
 

                              Замимаи 1 

     ба фармоиши Вазорати           
                                  тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии  

Ҷумҳурии Тоҷикистон   

                              аз “28” декабри  соли 2016, №19 

 

Низомнома  

дар бораи мукофотҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолии Вазорати 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии   аҳолии   Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

I. Қоидаҳои умумӣ 

 

 1. Низомномаи мазкур дар бораи  тартиби пешниҳод ва сарфароз 

гардонидан бо мукофотҳои  соҳавии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи  

иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои кормандони соҳаи ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ ба танзим медарорад. 

 2. Мукофотҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолии  вазорат аз Нишони 

сарисинагии  «Аълочии соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон», "Ифтихорномаи Вазорати тандурустӣ ва  ҳифзи иҷтимоии 

аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон", "Сипосномаи Вазорати тандурустӣ  ва 

ҳифзи иҷтимоии аҳолии   Ҷумҳурии Тоҷикистон" ва дигар намудҳои 

ҳавасмандгардонии моддӣ иборат мебошанд. 

 3. Ба мукофотҳои вазорат кормандони дастгоҳи марказӣ, Агентии 

давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, хадамотҳо,  муассисаҳои давлатӣ ва 

корхонаҳои воҳидии системаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии  

аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони дигар вазорату идораҳо, 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бетабаа, ки дар 

соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ  барои муваффақиятҳо, комѐбиҳои назаррас 

ва хизматҳои бисѐрсолаи бенуқсон дар соҳаи  ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 

саҳми арзанда гузоштаанд, пешбарӣ карда мешаванд. 

  4. Мукофотҳои вазорат дар соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бо қабули 

қарори дахлдори Комиссия  ва фармоиши Вазорати  тандурустӣ ва ҳифзи  

иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номзадҳо супорида мешаванд. 

 

II. Тартиби пешниҳодкунӣ  ва супоридани мукофотҳо 

 5. Пешбарии номзадҳо барои гирифтани мукофот аз ҷониби 

коллективҳои меҳнатӣ ва шахсони алоҳида (дар ҳолати мавҷуд набудани 

коллективи меҳнатӣ) сурат мегирад.  

 6. Пешниҳоди кормандони дастгоҳи марказӣ  то сатҳи сармутахассис 

аз ҷониби сардорони раѐсату шӯъбаҳо, сардорони раѐсату шӯъбаҳо ва 

бахшҳо бошанд, аз ҷониби муовини якум  ва муовинони вазир  

(сарпарастони соҳавӣ) амалӣ карда мешавад. 



 7. Пешбарии кормандони дастгоҳи марказии  хадамоту агентӣ ва 

сохторҳои маҳаллии онҳо, муассисаҳои давлатӣ, корхонаҳои воҳиди 

давлатии системаи вазорат танҳо бо пешниҳоди роҳбарони сатҳи якуми ин 

мақомот сурат мегирад. 
 

 

8.  Барои ҳар як шахси ба мукофот пешниҳодгардида дар коллективи 

меҳнатӣ варақаи пешбарӣ ба мукофот пур карда мешавад (замимаи 4). Дар 

варақа ному насаби шахси ба он пешниҳодшаванда аз рӯи ҳуҷҷатҳои 

тасдиқкунандаи шахсият, касбу вазифа, номи пурраи  корхона ва ѐ 

муассисае, ки дар он корманд фаъолияти меҳнатӣ дорад, нишон дода 

мешавад. Ҳамчунин, шарҳи мухтасари хизматҳои мушаххас, 

муваффақиятҳои меҳнатӣ, комѐбиҳо дар рушди соҳа ва дигар 

нишондиҳандаҳое, ки ба гирифтани мукофот ҳуқуқ медиҳанд, зикр 

мегардад. Дар варақа намуди мукофоти пешниҳодшаванда дарҷ карда 

мешавад. 

 9.   Варақаи пешбарӣ барои кормандони дастгоҳи марказии вазорат 

аз ҷониби сардорони раѐсату шуъбаҳо ѐ муовинони сарпарасти соҳа ба  

имзо расонида  мешавад. 

 10.   Варақаи пешбарӣ барои мукофотро роҳбари аввали муассиса ва 

раиси иттифоқи касабаи корхона имзо мекунанд ва мӯҳр мегузоранд. 

 11. Варақаи ба мукофот пешбарӣ намудани роҳбарони аввали 

ташкилоту муассисаҳои вазоратро аз рӯи тобеият роҳбарони мақомоти 

болоӣ мӯҳр ва имзо мегузоранд.  

 12. Ҳуҷҷатҳо бо забони давлатӣ пур карда мешаванд ва бояд ба 

талаботи Низомнома мутобиқ бошанд. Дар сурати риоя нагардидани 

талаботи ҷорӣ ҳуҷҷатҳо баргардонида мешаванд. 

 13. Ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда аз ҷониби Комиссияи вазорат оид ба 

баррасии пешниҳодҳо  ба мукофотҳо дида баромада мешавад. Комиссия аз 

рӯи натиҷаи баррасӣ қарори дахлдор қабул менамояд. 

 14. Мӯҳлати ниҳоии пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои мукофотонидани 

кормандон то 1 август ва 1 январи соли дахлдор  муқаррар карда мешавад. 

 15.  Дар сурати мутобиқ набудани ҳуҷҷатҳо барои як мукофот баъд 

аз баррасии Комиссия мукофоти пасттар муқаррар карда мешавад. 

 16.  Супоридани мукофот бо фармоиши Вазири тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии  аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал бароварда мешавад.  

 17.  Нишони сарисинагии «Аълочии соҳаи ҳифзи иҷтимоии  аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон», шаҳодатномаи шакли муқарраргардидаи он ва 

"Ифтихорномаи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии   

Ҷумҳурии Тоҷикистон", "Сипосномаи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи  

иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон" дар маросими тантанавӣ ба 

сарфарозшавандагон аз тарафи азири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 



аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ѐ муовинони вазир, сардорони раѐсатҳои 

сохторҳои вазорат дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, 

шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ супорида, эълон карда 

мешаванд. 

 18. Кормандоне, ки бо мукофотҳои соҳавии Вазорати тандурустӣ ва 

ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида 

шудаанд, дар сурати ҷиноят содир кардан ѐ ба кирдори интизомии вазнин 

роҳ додан, бо пешниҳоди сардорони дахлдори воҳидҳои сохтории дастгоҳи 

марказӣ ва сохторҳои таркибии вазорат тибқи қарори Комиссия бо 

фармоиши вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии  аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз мукофот маҳрум карда мешаванд. 

  
19.  Сарфароз гардонидани кормандони соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ѐ 

маҳрум намудан аз мукофоти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дафтарчаи меҳнатии корманд сабт карда 

мешаванд. 

 20.  Кормандони соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва шахсони дигар  бо 

мукофот такроран сарфароз гардонида намешаванд. Ҳангоми гум кардани 

мукофот ѐ шаҳодатномаи он, нусхаи дуюм дода намешавад. Ба тариқи 

истисно, нусхаи дуюми онҳо танҳо дар натиҷаи бо сабабҳои узрнок  

(сӯхтор, заминҷунбӣ, дигар офатҳои табиӣ ва ҳолатҳои фавқуллода) аз 

байн рафтани онҳо, ки шахси мукофотонидашуда пешгирӣ карда 

натавонист, бо қарори Комиссия ва пешниҳоди сардорони дахлдори 

воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ  ва сохторҳои таркибии вазорат 

такроран дода мешавад. 

 21. Дар ҳолатҳои истисноӣ новобаста аз шартҳои пешбинигардидаи  

Низомномаи мазкур бо пешниҳоди Вазири тандурустӣ ва ҳифзи аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин аст, барои натиҷаҳои меҳнатӣ Нишони 

сарисинагии «Аълочии соҳаи ҳифзи иҷтимоии  аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» дода шавад. 

 

III. Нишони сарисинагии  «Аълочии соҳаи ҳифзи иҷтимоии  

аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

  22. Нишони сарисинагии «Аълочии соҳаи ҳифзи иҷтимоии  аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» дорои нишон ва шаҳодатнома мебошад. Нишон аз 

ду қисм иборат буда, қисми асосии он шакли доирашакл буда, дар рӯи он 

тасвири рамзи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо навиштаҷоти «Аълочии соҳаи  ҳифзии иҷтимоии аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» насб карда шудааст. Дарозиаш 30 мм ва бараш 25 

мм – ро ташкил медиҳад. Қисми болоии он шакли паралеллопипед дошта, 

тасвири Парчами давлатии  Ҷумҳурии  Тоҷикистонро дорост. Ин қисм 



дарозии 15 мм ва бари 20 мм-ро дорад. Қисмҳо бо якдигар тавассути ду 

ҳалқача пайваст  мешаванд (замимаи 1).    

          Дар шаҳодатномаи он ному насаби шахси мукофотонидашуда, сана 

ва рақами фармоиши Вазорати  тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии  аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  дарҷ ѐфта, дар он вазир  имзо ва мӯҳр мегузорад 

(замимаи 2). 

 23. Нишони сарисинагии «Аълочии соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон » аз тарафи рости сина пас аз мукофотҳои давлатӣ, 

дар мавриди набудани онҳо дар ҷойи онҳо овехта мешавад. 

 24. Нишони сарисинагии «Аълочии  соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз рӯи натиҷаҳои фаъолияти пурсамар ба 

кормандон танҳо дар ҷашни давлатӣ Иди Истиқлолияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷашни соҳавӣ - Рӯзи кормандони соҳаи ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ дода мешавад.  

25.  Шаҳрвандон бо мукофоти  Нишони «Аълочии соҳаи  ҳифзи 

иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои нишондодҳои зерин 

сарфароз карда мешаванд: 

- барои муваффақият ва комѐбиҳои мушаххас дар фаъолияти 

меҳнатӣ; 

- барои маҳорати баланди касбӣ, таъмини самаранокии роҳу усулҳои 

корӣ ва натиҷаи ниҳоии он; 

 

- аз рӯи таҳияи санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ, тадқиқотҳои муфиди илмӣ дар 

соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, таҳияи дастурҳои методӣ, барномаҳои 

мухталиф; 

- барои мусоидати бевосита дар тайѐр намудани мутахассисони соҳаи 

вазорат, баланд бардоштани савияи донишу малакаи касбии кормандони 

ҷавон; 

- барои иштироки фаъолона ва баромад дар конфронсҳои илмӣ-

амалии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ; 

- барои хизматҳои шоѐни бенуқсон дар соҳаҳои вазорат; 

- барои навҷӯӣ ва эҷодкорона дар амал татбиқ намудани нақша ва 

барномаҳои таълимӣ дар муассисаҳои таълимии системаи вазорат; 

- барои дигар комѐбию дастовардҳои меҳнатӣ дар соҳаҳои вазорат. 

26.  Нишони «Аълочии соҳаи ҳифзи иҷтимоии  аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» бо шартҳои зерин дода мешавад: 

- агар шахс дар соҳаҳои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 

аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон на кам аз 10 сол собиқаи кории бефосила 

дошта бошад; 

          27. Онҳое, ки бо Нишони сарисинагии «Аълочии соҳаи ҳифзи 

иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон»  сазовор гардидаанд, такроран ба 

ин мукофот пешниҳод карда намешаванд. 



      IV.     "Ифтихорномаи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 

аҳолии   

                                       Ҷумҳурии Тоҷикистон" 

 

28. Ифтихорномаи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии  аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи тартиби дар Низомномаи мазкур 

муқарраргардида дода мешавад. 

29. Ифтихорномаи вазорат дорои бланки муқарраргашта мебошад, ки 

дар рӯи он тасвири Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, навиштаҷоти 

«Ифтихорнома»-ро дорост. Дар он ному насаби шахси ба мукофот  

сазоворгардида дарҷ ѐфта бо имзои Вазир ва мӯҳр тасдиқ мегардад 

- агар шахс дар соҳаҳои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 

аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон на кам аз 5 сол собиқаи кории бефосила 

дошта бошад; (замимаи 3). 

30. «Ифтихорнома»-и Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии  аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи натиҷаҳои фаъолияти пурсамар ба кормандон 

дар ҷашни Иди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷашни 

соҳавии  Рӯзи касбии кормандони соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ  дода 

мешавад. 31. Бо Ифтихорномаи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 

аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон такроран мукофотонидан мумкин аст. 

Фосилаи мазкур наметавонад аз 2 (сол) кам бошад.  

V.  "Сипосномаи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии  

аҳолии  

Ҷумҳурии Тоҷикистон" 

32.  Сипосномаи  Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси пешниҳоди роҳбарони ташкилоту 

муассисаҳо бо фармоиши Вазири тандурустӣ ва ҳифзи  иҷтимоии аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кормандон эълон карда мешавад. 

33. Барои кори пурсамар ва комѐбиҳо якчанд маротиба эълон намудани 

Сипосномаи  Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии  Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мумкин аст. 
 


