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ФАРМОИШИ МУШТАРАК 

Дар бораи тасдиқи Дастурамал 
 оид ба ҳисоб намудани коэффитсиентҳои  

ноҳиявӣ, коэффитсиентҳо барои кор дар биёбон,  
ҷойҳои беоб ва ноҳияҳои баландкӯҳ 

 

 
      Мутобиқи моддаҳои 22 ва 51 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» ва бо мақсади иҷрои банди 5 қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2014, №303 «Дар бораи коэффитсиентҳои 
ноҳиявӣ, коэффитсиентҳо барои кор дар биёбон, ҷойҳои беоб ва ноҳияҳои 
баландкӯҳ» ФАРМОИШ МЕДИҲЕМ: 
      1. Дастурамал оид ба ҳисоб намудани коэффитсиентҳои ноҳиявӣ, 
коэффитсиентҳо барои кор дар биёбон, ҷойҳои беоб ва ноҳияҳои баландкӯҳ тасдиқ 
карда шавад (замима мегардад).  
      2. Раёсати муносибатҳои меҳнатӣ ва сатҳи зиндагии аҳолии Вазорати меҳнат, 
муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидани бақайдгирии 
давлатии Дастурамали мазкурро дар Вазорати аддлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таъмин намояд. 
      3. Дастурамали мазкур пас аз бақайдгирии давлатӣ ва интишори расмӣ мавриди 
амал қарор дода шавад. 
      4. Фармоишҳои зерини Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз эътибор соқит дониста шаванд: 
      - «Дар бораи тасдиқи Дастурамал оид ба ҳисоб намудани коэффитсиентҳои 
ноҳиявӣ, коэффитсиентҳо барои кор дар биёбон, ҷойҳои беоб ва ноҳияҳои 
баландкӯҳ», ки дар Вазорати аддлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 апрели соли 2007, 
№256 ба қайд гирифта шудааст; 
      - «Дар бораи ворид намудани тағйирот ба Дастурамал оид ба ҳисоб намудани 
коэффитсиентҳои ноҳиявӣ, коэффитсиентҳо барои кор дар биёбон, ҷойҳои беоб ва 
ноҳияҳои баландкӯҳ», ки дар Вазорати аддлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 январи 
соли 2013, №256 «а» ба қайд гирифта шудааст. 
      5. Назорати иҷроияи фармоиши мазкур ба зиммаи муовини якуми Вазири 
меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сангинзода Э. ва 
муовини Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Соҳибов Ш. гузошта шавад. 
 
  Вазири меҳнат, муҳоҷират                                                  Вазири молияи 
       ва шуғли аҳолии                                                          Ҷумҳурии Тоҷикистон 
   Ҷумҳурии Тоҷикистон 



 
_____________С. Тағойзода                                        ____________А. Қурбонов 

                                                                                            Бо Фармоиши муштараки                         
                                                                                          Вазири меҳнат, муҳоҷират                                      

                                                                                               ва шуғли аҳолии  
                                                                                            Ҷумҳурии Тоҷикистон   

                                                                                     аз «07»___10__ соли 2014, №280 
 

                                                                                                         ва Вазири молияи  
                                                                                              Ҷумҳурии Тоҷикистон  

                                                                                 аз «07»____10 __ соли 2014, №121 
                                                                                  тасдиқ карда шудааст 

 
 
 

Дастурамал 
оид ба ҳисоб намудани коэффитсиентҳои 

ноҳиявӣ, коэффитсиентҳо барои кор дар биёбон, 
ҷойҳои беоб ва ноҳияҳои баландкӯҳ 

 
 

1. Дастурамали мазкур дар асос ва бо мақсади татбиқи қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2014, № 303 «Дар бораи коэффитсиентҳои 
ноҳиявӣ, коэффитсиентҳо барои кор дар биёбон, ҷойҳои беоб ва ноҳияҳои 
баландкӯҳ» таҳия гардида, тартиби ҳисоб намудани коэффитсиентҳои ноҳиявӣ, 
коэффитсиентҳо барои кор дар биёбон, ҷойҳои беоб ва ноҳияҳои баландкӯҳ оид ба 
муайян намудани иловапулӣ ба музди меҳнати кормандони ҳамаи соҳаҳоро муайян 
менамояд.  

2. Мувофиқи банди 1 қарори зикргардида ба кормандони ҳамаи соҳаҳо  барои 
кор дар ноҳияҳои баландкӯҳ коэффитсиентҳои зерин тасдиқ шудааст: 
- дар баландии аз 2000 то 2300 метр - 1,15; 
- дар баландии аз 2300 то 2500 метр - 1,18; 
- дар баландии аз 2500 то 3000 метр - 1,20; 
- дар баландии зиёда аз 3000 метр    - 1,30. 

3. Барои кормандони ҳамаи соҳаҳо барои кор дар шароити махсуси табиӣ-
иқлимӣ коэффитсиентҳои ноҳиявӣ ба андозаи зерин муқаррар шудааст: 

- Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон    - 1,20; 
- шаҳри Роғун  - 1,15; 

           - шаҳри Норак - 1,15. 
4. Пардохти иловапулӣ барои коэффитсиентҳо барои кор дар биёбон, ҷойҳои 

беоб ва ноҳияҳои баландкӯҳ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 
майи соли 2014, № 303 барои минтақаҳо муайян гардидаанд, ба музди меҳнати 
кормандон новобаста аз намуди фаъолияти меҳнатӣ ва муҳлати кор (доимӣ, 
мавсимӣ ё муваққатӣ), (ба ғайр аз деҳот, шаҳрак ва деҳаҳое, ки дар баландии 
зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир мебошанд) аз рӯи андозаи ду 



нишондиҳанда барои ҳисобҳо амалӣ карда мешавад. 
 
5. Дар минтақаҳои дигари ҷумҳурӣ бошад коэффитсиентҳои соҳавии пештар 

тибқи қарорҳои дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраршуда барои 
муассисаҳо, ташкилоту корхонаҳои алоҳида дар асоси банди 2 қарори зикршуда 
мавриди амал боқӣ мемонанд. Коэффитсиентҳое, ки барои соҳаҳои алоҳидаи 
корхонаҳо, ташкилоту муассисаҳо дар асоси қарорҳои собиқ Ҷумҳурии  Шӯравии 
Сотсиалистии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии Шӯрои Вазирони Иттифоқи 
Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ оид ба масъалаҳои меҳнат ва музди меҳнат 
ва Котиботи Шӯрои марказии умумииттифоқии иттифоқҳои касаба муқаррар 
шудаанд, то қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон амал намуда, 
танҳо нисбати кормандони соҳаҳои алоҳидаи корхонаҳо, ташкилоту муассисаҳо 
истифода бурда мешаванд ва барои дигар соҳаҳои корхонаҳо ва ташкилоту 
муассисаҳое, ки дар маҳали мазкур воқеанд, истифода бурда намешаванд. 

Мисол: *корманд дар заводи трансформаторбарории шаҳри  Қӯрғонтеппа 
фаъолияти меҳнатӣ намуда, музди меҳнати моҳонаи ӯ тибқи шартномаи 
(қарордоди) меҳнатӣ ба андозаи 1000 сомонӣ муқаррар шудааст.  Дар асоси қарори 
Кумитаи давлатии Шӯрои Вазирони Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шӯравии 
Сотсиалистӣ оид ба масъалаҳои меҳнат ва музди меҳнат ва Котиботи Шӯрои 
марказии умумииттифоқии иттифоқҳои касаба аз 30 декабри соли 1969, №453/33 
«Дар бораи тасдиқи коэффитсиентҳои ноҳиявӣ ба музди меҳнати кормандони 
заводи трансформаторбарории шаҳри Қӯрғонтеппа» барои завод коэффитсиенти 
соҳавӣ 1,15 муқаррар гардида, ба тариқи зерин ҳисоб карда мешавад: 80 сомонӣ (2 
нишондиҳанда барои ҳисобҳо) х 15% : 100% = 12 сомонӣ . 

Вобаста ба ин, музди меҳнати корманди завод бо назардошти иловапулӣ аз 
рӯи коэффитсиенти соҳавӣ 1012 сомониро дар як моҳ ташкил додааст. 

6. Дар ноҳияҳо ва маҳалҳое, ки коэффитсиентҳои ноҳиявӣ, коэффитсиентҳо 
барои кор дар биёбон, ҷойҳои беоб ва ноҳияҳои баландкӯҳ, истифода мешаванд, 
ҳангоми муқаррар намудани маошҳои вазифавӣ талаботи моддаи 143 Кодекси 
меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди роҳбарӣ қарор додан зарур аст ва тибқи 
он андозаи музди меҳнати ҳадди ақал бо назардошти коэффитсиентҳои дар ин 
минтақаҳо амалкунанда муайян  карда мешавад.  

Дар асоси Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 августи соли 
2013, №1493 «Дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани маоши амалкунандаи 
вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони муассисаю 
ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия» аз 1 сентябри соли 2013 
музди меҳнати ҳадди ақал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 250 сомонӣ дар як 
моҳ муқаррар карда шудааст. 

Масъалан, ба ҳолати 1 майи соли 2014 ҳадди ақали музди меҳнат дар деҳоти 
Ширгини ноҳияи Ишкошими Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо 
назардошти иловапулӣ аз рӯи коэффитсиентҳо ба андозаи 282,00 сомонӣ дар як моҳ 
ташкил додааст, яъне 250 сомонӣ - музди меҳнати ҳадди ақали муқаррарнамудаи 
давлатӣ, 32 сомонӣ иловапулиҳо: иловапулӣ барои коэффитсиенти ноҳиявӣ - 80 
сомонӣ х 20% = 16 сомонӣ ва иловапулӣ аз рӯи коэффитсиент барои баландкӯҳӣ -



80 сомонӣ х 20%  = 16 сомонӣ.  
Ҳамин тавр, ҳадди ақали музди меҳнат дар деҳоти мазкур барои ҳамаи соҳаҳо 

набояд аз 282,00  сомонӣ кам бошад. 
7. Тарзи ҳисоб ва пардохти иловапулиҳо аз рӯи коэффисиентҳо ба музди 

меҳнат тибқи талаботи моддаи 145 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ 
карда мешавад. 

Мисоли 1.* 
Корманд дар Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Аҳмад»-и деҳоти Шоди ноҳияи 

Роштқалъаи ВМКБ фаъолияти меҳнатӣ намуда, музди меҳнати моҳонаи корманд 
тибқи шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ ба андозаи 750 сомонӣ муқаррар шудааст, 
коэффитсиенти ноҳиявӣ 1,20 муқаррар гардида  80 сомонӣ х 20% = 16 сомонӣ ва 
коэффитсиенти баландкӯҳӣ 1,15 муқаррар гардида 80 сомонӣ х 15% = 12 сомонӣ. 

Бинобар ин, музди меҳнати корманд дар ҶСК «Аҳмад» бо назардошти 
иловапулии умумӣ аз рӯи коэффитсиентҳо 778 сомониро дар як моҳ ташкил дод. 

Мисоли 2.* 
Корманд дар муассисаи давлатии «Баҳор»-и шаҳри Роғун фаъолияти меҳнатӣ 

намуда, музди меҳнати моҳонааш тибқи шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ ба 
андозаи 600 сомонӣ муқаррар шудааст. Мувофиқи банди 2 қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2014, №303 барои шаҳри Роғун 
коэффитсиенти ноҳиявӣ ба андозаи 1,15 муқаррар гардидааст - 80 сомонӣ х 15%  = 
12 сомонӣ. 

Аз ин рӯ, музди меҳнати моҳонаи корманди муассисаи мазкур бо назардошти 
иловапулӣ аз рӯи коэффитсиенти ноҳиявӣ 612 сомониро ташкил дод. 

Мисоли 3.* 
Корманд дар Ширкати «Қурбон»-и деҳоти Зуманди ноҳияи Варзоб  

фаъолияти меҳнатӣ намуда, музди меҳнати моҳонаи ӯ тибқи шартномаи 
(қарордоди) меҳнатӣ ба андозаи 900 сомонӣ муқаррар шудаааст. Барои деҳоти 
мазкур тибқи банди 1 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2014, 
№ 303 коэффитсиенти баландкӯҳӣ ба андозаи 1,18 муқаррар шудааст, 80  сомонӣ х 
18% = 14 сомонӣ. 

Ҳамин тариқ, музди меҳнати корманд дар ин ширкат бо назардошти 
иловапулӣ аз рӯи коэффитсиенти баландкӯҳӣ дар як моҳ 914 сомониро ташкил 
медиҳад. 
      8. Мутобиқи банди 4 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 
2014, №303 дар ҳудуди деҳот, шаҳрак ва деҳаҳое, ки дар баландии зиёда аз 3000 
метр аз сатҳи баҳр ҷойгир мебошанд, ҳисоб кардани коэффитсиентҳои ноҳиявӣ, 
коэффитсиент барои кор дар ноҳияҳои баландкӯҳ бе маҳдудият аз рӯи музди 
меҳнати моҳонаи кормандон амалӣ карда шавад. 
      Масалан: Аз маоши вазифавии шартан гирифташудаи яке аз кормандони 
ташкилоти ноҳияи Мурғоби Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бармеояд, 
ки ӯ дар як моҳ 2000 сомонӣ музди меҳнат мегирад, коэффитсиенти ноҳиявӣ – 
1,20 ва коэффитсиенти баландкӯҳӣ–1,30 буда, иловапулии умумӣ аз рӯи 
коэффитсиентҳо 1000 сомониро ташкил додааст: коэффитсиенти ноҳиявӣ 20%,  
2000 сомонӣ х 20%= 400 сомонӣ ва коэффитсиенти баландкӯҳӣ 30 %,  2000 
сомонӣ х 30 % = 600 сомонӣ.  



      Ҳамин тариқ, музди меҳнати корманд бо назардошти иловапулиҳо аз рӯи 
коэффитсиенти ноҳиявӣ ва коэффитсиенти баландкӯҳӣ 3000 сомонӣ дар як моҳ 
ташкил медиҳад.  
      Ба омӯзгори мактаби таҳсилоти миёнаи умумии деҳаи Советободи Ҷамоати 
деҳоти Сежди ноҳияи Роштқалъа тибқи тарификатсия музди меҳнати моҳона ба 
андозаи 728,0 сомонӣ муқаррар шудааст ва иловапулиҳои аз рӯи 
коэффитсиентҳо 364,0 сомониро ташкил медиҳад, деҳаи мазкур дар баландии 
зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. 
      Ба деҳаи мазкур тибқи замимаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 
майи соли 2014, №303 коэффитсиенти ноҳиявӣ 1,20 ва коэффитсиенти 
баландкӯҳӣ 1,30, ҷамъи коэффитсиентҳо 1,50 пешбинӣ шудааст.  
      Дар натиҷа, музди меҳнати омӯзгор бо назардошти иловапулиҳо аз рӯи 
коэффитсиенти ноҳиявӣ ва коэффитсиенти баландкӯҳӣ 1092,0 сомониро дар як 
моҳ ташкил додааст. 
      9. Пардохти иловапулӣ аз рӯи коэффитсиентҳо ба музди меҳнат дар доираи 
фонди музди меҳнати тасдиқшуда амалӣ карда мешавад. 
 
 
 
 
 
*Ҳамаи рақамҳои дар мисолҳо овардашуда намунавӣ мебошанд. 
  



 
 

Андозаи  
маблағи иловапулии коэффитсиентҳо, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 3 майи соли 2014, №303 «Дар бораи коэффитсиентҳои ноҳиявӣ, 
коэффитсиентҳо барои кор дар биёбон, ҷойҳои беоб ва ноҳияҳои баландкӯҳ»   
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ш. Хоруғ  20 фоиз 15 фоиз 35 фоиз 110 сомонӣ 38,5 сомонӣ 
н. Рӯшон  20 фоиз 15 фоиз 

18 фоиз 
20 фоиз 
30 фоиз 

35 фоиз 
38 фоиз 
40 фоиз 
50 фоиз 

110 сомонӣ 
110 сомонӣ 
110 сомонӣ 
Бе маҳдуд 

38,5 сомонӣ 
41,8 сомонӣ 
44,0 сомонӣ 

50 фоизи музди 
меҳнат 

н. Шуғнон  20 фоиз 15 фоиз 
18 фоиз 
20 фоиз 
30 фоиз 

35 фоиз 
38 фоиз 
40 фоиз 
50 фоиз 

110 сомонӣ 
110 сомонӣ 
110 сомонӣ 
Бе маҳдуд 

38,5 сомонӣ 
41,8 сомонӣ 
44,0 сомонӣ 

50 фоизи музди 
меҳнат 

н. Ишкошим  20 фоиз 15 фоиз 
18 фоиз 
20 фоиз 
30 фоиз 

35 фоиз 
38 фоиз 
40 фоиз 
50 фоиз 

110 сомонӣ 
110 сомонӣ 
110 сомонӣ 
Бе маҳдуд 

38,5 сомонӣ 
41,8 сомонӣ 
44,0 сомонӣ 

50 фоизи музди 
меҳнат 

н. Роштқалъа  20 фоиз 15 фоиз 
18 фоиз 
20 фоиз 
30 фоиз 

35 фоиз 
38 фоиз 
40 фоиз 
50 фоиз 

110 сомонӣ 
110 сомонӣ 
110 сомонӣ 
Бе маҳдуд 

38,5 сомонӣ 
41,8 сомонӣ 
44,0 сомонӣ 

50 фоизи 
музди меҳнат 

 

н. Дарвоз  20 фоиз 15 фоиз 
18 фоиз 
20 фоиз 

35 фоиз 
38 фоиз 
40 фоиз 

100 сомонӣ 38,5 сомонӣ 
41,8 сомонӣ 
44,0 сомонӣ 

н. Ванҷ  20 фоиз 15 фоиз 
18 фоиз 

35 фоиз 
38 фоиз 

110 сомонӣ 38,5 сомонӣ 
41,8 сомонӣ  

н. Мурғоб  20 фоиз 30 фоиз 50 фоиз Бе маҳдуд 50 фоизи музди 
меҳнат 

ш. Норак  15 фоиз - 15 фоиз 110 сомонӣ 16,5 сомонӣ 
ш. Роғун  15 фоиз - 15 фоиз 110 сомонӣ 16,5 сомонӣ 



н. Шамсиддини Шоҳин - 15 фоиз 
18 фоиз 

15 фоиз 
18 фоиз 

110 сомонӣ 16,5 сомонӣ 
19,8 сомонӣ 

н. Сангвор - 15 фоиз 
18 фоиз 

15 фоиз 
18 фоиз 

110 сомонӣ 16,5 сомонӣ 
19,8 сомонӣ 

н. Тоҷикобод - 15 фоиз 15 фоиз 110 сомонӣ 16,5 сомонӣ 
н. Лахш - 15 фоиз 

18 фоиз 
15 фоиз 
18 фоиз 

110 сомонӣ 16,5 сомонӣ 
19,8 сомонӣ 

н. Варзоб - 15 фоиз 
18 фоиз 

15 фоиз 
18 фоиз 

110 сомонӣ 16,5 сомонӣ 
19,8 сомонӣ 

н. Рашт - 15 фоиз 15 фоиз 110 сомонӣ 16,5 сомонӣ 
ш. Панҷакент - 15 фоиз 

18 фоиз 
20 фоиз 

15 фоиз 
18 фоиз 
20 фоиз 

110 сомонӣ 16,5 сомонӣ 
19,8 сомонӣ  
22,0 сомонӣ 

н. Айнӣ - 15 фоиз 
18 фоиз 
20 фоиз 

15 фоиз 
18 фоиз 
20 фоиз 

110 сомонӣ 16,5 сомонӣ 
19,8 сомонӣ  
22,0 сомонӣ 

н. Кӯҳистони Мастчоҳ - 15 фоиз 
18 фоиз 
20 фоиз 

15 фоиз 
18 фоиз 
20 фоиз 

110 сомонӣ 16,5 сомонӣ 
19,8 сомонӣ  
22,0 сомонӣ 

н. Деваштич - 15 фоиз 15 фоиз 110 сомонӣ 16,5 сомонӣ 
Ағбаҳо 

Шаҳристон,  
Анзоб,  
Хобуробод 

30 фоиз 30 фоиз Бе маҳдуд 30 фоизи 
музди меҳнат 

 

    Эзоҳ: 
     _________________________________________________________________ 
     - коэффитсиенти баландкӯҳӣ дар шаҳру ноҳияҳо бо назардошти ҷойршавии 
деҳот, шаҳрак ва деҳаҳо дар баландӣ аз сатҳи баҳр метавонад гуногун бошанд;  
      - дар ҳудуди деҳот, шаҳрак ва деҳаҳое, ки дар баландии зиёда аз 3000 метр аз 
сатҳи баҳр ҷойгир мебошанд, ҳисоб кардани коэффитсиентҳои ноҳиявӣ, 
коэффитсиент барои кор дар ноҳияҳои баландкӯҳ бе маҳдудият аз рӯи маоши 
вазифавии моҳонаи кормандон амалӣ карда шавад;  
     - ағбаҳои Шаҳристон, Анзоб ва Хобуробод, ки дар баландии зиёда аз 3000 
метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шудаанд, иловапулӣ аз рӯи коэффитсиенти 
баландкӯҳӣ ба андозаи 30 фоиз бе маҳдудият аз рӯи маоши вазифавии моҳонаи 
корманд ҳисобӣ карда шавад; 
      - андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи буҷети давлатӣ» барои соли дахлдори молиявӣ муқаррар карда 
мешавад.  
  
Дар Вазорати адлияи                                                             Дар Вазорати адлияи  
Ҷмуҳурии Тоҷикистон                                                         Ҷмуҳурии Тоҷикистон 
7 январи соли 2015, №256 «б»                                   29 январи соли 2019, №256 «в» 
ба қайди давлатӣ гирифта шудааст 
 


