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АГЕНТИИ ДАВЛАТИИ ЊИФЗИ ИЉТИМОЇ, ШУЃЛИ
АЊОЛЇ ВА МУЊОЉИРАТ

МАЉМЎАИ
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Бо ќарори Шўрои шуѓл ва муњоирати Вазорати мењнат ва њифзи
итимоии ањолии Љумњурии Тоикистон аз 20 ноябри соли 2009, №7 ба
нашр тавсия шудааст.

Мамўаи мазкур дар заминаи санадњои меъёрии њуќуќии
танзимкунандаи бозори мењнат бо маќсади расонидани ёрии
методї ба кормандони маќомоти давлатии шуѓли ахолї дар
мањалњо аз ониби коршиносони Вазорати мењнат ва њифзи
итимоии ањолии Љумњурии Тоикистон ва Агентии давлатии
њифзи итимої, шуѓли ањолї ва муњоират тањия шудааст.
Ин мамуа ба маќомоти давлатии шуѓли ахолї дар мањалњо
барои роњбарї ва истифода дар кор тавсия карда мешавад.

Мамўаи санадњои меъёрии њуќуќї ва дастурамалњо барои самтњои асосии
барномаи сиёсати давлатии мусоидат ба шуѓли ањолї. – Душанбе, нашрияи
«Матбаа»-и Вазорати мењнат ва њифзи итимоии ањолии Љумњурии
Тоикистон, с.2010 . - 110с
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Њукумати Љумњурии Тоикистон
ЌАРОР
Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
аз 1 августи соли 2008

№ 373
ш. Душанбе

Дар бораи Ќоидањои ташкили низоми тайёрии касбї,
такмили ихтисос ва бозомўзии шањрвандони бекор
Мутобиќи моддаи 21 Ќонуни Љумњурии Тоикистон «Дар
бораи мусоидат ба шуѓли ањолї» ва бо маќсади такмили
араёни рушди босамари захирањои мењнатї
Њукумати
Љумњурии Тоикистон ќ а р о р м е к у н а д:
1. Ќоидањои замимагардидаи ташкили низоми тайёрии
касбї, такмили ихтисос ва бозомўзонии шањрвандони бекор
тасдиќ карда шавад.
2. Вазорати мењнат ва њифзи итимоии ањолии Љумњурии
Тоикистон роњбарии методї ва ирои талаботи Ќоидањои
мазкурро таъмин намояд.
3. Ќарори Њукумати Љумњурии Тоикистон аз 4 марти соли
2005, №94 «Дар бораи Ќоидањои ташкили низоми тайёрии
касбї, такмили ихтисос ва бозомўзии шањрвандони бекор» аз
эътибор соќит дониста шавад.
Раиси
Њукумати Љумњурии
Тоикистон

Э. Рањмонов
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Ќоидањои
ташкили низоми тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзии
шањрвандони бекор
I. Муќаррароти умумї
1. Ќоидањои мазкур мутобиќи моддаи 21 Ќонуни Љумњурии
Тоикистон «Дар бораи мусоидат ба шуѓли ањолї» бо маќсади
таъмини рушди захирањои мењнатї ва танзими босамари
ташкили низоми тайёрии касбї, такмили ихтисос ва
бозомўзонии шањрвандони бекор тањия гардидааст.
2. Тартиби мазкур фаъолияти маќомоти ироияи
њокимияти давлатиро дар соњаи мусоидат ба шуѓли ањолї
(минбаъд, маќомоти давлатии шуѓли ањолї) дар самти тайёрии
касбї, такмили ихтисос ва бозомўзонии шањрвандони бекор ва
корўй танзим менамояд.
II. Ташкили тайёрии касбї, такмили ихтисос ва
бозомўзии шањрвандони бекор
3. Маќомоти давлатии шуѓли ањолї ба тайёрии касбї,
такмили ихтисос ва бозомўзї шањрвандони бекор ва
корўяндагонро, ки бо сабаби надоштани ихтисоси зарурї ё гум
кардани малакаи касбї дарёфт намудани кори мувофиќ ба онњо
имконнопазир гаштааст, инчунин муњоирони мењнатї ва
шахсони хоњиши муњоирати мењнатї карданро дошта, ки
дорои малакаи касбї ва ихтисос намебошанд ё мехоњанд
ихтисоси худро мутобиќ ба талаботи бозори мењнат таѓйир
дињанд, фаро мегирад.
4. Маъюбони бекор, шањрвандони бекор баъди гузаштани
зиёда аз шаш моњи бекорї, шањрвандони аз хизмати њарбї
озодшуда ва њамсарони онњо, шањрвандони аз муассисањои
ирои азои иної
ё табобати мабурї озодшуда,
хатмкунандагони муассисањои тањсилоти умумї, инчунин
шањрвандоне, ки бори аввал кор меўянд, пештар кор
накардаанд ва ихтисос надоранд, њуќуќи афзалиятноки аз
тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзї гузаштанро
доранд.
5. Дар сурати пеш омадани зарурати орї намудани
технологияи нави истењсолї ва бо маќсади мутобиќ намудани
тахассуси коргарон ба ин технология, аз умла ињати
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пешгириии ихтисоршавї ва
нигоњдориии коргарон
аз
ихтисоршавии оммавї, маќомоти давлатии шуѓли ањолї дар
асоси шартнома бо корфармо метавонанд барои чунин
коргарон курси такмили ихтисосро аз њисоби маблаѓи
корфармо ташкил намояд.
6. Маќомоти давлатии шуѓли ањолї тайёрии касбї,
такмили ихтисос ва бозомўзиро тавассути Муассисаи давлатии
«Маркази таълими калонсолони Тоикистон», амалї менамояд.
7. Тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзї дар асоси
роњхати маќомоти давлатии шуѓли ањолии мањалли зисти доимї
(минбаъд, маќомоти мањаллии шуѓли ањолї) дар Муассисаи
давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоикистон» ва
филиалњои он, марказњои таълимии маќомоти давлатии шуѓли
ањолї, муассисањои тањсилоти ибтидоии касбї ва дигар
муассисањои таълимие, ки оид ба пешбурди раванди таълими
касбї дорои иозатнома мебошанд, мувофиќи шартнома ба роњ
монда мешавад.
8. Давомнокии курсњои тайёрии касбї, такмили ихтисос ва
бозомўзї аз мундариа ва барномаи таълимии ин курсњо
вобаста буда, мўњлати нињоии он то 1 сол муќаррар карда
мешавад.
9. Шањрвандон ба курсњои тайёрии касбї, такмили ихтисос
ва бозомўзї дар асоси њуатњои тасдиќкунандаи шахсият,
шањодатнома
дар бораи маълумот ва дар њолати зарурї бо
пешнињоди хадамоти
роњнамоии
касбї
фиристонида
мешаванд.
10. Маслињати (роњнамоии) касбї ба шањрвандоне, ки дар
маќомоти шуѓли ањолї њамчун бекор ба ќайд гирифта шуда,
ба тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзї эњтиё доранд,
ройгон дода мешавад.
11. Ба шањрванди бекор якчанд вариантњои имконпазир ва
дастраси интихоби касб, намуди фаъолият, шакл ва ои омўзиш
пешнињод карда мешавад ва шањрванд њуќуќ дорад, ки варианти
барои худ мувофиќро интихоб намояд.
12. Дар маќомоти мањаллии шуѓли ањолї махзани маълумот
оид ба ойњои кории холї, заминањои таълимию истењсолии
муассисањои таълимї, шароити ташкили тайёрии касбї,
такмили ихтисос ва бозомўзии шањрвандони бекор таъсис дода
шуда, мунтазам тадид мешаванд.
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13. Тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзии
шањрвандони бекор барои ойи кории муайян танњо дар
мавриди мавуд будани шартномаи таъминкунї бо кор байни
маќомоти мањаллии шуѓли ањолї ва корфармоён, ки ои кориро
кафолат медињанд, сурат мегирад.
14. Тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзї ба тариќи
гурўњбандї сурат мегирад. Як гурўњи таълимї мутобиќи
ихтисоси муайян бояд аз 10 то 20 нафарро ташкил намояд.
15. Тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзї дар доираи
барномањои таълимї, стандарту меъёрњои амалкунандаи
таълими касбии калонсолон ва маводи методии маќомоти
давлатии шуѓли ањолї, инчунин дигар марказњои методии
хизматрасони системаи тањсилоти касбї, амалї гардонида
мешавад.
16. Шањрвандоне, ки аз мањалњои дурдаст барои тайёрии
касбї, такмили ихтисос ва бозомўзї омадаанд, бо хобгоњ
таъмин карда мешаванд. Дар мавриди набудани ойи хоб ё
хобгоњ, маќомоти давлатии шуѓли ањолї метавонад маблаѓи
иораи ои истиќоматии муваќќатиро дар доираи маблаѓњои
пешбинишуда пардохт намояд.
17. Ба шањрвандоне, ки ба тайёрии касбї, такмили ихтисос
ва бозомўзї фаро гирифта мешаванд, дар давраи тањсил
мутобиќи моддаи 29 Ќонуни Љумњурии Тоикистон «Дар бораи
мусоидат ба шуѓли ањолї» стипендия муќаррар карда мешавад.
18. Дар сурати аз муассисаи таълимї хори намудани
хонандагони курсњои тайёрии касбї, такмили ихтисос ва
бозомўзї маќомоти мањалии шуѓли ањолии роњхатдода ќаблан
огоњ карда шуда, маблаѓи барои тањсили ин касбомўз
удокардашуда тибќи шартномаи тарафайн ба танзим
дароварда мешавад.
19. Тайёрии касбї ва бозомўзии шањрвандон тибќи тартиби
муќарраршуда бо супоридани имтињон ё саниш (њимояи
реферат, кори хатмкунї) ба итмом мерасад.
20. Барои ќабули имтињон ва саниш комиссия таъсис дода
мешавад, ки ба њайати он намояндањои маќомоти давлатии
шуѓли ањолї, мутахассисони варзидаи корфармоён низ шомил
карда мешаванд.
21. Ба хатмкунандагони имтињонњо ё санишњои курсњои
тайёрии касбї ва бозомўзиро бомувафаќият супорида њуати
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ягонаи намунаи давлатї - шањодатномаи тахассусї дода
мешавад.
22. Баъди хатми курси тайёрии касбї ё бозомўзї шањрванди
бекор вазифадор аст барои таъминшавї бо кор дар мўњлати 10
рўз ба маќомоти мањаллии шуѓли ањолии ба курс роњхатдода
муроиат намояд.
23. Шањрвандоне, ки баъди хатми курсњои тайёрии касбї,
такмили ихтисос ва бозомўзї бо ихтисоси нави гирифтаашон бо
кор таъмин нашуданд, танњо пас аз ду сол метавонанд такроран
ба тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзї фиристода
шаванд.
III. Маблаѓгузории тайёрии касбї, такмили ихтисос ва
бозомўзии шањрвандони бекор
24. Маблаѓгузории тайёрии касбї, такмили ихтисос ва
бозомўзї аз њисоби маблаѓњои хусусияти маќсаднок доштаи
суѓуртаи итимоии ањолї, ки барои орї намудани сиёсати
давлатии шуѓл пешбинї шудаанд, ба амал бароварда мешавад.
25. Харооте, ки барои тайёрии касбї, такмили ихтисос ва
бозомўзї равона карда мешаванд, аз чунин ќисмњо иборатанд:
− музди мењнати омўзгорон, устоњои таълимї ва
мутахассисони муассисаи таълимї, ки ба раванди таълим алб
карда мешаванд;
− музди мењнати њайати комиссияи имтињонии муассисаи
таълимї;
− стипендияи хонандагон, харооти роњ ва истиќоматии
онњо;
− харооти истифодаи тањизот, асбобњо ва ашёњои барои
машѓулиятњои назариявї ва амалї зарур, инчунин таълими
истењсолї;
− дигар харооте, ки бевосита барои ташкили курсњои
тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзї мувофиќи банди 7
њамин Ќоидањо зарур аст.
1V. Муќаррароти хотимавї
26. Маќомоти давлатии шуѓли ањолї доир ба фаъолияти
худ дар самти тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзии
шањрвандони бекор мувофиќи тартиботи муќарраршуда ба
маќомоти дахлдор њисоботи оморї пешнињод мекунанд.
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Вазорати мењнат ва
њифзи и7тимоии ањолии
Љумњурии То7икистон

Министерство труда и
социальной защиты населения
Республики Таджикистан

Ministry of Labour and Social Protection of the Republik of Tajikistan
734026 ш. Душанбе, к. Алишер Навои, 5/2 тел. (+922 372) 21-88-76: факс: (+922 372) 35-18-18

ФАРМОН-ПРИКАЗ

Аз « 24 » феврали соли 2009

№ 16

ш. Душанбе

Бо маќсади танзими араёни
ташкили курсњои
кўтоњмуддати касбомўзї, такмили ихтисос ва бозомўзии
шањрвандон
дар системаи таълими калонсолон, таъмини
шаффофияту сифат ва назорати босамарии он дар заминаи
Ќарори Њукумати Љумњурии Тоикистон аз 1 августи соли 2008,
№ 373 «Дар бораи Ќоидањои ташкили низоми тайёри касбї,
такмили ихтисос ва бозомўзии шањрвандони бекор» фармон
медињам:
1. Ќоидањои ташкили курсњои кўтоњмуддати тайёрии касбї,
такмили ихтисос ва бозомўзї дар системаи таълими калонсолон
тавассути маќомоти давлатии шуғли ањолї тасдиќ карда шавад
(замима мегардад).
2. Агентии давлатии њифзи итимої, шуғли ањолї ва муњоират
(Љабборов Б.) татбиќи босамари Ќоидањои мазкурро таъмин
намояд.
3. Назорати ирои фармони мазкур ба зиммаи муовини Вазир
Ашуров С. гузошта шавад.

Вазир

Ш. Зуњуров

8

«Тасдиќ карда шудааст»
бо фармони Вазири мењнат ва
њифзи итимоии ањолии
Љумњурии Тоикистон
аз «24» феврали соли 2009, №16
Ќоидањои
ташкили курсњои кўтоњмуддати тайёрии касбї, такмили ихтисос
ва бозомўзї дар системаи таълими калонсолон тавассути
маќомоти давлатии шуғли ањолї
I. Муќаррароти умумї
1. Ќоидањои ташкили курсњои кўтоњмуддат дар системаи
таълими калонсолони Вазорати мењнат ва њифзи итимоии
ањолии Љумњурии Тоикистон (минбаъд –Ќоидањо) бо маќсади
танзими араёни ташкили курсњои кўтоњмуддати касбомўзї,
такмили ихтисос ва бозомўзии шањрвандон дар системаи
таълими калонсолон, таъмини шаффофияту сифат ва назорати
босамарии он ќабул гаштааст.
2. Ќоидањои мазкур татбиќи босамари Ќарори Њукумати
Љумњурии Тоикистон «Дар бораи Ќоидањои ташкили низоми
тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзии шањрвандони
бекор» аз 1 августи соли 2008, № 373 таъмин менамояд.
3. Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони
Тоикистон», филиалњо ва дигар марказњои таълимии он
мутобиќи талаботи бозори мењнат ва шањрвандон курсњои
кўтоњмуддатро дар самтњои тайёрии касбї, такмили ихтисос,
бозомўзї ва таълими шањрвандї ташкил менамояд.
II. Ташкили курсњои кўтоњмуддати тайёрии касбї, такмили
ихтисос ва бозомўзї
4. Маќомоти давлатии шуѓли ањолї тайёрии касби, такмили
ихтисос ва бозомўзии шањрвандони бекорро мутобиќи банди 6
Ќоидањои ташкили низоми тайёрии касби, такмили ихтисос ва
бозомўзии шањрвандони бекор. ки бо Ќарори Њукумати
Љумњурии Тоикистон аз 1 августї соли 2008 №373 тасдиќ
шудаанд, амалї менамояд.
Гуруњи шахсонеро маќомоти
давлатии шуғли ањолї метавонад ба тайёрии касбї, такмили
ихтисос ва бозомўзї фаро гирад ( мибаъд- шањрвандони
имтиёздошта), ки статуси онњо дар моддањои 21 ва 29 Ќонуни
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Љумњурии Тоикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли ањолї»
муќаррар гаштааст.
5. Тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзї тавассути
роњхат дар курсњои кўтоњмуддат (минбаъд курсњои касбомўзї)
аз њисоби маблағњои Барномаи мусоидат ба шуғли ањолї
амалї карда мешавад.
6. Шакл ва мундариаи роњхат ба курсњои касбомўзї
(минбаъд роњхат) - ро маќомоти давлатии шуғли ањолї тањия ва
тасдиќ намуда, онро дар теъдоди лозимї нашр менамояд.
Роњхат раќами тартибї ва сатњи њифз дорад. Дар роњхат номгўи
як ё якчанд ихтисосњо мутобиќи хоњиш ва имкониятњои
физиологии шањрванд, инчунин мутобиќи талаботи бозори
мењнат бояд дар гардад.
7. Тартиби њисоб, нигоњдорї ва супоридани роњхатњоро
маќомоти давлатии шуғли ањолї тасдиќ менамояд.
8. Маќомоти давлатии шуғли ањолї мутобиќи Барномаи
мусоидат ба шуғли ањолї миёни маќомоти мањалии худ ( маќомоти мањалии Агентии давлатии њифзи итимої, шуғли ањолї
ва муњоират минбаъд- маќомоти мањалии шуғли ањолї)
теъдоди муќарраргаштаи роњхатњоро таќсим менамояд.
9. Маќомоти мањаллии шуғли ањолї роњхатњоро бо
шањрвандони имтиёздошта мутобиќи тартиботи муќаррарї
месупорад. Роњхат пас аз гузаштани соли молиявї ќурби худро
гум менамояд.
10. Маќомоти мањаллии шуғли ањолї вазифадор аст барои
ташкили курсњои касбомўзї мусоидат намояд. Метавонад дар
мувофиќа бо Муассисаи давлатии «Маркази таълими
калонсолони Тоикистон» курсњои касбомўзиро дар заминаи
муассисаи таълимии системаи таълими калонсолон ва дигар
муассисањои таълимии тањсилоти касбї ташкил намояд.
11. Њангоми ташкили курсњои касбомўзї дар муассисањои
таълимии берун аз системаи таълими калонсолони Тоикистон
миёни маќомоти мањаллии шуғли ањолї, Муассисаи давлатии
«Маркази таълими калонсолони Тоикистон» ва ин муассиса
шартномаи сетарафа баста мешавад.
12. Шањрванди роњхатгирифта метавонад мустаќилона ба
дилхоњ муассисаи таълимии системаи таълими калонсолони
Тоикистон барои касбомўзї роњхатро пешнињод намояд.
Муассисаи таълимї роњхати шањрвандро дар он њолат ќабул
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менамояд, ки он аз рўи ихтисоси интихобнамудаи шањрванд
(мутобиќи роњхат) иозатнома дошта бошад.
13. Муассисаи таълимии системаи таълими калонсолони
Тоикистон баъди амъоварии на кам аз 15 роњхат аз рўи як
ихтисос
ба
Муассисаи давлатии «Маркази таълими
калонсолони Тоикистон» ё филиалњои он дархост оид ба
ташкили курси касбомўзї аз рўи ин ихтисос пешнињод
менамояд. Ба дархост рўйхати шахсони роњхатпешнињоднамуда
бо нишон додани раќами роњхатњояшон замима карда мешавад.
Њангоми ташкили курси касбомўзї мутобиќи банди 11 њамин
Ќоидањо дархостро оид ба ташкили ин курс маќомоти
мањаллии шуғли ањолї бо розигии муассисаи таълимї пешнињод
менамояд.
14. Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони
Тоикистон» ё филиалњои он баъди омўзиши мутобиќати
заминаи таълимии муассиса бо ихтисоси дар дархост зикр гашта
дар муддати 5 рўзи корї ба маќомоти давлатии шуғли ањолї
дархостро оид ба маблағгузории курси касбомўзї пешнињод
менамояд. Пешнињоди дархост аз филиалњои Муассисаи
давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоикистон» ба
маќомоти давлатии шуғли ањолї тавассути Муассисаи давлатии
«Маркази таълими калонсолони Тоикистон» сурат мегирад.
15. Барои њалли сариваќтии масъалањои дар банди 14 њамин
Ќоидањо
муќарраргашта
Муассисаи давлатии «Маркази
таълими калонсолони Тоикистон» ва филиалњои он ботадри
махзани маълумотро (заминањои таълимї, доштани иозатнома
аз рўи ин ё он ихтисос ва ғайра) оид ба муассисањои таълимии
минтаќањои вобаста ташкил медињанд.
16. Маќомоти давлатии шуғли ањолї дар муддати 10 рўзи
корї ба суратњисоби муассисаи таълимии системаи таълими
калонсолони Тоикистон маблағи зарўриро ирсол менамояд.
Њангоми ташкили курсњои касбомўзї мутобиќи банди 11 њамин
Ќоидањо маблағ ба суратњисоби маќомоти мањаллии шуғли
ањолии дархост пешнињод намуда ирсол карда мешавад.
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111. Назорат ва њисобот
17. Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони
Тоикистон», филиалњои он ва сохторњои масъули маќомоти
давлатии шуғли ањолї аз араёни таълим дар курсњои
касбомўзї назорат мебаранд.
18. Тартиби пешнињоди њисоботи молиявї аз ониби
маќомоти давлатии шуғли ањолї тасдиќ карда мешавад.
19. Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони
Тоикистон» њисоботи оморї ва тањлилиро оид ба ташкили
курсњои касбомўзї ба маќомоти давлатии шуғли ањолї њар
семоња як маротиба
мутобиќи шаклњои муќарраргашта
пешнињод менамояд.
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Вазорати мењнат ва
њифзи и7тимоии ањолии
Љумњурии То7икистон

Министерство труда и
социальной защиты населения
Республики Таджикистан

Ministry of Labour and Social Protection of the Republik of Tajikistan
734026 ш. Душанбе, к. Алишер Навои, 5/2 тел. (+922 372) 21-88-76: факс: (+922 372) 35-18-18

Қ А Р О Р - ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Аз « 11 » июни соли 2009

№ 36

ш. Душанбе

ҚАРОР
Дар бораи тасдиқ намудани Дастурамал « Дар бораи ташкили
низоми тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзии
шањрвандони бекор».
Бо мақсади таъмини рушди захирањои мењнатї ва
танзими босамари ташкили низоми тайёрии касбї, такмили
ихтисос ва бозомўзии шањрвандони бекор, Њайати
мушовараи Вазорати мењнат ва њифзи итимоии ањолии
Љумњурии Тоикистон қ а р о р м е к у н а д:
1. Дастурамал дар бораи ташкили низоми тайёрии касбї,
такмили ихтисос ва бозомўзии шањрвандони бекор тасдиқ
карда шавад (замима мегардад).
2. Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва
муҳоират, сарраёсат, раёсат ва шўъбаҳои Агентии
давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва муҳоират дар
ВМКБ, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру
ноҳияҳои тобеи умҳурї дар фаъолияти корї дастурамали
мазкурро мавриди роҳбарї ва иро қарор диҳанд.
3. Назорати ирои қарори мазкур ба зиммаи Муовини Вазир
Ашуров С. гузошта шавад.
Раиси Њайати мушовара,
Вазир
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Ш. Зуњуров

Бо ќарори Њайати мушовараи
Вазорати мењнат ва њифзи итимоии
ањолии Љумњурии Тоикистон
аз «11» июни 2009 № 36
тасдиќ шудааст
Дастурамал
Дар бораи ташкили низоми тайёрии касбї, такмили ихтисос ва
бозомўзии шањрвандони бекор.
1. Муќаррароти умумї
Дастурамали мазкур тибќи моддањои 21 ва 29 Ќонуни
Љумњурии Тоикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли ањолї»,
Ќарори Њукумати Љумњурии Тоикистон «Дар бораи Ќоидањои
ташкили низоми тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзии
шањрвандони бекор» аз 1 августи соли 2008 №373 ва фармони
Вазири мењнат ва њифзи итимоии ањолии Љумњурии
Тоикистон аз 24 феврали соли 2009 №16 тањия гардида, барои
расонидани кўмаки методї ба кормандони соња дар самти
ташкил ва гузаронидани тайёрии касбї, такмили ихтисос ва
бозомўзии шањрвандони бекор омода шудааст.
II. Ташкили тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзии
шањрвандони бекор
Ба тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзї
шањрвандони бекор ва корўёне алб карда мешаванд, ки:
ихтисоси зарурї надоранд ё малакањои касбии худро гум
кардаанд; муњоири мењнатї мебошанд ё хоњиши муњоирати
мењнатї карданро доранд, ки малакањои касбї ва ихтисос
надоранд ё мехоњанд ихтисоси худро мутобиќ ба талаботи
бозори мењнат таѓйир дињанд; маъюбони бекор; шањрвандони
бекор баъди гузаштани зиёда аз шаш моњи бекорї;
шањрвандони аз хизмати њарбї озодшуда ва њамсарони онњо;
шахсони аз муассисањои ирои азои иної ё табобати мабурї
озодшуда; хатмкунандагони муассисањои тањсилоти умумї;
инчунин шањрвандоне, ки бори аввал кор меўянд, пештар кор
накардаанд ва ихтисос надоранд.
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Шањрвандоне, ки ба тайёрии касбї, такмили ихтисос ва
бозомўзї фаро гирифта мешаванд бояд њатман дар ќайди
маќомоти давлатии шуғли ањолии мањали зисти доимиашон
бошанд.
Ба маъюбони бекор, шањрвандоне, ки зиёда аз шаш моњ
њамчун бекор дар ќайди маќомоти шуѓли ањолї мебошанд,
шањрвандони аз хизмати њарбї озодшуда ва њамсарони онњо,
шахсони аз муассисањои ирои азои иної ё табобати мабурї
озодшуда, хатмкунандагони муассисањои тањсилоти умумї,
инчунин шањрвандоне, ки бори аввал кор меўянд, пештар кор
накардаанд ва ихтисос надоранд њангоми фиристодан ба
тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзї афзалият дода
мешавад
Барои гузаштан аз тайёрии касбї, такмили ихтисос ва
бозомўзї шахсони бекор бояд њуатњои зеринро ба маќомоти
давлатии шуѓли ањолї пешнињод намоянд, ки нусхаи њар яки он
дар парвандаи шахсї нигоњ дошта мешавад:
- маълумот дар бораи музди мењнати миёнаи шаш моњи охир
дар ойи кори охирин, ки тибќи тартиби муќарраргардида дода
шудааст;
- шиноснома ё њуати дигари тасдиќкунандаи шахсият;
- дафтарчаи мењнатї;
- њуати тасдиќкунандаи тахассуси касбї;
- шањодатномаи суѓуртаи давлатии итимої;
- маълумотнома (эъломия) аз маќомоти андоз оид ба амвол
ва даромад;
- маълумотнома аз маќомоти суѓуртаи итимоии давлатї
оид ба нафаќахўр набудани вай;
- пешнињоди хадамоти роњнамоии касбї (дар њолати
зарурї),.
Ба њар нафар шањрванди бекоре, ки ба тайёрии касбї,
такмили ихтисос ва бозомўзї алб карда мешавад маќомоти
мањаллии шуғли ањолї парванда оғоз менамояд.
Шахсоне, ки кор накардаанд ва ихтисос надоранд ариза,
њуатњои тасдиќкунандаи шахсият, шањодатнома дар бораи
маълумот ва дар њолатњои зарурї тавсияи мутахассиси
хадамоти роњнамоии касбиро пешнињод мекунанд. Замимаи 1.
Маќомоти мањаллии шуғли ањолї баъди баррасии аризаи
шањрванди бекор бо иштироки њайати комиссия, ки дар он
намояндаи маќомоти ироияи њокимияти давлатї шомил
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мебошад, ќарор дар бораи ба тайёрии касбї, такмили ихтисос
ва бозомўзї алб намудан ва таъин намудани стипендия барои
њар як моњи омўзиш, ќабул мекунанд. Замимаи 2.
Ба шањрвандоне, ки ба тайёрии касбї, такмили ихтисос ва
бозомўзї эњтиё доранд, маслињатњои касбї ройгон дода
мешавад.
Маќомоти давлатии шуғли ањолї бо Муассисаи давлатии
«Маркази таълими калонсолони Тоикистон»
ињати ба
касбомўзї фаро гирифтани шањрвандони бекор шартномаи
генералї мебандад. Замимаи 3.
Маќомоти мањаллии шуғли ањолї инчунин бо Муассисаи
давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоикистон» ва
филиалњои он, муассисањои таълимии системаи Агентї ва дигар
муассисањои таълимии касбї шартномаи мўњлатнок мебандад,
Замимањои 3а ва 3б.
Маќомоти мањаллии шуғли ањолї бонки маълумотро оид ба
ойњои кори холї, манбаи таълимию истењсолии муассисањои
таълимї, шароити ќабул ва ташкили тайёрии касбї, такмили
ихтисос ва бозомўзї дар ин муассисањо таъсис медињанд, ки ба
њар як шањрванди бекори ба касбомўзї сафарбар кардашаванда,
пешнињод мегардад ва онњо њуќуќ доранд аз ин бонк варианти
ба худ мувофиќро интихоб намоянд.
Маќомоти мањаллии шуғли ањолї баъди маќоми бекорї
гирифтан шањрвандони бекорро тавассути роњхат дар мувофиќа
бо Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони
Тоикистон» дар заминаи муассисањои таълимии системаи
таълими калонсолон ва дигар муассисањои таълимии тањсилоти
касбї, ки иозатномаи Вазорати маорифи Љумњурии
Тоикистонро барои омўзиш аз рўи њамин ихтисос дорад, ба
касбомўзї мефиристанд. Замимаи 4.
Шањрванди роњхатгирифта метавонад мустаќилона ба
дилхоњ муассисаи таълимии системаи таълими калонсолони
Тоикистон барои касбомўзї роњхатро пешнињод намояд.
Њангоми ба тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзї
роњхат додан дар банди 4 вараќаи шахсии шањрванди
роњхатгирифта ќайдњои зарурї карда мешавад. Ғайр аз ин,
маќомоти мањаллии шуғли ањолї бо шањрванд дар бораи
ўњдадории тарафњо шартнома мебандад. Замимаи 5.
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Маќомоти мањаллии шуғли ањолї њар семоња мутобиќи
фармони Вазири мењнат ва њифзи итимоии ањолии Љумњурии
Тоикистон ба маќомоти давлатии шуғли ањолї ва маќомоти
давлатии шуғли ањолї дар навбати худ ба Бахши таълими
калонсолони Вазорат тибќи шакли 4 – ША њисоботи оморї
пешнињод менамоянд. Замимаи 6.
Барои ихтисоси муайян касбомўзї гурўњї сурат гирифта,
дар њар як гурўњи таълимї касбомўзон аз 10 то 20 нафарро
ташкил медињанд. Давомнокии курсњои тайёрии касбї, такмили
ихтисос ва бозомўзї аз мундариа ва барномањои таълимии ин
курсњо вобаста буда, мўњлати онњо аз як моњ то 1 сол муќаррар
карда мешавад.
Мутобиќи моддаи 29 Ќонуни Љумњурии Тоикистон «Дар
бораи мусоидат ба шуѓли ањолї» ба шањрвандоне, ки ба тайёрии
касбї, такмили ихтисос ва бозомўзї фаро гирифта мешаванд
стипендия таъин карда мешавад.
Агар шањрванди бекор, дар давоми 3 соли охири пеш аз
муроиат ба маќомоти давлатии шуѓли ањолї, 18 моњи таќвимї
собиќаи корї дошта бошад ва њатман аз музди мењнати ин
давраи фаъолият њаќќи суғуртаи итимоиро пардохта бошад,
стипендия дар њами кўмакпўли барои бекорї, яъне 50% музди
миёнаи мењнат аз ои кори охирин, ки дар 6 моњи охир њисоб
карда шудааст пардохт карда мешавад.
Агар шањрванди бекор дар давоми 3 соли охир камтар аз 18
њафтаи таќвимї собиќаи корї дошта бошад, стипендия дар
њами музди мењнати њадди аќќали дар Љумњурии Тоикистон
муќарраргардида (бо назардошти коэффитсиентњо) таъин карда
мешавад.
Даврае, ки дар давоми он шањрванд мувофиќи тартиби
муќарраркардаи ќонунгузории Љумњурии Тоикистон барои
омўзиш стипендия мегирад, собиќаи мењнатии ў ќатъ
намегардад ва ба собиќаи умумии мењнатї дохил мешавад.
Дар сурати аз худ накардани дарсњо ё ба дарсњо мунтазам бе
сабаб наомадан стипендия кам карда ё пардохти он боз дошта
мешавад.
Дар мавриди хори намудани касбомўз аз муассисаи
таълимї маќомоти мањаллии шуғли ањолї аз тарафи муассисаи
таълимї огоњ карда шуда, пардохти маблаѓи барои тањсил
тибќи шартномаи тарафайн удошуда ба танзим дароварда
мешавад.
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Барои ќабули имтињон ва саниш комиссия таъсис дода
мешавад, ки дар њайати комиссияи имтињонї намояндањои
маќомоти мањаллии шуғли ањолї, мутахассисони варзидаи
корфармоён ва Вазорати мењнат ва њифзи итимоии ањолии
Љумњурии Тоикистон шомил карда мешавад. Касбомўзї баъди
супоридани имтињон ё саниш (њимояи реферат, кори хатмкунї)
ба итмом мерасад ва њуати ягонаи намунаи давлатї шањодатномаи тахассусї дода мешавад. Замимаи 7.
Шањрвандони бекор баъди хатми курс вазифадоранд, ки
барои таъминшавї бо кор дар мўњлати 10 рўз ба маќомоти
мањаллии шуғли ањолии ба курс роњхатдода муроиат намоянд.
Маќомоти мањаллии шуғли ањолї аз рўи бонки маълумотдињї
оид ба ойњои кори холї, вазифањо ва ихтисосњои холии
мавриди талаботи бозори мењнат ба касбомўз барои соњиби кор
шудан дар ташкилотњо, муассисаю корхонањо новобаста аз
шакли моликият тавсияномаи бокортаъминкунї медињад.
Замимаи 8.
Дар њолати бо кори доимї таъмин шудан роњбари ташкилот
ё корхона дар ќисми поёни тавсиянома мўњр ва имзои худро
гузошта ба маќомоти мањаллии шуғли ањолї месупорад.
Баъд аз ин бо ќарори маќомоти мањаллии шуғли ањолї
касбомўз аз ќайд бароварда шуда, дар банди 12 и вараќаи
баќайдгирї сабт карда мешавад.
Дар њолати аз тарафи ташкилоту корхонањо бо сабабњои
маълуми дар тавсиянома нишондодашуда ба кор ќабул
нашудани касбомўзон то ёфтани кори мувофиќ онњо дар ќайди
маќомоти мањаллии шуғли ањолї нигоњ дошта шуда, мувофиќи
хоњишашон ба корњои амъиятї алб карда мешаванд.
Шањрвандоне, ки баъди хатми курсњои тайёрии касбї,
такмили ихтисос ва бозомўзї бо ихтисоси нави гирифтаашон бо
кор таъмин нашудаанд, танњо пас аз ду сол метавонанд
такроран ба тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзї
фиристода шаванд.
Маќомоти мањаллии шуғли ањолї, дар мавриди зарурї
тибќи шартнома бо корфармо бо маќсади пешгирии
ихтисоршавии коргарон аз корхонањо метавонад аз њисоби
маблағи корфармоён, тайёрии касбї, такмили ихтисос ва
бозомўзии онњоро ташкил намоянд.
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111. Маблағгузории тайёрии касбї, такмили ихтисос ва
бозомўзии шањрвандони бекор
Курсњои касбомўзї барои шањрвандони бекор аз њисоби
маблағњои хусусияти маќсаднок доштаи Барномаи мусоидат ба
шуғли ањолї дар муассисањои таълимї тибќи роњхати маќомоти
шуѓли ањолї ташкил карда мешаванд.
Харооте, ки барои тайёрии касбї, такмили ихтисос ва
бозомўзї равона карда мешаванд аз чунин ќисмњо иборатанд:
музди мењнати омўзгорон, устои таълимї ва мутахассисони
муассисаи таълимї; музди мењнати њайати комиссияи имтињонї;
стипендияи хонандагон, харооти роњ ва истиќомати онњо;
харооти истифодаи тањизот, асбобњо ва ашёњои барои
машғулиятњои назариявї ва амалї зарур, инчунин таълими
истењсолї.
Дар њолати мутобиќати заминаи таълимии муассиса бо
ихтисоси дар дархост зикр гашта, муассисаи таълимї дар
муддати 5 рўз пас аз оѓози омўзиш ба маќомоти давлатии шуғли
ањолї дархостро оид ба маблағгузории курси касбомўзї,
шартнома, харнома ва фармони муассисаи таълимиро барои
њар як гурўњ, пешнињод менамояд.
Дар харномаи омўзишии аз тарафи муассисаи таълимї
тањия гардида, маоши муаллимон, роњбарон ва коркунони
хоагї, устои таълими истењсолї, харооти конселярї,
хоагидорї, иораи бино, истифодаи барќу об, хизматњои
коммуналї, тачњизот, техника ва инвентар ба хисоб гирифта
мешавад, Замимаи 9.
Маќомоти давлатии шуғли ањолї баъди ташхисси
шартнома, харнома ва фармони муассисаи таълимї дар
муддати 10 рўзи омўзиш ба суратњисоби муассисаи таълимии
системаи таълими калонсолони Тоикистон ва дигар
муассисањои таълимии ғайри ташкилотњои системаи Агентї
маблағи умумии дархостшударо мегузаронад. Маблағњои
гузаронидашуда мувофиќи бандњои харнома дар асоси
вараќањои таќсимоти маош (бо пешнињоди журнали гурўњ
мувофиќи соатњои дар барномаи таълимї нишон додашуда аз
тарафи муаллим ва устои таълими истењсолї) ва стипендия ба
кормандони муассисаи таълимї ва касбомўзон дода мешавад.
Маблағњои бандњои дигари харнома мувофиќи њуатњои
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муњосибї ба тартиб оварда шуда њамаи ин њуатњо дар шўъбаи
муњосиботи муассисаи таълимї нигоњ дошта мешаванд.
Замимаи 1
Ба сардори Раёсат (шўъба)-и Агентии
давлатии њифзи итимої, шуғли
ањолї ва муњоират дар ноњия (шањр)-и
_______________________________________
(мањали ойгиршавї)
мўњтарам _____________________________
(ному насаб)
Аз номи шањрванд _____________________
______________________________________
(ному насаб)
Сокини кўчаи (мањалла, дења) ___________
______________________________________
Серия ва раќами шиноснома ____________
_______________________________
Ариза
Бо пешнињод намудани аризаи худ аз Шумо эњтиромона хоњиш менамоям, ки маро
барои омўзиш тибќи ихтисос ___________________________________________________
(номгўи ихтисос)
ба муассисаи таълимии ________________________________________________________
(номи пурраи муассиса)
барои хондан фиристед.
Аризадињанда

______________________________
(ному насаб)
«__________»___________________с.20___
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___________________
(имзо)

Замимаи 2

ЌАРОРДОД
Аз «______» __________ с.20__, № ______

_________________________
(шањр, ноњия)

Раёсат
(шўъба)-и
АДЊИШАМ
дар
њайати
сардори
Раёсат
(шўъба)
__________________, Мутахассиси Раёсат (шўъба) ___________________, намояндаи
маќомоти ироияи њокимияти давлатї ______________________ ариза ва дигар
њуатњои шањрванди дар устуўи кор буда __________________, ки тањти раќами
______ аз «____» __________ соли _______ ба ќайд гирифта шудааст, дида баромад, ки
дорои ихтисоси ______________________________________________________________
буда,
(агар ихтисос надошта бошад, ќайд карда мешавад, ки надорад)
дар _______________________________________ истиќомат мекунад ва оиди
(номи пурраи ойи истиќомат)
ба касбомўзї фиристодан муроиат кардааст.
Моддањои 6, 9, 21, 24, 27 Ќонуни Љумњурии Тоикистон «Дар бораи мусоидат ба
шуѓли ањолї»-ро ба роњбарї гирифта, баъди муњокимаи масъала, комиссия ќ а р о р
м е к у н а д:
1. Шањрванд _____________________ ба курси тайёрии касбї, такмили ихтисос ва
бозомўзї
(заруриашро
хат
кашед)
бо
ихтисоси
_________________________________________________________________ равона карда
шавад.
2. Тањсил дар муассисаи таълимии ______________________________________ бо
нишонии __________________________________________________________ гузаронида
шавад.
3. Дар давраи тањсил стипендияи њармоња ба андозаи _____________________
________________________________________________ муќаррар карда шавад.
4. Иловапулї аз тарафи буаи мањалї ба андозаи
_______________________________________________________________ пардохт карда
мешавад.
Дар њолати ба шањрванд надодани маќоми бекорї сабабњо ва далелњои комиссия дар
ќисми зерин ќайд карда мешаванд.
_____________________________________________________________________

Љ.М.

Сардори Раёсат (шўъба)-и АДЊИШАМ
Мутахассис
Намояндаи МИЊД
Бо ќарордод шинос шуд
Корўй
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____________________
____________________
____________________
____________________

Замимаи 3
Шартномаи генералї
миёни Агентии давлатии њифзи и7тимої, шуѓли ањолї ва муњо7ират ва
Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони То7иикистон»
аз «___» ________ соли 20

ш. Душанбе

Агентии давлатии њифзи итимої, шуғли ањолї ва муњоират (минбаъд,
«Агентї») , ки дар асоси Низомномаи бо ќарори Њукумати Љумњурии
Тоикистон аз_____марти соли 2007 тасдиќшуда амал менамояд, дар
шахси директор Љабборов Б. аз як тараф ва Муассисаи давлатии
«Маркази таълими калонсолони Тоикистон» (минбаъд, «Маркази
таълимї», ки дар асоси Оинномаи дар Вазорати адлия аз ____сентябри
соли 2008 ба ќайд гирифташуда амал менамояд, дар шахси директор
Фаромузов А. дар асоси
- моддањои 21 – 29 Ќонуни Љумњурии Тоикистон «Дар бораи мусоидат
ба шуғли ањолї»;
- Ќарори Њукумати Љумњурии Тоикистон аз 1 августи соли 2008 № 373
«Дар бораи Ќоидањои ташкили низоми тайёрии касбї, такмили ихтисос
ва бозомўзии шахрвандони бекор»;
- Фармони Вазири мењнат ва њифзи итимоии ањолї аз 24 феврали соли
2009 № 16 ба чунин ќарордод омаданд.
Мавзўи шартнома
Ташкили курсњои кўтоњмуддати тайёрии касбї, такмили ихтисос ва
бозомўзї (минбаъд, курсњои касбомўзї)
дар системаи таълими
калонсолони Вазорати мењнат ва њифзи итимоии ањолї (минбаъд,
Вазорат) ва муассисањои таълимии берун аз он тавассути Марказ.
Маќсади шартнома
Таъмини шаффофият ва сифати таълими тайёрии касбї, такмили ихтисос
ва бозомўзї тавассути курсњои кўтоњмуддат.
Тартиби ташкили курсњои касбомўзї
1. Љараёни

ташкили курсњои касбомўзї дар асоси нишондодњои
Ќоидањои ташкили курсњои кўтоњмуддати тайёрии касбї, такмили
ихтисос ва бозомўзї дар системаи таълими калонсолон тавассути
маќомоти давлатии шуѓли ањолї, ки бо фармони Вазири мењнат ва њифзи
итимоии ањолї аз 24 феврали соли 2009 №16 тасдиќ гаштаанд.
(минбаъд, Ќоидањо) амалї карда мешавад.
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2. Њангоми ташкили курсњои касбомўзї дар муассисањои таълимии

берун аз системаи таълими калонсолони Вазорат, Марказ, филиалњои он
ё дигар муассисаи таълимии Вазорат бо муассисаи таълимии берун аз
системаи таълими калонсолони Вазорат шарномаи дутарафаро оид ба
ташкили курсњои касбомўзї ба имзо мерасонанд.
3. Дар њолати татбиќи банди 2 њамин шартнома Маркази таълимї
њангоми пешнињоди дархост оид ба маблаѓгузории курси касбомўзї
нусхаи ин шартномаро замима менамояд. Дар ин сурат маблаѓгузории ин
курсњои касбомўзї тавассути муассисаи таълимии системаи таълими
калонсолони Вазорат, ки чунин шарнома бастааст, амалї карда мешавад.
IV. Вазифа ва ваколатњои Агентї
4. Аз Маркази таълимї дархостњоро оиди ташкили курсњои касбомўзї

дар системаи таълими калонсолон ќабул менамояд.
5. Баъди ташхиси њар як дархости Маркази таълимї мутобиќи банди 11
Ќоидањо дар муддати 10 рўз ба суратњисоби муассисаи таълимии
системаи таълими калонсолони Вазорат, ки дар дархост дар гаштааст,
маблаѓи заруриро мегузаронад.
6. Санади муќоисавї оиди истифодаи маблағњои интиќолшударо ба
муассисаи таълимї мегузаронад.
7. Љараёни ташкили курсњои касбомўзиро назорат менамояд.
V. Вазифа ва ваколатњои Марказ
8. Мутобиќи банди 14 Ќоидањо дар асоси дархостњои муассисањои
таълимии системаи таълими калонсолони Вазорат, аз умла талаботи
худи Маркази таълимї, ба Агентї дархост оид ба маблаѓгузории
курсњои касбомўзї пешнињод менамояд.
9. Ташкили курсњои касбомўзиро
мувофиќи
наќшаву барномаи
тасдиќшуда ба роњ мемонад.
10. Сифати таълимро дар Маркази таълимї ва дигар муассисањои
таълимии системаи таълими калонсолони Вазорат таъмин ва назорат
менамояд.
11. Коргузории араёни ташкили курсњои касбомўзиро
мутобиќи
талаботи меъёрњои амалкунанда дар Маркази таълимї ташкил ва дар
дигар муассисањои таълимии системаи таълими калонсолони Вазорат
назорат менамояд.
12. Мањзани маълумотро (заминањои таълимї, доштани иозатнома аз
рўи ин ё он ихтисос ва ғайра) оид ба муассисањои таълимии минтаќањои
вобаста таъсис медињад.
13. Маблағгузории сариваќтии араёни таълимро, аз умла, музди
мењнат, харооти конселярї,
таълимї, хоагидорї, иораи бино,
истифодаи барќу об, хизматњои коммуналї, тањизот, техника ва
инвентарро дар Маркази таълимї таъмин ва дар дигар муассисањои
таълимии системаи таълими калонсолони Вазорат назорат менамояд.
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14. Пардохти сари ваќтии стипендияи касбомўзонро дар Маркази
таълимї таъмин ва дар дигар муассисањои таълимии системаи таълими
калонсолони Вазорат назорат менамояд.
VI. Муќаррароти умумї
15. Тарафњо барои бо кортаъминкунии хатмкардагони курсњои
касбомўзї мусоидат менамоянд.
16. Тарафњо барои ирои вазифањои худ ўњдадор буда, масъалањоро
сари ваќт њаллу фасл менамоянд.
17. Масъалањои бањсталаб байни тарафњо ба вууд омада дар асоси
ќонунгузории амалкунанда дар њузури тарафњо њал карда мешаванд.
18. Шартномаи мазкур аз лањзаи ба имзо расиданаш њукми ќонунї
пайдо карда то «___» _________ соли _____ амал мекунад. Шартнома
дар ду нусха, њарду бо забони давлатї ба имзо расида, як нусхагї дар њар
тараф нигоњ дошта мешавад. Шартномаи мазкур метавонад бо
ташаббуси як тараф ё тарафайн мутобиќи меъёрњои ќонунгузории
Тоикистон боздошта ё бекор карда шавад.
Суроғаи њуќуќии тарафњо
Агентии давлатии њифзи и7тимої,
шуѓли ањолї ва муњо7ират

Муассисаи давлатии «Маркази
таълими калонсолони
То7икистон»
Директор
__________ А. Фаромузов
Суратњисоб ______________
Бонк ____________________
К/С ______________________
БИК______________________
РМА _____________________

Директор
_____________ Б. Љабборов
Суратњисоб ______________
Бонк ____________________
К/С ______________________
БИК ______________________
РМА _____________________
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Замимаи 3а
Шартнома
миёни маќомоти мањаллии Агентии давлатии њифзи и7тимої, шуѓли ањолї
ва муњо7ират ва муассисаи таълимии берун аз муассисањои
таълимии системаи Агентї
аз «___» ______ соли 20_

ноњия, шањр __________

Маќомоти мањаллии Агентии давлатии њифзи итимої, шуѓли ањолї
ва муњоират (минбаъд, «маќомоти мањаллии шуғли ањолї») дар асоси
Низомнома аз «____» ________ соли ______ тасдиќ шудааст, дар шахси
сардор ________________ аз як тараф ва (минбаъд- муассисаи таълимї )
ки дар асоси Оинномаи дар Вазорати адлия аз «_____» _______ соли
______ ба ќайд гирифташуда, амал менамояд, дар шахси директор
_______________ аз тарафи дигар дар асоси
- моддањои 21 ва 29 Ќонуни Љумњурии Тоикистон «Дар бораи
мусоидат ба шуғли ањолї»;
- Ќарори Њукумати Љумњурии оикистон аз 1 августи соли 2008
№ 373 «Дар бораи Ќоидањои ташкили низоми тайёрии касбї, такмили
ихтисос ва бозомўзии шахрвандони бекор»;
- Фармони Вазири мењнат ва њифзи итимоии ањолї аз 24 феврали
соли 2009, № 16 ба чунин ќарордод омаданд.
I.Мавзўи шартнома
Ташкили курсњои кўтоњмуддати тайёрии касбї, такмили ихтисос ва
бозомўзї (минбаъд, курсњои касбомўзї) дар муассисаи таълимї дар
мувофиќа бо Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони
Тоикистон»
II.Маќсади шартнома
Таъмини шаффофият ва сифати таълими тайёрии касбї, такмили
ихтисос ва бозомўзї тавассути курсњои кўтоњмуддат (минбаъд, курсњои
касбомўзї).
III.Тартиби ташкили курсњои касбомўзї
1. Љараёни

ташкили курсњои касбомўзї дар асоси нишондодњои
Ќоидањои ташкили низоми тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзї
дар системаи таълими калонсолон тавассути маќомоти мањаллии шуѓли
ањолї, ки бо фармони Вазири мењнат ва њифзи итимоии ањолї аз 24
феврали соли 2009, № 16 тасдиќ гаштаанд, (минбаъд, Ќоидањо) амалї
карда мешавад.
2. Њангоми ташкили курсњои касбомўзї дар муассисањои таълимии
миёни маќомоти мањаллии шуғли ањолї дар мувофиќа бо Муассисаи
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давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоикистон» ва ин муассиса
шартномаи сетарафа ба имзо мерасонанд.
3. Маќомоти мањаллии шуғли ањолї дар мувофиќа бо Муассисаи
давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоикистон» ё филиалњои он
ба маќомоти давлатии шуғли ањолї оиди маблаѓгузории курси касбомўзї
дархост, шартнома, харнома ва фармони муассисаи таълимї бо руйхати
шахсони ба касбомўзї сафарбар карда щуда бо раќамхои роњхатњояшон
пешнињод менамояд. Дар ин сурат маблаѓгузории курсњои касбомўзї
тавассути маќомоти мањаллии шуғли ањолї амалї карда мешавад.
IV. Вазифа ва ваколатњои маќомоти мањаллии Агентии давлатии
њифзи и7тимої, шуѓли ањолї ва муњо7ират
4. Раёсат, шўъбаи маќомоти мањаллии Агентиї дар ноњия (шањр)

____________ дар асоси роњхат шахрвандони бекорро бо ихтисоси
муайян барои касбомўзї ба муассисањои таълимии берун аз муассисањои
таълимии системаи Агентї роњхат медињад.
5. Мутобиќи банди 16 Ќоидањо дар асоси дархости пешнињодшуда
маблағгузории сариваќтии араёни таълимро, аз умла музди мењнат,
харооти канселярї, таълимї, хоагидорї, иораи бино, истифодаи
барќу об, хизматњои коммуналї, тањизот, техника ва инвентарро
таъмин менамояд.
6. Баъди 5 рўзи омўзиш дархост оид ба маблағгузории гурўњи касбомўзї,
шартнома, харнома, ва фармони касбомўзонро бо рўйхат ва раќамњои
роњхатњои онњо ба Маќомоти давлатии шуғли ањолї пешнињод
менамояд.
7. Стипендияи касбомўзонро мувофиќи меъёрњои муќарраршуда муайян
намуда, сари ваќт ин маблағро ба муассисаи таълимї пардохт мекунад
ва дар имтињони хатмкунї иштирок менамояд.
8. Барои бокортаъминкунии хатмкунандагон мусоидат менамояд.
9. Оиди маблағњои гузаронидашуда, аз ирои уњдадории тарафњо санади
муќоисавї мегузаронад.
V. Вазифа ва ваколатњои муассисаи таълимї
10.Ташкили курсњои касбомўзиро
мувофиќи
наќшаву барномаи
тасдиќшуда ба роњ монда, сифати таълимро назорат менамояд.
11. Коргузории араёни ташкили курсњои касбомўзиро
мутобиќи
талаботи меъёрњои амалкунанда ташкил мекунад.
12. Барои ташкил ва гузаронидани тарибаомўзии хонандагон бо
корхонаву ташкилотњо шартнома мебандад.
13. Пардохтї сариваќтии маблағњои араёни таълимро, аз умла музди
мењнат, харооти канселярї,
таълимї, хоагидорї, иораи бино,
истифодаи барќу об, хизматњои коммуналї, тањизот, техника ва
инвентарро таъмин менамояд.
14. Пардохти сариваќтии стипендияи касбомўзонро таъмин менамояд.
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15. Њуатњои зарурї (нусхаи фармон оиди ќабул, хатм, хори) ва
маълумотномаро оиди бо сабабњои узрнок ба машғулиятњо њозир
нашудани касбомўзон ба маќомоти мањаллии шуғли ањолї пешнињод
менамояд.
16. Дар сурати аз худ накардани барномањои таълимї ва насупоридани
имтињони хатмкунї ба касбомўзанда бе маблағгузаронї машғулияти
иловагї ташкил менамояд.
VI. Муќаррароти умумї
17.Тарафњо барои бокортаъминкунии хатмкардагони курсњои касбомўзї
мусоидат менамоянд.
18.Тарафњо барои ирои вазифањои худ ўњдадор буда, масъалањоро сари
ваќт њаллу фасл менамоянд.
19.Масъалањои бањсталаби дар байни тарафњо бавуудомада дар асоси
ќонунгузории амалкунанда бо иштироки тарафњо њал карда мешаванд.
20.Шартномаи мазкур аз лањзаи ба имзо расиданаш њукми ќонунї пайдо
карда, то «___» _______ соли 20__ амал мекунад. Шартнома дар се
нусха, тартиб дода шуда њар се бо забони давлатї ба имзо расида,
якнусхагї дар њуатнигории тарафњо нигоњ дошта мешавад.
Шартномаи мазкур ташаббуси як тараф ё тарафњо мутобиќи меъёрњои
ќонунгузории Тоикистон боздошта ё бекор карда мешавад.
Суроғаи њуќуќии тарафњо
Маќомоти мањаллии
Шуғли ањолї
Суратњисоб ______________

Муассисаи таълимї
___________________

Бонк ____________________

____________________

К/С ______________________

_____________________

БИК______________________

______________________

РМА _____________________

______________________

7.м.

7.м
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Замимаи – 3б
Шартнома
миёни маќомоти мањаллии Агентии давлатии њифзи и7тимої, шуѓли ањолї
ва муњо7ират ва муассисаи таълимии системаи Агентї
аз «___» ______ соли 20_

ноњия, шањр __________

Маќомоти мањаллии Агентии давлатии њифзи итимої, шуѓли ањолї ва
муњоират (минбаъд, «маќомоти мањаллии шуғли ањолї»), ки дар асоси
Низомномаи бо ќарори Њукумати Љумњурии Тоикистон аз «____»
________ соли ______ тасдиќшуда, амал менамояд, дар шахси сардор
________________ аз як тараф ва муассисањои таълимии системаи Агентї
(минбаъд, «Маркази таълимї», ки дар асоси Оинномаи дар Вазорати
адлия аз «_____» _______ соли ______ ба ќайд гирифташуда, амал
менамояд, дар шахси директор _______________ аз тарафи дигар дар
асоси
- моддањои 21 ва 29 Ќонуни Љумњурии Тоикистон «Дар бораи мусоидат
ба шуғли ањолї»;
- ќарори Њукумати Љумњурии Тоикистон аз 1 августи соли 2008 № 373
«Дар бораи Ќоидањои ташкили низоми тайёрии касбї, такмили ихтисос
ва бозомўзии шахрвандони бекор»;
- Фармони Вазири мењнат ва њифзи итимоии ањолї аз 24 феврали соли
2009 № 16 ба чунин ќарордод омаданд.
I.Мавзўи шартнома
Ташкили курсњои кўтоњмуддати тайёрии касбї, такмили ихтисос ва
бозомўзї (минбаъд, курсњои касбомўзї) дар муассисањои таълимии
системаи Агентии давлатии њифзи итимої, шуғли ањолї ва муњоират
(минбаъд, Агентї) тавассути Муассисаи давлатии «Маркази таълими
калонсолони Тоикистон» ва филиалњои он (минбаъд, Марказ).
II.Тартиби ташкили курсњои касбомўзї
1. Љараёни ташкили курсњои касбомўзї дар асоси нишондодњои
Ќоидањои ташкили курсњои кўтоњмуддати тайёрии касбї, такмили
ихтисос ва бозомўзї дар системаи таълими калонсолон тавассути
маќомоти мањаллии шуѓли ањолї, ки бо фармони Вазири мењнат ва њифзи
итимоии ањолї аз 24 феврали соли 2009 № 16 тасдиќ гаштаанд,
(минбаъд, Ќоидањо) амалї карда мешавад.
2. Њангоми ташкили курсњои касбомўзї дар муассисањои таълимии
берун аз муассисањои таълимии системаи Агентї, Марказ, филиалњои он
ё дигар муассисаи таълимии системаи Агентї, дар мувофиќа бо Марказ,
бо муассисаи таълимии берун аз муассисањои таълимии системаи Агентї
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шарномаи дутарафаро оид ба ташкили курсњои касбомўзї ба имзо
мерасонанд.
3. Дар њолати татбиќи банди 2 њамин шартнома Маркази таълимї
њангоми пешнињоди дархост оид ба маблаѓгузории курси касбомўзї
нусхаи ин шартномаро замима менамояд. Дар ин сурат маблаѓгузории ин
курсњои касбомўзї тавассути муассисаи таълимии системаи таълими
калонсолони Агентї, ки чунин шарнома бастааст, амалї карда мешавад.
III. Вазифа ва ваколатњои маќомоти мањаллии Агентии давлатии њифзи
и7тимої, шуѓли ањолї ва муњо7ират
4. Раёсат, шўъбаи маќомоти мањаллии Агентиї дар ноњия (шањр)
____________дар асоси роњхат
шахрвандони бекорро бо ихтисоси
муайян барои касбомўзї ба Маркази таълимї роњхат медињад.
5. Стипендияи касбомўзонро мувофиќи меъёрњои муќарраршуда муайян
мекунад ва дар имтињони хатмкунї иштирок менамояд.
6. Барои бокортаъминкунии хатмкардагон мусоидат менамояд.
IV.Вазифа ва ваколатњои муассисаи таълимии системаи Агентї
7. Мутобиќи банди 14 Ќоидањо дар асоси дархости пешнињодшуда ба

Марказ маблағгузории сариваќтии араёни таълимро, аз умла музди
мењнат, харооти канселярї,
таълимї, хоагидорї, иораи бино,
истифодаи барќу об, хизматњои коммуналї, тањизот, техника ва
инвентарро таъмин менамояд.
8. Баъди 5 рўзи омўзиш дархост оид ба маблағгузории гурўњи касбомўзї,
шартнома, харнома, ва фармони касбомўзонро бо рўйхат ва раќамњои
роњхатњои онњо ба Марказ пешнињод менамояд.
9. Ташкили курсњои касбомўзиро
мувофиќи
наќшаву барномаи
тасдиќшуда ба роњ монда, ва сифати таълимро назорат менамояд.
10. Коргузории араёни ташкили курсњои касбомўзиро
мутобиќи
талаботи меъёрњои амалкунанда ташкил мекунад.
11. Барои ташкил ва гузаронидани тарибаомўзии хонандагон бо
корхонаву ташкилотњо шартнома мебандад.
12. Пардохти сариваќтии стипендияи касбомўзонро таъмин менамояд.
13. Њуатњои зарурї (нусхаи фармон оиди ќабул, хатм, хори) ва
маълумотномаро оиди бо сабабњои узрнок ба машғулиятњо њозир
нашудани касбомўзон ба маќомоти мањаллии шуғли ањолї пешнињод
менамояд.
14. Дар сурати аз худ накардани барномањои таълимї ва насупоридани
имтињони хатмкунї ба касбомўзанда бе маблағгузаронї машғулияти
иловагї ташкил менамояд.
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V. Муќаррароти умумї
1. Тарафњо барои бокортаъминкунии хатмкардагони курсњои касбомўзї
мусоидат менамоянд.
2. Тарафњо барои ирои вазифањои худ ўњдадор буда, масъалањоро сари
ваќт њаллу фасл менамоянд.
3. Масъалањои бањсталаби дар байни тарафњо бавуудомада дар асоси
ќонунгузории амалкунанда бо иштироки тарафњо њал карда мешаванд.
4. Шартномаи мазкур аз лањзаи ба имзо расиданаш њукми ќонунї пайдо
карда, то «___» _______ соли 20__ амал мекунад. Шартнома дар се
нусха, тартиб дода шуда њар се бо забони давлатї ба имзо расида,
якнусхагї дар њуатнигории тарафњо ва Марказ нигоњ дошта мешавад.
Шартномаи мазкур ташаббуси як тараф ё тарафњо мутобиќи меъёрњои
ќонунгузории Тоикистон боздошта ё бекор карда мешавад.
Суроғаи њуќуќии тарафњо
Маќомоти мањаллии
Шуғли ањолї
Суратњисоб ______________

Муассисаи таълимї
___________________

Бонк ____________________

____________________

К/С ______________________

_____________________

БИК______________________

______________________

РМА _____________________

______________________

7.м.

7.м
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Замимаи 4
Агентии давлатии њифзи и7тимої,
шуғли ањолї ва муњо7ират
Номи муассисаи таълимї _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Роњхати №_________________

Мўњтарам________________________________________________________
Дар асоси маълумотњои аз Шумо дастрастшуда оиди ойњои таълимии касбї Раёсат (шўъба)и Агентии давлатии њифзи итимої, шуғли ањолї ва муњоират дар шањр,
ноњияи_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
шањрванд ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________ - ро
барои касбомўзї аз рўи ихтисоси______________________________________________________
___________________________________________________________________
ба мўњлати ______________ моњ ва ба њар моњи тањсил _____________
сомонї стипендия
таъин намуда, ба Шумо роњхат медињад.

Сана «______»_____________20___с
ЉМ.

Имзо_________________________
Сардор_________________________
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Замимаи 5
Шартнома
Байни Раёсат (шўъба)-и Агентии давлатии њифзи итимої, шуғли ањолї ва муњоират
дар ноњия (шањр)-и _______________________ ва шањрванде, ки барои омўзиш ба
муассисаи таълимии __________________________________________________________
равона карда мешавад.
Шартномаи мазкурро аз як тараф Раёсат (шўъба)-и Агентии давлатии њифзи
итимої,
шуғли
ањолї
ва
муњоират
дар
ноњия
(шањр)-и
___________________________, ки минбаъд «Раёсат, шўъба» ном бурда мешавад дар
шахсияти сардораш _________________________ ва аз тарафи дигар шањрванд
_____________________________________________________ , ки «хонанда» ном
мегирад баста мешавад.
«Раёсат, шўъба» вазифадор аст:
1. Пас аз бастани шартномаи шањрванд ____________________________________
мўњлати тањсилаш _______________________ муайян карда мешавад.
2. Ба шањрванде, ки барои хондан равон карда мешавад, стипендия муќаррар
карда мешавад.
3. Барои бо ои кор таъмин шудани шањрванд мусоидат мекунад.
«Хонанда » вазифадор аст:
1. Барномаи таълимие, ки оиди касби интихобкарда пешнињод карда мешавад,
пурра аз худ намояд.
2. Њамаи ќоидаю талаботњои муассисаи таълимиро пурра риоя кунад.
3. Пас аз хатми муассисаи таълимї ба Раёсат, шўъбаи Агентї дар давоми як
њафта оиди ба ои кор таъмин шудан хабар расонад.
Масъалањои ба миён омада:
1.Тарафњо њуќуќ надоранд, шартномаи мазкурро бе ягон асос ва бе
розигии якдигар бекор кунанд, фаќат дар асоси ќонунњои
амалкунанда.
2.Дар сурати ќатъ гардидани касбомўзї дар асоси ќонунњои амалкунанда њал
карда мешаванд.
3.Бањсњое, ки ба миён меоянд дар асоси ќонунњои амалкунанда њал карда
мешаванд.
4.Шартнома дар ду нусха тартиб дода шуда ба њар ду тараф дода мешавад.
Нишонањо:
Рёсат (шўъба)-и Агентии давлатии
њифзи итимої, шуғли ањолї ва
муњоират дар шањр (ноњия)-и
__________________________
Сардор __________________

Хонанда
______________________
_____________________
__________________ имзо
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Замимаи 6

Аз он 7умла занон

Аз он 7умла
7авонони 16-29
сола

Хонда истодаанд

Хатм намудаанд

Њамагї ба
касбомўзї равона
карда шудаанд

Маблағи
пардохташуда

Маблағи
пешбинишуда
барои касбомўзї
касбомўзї

И7роиши наќша

Номгўи
ихтисосњо
Наќшаи солона

Маълумоти
Раёсат, шўъбаи Агентии давлатии њифзи и7тимої, шуғли ањолї ва
муњо7ират дар шањр, ноњияи ____________
__________ оиди касбомўзии бекорон дар семоњаи _____ соли 200___.

Сардори Раёсат, шўъба __________________________
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Замимаи 7
НАМУНАИ ШАЊОДАТНОМА
Вазорати мењнат ва њифзи итимоии
ањолии Љумњурии Тоикистон

Министерство труда и социальной защиты
населения
населения
Республики
Республики
Таджикистан
Таджикистана
Государстенное Агенство социальной защиты,
занятности населения и миграции

Агентии давлатии њифзи итимої, шуғли
ањолї ва муњоират

СВИДИТЕЛЬСТВО
___№________

ШАЊОДАТНОМА
___№____________
њамин шањодатнома ба_______________________
_____________________________________________
барои он дода шудааст, ки вай «___» ____ 20___
ба___________________________________________
дохил шуда ва «___»__________с. 20___ курси
пурраи
муассисаи номбурдаро аз рўи касбї______________
_____________________________________________
________________________________хатм кардааст.
Ба номбурда бо ќарори комиссияи имтињонї аз
«___»_______с. 20___тахассуси _______________
_____________________________________________
________________________________дода шудааст.

ЉП

настоящее свидетельство выдано_______________
_____________________________________________
в том, что он
«___» _____ 20__г. поступил__
в __________________________________________
и «___»________ 20__г. окончил__польный курс
названного учебного заведения по професии_____
_____________________________________________
_____________________________________________
Решением экзамннационной комиссии от
«_____»________
20__г.
присвоена
квалификация
________________________________________
_________________________________________
Председатель экзамениционной
комиссии______________________
Руководитель __________________
МП Секретарь_____________________
Выдан « ___» _______20__г.
Регистрационный №____________

Раиси коммисияи
имтињонотї____________________
Директор______________________
Котиб_________________________
Дода шудааст «___»______с. 20__
Раќами ќайд №_________________
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ШАЊОДАТНОМА

свидетельство
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Замимаи 8

Тавсиянома № _______
Номгўй ва нишони корхона, ташкилот, муассиса ______________________
___________________________________________________________________
Дар асоси маълумот нисбати ойњои холии корї
шањрванд__________________________ барои таъмин намудан ба ои кор
фиристода мешавад. Хоњишмандам аз натиаи ќарори ќабул кардашуда
моро огоњ намоед.
Раёсат, шўъбаи АДЊИШАМ дар ________________
Љ.М.

Сана___________________20___с.
Имзо _________________________________
Хатти буриш

_____________________________________________________________________________________

Ба АДЊИШАМ____________________________________________________
___________________________________________________________________
нишонї

Љавоб оиди ќарори ќабулшуда ба тавсияномаи № ____ аз ________20___с.
Шањрванд________________________________________________________
ба кор ќабул шуд аз «______»____________ 20____сол. Фармони №_____
Номзади пешнињодшуда рад карда шуд. Сабаби рад кардан:___________
___________________________________________________________________
Аз Шумо хоњиш мекунем ба суроғаи мо ба њамон вазифа (ои кор)
номзади дигар фиристед (нафиристед).
Љ.М.

Сана ______ ___________________ 20____с.
Имзо _______________________
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Замимаи 9
«Тасдиќ мекунам»
Директори Агентии давлатии њифзи
итимои, шуѓли ањолї ва муњоират.
________________ Љабборов Б.Б.
« ___ » «__________» 20___с
Харномаи намунавї
барои ташкили курсхои касбомузї ба воситаи
маќомоти Агентї барои 1 нафар дар 1 моњ
аз 1 январи соли 2009
№
1.1
1.1.1
1.1.1
1.1.1

1.2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.8
2.2.1
2.2.5
2.2.6

5.2
4.4.1

Намуди харочот
Музди мехнат:
- Пардохти хизмати мутахассис (160 соат х 2,24 сомони) : 20 нафар
- устои таълими истехсоли – 10%
- рохбарият ва коркунони ёрирасон – 12%
Чамъ:
Пардохт аз фонди музди мехнат:
- андози ичтимои – 25%
Чамъ:
Харочотхои конселяри ва дастурхои аёнии таълими:
Харочоти хочагидори ва инвентар:
Ичораи бино
Харочот барои истифодаи барк:
Харочот барои истифодаи об:
Харочот барои хизматхои каммунали ва партовбари:
Чамъ:
Хамаги
Тачхизот техника ва инвентар – 18%
Љамъи харо7отњои омузиши
Стипендия:

Сардори Раёсат
Сармухосиб

Маблаг
17,92
1,75
2,15
21,86
5,46
5,46
3,84
3,37
2,10
2,07
0,57
0,56
12,51
39,83
7,17
47,0
25,0

Курбонов Н.
Мусоев М.

Эзоњ: Харнома вобаста ба таѓйири санадњои меъёрии њуќуќии дахлдор
метавонад таѓйир ёбад.
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Њукумати Љумњурии Тоикистон
ЌАРОР
Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНАВЛЕНИЕ
аз 4 марти соли 2005

№ 93
ш. Душанбе

Дар бораи тасдиќї Ќоидањои ташкил, шартњои гузаронидан ва
номгўи корњои амъиятї
Мутобиќи моддаи 22 Ќонуни Љумњурии Тоикистон «Дар бораи
мусоидат ба шуѓли ањолї» Њукумати Љумњурии Тоикистон
ќ а р о р м е к у н а д:
1.Ќоидањои ташкил, шартњои гузаронидан ва номгўи корњои
амъиятї тасдиќ карда шавад (замима мегардад).
2. Маќомоти мањалии хоќимияти давлати њар сол барномањои
ташкили корњои амъитятиро тањия ва амалї намоянд.
3. Ќарори Девони Вазирони Љумњурии Тоикистон аз 24
декабри
соли 1991, № 374 «Дар бораи тартиби ташкил ва
гузаронидани корњои муздноки чамъиятї» беэътибор дониста
шавад.
Раиси
Њукумати Љумњурии
Тоикистон

Э. Рањмонов
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Бо ќарори Њукумати
Љумњурии Тоикистон
аз 4 марти соли 2005,
№ 93 тасдиќ шудааст
Ќоидањои
ташкил, шартњои гузаронидан ва номгўи корњои 7амъиятї

I. Муќарароти умумї
1.Ќоидањои ташкил, шартњои гузаронидан ва номгўи
корњои амъиятї дар асоси талаботи моддаи 22 Ќонуни
Љумњурии Тоикистон «Дар бораи мусоидат ба шуѓли ањолї» тањия
гардидааст.
2.Зери мањфуми корњои амиятї, намудњои фаъолияти
мењнатии умум фањмида мешаванд, ки чун ќоида, тайёрии
пешакии касбии кормандонро талаб намекунанд, аз ињати
итимой фоиданок мебошанд ва чун воситаи иловагии
дастгирии итимоии шањрвандони корў ба њисоб мераванд.
3. Корњои амъиятї аз ониби маќомоти мањалии хоќимияти
давлати ва дигар корфармоён сарфи назар аз шакли моликият бо
иштироки маќомоти давлатии минтаќавии шуѓли ањолї ташкил
карда мешаванд.
11. Шартњо ва номгўи корњои 7амъиятї
4. Хадамоти давлатии шуѓли ањолї якоя бо кумитањои
мањаллии мусоидат ба шуѓли ањолї, дар асоси тањлили вазъи
бозори мењнат талабот ва таклифњоро оид ба ташкили корњои
амъиятї муайян намуда, барои дохил намудани онњо ба
барномањои мањаллї ва минтаќавии мусоидат ба шуѓли ањолї
пешнињодњо манзўр медоранд.
5. Барои пешнињоди таклифњо оид ба ташкил ва
гузаронидани корњои амъиятї хадамоти давлатии шуѓли
ањолї:
- вазъи бозори мењнат, шумора ва њайати шањрвандони
бекор ва ањолии бешуѓлро тањлил менамояд;
- маълумотро дар бораи ойњое, ки дар онњо корњои
амъиятї гузаронида мешаванд, амъоварї намуда, якоя бо ин
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ташкилотњо, муассисањо ва корхонањо намудњои кор, ваќти
иро, тартиб, шартњо ва тартиби маблаѓгузории онњоро
муайян менамояд;
- маълумоти амъовардашударо дар бораи корњои амъиятї
ба шањрвандони корў пешнињод мекунад;
- бо ташкилот, муассисањо ва корхонањо сарфи назар аз
шакли моликият ва бо шањрвандоне, ки хоњиши дар корњои
амъиятї иштирок карданро доранд, шартномањо ба имзо
мерасонад;
6. Њангоми бо корњои амъиятї сафарбар кардани
шањрвандон, розигї, синну сол, вазъи саломатї, ќобилияти
касбї ва дигар ќобилиятї фардии онњо ба инобат гирифта
мешаванд.
7. Муносибатњои мутаќобиларо дар ташкили корњои
амъиятї дар шартномањо дар бораи фаъолияти якоя байни
хадамоти шуѓли ањолї ва корфармоён танзим мегарданд. Дар
шартномањо бояд шумораи ойњои кории ташкилшаванда ва
шумораи иштироккунандагон, ой ва хусусияти корњо, мўњлат,
ваќти оѓоз ва аноми кор, миќдори музди мењнат, тартиби
маблаѓгузорї, арзиши кор, њавасмандгардонї, њуќуќ ва
кафолати итимої ва шароити бехатарии мењнат ба назар
гирифта мешаванд.
8. Ќоидаи коргузории ташкили корњои
амъиятиро
хадамоти давлатии шуѓли ањолї муќаррар менамояд.
9. Ташкили
ваќти корњои амъиятї мувофиќи
шартномањои баста шуда, вале на зиёда аз 30 (сї) соат дар як
њафта ва ба муддатї аз 3 то 6 моњ амалї мегардад.
10. Бо ризогии маъмурияти корхона кормандони дар
корњои амъиятї иштирокунанда метавонанд дар ваќти корї
(њафтае на зиёда аз 4 соат) ба хадамоти давлатии шуѓли ањолї
барои корўи раванд, ё мустаќилона бо худ кори мувофиќ
устуў намоянд.
11.Дар сурате, ки агар шањрванд бо кори доимї таъмин
мегардад, ў аз ирои корњои амъиятї озод карда мешавад.
12. Намудњои корњои амъиятї метавонад аз инњо иборат
бошад:
- гузаронидани корњо барои бењтар намудани вазъи экологї,
аз он умла тоза намудани минтаќа;
- кабудизоркунї ва ободонии њудуд, минтаќањои истироњати
ва туристї;
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барќарорсозии
обеъктњои
манзилию
коммуналї
(объектњои табобатї ва варзишї, хонањои пиронсолону
баромондагон, маъюбон ва гайра.);
-корњои обёрї ва ирригатсионї;
- корњои удогона дар сохтмони роњ;
- гузаронидани хати об, газ ва шабакањои коммуникатсионї ;
- намудњои удогонаи корњои кишоварзї;
- парастории пиронсолон ва баромодагон, ёрманди ва
хизматрасонї ба беморон;
- барќарорсозии ёдгорињои таърихї;
- амъоварии растанињои шифобахш.
III. Ташкил ва пардохти музди мењнати шањрвандони дар
корњои амъиятї сафарбаршуда.
13. Шањрвандони бекоре, ки дар ќайди хадамоти давлатии
шуѓли ањолї мебошанд, вале кўмакпулї оид ба бекорї
намегиранд, њуќуќи афзалиятноки гирифтани роњхатро барои
иштирок дар корњои амъиятї доранд. Роњхате, ки ба шањрванд
барои иштирок дар корњои амъитї дода шудааст дар
ташкилотњои дахлдор чун њуати ба кор ќабулшавии вай ба
њисоб меравад.
14. Хадамоти давлатии шуѓли ањолї њангоми ба корњои
амъиятї сафарбар кардани шањрвандон, онњоро аз шароити
ташкил, реаи кор, пардохти музди мењнат, инчунин дигар
намуди имтиёзњо ва њавасмандгардонињои мавуда воќиф
мегардонад.
15. Хадамоти давлатии шуѓли ањолї, тибќи талаботи оморї
шањрвандони дар ирои корњои амъитяї иштироккунандаро
ба њисоб мегирад.
16.
Харооти хизматрасонї њангоми фиристонидани
шањрвандон ба корњои амъиятї аз тарафи хадамоти давлатии
шуѓли ањолї амалї мегардад.
17.Ваќте, ки дар давоми он шањрвандон
дар корњои
амъиятї иштирок менамоянд, ба собиќаи мењнат бо сабти
дахлдор ба дафтарчаи мењнатї дохил карда мешавад.
18. Бо шахсоне, ки дар корњои вмъиятї хоњиши иштирок
карданро доранд, шартномаи (ќарордодї) мењнатии мўњлатнок
баста мешавад.
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IV. Манбаъ ва тартиби маблаѓгузории корњои 7амъиятї
19. Маблаѓгузории корњои амъиятї аз њисоби маблаѓњои
ташкилотњое, ки ин корњо дар он о ташкил карда мешаванд,
њангоми зарурат бо алб намудани маблаѓњои маќомоти
мањаллии њокимияти давлатї ва кўмаки молиявии беподоши
хадамоти шуѓли ањолї амалї мегардад.
20. Њами иловапулї бо маоши бекорони дар корњои
амъиятї иштирокунанда набояд аз андозаи музди мењнати
њадди аќќали дар Љўмњурии Тоикистон муќарраршуда паст
бошад ва њадди баланди он набояд аз њадди миёнаи музди
мењнати бавуудомада дар умњурї зиёд бошад. Маблаѓи
кўмаки молиявии беподош аз маблаѓи умумии ба музди мењнат
харшуда, тибќи шартнома дар бораи корњои амъиятї набояд
аз 50% зиёд бошад.
21. Пардохти хароот барои
гузаронидани корњои
амъиятї тибќи шартномаи байни хадамоти шуѓли ањолї ва
корфармо баимзо расида аном дода мешавад.
22. Назорат оид ба гузаронидани корњои амъиятиро
хадамоти давлатии шуѓли ањолї ва дигар маќомотњои
ваколатдори ироияи мањаллии њокимияти давлатї мувофиќи
ќоидаи муќарраргардида амалї менамоянд.
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Вазорати мењнат ва
њифзи и7тимоии ањолии
Љумњурии То7икистон

Министерство труда и
социальной защиты населения
Республики Таджикистан

Ministry of Labour and Social Protection of the Republik of Tajikistan
734026 ш. Душанбе, к. Алишер Навои, 5/2 тел. (+922 372) 21-88-76: факс: (+922 372) 35-18-18

Қ А Р О Р - ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Аз « 11 » июни соли 2009

№ 39

ш. Душанбе

Дар бораи тасдиқ намудани дастурамал
«Дар бораи
тартиби ташкил, шартҳои гузаронидан ва номгўи корҳои
амъиятї».
Бо мақсади дастгирии иловагии итимоии шаҳрвандони
бекор, Њайати мушовараи Вазорати мењнат ва њифзи итимоии
ањолии Љумњурии Тоикистон қ а р о р м е к у н а д:
1. Дастурамал оид ба тартиби ташкил, шартҳои гузаронидан
ва номгўи корҳои амъиятї тасдиқ карда шавад (замима
мегардад).
2. Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва
муҳоират, сарраёсат, раёсат ва шўъбаҳои Агентии давлатии
ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва муҳоират дар ВМКБ,
вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои
тобеи умҳурї дар фаъолияти корї дастурамали мазкурро
мавриди роҳбарї ва иро қарор диҳанд.
3. Назорати ирои қарори мазкур ба зиммаи Муовини Вазир
Ашуров С. гузошта шавад.

Раиси Њайати мушовара,
Вазир

Ш. Зуњуров
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Бо ќарори Њайати мушовараи
Вазорати мењнат ва њифзи
итимоии ањолии Љумњурии
Тоикистон
аз «11» июни соли 2009 № 39
тасдиќ шудааст
Дастурамал
«Дар бораи тартиби ташкил, шартҳои гузаронидан ва номгўи
корњои 7амъиятї».
I. Муќаррароти умумї
1. Дастурамал
оиди
тартиби
ташкил,
шартҳои
гузаронидан ва номгўи корҳои амъиятї
(минбаъд Дастурамал) ба сифати маводї роҳбарї таҳия ва қабул
гаштааст. Корҳои амъиятї
тайёрии касбии кормандонро
талаб намекунад, аз ињати итимої фоиданок мебошад ва чун
воситаи иловагии дастгирии итимоии шаҳрвандони бекор ба
њисоб меравад.
2. Ин дастурамал дар асоси моддаи 22 Қонуни Љумҳурии
Тоикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолї» таҳия
гардида, татбиқи босамари қарори Ҳукумати Љумҳурии
Тоикистонро «Дар бораи тасдиқи Ќоидањои ташкил, шартњои
гузаронидан ва номгўи корњои амъиятї» аз 4 марти соли 2005,
№ 93 таъмин менамояд.
3. Корҳои амъиятї аз ониби мақомоти ироияи
ҳокимияти давлатї, корфармоён новобаста аз тобеияти идоравї
ва шакли ташкилию ҳуқуқї бо иштироки мақомоти давлатии
шуғли аҳолї ташкил карда мешавад.
4. Мавзеъ ва номгўи корҳои амъиятиро ба маќомоти
давлатии шуѓли ањолї корфармоён пешнињод менамоянд.
II. Тартиб ва шартҳои гузаронидани корњои 7амъиятї
5. Мақомоти давлатии шуғли аҳолї якоя бо кумитаҳои
маҳаллии ҳамоҳангсозии мусоидат ба шуғли аҳолї дар асоси
таҳлили вазъи бозори меҳнат талабот ва таклифҳоро оид ба
ташкили корҳои амъиятї
муайян намуда, барои дохил
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намудани онҳо ба барномаҳои маҳаллї, минтақавї ва
умҳуриявии мусоидат ба шуғли аҳолї ба мақомоти ироияи
ҳокимияти давлатї пешниҳод манзур менамояд.
6. Дар мавриди ташкили корҳои амъиятї маќомоти
давлатии шуғли ањолї чунин корњоро ба аном мерасонанд:
•
бохабар намудани шањрвандони бекор аз ташкили
шудани корҳои амъиятї;
•
иштирок дар ташкили корҳои амъиятї;
•
сафарбар намудани шањрвандони бекор ба ташкилотњо
барои иштирок дар корҳои амъиятї.
7. Њангоми ташкили корҳои амъиятї шањрвандони
бекоре, ки онњо зиёда аз шаш моњ дар ќайди маќомоти давлатии
шуғли ањолї буда, кўмакпулї барои бекорї намегиранд дар
навбати аввал алб карда мешаванд.
8. Шањрвандони бекоре, ки ҳамчун корў дар мақомоти
давлатии шуғли аҳолї ба қайд гирифта шудаанд, ҳуқуқи
иштирок дар корҳои амъиятро доранд.
9. Ба ҳар нафар шаҳрванди бекоре, ки ба корҳои
амъиятї алб карда мешавад, маќомоти давлатии шуғли
аҳолї парванда оғоз менамояд. Дар парванда аризаи шањрванд,
вараќаи баќайдгирии шањрванди бекор, сураталаса оиди
додани маќоми бекорї, нусхаи шиноснома ё њуати дигари
тасдиќкунандаи шахсият, дафтарчаи мењнатї (агар пеш кор
карда бошад) ва нусхаи њуат дар бораи маълумот ё ихтисос
нигоњ дошта мешаванд.
10. Шаҳрванди
бекор
ба
корҳои
амъиятї
роњхатгирифтаро дар банди 5 уми вараќаи баќайдгирї сабт
мекунанд.
11. Ҳангоми ба корњои амъиятї алб намудани
шаҳрванд розигии ў, вазъи саломатї, синну сол, касб ва дигар
ќобилиятњои фардї ба инобат гирифта мешаванд.
12. Муддати ирои корњои амъиятї дар асоси
шартномањои тарафайн бо корфармоён муайян карда мешавад,
вале давомнокии он набояд зиёда аз 30 соат дар як њафта бошад
ва ба муддати аз 1 то 3 моњ бо њуќуќи минбаъд дароз намудани
он то 6 моњ баста мешавад.
13. Корхонаю ташкилотњо сарфи назар аз тобеияти
идоравї ва шакли ташкилию ҳуқуқї метавонанд барои ташкили
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корњои амъитї ба маќомоти давлатии шуғли аҳолї дархост
пешнињод намоянд.
14. Дар дархост мавзеъ, харнома - андозаи маблағ барои
пардохт намудани музди мењнат, шумораи ойҳои кори
мавуда, намуди корҳо, ҳам ва мўҳлати иро ва шумораи
зарурии кормандон нишон дода мешавад.
15. Бо дарназардошти дархости корфармоён, маќомоти
давлатии шуғли аҳолї барои ирои ин корҳо шаҳрвандони
бекореро, ки дар қайди мақомот мебошанд, сафарбар
менамоянд. Дар ин сурат мақомоти давлатии шуғли аҳолї бо
корфармо ва шаҳрвандони бекоре, ки ба ирои ин корҳо
сафарбар мешаванд, шартномаҳои тарафайнро (замимаи1) ба
имзо мерасонад.
16. Дар шартнома шумораи ойҳои кори ташкилшаванда,
шумораи иштироккунандагон, мавзеъ ва хусусияти корњо,
мўҳлат, андозаи музди меҳнат, тартиби маблағгузорї, арзиши
умумии ҳами корњо, ҳавасмандгардонї, ҳуқуқ ва кафолатҳои
итимої ва шароити бехатарии меҳнат дар карда мешавад.
17. Бо розигии корфармо шањрвандони дар корњои
амъитї иштироккунанда метавонанд дар ваќти корї (њафтае
на зиёда аз 4 соат) мустаќилона ба худ кори мувофиќ устуў
намоянд.
18. Дар њодате, ки агар шањрванд ба кори доимї таъмин
гардад, ў аз ирои корњои амъиятї озод карда шуда, аз ќайди
мақомоти давлатии шуғли аҳолї бароварда мешавад.
19. Ба шахсоне ки хоњиши дар корҳои амъиятї иштирок
карданро доранд, шартномаи (ќарордоди) мењнатии мўњлатнок
баста мешавад (ба мўхлати аз 1 то 3 моњ).
20. Мақомоти давлатии шуғли аҳолї тибќи талаботи
оморї
шањрвандони
дар
ирои
корҳои
амъиятї
иштироккунандаро ба њисоб мегирад.
III. Намуди корњои 7амъиятї
• тибќи лоињањои пешнињодшуда иштирок намудан дар тоза
намудани каналњо, сохтмони бунгоњњои тиббї, мактабњо,
варзишгоњњо, роњњо ва манзилњои истиќоматї;
• гузаронидани корњо барои бењтар намудани вазъи экологї,
аз он умла, тоза намудани минтаќа;
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• кабудизоркунї ва ободонии њудуди шањру дењот ва
минтаќањои истироњатї ва туристї;
• барќарорсозии обеъктњои манзилию коммуналї
(объектњои табобатї ва варзишї, хонањои пиронсолону
баромондагон, маъюбон ва ѓ.);
• корњори обёркунї ва соњилмустањкамкунї;
• сохтмон ва барќарорсозии роњњо;
• гузаронидани хати об, газ ва шабакањои коммуникатсионї;
• намудњои удогонаи корњои кишоварзї;
• ёрмандї ва хизматрасонї ба беморону маъюбон ва
бепарасторон;
• барќарорсозии ёдгорињои таърихї ва рўбучини њудуди
оромгоњњо;
• амъоварии растанињои шифобахш.
21. Ба корњои амъиятї дохил намешаванд: таъилан
бартараф намудани оќибати садамањо, офатњои табиї,
фалокатњо ва дигар њолатњои фавќулодда, инчунин дигар
намуди
корњо,
ки
омодагии
махсус,
мањорат
ва
масъулиятнокиро талаб мекунанд.
IV. Маблағгузории корњои 7амъиятї
22. Маблағгузории корњои амъиятї аз њисоби маблағњои
ташкилотњое, ки ин корњо дар он о ташкил карда мешаванд,
њангоми зарурат бо алб намудани маблағњои маќомоти
мањаллии њокимияти давлатї ва кўмаки молиявии бебозгашти
маќомоти давлатии шуғли аҳолї амалї мегардад.
23. Корњои амъиятї асосан аз њисоби маблағњои буаи
мақомоти ироияи ҳокимияти давлатї ва кордињанда
маблағгузорї карда мешавад. Дар њолати ба миён омадани
душворї иҳати бокортаъминкунии шањрвандон дар мањалњо
маќомоти давлатии шуғли аҳолї дар асоси
шартномаи
тарафайн бо корхонањо аз њисоби маблағњои суғуртаи итимої
барои ирои корњои амъиятї, иловапулї (дотатсия) удо
мекунад.
24. Андозаи иловапулї (дотатсия) ба музди мењнати
шањрвандоне, ки ба корҳои амъиятї алб мешаванд набояд аз
андозаи
њадди
аќали
дар
Љумњурии
Тоикистон
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муќарраргардида (нишондиҳанда барои ҳисобҳо) кам бошад.
Ҳадди баланди он, на зиёда аз 50 % андозаи музди миёнаи
меҳнати умҳуриро дар лањзаи ташкили корҳои амъиятї,
ташкил дињад.
25. Маблағи иловапулї (дотатсия) аз ониби маќомоти
давлатии шуғли аҳолї танҳо дар ҳолати аз ониби корфармо
саривақт пешниҳод шудани дархост, нусхаи шартнома, табел,
фармони ќабул ба кор, рўйхати иштироккунандагон ва
харномаи њами корњои ирошуда, ба суратњисоби корфармо
гузаронида мешавад.
26. Музди меҳнати шаҳрвандоне, ки ба корҳои амъиятї
алб карда шудаанд аз ониби корфармо тибқи шартнома бо
иштироки намоянда аз ониби мақомоти давлатии шуғли аҳолї
пардохт мегардад.
27. Баъди ба аном расидани кор, аз ониби тарафњо ду
нусха санади муќоисавї (Замимаи 2) оиди њами корњои
ирошуда тартиб дода шуда, нусхаи рўйхат (ведемост) ва санад
дар њар ду тараф нигоњ дошта мешавад.
28. Боздоштани андози суғуртаи итимої аз музди мењнат
ва иловапулии шахсони ба корҳои амъиятї албшуда аз
тарафи корфармо амалї мегардад.
29. Маќомоти давлатии шуғли аҳолї њангоми ташкили
корњои амъиятї њуќуќ дорад то 50 фоизи маблағњоро дар
асоси шатрнома пешакї ба суратњисоби кордињанда гузаронад.
30. Таъмини коргарон бо асбобњои корї, харидани
тањизотњои камарзиш, либосњои махсус, харооти наќлиёт
барои расонидани коргарон то ои кор, гузаронидани корњо ва
бозгашти коргарон, аз тарафи корфармо амалї мешавад.
31. Иловапулї (дотатсия) барои ирои корњои амъиятї ба
воситаи ведомостњо аз тарафи ташкилотњо, муассисањо
(корфармо) ба иштироккунандагони кори амъиятї дода
мешавад.
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Замимаи 1
Шартномаи № ____
Дар бораи фаъолияти якоя оиди ташкил ва гузаронидани
корњои амъиятї
Аз ------- соли 200____

шањри (ноњияи) ________

Шартномаи мазкур миёни Раёсати (Шўъбаи) Агентии
давлатии њифзи итимої, шуѓли ањолї ва муњоират дар шањри
(ноњияи) ______________ (минбаъд «Агентї» ном бурда
мешавад) дар шахси Сардор ___________________ аз як тараф
ва аз тарафи дигар Љамоати шањраки __________, ки (минбаъд
«Корфармо» ном бурда мешавад), дар шахси Раиси
_______________ _______________, ки дар асоси моддаи 22
номи ташкилот, ному насаб
Ќонуни Љумњурии Тоикистон «Дар бораи мусоидат ба шуѓли
ањолї» ва Ќарори Њукумати Љумњурии Тоикистон аз 4 марти
соли 2005, № 93 тасдиќ карда шудааст, ба имзо расонида шуд.
1. Мавзўи шартнома:
Шартномаи мазкур бо маќсади амалї намудани Ќарори
Њукумати Љумњурии Тоикистон аз 4 марти соли 2005, № 93
«Дар бораи Ќоидањои ташкил, шартњои гузаронидан ва номгўи
корњои амъиятї» ва дар ин замина алб намудани
шањрвандони бекор ба шуѓли муваќќатї бо роњи ташкил
намудани корњои амъиятї дар корхонањое, ки талабот ба
ќувваи ќобили мењнат доранд ва музди мењнати онњоро пардохт
карда метавонад, баста мешавад.
II. Ўњдадорињои маќомоти давлатии шуѓли ањолї:
1.
Тибќи дархости корфармо бо нишон додани мавзеъ,
номгўи
корњои
ирошаванда,
шумораи
муайяни
хоњишмандонро аз њисоби бекорони дар ќайд буда, ба корњои
амъиятї сафарбар менамояд.
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2.
Ба њар нафари (--- нафар) ба кори амъиятї
фиристонидашуда ___ сомонї, амъ ___ сомонї дар як моњ
кўмаки молиявии беподош њамчун музди мењнат ба суратњисоби
корфармо пардохт менамояд.
3. Њангоми ба корњои амъиятї сафарбар намудани
шањрвандон, онњоро бо талаботњои муќаррарнамудаи Ќонуни
Љўмњурии Тоикистон « Дар бораи мусоидат ба шуѓли ањолї»
ва Ќарори Њукумати Љумњурии Тоикистон «Дар бораи
Ќоидањои ташкил, шартњои гузаронидан ва номгўи корњои
амъиятї» шароити кор, реаи кор, музди мењнат ва дигар
намудњои њавасмандгардонї шинос намуда, розигии онњо ба
инобат гирифта мешавад.
4. Мунтазам аз рафти иштироки онњо дар кор назорат
мебарад.
5.
Иловапулиро
ба
музди
мењнати
коргарони
иштироккунанда танњо пас аз пешнињод шудани нусхаи
фармони ќабул ва озод, табел, номгў ва њами корњои ирошуда
аз тарафи корфармо пардохт менамояд.
6. Баъди ба охир расидани корњои амъиятї оиди корњои
ирошуда ва маблаѓгузории он санадњои муќоисавї тартиб
дода, нусхаи онњоро нигоњ медорад.
7. Њами корњои ирошударо аз ониби корфармо дар асоси
супоришотњо (наряд), ироиши кор (обём работа), назорат
бурда, њуатгузории пурраи њами корњоро дида мебарояд.
III. Ўњдадорињои корфармо:
1.
Барои ташкил ва гузаронидани корњои амъиятї ба
мўњлати ___ моњ бо алби ____ нафар шахсони бекор ба
маќомоти давлатии шуѓли ањолї дархост пешнињод менамояд.
Мавзеъи кор, намуд ва шароити корњои амъиятиро таъмин
ва муайян менамояд.
3.
Ба њар нафари ба корњои амъиятї албшуда
_____сомонї дар як моњ, амъ _______ сомонї музди мењнат
пардохт мекунад.
4. Шањрандони бекорро дар асоси фармон ба кор ќабул ва
аз кор озод намуда, шароити кории онњоро фароњам меорад ва
њар рўз араёни иштироки онњоро дар табел ба ќайд мегирад.

50

5. Таќсимоти коргарон дар ойњои корї ва корбариро ба
ўњда
гирифта, ироиши номгўй ва њами корњоро дар асоси
(наряд) муайян намуда, дар худ нигоњ медорад.
6. Мўњлати иштирок намудани шањрвандонро дар корњои
амъиятї ба њисоб гирфта, дар дафтарчаи мењнатиашон њамчун
собиќаи корї сабт менамояд.
7. Корро мувофиќи муќаррароти санадњои меъёрии њуќуќии
амалкунанда ба роњ мемонад, кормандонро оиди риоя намудани
техникаи бехатарї шинос мекунад ва ба онњо лавозимоти
кориро таъмин менамояд.
8. Баъди ба аном расидани кор дар асоси шартнома,
санади муќоисавї тартиб дода, нусхаи табел, фармони ќабул ва
озод, ведомостњои пардохти маблаѓњои тарафайн њамчун музди
мењнат ба шахсони иштироккунанда, нусхаи санади њами
пурраи корњои ирошуда ва нусхаи санади муќоисавии
пардохти маблаѓњоро бо имзои роњбарият ва мўњри корфармо
ба маќомоти давлатии шуѓли ањолї пешнињод менамояд.
9. Тамоми пардохтњои њифзи итимоиро кафолат медињад.

IV. Ўњдадорињои иловагии тарафайн:
1. Муњлати шартномаи мазкур аз рўзи ба имзо расиданаш
эътибори ќонунї пайдо мекунад.
2. Маблаѓгузории корњои амъиятї аз њисоби маблаѓњои
ташкилотњое, ки ин корњо дар он о ташкил карда мешаванд,
њангоми зарурият бо алб намудани маблаѓњои маќомоти
мањаллии њокимияти давлатї ва кўмаки молиявии беподоши
маќомоти давлатии шуѓли ањолї амалї мегардад.
3. Кўмаки молиявии беподош (дотатсия) њамчун музди
мењнат барои коргарони дар корњои амъиятї иштироккунанда
аз ониби маќомоти давлатии шуѓли ањолї ба тариќи амалиёти
бонкї аз суратњисоби маќомоти давлатии шуѓли ањолї ба
суратњисоби корфармо аном дода шуда, маблаѓњои дар
шартнома нишондодашудаи тарафњо дар асоси ведомость аз
ониби корфармо ба коргарони албшуда пардохт мешавад.
4. Агар аз ониби корфармо ба ои маблаѓ ягон маводи
дигар (натураплата) пешбинї шуда бошад, онро корфармо бо
нархи бозор савдо намуда ба ои мавод њатман пули наќд ба
коргарон музди мењнат пардохт мекунад.
5. Баъди ба аном расидани кор тибќи талаботи шартномаи
тарафайн, онибњо санади муќоисавї тартиб дода нусхаи он,
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табель, нусхаи фармони ќабул ва озод аз кор, нусхаи
ведомостњои пардохти маблаѓњои тарафайн њамчун музди
мењнат ба шахсони иштироккунанда, нусхаи санади њами
пурраи корњои ирошуда (наряд) ва нусхаи санади муќоисавии
пардохти маблаѓњоро бо имзои роњбарияти тарафњо ва мўњри
тарафњо дар худ нигоњ медоранд.
6. Дар њолати пайдо шудани бањсњо оиди ўњдадорињои дар
шартнома пешбинишуда он аз тарафи маќомоти судї њал карда
мешавад.
7. Шартномаи мазкур дар ду нусха тартиб дода мешавад ва
њар яки он ќувваи њуќуќии якхела доранд.
8. Амали ин шартнома бо розигии тарафњо метавонад дароз
ё пеш аз мўњлат ќатъ карда шавад.
9. Тарафњо бо розигии якдигар метавонанд ба шартномаи
мазкур таѓйиру иловањо ворид намоянд.
Мўњлати кор:
Оѓози кор аз «__» ______ соли 20__, аноми кор «__» ____ соли
20____.
Нишонаи њуќуќии тарафайн:
Аз тарафи маќомоти давлатии
Аз тарафи _____________
номгўи корхона

шуѓли ањолї дар ноњияи
(шањри) __________:
Сардор: _________________

______________________:
Роњбар:
______________________

ному насаб

ному насаб

Имзо: ________________

Имзо:_________________

ЉМ

ЉМ
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Замимаи 2
Намунаи
С А Н А Д И М У Ќ О И С А В Ї.
Тартиб дода шуд ин санад дар таърихи «__» _______ соли
20__ бо иштироки сармуњосиби Раёсати Агентии давлатии
њифзи итимої, шуѓли ањолї ва муњоират дар ноњияи Њисор
Мирзоев Фаридун, сармутахассис Отамов Иброњим ва
сармуњосиби Љамоати шањраки Њисор Ќаюмов Њомуддин.
Санад тартиб дода шуд дар ин хусус, ки њаќиќатан аз «__»
________ соли 20__ то «__» ________ соли 20__, __ нафар
шахсони бекор дар асоси шартномаи №__ аз «__» _______соли
20__ дар мавзеъи «Чинорак» ба корњои амъиятї алб гардида,
корњои зеринро ба аном расониданд:
1.
Тайёр намудани нињолњои сояафкан ва мевадињанда
3500 бех.
2.
Кашонидани нињолњо ба масофаи 300 метр (3500 бех),
3.
Кандани чуќурї барои шинондани нињолњо (3500 ч.).
4.
Шинондани нињолњо (3500 бех),
5.
Кандан ва баровардани ўяк барои обёрии нињолњо
(4595 м3).
6.
Кандан ва баровардани ўйбор барои обёрии нињолњо
(3731 п\м),
7.
Обёрии аввали нињолњо (1,5 га.).
8.
Обёрии дуюм ва сеюми нињолњо (1,5 га.),
9.
Бор кардан ва фуровардани пору барои нињолњо (3
тонна.).
10. Кашонидани пору ба масофаи 600 метр (3 тонна),
11. Додани ѓизо барои нињолњо (3 тонна) ва ѓайра.
Инчунин барои пардохти кўмаки молиявии беподош њамчун
музди
мењнат
ба
шахсони
дар
корњои
амъиятї
иштироккунанда тариќи шартнома аз тарафи маќомоти Агентї
дар ноњияи Њисор дар асоси супориши молиявии №__ аз «__»
________ соли 20__, _____ сомонї ба суратњисоби Љамоати
шањраки Њисор ворид шудааст. Ин маблаѓ ба ___ нафар
шахсони дар кори амъиятї иштироккунанда дар асоси
ведомости №__ аз «__» ________ соли 20__ ба њар нафар ____
сомонї , амъ ___ сомонї иловапулї ба музди мењнат дода
шудааст.
53

Аз тарафи Љамоати шањраки Њисор бошад, дар асоси
ведомости № __ аз «__» ________ соли 20__ ба њар нафар
шањрванди ба корњои амъиятї албшуда, ___ сомонї, амъ ___
сомонї музди мењнат пардохт карда шудааст, ки имзои њар яки
онњо дар ведомостњо гузошта шудааст ва маблаѓи
нишондодашударо онњо гирифтаанд.
Бинобар он, мо иштироккунандагон њамаи њуатњои
заруриро дар асоси талаботи Ќонуни Љумњурии Тоикистон
«Дар бораи мусоидат ба шуѓли ањолї» дида баромадем ва
дуруст будани онњоро гувоњї дода, санад тартиб додем ва дар
зер имзои худро гузоштем.
Сармуњосиби раёсати Агентї дар ноњияи Њисор:
имзо,
Мирзоев Фаридун
мўњр,
Сармуњосиби амоати шањраки Њисор:
имзо
Ќаюмов Њомуддин
мўњр,
Сармутахассиси раёсати Агентї дар ноњияи Њисор:
имзо
Отамов Иброњим.
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Ба Сардори Раёсати Агентии давлатии њифзи итимої,
шуѓли ањолї ва муњоират дар ноњияи Њисор.

Д а р х о с т.
Маъмурияти Љамоати шањраки Њисор аз Шумо хоњиш
менамояд, ки барои ташкил ва гузаронидани корњои амъиятї
дар мавзеъи «Чинорак» ба муњлати ___ рўз, аз «__»_________то
«__» _______ соли 20__, ____ нафар бекорони дар ќайд бударо
фиристонед. Ба њар нафар корманд аз тарафи амоат дар як
моњ ____ сомонї, амъ ____ сомонї музди мењнат пардохт
карда шуда, номгўи корњои зеринро иро менамоянд:
1 Тайёр намудани нињолњои сояафкан ва мевадињанда.
2. Кашонидани нињолњо ба масофаи 300 метр,
3. Кандани чуќурї барои шинонидани нињолњо.
4.Шинонидани нињолњо,
5. Кандан ва баровардани ўяк барои обёрии нињолњо.
6. Баровардани ўйбор барои обёрии нињолњо,
7. Обёрии аввали нињолњо.
8. Обёрии дуюм ва сеюми нињолњо,
9. Додани ѓизо барои нињолњо (пору) ва ѓара.
Ўњдадор мешавем, ки шахсони сафарбаршударо бо ои кор,
лавозимоти корї таъмин намуда, маблаѓи дар шартнома
пешбинишударо ба онњо њамчун музди мењнат сари ваќт дар
асоси ведомост ва дигар њуатњои тасдиќкунанда пардохт
менамоем.

Раиси амоат

М. Бобиев
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Њукумати Љумњурии Тоикистон
ЌАРОР

аз 31 январи соли 2006

№62

ш. Душанбе

Дар бораи тасдиќи Ќоидањои аз ониби маќомоти
давлатии шуѓли ањолї расонидани хизматњои машваратї ва кўмаки
молиявї ба шањрвандони бекоре, ки хоњиши фаъолияти соњибкорї
доранд
Мутобиќи моддаи 23 Ќонуни Љумњурии Тоикистон «Дар
бораи мусоидат ба шуѓли ањолї» ва бо маќсади њифзи итимоии
шањрвандони бекоре, ки хоњиши фаъолияти соњибкорї доранд,
Њукумати Љумњурии Тоикистон ќарор мекунад:
1. Ќоидањои аз ониби маќомоти давлатии шуѓли ањолї
расонидани хизматњои машваратї ва кўмаки молиявї ба
шањрвандони бекоре, ки хоњиши фаъолияти соњибкорї доранд
тасдиќ карда шаванд.
2. Ќарори Њукумати Љумњурии Тоикистон аз 4 сентябри соли
1995 №559 «Дар бораи таъсис намудани ойњои кории иловагї
ва корхонањои хурд дар назди маќомоти мењнат ва шуѓли
ањолии умњурї» аз эътибор соќит дониста шавад.
Раиси
Њукумтаи Љумњурии
Тоикистон

Эмомалї Рањмон
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Бо ќарори Њукумати
Љумњурии Тоикистон
аз 31 январи соли 2006, №62
тасдиќ шудааст
Ќоидањои
аз ониби маќомоти давлатии шуѓли ањолї расонидани
хизматњои машваратї ва кўмаки молиявї ба шањрвандони
бекоре, ки хоњиши фаъолияти соњибкорї доранд
I.
Муќаррароти умумї
1. Ќоидањои мазкур мувофиќи талаботњои моддаи 23 Ќонуни
Љумњурии Тоикистон «Дар бораи мусоидат ба шуѓли
ањолї» тањия гардида, фаолияти маќомоти давлатии шуѓли
ањолиро барои расонидани хизматњои машваратї ва кўмаки
молиявї ба шањрвандони бекоре, ки хоњиши фаъолияти
соњибкорї карданро доранд ба танзим медароранд.
2. Кўмаки молиявї – маблаѓест, ки барои ташкили фаъолияти
соњибкорї ба шањрвандони бекори дар ќайди маќомоти
давлатии шуѓли ањолї буда барои пешбурди фаъолияти
соњибкорї ба шарти баргардонидани ин маблаѓ дода
мешавад.
3. Хадамоти давлатии шуѓли ањолии Љумњурии Тоикистон
дар мувофиќа бо Фонди њифзи итимоии ањолии назди
Њукумати Љумњурии Тоикистон барои расонидани
хизматњои машваратї ва кўмаки молиявї ба шањрвандони
бекор дар доираи хароотњое, ки ба татбиќи сиёсати
давлатии мусоидат ба шуѓли ањолї равона мегардад,
маблаѓ пешбинї ва истифода менамояд.
II. Тартиби расонидани хизматҳои машваратї
4. Аз тарафи маќомоти давлатии шуѓли ањолї бо мақсади
дастгирї ва ҳавасманд гардонидани бекороне, ки маќсади
ба соҳибкорї машѓул шуданро доранд хизматҳои
машваратии зерин расонида мешавад:
−
машварати ҳуқуқї;
−
дастгирии равонї (психологї);
−
маслиҳат оид ба роҳҳои ташкили соҳибкорї;
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−
шинос намудан бо санадњои меъёрии њуќуќї, тавсияњо
ва дигар њуатњо оид ба масъалањои ташкили фаъолияти
соњибкорї ва таъсиси ойњои нави корї;
−
пешнињоди маълумот оид ба дигар маќомоте, ки бо
масъалањои инкишофи соњибкорї ва омўзиш дар асоси
иќтисоди бозоргонї, аз рўи ихтисосњое, ки барои рушди
фаъолияти соњибкорї заруранд, машѓул мебошанд;
−
шиносои бо тартиб ва шартњои омўзиши фаъолияти
соњибкорї, тањия намудани асосњои техникию иќтисодї,
тайёр намудани њуатњо барои баќайдгирї њамчун
соњибкорї фардї.
5. Хизматҳои машваратї аз ониби мақомоти давлатии шуғли
аҳолї тавассути ташкил намудани семинарҳо, тренингҳо,
мизҳои мудаввар, маслиҳатдиҳї ва дигар чорабиниҳо сурат
мегирад.
6. Хизматҳои машваратї дар асоси муроиати шахси бекор аз
тарафи мақомоти давлатии шуғли аҳолї расонида мешавад.
III. Ќоидањои расонидани кўмаки молиявї ба бекорон
7. Мақомоти давлатии шуғли аҳолї ба шаҳрвандони бекоре,
ки синнашон аз 15 сола боло буда ҳамчун бекор ба қайд
гирифта шудаанд ва қобилияту хоҳиши соҳибкорї доранд,
кўмаки молиявї мерасонад.
8. Кўмаки молиявї ба шањрвандони бекор аз ониби маќомоти
давлатии шуѓли ањолии мањалли зист расонида мешавад.
9. Барои гирифтани кўмаки молиявї шаҳрвандони бекори дар
ќайдбуда, ки корро устуў менамояд, бояд ба маќомоти
давлатии шуѓли ањолии маҳалли зист ҳуатҳои зеринро
пешниҳод менамоянд:
- аризаи шаҳрванд ба унвони роҳбари маќомоти давлатии
шуғли аҳолї маҳалли зист (Замимаи 1);
- нақшаи тиоратї (Замимаи 2);
- маълумот оид ба даромади умумии оила;
- асоси техникию иқтисодии фаъолияти соҳибкорї;
10. Дар њолати аз меъёри муайяншуда зиёдтар ворид гардидани
дархост оид ба гирифтани кўмаки молиявї маќомоти
давлатии шуѓли ањолї метавонад озмун ташкил намояд.
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11. Шаҳрвандони бекоре, ки дар муассисаҳои таълимї асосҳои
фаъолияти соҳибкориро бо роҳхати мақомоти давлатии
шуғли аҳолї омўхтаанд ё аз оилаҳои камбизоат мебошанд,
ҳуқуқи афзалиятноки гирифтани кўмаки молиявиро доранд.
12. Бо шаҳрванди бекоре, ки ба ў кўмаки молиявї расонида
мешавад мақомоти давлатии шуғли аҳолї шартномаи
қарздиҳї мебандад (Замимаи 3), ки дар он ўҳдадориҳои
тарафайн, ҳами кўмаки молиявї, мўҳлат ва тартиби
баргардонидани он нишон дода мешавад.
13. Бо мақсади таъмини бозгашти кўмаки молиявї мақомоти
давлатии шуғли аҳолї бо шаҳрванди бекори қарзгиранда
шартномаи гаравї (Замимаи 4) ва ё дигар намуд шартнома
мебандад. Арзиши аслии молу амволї ба гарав
мондашаванда бояд аз ҳами кўмаки молиявї 2 (ду) баробар
зиёд бошад.
14. Дар ҳолати аз ониби шаҳрванди бекор ғайримақсад
истифода намудани маблағи кўмаки молиявї мақомоти
давлатии шуғли аҳолї мутобиқи қонунгузорї шартномаи
қарзиро метавонад пеш аз мўҳлат бекор намояд ва дар
ҳами пурра маблағи додашударо ситонад.
15. Барои таъмини ирои ўњдадорињои шањрванд ињати сари
ваќт баргардонидани кўмаки молиявї мақомоти давлатии
шуғли аҳолї метавонад, мувофиқи қонунгузорї дар
шартномаи қарзї арима муқаррар намояд, ки он низ
бароирасонидани кўмаки молиявї ба шањрванди бекор
истифода мешавад.
16. Ҳам ва мўҳлати баргардонидани кўмаки молиявї аз рўи
нишондодҳои зерин муқаррар карда мешавад:
- барои фаъолияти тиоратї дар ҳами то 80 музди мењнати
њаддї аќал ба мўҳлати то як сол;
- барои фаъолияти хизматрасонї ба аҳолї дар ҳами то 100
музди мењнати њаддї аќал ба мўҳлати то як сол;
- барои фаъолияти истеҳсолї дар ҳами то 150 музди мењнати
њаддї аќал ба мўҳлати то як солу шаш моҳ.
17. Дар њолати аз ониби шањрванд ѓайримаќсаднок истифода
гардидани кўмаки молиявї, маќомоти давлатии шуѓли
ањолї њуќуќ дорад пеш аз мўњлат дар њми пурра маблаѓњои
додашударо мутобиќи ќонунгузорї рўёнанд.
59

IV. Масъалањои ташкилї
18. Маќомоти давлатии шуѓли ањолї дар байни шањрвандони
бекор дар мавриди шартњои дарёфти кўмаки молиявї
мунтазам чорабинињои ташвиќоти мегузаронанд.
19. Хадамоти давалтии шуѓли ањолии Љумњурии Тоикистон
њар сол як маротиба мониторинги ирои чорабинињои
Ќоидаи мазкурро мегузаронад.
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Њукумати Љумњурии Тоикистон
ЌАРОР

аз 30 июни соли 2007

№366

ш. Душанбе

Дар бораи ворид намудани таѓйирот ба ќарори
Њукумати Љумњурии Тоикистон аз 31 январи соли 2006, № 62
Мутобиќи моддаи 43 Ќонуни Љумњурии Тоикистон «Дар
бораи санадњои меъёрии њуќуќї» Њукумати Љумњурии
Тоикистон ќарор мекунад:
Ба ќарори Њукумати Љумњурии Тоикистон аз 31 январи
соли 2006, №62 «Ќоидањои аз ониби маќомоти давлатии
шуѓли ањолї расонидани хизматњои машваратї ва кўмаки
молиявї ба шањрвандони бекоре, ки хоњиши
фаъолияти
соњибкорї доранд» таѓйироти зерин ворид карда шавад:
1. Дар номгўй ва банди 1 ќарор калимањои «маќомоти
давлатии шуѓли ањолї» ба калимањои «Агентии давлатии
њифзи итимої, шуѓли ањолї ва муњоират» иваз карда
шаванд.
2. Дар Ќоидањои аз ониби маќомоти давлатии шуѓли ањолї
расонидани хизматњои машваратї ва кўмаки молиявї ба
шањрвандони бекоре, ки хоњиши фаъолияти соњибкорї
доранд:
- дар бандњои 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17 ва 19 калимањои
«маќомоти давлатии шуѓли ањолї» ба калимањои «Агентии
давлатии њифзи итимої, шуѓли ањолї ва муњоират» иваз
карда шаванд;
- дар бандњои 12, 13, 14 ва 18 калимањои «маќомоти
давлатии шуѓли ањолї» ба калимањои «Агентии давлатии
њифзи итимої, шуѓли ањолї ва муњоират» иваз карда
шаванд.
Раиси
Њукумтаи Љумњурии
Тоикистон

Эмомалї Рањмон
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Њукумати Љумњурии Тоикистон
ЌАРОР

аз 1 августи соли 2008 №386
ш. Душанбе

Дар бораи ворид намудани таѓйирот ба Ќарори
Њукумати Љумњурии Тоикистон аз 31 январи соли 2006, №62
Мутобиќи моддаи 43 Ќонуни Љумњурии Тоикистон «Дар
бораи санадњои меъёрии њуќуќї» Њукумати Љумњурии
Тоикистон ќарор мекунад:
Дар банди 16 Ќоидањои аз ониби маќомоти давлатии
шуѓли ањолї расонидани хизматњои машваратї ва кўмаки
молиявї ба шањрвандони бекоре, ки хоњиши
фаъолияти
соњибкорї доранд, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии
Тоикистон аз 31 январи соли 2006, №62 «Дар бораи тасдиќи
Ќоидањои аз ониби маќомоти давлатии шуѓли ањолї
расонидани хизматњои машваратї ва кўмаки молиявї ба
шањрвандони бекоре, ки хоњиши фаъолияти соњибкорї доранд»
тасдиќ шудааст, калимањои «њадди аќали музди мењнат» ба
калимањои «нишондињандањо барои њисобњо» иваз карда
шаванд.

Раиси
Њукумтаи Љумњурии
Тоикистон

Эмомалї Рањмон
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Њукумати Љумњурии Тоикистон
ЌАРОР

аз 27 феврали соли 2009 №136
ш. Душанбе

Дар бораи ворид намудани таѓйирот ба Ќарори
Њукумати Љумњурии Тоикистон аз 31 январи соли 2006, №62
Мутобиќи моддаи 43 Ќонуни Љумњурии Тоикистон «Дар
бораи санадњои меъёрии њуќуќї» Њукумати Љумњурии
Тоикистон ќарор мекунад:
1. Ба Ќоидањои аз ониби маќомоти давлатии шуѓли ањолї
расонидани хизматњои машваратї ва кўмаки молиявї ба
шањрвандони бекоре, ки хоњиши фаъолияти соњибкорї доранд,
ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тоикистон аз 31 январи
соли 2006 №62 «Дар бораи тасдиќи Ќоидањои аз ониби
маќомоти давлатии шуѓли ањолї расонидани хизматњои
машваратї ва кўмаки молиявї ба шањрвандони бекоре, ки
хоњиши фаъолияти соњибкорї доранд» тасдиќ гардидааст,
таѓйиру иловањои зерин ворид карда шаванд:
аз банди 4 матни тоикї сархати чорум хори карда шавад;
дар банди 7 калимањои «синашон аз 15 – сола боло буда» ба
калимањои «ба синни 18 солагї расидаанд» иваз карда шаванд;
дар банди 9 зербандњои нав бо мазмуни зайл илова карда
шаванд:
«шањодатномаи суѓуртаи давлатии итимої;
- маълумотнома (эломия) аз маќомоти андоз оид ба амвол ва
даромад»;
дар банди 16 раќамњои «80», «100», «150» мутобиќан ба
раќамњои «100», «130», «180» иваз карда шаванд;
банди 17 дар тањрири зайл ифода карда шавад;
«Маќомоти Агентии давлатии њифзи итимої, шуѓли ањолї
ва муњоират бо маќсади муайян намудани ќобилияти њаётии
фаъолияти соњибкорї бањодињии аввалаи наќшаи тиоратиро
мегузаронад»;
бандњои 18, 19, 20, 21, ва 22 бо мазмуни зайл илова карда
шаванд:
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«18. Ба шаҳрвандони бекоре, ки аз ониби мақомоти Агентии
давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва муҳоират барои
рушди фаъолияти соҳибкорї кўмаки молиявї расонида
шудааст, маротибаи дуввум кўмаки молиявї расонида
намешавад»
19. Дар ҳолатҳои фавқулодда (форс-мажор) (хушксолї,
боришоти аз ҳад зиёд, обхезї, заминларза, бемориҳои
сирояткунандаи чорво ва паррандагон, фавти шаҳрванди
кўмаки молиявї гирифта) шаҳрвандони бекоре, ки барои
рушди фаъолияти соњибкорї кўмаки молиявї гирифтаанд, дар
ваќти дидани зарар бояд худашон ва ё аъзои оилаи онњо ба
мақомоти маҳаллии Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли
аҳолї ва муҳоират ињати тамдиди мўњлати баргардонидани
кўмаки молиявї расман муроиат намоянд. Дар ин њолат,
шањрванди
бекори
кўмаки
молиявї
гирифта,
бояд
маълумотнома ва ё санади тартибдодаи маќомоти дахлдореро,
ки бевосита ба муайян намудани зарари расида сару кор
доранд, ба мақомоти Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли
аҳолї ва муҳоират пешниҳод намояд.
20. Мақомоти маҳаллии Агентии давлатии ҳифзи итимої,
шуғли аҳолї ва муҳоират дар асоси ариза ва ҳуатҳои
тасдиқкунандаи ҳолати фавқулодда бо дархост ба дастгоҳи
марказии Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва
муҳоират муроиат мекунад.
21. Дастгоҳи марказии Агентии давлатии ҳифзи итимої,
шуғли аҳолї ва муҳоират баъди саниши ҳамаонибаи ҳолати
фавқулодда дар мувофиқа бо Вазорати меҳнат ва ҳифзи
итимоии
аҳолии
Љумҳурии
Тоикистон
мўҳлати
баргардонидани кўмаки молиявии додашударо тамдид
менамояд.
22. Мўҳлати бозгашти кўмаки молиявї дар ҳолатҳои
фавқулодда (форс – мажор) бе таъин намудани арима ва
пушаймона (пеня) дар мувофиқа бо Вазорати меҳнат ва ҳифзи
итимоии аҳолии Љумҳурии Тоикистон ба мўҳлати як сол
тамдид карда мешавад.
Бандњои 18 ва 19 мутобиќан бандњои 23 ва 24 њисобида
шаванд.
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23. Дар матни замимаи 3 ва 4 Ќоидањо калимањои «марказ»
ва «директор» мутобиќан ба калимањои «ќарздињанда» ва
«сардор» иваз карда шаванд;
дар зербанди 2.3 замимаи 3 Ќоидањо раќами «0,5» ба
раќами «0,05» иваз карда шаванд.
Раиси
Њукумтаи Љумњурии
Тоикистон

Эмомалї Рањмон
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Вазорати мењнат ва
њифзи и7тимоии ањолии
Љумњурии То7икистон

Министерство труда и
социальной защиты населения
Республики Таджикистан

Ministry of Labour and Social Protection of the Republik of Tajikistan
734026 ш. Душанбе, к. Алишер Навои, 5/2 тел. (+922 372) 21-88-76: факс: (+922 372) 35-18-18

Қ А Р О Р - ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Аз « 11 » июни соли 2009

№ 37

ш. Душанбе

ҚАРОР
Дар бораи тасдиқ намудани дастурамал «Дар бораи Ќоидањои
аз ониби маќомоти давлатии шуѓли ањолї расонидани
хизматҳои машваратї ва кўмаки молиявї ба шаҳрвандони
бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорї доранд»
Бо мақсади таьмини кафолатҳои итимоии шаҳрвандон
ҳангоми бекорї ва татбиқи босамари қарорҳои Ҳукумати
Љумҳурии Тоикистон аз 30 июни соли 2007, №366, аз 1 августи
соли 2008, №386 ва аз 27 феврали соли 2009, №136 «Дар бораи
ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қарори Ҳукумати
Љумҳурии Тоикистон аз 31 январи соли 2006, №62» Њайати
мушовараи Вазорати мењнат ва њифзи итимоии ањолии
Љумњурии Тоикистон қ а р о р м е к у н а д:
1. Дастурамал «Дар бораи Ќоидањои аз ониби маќомоти
давлатии шуѓли ањолї расонидани хизматҳои машваратї ва
кўмаки молиявї ба шаҳрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти
соҳибкорї доранд», тасдиқ карда шавад.
2. Ба сардорони сарраёсат, раёсат ва шўъбаҳои Агентии
давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва муҳоират дар
ВМКБ, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру
ноҳияҳои тобеи умҳурї супорида шавад, ки дар фаъолияти
корї дастурамали мазкурро мавриди роҳбарї ва иро қарор
диҳанд.
2. Назорати ирои қарори мазкур ба зиммаи муовини Вазир
Ашуров С гузошта шавад.
Раиси Њайати мушовара,
Вазир

Ш. Зуњуров
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Бо ќарори Њайати мушовараи Вазорати
мењнат ва њифзи итимоии ањолии Љумњурии
Тоикистон аз 11 июни соли 2009 №37 тасдиќ
шудааст

Дастурамал
«Дар бораи Ќоидањои аз ониби маќомоти давлатии шуѓли ањолї
расонидани хизматҳои машваратї ва кўмаки молиявї ба
шаҳрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорї доранд»
I. Муқаррароти умумї
1.Дастурамали мазкур бо маќсади таъмини босамари
«Қоидаҳои аз ониби маќомоти давлатии шуғли аҳолї
расонидани хизматҳои машваратї ва кўмаки молиявї ба
шаҳрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорї доранд»
(ќарорњои Ҳукумати Љумҳурии Тоикистон аз 31 январи соли
2006, №62; аз 30 июни соли 2007, №366; аз 1 августи соли 2008,
№386 ва аз 27 феврали соли 2009, №136) ва барои расонидани
кўмаки методї ба кормандони соња дар самти мусоидат ба
худиштиѓолии шаҳрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти
соҳибкорї доранд, омода гаштааст.
2.Мутобиќи
моддањои 15 ва 23 Ќонуни Љумҳурии
Тоикистон «Дар бораи мусоидат ба шуѓли ањолї» Агентии
давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва муҳоират (минбаъд,
маќомоти умњуриявии шуѓли ањолї) тавассути сохторњои
мањалли худ (минбаъд, маќомоти мањаллии шуѓли ањолї) ба
шаҳрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорї доранд,
бо маќсади таъсиси ойњои корї ва мусоидат намудан ба
худиштиѓолии бекорон хизматҳои машваратї ва кўмаки
молиявї мерасонад.
3.Кўмаки молиявї ба шаҳрвандони бекор (барои таъсиси
ойњои корї ва мусоидат намудан ба худиштиѓолии онњо) дар
шакли ќарзи бефоиз ба андоза ва мўњлате, ки аз ониби
Ҳукумати Љумҳурии Тоикистон муќаррар гаштаанд, дода
мешавад.
II. Тартиби расонидани хизматҳои машваратї
4. Аз ониби мақомоти Агентии давлатии ҳифзи итимої,
шуғли аҳолї ва муҳоират бо мақсади дастгирї ва
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ҳавасмандгардонии
шаҳрвандони
бекоре,
ки
хоҳиши
фаъолияти соҳибкорї доранд, хизматҳои машваратии зерин
расонида мешавад:
−
машварати ҳуқуқї;
−
дастгирии равонї (психологї);
−
маслиҳат оид ба роҳҳои ташкили соҳибкорї;
−
шинос намудан бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии марбут
ба соҳибкорї;
−
шиносої бо тартиб ва шартҳои омўзиши фаъолияти
соҳибкорї, таҳия намудани асосҳои техникию
иқтисодї, тайёр намудани ҳуатҳо барои бақайдгирї
ҳамчун соҳибкори инфиродї.
Машварати њуќуќї
Машварати њуќуќї ба шањрвандони бекоре, ки хоњиши
фаъолияти соњибкорї доранд дар самтњои зайл расонида
мешавад:
- доир ба масъалањои соњибкорї, мењнат ва шањрвандї,
маъмурї ва дигар ќонунгузорї дар соњаи ба танзим
даровардани фаъолияти соњибкорї;
- расонидани машварат ва кўмаки ройгон дар тањияи
санадњои меъёрии дохилї, ки барои ташкилу пешбурди
фаъолияти соњибкорї заруранд;
- њимояи манфиатњои шањрвандони бекор дар маќомоти
давлатї ва судї, оид ба бањсњои вобаста ба фаъолияти
соњибкорї;
Дастгирии равонї (психологї)
Хизматрасонї дар самти дастгирии равонии шањрвандони
бекор бо маќсади шавќманд намудани онњо дар устуўи кор ва
зуд пайдо намудани ои корї, бедор намудани раѓбати онњо ба
мењнат, њалли пурра ва ё ќисман бартараф намудани
масъалањои њалталаби равонї, ки барои худшиносии итимої
ва касбиашон халал мерасонанд ва ба ин роњ баланд намудани
мутобиќат ба шароитњои воќеї, расидан ба мартабаи баланд бо
роњи мувофиќ намудани њолати равонї нигаронида шудааст.
Дастгирии равонии шањрвандони бекор аз равандњои зерин
иборат мебошад:
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- сафарбаркунии ќуввањои исмонию рўњонї шањрванди
бекор барои њалли мушкилот;
- паси сар намудани њиссиёти ноумедї, мамўъи њодисањо ва
тарс дар шањрванди бекоре, ки хоњиши пешбурди фаъолияти
соњибкорї дорад;
- мувофиќат бо шароити итимої – иќтисодии имрўза;
- дар ў бовариро пайдо кардан, зеро танњо шахсї дилпур
диќќати
атрофиёнро ба худ алб менамояд;
- ташакул додани худшиносї ва рафтори зарурї дар
шањрванди бекор барои дарёфти бомуваффаќияти ои корї.
Вазифаи асосии кормандони мақомоти Агентии давлатии
ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва муҳоират дар он аст, ки ба
шањрванди бекор роњи мустаќилона њал намудани мушкилот ва
зоњир намудану инкишоф додани ќобилятњояш кўмак расонанд.
Барои њаллї ин вазифа нисбати шањрванди бекор чорањои
зеринро ба иро расонидан лозим аст:
•
муайян сохтани талаботи шахсии шањрванди бекор.
•
мустањкам намудани боварї ба он, ки ў ин корро иро
кардан метавонад ва дар вууди ў бедор кардани хоњиши
таѓйири вазъияти худ.
•
маълум кардани монеъањое, ки саддї роњи таѓйири воќеъї
ёфтани вазъият мебошанд, роњњои гузаштани ин монеъањо,
мустањкам намудани боварии шањрванди бекор ба ќувва ва
идроки ў.
Маслиҳат оид ба роҳҳои ташкили соҳибкорї.
Кормандони мақомоти Агентии давлатии ҳифзи итимої,
шуғли аҳолї ва муҳоират ба шаҳрвандони бекоре, ки
синнашон ба 18 солагї расидааст ва расман ҳамчун бекор ба
қайд гирифта шудаанд оид ба роњњои ташкили соњибкорї,
тартиб ва шартҳои расонидани кўмаки молиявї, ҳуатҳои
зарурї барои гирифтани кўмаки молиявї, њам ва мўҳлати
баргардонидани кўмаки молиявї маслињат медињанд.
Маслињатдињї ба шањрвандони бекоре, ки хоњиши
фаъолияти соњибкорї доранд дар асосї Ќонуни Љумњурии
Тоикистон «Дар бораи мусоида ба шуѓли ањолї», ќарори
Њукумати Љумњурии Тоикистон аз 31 январи соли 2006, №62
«Дар бораи тасдиќи Қоидаҳои аз ониби маќомоти давлатии
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шуғли аҳолї расонидани хизматҳои машваратї ва кўмаки
молиявї ба шаҳрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти
соҳибкорї доранд» (ќарорњои Ҳукумати Љумҳурии Тоикистон
аз 30 июни соли 2007, №366, 1 августи соли 2008, №386 ва аз 27
феврали соли 2009, №136), Дастурамали мазку ва дигар
санадњои меъёрї - њуќуќии Љумњурии Тоикистон, ки ин самти
фаъолиятро танзим мекунанд, амалї мегардад.
5.Хизматҳои машваратї аз ониби Агентии давлатии ҳифзи
итимої, шуғли аҳолї ва муҳоират тавассути ташкил
намудани
семинарҳо,
тренингҳо,
мизҳои
мудаввар,
маслиҳатдиҳї ва дигар чорабиниҳо сурат мегирад.
6.Хизматҳои машваратї дар асоси муроиати шахси бекор
аз тарафи мақомоти Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли
аҳолї ва муҳоират расонида мешавад.
III. Ќоидањо ва шартҳои расонидани кўмаки молиявї ба
шаҳрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорї доранд
7.Мақомоти Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї
ва муҳоират ба шаҳрвандони бекоре, ки синнашон ба 18
солагї расидааст, расман ҳамчун бекор ба қайд гирифта
шудаанд ва қобилияту хоҳиши соҳибкорї доранд, кўмаки
молиявї мерасонад.
8.Барои гирифтани кўмаки молиявї шаҳрвандони бекоре,
ки расман ҳамчун бекор ба қайд гирифта шудаанд ба мақомоти
Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва муҳоирати
маҳалли зист ҳуатҳои зеринро пешниҳод менамоянд:
- аризаи шаҳрванд ба унвони роҳбари Агентии давлатии
ҳифзи итимої,
шуғли аҳолї ва муҳоирати маҳалли зист (Замимаи 1);
- нақшаи тиоратї (Замимаи 2);
- маълумот оид ба даромади умумии оила;
- асоси техникию иқтисодии фаъолияти соҳибкорї;
- шаҳодатномаи суғуртаи давлатии итимої;
- маълумотнома (эъломия) аз мақомоти андоз оид ба амвол
ва даромад
Ариза
Шањрванди бекор бо маќсади оѓози фаъолияти соњибкорї
ва имконияти дастраси барои гирифтани кўмаки молиявї
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унвонии роҳбари маќомоти Агентии давлатии ҳифзи итимої,
шуѓли ањолї ва муњоират ариза оид ба гирифтани кўмаки
молиявї пешнињод менамояд (Замимаи 1).
Дар аризаи пешнињодгардида бояд андозаи кўмаки
молиявї, мўњлати истифодабари, самти фаъолияти соњибкорї
ва суроѓаи шањрванди бекор пурра нишон дода шавад.
Наќшаи ти7оратї чист ва онро чї тавр тањия кардан зарур
аст ?
Наќшаи – тиоратї ин њуатест, ки фарогири њамаи
тарафњои фаъолияти соњибкорї буда он ташхисї мушкилињое,
ки соњибкор мумкин аст дар рафти фаъолият эњсос намояд ва
роњњои њаллї ин проблемањоро иникос мекунад. Дар ин њуат
намуд ва маќсади фаъолияти соњибкорї, наќшаи молиявї ва
талабот
барои
гирифтани
ќарзи
зарурї,
манбаи
баргардонидани ќарз, мизоони эњтимолї инчунин омилњои
раќобатпазирии фаълояти соњибкорї дар карда мешаванд.
Шањрвандони бекор дар интихоби самтњои фаъолияти
соњибкорї озоданд ва онњо метавонанд аќидањои соњибкории
(бизнес идея) доштаашонро ба кормандони мақомоти Агентии
давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва муҳоират баён
намоянд.
Кормандони мақомоти Агентии давлатии ҳифзи итимої,
шуғли аҳолї ва муҳоират дар навбати аввал вазифадоранд, ки
аќидањои соњибкории шањрвандони бекорро бо пуррагї тањлил
намуда ба онњо маслиҳат оид ба роҳҳои ташкили соҳибкорї,
шинос намудан бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии марбут ба
соҳибкорї, шиносої бо тартиб ва шартҳои омўзиши фаъолияти
соҳибкорї инчунин таҳия намудани наќшаи – тиоратї
хизматҳои машваратї расонанд. Кормандони мақомоти
Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва муҳоират
њуќуќ доранд, ки бо мақсади муайян намудани қобилияти
ҳаётии фаъолияти соҳибкорї баҳодиҳии аввалаи нақшаи
тиоратиро гузаронанд (банди 15).
Наќшаи – тиоратии афзалиятнок метавонад шањрванди
бекорро зина ба зина ба олами соњибкорї ворид сохта ба ў
кумак расонад, то ки асосњои техникию иќтисодии фаъолияти
худро тавзењ дода ва малакањои худро такмил дињад.
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Асоси техникию иқтисодии фаъолияти соҳибкорї.
Асоси техникию иқтисодии фаъолияти соҳибкорї ин як
ќисми таркибии наќшаи тиоратї мебошад.
Шаҳодатномаи суғуртаи давлатии и7тимої.
Ин њуат ба шахсї сугурташуда дода шуда, ќайд шудани
ўро дар сохторї маќомоти суѓурта ва нафаќа тасдиќ менамояд.
Дар он раќами суратњисоби шахсии ин шањрванд дар фонди
нафаќавї нишон дода мешавад. Њангоми дохил шудан ба кор,
бастани шартномаи мењнатї ё шартномаи ќудратї шањрванд ба
корфармо шањодатномаи суѓуртавиро пешнињод менамояд, то,
ки вай тавонад маълумотњои фардии кормандро ба фонди
нафаќавї супорад.
Маълумотнома (эъломия) аз мақомоти андоз оид ба амвол ва
даромад.
Эъломия ин раќами мушаххасї андозсупоранда буда ба
шахсони њуќуќї ва воќеъї бо маќсади баќайдгирии онњо дар
маќомоти андоз дода мешавад. Раќами эломия дар њуатњои
ташкилот, суратњисоб ва њисоботњо ќайд карда мешавад.
Ба шахсони воќеъие, ки синашон аз 18 сола боло мебошад
эъломия аз мақомоти андоз бо маќсади бањисобгирии њамаи
намуди андозњо ва пардохтњо дода мешавад.
Њангоми ќабул ба кор ва дар ваќти пешнињод намудани
њуатњои муњим эъломия аз мақомоти андоз талаб карда
мешавад.
9. Кўмаки молиявї маблағест, ки барои ташкили фаъолияти
соҳибкорї ба шаҳрвандони бекори дар қайди мақомоти
Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва муҳоират
буда, барои пешбурди фаъолияти соҳибкорї ва бо шарти
баргардонидани ин маблағ дода мешавад.
Маблаѓи кўмаки молиявї ба шањрвандони бекор тавассути
чек аз тарафи мақомоти Агентии давлатии ҳифзи итимої,
шуғли аҳолї ва муҳоират дода мешавад ва аз ониби
шўъбањои
Бонки
давлатии
амонатгузории
Љумњурии
Тоикистон «Амонатбонк» пардохт мегардад. Маблаѓњои
мазкур аз пардохти њаќќи хизмати бонкї озод мебошад.
Бозгашти кўмаки молиявии ба шањрванди бекор додашуда
чунин сурат мегирад. Дар њолати ба итмом расидани мўњлати
бозгашти кўмаки молиявии ба шањрванди бекор додашуда,
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шањрванд маблаѓи гирифтаашро ба шўъбаи Бонки давлатии
амонатгузории «Амонатбонк» - и мањалли зист бо тариќи наќдї
бармегардонад. Шўъбаи бонки давлатии амонатгузории
«Амонатбонк» ба шањрванди бекор пардохтномаи бонкї оиди
бозгашти кўмаки молиявї медињад ва шањрванд пардохтномаи
бонкиро ба мақомоти Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли
аҳолї ва муҳоират пешнињод менамояд.
Дар истифодаи маќсадноки маблаѓњои барои дастгирии
соњибкорї удогардида, сари ваќт баргардонидани ин
маблаѓњо сардорони сарраёсат, раёсатњо ва шўъбањои
мақомоти Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва
муҳоират масъулияти шахсї доранд.
Шањрванди бекор метавонад маблаѓи гирифтаашро њар моњ
ќисман ва ё дар њолати ба итмом расидани мўњлат, тибќи
талаботњои дар шартномањо (замимаи 3 ва 4) муќарраргардида,
пурра баргардонад.
Дар
њолати,
дар
мўњлати
муќарраргардида
барнагардонидани кўмаки
молиявї барои њар рўзи
сипаришуда дар њами 0,05 % аз маблаѓи ќарз арима ситонида
мешавад.
Тарзи њисоби намудани 7арима.
Мисол: Агар шањрванди бекор аз мақомоти Агентии
давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва муҳоират кўмаки
молияви дар њами 2500 сомонї ба мўњлати як сол гирифта
бошад ва мавсуф маблаѓи гиритаашро баъди 15 рўзи ба итмом
расидани мўњлат баргардонад дар ин њолат кўмаки молиявї
(КМ) (2500 сомонї) ба аримаи таъиншуда (Љ) (0,05% барои
њар рўзи сипаришуда) ва рўзњои сариваќт баргардониданашуда
(Р) (15 рўз) зарб карда мешавад. (КМ) 2500 • (Љ) 0,05% • 15 (Р)
=19,5 сомонї.
ФОРМУЛАИ 1. «КМ • Љ • Р = МЉ»
Аз ин о бар меояд, ки шањрванд ба мақомоти Агентии
давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва муҳоират бояд 2500
с. (КМ) + 19,5 с. (маблаѓи арима) (МЉ) =2519,5 сомонї
баргардонад.
ФОРМУЛАИ 2. «КМ+ МЉ=МБ»
10. Шаҳрвандони бекоре, ки дар муассисаҳои таълимї
асосҳои фаъолияти соҳибкориро бо роҳхати мақомоти Агентии
давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва муҳоират омўхтаанд
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ё аз оилаҳои камбизоат мебошанд, ҳуқуқи афзалиятноки
гирифтани кўмаки молиявиро доранд.
11. Бо шаҳрванди бекоре, ки ба ў кўмаки молиявї расонида
мешавад мақомоти Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли
аҳолї ва муҳоират шартномаи қарздиҳї мебандад (Замимаи
3), ки дар он ўҳдадориҳои тарафайн, ҳами кўмаки молиявї,
мўҳлат ва тартиби баргардонидани он нишон дода мешавад.
Таркиби шартнома оид ба расонидани кўмаки молиявї аз
мазмуни шартнома, тартиби њисоббаробаркунї, ўњдадорињои
тарафайн, шартњои
дигар ва суроѓаи мақомоти Агентии
давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва муҳоират ва
шањрванди бекор иборат мебошад.
Њамаи таѓйироту иловањо ба шартномаи мазкур дар он
њолат њаќиќї њисобида мешаванд, ки тариќи хаттї ба расмият
дароварда шуда ва ба имзои шахсони ваколатдор тасдиќ
гардида бошанд.
12. Бо мақсади таъмини бозгашти кўмаки молиявї
мақомоти Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва
муҳоират инчунин бо шаҳрванди бекори қарзгиранда
шартномаи гаравї (Замимаи 4) ва ё дигар намуд шартнома
мебандад.
Арзиши аслии молу амволї ба гарав мондашаванда бояд аз
ҳами кўмаки молиявї 2 (ду) баробар зиёд бошад.
Шартномаи гаравї ќисми удонашавандаи шартнома оид
ба расонидани кўмаки молиявї мебошад, ки байни мақомоти
Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва муҳоират
«Ќарздињанда» ва шањрванди бекор «Ќарзгиранда» баста
мешавад. Барои ирои ўњдадорињои шартнома оид ба
расонидани кўмаки молиявї «Ќарзгиранда» ба «Ќарздињанда»
амволе, ки ба «Ќарзгиранда» тааллуќ дорад, ба гарав мемонад.
Шартномаи гаравї аз мазмуни шартнома, ўњдадорињои
тарафайн,
шартњои дигар ва нишонии тарафњо иборат
мебошад.
Шартномаи мазкур бо забони давлатї дар 2 (ду) нусхаи
ќувваи якхела дошта ва ирояшон барои њарду тараф њатмї
тартиб дода мешавад.
13. Дар ҳолати аз ониби шаҳрванди бекор ғайримақсад
истифода намудани маблағи кўмаки молиявї мақомоти
Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва муҳоират
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мутобиқи қонунгузорї шартномаи қарзиро метавонад пеш аз
мўҳлат бекор намояд ва дар ҳами пурра маблағи додашударо
ситонад.
Кўмаки молиявии ба шањрвандони бекор додашуда, ки
барои рушди фаъолияти соњибкорї пешбинї гардидааст танњо
ба њамин маќсад истифода мешавад. Истифодаи он барои
таъмири биноњо ва иншоотњо, музди маоши њайати коркунон,
пурра намудани эњтиёоти рўзгор ё дигар хароотњои ба ин
монанд сарф кардан ќатъиян манъ аст.
Ин маблаѓ барои харидорї намудани воситањои асосї,
ашёи хом, тањизот, дастгоњњое, ки бе восита барои рушди
фаъолияти соњибкорї заруранд хароот карда мешавад.
Мисол. Бо маќсади рушди соњаи замбуриасалпарварї барои
харидорї намудани ќуттињо, оилањои замбур, дастгоњи
асалбарорї (медагон), инчунин доруворї
ва дигар
тањизотњое, ки барои рушди ин фаъолият заруранд кўмаки
молиявї хар карда мешавад.
Маблаѓњои барои самти хизматрасонї ба ањолї аз он умла
дўзандагї удошуда барои харидорї намуданї мошинањои
дарздўзї, матоъњо, риштањо, инчунин дигар воситањои
ёрирасон сарф карда мешавад.
Маблаѓњои барои самти тиорат удошуда бошад барои
харидори намудани молњо, матоъњо, мањсулотњои хўрока,
масолењи сохтмонї ва њаќќи роњкиро барои расонидани молу
мањсулотњо то ои зарурї хар карда мешавад.
14. Мақомоти Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли
аҳолї ва муҳоират иҳати таъмини кафолати сари вақт
баргардонидани кўмаки молиявї метавонад, мувофиқи
қонунгузорї дар шартномаи қарзї арима муқаррар намояд.
15. Ҳам ва мўҳлати баргардонидани кўмаки молиявї аз
рўи нишондодҳои зерин муқаррар карда мешавад:
- барои фаъолияти тиоратї дар ҳами то 100
нишондиҳанда барои ҳисобҳо ба мўҳлати то як сол;
- барои фаъолияти хизматрасонї ба аҳолї дар ҳами то 130
нишондиҳанда барои ҳисобҳо ба мўҳлати то як сол;
- барои фаъолияти истеҳсолї дар ҳами то 180
нишондиҳанда барои ҳисобҳо ба мўҳлати то як солу шаш моҳ.
Бо хоњиши шањрванди бекор ва мутобиќи муќарароти
банди 15 њамин дастур њам ва мўҳлати баргардонидани
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кўмаки молиявї муайян карда мешавад. Яъне агар шањрванди
бекор хоњиши гирифтани кўмаки молиявї дар њами 50 – 80
нишондињанда барои њисобњо ба муњлати 6 - 9 моњ, ё яксолу
шаш моњ вобаста ба шакли фаъолияти соњибкории
пешгирифтааш дошта бошад, инро расман ба воситаи
пешнињод намудани ариза оид ба гирифтани кўмаки молиявї
(Замимаи 1) маълум менамояд.
Мақомоти Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї
ва муҳоират дар асосї ин ариза ба шањрванди бекор шартнома
оид ба расонидани кўмаки молиявї барои ташкили
соњибкорї (худиштиѓол) ва шартномаи гаравї мебандад.
16. Мақомоти Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли
аҳолї ва муҳоират бо мақсади муайян намудани қобилияти
ҳаётии фаъолияти соҳибкорї баҳодиҳии аввалаи нақшаи
тиоратиро мегузаронад.
Муайян намудани қобилияти ҳаётии фаъолияти соҳибкорї
тавассути баҳодиҳии аввалаи нақшаи ти7оратї чунин
гузаронида мешавад.
Кормандони мақомоти Агентии давлатии ҳифзи итимої,
шуғли аҳолї ва муҳоират дар навбати аввал бояд мавзеи
амалї гардонидани наќшаи тиоратї, шароиту имкониятњои
шањрванди бекорро барои ташкил намудани фаъолияти
соњибкорї дар ояш мавриди омўзиш карор дињанд.
Пеш аз удо намудани кўмаки молиявї, њатман тањлили
мухтасари наќшаи тиоратї, самтњои асосии фаъолият,
тафсири соња, воќеи ё ин, ки ба талабот авобгў будани он,
зарур будан ин фаъолият,
маблаѓгузорї намудан ва ё
нанамудан, фоидаоварии ин самти фаъолият ба шањрванди
бекор, ва ќобиляти баргардонидани маблаѓи харшударо дорад
ё не маълум карда мешавад.
Танњо дар њолати ба ин талаботњо авобгў будан, наќшаи
тиоратии пешнињодгарда дастгирї карда мешавад.
17. Ба шаҳрвандони бекоре, ки аз ониби мақомоти
Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва муҳоират
барои рушди фаъолияти соҳибкорї кўмаки молиявї расонида
шудааст, маротибаи дуввум кўмаки молиявї расонида
намешавад.
18. Дар ҳолатҳои фавқулодда (форс - мажор) (хушксолї,
боришоти аз ҳад зиёд, обхезї, заминларза, бемориҳои
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сирояткунандаи чорво ва паррандагон, фавти шаҳрванди
кўмаки молиявї гирифта) шаҳрванди кўмаки молиявї гирифта
ва ё аъзои оилаи ў дар бораи дидани зарар ва иҳати тамдид
намудани мўҳлати баргардонидани маблағи кўмаки молиявї ба
мақомоти маҳаллии Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли
аҳолї ва муҳоират бояд расман муроиат намоянд. Дар ин
ҳолат шаҳрванди бекори кўмаки молиявї гирифта, ҳатман
маълумотнома ва ё санади тартибдодаи мақомоти дахлдореро,
ки бевосита ба муайян намудани зарари расида сару кор
доранд, ба мақомоти Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли
аҳолї ва муҳоират пешниҳод менамояд.
19. Мақомоти маҳаллии Агентии давлатии ҳифзи итимої,
шуғли аҳолї ва муҳоират дар асоси ариза ва ҳуатҳои
тасдиқкунандаи ҳолати фавқулодда бо дархост ба дастгоҳи
марказии Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва
муҳоират муроиат мекунад.
20. Дастгоҳи марказии Агентии давлатии ҳифзи итимої,
шуғли аҳолї ва муҳоират баъди саниши ҳамаонибаи ҳолати
фавқулодда дар мувофиқа бо Вазорати меҳнат ва ҳифзи
итимоии
аҳолии
Љумҳурии
Тоикистон
мўҳлати
баргардонидани кўмаки молиявии додашударо тамдид
менамояд.
21. Мўҳлати бозгашти кўмаки молиявї дар ҳолатҳои
фавқулодда (форс – мажор) бе таъин намудани арима ва
пушаймона (пеня) дар мувофиқа бо Вазорати меҳнат ва ҳифзи
итимоии аҳолии Љумҳурии Тоикистон ба мўҳлати як сол
тамдид карда мешавад.
22. Мақомоти Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли
аҳолї ва муҳоират дар байни шаҳрвандони бекор дар мавриди
шартҳои дарёфти кўмаки молиявї мунтазам чорабиниҳои
ташвиқоти мегузаронанд.
23. Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва
муҳоират ҳар сол як маротиба мониторинги ирои талаботи
дастурамали мазкурро мегузаронад.
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Замимаи 1.
Ба дастурамал « Дар бораи Ќоидањои аз ониби маќомоти
давлатии шуѓли ањолї расонидани хизматҳои машваратї ва
кўмаки молиявї ба шаҳрвандони бекоре, ки хоҳиши
фаъолияти соҳибкорї доранд»

Раќами сабт___________________
Ба сардори ____________________
(маќомоти Агентии давлатии
хифзи
итимої, шуѓли ањолї ва
муњоират)

_________________________________________

________________________________
(Ному насаб)

АРИЗА
Оид ба гирифтани кўмаки молиявї
Аз Шумо хоњиш менамоям, ки имконияти расонидани кўмаки молиявиро
ба андозаи _______________________________________ сомонї ба мўњлати
(маблаѓ бо раќам ва харф нишон дода мешавад)

___________________________________________________ баррасї намоед.
(бо раќам ва харф нишон дода мешавад)

Маблаѓи удогардида барои ______________________________________
___________________________________________ истифода бурда мешавад.
Нишонии ман _____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
«____» ___________ с. 20 ____
__________________________
(Ному насаб)

_________________________
(Имзо)

Ќарори Комиссия оид ба расонидани кўмаки молиявї аз «__» ___с. 20__
__________________

__________________________

(Имзо)

(Ному насаби раиси Комиссия)

___________________

__________________________

(Имзо)

(Ному насаби аъзоёни Комиссия)

___________________

__________________________

(Имзо)

(Ному насаби аъзоёни Комиссия)

___________________

__________________________

(Имзо)

(Ному насаби аъзоёни Комиссия)
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Замимаи 2.
Ба дастурамал « Дар бораи Ќоидањои аз ониби маќомоти
давлатии шуѓли ањолї расонидани хизматҳои машваратї ва
кўмаки молиявї ба шаҳрвандони бекоре, ки хоҳиши
фаъолияти соҳибкорї доранд»

Гурўњи_______________
НАЌШАИ ТИЉОРАТЇ
1. Номи лоиња _____________________________________________________
___________________________________________________________________
1.2.Намуд ва маќсади фаъолияти «наќшаи тиоратї» __________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Мавзеъи амали гардонидани «наќшаи тиоратї» ___________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Санаи оѓози лоиња _______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Маълумоти иловагї _____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Тавсифи мухтасари мањсулот (хизматрасонї) _______________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5.1. Тарибаи бекор дар соњаи тиорат ва тахассуси ў _________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Наќшаи молиявї ва талабот барои гирифтани ќарзи зарурї________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. Манбаи баргардонидани ќарз ____________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10.Маълумот дар бораи ќарзгиранда _________________________________
___________________________________________________________________
11. Ному насаб ва нишонї __________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________

(Ному насаб)
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_________________________

(имзои шањрванд)

Замимаи 3.
Ба дастурамал « Дар бораи Ќоидањои аз ониби маќомоти
давлатии шуѓли ањолї расонидани хизматҳои машваратї ва
кўмаки молиявї ба шаҳрвандони бекоре, ки хоҳиши
фаъолияти соҳибкорї доранд»

Шартномаи № ____
оид ба расонидани кўмаки молиявї барои ташкили
соњибкорї (худиштиѓол)
__________________________

__________________ с. 20 __

_________________________________________________________________
(маќомоти Агентии давлатии њифзи итимої, шуѓли ањолї ва муњоират)

минбаъд «Ќарздињанда» дар шахси сардор _______________________ аз
(ному насаб)

як тараф ва шањрванди Љумњурии Тоикистон _______________________,
(ному насаб)

ки аз «____»_____ с. 20___ њамчун бекор номнавис шудааст ва минбаъд
«Ќарзгиранда» аз тарафи дигар шартномаи мазкурро бо назардошти
ўњдадорињои зерин ба имзо расонидаанд.
1. Мазмуни шартнома.
1.1. «Ќарздињанда» ба «Ќарзгиранда» барои пешбурди корњои фарди, ки
ба
ин восита ___ ои кории нав ташкил мешавад бо шарти
баргардонидан ба андозаи ____________сомонї ба мўњлати _______
аз « ___ » _____ с. 20 __ то «___ » _________ с. 20___ ќарз медињад.
1.2. Далели расонидани кўмаки молиявї тибќи шартномаи мазкур,
асоси техникию иќтисодии (наќшаи тиоратї) аз ониби «Ќарзгиранда»
тартиб дода шуда ва аз тарафи «Ќарздињанда» тасдиќ гардида мањсуб
мешавад.
2. Тартиби њисоббаробаркунї.
2.1. «Ќарзгиранда» тибќи наќшаи тиоратї аз ониби «Ќарздињанда»
тасдиќгардида, маблаѓи гирифтаашро бармегардонад.
2.2. Дар њолати, дар мўњлати муќарраргардида барнагардонидани
кўмаки молиявї барои њар рўзи сипаришуда 0,05 % аз маблаѓи ќарз
арима ситонида мешавад.
3. Ўњдадорињои тарафайн.
3.1. «Ќарздињанда» вазифадор аст, ки маблаѓњои барои кўмаки молиявї
удогардидаро сари ваќт ба «Ќарзгиранда» гузаронад.
3.2. Барои
гирифтани
кўмаки
молиявї
«Ќарзгиранда»
ба
«Ќарздињанда» њуатњои зеринро пешнињод менамояд:
3.2.1. Ариза оид ба гирифтани кўмаки молиявї бо нишон додани
маќсади истифодабарии он.
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3.2.2. Наќшаи – тиоратї.
3.2.3. Кафолати ќобилияти бозпардохт.
3.3.3. «Ќарзгиранда» ўњдадор мешавад, ки маблаѓи гирифташударо дар
ваќташ баргардонад ва тибќи ќонунгузории Љумњурии Тоикистон
масъули ўњдадорињои марбут ба захирањои молиявию моддї ба ў
таълуќдошта мебошад.
3.4. Дар њолати пеш аз мўњлат баргардонидани кўмаки молиявї
«Ќарзгиранда» бояд «Ќарздињанда» - ро 5 рўз пеш дар ин бора
огоњ
намояд.
4. Шартњои дигар.
4.1. Шартнома аз лањзаи аз ониби «Ќарздињанда» ба «Ќарзгиранда»
пардохт намудани кўмаки молиявї эътибор пайдо карда, баъди аз
ониби «Ќарзгиранда» пурра пардохт намудани кўмаки молиявии
расонидашуда ба ирои дигар муќаррароти шартнома беэътибор
дониста мешавад.
4.2. «Ќарздињанда» дар њолати аз ониби «Ќарзгиранда» риоя
нагардидани ўњдадорињои дар шартнома ќайдгардида, метавонад пеш
аз мўњлат баргардонидани ќарзро талаб намояд.
4.3. Њамаи таѓйироту иловањо ба шартномаи мазкур дар он њолат њаќиќї
њисобида мешаванд, ки тариќи хаттї ба расмият дароварда шуда ва
имзои шахсони ваколатдор тасдиќ гардида бошанд.
4.4. Дар њолати аз ониби яке аз тарафњо таѓйир ёфтани нишонї, тарафи
дигар бояд огоњ карда шавад.
4.5. Њамаи масъалањои бањсталаб, ки дар араёни ирои шартнома ба
миён меоянд пешаки баррасї шуда, њаллу фасл мешаванд.
4.6. Дар њолати ба мувофиќа наомадани бањсњои њалталаб, онњо тибќи
тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии
Тоикистон баррасї мешаванд.
5.

Нишонии тарафњо.

«Ќарздињанда»
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
«_____» _______ с. 20 ____
_________________________

«Ќарзгиранда»
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
«_____» _______ с. 20 _____
_________________________

(имзо)

(имзо)
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Замимаи 4.
Ба дастурамал « Дар бораи Ќоидањои аз ониби маќомоти
давлатии шуѓли ањолї расонидани хизматҳои машваратї ва
кўмаки молиявї ба шаҳрвандони бекоре, ки хоҳиши
фаъолияти соҳибкорї доранд»

Шартномаи гаравии № ______
_________________________

______________ с. 20 __

___________________________________________________________________
(маќомоти Агентии давлатии њифзи итимої, шуѓли ањолї ва муњоират)

минбаъд «Ќарздињанда» дар шахси сардор __________________________
(ному насаб)

аз як тараф ва шањрванди Љумњурии Тоикистон _____________________
(ному насаб)

ки аз «____» __________ с. 20____ њамчун бекор номнавис шудааст ва
минъбаъд «Ќарзгиранда» аз тарафи дигар, шартномаи мазкурро дар ин
бора ба имзо расониданд.
1. Мазмуни шартнома:
1.1. Шартномаи мазкур ќисми удонашавандаи шартнома оид ба
расонидани кўмаки молиявии № ______ аз «___» ______ соли 20 ___, ки
байни «Ќарздињанда» ва «Ќарзгиранда» баста шудааст, мањсуб мешавад.
1.2. Барои ирои ўњдадорињои шартнома оид ба расонидани кўмаки
молиявии мазкур «Ќарзгиранда» ба «Ќарздињанда» амволї зеринро
___________________________________________________________________
________________________________________________________________,
ки
ба «Ќарзгиранда» мувофиќи _______ №____ аз «___» _______ с. 20___
тааллуќ дорад, ба гарав мемонад.
1.3. «Ќарзгиранда» ба «Ќарздињанда» амволї дар банди 1.2
нишондодашудаи ба сифати таъминоти замонатї багаравмондаро, ки
дар
нишонии
__________________________________________ойгир
мебошад, мегузорад.
1.4. Ќимати амволї багаравмондашуда ба маблаѓи __________________
(маблаѓ бо раќам ва њарф навишта мешавад)

сомонї бањогузорї шудааст.
2. Ўњдадорињои тарафайн.
2.1. Дар сурати аз ониби «Ќарзгиранда» иро накардан ё ирои
номатлуби муќаррароти шартнома «Ќарздињанда» њуќук дорад аз
амволи ба гаравмондашуда, мувофиќи ќонунгузории Љумњурии
Тоикистон рўёниш ситонад.
2.2. Агар маблаѓи багаравмондашуда барои пардохти ќарзи
гирифташуда ноќифоя бошад, «Ќарздињанда» њуќуќ дорад, ки барои
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уброни зиён маблаѓи боќимондаро аз њисоби амволи дигари
«Ќарзгиранда», ки тибќи ќонунгузории Љумњурии Тоикистон ба он
арима бастан мумкин аст, рўйпўш намояд.
2.3. «Ќарзгиранда» ўњдадор мешавад, ки бе иозати хаттии
«Ќарздињанда» амволї ба гаравмондашударо намефурўшад, ба иора ё
ба касе ба амонат намедињад, ба амволи дигар иваз ва бо он ихтиёрдорї
намекунад.
3. Шартњои дигар.
3.1. Шартномаи мазкур аз санаи ба имзо расиданаш эътибор пайдо
мекунад.
3.2. Фурўши амволї ба гаравмондашуда, ки ба он арима андохта
шудааст, тибќи ќонунгузории Љумњурии Тоикистон сурат мегирад.
3.3. Таѓйироту иловањо ба шартномаи мазкур бо ризогии тарафайн ба
тариќи хаттї ворид карда мешаванд.
3.4. Шартномаи мазкур бо забони давлатї дар 2 (ду) нусхаи ќувваи
якхела дошта ва ирояшон барои њарду тараф њатмї тартиб дода
шудааст.
3.5. Вобаста ба масъалањое, ки дар шартномаи мазкур пешбинї шудаанд
тарафњо аз ќонунгузории Љумњурии Тоикистон истифода мебаранд.
4.

Нишонии тарафњо.

«Ќарздињанда»
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
«___» ___________ с.20____
_________________________

«Ќарзгиранда»
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
«___» ___________ с.20____
_________________________

(Имзо)

(Имзо)

Барои маълумоти иловагї метавонед ба шўъбаи шарикии
итимої, рушд ва дастгирии соњибкории Агентии давлатии
њифзи итимої, шуѓли ањолї ва муњоират бо суроѓаи
ш. Душанбе, кўчаи А. Навои 5/6
тел: (992372) 236 – 19 – 27
E- mail: mehrob_a@mail.ru муроиат намоед.
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Вазорати мењнат ва
њифзи и7тимоии ањолии
Љумњурии То7икистон

Министерство труда и
социальной защиты населения
Республики Таджикистан

Ministry of Labour and Social Protection of the Republik of Tajikistan
734026 ш. Душанбе, к. Алишер Навои, 5/2 тел. (+922 372) 21-88-76: факс: (+922 372) 35-18-18

аз « 19» ноябри соли 2009

№ 8.3/2952

ш. Душанбе

Маќомоти шуѓли ањолии
вилоятњо ва шањру ноњияњо
Мактуби тавзењотї
дар хусуси татбиќи муќаррароти ќонунгузории Љумњурии
Тоикистон њангоми таъин ва пардохти кўмакпулї барои
бекорї
Тањлили тарибаи фаъолияти маќомоти давлатии шуѓли
ањолї дар умњурї оид ба таъин ва пардохти кўмакпулї барои
бекорї собит менамояд, ки муќаррароти ќонунгузорї дар ин
маврид дуруст татбиќ намегардад. Омили ин њолатњо аз як
тараф дуруст дарк накардани мантиќу мўњтавои асноди
меъёрии њуќуќии ин соња бошад, аз тарафи дигар дар заминаи
таѓийрёбии босуръати шароитњои бозори мењнат њолатњои
дорои хусусияти наве ба вууд меоянд, ки њалли онњо шарњу
тавзењи санадњои меъёрии њуќуќиро таќозо менамояд.
Бинобар ин маќомоти давлатии шуѓли ањолиро мебояд, ки
њангоми таъин ва пардохти кўмакпулї барои бекорї ќоидањои
зеринро риоя намоянд:
1. Таъини кўмакпулї барои бекорї ба шањрвандон мутобиќи
Ќонуни Љумњурии Тоикистон «Дар бораи мусоидат ба
шуѓли ањолї» (моддаи 24-28) сурат мегирад. Аммо, бояд ба
назар гирифт, ки пардохти мазкур як намуди суѓуртаи
давлатии
итимої буда, ба шањрвандони ќабл аз
гирифтани маќоми бекор собиќаи зарурии корї дошта, ба
шарте таъин карда мешавад, ки аз музди мењнати онњо
њаќќи суѓуртаи итимої пардохт шуда бошад. Аз ин рў,
њолати мазкур бояд аз тариќи маќомоти Агентии давлатии
суѓуртаи итимої ва нафаќа муайян карда шавад. Дар
мавриди тасдиќ наёфтани пардохти суѓуртаи итимої аз
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2.

3.

4.

5.

6.

музди мењнат, кўмакпулї барои бекорї
таъин карда
намешавад ;
Зарур аст, ки њангоми таъин намудани кўмакпулї барои
бекорї дар мавриди аз кор озод шудани кормандон
асосњои аз кор озодшавии кормандон санида шавад. Зеро
тибќи Ќонуни Љумњурии Тоикистон «Дар бораи мусоидат
ба шуѓли ањолї» шахсоне, ки бо сабабњои вайрон намудани
ќонунгузории мењнат ва интизоми мењнат аз кор озод
шудаанд, ба гирифтани кумакпулї барои бекорї њуќуќ
надоранд;
Њамчунин, њангоми таъини кўмакпулї барои бекорї ба
шахсоне, ки бинобар ихтисори воњидњои корї аз кор озод
шудаанд, зарур аст, ба синну соли шањрвандон диќкат дода
шавад. Зеро тибќи талаботи Кодекси мењнати Љумњурии
Тоикистон њангоми дар асоси барњамдињии корхона,
ихтисори воњидњои корї бо ќарори ташкилоти болої, ки
ихтисоршудагон дар он о кор мекарданд, њуќуќи ба нафаќа
баромаданро доранд.
Тибќи Ќонуни Љумњурии Тоикистон «Дар бораи мусоидат
ба шуѓли ањолї» шахси ба синни 15 – солагї нарасида,
нафаќагирон (ѓайр аз маъюбони гуруњи 3), шахсоне, ки дар
муддати 10 рўзи муроиат ба маќомоти давлатии шуѓли
ањолї аз ду таклифи ои кори мувофиќ саркашї кардаанд ва
шахсоне, ки бори аввал кор меуянду лекин касбу ихтисос
надоранд, дар сурати ду бор ќабул накардани таклифи
маќомоти давлатии шуѓли ањолї дар бораи гирфтани касб
ё иштирок дар кори муздноки амъиятї, аз умла кори
хусусияти муваќќатї дошта, бекор дониста намешавад;
Агар дар муддати 10 рўзи баъди баќайдгирї, шахси бекор
бе сабабњои узурнок барои дарёфти кори мувофиќ ба
маќомоти давлатии шуѓли ањолї њозир нашавад, пардохти
ќумакпулї бояд ќатъ карда шавад;
Ба шањрвандоне, ки дар њудуди давлатњои дигар кор
кардаанд кўмакпулї ба шарте таъин карда мешавад, ки
масъалањои ба њисоб гирифтани
пардохтњо аз музди
мењнати
онњо ба маќомоти
суѓуртаи итимої бо
шартномањои дахлдори байналхалќї ба танзим дароварда
шуда башад. Бинобар ин дар чунин њолатњо масъалаи
мазкур аз тарафи кормандони маќомоти давлатии шуѓли
ањолї бояд мавриди саниш ќарор дода шавад;
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7. Њангоми баррасии масъалаи таъину пардохти кўмакпулї
барои бекорї ба ашхосе, ки то гум кардани ойи кор музди
мењнати баланд ва касбњои бозоргир доранд ва дар бозори
мењнат ба чунин касбу ихтисоссњо талабот зиёд аст, барои
дарёфти ойи кор ба онњо кушиш бояд кард. Мувофиќи
нишон доди Ќонуни Љумњурии Тоикистон «дар бораи
мусоидат ба шуГли ањолї» ба онњо дар муддати 10 рўзи
баќайдгирї имконияти дарёфти ои кор вууд дорад. Дар
заминаи ин чорабинї шахси коруй метавонад соњиби
ойи кор шавад дар акси њол, яъне њангоми рад кардани
ойи кори пешнињодшуда аз ониби шахси бекор пардохти
кўмакпулиро метавон ќатъ кард.
Умуман, тибќи Ќонун чораву кафолатњои дастгирии
итимоии бекорон танњо таъину пардохти кўмакпулї барои
бекорї нест. Мутаассифона, дар фаъолияти маќомоти
шуѓли ањолї ба таври анъана барои њалли проблемаи
бекорї дар аксар маврид ба пардохти кўмакпулї такя карда
мешавад. Њол он, ки барои дастгирии итимої бекорон
ташкил намудани тайёрии касбї, бозомўзї бо пардохти
стипендия, алб намудан бо корњои амъиятии музднок,
истифодаи квотањои ойњои корї дар муассисањо ва
ташкили ярмаркањои ойњои холии корї дар мадди аввал
меистад. Яъне, танњо баъд аз имконпазир будани татбиќи ин
чорањо метавон ба шахси бекор кўмакпулї барои бекорї
таъин намуд.

Вазир

Ш. Зуњуров
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Вазорати мењнат ва
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Қ А Р О Р - ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Аз « 11 » июни соли 2009

№ 35

ш. Душанбе

ҚАРОР
Дар бораи тасдиқ намудани дастурамал «Дар бораи тартиби
пардохти кўмакпулї барои бекорї»
Бо мақсади таьмини кафолатҳои итимоии шаҳрвандон
ҳангоми бекорї, Њайати мушовараи Вазорати мењнат ва њифзи
итимоии ањолии Љумњурии Тоикистон қ а р о р м е к у н а д:
1. Дастурамал оид ба тартиби пардохти кўмакпулї барои
бекорї тасдиқ карда шавад (замима мегардад).
2. Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва
муҳоират, сарраёсат, раёсат ва шўъбаҳои Агентии давлатии
ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва муҳоират дар ВМКБ,
вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои
тобеи умҳурї дар фаъолияти корї дастурамали мазкурро
мавриди роҳбарї ва иро қарор диҳанд.
3. Назорати ирои қарори мазкур ба зиммаи Муовини Вазир
Ашуров С. гузошта шавад.

Раиси Њайати мушовара,
Вазир
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Ш. Зуњуров

Бо қарори Њайати мушовараи
Вазорати мењнат ва њифзи итимоии
ањолии Љумњурии Тоикистон
аз «11» июни соли 2009
№ 35
тасдиқ шудааст

Дастурамал
«Дар бораи тартиби пардохти кўмакпулї барои бекорї».
I. Муқаррароти умумї
Дастурамал оид ба тартиби пардохти кўмакпулї барои
бекорї (минбаъд - Дастурамал) бо мақсади расонидани кўмаки
амалї ба мутахассисони маќомоти давлатии шуѓли ањолї, ки бо
масъалањои дастгирии итимоии шаҳрвандони расман бекор
машѓуланд, тањия гардидааст.
1. Дастурамал дар асоси моддаҳои 24, 25, 26, 27 ва 28
Қонуни Љумҳурии Тоикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли
аҳолї» таҳия шуда, раванди аз ониби маќомоти давлатии
шуѓли ањолї таъин ва пардохти кўмакпулиро танзим менамояд.
2. Кўмакпулї барои бекорї ба шаҳрвандоне пардохт карда
мешавад, ки тибќи талаботи қарори Ҳукумати Љумҳурии
Тоикистон аз 30 апрели соли 2004, № 170 ба қайд гирифта
шуда, расман бекор эътироф гардидаанд.
3. Барои гирифтани кўмакпулї шахсони бекор бояд
њуатњои зеринро ба маќомоти давлатии шугли ањолї
пешнињод намоянд, ки нусхаи њар яки он дар парвандаи шахсї
нигоњ дошта мешавад:
- маълумот дар бораи музди мењнати миёнаи шаш моњи охир
дар ойи кори охирин, ки тибќи тартиби муќарраргардида дода
шудааст;
- шиноснома ё њуати дигари тасдиќкунандаи шахсият;
- дафтарчаи мењнатї;
- њуати тасдиќкунандаи тахассуси касбї;
- шањодатномаи суѓуртаи давлатии итимої;
- маълумотнома (эъломия) аз маќомоти андоз оид ба амвол
ва даромад;
- маълумотнома аз маќомоти суѓуртаи итимоии давлатї
оид ба нафаќахўр набудани вай.
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4. Шањрвандоне, ки аз сафи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии
Тоикистон ва ё дигар сохторњои низомї авоб шудаанд билети
њарбї ва шањрвандоне, ки бо ќарори суд аз муассисањои
ислоњотию мењнатї озод шудаанд, маълумотномаи озодшавї
пешнињод менамоянд.
5. Мавуд набудани яке аз ин њуатњо барои ба ќайд
нагирифтани шањрванд њамчун шахси бекор, асос шуда
метавонад.
6. Қарор дар бораи таъин намудани кўмакпулї барои
бекорї аз ониби мақомоти давлатии шуғли аҳолї дар давоми
11 рўз аз лаҳзаи расман ҳамчун бекор ба қайд гирифта шудани
шаҳрванд, дар баробари ба тавсиб расидани қарор дар ин хусус,
қабул карда мешавад, ки шакли он чунин аст:
ЌАРОРДОД
Аз «______» __________ с.20__, № ______

_________________________
(шањр, ноњия)

Раёсат (шўъба)-и АДЊИШАМ дар њайати сардори Раёсат (шўъба)
__________________, Мутахассиси Раёсат (шўъба) ___________________,
намояндаи
маќомоти
ироияи
њокимияти
давлатї
______________________ ариза ва дигар њуатњои шањрванди дар
устуўи кор буда __________________, ки тањти № ______ аз «____»
__________ соли _______ ба ќайд гирифта шудааст, дида баромад, ки
дорои ихтисоси ____________________ буда, дар ______________________
истиќомат мекунад ва оиди масъалаи
гирифтани маќоми бекорї
муроиат кардааст.
Моддањои 4, 25, 27 Ќонуни Љумњурии Тоикистон «Дар бораи мусоидат
ба шуѓли ањолї»-ро ба роњбарї гирифта, баъди муњокимаи масъала,
комиссия ќ а р о р м е к у н а д:
1. Ба шањрванд _____________________ маќоми бекорї дода шавад.
2. Аз «___» ___________ соли 20___ то «___» ___________ соли 20___ ба
миќдори _______ сомонї мувофиќи њисоббаробаркунии пешнињодшуда
кўмакпулї таъин карда шавад.
3. Пардохти кўмакпулї барои бекорї аз рўи чеки Раёсат (шўъба)-и
АДЊИШАМ моње як маротиба аз шўъбаи бонки
амонатгузории_________________________________ дода шавад.
Дар њолати ба шањрванд надодани маќоми бекорї сабабњо ва далелњои
комиссия дар ќисми зерин ќайд карда мешаванд.
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Сардори Раёсат (шўъба)-и АДЊИШАМ

____________________
Мутахассис

___________________
Љ.М.
Намояндаи МИЊД
____________________
Бо ќарордод шинос шуд,
корў

____________________

7. Оиди масъалаи тарзи њисоб, таъин, миќдор ва
иловапулињо ба кўмакпулї дар банди VIII – и вараќаи ба
ќайдгирии шарвандони бекор кайдњои зарурї карда шавад.
8. Кумакпулї барои бекорї дар давоми сол 6 моњи таќвимї,
вале на зиёда аз давраи 12 моњи таќвимї дода мешавад, ки дар
ин бора дар банди IX - и вараќаи баќайдгирии шарвандони
бекор ќайдњои зарурї гузошта мешавад.
9. Кумакпулї барои бекорї моње як маротиба дода мешавад,
ба шарте, ки шахси бекор моње як маротиба аз нав аз кайди
маќомоти давлатии шуѓли ањолї гузарад. Оид ба аз нав
баќайдгирї дар банди XI-и вараќаи баќайдгирии шањрванди
бекор ќайдњои зарурї гузошта мешавад.
10. Ба шањрвандони Љумњурии Тоикистон, ки дар њудуди
давлатњои дигар кор кардаанд, кўмакпулї барои бекорї
мувофиќи талаботи ќисми якуми моддаи 27 Ќонуни Љумњурии
Тоикистон «Дар бораи мусоидат ба шуѓли ањолї» ба шарте
таъин карда мешавад, ки масъалањои ба њисоб гирифтани
пардохт ба фонди суѓуртаи итимои давлате, ки дар он
шарвандон кор кардааст, бо шањодатномањои дахлдори
байналмилалии Љумњурии Тоикистон эътироф шуда бошанд.
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II. Тартиби муайян намудани андозаи кўмакпулї барои бекорї ва
боздошти пардохтҳои давлатї аз ин кўмакпулиҳо
11.Агар шањрванд дар давоми се соли охири пеш аз муроиат
ба маќомоти давлатии шуѓли ањолї на камтар аз 18 моњи
таќвимї собиќаи корї дошта, ҳатман аз музди меҳнати ин
давраи фаъолият ҳаққи суғуртаи итимоиро пардохт карда
бошад ба гирифтани кўмакпулї барои бекорї њуќуќ дорад. Дар
ин њолат ў танњо то сипарї гардидани шаш моњ аз рўзи бекор
мондан, њуќуќ дорад ба маќомоти давлатии шуѓли ањолї
муроиат намуда, кўмакпулї гирад. Дар акси њол, яъне агар
давомнокии бекории ў аз шаш моњ зиёдтар давом карда бошад,
ў аз гирифтани кўмакпулї мањрум мегардад.
12. Дар ҳолате, ки шањрванд агар дар давоми 3 (се) соли
охири пеш аз муроиат ба мақомоти давлатии шуғли аҳолї
камтар аз 18 моҳи тақвимї собиқаи корї дошта, ба ў расман
мақоми бекорї дода шуда бошад, кўмакпулї барои чунин
шахсон дар ҳами музди меҳнати ҳадди ақали дар Љумҳурии
Тоикистон муқарраргардида таъин карда мешавад. Дар ин
маврид низ агар давомнокии бекории ў аз шаш моњ зиёдтар
давом карда бошад, ў аз гирифтани кўмакпулї мањрум
мегардад.
13.Ба шаҳрвандони аз корхонаҳо ва ташкилоту муассисаҳо бо
сабаби барҳамхурї, ихтисор намудани шумора ё ҳайати корї аз
кор озод шуда, кумакпулї барои бекорї дар ҳами 50 фоизи
музди миёнаи меҳнат аз ойи кори охирин (бо назардошти
коэффитсиентҳо), ки дар 6 моҳи охири корї ҳисоб карда
шудааст, вале на камтар аз музди меҳнати ҳадди ақали дар
Љумҳурии Тоикистон муқарраргардида таъин карда мешавад.
Тарзи дуруст њисоб кардани кўмакпулї барои бекорї дар мисоли
поён оварда шудааст:
Шањрванд Гадоев Б.М аз ойи кор ва даромад (музди
мењнат) мањрум гардидааст, ки дар давоми се соли охири пеш аз
муроиат ба маќомоти давлатии шуѓли ањолї 18 моњи таќвимї
дар шароити рўзи (њафтаи) кории пурра ва ё дар шароити рўзи
(њафтаи) кории нопурра, ки њангоми њисобрасї ба 18 моњи
таќвимї баробар аст, фаъолият доштааст.
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Њисоби кўмакпулї чунин сурат мегирад:
Музди мењнати моњи аввал
Музди мењнати моњи дуввум
Музди мењнати моњи саввум
Музди мењнати моњи чањорум
Музди мењнати моњи панум
Музди мењнати моњи шашум
Музди миёнаи мењнат дар шаш моњи охир
(200+200+250+300+350+350): 6=1650:6=275
Миќдори кўмакпулии таъиншаванда
275 х 50%=137,5

Нишондињандањо
Дар тўли шаш моњ
Њамагї миќдори кўмакпулї:

Њисобкунї (сомонї)
Њами асосии кўмакпулї

200 сомонї
200 сомонї
250 сомонї
300 сомонї
350 сомонї
350 сомонї
275 сомонї
137,5 сомонї

Таъин шуд
(сомонї)
137,5 сомонї
825,0 сомонї

14.Боздошти маблағи пардохтҳои давлатї аз кўмакпулї
барои бекорї тибқи ҳолатҳои дар қонунгузории Љумҳурии
Тоикистон пешбинишуда амалї мегардад. Ҳами умумии
боздошти маблағи пардохтҳои давлатї (алимент ва ғайра) аз
кўмакпулї барои бекорї, аз 50 фоизи кумакпулии таъиншуда
зиёд буда наметавонад.
15.Ба шаҳрвандони бекоре, ки дар оила хўрандаи
корношоями то синни 15 сола доранд, зимни барзиёд иро
шудани бует ва мавуд надоштани қарз аз моддаҳои
ҳимояшавандаи буети маҳаллї, малисҳои вакилони халқ бо
қарори худ метавонанд дар ҳами 10 фоизи кўмакпулии
таъиншуда барои бекорї, маблағи иловагиро барои ҳар як
хўранда таъин намоянд. Масалан:
Шањрванд Барфиев Т.Р аз ойи кор ва даромад (музди
мењнат) мањрум гардидааст, ки дар давоми се соли охири пеш аз
муроиат ба маќомоти давлатии шуѓли ањолї 18 моњи таќвимї
дар шароити рўзи (њафтаи) кории пурра ва ё дар шароити рўзи
(њафтаи) кории нопурра, ки њангоми њисобрасї ба 18 моњи
таќвимї баробар аст, фаъолият доштааст. Дар баробари ин,
номбурда 5 нафар хўрандаи корношоям дорад ва њамзамон
моддањои њимояшавандаи буети мањалї барзиёд иро шудааст.
Ѓайр аз ин, коэфисиенти ноњиявї ба 20 % баробар мебошад.
Њисоби кўмакпулї чунин сурат мегирад:
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Музди мењнати моњи аввал
Музди мењнати моњи дуввум
Музди мењнати моњи саввум
Музди мењнати моњи чањорум
Музди мењнати моњи панум
Музди мењнати моњи шашум
Музди миёнаи мењнат дар шаш моњи охир
(100+100+150+200+250+250):6=1050:6=175
Миќдори кўмакпулии таъиншаванда
175 х 50%=87,5
Хўрандаи корношоям
Коэффитсиенти ноњиявї

Нишондињандањо
Тўли шаш моњ

Њисобкунї (сомонї)
Њами асосии кўмакпулї
175 - 50%=87,5
Таъинот ба хўрандаи
корношоям
87,5 + 50% =131,25
Коэффитсиенти ноњиявї
87,5 + 20% = 105

Њамагї миќдори
кўмакпулї:

100 сомонї
100 сомонї
150 сомонї
200 сомонї
250 сомонї
250 сомонї
175 сомонї
87,5 сомонї
5 нафар
0.2%

Таъин шуд
(сомонї)
87,5 сомонї
43,75 сомонї
17,5 сомонї
148,75 сомонї

Тарзи њисоби кўмакпулї барои бекорї бо дарназардошти
мукофотпулињо
16.
Шањрванд Азимов Ш аз ойи кор ва даромад (музди
мењнат) мањрум гардидааст. ки дар давоми се соли охири пеш аз
муроиат ба маќомоти давлатии шуѓли ањолї 18 моњи таќвимї
дар шароити рузи (њафтаи) кории пурра ва ё дар шароити рўзи
(њафтаи) кори нопурра, ки њангоми њисобрасї ва 18 моњи
таќдимї баробар аст, фаъолияти доштааст.
Ба номбурда дар давоми 6 моњи охири ќабл аз кор озод
шудан аз руи амъбасти фаъолияти корхона дар 3 моњ ба
андозаи 2 музди моњонаи мењнат мукофотпулї дода шудааст.
Дар ин њолат њисоби кўмакпулї барои бекорї ба таври зайл
сурат мегирад:
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Музди мењнати моњи аввал
Музди мењнати моњи дуввум
Музди мењнати моњи саввум
Мукофотпулї
Музди мењнати моњи чањорум
Музди мењнати моњи панум
Музди мењнати моњи шашум
Музди миёнаи мењнат дар 6 моњи охир бо дарназардошти
мукофотпулї:
(180+180+180(360:3)+180+180+180)=1200:6=200 сомонї
Миќдори кўмакпулии таъиншаванда дар 1 моњ:
200*50%=100 сомонї
Њами умумии кўмакпулї дар давоми 6 моњ:
6 моњ*100 сомонї= 600сомонї

180 сомонї
180 сомонї
180 сомонї
360 сомонї
180 сомонї
180 сомонї
180 сомонї
200 сомонї
100 сомонї
600 сомонї

Њолати дигар. Шањрванд Ќодиров П. аз ойи кор ва
даромад (музди мењнат) мањлум гардидааст, ки дар давоми се
соли охири пеш аз муроиат ба маќомоти давлатии шуѓли ањолї
18 моњи таќвимї дар шароити рузи (њафтаи) кории пурра ва ё
дар шароити рўзи (њафтаи) кории нопурра, ки њангоми
њисобрасї дар 18 моњи таќвимї баробар аст, фаъолияти
доштааст.
Ба номбурда дар давоми 6 моњи охири ќабл аз кор озод
шудан аз рўи амъбасти фаъолияти корхона дар 6 моњ ба
андозаи 2 музди моњонаи мењнат мукофотпулї дода шудааст.
Дар ин њолат њисоби кўмакпулї барои бекорї ба таври зайл
сурат мегирад:
Музди мењнати моњи аввал
Музди мењнати моњи дуввум
Музди мењнати моњи саввум
Мукофотпулї
Музди мењнати моњи чањорум
Музди мењнати моњи панум
Музди мењнати моњи шашум
Музди миёнаи мењнат дар 6 моњи охир бо дарназардошти
мукофотпулї:
(210+210+210+(420:6)+210+210+210)=1330:6=221,6 сомонї
Миќдори кўмакпулии таъиншаванда дар 1 моњ:
221,6 *50%=110,8 сомонї
Њами умумии кўмакпулї дар давоми 6 моњ:
6 моњ*110,8 сомонї= 664,8 сомонї

210 сомонї
210 сомонї
210 сомонї
420 сомонї
210 сомонї
210 сомонї
210 сомонї
221,6 сомонї
110,8 сомонї
664,8 сомонї

17.
Ба шаҳрвандоне, ки аз хизмати ҳарбї тибқи даъват аз
сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Љумҳурии Тоикистон, дигар қушуну
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сохторҳои ҳарбї ва аз муассисаҳои ирои азои иної ё аз
муассисаҳои табобати мабурї озод шудаанд, кўмакпулї барои
бекорї дар ҳами музди меҳнати ҳадди ақали дар Љумҳурии
Тоикистон муқарраргардидаи њамин давра, таъин карда
мешавад.
III. Тартиби дароз намудани мўҳлати пардохти кўмакпулї
барои бекорї ба шаҳрвандони дорои собиқаи корие, ки
барои ба нафақа баромадан ҳуқуқ доранд
18.
Ба шаҳрвандоне, ки собиқаи умумии меҳнатии онҳо
ба Қонуни Љумҳурии Тоикистон «Дар бораи таъмини нафақаи
шаҳрвандони Љумҳурии Тоикистон» мувофиқ буда, ба онҳо
ҳуқуқи гирифтани нафақаро медиҳад (аз умла нафақа бо
шартҳои имтиёзнок) давомнокии давраи додани кўмакпулї
барои бекорї бар замми 6 моҳи тақвимии муқарраршуда барои
ҳар як соли кории аз собиқа зиёд, ки барои таъмини нафақа аз
рўи пиронсолї зарур аст, ба 1 ҳафтаи тақвимї зиёд карда
мешавад.
Масалан: Шањрванд Ашуров К.Т аз ойи кор ва даромад (музди
мењнат) мањрум гардидааст, ки дар давоми се соли охири пеш аз
муроиат ба маќомоти давлатии шуѓли ањолї 18 моњи таќвимї
дар шароити рўзи (њафтаи) кории пурра ва ё дар шароити рўзи
(њафтаи) кории нопурра, ки њангоми њисобрасї ба 18 моњи
таќвимї баробар аст, фаъолият доштааст. Номбурда 60-сола
буда, 35 сол собиќаи мењнатї дорад.
Њисоби кўмакпулї чунин сурат мегирад:
Музди мењнати моњи аввал
Музди мењнати моњи дуввум
Музди мењнати моњи саввум
Музди мењнати моњи чањорум
Музди мењнати моњи панум
Музди мењнати моњи шашум
Музди миёнаи мењнат дар шаш моњи охир
(150+200+250+300+300+350):6=1550:6=258,4
Миќдори кўмакпулии таъиншаванда
258,4 х 50%=129,2
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150 сомонї
200 сомонї
250 сомонї
300 сомонї
300 сомонї
350 сомонї
258,4.
129,2 сомонї

Нишондињандањо
Дар давоми шаш моњ

Њисобкунї (сомонї)
Њами асосии кўмакпулї
Таъинот ба ба њар як соли аз
собиќа зиёд
6 моњ + 10 њафта =8 моњу 10
рўз

Њамагї:
Дар давоми 9 моњ
кўмакпулї мегирад

Таъин шуд
(сомонї)
129,2 сомонї

129,2 сомонї
129,2 сомонї

IV. Тартиби қатъ намудан, боздоштан ва кам кардани
андозаи пардохти кўмакпулї барои бекорї
19.
Пардохти кўмакпулї барои бекорї мумкин аст бо
ҳатман огоҳ намудани шаҳрванди бекор қатъ гардад, боздошта
шавад ё андозаи он кам карда шавад.
20. Пардохти кўмакпулї барои бекорї дар ҳолатҳои
зерин қатъ карда мешавад:
- тибқи талаботи моддаи 3 Қонуни Љумҳурии Тоикистон
«Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолї» машғули кор эътироф
гардидани шаҳрванд;
- ҳангоми бо роҳхати мақомоти мањаллии шуғли аҳолї алб
гардидани шаҳрванд ба тайёрии касбї, такмили ихтисос ва
бозомўзї бо гирифтани стипендия;
- ҳангоми сафарбар намудани шаҳрванди бекор ба корҳои
амъиятии музднок;
- муддати тўлонї (зиёда аз як моҳ) бе сабабҳои узрнок ҳозир
нашудани шахси бекор ба мақомоти давлатии шуғли аҳолї;
- ҳангоми кўчидани шахси бекор ба ноҳия ё шаҳри дигар;
- ба охир расидани мўҳлати таъиншудаи пардохти
кўмакпулї барои бекорї;
- ошкор гардидани ҳолатҳои бо роҳи фиреб гирифтани
кўмакпулї барои бекорї;
- ҳангоми бо қарори суд таъин шудани азо дар шакли
маҳрум шудан аз озодї ё табобати мабурї нисбати шахси
бекоре, ки кўмакпулї мегирад;
- ҳангоми таъин намудани нафақа аз рўи синну сол ва барои
хизматҳои дарозмуддат, мувофиқи қонунгузории нафақаи
Љумҳурии Тоикистон;
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21. Пардохти кўмакпулї барои бекорї дар ҳолатҳои
зерин ба муддати то 3 моҳ боз дошта мешавад:
- даст кашидан аз ду пешниҳоди ойи кори мувофиқ дар
давраи бекорї;
- ба азнавбақайдгирї омадани шахси бекор дар ҳолати
мастї, ки бо сабаби истеъмоли машрубот, маводи нашъадор ва
дигар моддаҳои мадҳўшкунанда ба вууд омада, бо ҳуатҳои
дахлдор собит гаштааст;
- ба кори муваққатї ё ба кори рўзи ҳафтаи кориаш кўтоҳ бе
огоҳ намудани мақомоти давлатии шуғли аҳолї машғул шудани
шахси бекор;
- аз ониби шахси бекор вайрон кардани шартҳои
бақайдгирї ва азнавбақайдгирї ҳамчун шахси бекор. Дар ин
сурат боздоштани пардохти кўмакпулї барои бекорї аз рўзи
ояндаи баъди маротибаи охирин барои азнавбақайдгирї
омадани шахси бекор амалї мегардад.
22. Давраи боздошта шудани пардохти кўмакпулї барои
бекорї ба давраи умумии додани кўмакпулї барои бекорї
ҳисоб карда шуда, ба собиқаи умумии меҳнатї дохил карда
намешавад.
23. Кўмакпулї барои бекорї инчунин дар давраҳои зерин
дода намешавад:
- дар давоми корношоямии муваққатї, ки аз вақти муқаррар
намудаи пардохти кўмакпулї барои бекорї зиёд давом ёбад;
- аз ойи истиқомати доимї баромада рафтани шаҳси бекор
бо сабаби таҳсил дар муассисаҳои таълимии касбии рўзона;
- даъвати шахси бекор ба амъомадҳои ҳарбї, алб намудан
ба чорабиниҳои вобаста бо хизмати ҳарбї ва ирои вазифаҳои
давлатї.
24.
Давраҳои болозикр ба давраи умумии пардохти
кўмакпулї барои бекорї дохил намешаванд ва онро дароз
менамоянд.
25.
Дар ҳолатҳои зерин андозаи кўмакпулї барои бекорї
мумкин аст дар ҳами 25 фоиз ба мўҳлати то як моҳ кам карда
шавад:
- дар давоми 2 ҳафта аз рўзи гирифтани роҳхат ба ойи кор
бе сабаби узрнок ҳозир нашудан барои гуфтушунид бо
корфармо;
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- бе сабаби узрнок ҳозир нашудан ба мақомоти мањаллии
шуғли аҳолї барои гирифтани роҳхат ба ойи кор, тайёрии
касбї, такмили ихтисос ва бозомўзї.
26. Даврае, ки дар давоми он шаҳрванд мувофиқи
тартиби муқарраркардаи қонунгузории Љумҳурии Тоикистон
кўмакпулї барои бекорї мегирад, собиқаи меҳнатии ў қатъ
намегардад ва ин давра ба собиқаи умумии меҳнатї дохил
мешавад. Дар ин хусус њатман дар дафтарчаи мењнатии
шањрвандони бекор ќайдњои дахлдор карда шуда, бо мўњри
маќомоти мањаллии шуѓли ањолї тасдиќ карда мешавад.
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Вазорати мењнат ва
њифзи и7тимоии ањолии
Љумњурии То7икистон

Министерство труда и
социальной защиты населения
Республики Таджикистан

Ministry of Labour and Social Protection of the Republik of Tajikistan
734026 ш. Душанбе, к. Алишер Навои, 5/2 тел. (+922 372) 21-88-76: факс: (+922 372) 35-18-18

Қ А Р О Р - ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Аз « 11 » июни соли 2009

№ 38

ш. Душанбе

ҚАРОР
Дар бораи тасдиқ намудани дастурамал «Дар бораи тартиби
ташкил ва гузаронидани ярмаркаҳои ойҳои кори холї ва
вазифањои озод».
Бо мақсади фароњам овардани шароити ињати интихоби
ойи кори мувофиќ ба шањрвандони бекор, инчунин барои
кордињандагон ињати интихоби мутахассисони мавриди
талабот ва барои ҳарчи бештар ба шуғл фаро гирифтани аҳолї,
Њайати мушовараи Вазорати мењнат ва њифзи итимоии ањолии
Љумњурии Тоикистон қ а р о р м е к у н а д:
1. Дастурамал оиди тартиби ташкил ва гузаронидани
ярмаркаҳои ойҳои кори холї ва вазифањои озод тасдиқ карда
шавад (замима мегардад).
2. Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва
муҳоират, сарраёсат, раёсат ва шўъбаҳои Агентии давлатии
ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва муҳоират дар ВМКБ,
вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои
тобеи умҳурї дар фаъолияти корї дастурамали мазкурро
мавриди роҳбарї ва иро қарор диҳанд.
3. Назорати ирои қарори мазкур ба зиммаи Муовини Вазир
Ашуров С. гузошта шавад.
Раиси Њайати мушовара,
Вазир
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Ш. Зуњуров

Бо қарори Њайати мушовараи
Вазорати мењнат ва њифзи итимоии
ањолии Љумњурии Тоикистон
аз «11» июни соли 2009
№ 38
тасдиқ шудааст

Дастурамал
« Дар бораи тартиби ташкил ва гузаронидани ярмаркањои 7ойњои
кори холї ва вазифањои озод».
I. Муќаррароти умумї
1. Дастурамал оиди
тартиби ташкил ва гузаронидани
ярмаркањои ойњои кори холї ва вазифањои озод (минбаъд Дастурамал) ба сифати маводи методї, бо маќсади расонидани
кўмаки амалї ба кормандони маќомоти мањаллии шуѓли ањолї
дар самти ташкил ва гузаронидани ярмаркањои ойњои кори
холї ва вазифањои озод тањия гардидааст.
2. Ин дастурамал дар асоси Ќонуни Љумњурии Тоикистон
«Дар бораи мусоидат ба шуғли ањолї» ва қарори Ҳукумати
Љумҳурии Тоикистон аз 31 декабри соли 2007, № 632 «Дар
бораи тасдиқ намудани Барномаи мусоидат ба шуғли аҳолии
Љумҳурии Тоикистон барои солҳои 2008-2009» таҳия гардида,
тартиби ташкил ва гузаронидани ярмаркањои ойњои кори холї
ва вазифањои озодро (минбаъд - ярмарка) танзим менамояд.
II. Ташкил ва гузаронидани ярмаркаи 7ойњои кории холї
ва вазифањои озод
3. Маќсади асосии ташкил ва баргузор намудани
ярмаркаҳои ойҳои кори холї ва вазифањои озод аз таъсир ба
рушди бемайлони сатҳи шуғлнокии аҳолї, ташкили шароити
мусоид барои корхона, ташкилоту муассисаҳо ињати дарёфт
намудани корманди мувофиќ ва ба шањрвандони бекор ињати
дарёфти кори мувофиќ ва бо ин васила муътадил гардонидани
вазъи бозори меҳнат, иборат аст.
4. Ташкили ярмаркаи ойњои кори холї чунин марњилањоро
дар бар мегирад:
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•

пешниход намудани дархост оиди гузаронидани ярмаркаҳои
ойҳои кори холї ва вазифањои озод ба раиси ноњия ё шањр
(замимаи 1);
• огоњ намудани ањолї, ташкилоту корхонањо дар бораи
ярмаркаи банаќшагирифташуда (замимаи 2);
• ташкили ярмаркаҳои ойҳои кори холї ва вазифањои озод
дар њамкорї бо кордињандагон;
• ташкили ярмаркаҳои сайёр дар нуќтањои серањолї;
• барои шањрвандони бекор фароњам овардани шароит,
ињати интихоби ойи кор ва омўзиши касби мувофиќ ва
барои кордињандагон шароити интихоби мутахассисони
мувофиќ;
• фиристонидани шањрвандони бекор тибќи тавсияномаи
маќомоти мањаллии шуѓли ањолї, ињати таъмин шудан бо
кор, ба ташкилоту муассисањо (замимаи 3).
5. Љараёни ташкил ва баргузории ярмарка аз мамўи
чорабиниҳои зерин иборат аст:
• амъоварии маълумот оиди ойҳои кори холии воқеии
мавуда дар корхонаю ташкилот, муассисаҳо новобаста аз
тобеияти идоравї ва шакли ташкилию ҳуқуқии онҳо;
• ташкил кардани махзани ягонаи маълумот оид ба ойҳои
кори холї ва вазифањои озод дар заминаи маълумотҳои
амъовардашуда;
• ташкил кардани тахтаҳои иттилоотї доир ба ойҳои кори
холии мавуда;
• даъват намудан ва бо ои нишаст таъмин кардани
намояндагони корхонаю ташкилот ва муассисаҳое, ки дар
ярмарка иштирок хоњанд кард;
• пешакї (як ҳафта пеш аз оѓози ярмарка) огоњ намудани
ањолї оиди мавзеъ, таърих ва соати баргузории ярмаркаи
ойҳои кори холї ва вазифањои озод тавассути васоити
ахбори омма;
• даъват намудани намояндагони васоити ахбори омма ба
ярмарка;
• ба таври оммафањм (бо њарфњои калон, ойи мувофиќ,
тавассути экранњои электронї, баландгўяк ва ѓ.) ба
шањрвандон пешнињод намудани маълумот оиди ойњои
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кори холї ва вазифањои озоде, ки дар ташкилоту муассисањо
мавуданд;
• дар назди тахтањои эълонњо таъин намудани шахсони
муттасаддї аз њисоби кормандони маќомоти давлатии
шуѓли ањолї барои расонидани кўмак ба шањрвандоне, ки
дар дарёфт намудани ои кор танќисї мекашанд;
• дар асоси роњхат фиристонидани шањрвандон ба ташкилоту
муассисањо барои таъмин шудан бо кори доимї;
• дар давоми пан рўзи баъди ярмарка гузаронидани
мониторинги ќабули шањрвандоне, ки дар асоси роњхат ба
корхонаю ташкилотњо фиристонида шудаанд;
• даќиќ муайян намудан ва ба њисоб гирифтани шумораи
шањрвандоне, ки тавассути ярмаркањо дар муассисањои
таълимї ба касбомўзї фаро гирифта шудаанд;
• таҳия намудани маълумоти муфассал доир ба натиагирии
ярмаркаи ойҳои кори холї ва вазифањои озоди
гузаронидашуда тибќи адвали тасдиќгардида (замимаи 4);
• тавассути шабакаҳои иттилоотии умҳуриявї, минтақавї ва
маҳаллї сабт ва пахш намудани натиа ва араёни ярмаркаи
ойҳои кори холї ва вазифањои озод;
6. Оиди ташкил ва гузаронидани ярмаркањо ба дастгоњи
Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва муҳоират
њисоботи њаррўза, 10-рўза, моњона ва семоња пешнињод карда
мешавад (замимаи 4).
III. Маблаѓгузории
ташкили ярмаркаҳои 7ойҳои кори холї ва вазифањои озод
7. Агентии давлатии ҳифзи итимої, шуғли аҳолї ва
муҳоират аз њисоби маблаѓњои дар «Барномаи мусоидат ба
шуѓли ањолии Љумњурии Тоикистон», ки барои банди «Сиёсати
шуѓл» пешбинї карда шудааст, хароотњои зеринро барои
ташкил ва гузаронидани ярмаркањо тибќи сметаи тасдиќгардида
(замимаи 5) маблаѓгузорї мекунад:
• хароот барои тайёр ва нашр намудани маводњои
маълумотдињї: ороиши маълумотњои аёнї, тайёр намудани
тахтањои реклама, ороиши бино;
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•
•
•
•

хароот барои омода ва нашр намудани маводњо, дастрас
намудани матбуоти даврї, реклама дар васоити ахбори
омма, пардохти харооти типографї;
харооти хоагї, иораи бино, хизматрасонии коммуналї
ва ѓайра;
харооти наќлиёт, яъне расонидани мутахассисон то ои
гузаронидани ярмарка ва бозгашти онњо, кашонидани
тањизот ва маводњои маълумотї;
дастрас намудани маводњои конселярї, хизматрасонии
алоќа, почтаи электронї, истифодаи шабакаи мањаллї,
шабакаи «Интернет» ва ѓайра.
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Замимаи 1
Ба Раиси ноњияи ____
____________________
Мўњтарам _________________________,
Раёсати Агентии давлатии њифзи итимої, шуѓли ањолї ва
муњоират дар ноњияи (шањри) _______________ аз кўмаку
дастгирињои маќомоти ироияи мањаллии њокимияти давлатї
оиди пешрафти ин соња арзу сипос намуда, ба маълумоти Шумо
мерасонад, ки бо маќсади бо ои кори доимї таъмин намудани
шањрвандони корў ва бо ин васила паст намудани араёни
бекорї дар ноњияи (шањри) ________ таърихи «___» _______соли
20__ соати 9-00, дар бинои _________________________ воќеъ дар
кўчаи ______________ ярмаркаи ойњои кори холї ва вазифањои
озод баргузор мегардад.
Аз ин хотир, аз Шумо эњтиромона хоњиш менамоем, ки барои
иштирок намудани намояндаи ташкилоту муассисањо (шўъбаи
кадрњо) дар ярмарка мусоидат намоед.

Бо эњтиром
Сардор Агентии давлатии њифзи
итимої, шуѓли ањолї ва муњоират
дар ноњияи Фирдавсї
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Замимаи 2
Ба раиси Шўрои директорони
ЉДММ «Иттињодияи истењсолии
Нассоии Тоик»_____________
Маќомоти ироияи мањаллии њокимияти давлатии ноњияи
Фирдавсї ба маълумоти Шумо мерасонад, ки бо маќсади ирои
дастуру супоришњои Президенти Љумњурии Тоикистон ва дар
асоси Ќарори Раиси шањри Душанбе тањти № 70 аз 19.02.2009 ва
Ќарори Раиси ноњияи Фирдавсї тањти №33 аз 27.02. 2009 «Дар
бораи баргузор намудани ярмаркаи ойњои кори холї ва
вазифањои озод дар шањри Душанбе», сарраёсати Агентии
давлатии њифзи итимої, шуѓли ањолї ва муњоират дар ш.
Душанбе ва Раёсати Агентии давлатии њифзи итимої, шуѓли
ањолї ва муњоират дар ноњияи Фирдавсии ш. Душанбе «__»
________ соли 20___ ярмаркаи ойњои кори холї ва вазифањои
озодро дар бинои Сирки давлатии Тоикистон, воќеъ дар
хиёбони С. Шерозї мегузаронад.
Бинобар он, аз Шумо хоњиш менамоем, ки дар масъалаи
иштироки шўъбаи кадрњо ва пешнињоди теъдоди вазифањои
озоди ишѓолнашуда аз ониби кордињандагон мусоидат намоед.
Оѓози ярмарка соати ______.

Раиси ноњияи Фирдавсии

___________

шањри Душанбе
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Замимаи 3
Тавсиянома № _______
Номгўй ва нишони корхона, ташкилот, муассиса ____________
__________________________________________________________
Дар асоси маълумот нисбати ойњои холии корї шањрванд_____
___________________________ барои таъмин намудан ба ои кор
фиристода мешавад. Хоњишмандам аз натиаи ќарори ќабул
кардашуда моро огоњ намоед.

Раёсат, шўъбаи АДЊИШАМ дар ___________
Љ.М.

Сана___________________20__с.
Имзо _________________________________

Хатти буриш
__________________________________________________________
АДЊИШАМ__________________________
_______________________________________
нишонї

Љавоб оиди ќарори ќабулшуда ба тавсияномаи № ___ аз__20_с.
Шањрванд_________________________________________________
ба кор ќабул шуд аз «______»_________________ 20___сол.
Фармони №_____
Номзади пешнињодшуда рад карда шуд. Сабаби рад кардан: __
__________________________________________________________
Аз Шумо хоњиш мекунем ба суроғаи мо ба њамон вазифа (ои
кор) номзади дигар фиристед (нафиристед).
Љ.М.

Сана ______ ___________________ 20___с.
Имзо _______________________
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8

Љамъи ба шуѓл таъминшудагон
(нафар)

9

Ба корњои амиятї сафарбар
шуданд (нафар)

Ба касбомўзї
роњхат дода шуд (нафар)

Ба кор таъмин шуданд (нафар)

Бо ои кор роњхат гирифтаанд
(нафар)

5

Шумораи иштирок
кунандагон
(нафар)

Љойњои кории пешнињодшуда

Шумораи корхона-њои
иштирокнамуда

Шумораи ярмаркањо

Замимаи 4

Маълумот
оиди ташкил ва гузаронидани ярмаркањои ойњои кори холї ва
вазифањои озод

10
11

Замимаи 5
«Тасдиќ мекунам»
Директори Агентии давлатии
њифзи и7тимої, шуғли ањолї
ва муњо7ират
______________ Б. Љабборов
аз «_____»____________ 20__

Хар7номаи
намунавї барои ташкил ва гузаронидани ярмаркањои 7ойњои кори холї
ва вазифањои озод барои соли 20__
р/т

Номгўи чорабинињо

1

Додани эълон дар рўзнома ва дигар
воситаи ахбори умум.
- садо (радио)
- симо (телевизор)
- рўзнома
Даъвати корфармоён
Чоп намудани буклет, эълон дар
бораи 7ойњои кории холї
Харо7оти наќлиёт барои кашонидани
маводњои чорабинї (миз, курсї,
овезањо ва ғара).
И7ораи бино ва истифодаи воситањои
асосї
Маводњои конселярї:
- ќоғаз
- ручка
- ќалам
Пахши чорабини дар симо
Дигар харо7отњо
Хамагї:

2
3
4

5
6

7
8

воњиди
ченак

миќдор

арзиш
(сомонї)

Њамагї

шумора
дона
маротиба

маротиба
нафар
пачка
дона
дона
маротиба
сомонї

Эзоњ: Хароотњо дар асоси њуатњои тасдиќкунанда њисобї
карда мешаванд.
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њифзи итимоии ањолии Љумњурии Тоикистон чоп шудааст.
Адади нашр 500 нусха
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