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1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 

 

1.1. Қоидаҳои мазкури тартиботи дохилии меҳнатии (минбаъд – Қоидаҳо) 

Ташкилоти ҷамъиятии «Ҳамсол ба ҳамсол» санади меъѐрии дохилии ташкилот 

(иттиҳодия) мебошанд, ки мутобиқи қонунгузории меҳнатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъѐрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

тартиботи дохилии меҳнатӣ дар ташкилотро танзим менамоянд: тартиби қабул ва 

аз кор озод кардани кормандон, низоми кор ва истироҳати кормандон, ҳуқуқ ва 

ӯҳдадориҳои Корфармо ва Корманд, дигар масъалаҳои марбут ба муносибатҳои 

меҳнатӣ дар ташкилот.   

1.2. Сиѐсати мазкур аз тарафи Маҷлиси умумӣ тасдиқ мегардад ва он нисбати 

ҳамаи кормандони ташкилот татбиқ мегарданд. 

1.3. Шинос намудани кормандон ҳангоми қабул намудан ба кор бо сиѐсати 

маъмурии ташкилот ҳатмӣ мебошад. 

1.4. Сиѐсат бояд дар идораи ташкилот дар ҷойи намоѐн овезонида шаванд ва 

барои шиносоӣ ва хондан ба ҳама дастрас бошанд. 

 

2. ИТТИЛООТИ УМУМӢ ОИД БА ТАШКИЛОТИ ҶАМЪИЯТИИ  

«ҲАМСОЛ БА ҲАМСОЛ» 

 

2.1. Ташкилоти ҷамъиятии «Ҳамсол ба ҳамсол» ташкилоти ҷамъиятии ихтиѐрии 

худидоракунӣ, ғайритичоратӣ ба ҳисоб рафта, мақсад ва вазифаҳои он тибқи 

Оиннома, Сарқонуни Ҷумхурии Тоҷикистон, Қонун "Дар бораи иттиходияҳои 

ҷамъиятӣ" ва дигар санадҳои меъѐрии ҳуқуқии байналмиллалие, ки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, амалӣ мегарданд. 

2.2. Мақсади Ташкилот чунин аст: 

Тарғиби тарзи ҳаѐти солим, баланд бардоштани сатҳи маълумотнокии 

кудакон ва наврасону ҷавонон, мусоидат ба татбиқи ҳуқуқу манфиатҳои онҳо, 

ҳифзи саломатӣ, таъмини баробарии гендерӣ ва фароҳам овардани шароит ва 

имкониятҳои баробар барои беҳтар намудани вазъи иҷтимоию иқтисодии ҷомеа. 
 

2.3. Ташкилот мутобиқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумхурии Тоҷикистон 

барои ноил шудан ба мақсаду вазифаҳои худ чунин намудҳои фаъолиятро  амалӣ 

менамояд: 

- мусоидат ба татбиқи бо самари сиѐсати давлатии ҷавонон; 

- расонидани маълумот ба наврасон ва ҷавонон оид ба масъалаҳои ҳифзи 

саломатӣ рушди варзиш ва пешгирии омилҳои номатлуб дар ҷомеа; 

- тарбия намудани наврасон ва ҷавонон дар руҳияи ватандустӣ ва пос 

доштани таърих, фарҳанг ва адабиѐти ватан, арзишҳои миллӣ, эҳѐи ҳунарҳои 

мардумӣ ва ба ин васила талқин додани ҳуввияти миллӣ дар онҳо; 



3 

 

- таҳия, коркард ва татбиқи барномаҳои омӯзишӣ аз руи усули «ҳамсол ба 

ҳамсол» дар сатҳи маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ, байнамиллалӣ ва мутаҳид 

намудани ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҷиҳати истифодаи усули «ҳамсол ба ҳамсол» ва 

стандартҳои он; 

- таҳия ва татбиқи барномаҳои гуногуни омӯзишӣ ҷиҳати рушди ҷомеа;  

- мусоидат ба истифодаи стандартҳои байналмиллалии омӯзишӣ; 

- рушди ҳамкориҳо бо сохторхои давлатӣ, ғайридавлатӣ, мақомоти 

худидоракунии маҳаллӣ, ташкилотҳои тиҷоратию ғайритиҷоратӣ ва ВАО; 

- иштирок дар татбики барномаҳои давлатӣ ва фармоишҳои иҷтимоӣ; 

- мусоидат ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ, тиббӣ, маданӣ ва 

фарҳангии    наврасону ҷавонон; 

- мусоидат ба татбиқи босамари ҳуқуқҳои наврасону ҷавонон ва иштироки 

онҳо дар ҷараѐни қабули қарорҳо; 

- мусоидат ба баланд бардоштани сатҳи маълумотнокию солимии ҷомеа, 

танзими оила, солимии репродуктивӣ, пешгирии бемориҳое, ки бо роҳи алоқаи 

ҷинсӣ мегузаранд ва мубориза бар зидди ВНМО/БПНМ ҷиҳати ҳифзи саломатии 

кудакон, наврасон, ва ҷавонон; 

- ҷалб намудани ҷавондухтарон ва расонидани ѐрии бевосита дар амалӣ 

намудани ҳуқуқҳои онҳо дар интихоби озоди касб ва ба ин васила пешгирӣ 

намудани омилҳои номатлуб дар ҷомеа; 

- пешгирӣ ва мубориза бар зиддӣ падидаҳои номатлуби ҷомеа: истеъмол ва 

паҳн намудани маводи муҳаддир, худкушӣ, фоишагрӣ, оилабарпокунии барвакт, 

ба воситаи расонидани ѐрии хайрхоҳона, маҳрамонаю равонӣ ва ғайра тавассути 

омӯзишҳо ва корҳои фахмондадиҳию таблиғотӣ дар ҷомеа; 

- ҳамгироӣ ва рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо марказхои илмӣ, 

маданӣ бо мақсади еҳѐ намудани ҳунарҳои халқӣ, таъсиcи курсҳои омӯзишии 

касбӣ ва ѐрии хамаҷониба ба ҷавононе, ки ба фаъолияти инфиродӣ, меҳнатӣ ва 

тиҷоратӣ машғуланд; 

- мусоидат ба рушди сохибкорӣ ва сайѐҳӣ, бо ҷои кор таъмин намудани 

ҷавонон;  

- иштирок дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмиллалӣ барои гирифтани 

фармоишҳои иҷтимоӣ, грантҳо, ҷоизаҳо, стипендияҳо ва дигар афзалиятҳо; 

- пурсиши афкори умум тариқи баргузор намудани тадқиқотҳои иҷтимоӣ ва 

ташкили базаи иттилоотию машваратӣ; 

- пешгирӣ ва роҳ надодани фишору маҳдудиятҳо нисбати наврасону 

ҷавонон дар ҷомеа ва оила; 

- расонидани ѐрии башардустона ба оилаҳои камбизоат, табақаҳои 

ниѐзманд; 

- ба сарпарастӣ гирифтани муассисаҳои томактабӣ ва муассисаҳои 

таҳсилоти миѐнаи умумӣ, хонаи кудакон, ҷамъиятҳои нобиноѐн ва маъюбон; 

- дар асоси қонунҳои ҷорӣ ва дар асоси иҷозатнома, мусоидат ба ташкил 

намудани марказҳои таълимӣ бо максади ба ҷавонон, наврасон ва кудакон 

омӯзонидани забонҳои хориҷӣ; 

- ташкили гуруҳҳои ихтиѐрӣ барои татбиқи мақсадҳои Оинномавӣ; 
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- мусоидат ба рушди фаъолияти ихтиѐрӣ; 

- ба амал баровардани дигар намуди фаъолияте, ки ба қонунгузории 

амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифат намекунанд. 

 

3. КОРМАНДОНИ ҲАЙАТИ ШАХСИИ ДОИМИИ ТАШКИЛОТ 

3.1. Кормандони ҳайати шахсии доимии ташкилот аз инҳо иборат аст: 

 Сарвари иҷроия; 

 Сармуҳосиб; 

 Менеҷери барномавӣ. 

3.2. Дар сурати ҷалб намудани кормандони ҳайати шахсии иловагӣ, ба банди 3.1. 

Қоидаҳои мазкур тағйироти дахлдор ворид карда мешаванд. 

3.3. Ҳангоми татбиқи лоиҳаҳо, ташкилот дар асоси қарордод коршиносон 

(экспертҳо) ва мушовиронро тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват 

менамояд. 

3.4. Сиѐсати мазкур танҳо нисбати кормандони ҳайати шахсии Ташкилот татбиқ 

карда мешаванд. Фаъолияти коршиносон ва мушовирон, инчунин шахсоне, ки 

барои анҷом додани хизматрасониҳои якдафъаина ҷалб карда мешаванд, дар 

асоси Шартнома оид ба хизматрасонӣ сурат мегирад. 

 

4. СИЁСАТ НИСБАТИ ҲАЙАТИ КОРМАНДОН 

 

4.1. Ташкилоти ҷамъиятии “Ҳамсол ба ҳамсол” дар асоси, Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  "Дар бораи иттиҳодияҳои 

ҷамъиятӣ" ва дигар санадхои меъѐри-ҳуқуқӣ, ҳамчунин меъѐрҳои санадҳои  

байналмилалие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, Оиннома ва 

Сиѐсати маъмурии мазкур фаъолият менамояд.  

 

4.2. Принсипҳои асосии фаъолият/арзишҳо: 

- мустақилият. Ташкилот, ҳудудҳои ташкилии худро мустақилона мутобиқи 

оинномаи худ ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд, 

фаъолияти (кори) худро муроқибат ва назорат менамояд ва барои фаъолияти худ 

ба таври оммавӣ ҳисобот медиҳад. 

- кордонӣ (профессионализм). Кормандони ташкилот дорои донишу таҷрибаи 

баланди корӣ дар самти сиѐсати давлатии ҷавонон ба ҷомеъаи шаҳрвандӣ 

мебошанд. Ҳар як корманд нақши худро дарк менамояд ва қодир аст моҳияти 

фаъолияти худро ба ҳар як инсон расонад. Кормандони ташкилот ҳангоми 

анҷомдиҳии фаъолияти худ беғаразӣ нишон дода, қодиранд ба тағйирот дар 

самтҳои афзалиятноки фаъолияти ташкилот эътино намоянд ва ҳифзи иттилооти 

шахсиро риоя менамоянд. 
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- шаффофият. Ташкилот аз фаъолияти худ ба аҳли ҷомеа иттилоот медиҳад, аз 

ҷумла истифодаи захираҳои молиявӣ тавассути ҳисоботу интишороти умумӣ ва 

махсус, фаъолияти саҳифаи электронӣ дар интернет ва воситаҳои ахбори омма.  

Шаффофияти фаъолият ҳамчунин шаффофият дар сиѐсати дохилии кадриро дар 

бар мегирад. 

- баробарӣ ва роҳ надододан ба табъиз. Кормандони ташкилот ҳангоми 

анҷомдиҳии фаъолият нисбати ҳар шахс муносибати баробар доранд, ки ҳама 

гуна табъизро бо нишонаи ҷинс, забон, синну сол, қобилияти ҷисонӣ ва рӯҳӣ, 

мақоми иҷтимоӣ, маҳалли истиқомат, мансубияти миллӣ (нажодӣ), этникӣ, динӣ 

(мазҳабӣ) ва ғайра истисно менамояд. 

4.3. Ташкилот принсипҳои мазкурро ҳамчунин ҳангоми татбиқи сиѐсати кадрӣ 

низ риоя менамояд. 

 

5. ТАРТИБИ БА КОР ҚАБУЛ НАМУДАНИ КОРМАНДОН 

5.1. Ба кор қабул намудани кормандон дар асоси аризаи хаттии Корманд сурат 

мегирад. Ҳангоми ба ташкилот ба кор қабул намудан байни Корманд ва 

Корфармо шартномаи меҳнатии хаттӣ баста мешавад, ки он дар ду нусха тартиб 

дода мешавад. Ҳар як нусха аз ҷониби тарафҳо (Корфармо ва Корманд) ба имзо 

расонида мешавад, як нусхаи он ба Корманд супурда мешавад, нусхаи дуюм дар 

ташкилот боқӣ мемонад. 

5.2. Ҳангоми ба кор қабул кардан Корфармо метавонад аз Корманд ба қадри 

зарурат ҳуҷҷатҳои зеринро талаб намояд: 

 Диплом ѐ дигар ҳуҷҷат оид ба таҳсилот; 

 Шиносномаи тасдиқкунандаи шахсият; 

 Тарҷумаи ҳол; 

 Дафтарчаи меҳнатии тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба 

расмият даровардашуда, ғайр аз ҳолатҳои бори аввал ба кор даромадан ѐ 

дар ду (чанд) ҷой кор кардан ва дигар ҳуҷҷатҳое, ки дар қонунгузории 

миллӣ пешбини гардидааст. 

5.3. Барои баҳодиҳии (арзѐбии) дараҷаи тахассус ва сифатҳои кордонии Корманд 

ба ӯ пешниҳод карда мешавад, ки аз ҷойи кори пештарааш тавсиянома, инчунин 

шарҳи мухтасари таҷрибаи корӣ, ки дар он иттилоот оид ба кори қаблан 

иҷронамуда, мавҷудияти малакаи иловагии кор ва таҳсилоти иловагӣ, дараҷаи 

дониши забонҳои хориҷӣ, техникаи компютерӣ, техникаи коргузорӣ зикр карда 

мешаванд, манзур намояд. 

5.4. Далели ба кор қабул намудани Корманд бо санади корфармо ба расмият 

дароварда мешавад.  

5.5. Ҳангоми ба кор қабул намудан барои Корманд метавонад мӯҳлати санҷишӣ 

ба муддати аз як то се моҳ муқаррар карда шавад. 
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5.6. Фавран баъди ба кор қабул намудани Корманд Корфармо ӯҳдадор аст ӯро бо 

Сиѐсати маъмурии Ташкилот, бо шароити кор ва техникаи бехатарӣ дар ҷойи кор 

шинос намояд. 

5.7. Маблағи музди меҳнат, ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои Корманд ва Корфармо дар 

шартномаи меҳнатӣ, ки бо Корманд баста мешавад, зикр карда мешаванд. 

5.8. Музди меҳнат (маош) ба корманд ду маротиба дар санаи 15 ва 30-умм ҳар 

моҳ, ба истиснои дигар ҳолатҳое, ки Сиѐсат пешбинӣ намудаанд, пардохт 

мешавад.  

6. ИНТИХОБ ВА НАЗОРАТИ ҲАЙАТИ КОРӢ 

  

6.1. Қабули кормандон ба ҷойҳои кории холӣ ба шакли шаффоф, демократӣ ва 

ошкоро баргузор мегардад. Умуман сиѐсати зидди непотизмӣ ТҶ “Ҳамсол ба 

ҳамсол” иҷозат намедиҳад, ки аъзоѐни оила ҳамчун корманд қабул гарданд. Аммо 

агар аъзои оила ба вазифаи эълонгардида даъвогар бошад ва ҳақиқатан сазовори 

ин вазифа бошад, ин ҳолат истисноӣ шуда метавонад ва роҳбарияти ТҶ “Ҳамсол 

ба ҳамсол” бояд барои ин асоси хаттӣ пешниҳод намояд. Дилхоҳ аъзои оилаи 

корманди ТҶ “Ҳамсол ба ҳамсол”, ҳангоми равиши интихоб, бояд 

хешудаборияшро қайд намояд.  

6.2. Ба ҳамкорони собиқ ва ѐ дустони ҳайати корӣ дар баробари дигар номзадҳо 

аҳамияти баробар дода мешавад. Кормандони ТҶ “Ҳамсол ба 

ҳамсол”наметавонанд аҳамияти хосро ба дӯстон, ҳамкорони собиқ ва ѐ дигар 

шиносони худ талаб намоянд. Дар чунин ҳолат кормандони ТҶ “Ҳамсол ба 

ҳамсол” метавонанд ба рӯихати шахсони машваратдеҳ ворид гарданд. 

6.3. Барои ҳар ҷой ва ѐ вазифаи кории холӣ ба Комиссияи озмуни афзалияти 

махсус дода мешавад. Агар номзади мувофиқ дар байни Комиссияи озмуни пайдо 

нагардад, тасмими интихоб аз берун гирифта мешавад. Эълонот дар шакли хаттӣ 

тартиб дода шуда дар он номгӯи вазифа, қайди кӯтоҳи ӯҳдадориҳои хизматӣ ва 

талабот ба дараҷаи ихтисос, шароитҳои гузаронидани озмун ва муҳлати охирин 

барои пешниҳоди ҳуҷҷатҳо нишон дода мешавад. Эълон дар сомонаи расмии 

СММ www.untj.org, www.y-peer.tj ва дар саҳифаи шабакаи иҷтимоии ТҶ “Ҳамсол 

ба ҳамсол” дар Facebook, инчунин дар ҷойҳо/ташкилотҳое, ки дар он имкони 

пайдо гардидани номзадҳои зарурӣ баланд аст, интишор мегардад. Таблиғотро 

инчунин дар рӯзномаҳо низ нашр кардан мумкин аст. Сарвари Иҷроия барои 

омода сохтани таблиғот, маслиҳат додан доир ба ҷойҳои нашр  ва назорат аз рӯи 

паҳннамоии он ҷавобгӯ мебошад.   

6.4. Ҳуҷатхое, ки баъди итмоми мӯҳлат пешниҳод мегарданд, дида баромада 

намешаванд. Як корманд, ки аз тарафи Сарвари Иҷроия вазифадор карда мешавад, 

ҳуҷҷатҳои қабул гардидаро назорат менамояд, то ба талаботҳои муқарраргардида 

ҷавобгӯ бошанд. Ғайр аз ин Комиссияи озмуни ҳуҷҷатҳоеро, ки аз интихоботи 

http://www.untj.org/
http://www.y-peer.tj/
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аввала гузаштаанд, дида мебароянд.  Ин марҳила гузоштани + ва ѐ  -  дар варақаи 

махсуси интихоботӣ-ро дар бар мегирад. Баъд аз ба даст овардани баҳогузорӣ 

довталабон барои марҳилаи мусоҳиба интихоб мегарданд. Комиссияи озмуни 

мусоҳибаро мегузаронад. Пеш аз марҳилаи мусоҳиба саволномаҳо омода гардида, 

сипас ба ҳамаи довталабон саволҳои якхела дода мешавад. Саволҳои иловагии 

тавзеҳотиро дар вақти мусоҳибаи индивидуалӣ додан мумкин аст. Дар охири 

мусоҳибаи бо довталабон иборат аз 4 то 6 нафар, ду довталаби №1 ва №2 муайан 

менамояд. Комиссияи озмунӣ тавсияи довталаби №1-ро дида мебароянд. Агар 

тавсия ба таври кофӣ хуб бошад, пас ба довталаб шартнома пешниҳод мегардад. 

Агар тавсия хуб набошад, пас ин равиш бо довталаби №2 такрор мегардад. Дар 

ҳолате агар бо довталаби №2 мушкилие рух диҳад, пас Комиссияи озмунӣ бояд 

оид ба гузаронидани эълони такрорӣ дар бораи ҷои кори холӣ, тасмим гирад. Баъд 

аз интихоби дурусти номзад, Комиссияи озмунӣ дигар номзадонеро, ки интихоб 

нашудаанд (тариқи  нома, зангҳои телефонӣ) хабардор месозад.  

 

7. ТАРТИБИ ҚАТЪ НАМУДАНИ ШАРТНОМАИ МЕҲНАТӢ 

 

7.1. Шартномаи меҳнатӣ метавонад танҳо дар ҳолатҳое, ки қонунгузории 

меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, қатъ карда шавад. 

7.2. Корманд ҳуқуқ дорад шартномаи меҳнатиеро, ки ба мӯҳлати номуайян 

(бемӯҳлат) баста шудааст, ба тариқи ду ҳафта пештар огоҳ кардани Корфармо 

қатъ намояд. Баъди ба охир расидани мӯҳлати зикргардида Корманд ҳуқуқ дорад 

корро қатъ кунад. Дар ин ҳолат, Корфармо ӯҳдадор аст ба Корманд дафтарчаи 

меҳнатии ӯро диҳад ва ҳисобҳоро бо ӯ баробар кунад. Корманд ҳамчунин 

метавонад корро қабл аз ба охир расидани ин мӯҳлат (ду ҳафта) низ бо мувофиқаи 

Корфармо қатъ намояд.  

7.3. Шартномаи меҳнатии мӯҳлатнок бо талаби Корманд дар ҳолати беморӣ ѐ 

маъюбии ӯ, ки ба иҷрои кор мувофиқи шартнома монеъ мешаванд, аз ҷониби 

маъмурият вайрон карда шудани қонунгузории меҳнат, шартномаи коллективӣ ѐ 

меҳнатӣ, инчунин бо сабабҳои дигари узрноке, ки қонунгузории амалкунандаи 

меҳнат пешбинӣ намудааст, бекор карда мешавад.   

7.4. Ҳангоми қатъ кардани шартномаи меҳнатӣ Корманд ӯҳдадор мешавад ҳамаи 

арзишҳои моддӣ, ҳуҷҷатҳо ва дигар амволи ташкилотро, ки ӯ барои иҷрои 

ӯҳдадориҳои меҳнатиаш гирифтааст, бо санади супоридан (акт прием передачи) 

ба ташкилот бозгардонад. 

7.5. Далели қатъ кардани шартномаи меҳнатӣ бо фармоне, ки Сарвари иҷроия 

интишор менамояд, ба расмият дароварда мешавад. 
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7.6. Сарфи назар аз сабабҳои қатъ кардани шартномаи меҳнатӣ, Корфармо 

ӯҳдадор аст дар рӯзи аз кор хориҷ шудан ба Корманд дафтарчаи меҳнатии ӯро 

диҳад ва ҳама гуна ҳисоббаробаркуниҳои заруриро бо ӯ анҷом диҳад. 

7.7. Рӯзи охирини ба кор баромадани Корманд рӯзи аз кор озод кардани ӯ 

ҳисобида мешавад. 

 

8. ҲУҚУҚ ВА ӮҲДАДОРИҲОИ КОРМАНД 

 

Корманд ба инҳо ҳуқуқ дорад: 

8.1. Ба ӯ пешниҳод намудани коре, ки дар шартномаи меҳнатӣ зикр карда 

шудааст. 

8.2. Сари вақт ва пурра ба ӯ пардохтани музди меҳнате, ки дар шартномаи 

меҳнатӣ зикр гардидааст. 

8.3. Гирифтани маълумоти пурра ва боэътимод оид ба шароити меҳнат дар 

ташкилот. 

8.4. Шинос шудан бо Оиннома, Сиѐсат ва дастурамалҳое, ки дар ташкилот амал 

мекунанд. 

8.5. Рухсатии меҳнатии ҳарсолаи пардохтшаванда тибқи Кодекси меҳнати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон.  Барои соли аввали кор рухсатии меҳнатӣ на пештар аз 11 

моҳи кор пешниҳод карда мешавад. 

8.6. Ҷуброн намудани зарари бевоситаи воқеие, ки ба Корфармо расонида 

шудааст, ба андозаи на бештар аз музди меҳнати миѐнаи моҳона, ба истиснои 

масъулияти пурраи моддии Корфармо, ки дар Кодекси меҳнати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст.  

8.7. Такмили ихтисос ва малакаи касбии кормандон дар доираи ташкилот. 

Корманд ҳуқуқ дорад дар чорабиниҳои оид ба такмили ихтисос, ки берун аз 

ташкилот гузаронида мешаванд, аз ҳисоби маблағҳои молиявии худӣ ѐ бо даъват 

ва аз ҳисоби маблағҳои моливии ташкилкунандагони чорабиниҳои мазкур 

иштирок намояд. Кормандони ташкилот ҳуқуқ доранд дар чорабиниҳои омӯзишӣ 

ва дигар чорабиниҳое, ки бо сафарҳо берун аз ҳудуди кишвар алоқаманд 

мебошанд, танҳо бо иҷозати шифоҳӣ\хаттии Сарвари иҷроияи ташкилот иштирок 

намоянд. Мӯҳлати умумии ҳузур надоштан дар ҷойи кор дар ҳолати иштирок дар 

чорабиниҳои омӯзишӣ наметавонад соле аз 20 рӯзи корӣ бештар бошад. Зиѐда аз 

мӯҳлати мазкур ҳузур надоштан аз ҳисоби рухсатии пардохтнашавандаи корманд 

(рухсатӣ бе нигоҳ доштани музди меҳнат) бо мувофиқа ва иҷозати Корфармо 

имконпазир мебошад. 

8.7. Муносибати эҳтиромона аз ҷониби Корфармо ва дигар кормандони ташкилот. 

8.8. Ба Корфармо пешниҳод намудани баѐноти хаттӣ дар хусуси ба кор 

набаромадан, иҷро накардан ѐ босифат иҷро накардани ӯҳдадориҳои меҳнатии ба 
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зиммаи ӯ вогузоркардашуда, риоя накардани интизом ѐ роҳ додан ба дигар 

камбудиҳо дар соҳаи меҳнат. 

8.9. Ҳуқуқҳои дигаре, ки дар Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

Кормандон муқаррар карда шудаанд. 

 

Корманд ӯҳдадор аст: 

8.10. Қонунгузории меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қоидаҳои тартиботи 

меҳнатии дохилӣ, қоидаҳои техникии муқарраргардида, талабот оид ба ҳифзи 

меҳнат, техникаи бехатарӣ, санадҳои корфармо ва дигар дастурҳо марбут ба 

вазифаҳои меҳнатии Корманд риоя намояд.  

8.11. Бо Корфармо, аъзои коллективи меҳнатӣ, мизоҷони ташкилот, дигар 

шахсоне, ки Корманд дар ҷараѐни кор бо онҳо иртибот менамояд, муносибати 

эҳтиромона дошат бошад.  

8.12. Вазифаҳои меҳнатии худро, ки дар шартномаи меҳнатӣ пешбинӣ 

гардидаанд, поквиҷдонона ва дар ҳаҷми пурра иҷро намояд. 

8.13. Тартиби муқарраргардидаи нигоҳдории ҳуҷҷатҳо, арзишҳои моддӣ ва дигар 

амволи ба ӯ вогузоркардашудаи ташкилотро риоя намояд. 

8.14. Компютерҳои инфиродӣ, техникаи коргузорӣ ва дигар таҷҳизоти 

ташкилотро тибқи таъинот ва самаранок истифода намояд, нисбати амволи 

мазкур эҳтиѐткорона муносибат намояд, дигар захираҳои моддиро оқилона ва аз 

рӯи таъинот сарф намояд.  

8.15. Дидаю дониста бо амалҳои худ ба обрӯю эътибори ташкилот зиѐн нарасонад. 

8.16. Корфарморо дар хусуси сабабҳое, ки ба Корманд барои дуруст иҷро кардани 

ӯҳдадориҳои ӯ монеъ мешаванд ва сабабҳои ба кор набаромаданаш хабардор 

созад. 

8.17. Барои иҷро накардани ӯҳдадориҳои меҳнатии худ ва вайрон кардани 

қонунгузории меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон, муқаррароти Оиннома ва Сиѐсати 

маъмурӣ, дастурамалҳо ва дигар санадҳои ташкилот масъулият дошта бошад.   

8.18. Барои дидаю дониста (айбдорона) расонидани зарар ба амволи (молу мулки) 

ташкилот, дар доирае, ки қонунгузории меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ 

намудааст, масъулият ба зимма дошта бошад. 

8.19. Ӯҳдадориҳои иловагие, ки қонунгузории меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

санадҳои дохилии ташкилот ва шартномаи меҳнатӣ муқаррар намудаанд, ба 

зимма дошта бошад.  
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9. ҲУҚУҚ ВА ӮҲДАДОРИҲО 

 

Корфармо ҳуқуқҳои зерин дорад: 

9.1. Кормандонро тибқи тартиб ва шартҳои муқаррарнамудаи қонунгузории 

меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Оинномаи ташкилот ба кор қабул намояд ва аз 

кор озод кунад.  

9.2. Кормандонро тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории меҳнатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои меҳнати боинсофона ва пурсамар ҳавасманд 

гардонад. 

9.3. Кормандонро тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии 

интизомӣ ва моддӣ кашад. 

9.4. Дар ҳолати зарурӣ кормандонро ба сафарҳои хизматӣ фиристонад. 

9.5. Аз кормандон пешниҳод намудани баѐноти шифоҳӣ ва хаттиро дар хусуси аз 

ҷониби онҳо вайрон карда шудани шартҳои шартномаи меҳнатӣ ва дигар 

камбудиҳо дар соҳаи муносибатҳои меҳнатӣ талаб намояд. 

9.6. Шартҳои шартномаи меҳнатиро бо мувофиқаи Корманд тағйир диҳад. 

 

Корфармо ӯҳдадор аст: 

 

9.7. Қонунгузории меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартҳои шартномаи 

меҳнатиро риоя намояд. 

9.8. Кормандонро ҳангоми ба кор қабул кардан бо Сиѐсати маъмурӣ, дигар 

санадҳои меъѐрии дохилии ташкилот дар соҳаи муносибатҳои меҳнатии марбут 

ба ӯҳдадориҳои вазифавии худро иҷро кардани Корманд ва ҳифзи меҳнат шинос 

намояд.  

9.9. Ҳангоми бастани шартномаи меҳнати як нусхаи онро ба Корманд супорад. 

9.10. Кормандро бо кори ба ӯ супурдашуда, шароити меҳнат, техникаи бехатарӣ 

дар ташкилот, ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои ӯ шинос намояд. 

9.11. Кормандро бо шароити меҳнати барои кори самаранок зарурбуда – ҷойи 

корӣ, лавозимоти зарурӣ, техникаи коргузорӣ ва дигар захираҳои техникӣ ва 

моддии лозимӣ таъмин намояд. 

9.12. Тибқи шартнома саривақт ва дар ҳаҷми пурра ба Корманд музди меҳнат 

пардохт намояд. 

9.13. Риояи қатъии интизоми меҳнатиро таъмин намояд, нисбати 

вайронкунандагони интизоми меҳнатӣ чораҳои таъсиррасонии қонунгузории 

меҳнат муқаррарнамударо татбиқ намояд.    

9.14. Ба такмили ихтисос ва малакаи касбии Корманд дар доираи ташкилот 

мусоидат намояд, ба истиснои ҳолатҳое, ки такмили ихтисос берун аз доираи 

ташкилот сурат мегирад ва хароҷоти молиявии иловагиро талаб мекунад. 
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9.15. Зарари моддиеро, ки бинобар иҷрои ӯҳдадориҳои меҳнатӣ ба Корманд 

расонида шудааст, ҷуброн намояд. 

9.16. Барои фароҳам намудани муҳити мусоиди касбӣ дар коллектив, баҳри 

баланд бардоштани манфиатдорӣ ва қобилияти кории Кормандон ва баланд 

бардоштани обрӯю эътибори ташкилот саъю кӯшиш намояд.  

 

10.  ВАҚТИ КОРӢ ВА ВАҚТИ ИСТИРОҲАТ 

 

10.1. Мутобиқи қонунгузории амалкунандаи меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои кормандони ташкилот ҳафтаи кории панҷрӯзаи давомнокиаш на зиѐда аз 40 

соат бо ду рӯзи истироҳат – шанбе ва якшанбе муқаррар карда мешавад.  

10.2. Барои кормандон рӯзи кории давомнокиаш 8 соат: аз соати 8.00 то соати 

17.00 бо танаффуз барои хӯроки нисфирӯзӣ аз соати 12.00 то 13.00 муқаррар 

карда мешавад. 

10.3. Дар сурати аз ҷониби корманд бе сабабҳои узрнок гузаронидани соатҳои 

корӣ, ба корманд барои соатҳои дар кор ҳозир набудан музди меҳнат пардохт 

намешавад. 

10.4. Вақти корӣ дар ташкилот дар Табели баҳисобгирии вақти корӣ ба ҳисоб 

гирифта мешавад. Дар табел вақти ба кор омадан, аз кор рафтан ба қайд гирифта 

мешавад. 

10.5. Ба корҳои зиѐда аз вақти муқаррарӣ ҷалб кардани корманд танҳо бо розигии 

хаттии корманд иҷозат дода мешавад, вале он наметавонад дар як сол бештар аз 

120 соати корӣ бошад. 

10.6. Дар рӯзҳои истироҳат ба кор ҷалб кардани корманд бо розигии хаттии 

корманд ҳангоми ба миѐн омадани зарурат дар ташкилот имконпазир мебошад. 

Кор дар рӯзи истироҳат бо пешниҳод намудани рӯзи дигари истироҳат ҷуброн 

карда мешавад. 

10.7. Дар арафаи рӯзҳои ид рӯзи корӣ 1 соат ихтисор карда мешавад. 

10.8. Агар рӯзи истироҳат ба рӯзи иди ғайрикорӣ рост ояд, рӯзи истироҳат ба рӯзи 

аввали кории баъд аз рӯзи иди ғайрикорӣ гузаронида мешавад. 

10.9. Рухсатии меҳнатии пардохтшавандаи ҳарсола ба Корманд ба муддати на 

камтар аз 28 рӯзи тақвимӣ пешниҳод карда мешавад. Рӯзҳои ид, ки мутобиқи 

Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои ғайрикорӣ мебошанд, ҳангоми 

муайян кардани давомнокии (мӯҳлати) рухсатӣ ҳисоб карда намешаванд. 

Рухсатии меҳнатӣ барои соли аввали кор на пештар аз 11 моҳи кор пешниҳод 

карда мешавад, ба истиснои ҳолатҳое, ки Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

зикр гардидаанд. Навбати пешниҳоди рухсатиҳои меҳнатиро корфармо бо 

дарназардошти хоҳиши кормандон ва ҳаҷми кор муқаррар менамояд, барои ин 

ҷадвали навбати пешниҳоди рухсатиҳо тартиб дода мешавад.  
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10.10. Рухсатии меҳнатии ҳарсола ба андозаи музди меҳнати моҳона пардохт 

мешавад. 

 

11.  ХАРОҶОТИ САФАРҲОИ ХИЗМАТӢ ВА ПУЛИ ХАРҶИ РӮЗМАРРА 

11.1. Ташкилот ҳуқуқ дорад кормандони ташкилот ва кормандони муваққатан 

ҷалбкардашударо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба кишварҳои хориҷӣ 

мутобиқи ӯҳдадориҳо тибқи қарордоди меҳнатӣ ва шартнома оид ба пешниҳоди 

хизматрасониҳо ба сафарҳои хизматӣ равон кунад. 

11.2. Сафари хизматӣ бо фармон ва шаҳодатномаи сафари хизматӣ ба расмият 

дароварда мешавад. Шаҳодатномаи сафари хизматӣ бояд аз ҷониби Раиси Раѐсат ѐ 

Сарвари иҷроия имзо карда шавад. 

11.3. Ба маблағи хароҷоти сафарҳои хизматӣ инҳо дохил мешаванд:  

а) хароҷоти рафту омад;  

б) хароҷоти истиқомат;  

в) хароҷоти рӯзмарра. 

11.4. Мудир (администратор) ѐ сармуҳосиби ташкилот харидории чиптаҳои 

ҳавопайморо анҷом медиҳад. Дар сурати мустақилона харидорӣ намудани 

чиптаҳои ҳавопаймо, хароҷот ҳангоми пешниҳоди квитансия оид ба пардохти 

чиптаҳои ҳавопаймо ва талонҳои асли нишаст ҷуброн карда мешавад. Дар сурати 

рафту омад тариқи нақлиѐти заминӣ (қатора (поезд), такси), хароҷот ҳангоми 

пешниҳоди чиптаҳои терминалӣ, дар сурати набудани чиптаҳои терминалӣ 

ҳангоми пешниҳоди патент ва шартнома оид ба интиқоли нақлиѐтии мусофир 

ҷуброн карда мешавад.  

11.5. Хароҷоти истиқомат ҳангоми пешниҳоди квитансияҳо оид ба пардохти 

маблағи истиқомат дар меҳмонхона ҷуброн карда мешавад. 

11.6. Барои ҷуброни ҳисоботҳои корманди  Ташкилоти барои хар рузи будани 

корманд дар сафар, харруза пардохт мешавад: 1) дар мамлакатҳои дурр ва 

наздики хориҷа – бо андозаи на кам аз 55 доллари ИМА; 2) дар ҳудуди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, дар ш. Душанбе аз 120 сомонӣ то мувофиқи бучаи лоиҳа, дар 

Марказҳои вилоятӣ ва ноҳиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 80 сомонӣ то мувофиқи 

буҷаи лоиҳа ва дар дигар нуқтаҳои аҳолинишин аз 40 сомонӣ то мувофиқи буҷаи 

лоиҳа. Хароҷоти рӯзмарра ба андозаи ченаки асъори хориҷӣ аз рӯи қурби Бонки 

миллии Тоҷикистон дар рӯзи пардохт муайян карда мешавад. Маблағи хароҷот 

тариқи зайл муайян карда мешавад: хӯроки субҳ – 20%, хӯроки нисфирӯзӣ – 30%, 

хӯроки шом – 35% ва дигар хароҷот – 15% аз маблағи умумии хароҷоти рӯзмарра.  

11.7. Дар сурати сафарҳои кормандон дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун 

аз қаламрави он бо даъвати дигар ташкилотҳо ѐ дар доираи лоиҳаҳои муштарак, 

пардохт барои рафту омад ва истиқомати кормандони ташкилот тибқи қоидаҳо ва 
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талаботи тарафи даъваткунанда анҷом дода мешавад, вале набояд камтар аз 

маблағи дар банди 11.6 Сиѐсати мазкур зикргардида бошад. 

 

12. МУҶОЗОТИ ИНТИЗОМӢ 

 

12.1. Барои аз тарафи Корманд иҷро накардан ѐ ба таври зарурӣ иҷро накардани 

ӯҳдадориҳои меҳнатии худ, инчунин барои вайрон кардани интизоми меҳнат 

Корфармо метавонад  нисбати Корманд муҷозоти (ҷазоҳои) зерини интизомиро 

истифода намояд: 

- сарзаниш;  

- танбеҳ;  

- танбеҳи қатъӣ; 

- қатъ намудани шартномаи меҳнатӣ бо ташаббуси Корфармо дар ҳолатҳои 

пешбининамудаи Кодекси мазкур ва дигар санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

12.2. Нисбати Корманд истифода кардани муҷозоти интизомие, ки қонунгузории 

меҳнат, Оиннома ва Сиѐсати маъмурӣ пешбинӣ накардаанд, манъ аст. 

12.3. Аз кор озод кардани корманд бо ташаббуси Корфармо дар давраи 

корношоямии Корманд, ба ғайр аз ҳолатҳои ба кор набаромадани Корманд 

бинобар беморӣ ба муддати зиѐда аз 4 моҳ паси ҳам, ва дар давраи дар рухсатӣ 

қарор доштани корманд, манъ аст. 

12.4. Қабл аз истифодаи муҷозоти интизомӣ Корфармо бояд аз Корманд баѐноти 

хаттӣ талаб кунад. Аз додани баѐнот саркашӣ кардани Корманд ба татбиқи 

муҷозоти интизомӣ монеъ шуда наметавонад. 

12.5. Ҳангоми татбиқи муҷозоти интизомӣ бояд вазнинии рафтори ношоям ѐ 

гуноҳи содирнамуда, ҳолатҳои содир кардани он, кору амали пешина, ва рафтори 

корманд ба эътибор гирифта шаванд. 

12.6. Барои ҳар як вайронкунии интизоми меҳнатӣ ѐ вайрон кардани шартҳои 

шартномаи меҳнатӣ метавонад танҳо як муҷозоти интизомӣ дода шавад. 

12.7. Муҷозоти интизомӣ бевосита баъди ошкор гардидани рафтори ношоям, вале 

на дертар аз як моҳ пас аз рӯзи ошкор гардидани он, бидуни ба ҳисоб гирифтани 

вақти бемории корманд ѐ дар рухсатӣ будани ӯ, татбиқ карда мешавад. 

12.8. Ҷазои интизомӣ наметавонад пас аз шаш моҳи содир шудани кирдори 

интизомӣ татбиқ карда шавад. Дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи Кодекси мазкур ва 

дигар санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ѐ муайян шудани кирдори 

интизомӣ дар натиҷаи санҷиш ѐ тафтиши фаъолияти молиявӣ-хоҷагии корфармо 

дар давоми ду соли содиршавии кирдори интизомӣ аз ҷониби корманд ҷазои 

интизоми дода мешавад. Ба муҳлатҳои мазкур вақти истеҳсолоти парвандаи 

ҷиноятӣ дохил намешавад. 
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13. ҶАВОБГАРИИ МОДДИИ КОРМАНД 

 

13.1. Корфармо ӯҳдадор аст, ки ба Корманд маоши нагирифтаашро дар ҳама 

ҳолатҳои ғайриқонунӣ аз имконияти меҳнат кардан маҳрум намудани ӯ ҷуброн 

намояд. Чунин ӯҳдадорӣ вақте ба миѐн меояд, ки Корманд маоши худро дар 

натиҷаи: 

1) ғайриқонунӣ ба кор қабул накардан, аз кор дур кардан, ба кори дигар 

гузаронидан, ѐ аз кор озод кардан; 

2) қарори мақомоти баррасикунандаи баҳсҳои меҳнатиро дар бораи дар кори 

собиқа барқарор намудан сари вақт иҷро накардан; 

3) дер додани дафтарчаи меҳнатӣ; 

4) бо ҳар роҳ паҳн кардани маълумоте, ки шаъни Кормандро паст мезанад, 

нагирифтааст. 

Корфармо дар ин ҳолат вақте ҷавобгар мешавад, ки Корманди аз кор озод 

кардашуда ҳангоми ба кори дигар қабул шудан ба мушкилӣ дучор ояд. 

13.2. Корманд вазифадор аст зиѐни бевоситаи воқеии ба Корфармо 

расонидашударо, ки боиси воқеан кам гардидани молу мулки нақди Корфармо ѐ 

бад гардидани ҳолати молу мулки мазкур шудааст (аз ҷумла, молу мулке, ки 

Корфармо аз шахсони сеюми ба иҷора гирифтааст), ҳамчунин барои Корфармо 

зарурати харҷ ѐ пардохти маблағи иловагиро барои харидан, барқарор кардани 

молу мулк ѐ ҷуброн намудани зиѐни аз ҷониби корманд ба шахси сеюм 

расонидашударо ба миѐн овардааст, ҷуброн намояд.   

13.3. Корманд метавонад аз ҷониби Корфармо бо дарназардошти ҳолатҳои 

мушаххаси расонидани зиѐн ва вазъи моддии ӯ пурра ѐ қисман аз ҷуброн 

намудани зарари моддӣ озод карда шавад.  

13.4. Корманде, ки бо гуноҳи ӯ ба Корфармо зиѐни моддӣ расонида шудааст, ба 

андозаи зиѐни бевоситаи воқеӣ, вале на зиѐдтар аз музди меҳнати миѐнаи 

моҳонааш ҷавобгарии моддӣ дорад.  

13.5. Ҷавобгарии моддии пурра ба Корманд танҳо дар ҳолатҳои пешбининамудаи 

Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор карда мешавад. 

13.6. Андозаи зиѐни ба корфармо расонидашуда аз рӯи талафоти воқеӣ, дар асоси 

маълумоти ҳисобу китоби муҳосибавӣ муайян карда мешавад. 

13.7. Ҳангоми гум кардан, хароб намудан ва дуздидани молу мулки корфармо, ки 

ба фондҳои (воситаҳои) асосӣ мансубанд, андозаи зиѐн аз рӯи нархи бозории дар 

маҳалли мазкур дар рӯзи расонидани зиѐн амалкунанда (аммо на камтар аз 

арзиши балансӣ бо дарназардошти дарраҷаи фарсудагии амвол) ҳисоб карда 

мешавад. Дар ҳолатҳои дигар андозаи зиѐн бо нархи бозорӣ, ки дар маҳалли 

мазкур дар рӯзи расонида шудани зиѐн амал мекунад, ҳисоб карда мешавад. 


