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Дастури мазкур барои намояндагони 
ташкилотҳои ҷамъияти муњаррирони воситањои ахбори 
омма, журналистони дар чунин воситањо фаъолият 
дошта ва журналистони мустаќил пешбинї шудааст. 
Дастур иттилоот маълумот дар муносибатњои њуќуќии 
мењнатии корфармо ва коргар, фарќияти муносибатњои 
њуќуќи мењнатї ва граждани, дар бораи тартиби ба 
расмият даровардани муносибатњои мењнатї ва бисёре аз 
дигар масъалањои дигари марбут ба ќонунгузории 
мењнатро фаро мегирад. Њамчунин дар ин дастур бархе 
аз ќоидањои коргузорї низ љой дода шудаанд. 

Дастур аз љониби ташкилоти љамъиятии «Идораи 
њуќуќи инсон ва риояи ќонуният» дар доираи лоињаи 
«Дастрасї ба адолати судї барои журналистон ва 
пешбари намудани стандартхои байналмилалї оид ба 
масъалаи озодии сухан ва баёни акида дар Тољикистон» 
тањия гардида, бо дастгирии Фонди миллии рушди 
демократия (NED) ба чоп расидааст ва бо дастгирии 
молиявии Шуъбаи Ташкилоти байналмиллалии 
Институти "Ҷамъияти Кушода” Бунёди Мадад дар 
Тољикистон аз нав ба чоп расонида шуд. 
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I. МУЌАДДИМА 

 Муносибатњои  мењнатї  љавњари  мўњтавои 
њуќуќи мењнатиро ташкил медиханд. Онњо воситахои 
њуќуќиеро тавлид мекунанд, ки яке аз муњимтаринашон 
шартномаи мењнатї ба шумор меравад.  

Ба бастани шартномаи мењнатї кафолатњои 
муҳими њуќуќи алоқаманди доранд, ки бо ќонунгузории 
мењнат пешбини  карда шудааст.  

 Аз сабаби он ки мақсади асосии қонунгузории 
меҳнат  кафолати давлатии ҳуқуқҳои меҳнат ва 
озодиҳо, ташкил намудани шароитҳои хуби меҳнат, 
ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои коргарон ва корфармо 
мебошад,  корфармоён  ва коргарон бояд меъёрҳои 
қонунгузории меҳнат аз ҷумла ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳои 
меҳнатии худро донанд.  

Коргузорӣ ва гардиши ҳуҷҷатҳо дар 
ташкилотҳои ҷамъияти ва редаксияҳои воситаҳои  
ахбори омма - ин қисми асосии фаъолият мебошад, ки 
тартиби дуруст ба роҳ мондани коргузори ва ташкили 
дурусти корро бо ҳуҷҷатҳои расми ба танзим 
медарорад. Коргузори дар худ бақайдгирї, баррасї ва 
тақсими ҳуҷҷатҳо, назорати он, ташкили коркарди 
ҳуҷҷатҳо, назорат аз болои иҷроиши ҳуҷҷатҳо ва 
ғайраро инъикос менамояд.. 
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   Дастури мазкур маълумот дар бораи 
муносибатҳои ҳуқуқии меҳнатии байни корфармо ва 
коргарро оиди мазмун, шароит, тартиби бастан ва қатъ 
кардани шартномаи меҳнати, оиди фарқияти 
шартномаи меҳнати аз шартномаи ҳуқуқии граждани, 
оиди тартиби пардохти музди меҳнат, оиди тартиби 
пешниҳод намудани рухсатӣ ва ғайраро дар бар 
мегирад. 

Инчунин дар Дастур талаботҳое, ки барои 
пешбурди коргузорӣ дар ташкилотҳо, тартиби 
барасмият даровардан, нигоҳ доштани ҳуҷҷатҳо, 
пешбурди кортҳои шахсии кормандон, тартиби ҷавоб 
додан ба муроҷиати шахсони воқеӣ ва хуқуқї, ки дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбини шудаанд, инъикос 
карда шудааст.  

Бовари дорем, ки Дастур ба Шумо барои ҷавоб 
додан барои як қатор саволҳои ба миён омада ва 
бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта кӯмак 
мерасонад. 

 
II. МУНОСИБАТЊОИ МЕЊНАТЇ 

1. Касб чист? 
  

Касб – ин намуди фаъолияти меҳнатие, ки донишу 
малакаи тавассути омўзиш ва таҷрибаи андӯхташударо 
тақозо менамояд; 
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2. Ихтисос чист? 
Ихтисос – ин маҷмўи дониш, кордонї ва малакаи 

тавассути омодагии махсус ва таҷрибаи кории 
андўхташудае, ки барои иҷрои навъи муайяни 
фаъолияти меҳнатї дар доираи касби мазкур зарур аст 
ва бо ҳуҷҷатҳои дахлдор дар бораи таҳсилот тасдиқ 
мешавад.1   

 
3. Тахассус чист? 

Тахассус– ин дараља ва намуди таълимоти касбї, 
яъне дараљаи умумї ва махсуси омодагии кормандон 
мебошад, ки дар асоси намудњои муайяни њуљљатњо 
(аттестат, диплом, шањодатнома ва дигар њуљљатњои 
муайян) тасдиќи худро пайдо мекунад.2 

 
4. Вазифа чист? 

Вазифа сарњади ваколатњои корманд, њуќуќ ва 
уњдадорињои ў ва дараљаи љавобгарии вайро муќаррар 
месозад. 
 

5. Зери мафњуми фаъолияти эљодї чи фањмида 
мешавад? 
Фаъолияти эљодї фаъолияте мебошад, ки ба 

эљоди арзишњои фарњангї пайванд дорад.  

Арзишњои фарњангї - ин воситањои моддї ва 
маънавие мебошанд, ки дорои хусусиятњои дунявї ва 
динї, инчунин дигар арзишњо буда, моњияти таърихї, 
илмї, бадеї ва фарњангиро соњиб њастанд.3 
 

6. Шартномаи мењнатї чист? 
Шартномаи меҳнатӣ -  ин созиши байни 

корфармо ва корманд, ки тибқи он корманд уҳдадор 
                                                             
1 Моддаи 1 Кодекси мењнати ЉТ 
2 Моддаи  1 Кодекси меҳнати ЉТ 
3  Ќонуни ЉТ «Дар бораи фарњанг» 
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аст корҳоро аз рўи як касб, якчанд касби муайян, 
ихтисос ё вазифа (мансаб) бо дараҷаҳои дахлдор, бо 
риояи қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнатӣ иҷро 
намояд, корфармо бошад, уҳдадор аст барои ҳамин кор 
ба корманд пурра ва сари вақт музди меҳнат диҳад ва 
шароити меҳнатеро, ки Кодекси меҳнати ҶТ, дигар 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
созишномаҳои тарафҳо муайян намудаанд, таъмин 
кунад. 4 

Шартномаи мењнатї ва ќарордоди мењнатї – 
њарду мафњуми ягона мебошанд.5 
 

7. Тарафњои шартномаи мењнатї кињо мебошанд? 
Як тарафи шартномаи мењнатї корманд (шахси 

вокеи) ва тарафи дигари он корфармо (метавонад 
шахси вокеи ё њуќуќї (ташкилот) бошад. 
 

8. Шартномаи мењнатї аз шартномаи гражданї- 
њуќуќї чї фарќ дорад? 
Танњо бо имзо ва бастани шартномаи мењнатї бо 

корфармо инсон метавонад корманд (њамкор)-и 
коргоњи мазкур гардида, тобеи тартиботи мењнатии 
дохилї, рељаи мењнатии он шавад. 

Журналист уњдадор аст, ки оинномаи фаъолияти 
идораи воситаи ахбори оммаро, ки бо он муносибатњои 
мењнатї дорад, риоя намуда, аз рўи нишондодњои он 
амал намояд. …6 

Бо ин шартномаи мењнатї аз шартномањои 
гражданї-њуќуќї, ки ба расонидани хизматрасонињои 
алоњида барои идорањои ВАО аз љониби журналистон 
алоќаманд мебошанд, фарќ мекунад.  

                                                             
4 Моддањои 1, 20 Кодекси мењнати ЉТ 
5 Моддаи 1 Кодекси мењнати ЉТ 
6 Моддаи 29 Ќонуни ЉТ «Дар бораи матбуот ва  дигар воситањои 
ахбори умум» 
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Агар инсон барои идораи ВАО ягон 
хизматрасониро ба сомон расонад (масалан, журналист 
дар идораи мазкур кор намекунад, аммо бо хоњиши 
идора маводи муайяне, маќола ё сужае тањия мекунад), 
он гоњ дар ин њолат бо журналист шартнома оид ба 
хизматрасонии пардохтшаванда баста мешавад.  

Аз рўи шартномаи пардохтшавандаи 
хизматрасонї иљрокунанда уњдадор мешавад, ки ба 
фармоишгар  хизматрасониро ба иљро  расонад 
(амалиёти муайянеро ба сомон расонад ё фаъолияти 
муайянеро иљро намояд) фармоишгар бошад уњдадор 
мешавад, ки хизматрасонии мазкурро пардохт намояд.7 

Њамин тавр, агар инсон ба кор барои иљрои 
вазифаи муайяни мењнатї дар муњлати муайяни ваќт ё 
бе мӯњлати муќарраршуда бо пардохти мунтазами 
музди меҳнат ва пешнињоди кафолатњои мењнатї ќабул 
карда шавад (рухсатї, љубронпулї, имтиёзњо ва ѓ.), 
онгоњ бо ў шартномаи мењнатї баста мешавад. Дар 
њолати бастани шартномаи мењнатї, тарафњои 
шартнома корфармо ва коргар мешаванд. 

Агар инсон ба ташкилот (идораи ВАО) 
хизматрасоние пешнињод намояд (аз рўи ќоида 
якнавбата), ки баъд аз анљоми он музди кораш 
пардохта мешавад, он гоњ бо ў шартномаи гражданї-
њуќуќї баста мешавад. Дар ин њолат тарафњои 
шартнома фармоишгар ва иљрокунанда мешаванд.  

Њамчунин нишонањои махсуси фарќкунандаи 
шартномаи мењнатї аз шартномаи гражданї- њуќуќї аз 
инњо иборатанд: 

• Шартномаи мењнатиро Кодекси мењнати ЉТ ба 
танзим медарорад, шартномаи гражданї- 
њуќуќиро – Кодекси граждании ЉТ. 

                                                             
7 Моддаи 797 Кодекси граждании ЉТ (ќисми 2) 
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• Муњтавои шартномаи мењнатиро иљрои вазифањои 
мењнатї дар асоси ба кор ќабул намудани коргар 
ба воњиди штатии корхона  мутобиќ ба љадвали 
шататї ташкил медихад. Шартномаи гражданї- 
њуќуќї бошад аз рўи натиљаи нињоии 
хизматрасонї муќаррар карда мешавад ва мењнат 
дар он воситаи иљрои уњдадорињои бар дўши худ 
гирифташуда ба шумор меравад.   

• Ќайд дар бораи кор аз рўи шартномаи мењнатї ба 
дафтарчаи мењнатї ворид карда мешавад.  Дар  
шартномаи гражданї- њуќуќї бошад тавассути 
Санад дар бораи пешнињод ва ќабули натиљаи 
корњои иљрокардашуда ба расмият дароварда 
мешавад. 

• Аз рўи шартномаи мењнатї барои кормандон 
корфармо Ќоидањои тартиботи мехнатии 
дохилиро муќаррар намуда, шароити мењнатиро, 
ки  ќонунгузорї муќаррар  сохтааст, таъмин 
менамояд. Ашхосе, ки тавассути шартномаи 
гражданї-њуќуќї амал мекунанд, кабул ва тарзи  
иљрои фармоишро мустаќилона муайян 
менамоянд.  

• Аз рўи шартномаи мењнатї пардохти музди 
кормандон ба  сифат ва сањми мењнатии онњо 
вобастагї дорад. Дар ин њолат, воњидњои тарифї 
ва њуќуќї ќабуд карда мешавад ва музди мењнат 
бояд мунтазам дар муњлатњои муќарраршуда 
пардохт карда шавад. Дар шартномаи гражданї- 
њуќуќї нархи кори иљрокардашуда (хизматрасонї) 
тибќи ќоида дар шартнома бо ризояти тарафњо 
муайян карда мешавад ва пардохти маблаѓ 
(мукофотпулї ё њаќќи ќалам) одатан баъд аз 
анљоми кор сурат мегирад.  

• Аз рўи шартномаи мењнатї барои иљро нашудани 
уњдадорињо аз тарафи корманд љавобгарии 
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интизомї, ки онро Кодекси мењнати ЉТ муќаррар 
намудааст, пешбинї мегардад. Аз рўи шартномаи 
гражданї-њуќуќї барои иљро накардани 
уњдадорињо љавобгарии гражданї – њуќуќї, ки 
онро Кодекси граждании ЉТ муќаррар намудааст, 
ба миён меояд.  

• Аз рўи шартномаи мењнатї барои зарари ба 
корхона расонидашуда љавобгарии моддї, ки 
онро Кодекси мењнати ЉТ муќаррар намудааст, 
пешбинї мегардад.  
 

9. Аз кадом синну сол шартномаи мењнатї бастан 
мумкин аст? 
Шаҳрванде, ки ба синни понздаҳ расидааст, 

метавонад ҳамчун корманд тарафи шартномаи меҳнатї 
бошад. 
  Дар ҳолати истисно бо таълимгирандагоне, ки ба 
синни чордаҳ расидаанд, инчунин таълимгирандагоне, 
ки ба синни чордаҳ нарасидаанд ва дар театрҳо, 
ташкилотҳои банаворгирии кино, консертҳо, сиркҳо ва 
дигар ташкилотҳои эҷодї бе зарар расонидан ба 
саломатї ва инкишофи маънавиашон иштирок 
менамоянд, бо мувофиқаи падар ё модар ва дигар 
шахсони тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
онҳоро ивазкунанда бе халалдор кардани раванди 
таълим метавонанд шартномаи меҳнатї банданд.8   
 

10. Шартномаи мењнатї чї гуна ба расмият 
дароварда мешавад?  

Шартномаи мењнатї бояд дар шакли хаттї баста 
шавад. 

 Шартномаи мењнатї дар ду нусха ва бо имзои 
тарафњо- корфармо ва коргар тартиб дода мешавад. Як 

                                                             
8 Моддаи 21 Кодекси мењнати ЉТ 
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нусхаи шартнома ба коргар дода мешавад ва нусхаи 
дувумро корфармо њифз менамояд. Њар ду нусха ќувваи 
ягона доранд.  

Њамагуна таѓирот ва иловањо ба шартномаи 
мењнатї низ дар шакли хаттї ба расмият дароварда 
шуда, ба онњо тарафњо имзо мегузоранд.  

Агар таѓирот ва иловањо бо ташаббуси як тараф 
пешнињод шавад, онгоњ пешнињод дар бораи таѓирот ба 
шартномаи мењнатї ба љониби дигари ин шартномаи 
мењнатї дар шакли хаттї дода мешавад. Ин пешнињод 
аз љониби тарафи дигар дар муњлати се рўзи таќвимї аз 
рўзи  ворид гардидани он баррасї  карда мешавад. 9 
 

11. Мундариљаи шартномаи мењнатиро чї ба вуљуд 
овардааст? 
Мундариљаи шартномаи мењнатї ин маљмўи 

шартњое мебошанд, ки бо созиши тарафњо, Кодекси 
мењнатї ва дигар санадњои меъёрии  њуќуќии ЉТ 
муќаррар карда мешаванд. 

Шартњои њатмие, ки бояд дар шартномаи 
мењнатї зикр карда шаванд:10 

• Нишондодњои корфармо, ки шахси њуќуќї ба 
шумор мераванд (номи ташкилоте, ки аз 
шањодатнома дар бораи баќайдгирии давлатии 
шахсони њуќуќї ва њуљљатњои таъсискунанда 
гирифта шудааст). Дар сурати мављуд будани 
ташкилоти болої номи он низ дар шартнома 
инъикос меёбад; 

• насаб, ном, номи падар, номгўй, шумора ва 
санаи додани њуљљати тасдиќкунандаи шахсият, 
суроѓаи доимии љои истиќомат ва раќами 
мушаххаси андозсупоранда (РМА);  

                                                             
9 Моддаи 26 Кодекси мењнати ЉТ 
10 Моддаи 24 ќисми 2 Кодекси мењнати ЉТ 
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• агар корфармо шахси вокеӣ бошад, масалан, 
соњибкори инфиродї, он гоњ дар шартнома ному 
насаб, номи падар, раќам ва санаи додани 
њуљљати тасидќкунандаи шахсияти ў суроѓаи 
доимии љойи истиќомат ва раќами мушаххаси 
андозсупоранда (РМА) низ сабт мегардад; 

• љойи кор (ин худи корхона ва воњидњои сохтории 
он (филиал, намояндагї);  

• вазифаи ишѓолнамудаи корманд (ин бо роњи 
нишон додани кор аз рўи вазифа ва мувофиќи 
љадвали воњидњои корї, касб, ихтисос бо нишон 
додани дараља ва намуди мушаххаси кори ба 
корманд пешнињод шуда сурат мегирад);  

• тавсифи шароити мењнат, кафолат ва имтиёзњо, 
агар кори иљрошуда ба гурўњи корњои душвор ва 
зараровар ва хатарнок ворид шавад. Шароити 
мењнат – ин маљмўи омилњои воситањои 
истењсолї ва раванди мењнат мебошад, ки ба 
нерўи корї ва саломатии корманд таъсир 
мерасонад. Дар ин њолат, агар бо иљрои кор 
пешнињоди љубронпулї ва имтиёзњо алоќаманд 
бошад, дар шартномаи мењнатї бояд тавсифи 
шароти мењнат ва љуброну имтиёзњои марбут ба 
он (намуд, њаљм, шароити пардохт) нишон дода 
мешавад, масалан, пешнињоди рухсатињои 
илдовагии пардохтшаванда ба кормандоне, ки ба 
корњои ба саломатии онњо зараровар, дорои 
шароити кории хатарнок ва давомнокии тўлонии 
мењнатї машѓул њастанд ва ѓ.;  

• санаи оѓози кор. Корманд уњдадор аст, ки ба 
иљрои уњдадорињои шартномаи мењнатї аз рўзи 
муайяншуда дар шартномаи мењнатї оѓоз намояд. 
Агар дар шартномаи мењнатї санаи оѓози кор 
муќаррар нашуда бошад, он гоњ корманд бояд аз 
рўзи дигари баъд аз  ќувваи ќонунї гирифтани 
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шартнома ба кор шурўъ намояд. Шартномаи 
мењнатї аз рўзи имзои тарафњо – корфармо ва 
корманд ба он ќувваи ќонунї мегирад. Корманд аз 
рўзи мушаххаси дар фармони (таъинот)-и 
корфармо зикршуда ба кор ќабулшуда ба њисоб 
меравад. Ин сана бояд ба рўзи ба кор ќабул шудани 
корманд, ки дар шартномаи мењнатї зикр шуда, 
мутобиќат дошта бошад. Кафолати њуќуќї ба 
кор роњ дода шудани корманд  тавассути дониш ё 
бо воситаи дастури корфармо ва ё намояндаи он 
ба шумор меравад. Агар шартномаи мењнатї бо 
айби корфармо баста ё ба расмият дароварда 
нашуда, аммо корманд ба кор оѓоз карда бошад, он 
гоњ дар ин њолат муносибатњои мењнатї аз рўзи 
ба кор оѓоз  намудани корманд оѓозшуда ба њисоб 
мераванд.11 

• муњлати шартномаи мењнатї.  
• реља ва љадвали ваќти корї;  
• ваќти истироњат ва давомнокии рухсатии 

мењнатии корманд;  
• њаљм ва дигар шароити пардохти музди мењнат;  
• њуќуќ ва уњдадорињои корфармо;  
• њуќуќ ва уњдадорињои корманд;  
• тартиби таѓирот ва ќатъи шартномаи мењнатї;  
• кафолат ва љубронпулињо, тартиби пардохти 

онон;  
• шароити суѓуртакунї;  
• љавобгарии тарафњо;  
• санаи бастани шартномаи мехнатӣ ва раќами 

тартибї.  

                                                             
11 Моддаи 26 ќисми 10 Кодекси мењнати ЉТ 
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12.   Оё шартномаи мењнатї бо муњлати санчиши низ 
баста мешавад? 

Бале, бо корманд мумкин аст, шартномаи мењнатї 
бо санљиши пешакї баста шавад. Муњлати санљишї 
набояд аз се моњ зиёд бошад. 

Ќабул ба кор бо муњлати санљишї бояд дар 
шартномаи мењнатї нишон дода шавад. Агар дар 
шартномаи мењнатӣ кайд дар бораи муњлати санљишї 
набошад, он гоњ корманд ба кор ќабулшуда бе муњлати 
санљишї њисобида мешавад. 12 
 

13. Кадом њуљљатњоро корманд њангоми ба кор ќабул 
шудан пешнињод мекунад? 

Њангоми ба кор ќабул шудан корманд њуљљатњои 
зеринро пешнињод менамояд13:  
• шиноснома ё дигар њуљљати тасдиќкунандаи 

шахсият (шањодатномаи таваллуд барои шахсоне, 
ки њанўз ба синни 16 солагї нарасидаанд);  

• дафтарчаи мењнатї ё дигар њуљљате, ки фаъолияти 
мењнатиро тасдиќ мекунад, агар корманд бори 
аввал ба кор ќабул шавад, он гоњ дафтарчаи 
мењнатї талаб карда намешавад;  

• њуљљат дар бораи маълумот, оид ба донишҳои 
махсус, дараљаи касбї, ихтисос ё омодагии касбї 
барои бастани шартномаи мењнатї ба корњое, ки 
дониш, мањорат ва истеъдоди махсус талаб 
мекунанд;  

• барои ухдадорони  њарбї – билети њарбї ё 
шањодатномаи баќайдгирии њарбї;  

                                                             
12 Моддаи 28 Кодекси мењнати ЉТ 
13 Моддаи 26 ќисми 4 Кодекси мењнати ЉТ 
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• њуљљат дар бораи гузаштан аз муоинаи пешакии 
тиббї (барои шахсоне, ки гузаштан аз ташхиси 
тиббї мутобиќ ба Кодекси мењнати ЉТ ва дигар 
ќонунгузории ЉТ њатмї аст, барои њамаи дараљаи 
кормандон њатмї нест). Ташхиси њатмии тиббї 
ќабл аз бастани шартномаи мењнатї ба шахсони 
то 18 сола14, њамчунин кормнандоне, ки дар љойњои 
кории шумор ва бо шароити хатарноку зараровари 
мењнатї кор мекунанд, аз љумла кормандоне, ки дар 
зери замин ё шабона кор мекунанд, инчунин 
кормандоне, ки бо воситањои наќлиёти 
њаракаткунанда бо маќсади муайян намудани 
мутобиќати корњои иљрошуда бо саломатии онњо ё 
огоњ намудани беморињои касбї кор мебаранд. 
Њамчунин аз ташхиси тиббї бо маќсади њифзи 
саломатии ањолї кормандоне низ гузаранд, ки дар 
муассисањои хўроки умумї, саноати хўрокворї, 
савдо ва дигар соњањои хизматрасонии ањолї кору 
фаъолият доранд15; 

• нусхаи шањодатнома дар бораи доштани раќами 
мушаххасаи андозсупоранда (РМА) ва 
шаходатномаи суѓуртаи њатмии нафаќавї (СИН);  

• маълумотнома дар бораи мављуд будан ё набудани 
доѓи судї њангоми бастани шартномаи мењнатї 
барои корхое, ки мутобиќ ба ќонунгузории ЉТ 
пешнињоди чунин њуљљат њатмї аст (барои на њама 
намуди корњо зарур аст).  

• агар корманд шањрванди хориљї  ё шахси 
бешањрванд бошад, ки дар њудуди Љумњурии 
Тољикистон истиќомати доимї дорад, бояд 
гувоњномаи иќомат ё шањодатнома дар бораи 

                                                             
14 Моддаи 210 Кодекси мењнати ЉТ 
15 Моддаи 333 Кодекси мењнати ЉТ 
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шахсияти бешањрвандї ва ё шањодатномаи 
гурезагї пешнињод намояд;  

 
Корфармо њуќуќ надорад, ки аз шахси ба кор 

ќабулшаванда дигар њуљљатњоеро талаб намояд, агар  
ќонунгузории ЉТ тартиби дигарро пешбинї накарда 
бошад.  

 
14. Ба кор ќабул шудан чї тавр ба расмият  

дароварда мешавад? 
Корманд бояд ба корфармо  барои ба кор 

даромадан аризаи хаттї пешнињод намояд. Ќабул ба 
кор бо санад (фармон ё амр)-и  корфармо ва ё шахси 
ваколатдори у ба расмият дароварда мешавад.  

Маълумот дар бораи ба кор ќабул намудани 
корманд, ки дар мундариљаи фармон ( амр ) зикр 
шудаст, бояд ба пуррагї ба шартномаи мењнатии бо 
корманди аниќ  басташуда мутобиќат намояд. 

Маълумот дар бораи ќабул ба кор ба дафтарчаи 
мењнатии корманд бо ишорат ба фармон (таъинот) 
раќам ва санаи ба имзо расидани он ворид  карда 
мешавад. 

Санади мазкур дар давоми на камтар аз 3 рўзи 
корї ба корманд бо имзо гузоштан ба он эълон 
мегардад.  

Корманд њуќуќ дорад, ки аз корфармо нусхаи 
тасдиќшудаи фармон (амр)-и  ба кор ќабул шуданро 
талаб намояд. 

Њангоми ќабул ба кор корфармо уњдадор аст, ки 
кормандро бо ќоидаи тартиботи  дохилии   ташкилот 
ва дигар санадњои меъёрии ба вазифањои мењнатии 
корманд дахлдошта шинос намояд. 
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15. Шартномаи мењнатї ба кадом муҳлат баста 
шуданаш мумкин аст? 

Шартномаи мењнатї мумкин аст, ки ба муњлати 
номуайян (ваќте ки кори доимї пешнињод карда 
мешавад) баста шавад. Дар ин њолат дар шартномаи 
мењнатї санаи оѓози кор нишон дода шуда, таърихи ба 
анљом расидани он зикр намегардад.  

Шартномаи мењнатї имкон дорад, ки дар муњлати 
муайян баста шавад, ки онро инчунин шартномаи 
мењнатии муњлатнок ё таъљилї низ меноманд. Дар зери 
мафњуми таъљилї на шартномаи босуръат фањамида 
мешавад, балки шартномае дониста мешавад, ки бо 
зикри муњлати мушаххаси анљоми кор баста мешавад. 
Шартномаи мењнатии муњлатнок дар њамон њолатњое 
баста мешавад, ки ваќте муносибатњои мењнатї ба 
муњлати номуайян бо сабаби хислати пешбинии корї ва 
шароити иљрои онњо ба расмият дароварда 
намешаванд. Мӯхлати шартномаи муњлатнок бояд на 
камтар аз як солро фаро гирад.  

 Њамчунин, шартномаи мењнатї имкон дорад, ки ба 
муњлати муайян барои иљрои уњдадорињои корманди 
мављуд набуда, ки љойи кории ў нигоњ дошта мешавад, 
баста шавад. Масалан, агар корманд дар рухсатии 
нигоњубини фарзанд ќарор дошта бошад, љои кори ў 
нигох дошта мешавад. Њангоми дар рухсатии 
нигоњубони фарзанд ќарор доштани корманд онро 
дигар кас иваз менамояд. Ваќте ки рухсатии 
нигоњубони фарзанд ба анљом расид, корманди дар 
рухсатї ќарордошта дубора ба кор шурўъ менамояд.  

Шартномаи мењнатї мумкин аст, ки дар мӯњлати 
иљрои кори муайян баста шавад.  
Њамчунин шартномаи мењнатии дорои мӯњлати 

мањдуд имкон дорад, ки дар замони иљрои корњои 
мавсимї (маслана, љамъоварии њосил) баста шавад. 
Корњое мавсимї дониста мешаванд, корҳое ки дар 
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муњлати муайян (мавсимї) бар асоси шароити табиию - 
иќлимї иљро шуда, замони онњо аз 6 моњ намегузарад.  

Агар дар шартномаи мењнатї муњлати амали он 
нишон дода нашуда бошад, он гоњ вай шартномаи ба 
муњлати номуайян басташуда њисоб меравад ва он бе 
розигии корманд аз нав баста намешавад.16 
 

16. Дар шартномаи мењнатї кадом њуќуќњои корманд 
пешбинї шудаанд? 
Дар шумори њуќуќуњои асосии корманд Кодекси 
мењнати ЉТ њуќуќњои зеринро шомил 
намудааст17: 

• барои бастан, ворид намудани таѓирот ва 
иловањо, ќатъи шартомаи мењнатї бо тартиб ва 
шартњои муќаррарнамудаи Кодекси мењнати ЉТ  
ва дигар санадњои меъёриву њуќуќии ЉТ; 

• барои пешнињоди корњое, ки дар шартномаи 
мењнатї муайян шудаанд, яъне аз рўи вазифаи 
мушаххаси мењнатї (ихтисос, дараљаи касбї, 
вазифа). Вазифаи мењнатї танњо бо ризояти 
тарафњо таѓир дода мешавад; 

• барои љои коре, ки ба шароитњои 
муќаррарнамудаи талаботи меъёрии њифзи 
мењнат љавобгў мебошанд, њуќуќ барои саломатї 
ва шароити бехатарии мењнат; 

• барои сариваќт ва ба таври пурра  гирифтани 
музди мењнат мувофиќи дараљаи касбї, 
мураккабии мењнат, шумора ва сифати корњои ба 
иљро расонида; 

• њуќуќ барои истирохат, ки муќаррароти 
давомнокии муътадили корї муайян намудааст, 
кам кардани рўзи корї барои касб ва дараљаи 

                                                             
16 Моддаи 25 Кодекси мењнати ЉТ 
17 Моддаи 18 Кодекси мењнати ЉТ 
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алоњидаи кормандон, истифода аз рўзњои 
истироњати њафтаина, рўзњои ѓайрикории идї,   
рухсатињои  харсолаи  пардохтшаванда; 

• њуќуќ барои омодагии касбї ва азнавтайёркуни 
кормандон, баланд бардоштани тахассусмандї. 
Њуќуќ барои омодагии касбї, азнавтайёркунї ва 
баланд бардоштани ихтисос тавассути бастани 
шартномаи иловагї миёни корфармо ва корманд 
ба амал бароварда мешавад. Корфармо талаботи 
истењсолотро ба мутахассисони људогона, 
кадрњои тахассусї, дараљаи муайяни касбии 
онњоро мвриди омўзиш ќарор мегирад. Дар 
њолати мављуд будани чунин талабот  корфармо 
татбиќи амалии њуќуќњои мазкурро бевосита дар 
ташкилот ва ё дигар муассисањои омўзишї 
таъмин мекунад; 

• њуќуќ барои муттањидкунї, бо назардошти њуќуќ 
барои таъсиси иттифоќњои касаба ва ворид 
шудан ба онњо бо маќсади њифзи њуќуќ, озодї ва 
манфиатњои ќонунии худ; 

• њуќуќи бурдани гуфтугузорњои љомеавї ва 
бастани шартномањои коллективї ва дигар 
ањдномањо тавассути намояндагињои худ; 

• њуќуќ барои њифзи њуќуќ, озодї ва манфиатњои 
ќонунии худ тавассути њамаи усулњое, ки ќонун 
манъ накардааст; 

• њуќуќ барои баррасии бањсњои мењнатии 
инфиродї ва умумї; 

• њуќуќ барои шикоят бурдан аз рўи амалњо 
(бефаъолиятї)-и корфармон дар муносибатњои 
мењнатї; 

• њуќуќ барои бартараф намудани зараре, ки ба 
саломатї ва моликияти вай дар робита ба иљрои 
уњададорињои мењнатї расидааст; 
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• ба суѓуртаи њатмї ва пардохтњо оид ба суѓуртаи 
иљтимої. Cуѓуртаи њатмии иљтимої – ин 
суѓуртаи маљбурии иљтимої мебошад. Ба чунин 
суѓурта њама кормандоне, ки аз рўи шартномаи 
мењнатї фаъолият мебаранд, новобаста аз 
хоњиши онњо таллуќ доранд. Суѓурта намудани 
корманд ин уњдадории корфармо мебошад. 
Суѓуртаи њатмии иљтимої дар пардохти сањмњои 
суѓуртавї ва намудњои мувофиќи таъминот ё 
хизматрасонї аз њисоби воситањои суѓуртаи 
њатмии иљтимої ифода меёбад.  

• Корманд дигар њуќуќњое низ дорад, ки Кодекси 
мењнати ЉТ ва дигар санадњои меъёрї њуќуќи 
муќаррар намудаанд.  

 
17. Кадом ўњдадорињои кормандро шартномаи 

мењнатї пешбинї менамояд? 
Ба шумори уњдадорињои асосии корманд инњо 
дохил мешаванд: 

• шаффоф иљро намудани уњдадорињои мењнатие, 
ки шартномаи мењнатї санадњои дигари 
корфармо ба уњдаи вай гузоштанд;  

• риояи интизоми мењнат;  
• муносибати эњтиёткорона бо моликияти 

корфармо ва кормандон; риояи талабот оид ба 
бехатарї ва њифзи мењнат, бехатарии сухтор ва 
санитарияи истењсолї дар љойи кор;  

• ба корфармо оид ба њолатњои ба вуљуд омада, 
хатарњои ба њаёт ва саломатии одамон 
љойдошта, њифзи моликияти корфармо ва 
кормандон, њамчунин дар бораи ваќти 
корношоям хабар дињад;  

• маълумоте, ки дар он сирри давлатї, хидматї, 
тиљоратї ва дигар асрори њифзкунандаи ќонун 
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љой дорад ва ба ў вобаста ба иљрои уњдадорињои 
мењнатї маълум гардидааст, пањн насозад;  

• зарарњои ба корфармо расонидаи худро дар 
доираи муќаррароти Кодекси мењнат ва дигар 
санадњои меъёриву њуќуќии ЉТ бартараф 
намояд;  

• дигар уњдадорињоеро, ки  Кодекси мењнат ва 
дигар санадњои меъёриву њуќуќии ЉТ муќаррар 
намудаанд, иљро намояд.  

 
18. Корфармо кадом њуќуќу уњдадорињоро дорост? 

Бо сабаби он ки шартномаи мењнатї ањдномаи 
дуљониба мебошад, ќонунгузор њуќуќ ва 
уњдадорињои на танњо корманд, балки 
корфарморо низ пешбинї намудааст. 

 
Корфармо чунин њуќуќњоро дорост18: 

• шартномањои мењнатї ва  ањдномањоро бо 
тартиб ва асосњои пешбининамудаи Кодекси 
мењнат ва дигар њуљљатњои меъёриву њуќуќии ЉТ 
бандад, ба онњо таѓиру иловањо ворид намояд, 
ќатъ намояд;  

• санадњои меъёрии дохилиеро дар доираи 
ваколатњои худ ќабул намояд, ки онњо барои 
кормандони корхона њатмї њастанд (Масалан, 
Ќоидањои тартиботи дохилии мењнатї); 

• аз кормандон барои иљрои шартњои шартномаи 
мењнатї, ќоидањои тартиботи дохилии мењнат ва 
дигар санадњои корфарморо талаб намояд; 

• бо маќсади намояндагї ва њифзи њуќуќ ва 
манфиатњои худ  иттињодияро ташкил дињад; 

• кормандонро хавасманд гардонад, инчунин ба 
љавобгарї љалб намояд; 

                                                             
18 Моддаи 19 Кодекси мењнати ЉТ 
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• барои бартараф намудани зарарњои расонидаи 
кормандон онњоро љалб намояд; 

• хангоми ќабул ба кор муњлатњои санҷиширо 
муќаррар созад; 

• дигар њуќуќњоеро низ соњиб аст, ки Кодекси 
мењнат ва дигар санадњои меъёриву њуќуќии ЉТ 
муќаррар намудаанд; 

 
Корфармо уњдадор аст: 

• ќонунгузории мењнат, дигар њуљљатњои њуќуќиву 
меъёрї, санадњои меъёрии дохилї, ањдномањо, 
шартномањои коллективї ва шартномањои 
мењнатиро риоя намояд; 

• њангоми ќабул ба кор бо кормандон аз рўи 
тартибот ва муќаррароти Кодекси мењнат ва 
дигар санадњои меъёриву њуќуќии ЉТ 
шартномањои мењнатиро бандад;  

• ба корманд кореро, ки дар шартномаи мењнатї 
нишон дода  шудааст, пешнињод намояд; 

• кормандонро бо ќоидањои тартиботи дохилии 
мењнат дар корхона, шартномаи мењнатї, 
ќарордодњо ва шартномањои коллективї, дигар 
санадњои корфармо, ки бевосита ба кори 
корманд  муносибат доранд, шинос намояд;  

• сариваќт ва дар шакли пурра музди мењнат ва 
дигар пардохтњоро дастрас намояд; 

• шароити мењнат ва талабот оид ба бехатарї, 
њифзи мењнат, бехатарї аз сухтор, њолати 
санитарї ва гигениро дар љои кор таъмин 
намояд;  

• кормандонро бо таљњизот, дастурњо, њуљљатњои 
техникї ва дигар воситањои барои иљрои 
уњдадорињои мењнатї зарур аз њисоби воситањои 
худї таъмин намояд; 
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• суѓуртаи њатмии иљтимоии кормандонро ба амал 
бароварад; 

• кормандро барои њолати нохушї њангоми иљрои 
уњдадорињои мењнатї (хидматї) суѓурта намояд; 

• ба корманд рухсатї дињад; 
• кормандро дар бораи њолатњои зараровар 

(махсусан зараровар) ва шароити хатарноки 
мењнат ва имкониятњои беморињои касбї огоњ 
намояд;  

• њисоботи даќиќи ваќти мењнатї барад, аз љумла 
корњои сарборї, кор дар шароити зараровар ва 
хатарноки мењнатї, фаъолият дар корњои 
душвор; 

• зарари ба њаёт ва саломатии корманд 
расонидашударо њангоми иљрои уњдадорињояш 
талофи намояд; 

• њифз ва ба бойгонии давлатї додани њуљљатњои 
тасидќкунандаи фаъолияти мењнатии корманд ва 
маълумот дар бораи доштан ва пардохтани 
маблаѓњо барои таъминоти нафаќаи онњоро 
таъмин созад; 

• гузаштани таљрибаомӯзӣ, омодагии касбї, 
азнавтайёркунї ва баланд бардоштани 
тахассусмандии кормандонро таъмин намояд; 

• кореро, ки барои њаёт, бехатарї ва саломатии 
корманд ва дигар шахсон хатар эљод менамояд, 
боздорад; 

• дастурњои маќомоти ваколатдори давлатї ва 
ташкилотњои љамъиятиро дар соњаи мењнат иљро 
кунад;  

• дигар уњдадорињоеро, ки Кодекси мењнат ва 
дигар санадњои меъёриву њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон муќаррар намудаанд, иљро намояд.  
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19. Барои кормандон бурдани дафтарчаи мењнатї оё 
њатмист? 

Дафтарчаи мењнатї њуљљати асосї дар бораи 
фаъолияти мењнатї ва собиќаи кории корманд ба 
шумор меравад. 

Корфармо уњдадор аст, ки барои њамаи 
кормандони дар корхона бештар аз 5 руз фаъолият 
бурдаанд, дафтарчаи мењнатї ташкил дода, пешбурди 
онро ба роњ монад.  

Ба кормандоне (хонакорон ва кормандони 
хонагї), ки барои шахсони алоњидаи вокеи кор 
мекунанд, дафтарчаи мењнатї ташкил карда 
намешавад.  

Дар дафтарчаи мењнатї маълумот дар бораи 
ќабул ба кор, гузаштан ба дигар кори доимї бо нишон 
додани касб, тахассус, вазифа (мувофиќ бо санадњои 
меъёрии муќаррарнамудаи касб ва вазифаи корманд) ва 
аз кор озод намудан бо нишон додани асосњои ќатъи 
шартномаи мењнатї, инчунин мукофотњо ва 
ќадршиноси барои фаъолияти назарраси корї сабт 
мегардад.  

Дар рўзи ќатъи шартномаи мењнатї корфармо 
уњдадор аст, ки ба корманд дафтарчаи мењнатии ўро 
дињад. Дафтарчаи мењнатї ба корманд дар рўзи 
охирини корї дода мешавад. Дар њолати таъхир дар 
додани дафтарчаи мењнатї бо айби корфармо барои 
корманд барои њар рўзи таъхир музди миёнаи мењнатї 
пардохт карда мешавад.19  
 

20. Кадом њуљљатњо собиќаи кории кормандро тасдиќ 
мекунанд? 

Њуљљатњои тасдиќкунандаи собиќаи кории 
корманд метавонанд њар яке аз ин њуљљатњо бошанд:  

• дафтарчаи мењнатї;  
                                                             
19 Моддаи 52 Кодекси мењнати ЉТ 
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• шартномаи мењнатї;  
• нусха аз санадњои корфармо, ки оѓоз ва ќатъи 

муносибатњои мењнатиро дар асоси бастан ва 
ќатъи шартнома тасдиќ мекунанд;  

• нусха аз вараќа дар бораи додани музди мењнати 
кормандон;  

• рўйхати хидматї (фењристи маълумот дар бораи 
кор, фаъолияти мењнатии корманд), ки корфармо 
дар он имзо гузоштаву бо муњри коргоњ ё идораи 
нотариалї тасдиќ гардидааст;  

• маълумотномаи маќомоти ваколатдори давлатї 
дар бораи пардохти сањм ба хазинаи нафаќа;  

•  маълумотномаи маќомоти ваколатдори давлатї 
дар бораи пардохти сањм ба хазинаи нафаќа 
суѓуртаи њатмии давлатї;  

• маълумотнома аз бойгонї дар бораи фаъолияти 
мењнатии корманд;  

• дигар њуљљатњое, ки тибќи муќаррарот тасдиќ 
шудаанд. 20 

 
21.  Дар ду (якчанд) љой кор кардан чист ва оё 

корманд метавонад дар ду (якчанд) љой кор 
кунанд? 

Дар ду (якчанд) љой кор кардан  иљрои кори дигар 
аз љониби корманд дар ваќт ва ё замони озод аз кор ё 
машѓул шудан ба кори доимии пардохтшаванда бар 
асоси шартномаи мењнатї мебошад. 

Дар ду (якчанд) љой кор кардан  танњо дар ваќтњои 
озод аз ваќти кори асоси: то оѓоз ё баъд аз анљоми кор ё 
дар рўзњое, ки ба кори асосї банд намебошад- рўзњои 
истироњат ва идї, рўзњои рухсатињо.21 

                                                             
20 Моддаи 52 Кодекси мењнати ЉТ 

21 Ќарори Њукумати ЉТ «Дар бораи шароитњои корї оид ба 
пардохти музди мењнати муштараквазифа ва соатбайъи 
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Корманд њуќуќ дорад, ки шартномаи мењнатиро 
оид ба кори муштарак бибанданд. Дар шартномаи 
мењнатї бояд ба таври њатмї нишон дода шавад, ки 
корманд ба таври муштараквазифа ба кор ќабул 
шудааст.  

Пардохти музди мењнати кормандони дар ду 
(якчанд) љой коркунанда, мутаносибан ба ваќти кории 
ў сурат мегирад.22 

Барои дар ду (якчанд) ҷой кор кардан, розигии 
корфармо аз љойи кори асосї талаб карда намешавад, 
ба истиснои ҳолатҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муайян намудааст.23 

Дар ду (якчанд) ҷой кор кардани шахсони 
синнашон то ҳаждаҳ, занони ҳомила, инчунин дар 
корҳои шароити меҳнати зарарнок дошта, агар кори 
асосӣ низ ҳамин гуна шароитҳоро дошта бошад, манъ 
аст.24 

Шартномаи меҳнатӣ оид ба дар ду (якчанд) ҷой 
кор кардан, бо ташаббуси корфармо дар ҳолате қатъ 
карда мешавад, ки агар бо корманд ҳамчун кори асосї 
шартномаи меҳнатї баста шавад.25 

Корфармо метавонад коргарро барои кори 
муштарак бо ризояти ў дар доираи на бештар аз нисфи 
ваќти кории муътадил даъват намояд (барои мисол, дар 
њолати 5 рўзи корї будани як њафта рўзи корї набояд 
аз 8 соат бештар бошад. Мутаносибан ба ин, њангоми 
дар ду (якчанд) ҷой кор кардан  рўзи корї набояд аз 
чањор соат бештар бошад). 

                                                                                                                                 
кормандони корхонањои Љумњурии Тољикистон» (дар тањтири 
нави Ќарори Њукумати ЉТ аз 02.04.2009с .№215) 

22 Моддаи 155 КМ ЉТ 
23 Моддаи 228 КМ ЉТ 
24 Моддаи 229 КМ ЉТ 
25 Моддаи 235 КМ ЉТ 
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Ба кормандоне, ки аз рўи шартномаи мењнатї  дар 
ду (якчанд) ҷой кор мекунанд, рухсатии муздноки 
солона дар як ваќт бо рухсатї аз љои кори асосї дода ва 
пардохта мешавад.26 

Ќайд дар дафтарчаи мењнатї њангоми дар ду 
(якчанд) љой кор кардан  бо хоњиши корманд тавассути 
корфармо дар љойи кори асосї сурат мегирад. 

Дигар ягон хел ќайд дар бораи коре, ки њангоми 
дар ду (якчанд) ҷой кор кардан  иљро мешавад, ба 
дафтарчаи мењнатї сабт карда намешавад. Асос барои 
ин фармон дар бораи ќабул ба кор њамчун 
муштараквазифа ва озод намудани он мегардад. Ваќти 
корї барои аз рўи кори муштарак, агар ба ваќти љои 
кори асосї мувофиќ наафтад, ба собиќаи корї њамроњ 
мешавад ва дар њолати аз љои кори асосї озод шудан ва 
сариваќт ба кор барќарор нашудан, корманде, ки кори 
муштараки хешро идома медињад, собиќаи мењнатии 
бетанаффусро њифз мекунад.27 
 

22. Музди мењнат чї тавр пардохта мешавад? 
Муњлати пардохти музди мењнат бояд дар 

шартномаи мењнатї ё дигар санади меъёриву њуќуќї 
сабт гардида, на камтар аз як маротиба дар њар ним 
моњ дода мешавад. Ба ибораи дигар, дар муњлати як 
моњ корманд бояд на кам аз ду маротиба маблаѓи ба 
ќисмат људошудаи музди мењнати хешро бигирад. Аз 
рўи ќоида, пешпардохт (нисфи маблаѓи музди маош) 
дар 15-ум рўзи њар моњ дода шуда, ќисмати боќимондаи 
музди мењнат дар охири моњ дода мешавад. 

                                                             
26 Моддаи 233КМ ЉТ 

27 Ќарори Њукумати ЉТ «Дар бораи шароитњои корї оид ба 
пардохти музди мењнати муштараквазифа ва соатбайъи 
кормандони корхонањои Љумњурии Тољикистон» (дар тањрири 
Ќарори Њукумати ЉТ аз 02.04.2009с .№215) 
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Агар рўзи пардохти музди мењнат ба рўзи 
истироњат ё ѓайрикорї рузхои ид мувофиќ ояд, он гоњ 
музди мењнат дар арафаи ин рўз (як рўз ќабл аз рўзи 
истироњат ва ё санаи ѓайрикорї) пардохт карда 
мешавад.28 
 

23. Танзими мењнати кормандони алоњида (масалан, 
кормандони воситањои ахбори умум) оё ягон 
хусусият дорад? 
Барои кормандони эљодии ташкилотњои касбии 

соњањои санъат ва фарњанг, воситањои ахбори омма, 
варзишгарон, муррабиён мумкин аст давомнокии дигар 
ваќти корї тибқи  Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон, ањднома ва шартномањои коллективї, 
санадњои корфармо муќаррар  карда шавад.29 

 
24. Тартиби пешнињоди рухсатии њарсолаи 

пардохтшавандаи мењнатї чї гуна аст?  
Кормандон, новобаста аз кордињанда, намуди 

шартномаи мењнатии бастаи онњо, барои гирифтани 
рухсатии муќарраршудаи нињої ва ё њарсоларо соњиб 
њастанд. Рухсатии асосии ҳарсолаи камтарин барои 
ҳамаи кормандон ба таври ҳатмӣ дода мешавад. 
Давомнокии рухсатии меҳнатии асосии ҳарсолаи 
камтарин 24 рўзи тақвимиро ташкил медиҳад. Рўзњои 
идонаи ғайрикори, ваќтњои ѓайриќобили мењнат, 
рўхсатї барои њомиладорї ва таваллуд ба рухсатии 
пардохтшавандаи солона дохил намешаванд.30  

Рухсатии њамасола ба корманд дар њаљми на 
камтар аз музди мењнати моњонаи ў пардохта мешавад. 

                                                             
28 Моддаи 158 Кодекси мењнати ЉТ 
29 Моддаи 75 ќисми 3 Кодекси мењнати ЉТ 
30 Моддањои 92, 93 КМ ЉТ 
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Пардохт на дертар аз як њафта то оѓози рухсатї сурат 
мегирад.31 

Пардохти рухсатї аз њисоби воситањои корфармо 
сурат мегирад.32 

Рухсатии мењнатї (асосї ва иловагї) барои соли 
аввали корї на камтар аз 11 моњ баъд аз фаъолияти 
корї аз љониби корфармо дода мешавад. (Дар базъе 
њолатњо имкон дорад, ки дар соли аввал ќабл аз 11 моњ 
дода шавад, масалан, ба занон пеш аз баромадан ба 
рухсатии њомиланокї ва таваллуд ва  ё пас аз он; 
шахсони аз њаждањсола хурд;  кормандоне, ки ба кор 
тариќи интиќол ќабул шудаанд; кормандони 
муштараквазифа, агар рухсатии мењнатии онњо аз љои 
кори асосї аз 11 моњи кории муштараквазифа 
мегузарад; кормандоне, ки барои табобат ба 
истироњатгоњњо роњхат доранд; омўзгорони 
муассисањои маърифатї; занон ва дигар шахсони дорои 
уњдадорињои оилавї, ки соњиби ду ва ё зиёда 
фарзанадони то чордањсола ё ки фарзанди маљрўњи то 
њаждањсола доранд ва ѓ.)  

Пешниходи рухсатї мутаносибан ба рўзҳои дар 
давоми сол кор кардашуда, аммо на камтар аз 14 рўзи 
тақвимӣ дода мешавад  . 33 

Корфармо уњдадор аст, ки ба корманд дар 
муддати њар сол (њамасола) рухсатї дињад.  

Дар њолатњои истисної интиќоли рухсатї ё 
ќисмате аз он ба соли оянда сурат мегирад, ки он танњо 
ба ризояти корманд анљом дода мешавад. Ќисмати 
интиќолёфтаи рухсатии мењнатї бо хоњиши корманд ба 
рухсатии соли оянда њамроњ карда мешавад ва ё ин ки 
ба таври алоњида, аммо на дертар аз давоми соли 
истифода аз њуќуќи ин рухсатї истифода мегардад. 

                                                             
31 Моддаи 112 КМ ЉТ 
32 Моддаи 113 КМ ЉТ 
33 Моддаи 104 КМ ЉТ 
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Корманди ба синни њаждањ нарасида њуќуќи ба соли 
дигар гузаронидани рухсатиро надорад.  

Надодани рухсатии мењнатї дар давоми ду соли 
пай дар пай ба тартиби муайян манъ шудааст.34  
 

25.  Оё ба журналистон пешнињод намудани рухсатии 
мењнатї   ягон хусусияти хос дорад. 

Бале, барои журналистон рухсатии њарсолаи 
пардохтшавандаи мењнатї ба муњлати на камтар аз 30 
рўзи таќвимї дода мешавад.35 

 
26. Оё ќонунгузорї мафњуми кори фосилавиро 

пешбинї намудааст? 
Бале, ќонунгузории мењнати Тољикистон кори 

фосилавиро пешбинї намудааст. 
Кори фосилавї шакли махсуси корие мебошад, ки 

берун аз мавќеи љойгиршавии корфармо бо истифодаи 
технологияњои иттилоотї ва коммуникатсионї дар 
раванди кор сурат мегирад.  

Дар њолати кори фосилавї корфармо ба корманд 
воситаи коммуникатсионї (воситаи алоќа) пешнињод 
намуда, њамаи харољоти онро дар мавриди ба кор 
дароварданд ва хизматрасонї бар уњда мегирад. Агар 
корманд воситањои коммуникатсионии худро ба таври 
доимї истифода барад, корфармо дар њаљм ва тартиби 
муќаррарнамудаи ќарордод бо корманд љубронпулї 
пардохт мекунад.  

Бо ризояти тарафњо ба корманди фосилавї 
инчунин дигар харољоти вобаста ба иљрои корњо барои 
корфармо (аз љумла, сарфи нерўи барќ, об ва дигар 
харољот) пардохта мешавад.  

Њамаи шартњои кори фосилавї дар шартномаи 
мењнатї мушаххас карда мешаванд.  

                                                             
34 Моддаи 108 КМ ЉТ 
35 Моддаи 90, 94 ќисми 2 Кодекси мењнати ЉТ  
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Ба кормандони машѓул дар кори фосилавї 
меъёрњои давомнокии ваќти корї ва ваќти истироњати 
муќаррарнамудаи ќонунгузории мењнатӣ ЉТ татбиќ 
карда мешавад. 

Бањисобгирии ваќти кории кормандони машѓул 
дар кори фосилавї, шароити назорат аз болои ризояти 
рељаи корї, шароит оид ба таъмини бехатарї ва њифзи 
мењнат низ дар шартномаи мењнатї муќаррар карда 
мешавад.36 
 

27. Дар кадом њолат корфармо метавонад кормандро 
аз кор дур намояд? 
Аз кор дур намудани корманд– ин муваќќатан 

барои иљрои вазифањои мењнатї роњ надодани корманд 
мебошад. Аммо дур намудан маънии ќатъи шартномаи 
мењнатиро надорад. 

Корфармо уњдадор аст, ки кормандеро дар ваќти 
корї дар њолати мастї ќарор дорад, ё маводи 
масткунанда, воситањои нашъаовар, дигар воситањои 
психотропї дар ваќти корї истифода бурдааст, дур 
намояд ва дар ин муддати корї ба ў музди мењнат 
пардохта намешавад.  

Корфармо уњдадор аст, ки кормандро аз кор бо 
талаби маќомоти давлатии мувофиќ, дар њолатњои 
пешбининамудаи Кодекси мењнат ва дигар санадњои 
меъёриву њуќуќии ЉТ дур намояд (Масалан, агар 
кормандон ба содир намудани љиноят гумонбар шуда 
бошад). 

Аз кор дур намудани корманд тавассути 
санадњои махсуси корфармо дар муњлатњои муайян то 
дакик намудани сабабњои барои аз кор дурнамої 
асосшуда низ сурат мегирад.37 

                                                             
36 Моддањои  255-257 Кодекси мењнати ЉТ 
37 Моддаи 50 Кодекси мењнати ЉТ 
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28. Корфармо оё метавонад шароити мењнатиро таѓир 
дињад? 

Корфармо њуќуќ дорад, ки шароити кориро таѓир 
дињад, агар чунин таѓиротро технология ва ташкили 
истењсолоти мењнатї муайян намуда бошад.  

Корфармо уњдадор аст, ки кормандонро дар бораи 
таѓироти ба миёномадаи шароити мењнат на камтар аз 
ду моњ ќабл аз он таѓирот хабар дињад. Агар корманд 
ба шароити нави мењнатї розї набошад, бо ў 
шартномаи мењнатї бо пардохти нафаќаи истироњатии 
на камтар аз музди миёнаи думоња ќатъ намояд. 
Корманд њуќуќ дорад, ки дар бораи таѓироти шароити 
мењнат аз љониби корфармо ба суд шикоят намояд. 
Њангоми баррасии бањс корфармо уњдадор аст, ки 
имконпазир набудани шароити ќаблии мењнатро ба 
исбот расонад. 38 
 

29. Дар кадом њолатњо шартномаии мењнатиро ќатъ 
намудан мумкин аст? 
Шартномаи мењнатї бо асосњои зерин имкон 
дорад, ки ќатъ карда шавад: 

• бо созиши тарафњо(шартномаи мењнатї дар њар 
ваќт имкон дорад, ки бо созиши тарафњо ќатъ 
карда шавад. Тарафе, ки мехоњад, ки шартномаи 
мењнатї бо созиши  тарафњо ќатъ карда шавад, 
ба љониби дигар дархост дар ин бора ирсол 
менамояд.Тарафи маълумотро гирифта уњдадор 
аст, ки дар муддати се рўзи корї ба таври хаттї 
ба љониби дигар оиди ќабули ќарор хабар дињад); 
39 

• бо ташаббуси корманд(корманд њуќуќ дорад, ки 
шартномаи мењнатии ба муњлати номуайян 
басташударо бо сурати ба таври хаттї огоњ 

                                                             
38 Моддаи 31 КМ ЉТ 
39 Моддаи 40 КМ ЉТ 
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кардани корфармо дар муддати ду њафта ќабл аз 
ин ќатъ намояд. Бо гузаштани муњлати огоњї 
корманд њуќуќ дорад, ки корро ќатъ намояд, аммо 
корфармо уњдадор аст, ки ба корманд дар 
кутоњтарин фурсат дафтарчаи мењнатии ўро 
дода, бо вай њисобу китоб намояд. Бо хоњиши 
корманд ва ризояти корфармо шартномаи 
мењнатї то гузаштани муњлати огоњї ќатъ 
карда мешавад. Дар муњлати огоњї корманд  
њуќуќ дорад, ки аризаи худро дар бораи ќатъ 
намудани шартномаи мењнатї бозхонд намояд, 
агар ба љои кори ў ба таври гузаронидан коргари 
дигар ќабул нашуда бошад); 40 

• бо ташаббуси корфармо (ќатъи шартномаи 
мењнатї бо ташаббуси корфармо дар саволи 
баъдї баррасї шудааст);  

• бо гузаштани муњлати шартнома. (Шартномаи 
муњлатноки мењнатї бо гузаштани муњлати он 
ќатъ мегардад. Агар баъд аз анљоми муњлати 
шартномаи мењнатї муносибатњои мењнатї 
давом кунанд ва ягон тараф дархости ќатъи онро 
пешнињод насозад, он гоњ шартномаи мењнатї аз 
нав барои  муњлати номуайян баста мешавад. 
Шартномаи мењнатие, ки дар вакти набудани 
корманд баста шудааст  ва барои у чойи кор нигох 
дошта шудааст  аз рўзи ба кор баргаштани 
корманде, ки пештар ин корро ичро мекард  ќатъ 
карда мешавад. Шартномаи мењнатии ба ваќти 
иљрои кори муайян баста шудааст  пас аз анљоми 
он ќатъ мегардад).41 

• бо њолатњои ба иродаи тарафњо вобастанабуда . 
њангоми даъват ва ё ба хидмати њарбї рафтани 

                                                             
40 Моддаи  41 Кодекси меҳнати ҶТ 
41 Моддаи 46 Кодекси мењнати ЉТ 
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корманд; бо анљоми муњлати ваколатњо; њангоми 
ба кор барќарор шудани корманде, ки ќаблан дар 
ин вазифа кор мекард; њангоми ќувваи ќонуни 
гирифтани ќарори суд, ки дар асоси он корманд аз 
озодї мањрум гардида буд; - њангоми њукми ќонунї 
гирифтани ќарор суд дар бораи эътирофи шахс 
њамчун гайри ќобили мењнат ва ё дорои ќобилияти 
мањдуди мењнатї; вобаста ба марги корманд; 
њангоми вайрон намудани ќоидањои ќабул ба 
кор).42 

• Гузаштани корманд ба кори (вазифаи) интихобї ё 
таъин намудани у ба вазифае, ки имконияти 
идомаи муносибатњои мењнатиро истисно 
мекунад. (Асос барои ќатъи шартномаи мењнатї 
дар ин њолат санади интихоб ва ё таъини корманд 
ба вазифа мегардад).43 

 
Ќатъи шартномаи мењнатї бо санади корфармо ба 

расмият дароварда мешавад.44 
 

30. Дар кадом њолатњо шартномаи мењнатї бо 
ташаббуси корфармо ќатъ карда мешавад? 
 Яктарафа аз љониби корфармо бекор кардани 

шартномаи мењнатї манъ аст ба истиснои њолатњои 
муайяни дар ќонунгузории мењнати ЉТ муќарраршуда. 

Њолатњои истисноии мазкур аз инњо иборат 
мебошанд: 

• Барњам хурдани ташкилот ё ќатъ гардидани 
фаъолияти корфармо – шахси вокеӣ ва ё ихтисор 
шудани шумора ва воњиди кории кормандон. 
(Исботи барњамхурии корхона ворид шудани 
таѓирот ба реестри давлатии ташкилотњо (ё 

                                                             
42 Моддаи 48 Кодекси мењнати ЉТ 
43 Ќисми 2 моддаи 49 Кодекси мењнати ЉТ 
44 Моддаи 39 Кодекси мењнати ЉТ 
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реесри соњибкорони инфиродї) ба шумор меравад.  
Корфармо уњдадор аст, ки ба таври хаттї на 
камтар аз ду моњ ќабл аз озод намудани аз кор 
хабар дињад.Агар корманд ба суд мурољиат 
намояд, он гоњ суд муќаррар менамояд, ки оё 
муњлати огоњкунї вайрон шудааст ё на ва ў 
метавонад корфарморо уњдадор намояд, ки санаи  
аз кор озод намуданро ба 2 моњ баъд аз ќатъи 
воќеї ва пардохт дар њаљми музди миёнаи думоњ 
интиќол дињад. Ба корманде, ки аз корхона бо 
сабаби ихтисори воњидњои корї ё таѓири шароити 
мењнат аз кор озод шудааст, кафолати пардохти 
љубронпулии думоња дар њаљми на камтар аз музди 
миёнаи мењнат то замони ба кори дигар барќарор 
шудан дар давоми ду ё се моњ баъд аз озодшавї аз 
кор, бо ќарори Агентии мењнат ва шуѓли ањолї  
дода мешавад, агар корманд дар давоми дањ рўз 
баъд аз озод шудан ба кор ба ин маќомот 
мурољиат намояд ва расман дар љои дигар 
фаъолияти корї надошта бошад.);45 

• ќатъи шартномаи мењнатї бо сабаби ивази 
соњибмулк. (Њангоми иваз шудани соњибмулки 
корхона ё азнавтаъсисдињии он (таќсимшавї, 
њамроњшавї, људошавї, људокунї, 
азнавташкилдињї) муносибатњои мењнатї бо 
ризояти корманд давом меёбанд. Ќатъи 
шартномаи мењнатї бо ташаббуси корфармо дар 
ин њолат танњо бар асосњои пешбининамудаи 
Кодекси мењнат ва дигар санадњои меъёриву 
њуќуќии ЉТ бо риояи њатмии кафолатњои 
муќарраршуда сурат мегирад. Соњибмулки нав дар 
муњлати шаш моњ аз рўзи соњиб шудан ба њуќуќи 
моликият њуќуќ дорад, ки шартномаи мењнатии 
соњибмулки пештараро бо роњбарони ташкилот 

                                                             
45 Моддаи  169 КМ ЉТ 
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ва кормандон, ки вазифахои умумии идоракуниро 
дар ташкилот ичро мекунанд аз нав бандад ё 
бекор кунад. Аз тобеияти як макомот ба 
тобеияти макомоти дигар гузаронидани 
ташкилот амали шартномаи мењнатиро ќатъ 
карда наметавонад.46 Ҳангоми ќатъ намудани 
шартнома бо роњбари ташкилот ва кормандоне, 
ки вазифаи умумии идоракунии ташкилотро ичро 
мекунад, молики нав вобаста ба иваз шудани 
молик уњдадор аст ба њар кадоми онњо љубронпулї 
дар њаљми на камтар аз музди мехнати шашмоња 
пардохт намояд.); 47 
ошкор гардидани номувофиќатии корманд дар 
вазифаи ишѓолкунанда ва ё иљрои кор бо сабаб 
нарасидани тахассус, ё ин ки  њолати саломатии 
инсон, ки ба идомаи кори мазкур боис шудааст, 
агар ин номувофиќатии кормандро натиљањои 
санљиш ва хулосаи тибби тасдиќ намоянд 
(Номувофиќатї– ин ба таври объективї аз ўњдаи 
иљрои кори ба дўши корманд гузошташуда 
набаромадани ў мебошад. Номувофиќатии 
кормандро бояд корфармо собит намояд. 
Номувофиќатии корманд барои иљрои босифати 
кори дар шартномаи мењнатї пешбинишуда дар 
њолати аз натиљањои он ќаноатманд набудан, ба 
таври мунтаззам нуксон ошкор мегардад. Агар 
корманд корро ѓайриќаноатбахш иљро намояд ва 
сабаби ин ба вуљуд наовардани шароити хуби 
мењнатї аз тарафи корфармо бошад, он гоњ ин 
номувофиќатї ба њисоб намеравад. Масалан, 
кормандро набояд бо сабаби номувофиќатї аз кор 
озод намуд, агар вай соњиби дипломи тахассусї 
набошад ва ё њамзамон аз рўи ќонун  мављудияти 

                                                             
46 Моддаи 38 КМ ЉТ 
47 Моддаи 170 КМ ЉТ 
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маълумоти тахассусї барои иљрои ин кор талаб 
карда нашавад.  
Набояд кормандро бо асосњои пешнињоднамудаи 
кормандоне, ки таљрибаи кофии корї надоранд ва  
ё аз сабаби давом наёфтани муњлати кор 
(кормандони љавон ва мутахассисони љавон ва 
њамзамон ноболиѓон) аз кор озод намояд.  
Озод намудан бо асосњои мазкур танњо дар 
њолате иљозат дода мешавад, ки имконияти 
кормандон бо ризояти хаттии худ ба дигар кор 
гузаронидан барои корфармо мављуд нест.  
Корфармо уњдадор аст, ки кормандонро дар бораи 
чунин њолати ќатъи шартномаи мењнатї бо 
асасњои мавриди назар як моњ ќабл огоњ намояд; 

• ба таври мунтаззам ва бе сабабњои узрнок иљро 
накардани уњдадорињое, ки тибќи шартномаи 
мењнатї ё ќоидањои тартиботи дохилии корхона 
ба дўши корманд гузошта шудаанд. Агар ба 
корманд ќаблан чорањои интизомї андешида 
шуда бошад;  

• бесабаб ба кор њозир нашудан, аз љумла дар ҷойи 
кор муддати се чањор соат ҳозир нашудан;  

• ҳозир нашудан ба кор дар давоми бештар аз чор 
моҳи бефосила дар натиҷаи корношоямии 
муваққатӣ, бе ҳисоб кардани рухсатии давраи 
ҳомиладорӣ ва таваллуд, агар қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳлати аз ин зиёдтари 
нигоҳ доштани ҷойи корро (вазифаро) ҳангоми 
бемории муайян муқаррар накарда бошад. Ба 
кормандоне, ки бо сабаби осеби меҳнатӣ ё 
бемории касбӣ қобилияти меҳнатиашонро гум 
кардаанд, то барқарор шудани қобилияти 
меҳнатӣ ё муқаррар гардидани маъюбӣ ҷойи кор 
(вазифа) нигоҳ дошта мешавад; 
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•  дар ҳолати мастӣ бар асари истеъмоли 
машруботи спиртӣ, воситаҳои нашъадор, 
моддаҳои психотропӣ ё моддаҳои дигари 
мадҳушкунанда ҳозир шудан ба кор; 

•  ба қувваи қонунӣ даромадани қарори мақомоти 
дахлдори давлатӣ оид ба дуздии молу мулк ва 
дигар кирдорҳое, ки давом додани корро истисно 
менамоянд; 

•  аз тарафи корманд содир намудани 
ҳуқуқвайронкуниҳои дорои хусусияти 
коррупсионӣ, ки дар асоси санади судї имконияти 
минбаъд давом додани корро истисно менамоянд; 

•  аз тарафи корманд давом додани иштирок дар 
корпартої баъд аз ба маълумоти ў расонидани 
қарори суд дар хусуси ѓайриқонунӣ эътироф 
намудани корпартоӣ ва ё манъи корпартоӣ; 

• қатъ гардидани иҷозати корманд ба сирри 
давлатӣ дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

• аз тарафи роҳбари мақомоти иҷроияи корфармо, 
муовини ў ва ё роҳбари сохтори корфармо вайрон 
намудани уҳдадориҳои меҳнатӣ, ки боиси 
расонидани зарари моддӣ ба корфармо 
гардидааст; 

• рад кардани аз муоинаи тиббӣ гузаштан барои 
муқаррар намудани воқеияти дар ҳолати мастӣ 
бар асари истеъмоли машруботи спиртӣ, 
воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё 
моддаҳои дигари мадҳушкунанда қарор доштан; 

• аз тарафи корманд вайрон намудани қоидаҳои 
ҳифзи меҳнат ё бехатарї аз сўхтор ва ё ҳаракат 
дар нақлиёт, ки боиси оқибатҳои вазнин, аз ҷумла 
ҷароҳат ва садама гардидаанд ё метавонад 
гарданд; 
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• аз тарафи корманд фош намудани маълумотҳои 
дорои сирри давлатӣ ё дигар сирри бо қонун 
ҳифзшаванда, ки ба ў ҳангоми иҷрои уҳдадориҳои 
меҳнатӣ маълум шудаанд; 

• қатъ кардани шартномаи меҳнатӣ бо шахси дар 
ду ё якчанд ҷой коркунанда бинобар қабули 
шахсе, ки дар ду ё якчанд ҷой кор намекунад, 
инчунин вобаста ба маҳдуд гардонидани кор дар 
якчанд ҷой, ки бо қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешбинї шудааст; 

• вайронкунии дағалонаи якдафъаинаи Кодекси 
мехнат ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби роҳбари 
ташкилот (воҳидҳои алоҳидаи он) ва муовини ў 
(дар ин њолат ба дўши корфармо уњдадорие ќарор 
дорад, ки собит намояд, чунин вайронкунї дар 
њаќиќат љой дошта, хислати даѓал дорад. Ба 
сифати вайронкунии даѓал дар уњдадорињои 
роњбарияти корхона (филиал, намояндагињо), 
муовинони он метавонад аз љумла чунин 
њолатњоро зикр намуд, бањо додан ба иљро 
накардани уњдадорињои мењнатии дар шартнома 
зикргардида, ки боиси зарар ба саломатии 
кормандон ё зарари моддї ба корхона гардидаанд);  

• аз љониби корманде, ки бо дороиҳои пулию мол ӣ 
бевосита кор мекунад, содир намудани кирдори 
зиддиҳуқуқие, ки барои нисбат ба ў гум шудани 
боварии корфармо асос мегардад (аз рўи асоси 
мазкур имкон дорад, ки  танњо корманди бо 
воситањои пулї ва арзишњои молї 
фаъолиятбаранда новобаста аз он ки кадом 
намуди ин љавобгарии моддї (мањдуд ё пурра) бар 
дўши ў гузошта шудааст, озод карда шавад. 
Чунин ашхоси дорои љавобагарии моддї(аз рўи 
ќонун ё шартнома) фурўшанда, хазинадор, мудири 
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анбор ва ѓайра мебошанд. (Ба чунин ашхос набояд 
посбонро ворид намуд, ончунон ки онњо арзишњои 
моддиро, ки дар њолати баста ва мањкам нигоњ 
дошта мешаванд, њифз мекунанд. Нобоварї ба 
корманд аз љониби корфармо бояд тавассати 
далелњо (санад дар бораи њисобукитоб, 
изофанависї ва камомад) собит карда шавад;  

• аз ҷониби корманде, ки вазифаҳои тарбиявиро 
и ҷро менамояд, содир кардани рафтори 
бадахлоқона, ки барои давом додани он кор 
мувофиқ намебошад; Ѓайриахлоќї чунин рафторе 
дониста мешавад, ки ба меъёрњои 
умумиљамъиятии ахлоќї хилоф мебошад (дар 
њолати мастї дар љойњои љамъиятї њозир 
шудан,њарфи бад ба забон овардан, авбошї кардан, 
иљрои рафторе, ки шарафи инсониро паст мезанад 
в ѓ.) Чунин рафтор имкон дорад, ки дар њаёти 
иљтимої ё хонавода  ба вуќуъ пайвандад 
(Масалан, омўзгор занашро мезанад, 
фарзандонашро мавриди азоб карор медихад).;  

• пешниҳоди маълумоти нодуруст, ҳуҷҷатҳои 
қалбакї ва риоя накардани дигар қоидаҳои 
муқаррарнамудаи Кодекси меҳнат ва дигар 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳангоми қабул ба кор; (дар ин њолат ќалбакї будани 
њуљљатњо бояд тавассути ташхиси криминалистї ва 
дигар усулњои собиткунї ба исбот расонида шавад);  

• манфӣ будани натиҷаи кор дар давраи муҳлати 
санҷиш ҳангоми ба кор қабул намудан. Дар њолати 
ошкор гардидани натиљањои манфии кор дар муњлати 
санљиш корфармо њуќуќ дорад, ки бо ў шартномаи 
мењнатиро бо огоњ намудан ба тариќи хаттї дар 
муддати на барвакттар аз њафт рўзи таќвими то 
анљоми муњлати санљишї бо нишон додани  сабаби асос 
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барои эътирофи аз санљиш нагузаштани корманд 
гардида ќатъ намояд.48  
 
Бекор кардани шартномаи меҳнатӣ бо 
ташаббуси корфармо дар давраи корношоямии 
муваққатӣ (ба ғайр аз озодкунӣ  аз кор барои 
њозир нашудан ба кор дар муддати чор моҳ бо 
сабаби муваққатан ғайри қобили меҳнат будан) 
ва дар давраи дар рухсатӣ ё сафари хизматӣ 
будани корманд, ба истиснои ҳолатҳои барҳам 
хўрдани ташкилот, қатъ шудани фаъолияти 
корфармо - шахси воқеӣ, роҳ дода намешавад.49  

 
31. Дар кадом муњлатњо корфармо бояд кормандро 

дар бораи бекор кардани  шартномаи мењнатї 
огоњ намояд? 
Корфармо уҳдададор аст кормандро дар бораи 

бекор кардани шартномаи меҳнатї, ки ба муҳлати 
номуайян баста шудааст, дар муҳлатҳои зерин ба таври 
хаттї огоҳ кунад: 

• ҳангоми бекор кардани шартномаи меҳнатї 
бинобар барҳам хўрдани ташкилот ё қатъ 
гардидани фаъолияти корфармо - шахси воқеӣ ва 
ё ихтисор шудани шумора ё воҳиди кории 
кормандон на дертар аз ду моҳ; 

• ҳангоми бекор кардани шартномаи меҳнатї 
бинобар ба кори иҷро мекардааш мувофиқ 
набудани корманд аз сабаби нокифоягии ихтисос 
ё вазъи саломатї на камтар аз як моҳ. 

Дар давраи огоҳонї ба корманд ҳуқуқ дода 
мешавад, ки барои ҷустуҷўи кори дигар ҳафтае на 

                                                             
48 Моддаи  28 ќисми  8 КМ ЉТ 
49 Моддаи 42 ќисми 4 КМ ЉТ 
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камтар аз як рўз бо нигоҳ доштани музди кор ба кор 
набарояд. 

Бо созишномаи тарафҳо шартномаи меҳнатї 
метавонад аз рўи асосҳои зикршуда то ба охир 
расидани муҳлати огоҳонї бо додани ҷубронпулї дар 
ҳаҷми на камтар аз музди меҳнати миёнаи рўзона барои 
ҳар рўзи боқимондаи то ба охир расидани ин муҳлат 
бекор карда шавад.50  

 
32. Оё имкон дорад, ки корманд ба кори нисбатан 

сабуктар вобаста ба  вазъи саломатї гузаронида 
шавад? 
Корфармо уҳдадор аст кормандонеро, ки бо 

сабаби вазъи саломатї, аз ҷумла маъюбӣ, бемории 
касбї ё дигар сабаби носолимии вобаста бо иҷрои 
уҳдадориҳои меҳнатї ба кори нисбатан сабуктар эҳтиёҷ 
доранд, бо мувофиқаи онҳо ва мутобиқи хулосаи тиббї 
онҳоро муваққатан ё бе маҳдудияти муҳлат ба чунин 
кор гузаронида, аз рўи имконият ҷойҳои нави корӣ 
ташкил намояд. 

Дар ҳолатҳое, ки бо сабаби маъюбии меҳнатӣ, 
бемории касбӣ ё дигар сабаби носолимии вобаста бо 
иҷрои уҳдадориҳои меҳнатї зарурати тағйири ихтисос 
пеш меояд, корфармо уҳдадор аст барои ба кор таъмин 
намудани корманди муҳтоҷи такмили ихтисос 
азнавтайёркунии ўро бо нигоҳ доштани музди миёнаи 
меҳнати ў дар давраи мазкур, вале на зиёда аз дувоздаҳ 
моҳ ташкил намояд. 

 Агар шароити истеҳсолот ба ташкили бо кор 
таъмин намудани корманди дар раванди кор 
маъюбшуда, бемории касбӣ ё дигар сабаби осеби ба 
саломатӣ бинобар иҷрои уҳдадории меҳнатӣ расида 
имкон надиҳад, шартномаи меҳнатї бо ў қатъ карда, 

                                                             
50 Моддаи 45 КМ ЉТ 
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барои аз кор рафтан кумакпулӣ пардохт карда 
мешавад. 

Андозаи кумакпулӣ барои аз кор рафтан бо 
ризогии тарафҳо муайян карда мешавад ва андозаи он 
набояд аз музди миёнаи меҳнати шашмоҳаи корманд 
камтар бошад.51  
 

III. КОРГУЗОРЇ 

 
33. Оё барои пешбурди коргузорї дар ташкилот ягон 

талабот мављуд аст? 
Бале, талаботхои  муайян барои пешбурди 

коргузори дар ташкилотҳо муайян карда шудааст. Бо 
Қарори Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки аз 28 июли 
соли 2017 тањти раќами 358  Дастурамали намунавии 
коргузорї дар маќомоти давлатї, муассиса, корхона ва 
дигар ташкилотҳои Љумњурии Тољикистон тасдиқ 
карда шудааст, ки  мутобиќи он  барои кормандони 
дастгоҳ тартиби ягонаи тайёр намудани хуҷҷатҳо, ба 
расмият даровардан, ба қайд гирифтан, истифода 
бурдан, назорат ва нигоҳ доштан  муайян карда 
шудааст.  

Мувофиқи Дастури мазкур ташкилотҳо бояд 
дастурҳои соҳавии хешро оид ба коргузорї тањия 
намоянд. 52 

 
34. Кадом намуди њуљљатњо дар корхона тартиб дода 

мешаванд ва онњо чи тавр ба расмият дароварда 
мешаванд? 

                                                             
51 Моддаи 338 КМ ЉТ 
52 Банди 4 Дастурамал 
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Мутобиќ ба таљрибаи мављуда дар корхонањо 
њуљљатњои ташкилї- амрдиҳї (ќарорњо, фармонњо, амр, 
низомномањо, дастурњо, санадњо, хулосањо, маърўзањо, 
мактубњо) ва њуљљатњое, ки ба гурўњи ташкилї-амрдихї 
шомил нестанд, яъне њуљљатњои оморї, молиявї, 
лоињањо- тарњњо, тиббї ва ѓайра тартиб дода  
мешаванд.53 

Тартиб додан ва ба расмият даровардани њуљљатњо 
риояи њатмии талаботи зеринро дорад: нишон додани 
намуди њуљљат, номи ташкилот ва  сарлавњаи њуљљат, 
гирандаи он, гузоштани сана, гузоштани ќайдҳо оид ба 
мувофиќаткунии матни њуљљат, тасдиќи њуљљат (имзо ва 
тасдиќ кардан, гузоштани ќайдҳо оид ба гардиш ва 
иљрои њуљљат, гузоштани муњр(дар ҳолатҳои зарури)).54 

Номгузории  њуљљат бояд дар њар як њуљљат, ба 
истиснои мактуб мавҷуд  бошад, масалан, ФАРМОН, 
ФАРМОИШ, АМР, ПРОТОКОЛ, ЌАРОР, ГУЗОРИШ  
ва ѓ.  (ин унсури њуљљатњо бо њарфњои калон навишта 
мешаванд).  

Ба ҳар як ҳуҷҷате, ки дар варақи андозаи А4 таҳия 
мешавад, новобаста аз таъиноти он, сарлавҳа тартиб 
дода мешавад. Сарлавҳа бояд мухтасар ва дақиқ буда, 
ба саволи "Дар бораи ...", "Дар бораи та ғйир додани 
...", "Дар бораи ҷудо намудани ...", "Дар бораи бекор 
кардани ..." ва ғайра ҷавоб дошта бошад. Агар дар 
ҳуҷҷат якчанд масъала инъикос гардад, он гоҳ 
сарлавҳаро ба таври ҷамъбасткунанда тартиб додан 
мумкин аст. Дар барқияи телефон ӣ, хабарномаҳо ва 
ҳуҷҷатҳое, ки матни онҳо дар бланкҳои андозаи А5 чоп 
карда мешавад, сарлавҳа гузошта намешавад.55   

                                                             
53 Банди 11 Дастурамал 
54 Банди 16 Дастурамал 
55 Бандхои 18, 19  Дастурамал 
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Шакли мувофиқакунии дохилии лоиҳаи ҳуҷҷат 
манзур ӣ (виза) гузоштани он мебошад. Манзурӣ дар 
худ имзои шахсии хонои шахси ҳуҷҷатро имзокарда ва 
санаи онро дар бар мегирад. Ҳангоми зарурат вазифа 
ва насаб, ном, номи падари шахси манзурӣ гузоштаро 
нишон додан мумкин аст. (Масалан: Сармуҳосиб, имзо 
насаб, ном, номи падар 15.12.16)56 

Санаи њуљљат  санаи имзо ва ё тасдиќ шудани он 
мебошад57. 

Ба њуљљати ирсолшаванда танњо роњбари ташкилот 
имзо мегузорад. Дар сурати набудани роњбари корхона 
онро метавонад муовини ў имзо кунад. Ба њуљљатњои 
молиявї роњбари ташкилот ё шахси бо конун 
ваколатдоршуда ва сармуњосиб бо ранги кабуд имзо 
мегузорад.58 

Ба ҳуҷҷатҳое, ки аслӣ будани онҳо тасдиқи 
махсусро талаб менамоянд, ба ғайр аз имзо, муҳр низ 
гузошта мешавад59. 

 
35. Протоколхо чї гуна ба расмият дароварда 

мешаванд? 
Дар ҷаласаҳои мақомоти машваратӣ, машваратҳо 

ва маҷлисҳои гузаронидашаванда бояд протоколҳо 
тартиб дода шаванд. Протоколҳои ҷаласаҳои мақомоти 
машваратӣ дар давоми соли тақвимї рақамгузорї 
карда мешаванд. 

Матни протокол бояд аз ду қисм иборат бошад: 
муқаддимавї ва асосї. Дар қисми муқаддимавии 
протоколи ҷаласаҳои мақомоти машваратӣ, 
машваратҳо шумораи умумии иштирокчиён, шумораи 
шахсони ба ҷаласа даъватшуда, рўзномаи ҷаласа, 
                                                             
56 Банди 27  Дастурамал 
57 Банди 21 Дастурамал 
58 Банди 34 Дастурамал 
59 Банди 44 Дастурамал 
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ҳайати раёсат, насаб, ном, номи падари раис ва котиби 
маҷлис, бо номгўи масъалаҳои баррасишаванда, нишон 
додани вазифа ва насаб, ном, номи падари маърузачиён 
зикр карда мешавад.60 

Агар шумораи шахсони даъватшуда ба ҷаласаи 
мақоми машваратї, машварат, ҷаласа аз 5 нафар зиёд 
бошад, он гоҳ руйхати онҳо дар шакли ҳуҷҷати 
алоҳидаи замимашаванда ба протокол тартиб дода 
мешавад. 

Қисми асосии протоколи ҷаласаи мақомоти 
машваратї, машварат ва маҷлис бояд аз фаслҳои 
мутобиқ ба бандҳои рўзнома иборат бошад. 

Матни ҳар як фасли асосї бояд аз таркибҳои: 
шунида шуд, баромад карданд, қарор кард, таркиб ёфта 
бошад. 

Протоколхои ҷаласаҳои маќоми машварати дар 
бланкхо чоп карда шуда, аз тарафи раиси маќоми 
машварати  имзо карда мешавад, ба протоколхои 
машваратхо шахсе, ки онро гузаронидааст, имзо 
мегузорад, ба протоколи маљлисњо бошад Раис ва 
котиби он имзо мегузоранд.61 

 
36. Њуљљатњо дар корхона чї тавр интиќол ва ќабул 

мегарданд? 
Қабул ва супоридани ҳуҷҷатҳои воридотӣ, 

содиротӣ ва дохилӣ дар ҳамаи марҳилаҳои гардиши худ 
бо гузоштани имзо амалӣ мешавад. Супоридани 
ҳуҷҷатҳо аз як воҳиди сохторӣ ба воҳиди сохтории 
дигар ё аз як корманд ба корманди дигар ҳатман 
тавассути воҳиди сохтории коргузорӣ сурат гирифта, 

                                                             
60 Бандњои 52, 53 Дастурамал 
61 Бандхои 54, 55, 56, 63 Дастурамал  
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дар дафтари бақайдгирии ҳуҷҷатҳо оид ба гардиши 
ҳуҷҷатҳо қайд карда мешавад.62 

Ба раванди иҷрои ҳуҷҷатҳо ва супоришҳои дар 
онҳо буда, роҳбарият тавассути воҳиди сохтории 
коргузорӣ ва ё шахсони алоҳидаи масъул назорат 
мебарад.63 

 
37. Дар ташкилот кадом намуди дафтархои 

бакайдгири бояд тартиб дода шаванд? 
Барои бақайдгирии ҳуҷҷатҳои воридотӣ, содиротӣ 

ва дохилї дафтарҳои зерин истифода бурда мешаванд: 
- дафтари бақайдгирии ҳуҷҷатҳои воридотӣ; 
- дафтари бақайдгирии ҳуҷҷатҳои дохилӣ; 
- дафтари бақайдгирии ҳуҷҷатҳои содиротӣ; 
- дафтари бақайдгирии қонунҳо, санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон; 
- дафтари бақайдгирии супоришҳои хаттӣ ва 
протоколҳои маҷлисҳои назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ; 
- дафтари бақайдгирии супоришҳои хаттӣ ва 
протоколҳои маҷлисҳои назди Сарвазири 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовинони ў, 
Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ; 
- дафтари бақайдгирии муроҷиатҳои шахсони 
воқеї ва ҳуқуқӣ; 
- дафтари бақайдгирии барқияҳои ҳукуматӣ; 
- дафтари бақайдгирии ҳуҷҷатҳои 
баргардонидашуда.64 

                                                             
62 Банди 108  Дастурамал 
63 Банди 116 Дастурамал 
64 Банди 112 Дастурамал 
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38. Дар кадом муҳлат ташкилот бояд ба муроҷиатҳои 
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ (мақомот, ташкилотҳо, 
муассисаҳо ва ғ.) ҷавоб диҳад? 

Муроҷиатҳои ба мақомоту ташкилоти дахлдор 
пешниҳодшуда дар давоми си рўз ва мурољиатҳое, ки 
омўзишу таҳқиқи иловагиро талаб намекунанд, дар 
муҳлати понздаҳ рўз аз рўзи ба қайд гирифта 
шуданашон баррасӣ карда мешаванд. 

 Дар ҳолатҳои истисної  роҳбари мақомоту 
ташкилоти дахлдор ҳуқуқ дорад муҳлати баррасии 
муроҷиатро ба муддати на зиёдтар аз сӣ рўз тамдид 
намуда, дар ин хусус ба муроҷиаткунанда дар муҳлати 
се рўз хабар расонад.65 

 
39. Тартиби коргузорӣ оид ба муроҷиатҳои шахсони 

воқеӣ ва ҳуқуқиро Тартиби коргузорӣ ва 
баҳисобгирии оморӣ оид ба муроҷиатҳои шахсони 
воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз "1" июни соли 2017, № 
276 тасдиқ шудааст ба танзим медарорад. 

Ҳангоми ворид шудани миқдори начандон зиёди 
муроҷиат (соле то 100 дона) варақаи бақайдгирии 
назоратӣ тартиб дода нашуда, онҳо танҳо дар дафтарҳо 
ба қайд гирифта мешаванд. Лифофаҳои онҳо дар 
мавридҳое нигоҳ дошта мешаванд, ки агар танҳо аз рўи 
онҳо суро ғаи ирсолкунандаро муқаррар кардан мумкин 
бошад, ё агар санаи муҳри почта барои тасдиқ 
намудани вақти фиристодан ва гирифтани 
муроҷиатнома, инчунин дар дигар мавридҳо зарур 
шаванд. Дар сурати шахсан қабул кардани шахси воқеӣ 
ва намояндаи шахси ҳуқуқӣ, муроҷиатҳои хаттию 

                                                             
65 Моддаи 18 Қонуни ЧТ «Дар бораи муроҷиати шахсони воқеӣ ва 
ҳуқуқӣ» 
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шифоҳии онҳо низ бояд дар дафтарҳои дахлдор ё 
варақаҳои бақайдгирии назоратӣ ба таври 
марказонидашуда қайд карда шаванд. Шохиси 
бақайдгирии муроҷиат дар муҳри бақайдгирӣ нишон 
дода мешавад, ки ҷои гузориш ва шакли онро 
стандарти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян 
мекунад. Шохиси бақайдгирӣ аз ҳарфи аввали насаби 
муаллиф ва рақами тартибии муроҷиати воридшуда 
(масалан, А-117) иборат мебошад. Шохиси бақайдгирӣ 
бо дигар аломатҳое, ки мураттабсозӣ, ҷустуҷў, таҳлил 
ва беосеб нигоҳ дошта шудани муроҷиатҳои 
шаҳрвандонро таъмин менамоянд, пурра шуда 
метавонад.66 

 
40. Кадом ќоидањои њифзи њуљљатњо дар корхона 

мављуд аст? 
Барои њифзи њуљљатњои ташкилот вохиди сохтории 

коргузорї роњбарони воњидњои сохтори масъул 
мебошанд. 

Парвандаҳо аз лањзаи оғоз дар коргузорї ва то 
лањзаи ба бойгонии корхона супорида шудан ё нест 
гардидан дар яке аз утоќњои корї дар љевонњои сахт ё 
иншоотњои махсусан ќулфкардашуда нигоњдорї 
мешаванд.  

Гирифтан ва додани  нусхаи  аслии хамагуна ҳуҷҷат 
аз парвандахои муҳлати нигахдориашон доими манъ 
аст. Дар њолатњои истисної (масалан, бо талаби 
маќомоти судї-тафтишотї) гирифтани чунин њуљљатњо 
бо иљозати роњбарият ва гузоштани нусхаи 
тасдиќшудаи њамон њуљљат ва санад дар бораи 

                                                             
66 Банди 4, 5 Тартиби коргузорӣ ва баҳисобгирии оморӣ оид ба 
муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 
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гирифтани нусхаи он (кай, кї ва барои чї гирифтааст) 
сурат мегирад.67 
 

41. Делои шахсї чист? 
Делои шахсї ин маљмўи њуљљатњои баќайдгирии 

кадрї мебошад, ки дар он ба таври пурра дар бораи 
корманд ва фаъолияти ў маълумот мављуд аст. 

Делои шахсї пас аз баровардани фармон дар бораи 
ќабул ба кор ба расмият дароварда мешавад.  

Њуљљатњо дар делаи шахсї бо тартибї зайл 
љобаљогузорї мешаванд; 

• рўйхати њуљљатњои дар делои шахсї 
мављудбуда; 

• ариза оид ба ќабул ба кор, роњхат ва ё 
пешнињод; 

• анкета, вараќаи ба ќайдгирии кадрњо; 

• њолнома; 

• њуљљат дар бораи маълумот; 

• нусха аз фармонњо дар бораи таъинот, 
интиќол ва озод намудан. 

Фармонњо оид ба њайати шахсї ба таври алоњида 
аз фармонњои фаъолияти асосї гурўњбандї мешаванд.68 

Дар идомаи делои шахсї њуљљатњои зерини шахсї, 
ки дар фаъолияти корманд ба расмият медароянд, 
дўхта мешаванд: 

• вараќаи аттестатсионї; 
• пешниход дар бораи харакати корманд; 

                                                             
67 Банди 165,166, 167  Дастурамал 

1. 68 Бандњои 144, 146  Дастурамал 
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• дигар маводи тавсифї ва иловагї, ки дар 
боло зикр гардиданд. 

Њамаи њуљљатњои делои шахсї дар баста (папка) 
духта мешаванд. Дар бораи он ному насаб, номи падар, 
санаи ба кор ќабул шудан (санаи оѓози вараќаи шахсї), 
шумораи делои шахсї нишон дода мешавад.  

 
42. Вараќаи шахсї чист ва он чи тавр ба расмият 

дароварда мешавад? 
Вараќаи шахсї дар мавриди бањисобкории кадрї 

асоси делои шахсї мебошад. 
Вараќаи шахсї дар таркиби делои шахсї бо 

ширеш намудани акси соњиби он ба андозаи 4х6 см 
гузошта мешавад. (Акс њангоми 25 ва 45 солагї нав 
карда мешавад). 

Вараќаи шахсї бо дасти худи соњиби он, фахмо, 
бе хатоги ва ихтисори номи корхона пур карда 
мешавад. 

Њангоми пур кардани маълумот дар бораи 
фаъолияти мењнатї ваќти ворид шудан ба кор ва озод 
шудан аз њар вазифа дар асоси фармони њайати шахсї 
ва ё ќайд ба дафтарчаи мењнатї зикр мегардад. 

Вараќаи шахсї оид ба њисоби кадрњо аз љониби 
корманди хадамоти кадрї санљида мешавад. 

Корманде, ки вараќаи шахсї пур кардааст, 
уњдадор аст дар бораи њамаи таѓиротњои баъдї барои 
ворид намудани таѓирот ба делои шахсии он хабар 
дињад. (таѓирот дар ному насаб, ањволи оилавї, суроѓаи 
хона, ба хориља рафтан, маълумот, гирифтани дараљаи 
илмї ва ѓ.) 
 

43. Варақаи шахсии корманд чист? 
Варақаи шахсии корманд - ҳуҷҷати ба як шакли 

муайян дароварда мебошад, ки дар асоси фармоиши 
роҳбари ташкилот дар бораи қабул ба кор, аз љониби 
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кормандони ҳамаи соҳаҳо пур карда мешавад, ки 
намунаи он аз љониби мақомоти омор тасдиқ карда 
мешавад. Варақаҳои шахси (шакли Т-2) аз рўйи тартиби 
алифбої љойгир карда мешаванд.69 

44. Коргузори оид ба муроҷиатхои шахсони воқеӣ ва 
ҳуқуқӣ чи тавр ба роҳ монда мешавад? 

Коргузори вобаста ба муроҷиатхо ва арзу 
шикоятхои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ  тибки Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мурочиати шахсони 
вокеӣ ва ҳуқуқӣ» ва  Тартиби коргузорӣ ва 
баҳисобгирии оморӣ оид ба муроҷиатҳои шахсони 
воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба роҳ монда мешавад.70 

                                                             
69 Банди 147 Дастурамал 
70 Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз "1" июни 
соли 2017, № 276 тасдиқ шудааст 

vfp://rgn=129602
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IV. ЗАМИМА 

 
 

Замимаи №2 ба Дастурамали намунавии коргузорї дар маќомоти давлатї, муассиса, 
корхона ва дигар ташкилотхои Љумњурии Тољикистон 

 
Дафтари ба кайдгирии хуҷҷатхои воридотӣ 

 
№ 
р/т 

Санаи 
воридшавии 
хуҷҷат 

Раками 
ҳуҷҷати 
воридшуда 

Коррес
пандент 

Мазмуни 
мухтасар 

Шумораи 
сахифахо 
асоси 
/замима 

Резалютси
я ё ин ки 
хуччат ба 
ки равона 
шудааст. 

Мухлат
и ичро  

Кайд дар 
бораи 
ичро ва 
раками 
баста дар 
кучо 
хуччат 
духта 
шудааст. 
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Замимаи №3 ба Дастурамали намунавии коргузорї дар маќомоти давлатї, муассиса, 
корхона ва дигар ташкилотхои Љумњурии Тољикистон 

 
Дафтари ба кайдгирии хуччатхои содиротӣ ва дохилӣ 

 
№ 
р/т 

Сана ва раками 
хуччат 

Корреспандент Мазмуни 
мухтасар 

Кайд дар 
бораи ичро ва 
раками баста 

дар кучо 
хуччат духта 

шудааст. 

Шумораи 
сахифа 
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Замимаи № 2 ба Тартиби коргузорӣ ва баҳисобгирии оморӣ оид  
ба муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 

 
 

ДАФТАРИ БАҲИСОБГИРИИ ОМОРИИ МУРОҶИАТҲОИ ХАТТИИ ШАХСОНИ ВОҚЕӢ 
 
 

Рақами 
тартибӣ 

Санаи 
воридшавӣ  

Насаб, ном 
ва номи 
падар  

Суроғаи 
маҳалли 

истиқомат  

Муҳтавои 
муроҷиат 

Ба куҷо ва 
ба кӣ барои 

баррасӣ 
дода шуд 

Натиҷаи 
баррасӣ ва 
санаи иҷро  

Қайд дар 
бораи 

муроҷиати 
такрорӣ 
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Замимаи № 3 ба Тартиби коргузорӣ ва баҳисобгирии оморӣ оид   
ба муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 

 
ДАФТАРИ БАҲИСОБГИРИИ ОМОРИИ МУРОҶИАТҲОИ ХАТТИИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ 

 
Рақами 
тартибӣ 

Сана ва 
рақами 

воридшавӣ  

Номи 
пурра 

Суроғаи 
маҳалли 

ҷойгиршавӣ 

Сана ва 
рақами 

содиротӣ 

Муҳтавои 
муроҷиат 

Ба куҷо 
ва ба кӣ 
Барои 

баррасӣ 
дода шуд 

Натиҷаи 
баррасӣ 

Қайд дар 
бораи 

муроҷиати 
такрорӣ  
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Замимаи № 4 ба Тартиби коргузорӣ ва баҳисобгирии оморӣ оид   
ба муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 

 
ДАФТАРИ БАҲИСОБГИРИИ ОМОРИИ МУРОҶИАТҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ  

Рақами 
тартибӣ 

Сана ва 
рақами 

воридшавӣ 

Насаб, 
ном ва 
номи 

падари 
шахси 

воқеӣ ва 
номи 

пурраи 
шахси 
ҳуқуқӣ 

Суроғаи почтаи 
электронии 

муроҷиаткунанда 

Муҳтавои 
муроҷиат 

Ба куҷо 
ва ба кӣ 
барои 

баррасӣ 
дода шуд 

Натиҷаи 
баррасӣ 

Сана ва 
рақами 
содирот 

тавассути 
кадом 
почтаи 

электронӣ 

Қайд дар 
бораи 

муроҷиати 
такрорӣ 
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Замимаи № 5 ба Тартиби коргузорӣ ва баҳисобгирии оморӣ оид   

ба муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 
 

ДАФТАРИ БАҲИСОБГИРИИ ОМОРИИ МУРОҶИАТҲОИ АЛОҚАИ ТЕЛЕФОНӢ (МОБИЛӢ) 

 
Рақам

и 
тартиб

ӣ 

Рақами 

телефони 
муроҷиатк

у-нанда 

Насаб, ном ва 
номи падари 

шахси воқеӣ ва 
номи пурраи 

шахси ҳуқуқии 
муроҷиаткунан

да 

Суроғаи 
маҳалли 

истиқомат
и 

шахси 
воқеӣ ва 
маҳалли 
ҷойгир-
шавии 
шахси 
ҳуқуқӣ 

Муҳтав
ои 

муроҷиа
т 

Суроғаи 
почтаи 

электронӣ 

Ба 
куҷо 
ва ба 

кӣ 
барои 
баррас
ӣ дода 

шуд 

Нати
ҷаи 

барр
асӣ 

Сана ва 
рақами 

содирот, 
рақами 
телефон 

Қайд дар 
бораи 

муроҷиат
и 

такрорӣ 
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V. РУЙХАТИ МАВОДИ ИСТИФОДАШУДА  

 
1. Ќонуни ЉТ«Дар бораи матбуот ва дигар 

воситањои ахбори омма». 
2. Ќонуни ЉТ «Дар бораи фарњанг». 
3. Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи 

муроҷиати шахсони вокеӣ ва ҳуқуқӣ». 
4. Кодекси мењнати ЉТ. 
5. Кодекси граждании  ЉТ. 
6. Справочник к Трудовому кодексу РФ (под 

редакцией академика РАСН К.Н. Гусева, 
Москва, 2009 г.). 

7. Справочник по кадровому делопроизводству 
(под редакцией Л.В. Трухановича и Д.Л. Щура, 
Москва «Дело и Сервис», 2008 г.). 

8. «Дастурамали намунавии коргузорї дар 
маќомоти давлатї, муассиса, корхона ва дигар 
ташкилотхои Љумњурии Тољикистон, ки бо 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки аз 
28 июли соли 2017 тањти раќами 358 тасдиќ 
шудааст. 

9. Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи шароити кори кормандони 
муштараквазифа ва соатбайъ ва пардохти музди 
мењнати онњо дар корхонањои Љумњурии 
Тољикистон » (дар тањрири Ќарори Њукумати ЉТ 
аз 02.04.2009с.№215) 

10. Тартиби коргузорӣ ва баҳисобгирии оморӣ оид 
ба мурољиатҳои шахсони воқеї ва ҳуқуқї, бо 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз "1" 
июни соли 2017, № 276 тасдиқ шудааст 
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