
ФАРМОНИ 

ПРЕЗИДЕНТИ  ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

«Дар  бораи  тасдиқи  Қоидаҳои гузаронидани  

 ҷойивазкунии (ротатсияи)  кадрҳои  роҳбарикунандаи 

  хизмати  давлатии Ҷумҳурии  Тоҷикистон» 
 

Мутобиќи    моддаи   261   Ќонуни    Љумҳурии   Тољикистон  «Дар   
бораи   хизмати   давлатї»   ва   моддаи   57    Қонуни   Љумҳурии   
Тољикистон    «Дар    бораи   санадҳои    меъёрии ҳуқуқї» ф а р м о н      м 
е д и ҳ а м: 

 

1. Қоидаҳои гузаронидани љойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои 
роҳбарикунандаи хизмати давлатии Љумҳурии Тољикистон тасдиқ карда 
шавад (замима мегардад). 

2. Роҳбарони мақомоти давлатї иљрои талаботи Қоидаҳои 
мазкурро таъмин намоянд. 

3. Фармони Президенти Љумҳурии Тољикистон аз 26 майи соли 
2011, №1074 «Дар бораи тасдики Қоидаҳои гузаронидани љойивазкунии 
(ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатии Љумҳурии 
Тољикистон» аз эътибор соқит дониста шавад. 

 
 

 Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон                             Эмомалӣ   Раҳмон 
 
ш. Душанбе 

22 июли соли 2019, №1328 
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Бо фармони Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
  аз 22 июли соли 2019, №1328 

тасдиқ шудааст 
 

Қоидаҳои 

гузаронидани  ҷойивазкунии  (ротатсияи) кадрҳои 

роҳбарикунандаи хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 
 

1. Қоидаҳои гузаронидани љойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои 

роҳбарикунандаи хизмати давлатии Ҷумҳурии Тољикистон (минбаъд 
Қоидаҳо) тартиби гузаронидани љойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои 

роҳбарикунандаи хизмати давлатии Ҷумҳурии Тољикистонро муқаррар 
менамояд. 

2. Ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати 

давлатии Ҷумҳурии Тољикистон (минбаъд - љойивазкунї) - таъин кардан 
бо риояи талаботи тахассусї ба дигар мансаби роҳбарикунандаи 
баробари хизмати давлатї дар ҳамон мақомоти давлатї ё дар дигар 
мақомоти давлатї мебошад. 

3. Ҷойивазкунї бо мақсадҳои зерин гузаронида мешавад: 
- истифодаи самараноки неруи касбии хизматчиёни давлатї; 
- таҳкими иқтидори кадрии мақомоти давлатї ё воҳидҳои сохтории 

онхо; 
- иљрои супоришҳои махсусан муҳими давлатї; 
- тайёр кардани кадрҳои роҳбарикунанда; 
- иваз шудани љои зисти доимии кадрҳои роҳбарикунанда; 
- таъин (интихоб) гардидани яке аз ҳамсарони дар хизмати давлатї 

фаъолияткунанда ба мансаб дар дигар маҳал;  
- пешгирии ҳолатҳои эҳтимолии содиркунии амалҳои коррупсионї 

ё бархўрди манфиатҳо. 
4. Принсипҳои асосии љойивазкунї инҳо мебошанд: 
- љойивазкунї ба мансабҳои категорияҳои баробар бидуни озмун; 
- љойивазкунии хизматчии давлатї ба мансабҳои давлатии 

мувофиқ; 
- љойивазкунї бо дар назар доштани риояи талаботи тахассусї ва 

натиљаи кор; 
- шаффоф ва холисона гузаронидани љойивазкунї; 
- таъмини кафолат ҳангоми гузароиидани љойивазкунї. 

5. Кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатии Ҷумҳурии 
Тољикистон (минбаъд - кадрҳои роҳбарикунанда) ин хизматчиёни 
давлатии сиёсї, хизматчиёни давлатии маъмурии категорияҳои олї, 
якум, дуюм, сеюм ва чорум буда, роҳбарии умумї ё бевоситаи мақомоти 
давлатї ё воҳидҳои сохтории онро анљом медиҳанд. 



6. Амали Қоидаҳои мазкур ннсбат ба кадрҳои роҳбарикунандаи 
категорияҳои олї, якум ва дуюми мақомоти марказї ва маҳаллии 
ҳокимияти давлатї татбиқ мегардад. 

7. Амали Қоидаҳои мазкур ҳамчунин нисбат ба кадрҳои 
роҳбарикунандаи категорияҳои олї, якум ва дуюм, ки то мавриди амал 
қарор гирифтани ин Қоидаҳо таъин гардидаанд ё бо сабаби 
азнавташкилдиҳї ё таљдиди мақомоти давлатї аз нав дар мансабҳои 
ишѓолнамудаашон таъин шудаанд, татбиқ карда мешавад. 

8. Қоидаҳои мазкур нисбат ба хизматчиёни давлатии сиёсї, 
хизматчиёни давлатии маъмурии категорияҳои сеюм, чорум, кадрҳои 
роҳбарикунандаи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, кадрҳои 
роҳбарикунандае, ки то синни ниҳоии дар хизмати давлатї будани онҳо 
то ду сол мондааст, агар дар қонунгузории соҳавї тартиби дигар 
пешбинї нашуда бошад, татбиқ намешавад. 

9. Ҷойивазкунии хизматчиёни ҳарбї ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
тибқи қонунгузории соҳавї амалї карда мешавад. 

10. Ҷойивазкунии хизматчиёни давлатие, ки таъини онҳо тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тољикистон хусусияти дуљониба дорад, бо 
риояи ҳамин Қоидаҳо амалї карда мешавад. 

11. Бо дастури Президенти Ҷумҳурии Тољикистон ё Ҳукумати 
Љумҳурии Тољикистон мумкин аст пеш аз муҳлати муқарраршуда 
љойивазкунї гузаронида шавад ё љойивазкунии дигар категорияҳои 
хизматчиёни давлатї гузаронида шавад, ки он ҳам бо риояи Қоидаҳои 
мазкур сурат мегирад. 

12. Ҷойивазкунї дохилнидоравї ва байниидоравї шуда метавонад. 

13. Ҷойивазкунии дохилиидоравї - ин љойивазкунии кадрҳои 
роҳбарикунанда дар ҳамон мақомоти давлатї аз як мансаб ба дигар 
мансаби баробар мебошад. 

14. Ҷойивазкунии байниидоравї - ин љойивазкунии кадрҳои 
роҳбарикунанда аз як мақомоти давлатї ба дигар мақомоти давлатї аз 
як мансаб ба дигар мансаби баробар мебошад. 

15. Ҷойивазкунии кадрҳои роҳбарикунанда бо фармон, фармоиш 
(қарор, амр)-и роҳбари мақомоти давлатї бо дар назар доштани 
манфиатҳои мақомоти давлатї дар панљ сол як маротиба гузаронида 
мешавад, агар қонунгузории соҳавї дигар муҳлати љойивазкуниро 
пешбинї накарда бошад. 

 
                      
 

2. ХУСУСИЯТЊОИ  ЉОЙИВАЗКУНЇ 
 
16. Ба маҳали дигар љойиваз намудани хизматчиёни давлатии 

маъюб, инчунин шахсоне, ки ба тарбияи кўдакони синни то 14, 
нигоҳубини падар ё модари танҳо машѓуланд, шахсоне, ки кўдакони 



маъюб доранд ва ё дар табобат мебошанд, танҳо бо розигии онҳо 
гузаронида мешавад. 

17. Ҷойивазкунии занони ҳомила ва шахсоне, ки дар рухсатї барои 
нигоҳубини кўдак мебошанд, пас аз як соли аз рухсатї баргаштан 
гузаронида мешавад. 

18. Дар маҳалҳои баландкўҳ ва маҳалҳои дорои шароити 
номусоиди табиї, иқлимї ва экологї љойивазкунї метавонад то ба охир 
расидани муҳлатҳои муқарраргардида гузаронида шавад. 

 
3. ВАЗИФАЊОИ  ХАДАМОТИ  КАДРЇ 

 
19. Хадамоти кадрии мақомоти давлатї бо мақсади ташкил ва 

гузаронидани љойивазкунї вазифаҳои зеринро иљро менамояд: 
- тибқи замимаи 1 Қоидаҳои мазкур рўйхати кадрҳои 

роҳбарикунандаи мақомоти давлатии дар соли минбаъдаи тақвимї ба 
љойивазкунї фаро гирифташавандаро таҳия менамояд; 

- дар муҳлати як моҳ то санаи баргузории љойивазкунї 
хизматчиёни давлатии љойивазшавандаро хабардор менамояд; 

- ҳамасола мониторинги натиљаи љойивазкуниро гузаронида, 
мувофиқи замимаи 2 рўйхати кадрҳои роҳбарикунандаро, ки дар соли 
љорї ба љойивазкунї фаро гирифта шудаанд, тартиб дода, ба роҳбари 
мақомоти давлатї пешниҳод мекунад; 

- дигар тадбирҳоро вобаста ба гузаронидани љойивазкунї амалї 
менамояд. 

 
4.МУRАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ 

 
20. Мақомоти давлатї ҳар сол дар моҳи декабр мувофиқи замимаи 

2 рўйхати кадрҳои роҳбарикунандаи дар соли љорї ба љойивазкунї 
(дохилиидоравї ва байниидоравї) фаро гирифташавандаро тартиб ва 
мувофики замимаи 1 рўйхати кадрҳои роҳбарикунандаи мақомоти 
давлатии дар соли минбаъдаи тақвимї ба љойивазкунї фаро 
гирифташавандаро тасдиқ намуда, ба мақоми ваколатдори соҳаи 
хизмати давлатї дар шаклҳои хаттї ва электронї пешниҳод менамоянд. 

21. Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатї дар муҳлати як 
моҳ мувофиқи замимаи 3 рўйхати тавсиявии кадрҳои роҳбарикунандаи 

мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тољикистонро, ки дар соли минбаъдаи 
тақвимї ба љойивазкунии байниидоравї фаро гирифта мешаванд, 
тартиб дода, онро ба мақомоти дахлдори давлатї љиҳати анљом додани 
љойивазкунї ирсол менамояд. 

22. Бо хизматчиёни давлатие, ки таҳти љойивазкунї қарор 
мегиранд, тибқи тартиби муқарраргардида шартнома (қарордод)-и 
меҳнатї баста мешавад. 

23. Дар ҳолати таѓйир ёфтани уҳдадорихои мансабии шахсони ба 
љойивазкунї фаро гирифташуда онҳо ба курси тайёрии назариявї ва 



таљрибавии такмили ихтисоси мутобиқ ба вазифаҳои воҳиди сохтории 
нав љалб карда мешаванд. 

24. Харољот барои шахсоне, ки тибқи љойивазкунї ба маҳалли 
дигар (вилоят, шаҳр, ноҳия) фиристода шудаанд, тибқи тартиби 

муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тољикистон 
љуброн карда мешавад. 

25. Агар дар љои кори нав ба хизматчии давлатї ва аъзои оилаи ў 

мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тољикистон манзили истиқоматї људо 
карда нашавад, манзили ишѓолнамудаи онҳо дар хонаҳои фонди 
манзили давлатї нигоҳ дошта мешавад. 

26. Роҳбарони мақомоти давлатї барои гузаронидани љойивазкунї 
масъулияти шахсї доранд. 

27. Баҳсҳои вобаста ба гузаронидани љойивазкунї аз љониби 
роҳбари мақомоти давлатї якљоя бо кумитаи иттифоқи касаба, 
мақомоти болої, мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатї ё бо 
тартиби судї ҳал карда мешаванд. 

28. Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатї ҳамасола моҳи 
феврал оид ба натиљаи баргузории љойивазкунї дар соли гузашта ба 

Президенти Ҷумҳурии Тољикистон гузориш пешниҳод менамояд. 
 
 
 

                                                                                                             
  



Замимаи 1 

ба Қоидаҳои гузаронидани ҷойивазкунии 
(ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи  хизмати 

давлатии  Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 
 

                                                                                                                  «Тасдиr менамоям» 
                                                                               ______________________________________________ 

                                                        ______________________________________________ 
                                                 мансаб, ном, номи падари роҳбари маrомоти давлатї 

 
                             _______________________________ 

(имзо) 

                           «___» _________________соли 20____ 
 
 

 

                                             Рӯйхати 
кадрҳои  роҳбарикунандаи__________________________________________________ 

                 (номи мақомоти давлатӣ 
 

ки дар соли ______ ба ҷойивазкунӣ фаро гирифта мешаванд 
 

Рр/т 
 
 

Насаб, ном 
ва номи 
падар 

 
 

Мансаби 

ишғолнамуда 
категорияи он 
ва санаи 
таъин 

 
 

Рӯз, моҳ, 
сол ва ҷойи 
таваллуд 

 
 

Таҳсилот, 
ном ва 
соли 
хатми 
муассисаи 

таълимӣ, 
ихтисос 

 
 

Намуди ҷойивазкунӣ Эзоҳҳ 

     Дохили 

иидоравӣ 

Байни-

идоравӣ 

 
 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1        

2        

3        

4        

5        

                                                                                       
                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           



Замимаи 2 

                                                                     ба Қоидаҳои гузаронидани ҷойивазкунии 
                                                               (ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи  хизмати 

                                                                     давлатии  Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 
 
 

                                         Рӯйхати 
кадрҳои роҳбарикунандаи__________________________________________________ 

  (номи мақомоти давлатӣ 
 

ки дар соли ______ ба ҷойивазкунӣ фаро гирифта шудаанд 
 

Рр/
т 
 
 

Насаб, 
ном ва 
номи 
падар 

 
 

Мансаби 

ишғолнаму
да 
(то 

ҷойивазкун

ӣ) 
категорияи 
он, санаи 
таъин 

 
 

Рӯз, моҳ, сол 

ва ҷойи 
таваллуд 

 
 

Таҳсилот, 
ном ва соли 
хатми 
муассисаи 

таълимӣ, 
ихтисос 

 
 

Мансаби 
таъиншуда 
(баъди 
ҷойиваэкунӣ) 
категорияи он, 
санаи таъин 

 
 

Намуди ҷойивазкунӣ Ээзоҳ 

Дохили 
идоравї 

Байни 
идоравї 

1         

2         

3         

4         

5         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Замимаи 3 
 

ба Қоидаҳои гузаронидани ҷойивазкунии 
(ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи  хизмати 

давлатии  Ҷумҳурии Тоҷикистон 
  

 

                                    Рӯйхати 
тавсиявии кадрҳои роҳбарикунандаи мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар соли ______ ба 

ҷойивазкунии байниидоравӣ пешниҳод карда мешаванд 
 

Р/т Насаб, ном ва 
номи падар 

Мансаби 

ишғолнамуда (то 

ҷойивазкунӣ), 
категорияи он, 

санаи таъин 

Рӯз, моҳ, сол 

ва ҷойи 
таваллуд 

Таҳсилот, ном ва соли 
хатми муассисаи 

таълимӣ, ихтисос 

Мансаби ба 

ҷойивазкунӣ 
тавсияшаванда, 
категорияи он 

ЭЭзоҳ 

1 2 3 4 5 6 7 

2       

3       

4       

5       

 


