
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
ҚАРОР  

 
Дар бораи Номгӯйи кормандони рӯзи кориашон ба меъёр 

гирифтанашудаи ташкилотҳои давлатӣ ва давомнокии рухсатии 
иловагии кормандони мазкур 

 
 

Мутобиқи моддаи 99 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад: 

1. Номгӯйи кормандони рӯзи кориашон ба меъёр гирифтанашудаи 
ташкилотҳои давлатӣ ва давомнокии рухсатии иловагии кормандони мазкур 
тасдиқ карда шавад (замима мегардад). 

2. Пардохти маблағи рухсатии меҳнатии иловагӣ барои кормандони рӯзи 
кориашон ба меъёр гирифтанашуда дар доираи фонди музди меҳнати 
ташкилотҳои давлатӣ амалӣ карда мешавад. 

 
    Раиси  
Ҳукумати Ҷумҳурии 
 Тоҷикистон                      Эмомалӣ Раҳмон 
 
аз 27 октябри соли 2020, №547  
ш. Душанбе 



 
Замима 

ба қарори Ҳукумати 
 Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 аз «27»октябри соли 2020, №547 
 

 
Номгӯйи кормандони рӯзи кориашон ба меъёр гирифтанашудаи 

ташкилотҳои давлатӣ ва давомнокии рухсатии иловагии 
 кормандони мазкур 

 
 

№  
Номгӯйи кормандон 

Давомнокии 
рухсатии иловагӣ 

ба кормандони 
рӯзи кориашон 

ба меъёр 
гирифтанашуда, 

бо рӯзҳои 
тақвимӣ 

1. Роҳбарон (сардорон, мудирон, директорон) –и 
ташкилотҳо ва муовинони онҳо  

12 

2. Сармуҳандисон, сарэнергетикҳо, сармеханикҳо, 
сартарроҳон, сармуҳаррирон, сариқтисодчиҳо, 
сармуҳосибон  

12 

3. Сардорони гурӯҳҳои хизматрасонии 
марказонидашудаи хоҷагидорӣ  

12 

4. Сардорони раёсатҳо ва муовинони онҳо, 
сардорони марказҳо ва муовинони онҳо 

12 

5. Директорон (мудирон)-и осорхонаҳо, расадхонаҳо, 
боѓҳо, боѓҳои ботаникӣ ва муовинони онҳо  

12 

6. Сардорон (мудирон)-и пойгоҳҳо, ошхонаҳо, 
дегхонаҳо, озмоишгоҳҳо, устохонаҳо, шуъбачаҳо, 
машқгоҳҳо, бахшҳо, бастҳо, минтақаҳо, коргоҳҳо, 
қисмҳо ва муовинони онҳо, сардорони ситодҳои 
мудофиаи гражданӣ ва бюроҳо  

12 

7. Мудирони китобхонаҳои видеоӣ, хобгоҳҳо, 
майдонҳои таҷрибавӣ, ниҳолхонаҳо, китобхонаҳо  

12 

8. Роҳбарони бадеӣ ва ансаблҳо 
 
 

12 

9. Сармутахассисон, мутахассисони пешбар ва 
мутахассисон, мушовирони ҳуқуқӣ, коршиносон, 
муҳандисон, технологҳо, агрономҳо, иқтисодчиён, 

11 



муҳосибҳо, муҳосибҳо-аудиторҳо, тафтишгарон, 
хазинадорҳо, истеҳсолкунандагон, муҳаррирон, 
коргардонҳо, роҳбарони студияҳо, гурӯҳҳо (аз рӯи 
намудҳои санъат ва ҳунарҳои мардумӣ), 
санъаткорон, дирижёрҳо, корректорҳо, 
хормейсстерон, рассомон, хореографҳо, ёварони 
хореографҳо, балетмейстрҳо, дирижёрҳо ва 
режисёрҳо, мухбирон, зоотехникҳо, духтурони 
байтор, нозирон, инструкторон, инструктрон - 
методистҳо, лоиҳакашон, лаборантҳо, методистҳо, 
тарҷумонҳо, барномасозон, равоншиносон, устоҳо, 
телеоператорҳо, тренерҳо  

10. Комендантҳо  10 
11. Ёрдамчиҳои роҳбари корхона  10 
12. Мудирони бойгонӣ, қабулгоҳ, баѓоҷхона, ҳуҷраҳои 

либоспӯшӣ, нуқтаҳои мошинаҳои чопӣ, ҷомашӯӣ, 
нуқтаҳои иҷора, анборҳо, хоҷагидорӣ, 
экспедитсияҳо 

10 

13. Маъмурон, бойгонишиносҳо, механикҳо, 
омордонҳо, техникҳо, посбонони экспонатҳо, 
роҳбаладон, ошпазҳо ва кормандони хӯроки 
умумӣ, пешхизматҳо 

10 

14. Вакилони таъминот, танзимгарон, операторони 
хадамоти танзимгарӣ, хаткашонҳо, челонгарон оид 
ба хизматрасонии шабакаҳои гармидиҳӣ, 
аксбардорон, наворбардорон, техникони алоқа, 
устоҳои барқ, кафшергарон, ҳарротон, боѓбонон, 
гулпарварон 

10 

15. Ронандагони нақлиёти хизматӣ, коргарони роҳ, 
механизаторони дараҷаи 1 ва 2  

10 

Эзоҳ: Корфармо вақти кории воқеии ҳар як кормандеро, ки дар шароити 
рӯзи кории ба меъёр гирифтанашуда фаъолият кардааст, ба ҳисоб мегирад.  

Ба кормандони дигари рӯзи кориашон ба меъёр гирифтанашуда, ки дар 
номгӯй пешбинӣ нагардидаанд, аз ҷониби ташкилотҳои давлатӣ рухсатии 
иловагӣ бо давомнокии 10 рӯзи тақвимӣ дода мешавад. 

 


