Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚАРОР
Дар бораи Номгӯйи соҳаҳо, истеҳсолот, кор, касб ва вазифаҳо (мансабҳо),
шароити пешниҳод ва давомнокии рухсатӣ барои собиқаи кории
давомнок
Мутобиқи моддаи 100 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Номгӯи соҳаҳо, истеҳсолот, кор, касб ва вазифаҳо (мансабҳо), шароити
пешниҳод ва давомнокии рухсатӣ барои собиқаи кории давомнок (минбаъд номгӯй) мутобиқи замима тасдиқ карда шавад.
2. Ба кормандоне, ки дар як соҳа ё дар як ташкилот муддати дароз кор
карда, дорои собиқаи кории давомнок мебошанд, аз ҷониби корфармо дар
мувофиқа бо намояндагони кормандон то 10 рӯзи тақвимӣ рухсатии иловагӣ
дода мешавад.
3. Корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо, новобаста аз шакли ташкилию
ҳуқуқӣ ва намуди фаъолият номгӯйи мазкурро мавриди роҳбарӣ ва истифода
қарор диҳанд.
4. Пардохти маблаѓи рухсатии меҳнатии иловагӣ барои собиқаи кории
давомнок дар доираи фонди музди меҳнати корхонаҳо, муассисаҳо ва
ташкилотҳо, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва намуди фаъолият, амалӣ
карда мешавад.
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Эмомалӣ Раҳмон

Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «27» апрели соли 2018, № 197
тасдиқ шудааст
Номгӯи соҳаҳо, истеҳсолот, кор, касб ва вазифаҳо (мансабҳо), шароити
пешниҳод ва давомнокии рухсатӣ барои собиқаи кории давомнок
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Номгӯи соҳаҳо, истеҳсолот, кор,
касб ва вазифаҳо (мансабҳо)
Ба кормандони бевосита дар истеҳсолот машғулбудаи
соҳаҳои зерин: саноати химия, нафту химия, коркарди
нафт,
химиявию
фармасевтӣ, микробиологӣ, саноати маҳсулоти
сохтмонӣ, нақлиёти автомобилӣ, хоҷагии роҳҳо,
нақлиёти обӣ, нақлиёти роҳи оҳан
Ба кормандонии соҳаи авиатсияи гражданӣ
Ба тракторчиҳо-мошинистҳо, устоҳои танзимгари
истеҳсолоти
кишоварзии
хоҷагиҳои
деҳқонӣ
(фермерӣ), ташкилотҳои дигари давлатӣ ва
ғайридавлатии кишоварзӣ
Ба кормандони корхонаҳои металлургияи сиёҳ,
металлургияи ранга, ташкилотҳои сохтмону васлгарӣ,
соҳаҳои дигари иқтисодиёт, ки бо сохтмони
корхонаҳои металлургии сиёҳ машғул мебошанд
Ба кормандоне, ки дар истеҳсолоти корхонаҳои зерин
машғули коранд: корхонаҳои ангишт, сланс, шифер,
саноати химияи кӯҳӣ, тавлиди неруи барқ, корҳои
сохтмонию васлгарии нақбҳо, қисмҳои ҳарбии
ёрирасони наҷотдиҳии кӯҳӣ дар корҳои зеризаминӣ
ва нақбканӣ
Ба кормандони хоҷагиҳои деҳқонӣ, (фермерӣ),
хоҷагиҳои ёрирасони ташкилотҳо ва ташкилотҳои
дигари давлатию ғайридавлатии бо чорводорӣ
машғулбуда
Ба кормандони корҳои сохтмонию васлгарӣ ва корҳои
сохтмонию таъмиркунии иншоот дар тамоми соҳаҳои
иқтисодиёт
Ба кормандони соҳаҳои зерин: саноат, сохтмон, алоқа,
кишоварзӣ ва нақлиёт
Ба кормандони ташкилотҳои ҷустуҷӯӣ-иктишофии
геологӣ, хадамоти обуҳавосанҷӣ ва мониторинги
ҳифзи муҳити зист
Ба кормандоне, ки бо назорати таҳлили дар соҳаи
ҳифзи муҳити зист, корҳои саҳроии истеҳсолоти
топографию геодезӣ ва заминсозӣ машғуланд

Давомнокии рухсатии
иловагӣ барои собиқаи
корӣ
Дар сурати 5, 10, 15 ва 20
сол будани собиқаи кории
давомнок,
ба
муҳлати
рухсатии меҳнатии асосии
ҳарсолаи пардохтшаванда
мувофиқан 3, 5, 7 ва 10 рӯзи
тақвимӣ
илова
карда
мешавад
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Ба кормандони соҳаҳои зерини нақлиёти роҳи оҳан:
раёсати роҳи оҳан, шуъбаҳои роҳи оҳан, корхонаҳо ва
воҳидҳои махсуси сохтории онҳо, ки бо ҳаракати
қатораҳо, бор кардан ва фаровардани борҳо, интиқоли
бору мусофирон, хизматрасонӣ ба мизоҷон дар
вокзали роҳи оҳан ва қатораҳо, муоинаи техникӣ ва
таъмири локомотиви қатораҳо, омодагардонии
вагонҳо барои боркунӣ, таъмир ва нигоҳдории роҳҳо
ва иншооти сунъӣ, таҷҳизоти техникии таъмини барқ,
бонгдиҳанда, ҳифозат ва алоқа алоқаманданд
Ба кормандони соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ:
ронандагони нақлиёти барқии шаҳрӣ, ронандагони
мошинҳои таъмини тозагии санитарии шаҳру,
шаҳракҳо, ронандагони автомобилҳои муассисаҳои
истифодабарии воситаҳои равшандиҳии берунӣ
Ба кормандони соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии
аҳолӣ
Ба дигар кормандони корхонаҳо, муассисаҳо ва
ташкилотҳо новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва
намуди фаъолият, ба истиснои хизматчиёни давлатӣ,
хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи
ҳуқуқ

