд;
- маводи таълимк, конспект, нақшацои тақвимк, лексияцо ва корцои санҷишиву
озмоишии хаттии худро дар сатци касбк дар доираи меъжрцои мавҷуда тация ва
тасдиқ намоянд;
- барои инкишофи мацорат ва малакаи хаттк ва нутқи шифоции
таълимгирандагон кӯшиш намоянд;
- барои дар озмунцои (олимпиадацои) ноциявк, шацрк, вилоятк, ҷумцуриявк ва
байналмилалк иштирок намудани таълимгирандагон саъю талош намоянд;
- қобилияти зецнк, илмк, тацқиқотк, ихтироъкории таълимгирандагонро
муайян намуда, нисбат ба онцо ғамхорк кунанд;
- барои рушди камолоти таълимгирандагон шароит фароцам оваранд;
- аз таълимгирандагон цамроци худ овардани маводи таълимиро талаб карда,
омодагии онцоро ба дарс, машғулиятцои таълимк назорат намоянд, онцоро ба
хондани китобцои илмию бадек, рӯзномаю маҷаллацо ташвиқ намуда, барои рушди
ҷацонбинии онцо тадбирцо андешанд;
- услуби коргузорк ва истифодаи технологияцои нави иттилоотиву
коммуникатсиониро омӯзанд ва таълимгирандагонро ба омӯзиши онцо ташвиқ
намоянд;
- санҷишу имтицонцои қабул ва ҷориро аз рӯи меъжрцои муайянгардида
гузаронида, дар вақти бацогузорк ба амалцои субъективк роц надицанд;
- аттестатсияи хатм ва имтицонцои хатмро дар доираи талаботе, ки
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муайян намудааст, ташкил намуда, ба дониши
таълимгирандагон бацои воқек гузоранд;
- рӯзномаи хонандагон ва дафтарцои санҷишии донишҷӯжнро санҷида, бацои
дар журнал ва варақаи имтицонк қайдгардидаро ба онцо гузаронанд;
- дарсцои худро дар кабинетцои фаннк бо тартиби муқарраршуда ба роц
монанд;
- иштироки таълимгирандагонро дар корцои ҷамъиятк, мацфилцои илмк,
адабк, эҷодк ва дигар мацфилцо таъмин намуда, ба фаъолона ширкат варзиданашон
мусоидат намоянд;

- таълимгирандагонро дар рӯцияи эцтироми падару модар (шахсони онцоро
ивазкунанда), цамсолон, насли калонсол, арзишцои фарцангию миллк, таърихк ва
рамзцои давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон тарбия кунанд;
- ҷалби таълимгирандагонро ба ташкилотцои хонандагон ва донишҷӯжн таъмин
карда, онцоро дар рӯцияи ватандӯстк, риояи қонун ва эцтиром ба цуқуқу озодицои
инсон ва шацрванд, расму ойин, муцити зист ва риояи тарзи цажти солим тарбия
намоянд;
- корцои илмк, эҷодии адабк, ихтироъкорк, татбиқи лоицацои инноватсионк ва
дигар корцои таълимгирандагонро роцнамок намуда, барои рушди қобилияти
зецнии онцо шароит муцайж намоянд;
- нисбат ба хонандагон ва донишҷӯжне, ки тартиботи дохилии муассисаи
таълимиро халалдор менамоянд, ба дарсцо бе тайжрк меоянд ва сару либоси
тавсиявиро намепӯшанд, маъмурияти муассисаи таълимк ва падару модар (шахсони
онцоро ивазкунанда)-ро сари вақт тариқи хаттк ж шифоцк огоц намоянд;
- нисбат ба таълимгирандагоне, ки аз тацсил саркашк намуда, аз хондан дур
мемонанд, падару модар (шахсони онцоро ивазкунанда), роцбарияти муассисаи
таълимк ва мақомоти дахлдорро сари вақт тариқи хаттк ж шифоцк огоц намоянд;
- дар тация ва омода намудани иншо, кори санҷишк, корцои хаттии эҷодиву
илмк, реферат, кори курск, тацқиқоти илмк, рисола, лоицаи дипломк ва
инноватсионк ба таълимгирандагон роцбарк намоянд;
- дафтарцои фаннии таълимгирандагонро назорат намуда, маводи хаттиро аз
рӯи меъжрцои муқарраргардида бацогузорк намоянд.
2. Омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маориф оид ба таълиму тарбия
масъуланд:
- ба истеъмоли нӯшокицои спиртк (аз ҷумла оби ҷав), воситацои нашъадор ва
моддацои психотропк, мацсулоти тамоку (аз ҷумла нос) ва маводи сахттаъсир дар
муассисаи таълимк роц надицанд;
- ба хонандагон ва донишҷӯжн маслицати методк ва илмк дода, дигар
хизматрасонии таълимиро амалк намоянд;
- дар вақти корк ва раванди дарс бесабаб аз муассисаи таълимк берун нараванд;
- қобилияти иҷтимок ва ҷисмонии хонандагон ва донишҷӯжнро ба манфиати
шахск истифода набаранд;
- ӯцдадорицои роцбари синф (гурӯц)-ро дар доираи меъжрцои муқарраршуда
иҷро карда, бо падару модар (шахсони онцоро ивазкунанда) робита барқарор
намоянд;
- ба намуди зоцирии худ диққат дода, дар муассисаи таълимк либоси
тавсиявиро пӯшанд, таълимгирандагонро дар рӯцияи зебопарастк тарбия кунанд;
- цуқуқцои таълимгирандагонро риоя карда, қадру эътибори онцоро паст
назананд;
- одобу ахлоқи омӯзгориро риоя намоянд.
3. Омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маориф оид ба таълиму тарбия
ӯцдадорк ва масъулиятцои дигареро, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон,
оинномаи муассисаи таълимк ва санадцои дохилии он пешбинк намудаанд, ба
зимма доранд.

Моддаи 52. Цифзи шаъну шарафи омӯзгор
1. Шаъну шарафи омӯзгор тацти муцофизати давлат қарор дорад.
2. Дахолати ғайриқонунии мақомоти давлатк ва шахсони мансабдор ба
фаъолияти омӯзгор манъ аст.
3. Санҷиши фаъолияти омӯзгор ва бацогузорк ба кори ӯ танцо ба мақомот ва
шахсони ваколатдор, ки мутобиқи санадцои меъжрии цуқуқии дахлдор муайян
шудаанд, иҷозат дода мешавад.
4. Аз иҷрои вазифаи касбк бе асосцои муайяннамудаи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон дур кардани омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маориф манъ аст.
5. Назорати фаъолият ва аттестатсияи омӯзгорон тибқи низомномацое, ки
мақомоти дахлдори давлатк тасдиқ намудаанд, амалк карда мешавад.
6. Фаъолияти касбии омӯзгор танцо дар доираи касбк, аз ҷониби шахсон ва
мақомоти дахлдори давлатии соцаи маориф барраск карда мешавад. Цангоми ҷой
доштани камбудицо дар фаъолияти касбии омӯзгор шахсияти ӯ набояд тацқир карда
шавад ва ба фаъолияти ӯ воқеъбинона ва беғаразона бояд бацо дода шавад.
7. Камбудицои содиркардаи омӯзгор танцо пас аз санҷиши касбии мақомоти
дахлдори давлатк мавриди барраск қарор дода мешавад. Санҷиши фаъолияти
омӯзгорро танцо дар асоси муроҷиати хаттк ж санади тартибдодаи мақоми (шахси)
ваколатдор оғоз кардан мумкин аст.
8. Омӯзгор цуқуқ дорад дар хусуси бацогузории нодуруст ба фаъолияташ ба
мақомоти дахлдори давлатк ва ж суд муроҷиат кунад ва ҷуброни зарари моддк ва
маънавии ба ӯ расонидашударо талаб намояд.
Моддаи 53. Имтижзцои омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маориф
1. Омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маориф дорои чунин имтижзцо
мебошанд:
- мӯцлати даъвати омӯзгорон ба хизмати царбк ба таъхир гузошта шавад;
- ба рухсатии эҷодк бо нигоц доштани музди мецнат бароянд;
- цангоми беморк бо тартиби муқаррарнамудаи Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон бо доруворк ва табобати ройгон таъмин гарданд;
- аз хизматрасонии коммуналк ройгон ж имтижзнок истифода баранд, ки
тартиби онро Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар менамояд;
- барои дастовардцо дар фаъолияти омӯзгорк ва тарбияи насли наврас бо
мукофотцои соцавк, давлатк ва унвонцои фахрк сарфароз гардонида шаванд;
- барои мецнати шоиста ва дастовардцои педагогию илмк ба цавасмандии
моддк ва маънавк сарфароз гардонида шаванд;
- омӯзгороне, ки бори аввал аз фонди давлатк бо манзили истиқоматк таъмин
карда мешаванд ж ба бецтар намудани шароити манзилиашон эцтижҷ доранд, бо
тартиби муқаррарнамудаи Кодекси манзили Ҷумцурии Тоҷикистон дар навбати
аввал бо хонаи истиқоматк ж қитъаи замин барои сохтмони манзили истиқоматк
таъмин карда мешаванд;
- ба омӯзгорони муассисацои таьлимк, ки бори аввал хонаи истиқоматк
месозанд, тибқи қонунгузорк аз цисоби маблағи ғайрибуҷетк ж ташкилотцои

қарздицанда қарзцои бефоиз ж имтижзноки барои омӯзгор қобили қабул муқаррар
карда мешаванд;
- барои омӯзгороне, ки дар хонацои истиқоматии фонди манзили давлатию
ҷамъиятк зиндагк мекунанд, дар сурати доштани собиқаи кории омӯзгории на
камтар аз 15 сол манзили истиқоматиашон ройгон хусуск карда мешавад;
- бо пешницоди хулосаи тиббк роцхатцои ройгону имтижзноки муассисацои
табобатию истироцатк, инчунин сайжцию туристиро бо тартиби муқаррарнамудаи
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон истифода кунанд;
- омӯзгорони ҷавон дорои имтижзцои иловагк мебошанд, ки онцоро тибқи
қонунгузорк Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян менамояд;
- бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон аз цуқуқи
истифодаи рухсатии дарозкардашудаи пардохтшаванда истифода намоянд;
- омӯзгороне, ки собиқаи кории бефосилаи на камтар аз 25 сол доранд, бо
хоциши худашон метавонанд ба нафақа бароянд ва дар асоси шартнома дар
муассисаи таълимк ж дигар соца кор кунанд;
- омӯзгороне, ки бемории музмин доранд, баъди на камтар аз цар 10 соли кори
муттасили омӯзгорк ба рухсатии дарозмуддати то яксолаи пардохтшаванда цуқуқ
доранд. Номгӯи беморк, тартиб ва шарти пардохти музди рухсатии дарозмуддат аз
тарафи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд;
- барои омӯзгорони ҷавоне, ки дар децот фаъолият менамоянд, барои 3 сол
иловапулк ба маош муқаррар карда мешавад, ки андоза ва тартиби пардохти онро
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян менамояд;
- барои омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маориф, ки дар муассисацои
таълимии низомаш махсус фаъолият менамоянд, иловапулк ба маош муқаррар
карда мешавад, ки андоза ва тартиби пардохти онро Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон муайян менамояд.
2. Омӯзгорон ва дигар кормандони муассисацои таълимии ғайридавлатк аз
имтижзцое, ки барои омӯзгорон ва дигар кормандони муассисацои таълимии
давлатк пешбинк шудаанд, цуқуқи баробар истифода бурданро доранд.
Моддаи 54. Таъминоти моддии омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи
маориф
1. Андозаи музди мецнати омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маорифи
муассисацои таълимии давлатиро Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян мекунад.
Андозаи музди мецнати омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маорифи
муассисацои таълимии ғайридавлатк набояд аз андозаи музди мецнат дар
муассисацои таълимии давлатк кам бошад.
2. Музди мецнат ба омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маориф бо тартиби
муқарраргардида барои иҷрои кор ва ӯцдадорицои вазифавие, ки дар шартномаи
(қарордоди) мецнатк пешбинк шудааст, пардохт карда мешавад. Шартномаи
(қарордоди) мецнатк набояд сатци кафолатцои мецнатии омӯзгорон ва дигар
кормандони соцаи маорифро аз сатци муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон ва дигар санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон пасттар
пешбинк намояд.

3. Музди мецнати омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маориф аз андозаи
меъжри кафолатдодаи давлат иборат буда, ба он иловапулии ба музди мецнат
муқарраргардида зам карда мешаванд. Цамчунин музди мецнати омӯзгор аз
цавасмандгардонии самаранокии мецнати ӯ вобаста ба тацсилот, ихтисос, собиқаи
кор, мацорати омӯзгорию мацсули мецнатк, дараҷацои тахассусии аз натиҷаи
аттестатсия гирифтаи омӯзгор ифодажбанда, унвонцои илмию фахрии давлатк ва
иловапулк барои корцои аз меъжри муайяншуда барзижду иловагк иҷронамуда
иборат мебошад. Муассисацои таълимк дар доираи маблағи ҷудокардашуда
метавонанд мустақилона шаклу низоми пардохти музди мецнат, меъжри (ставкаи)
иловагии музди мецнат ва маоши вазифавии омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи
маорифро тибқи Кодекси мецнати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар намуда,
шаклцои

тафриқаи

мукофотпулиро

(дифференсиатсияи)

истифода

баранд.

ҷоизи

пардохти
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иловапулк

сарфагардидаро

ва

барои

цавасмандгардонии омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маориф вобаста ба
натиҷаи фаъолияти мецнатии онцо, инчунин барои мустацкам намудани заминаи
моддию техникии муассисаи таълимк истифода бурдан мумкин аст, ки тартиби
истифодаи онро мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф дар мувофиқа бо
мақомоти дахлдори давлатк муайян менамояд.
4. Ба омӯзгорон барои роцбарии синф, санҷиши корцои хаттк ва лабораторк,
мудирии кабинетцои фаннию методк ва дигар корцо тибқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон иловапулк муқаррар карда мешавад.
5. Ба музди мецнати омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маориф, ки дар
ноцияву мацалцои шароити табиию иқлимк ва маишиашон номусоид кор мекунанд,
коэффитсиентцо ва иловапулк муқаррар карда мешаванд. Номгӯи чунин мацалцо,
андоза ва тартиби пардохти коэффитсиентцо ва иловапулиро Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон муқаррар менамояд.
6. Омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маориф барои цифзи манфиатцои худ
метавонанд бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
иттицодияцои ҷамъиятк, ассотсиатсияцо ва фондцо ташкил намоянд. Фондцои
дастгирии омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маориф аз цисоби сацмияцои
ихтижрии шахсони воқек ва цуқуқк, аз ҷумла хориҷк, тибқи муқаррароти
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ташкил карда мешаванд.
7.

Мақомоти

иҷроияи

мацаллии

цокимияти

давлатк

бо

тартиби

муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон омӯзгорони дар децот
зиндагикунандаро бо қитъацои замин ва дигар молу мулк таъмин менамоянд.
8. Давлат муцайж кардани шароитро барои такмили ихтисос ва бозомӯзии
омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маорифи муассисацои таълимии давлатк
кафолат медицад.

БОБИ 6.
ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИЮ ХОҶАГИДОРК ДАР НИЗОМИ МАОРИФ
Моддаи 55. Фаъолияти молиявию хоҷагидорк
1. Манбаи маблағгузории тамоми фаъолияти таълимию истецсолк, илмк ва
хоҷагидорк, инкишофи иҷтимоию иқтисодии маорифро маблағи буҷетк ва
ғайрибуҷетк, аз ҷумла маблағи худи муассис (муассисон) ва дигар сарчашмацое, ки
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон манъ накардааст, ташкил медицанд.
2. Маблағгузории соцаи маориф цар сол дар буҷети давлатк бо сархати алоцида
зикр гардида, он бо назардошти меъжрцои цадди ақалли маблағгузории муассисацои
таълимк сурат мегирад. Ин меъжрцо вобаста ба намуд, шакл, зинацои тацсилот,
мацалли ҷойгиршавк ба як таълимгиранда, ба як муассисаи таълимк ва ж дар дигар
асос муайян карда шуда, бояд барои пурра пӯшонидани хароҷоти ҷории вобаста ба
раванди тацсилот мусоидат намоянд. Тартиби цисоб намудани меъжрцои
маблағгузории хизматрасонии таълимк, аз ҷумла маблағгузории сарикаск, аз
цисоби буҷети давлатк аз ҷониби Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда
мешавад.
3. Таъмини маблағгузории фаъолияти илмию тацқиқотии муассисацои
таълимии тацсилоти мижна ва олии касбк ба таври ҷудогона дар шакли кӯмаки
молиявк (субсидияцо) барои иҷрои мавзӯъцои нақшавии тацқиқотк бо супориши
муассис (муассисон) дар шакли озмун амалк карда мешавад.
4. Ба муассисацои таълимк дар цудуди маблағи ҷудокардашуда ва аз дигар
сарчашмацо воридшуда мустақилияти молиявию хоҷагидорк дода мешавад. Раванд
ва тартиби истифодаи маблағи муассисацои таълимк тибқи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон ва оинномаи муассисаи таълимк сурат мегирад.
5. Фаъолияти хоҷагидории муассисацои таълимк дар доираи мақсад ва
вазифацое, ки дар оинномаи онцо пешбинк шудаанд, аз ҷумла фармоишцои
давлатк, муайян карда мешавад. Муассисацои таълимк ӯцдадоранд, ки фармоиши
давлатк ва фармоишцоро оид ба фурӯши мацсулот (кор ва хизматрасонк) дар цаҷми
на бештар аз фармоишцои дахлдор иҷро намоянд. Муассисацои таълимии давлатк
цуқуқ доранд барои қонеъ гардонидани талаботи худ мацсулот, кор ва
хизматрасониро бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорк оид ба хариди давлатии
мол, кор ва хизматрасонк харидорк намоянд.
6. Муассисаи таълимк метавонад бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон маблағи иловагк, аз ҷумла асъориро, бо роци хизматрасонии
иловагии пулакк ва амалигардонии фаъолияти дигар, ки оинномааш пешбинк
кардааст, инчунин аз цисоби эцсонкорк ва пардохтцои мақсадноки шахсони воқек ва
цуқуқк, аз ҷумла хориҷк, ҷалб намояд.
7. Манбаъцои иловагии маблағгузории муассисацои таълимк инцо мебошанд:
- даромад аз фурӯши мацсулот, иҷрои кор ва хизматрасонии муассисацои
таълимию истецсолк;
- воридот аз иҷрои кор ва хизматрасоние, ки хусусияти илмк ва илмию методк
доранд;

- тайжркунк, такмили ихтисос ва бозомӯзии пулакии мутахассисон дар
муассисацои таълимии давлатк дар асоси шартнома;
- фаъолияти истецсолию тиҷоратк дар раванди таълим ва дигар намудцои
фаъолият, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон манъ накардааст, ба шарте ки
онцо бар зарари фаъолияти асосии муассисаи таълимк набошанд;
- пардохтцои ихтижрии эцсонкорк ва дигар маблағе, ки аз ташкилотцои давлатк,
ғайридавлатк ва шахсони воқек ворид мешаванд;
- грантцо;
- қарзцои ташкилотцои қарзк.
8. Меъжрцои маблағгузории муассисацои таълимии ғайридавлатк аз меъжрцои
маблағгузории муассисацои таълимии давлатк дар қаламрави дахлдор кам буда
наметавонанд. Маблағгузории муассисацои таълимии ғайридавлатк аз цисоби
муассис (муассисон) сурат мегирад.
9. Давлат, аз ҷумла мақомоти мацаллии цокимияти давлатк, мақомоти
худидоракунии шацрак ва децот, метавонанд муассисацои томактабк ва таълимии
тацсилоти умумии ғайридавлатиро, ки аз аккредитатсияи давлатк гузаштаанд, дар
доираи хароҷоти таълиму тарбияи тарбиягирандагон ва хонандагони муассисацои
томактабк ва таълимии тацсилоти умумии давлатк аз ҷицати молиявк дастгирк
намоянд.
Моддаи 56. Андозбандк дар соцаи маориф
1. Муассисацои таълимк тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон андоз
месупоранд, аз андоз озод карда мешаванд ва ж аз дигар имтижзцои андозбандк
истифода мебаранд.
2. Бо мақсади ҷалби сармояи (инвеститсияи) дохилию хориҷк ба соцаи маориф
давлат барои шахсони воқек ва цуқуқк, аз ҷумла хориҷк, ки соцаи маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистонро маблағгузорк мекунанд, метавонад цама гуна имтижзцо, аз
ҷумла имтижзцои андозбандк пешбинк намояд. Тартиб ва андозаи имтижзцои
мазкурро Кодекси андози Ҷумцурии Тоҷикистон ва дигар санадцои меъжрии
цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар мекунанд.
Моддаи 57. Цуқуқцои молумулкии муассисацои таълимк
1. Молу мулки муассисацои таълимиро воситацои асоск ва гардон, инчунин
молу мулки дигаре, ки муассис (муассисон) бо цуқуқи идоракунии оперативк
вобаста намудаанд, ташкил медицанд. Муассисацои таълимк молу мулки мазкурро
бо тартиб ва шарту шароитцои муайяннамудаи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон социбк, истифода ва ихтижрдорк менамоянд.
2. Муассисацои таълимк молу мулки бо цуқуқи идоракунии оперативк
вобасташударо тибқи таъиноти вазифавии онцо истифода мебаранд ва цуқуқ
надоранд, ки онро цамчун воситаи кафолати иҷрои ӯцдадорицои худ ж ӯцдадорицои
шахсони сеюм, аз ҷумла ба сифати гарав, истифода баранд ва цамчунин цуқуқ
надоранд, ки молу мулки аз цисоби маблағи буҷети давлатк ба даст овардашударо
бегона кунанд, цамчун қарз дицанд ж ба таври дигар ихтижрдорк намоянд.

Моддаи 58. Фаъолияти пулакии муассисацои таълимк
1. Муассисацои таълимк цуқуқ доранд, ки фаъолияти таълимк ва мувофиқ ба
ихтисосцои дахлдори соцавк фаъолияти таълимии пулакиро ба роц монанд.
2. Фаъолияти таълимии пулакк қисме аз фаъолияти таълимии муассисаи
таълимк мебошад, ки бо фармоиш ва аз цисоби фармоишгар дар асоси қарордоди
хизматрасонии таълимии пулакк ба роц монда мешавад.
3. Иҷрокунанда (муассисаи таълимк) тибқи қарордоди хизматрасонии
таълимии пулакк ӯцдадор мешавад, ки бо супориши фармоишгар бо роци амалк
намудани барномацои таълимии дахлдор, барномацои тайжр намудани
мутахассисони касбк талаботи фармоишгарро (ж шахсро) ба тацсилот қонеъ
гардонад. Фармоишгар ӯцдадор мешавад, ки маблағи хизматрасонии мазкурро
тибқи муқаррарот пардохт кунад ва дар раванди тацсил фаъолона иштирок намояд.
4. Муассисаи таълимк цуқуқ дорад маблағи тацсилро барои хонандагон ва
донишҷӯжни дорои дастовардцои наможни таълимк ж илмк, инчунин хонандагон ва
донишҷӯжни ба дастгирии иҷтимок нижздошта кам кунад. Асосцо ва тартиби кам
кардани маблағи тацсил барои цамаи хонандагон ва донишҷӯжн набояд хусусияти
табъизк (дискриминатсонк) ва (ж) интихобк дошта бошад.
5. Маблағи хизматрасонии таълимии пулакк бо муассис (муассисон), мақомоти
дахлдори идоракунии маориф ва сижсати зиддиинцисорк мувофиқа карда мешавад.
6. Шакли намунавии қарордод оид ба хизматрасонии таълимии пулакк аз
ҷониби мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф тасдиқ карда мешавад.
7. Дар муассисацои таълимии давлатк бо хоциши падару модари (шахсони
онцоро ивазкунандаи) хонандагон ва донишҷӯжн таълими иловагии пулакк дар
асоси шартнома ташкил карда мешавад.
8. Таълими иловагии пулакк берун аз нақшаи таълимк аз рӯи самтцои зерин
амалк мегардад:
- барномацои алоцидаи таълимк ва фанцое, ки дар стандартцои давлатии
тацсилот пешбинк нашудаанд;
- омӯзиши амиқи мавзӯи дарсцо, агар чунин омӯзишро намуди дахлдори
муассисаи таълимк муайян накарда бошад;
- дигар намудцои таълим берун аз стандартцои давлатии тацсилот.
9. Ба омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маориф, роцбарони синфцо,
мураббицо, парасторон, маъмурияти муассисацои таълимк ҷамъоварии маблағи
нақд ва ғайринақдк аз таълимгирандагон ва падару модари онцо (шахсони онцоро
ивазкунандаи) манъ аст.
10. Ба омӯзгорони цамаи намудцои муассисацои таълимк амалк намудани
фаъолияти пулакии омӯзгорк ва дигар намуди фаъолияти тиҷоратк, ки
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон манъ накардааст, дар асоси шартнома иҷозат
дода мешавад.
11. Муассисацои таълимии ғайридавлатк цуқуқ доранд, ки дар асоси шартнома
хизматрасонии пулакии таълимию тарбиявк, аз ҷумла таълим дар доираи
стандартцои давлатии тацсилотро ба роц монанд. Муносибати байни муассисаи
таълимии ғайридавлатк, таълимгиранда ва падару модар (шахсони онцоро

ивазкунанда) бо шартномае танзим мегардад, ки дараҷаи тацсилот, мӯцлати таълим,
андоза ва тартиби пардохти таълим ва шартцои дигарро муайян менамояд.
12. Фаъолияти пулакии муассисацои таълимии ғайридавлатк фаъолияти
тиҷоратк цисобида намешавад, ба шарте ки даромад аз чунин фаъолият пурра
барои пардохти хароҷоти раванди таълиму тарбия ва такмили он, аз ҷумла барои
пардохти музди мецнат дар муассисаи таълимии марбута, сарф карда шавад.
Моддаи 59. Ҷуброни зарари аз тацсилоти бесифат расондашуда
1. Муассисаи таълимк ӯцдадор аст зарари ба таълимгиранда аз тацсилоти
бесифат расондашударо ҷуброн намояд. Зарари аз тацсилоти бесифат ба
таълимгиранда расонидашуда зараре мебошад, ки бо гуноци муассисаи таълимк дар
цолати номатлуб иҷро кардани талаботи стандартцои давлатии тацсилот, барнома ва
нақшацои таълимк, миқдор ва давомнокии соатцои таълимии дар нақшаи таълимк
пешбинишуда расонида шудааст.
2. Шахсе, ки аз тацсилоти бесифат зарар дидааст, цуқуқ дорад аз муассисаи
таълимк ҷуброни онро дар шаклцои зерин талаб намояд:
- тацсилоти такрорк дар цаҷми зарурк дар цамон муассисаи таълимк;
- маблағи барои тацсил пардохтшударо пас гирад.
3. Зарари аз тацсилоти бесифат расонидашуда дар цолати ба мувофиқа
нарасидани тарафцо тибқи қарори суд ҷуброн карда мешавад.
Моддаи 60. Заминаи моддию техникии муассисацои таълимк
1.Ба заминаи моддию техникии муассисацои таълимк бино, иншоот,
коммуникатсия, таҷцизоти таълимк, воситацои нақлижт, қитъаи замин ва дигар молу
мулк, ки ба муассисацои таълимк дахл доранд, дохил мешаванд.
2. Заминаи моддию техникии муассисацои таълимк дар асоси принсипи
афзалиятнокк ва мутобиқи меъжрцои муқарраргардида ташаккул межбад.
3. Воситацои нақлижт, ашж ва таҷцизоти таълимро ғайримақсаднок истифода
бурдан ва ж аз муассисацои таълимк берун баровардан манъ аст.
4. Қитъаи замин ба муассисацои таълимк барои истифодаи бемӯцлат бо
тартиби муқаррарнамудаи Кодекси замини Ҷумцурии Тоҷикистон дода мешавад.
Истифодаи қитъаи замини ройгон ба муассисацои таълимк додашуда хилофи
таъиноти он манъ аст.
5. Дар қитъаи замине, ки барои истифода ба муассисацои таълимк дода
шудааст, сохтани дигар бино ва иншооти ғайрисоцавк манъ аст.
Моддаи 61. Шартнома дар бораи тайжр намудани мутахассисон
Мутахассисон дар асоси шартномацои байни муассисацои таълимк ва
вазоратцо, идорацо, шахсони воқек ва цуқуқк, аз ҷумла хориҷк, бо тартиби
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон тайжр карда мешаванд.

Моддаи 62. Фондцои соцаи маориф
1. Дар соцаи маориф мумкин аст барои бецтар гардонидани раванди таълиму
тарбия ва такмили он, тацкими заминацои моддию техникии соца, цифзи иҷтимок
ва дастгирии омӯзгорон ва дигар кормандони соца, таълимгирандагон фондцои
мухталиф таъсис дода шаванд, ки тартиби таъсис ва фаъолияти онцоро
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.
2. Дар муассисацои таълимии тацсилоти умумии асоск ва мижнаи умумк фонди
таълим ба андозаи на бештар аз 1 фоизи сметаи хароҷоти муассисацои таълимк
таъсис дода мешавад. Фонди мазкур инчунин аз манбаъцои зерин ташаккул жфта
метавонад:
- маблағи хайрияе, ки аз эцсонкории шахсони воқек ва цуқуқк ба даст омадааст;
- маблағцои дигаре, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар
намудааст.
3. Фонди таълим барои таъмини талаботи моддк ва истеъмолии хонандагон аз
оилацои камбизоат, дигар намудцои жрии моддк, ки қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон муқаррар намудааст, гузаронидани чорабиницои солимгардонию
маънавк, цавасмандгардонии омӯзгорону хонандагон сарф карда мешавад.
Моддаи 63. Эцсонкорк дар соцаи маориф
1. Шахсони воқек ва цуқуқк, аз ҷумла хориҷк, метавонанд тибқи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон барои муассисацои таълиму тарбия, манзилгоц (хонацои
истиқоматк, хобгоццо), биноцои таълимк ва жрирасон сохта, онцоро бо таҷцизот,
асбобу анҷоми лозимк муҷаццаз намоянд, тариқи эцсонкорк китоб, молу мулк ва
маблағ хайр намоянд. Барои чунин шахсони воқек ва цуқуқк имтижзцо муқаррар
карда мешаванд, ки тартиб ва андозаи онцоро қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
муайян менамояд.
2. Барои шахсони воқек ва цуқуқие, ки тариқи эцсонкорк муассисацои таълимк
сохта, онцоро ба моликияти давлатк месупоранд, мутобиқи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон ва бо қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон имтижзцои
иловагк муқаррар карда мешаванд.
3. Муассисацои таьлимк метавонанд маблағи хайрияи аз цисоби эцсонкорон ба
даст омадаро бо мақсади такмил додани заминаи моддию техникии муассиса,
таъсиси фонди таълим ва бецтар гардонидани раванди таълиму тарбия истифода
баранд.
Моддаи 64. Цифзи саломатк ва ташкили хӯроки умумк дар соцаи маориф
1. Фаъолияти соцаи маориф бо назардошти зарурати таъмини цифзи цажт ва
саломатии таълимгирандагон ба роц монда мешавад.
2. Муассисацои таълимк шароити заруриро, ки ба цифз ва тацкими саломатии
таълимгирандагон, инчунин инкишофи ҷисмонии онцо нигаронида шудааст, муцайж
месозанд.
3. Муассисацои таълимк цуқуқ доранд, ки хӯроки умумии таълимгирандагону
омӯзгорон ва дигар кормандони соцаи маорифро мустақилона аз цисоби маблағи
дар ихтижрашон буда ташкил намоянд.

4. Мақомоти мацаллии цокимияти давлатк, мақомоти худидоракунии шацрак
ва децот, шахсони воқек ва цуқуқк метавонанд дар ташкили хӯроки умумии ройгон
барои тарбиягирандагони муассисацои томактабк, хонандагони муассисацои
тацсилоти умумк ва хӯроки умумии имтижзнок барои хонандагону донишҷӯжни
муассисацои таълимии тацсилоти ибтидок ва мижнаи касбк кӯмак расонанд.
5. Мақомоти дахлдори давлатк ба муассисацои таълиму тарбия барои таъмини
цифзи цажт ва саломатк, инчунин инкишофи ҷисмонии таълимгирандагон жрии
зарурк мерасонанд.
6. Барои ташкили хизматрасонии тиббк ва бехатарии шароити таълиму
тарбияи таълимгирандагон мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф,
мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк, мақомоти мацаллии идоракунии
маориф, мақомоти идоракунии тандурустк ва ташкилотцои он, роцбарони
бевоситаи муассисацои таълиму тарбия масъул мебошанд.
7. Хизматрасонии тиббк бо тартиби муқаррарнамудаи Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон барои таълимгирандагони цама намудцои муассисацои таълимк ройгон
аст.
8. Муассисацои таълимк барои аз ташхиси тиббк гузаронидани омӯзгорон
маблағи зарурк ҷудо менамоянд.

БОБИ 7.
ЦАМКОРИИ БАЙНАЛМИЛАЛК ДАР СОЦАИ МАОРИФ
Моддаи 65. Цамкории байналмилалк дар соцаи маориф
1. Цамкории байналмилалк дар соцаи маориф тибқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон ва дар асоси шартномацои байналмилалии эътирофнамудаи
Тоҷикистон амалк мегардад.
2. Мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф мақоми мутамаркази
тамоми сохторцои соцаи маориф дар бахши цамкории байналмилалк бо муассисаю
дигар ташкилотцои байналмилалии давлатцои хориҷк ва муқими Ҷумцурии
Тоҷикистон ба цисоб меравад.
3. Мақомоти дахлдори давлатк, муассисацои таълимк, муассисаю дигар
ташкилотцои соцаи маориф цуқуқ доранд дар мувофиқа бо муассис (муассисон) ва
мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф бо муассисаю дигар ташкилотцои
хориҷк ва байналмилалк робита барқарор намоянд.
4. Тацсил, такмили ихтисос ва бозомӯзии шацрвандони хориҷк дар муассисацои
таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон, инчунин тацсил, такмили ихтисос ва бозомӯзии
шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон дар муассисацои таълимии дигар давлатцо бо
тартиби муқаррарнамудаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ва шартномацое, ки аз
ҷониби мақомоти давлатии идоракунии соцаи маориф, муассисацои таълимк ва
дигар ташкилотцо ба имзо мерасанд, дар мувофиқа бо муассис (муассисон) амалк
карда мешаванд.

Моддаи 66. Фаъолияти иқтисодии хориҷк
1. Мақоми ваколатдори давлатк дар соцаи маориф, муассисацои таълимк, дигар
ташкилотцои соцаи маориф тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон метавонанд
дорои цуқуқ ба фаъолияти иқтисодии хориҷк бошанд, аз номи худ бо тарафи
хориҷк дар мувофиқа бо муассис (муассисон) созишномацо банданд ва дигар
санадцоро ба имзо расонанд.
2. Муассисацои таълимие, ки бо фаъолияти иқтисодии хориҷк машғуланд,
метавонанд дар бонкцои тиҷоратии Ҷумцурии Тоҷикистон бо асъори миллк ва
хориҷк суратцисобцо кушоянд.
3. Маблағе, ки аз фаъолияти иқтисодии хориҷк ба муассисацои таълимк ворид
мешавад, бо цуқуқи моликият ба онцо тааллуқ доранд ж дар цуқуқи идоракунии
оперативии онцо қарор мегиранд ва онцоро бидуни иҷозати муассисацои мазкур
гирифтан мумкин нест. Маблағи мазкур ба мақсади рушди муассисаи таълимк,
тацкими заминаи моддию техникии он, цавасмандгардонии омӯзгорон ва дигар
кормандони соцаи маориф истифода бурда мешавад.
4. Муассисацои таълимк, дигар ташкилотцои соцаи маориф якҷоя бо
ташкилотцои хориҷк метавонанд тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
корхонацои муштарак таъсис дицанд.
БОБИ 8.
МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВК
Моддаи 67. Ҷавобгарк барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур
Шахсони воқек ва цуқуқк барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур бо
тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарк
кашида мешаванд.
Моддаи 68. Дар бораи аз эътибор соқит донистани Қонуни Ҷумцурии
Тоҷикистон «Дар бораи маориф»
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон аз 17 майи соли 2004 «Дар бораи маориф»
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, с. 2004, №5, мод. 345; с. 2005, №12,
мод. 655; с. 2006, №12, мод. 546; с. 2008, №6, мод. 465; с. 2009, №3, мод. 81; №5, мод.
336; №7-8, мод. 500; с. 2010, №7, мод. 566; с. 2011, №3, мод. 176) аз эътибор соқит
дониста шавад.
Моддаи 69. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмк мавриди амал қарор дода шавад.
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