Њукумати Љумњурии Тољикистон
ҚАРОР
Дар бораи Тартиб ва шартњои пардохти
кўмакпулињо њангоми корношоямии муваққатї, њомиладорию
таваллуд ва кўмакпулињои оилавї
Мутобиқи моддаи 14(1) Қонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
суѓуртаи давлатии иљтимої" Њукумати Љумњурии Тољикистон қарор
мекунад:
Тартиб ва шартњои пардохти кўмакпулињо њангоми корношоямии
муваққатї, њомиладорию таваллуд ва кўмакпулињои оилавї тасдиқ
карда шавад (замима мегардад).
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Љумњурии Тољикистон

Эмомалї Рањмон

аз 14 октябри соли 2014 №630
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Замима
Бо қарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон
аз 14 октябри соли 2014, 630
тасдиқ шудааст

Тартиб
ва шартњои пардохти кўмакпулињо њангоми корношоямии
муваққатї, њомиладорию таваллуд ва кўмакпулињои оилавї
1. Муқаррароти умумї
1. Тартиби мазкур дар асоси талаботи моддаи 14(1) Қонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи суѓуртаи давлатии иљтимої" тањия гардида,
қоидањо ва шартњои пардохти кўмакпулињо барои корношоямии
мувакқатї, барои њомиладорї ва таваллуд ва кўмакпулињои оилавиро
ба шахсони суѓурташуда муайян менамояд.
2. Кўмакпулињо барои корношоямии муваққатї, барои њомиладорї ва
таваллуд ва кўмакпулињои оилавї бо тартиби умумї пардохт карда
мешаванд, агар њуқуқи шахси суѓурташуда барои гирифтани онњо дар
давраи кор пайдо шуда бошад.
3. Кўмакпулињо то ба кор дохил шудан ё баъди аз кор озод шудан дода
намешаванд, агар Тартиби мазкур њолати дигареро пешбинї накарда
бошад.
4. Кўмакпулињо дар њолате муқаррар ва пардохт карда мешаванд, ки
агар аз вақти барқарор гардидани коршоямї, муқаррар намудани маъюбї,
ба анљом расидани рухсатњ барои хомиладорї ва таваллуд ё таваллуди
кўдак на зиёда аз шаш моњ гузашта бошад.
5. Пардохти кўмакпулињо барои давраи гузашта (пурра ё қисман) бо
ташаббуси мақомоти ваколатдор (масалан дар натиљаи санљиши
дурустии муқаррар ва пардохт намудани кўмакпулињо) бо назардошти
риояи њамин мўњлат амалї карда мешавад.
6. Кўмакпулињо барои корношоямии муваққатї, барои њомиладорї ва
таваллуд ва кўмакпулињои оилавї аз љониби корфармо, аз њисоби
маблаѓњои андози иљтимої пардохт карда мешаванд.
7. Бо мақсади дуруст муқаррар ва пардохт намудани кўмакпулињо
барои корношоямии муваққатї, барои њомиладорї ва таваллуд ва
кўмакпулињои оилавї тибқи талаботи моддаи 21 Қонуни Љумњурии

Тољикистон "Дар бораи суѓуртаи давлатии иљтимої" дар корхонањо ва
ташкилоту муассисањо аз њисоби намояндаи корфармо,
кумитаи
иттифоқи касаба ё дигар мақоми намояндагии кормандон Комиссияи
суѓуртаи давлатии иљтимої таъсис дода мешавад ё шахси ваколатдор
интихоб карда мешавад.
2. Шартњо ва тартиби муқаррар намудани кўмакпулї
барои корношоямии муваққатї
8. Кўмакпулї барои корношоямии муваққатї ба кормандон дар
њолатњои зерин муқаррар карда мешавад:
- дар давраи беморие (ё осеб бардоштан), ки боиси гум кардани
қобилияти корї мегардад;
- дар давраи бемории аъзои оила, дар сурати зарурати нигоњубини ў;
- дар давраи карантин;
- дар давраи муваққатан ба кори дигар гузаронидан бо сабаби
бемории сил ва ё бемории касбї;
- њангоми протезкунонї бо љойгир намудан дар статсионари
муассисаи протезкунонию ортопедї.
9. Барои таъини кўмакпулї барои корношоямии муваққатї варақаи
корношоямї, ки бо тартиби муқарраргардида аз љониби муассисањои
тиббї дода шудааст, асос мебошад. Дигар њуљљатњо барои пардохти
кўмакпулї асос шуда наметавонанд. Дар сурати гум кардани варақаи
корношоямї кўмакпулї метавонад бо пешнињоди нусхаи он (дубликат), ки
аз љониби муассисаи тиббї тасдиқ гардидааст, дода шавад.
10. Ташхиси корношоямии муваққатии шањрвандон аз љониби
муассисањои тиббие, ки тибқи конунгузории Љумњурии Тољикистон
ваколатдор мебошанд, гузаронида мешавад.
11. Кўмакпулї барои корношоямии муваққатї аз рўзи аввали гум
кардани қобилияти корї то барқарор шудани он ё то аз љониби мақомоти
ваколатдор муқаррар намудани маъюбї, вале на бештар аз чор моњи
бемории пай дар пай пардохт карда мешавад.
12. Њангоми бемории сил кўмакпулї барои корношоямии муваққатї
барои давраи на бештар аз дувоздањ моњи пай дар пай пардохт карда
мешавад.
13. Кўмакпулї барои корношоямии муваққатї аз рўзи аввали аз даст
додани қобилияти корї то барқарор шудани он ё то муқаррар намудани
маъюбї дода мешавад, гарчанде ки њангоми мурољиат корманд аз кор
озод шуда бошад.
14. Дар мавриди муваққатан корношоям гардидан дар давраи бањс оид
ба масъалаи қонунї будани озодшавї аз кор, кўмакпулї барои
корношоямии муваққатї дар сурате дода мешавад, ки корманд дар кор
барқарор карда шавад. Дар ин њолат кўмакпулї аз рўзи қабули қарор дар
бораи ба кор барқарор намудани корманд дода мешавад.

15. Ба шахсоне, ки муассисањои таълимии тањсилоти олї ё миёнаи
касбї, аспирантура ё ординатураи клиникиро хатм намуда, дар асоси
роњхат бо тартиби муқарраршуда ба кор равон карда шудаанд, дар сурати
то оѓоз гардидани кор муваққатан корношоям гардидан, кўмакпулї аз рўзи
муайянгардида барои њозир шудан ба кор дода мешавад.
16. Њангоми муваққатан корношоям гардидан дар вақти ба љои кори
нав рафтан, кўмакпулї дар њолате дода мешавад, ки агар корманд дар ин
давра ба музди мењнат ё дигар пардохтњо барои хароїоти роњ њуқуқ
дошта бошад.
17. Њангоми осеби маишї бардоштан кўмакпулї барои корношоямии
муваққатї шурўъ аз рўзи шашуми корношоямї дода мешавад. Агар сабаби
осеб натиљаи њолати фавқуллода (заминларза, сел, сўхтор ва ѓ.) ё
нуқсони анатомї бошад, кўмакпулї бо тартиби умумї пардохт мешавад.
18. Њангоми мувақкатан корношоям гардидан дар давраи рухсатии
мењнатии њарсола (асосї ё иловагї), кўмакпулї барои њамаи рўзњои озод
будан аз кор, ки бо варақаи корношоямї тасдиқ шудаанд, дода мешавад.
19. Њангоми муваққатан корношоям гардидан дар давраи рухсатии
бемузд ё рухсатї барои нигоњубини кўдак кўмакпулї дода намешавад. Агар
корношоямї баъди ба анљом расидани рухсатии бемузд ё рухсатї барои
нигоњубини кўдак давом ёбад, кўмакпулї аз рўзе, ки корманд бояд ба кор
шурўъ намояд, дода мешавад.
20. Њангоми рухсатї барои нигоњубини аъзои бемори оила кўмакпулї
барои корношоямии муваққатї дар њолате дода мешавад, ки агар
набудани нигоњубин ба њаёт ва саломатии бемор хатар тањдид намояд
ва љойгир намудани ў дар беморхона аз рўи нишондодњои тиббї
ѓайриимкон буда, дар байни аъзои оила шахси дигари қобили беморро
нигоњубин кардан набошад (зани хонакор аъзои оила ба њисоб
намеравад). Дар мавриди бемор шудани кўдаки то синни дусола кўмакпулї
ба модари ў, новобаста аз будан ё набудани дигар аъзои оила, ки
қобилияти нигоњубинро дорад, дода мешавад.
Кўмакпулї барои нигоњубини аъзои бемори оила барои на зиёда аз се
рўзи тақвими дода мешавад. Дар њолатњои истисної вобаста аз вазнинии
беморї ва вазъи маишии оила, пардохти кўмакпулї метавонад ба мўњлати
на зиёда аз њафт рўзи тақвимї давом дода шавад.
Кўмакпулњ барои нигоњубини кўдаки бемори то синни чордањсола
барои давраи ба нигоњубин мўњтољ будани кўдак, вале на зиёда аз
чордањ рўзи тақвимї дода мешавад.
Кўмакпулї ба яке аз волидайн ё дигар хешованди кўдаки бемор, ки
барои дар статсионар бо кўдак њамроњ будан аз кор муваққатан озод
шудааст, барои тамоми давраи дар статсионар будани он дода мешавад.
Кўмакпулї ба шахси коргар барои нигоњубини кўдаки то синни сесола ё
кўдаки маъюби то синни њаждањсола дар сурате дода мешавад, ки модари
кўдак бемор буда, кўдакро нигоњубин карда наметавонад.

Ба кормандоне, ки дар рухсатии навбатї (иловагї), рухсати барои
нигоњубини кўдак ё рухсатии бемузд мебошанд, кўмакпулии дар банди
мазкур пешбинишуда дода намешавад.
Кўмакпулї барои нигоњубини кўдаки бемори то синни њафтсола ба яке
аз волидайн (дигар намояндаи қонунї) ё аъзои дигари оила барои давраи
табобати амбулаторї ё якљоя бо кўдак дар муассисаи статсионарї барои
беморон, барои давраи на зиёда аз чордањ рўз дода мешавад.
21. Кўмакпулї барои корношоямии муваққатї дар давраи карантин дар
њолате дода мешавад, ки корманд дар натиљаи ињота шудан аз тарафи
шахсони
гирифтори бемории гузаранда, аз љониби мақомоти
ваколатдори санитарию эпидемологї аз кор муваққатан озод шуда бошад.
22. Агар корманд дар натиљаи бемории сил ё бемории касбї дар љои
кори худ муваққатан қобилияти кориро аз даст дода бошад, аммо бе
халалдор сохтани рафти табобат метавонад кори дигареро иљро намояд,
бо хулосаи Комиссияи машваратии тиббї ё агар чунин комиссия таъсис
дода нашуда бошад, дар асоси хулосаи табиби муолиљавї, ки аз
љониби сардухтури муассисаи тиббї тасдиқ мешавад, ба он кор
гузаронида мешавад. Гузариш аз љониби маъмурияти корхона дар
мувофиқа бо кумитаи иттифоқи касаба амалї мегардад.
Агар музди мењнат барои иљрои коре, ки корманд ба он гузаронида
шудааст, аз музди мењнат барои кори пештара камтар бошад, кўмакпулї
барои њамаи давраи гузариш дар асоси варақаи корношоямї, вале на зиёда
аз ду моњ дода мешавад. Кўмакпулї аз рўи қоидањои умумї њисоб шуда, ба
андозае пардохт карда мешавад, ки дар якљоягї бо маош барои корњои
иїрошуда аз музди мењнати кори пештара зиёд набошад.
Дар ин маврид, ба корманде, ки бо сабаби бемории касбї ба кори дигар
гузаронида шудааст, кўмакпулї дар сурате дода мешавад, ки тибқи
қонунгузорї ў ба пардохти фарқияти музди мењнати пештара ва аз нав
муайянгардида аз љониби корхона њуқуқ надошта бошад.
Агар аз љониби маъмурият кори дигар дар мўњлати дар варақаи
корношоямї дарљгардида пешнињод нагардад, барои рўзњои бо ин
сабаб гузашта кўмакпулї дар асосњои умумї дода мешавад.
23. Дар мавриди љойгир намудани корманд дар статсионари корхонаи
протезию ортопедї кўмакпулї барои корношоямии муваққатї барои
тамоми давраи будубош дар статсионар бо назардошти ваққти рафту
омад ба он дода мешавад.
24. Ба кормандони дар корњои мавсимї ва муваққатї машѓулбуда,
кўмакпулњ барои корношоямии муваққатї дар натиљаи осеби мењнатї ё
бемории касбњ дар асосњои умумњ, бо сабабіои дигар бошад, ба мўњлати
на зиёда аз њафтоду панї рўз дода мешавад. Дар ин мўњлат кўмакпулњ
танњо барои рўзњои корњ пардохт мегардад.
25. Ба маъюбоне, ки кор мекунанд, кўмакпулњ барои корношоямии
муваѕѕатњ, ба истиснои њолатіои осеби меінатњ ё бемории касбњ, барои

давраи на зиёда аз ду моіи пайдарпай ва на зиёда аз се моі дар давоми
соли таѕвимњ дода мешавад.
26. Ба маъюбони машљули кор, ки маъюбњ бо сабаби садама дар
Нерўгоіи барѕи атомии Чернобил ва барѕарор намудани оѕибатіои он
муѕаррар шудааст, инчунин ба маъюбон аз бемории сил (мавриди
шиддат гирифтани беморњ), ба истиснои іолатіои осеби меінатњ ё
бемории касбњ, кўмакпулњ барои корношоямии муваѕѕатњ на зиёда аз
чор моіи пайдарпай ва на зиёда аз панї моі дар давоми соли таѕвимњ дода
мешавад.
27. Агар корношоямии муваѕѕатии маъюбе, ки кор мекунад бар асари
осеби меінатњ ё бемории касбњ рўй дода бошад, кўмакпулњ то барѕарор
шудани саломатњ ё то муѕаррар намудани маъюбњ дар натиїаи осеби
меінатњ ё бемории касбњ дода мешавад.
28. Ба маъюбоне, ки кор мекунанд (ба истиснои маъюбони гирифтори
бемории сил), мавриди фарорасии корношоямии муваѕѕатњ дар натиїаи
бемории сил кумакпулњ барои корношоямии муваѕѕатњ то барѕарор
шудани саломатњ ё аз нав дида баромадани гурўіи маъюбњ, вале на зиёда
аз даі моіи пайдарпай ва на зиёда аз дувоздаі моі дар давоми ду соли
таѕвимњ дода мешавад.
Ба кормандоне, ки дар натиїаи бемории сил маъюб дониста шудаанд,
дар мавриди шиддат гирифтани ин
беморњ
кўмакпулњ
барои
корношоямии муваѕѕатњ барои давраи на зиёда аз чор моіи пай дар пай ва
на зиёда аз панї моі дар давоми як соли таѕвимњ дода мешавад.
29. Дар мавриди фарорасии корношоямњ дар давраи муваѕѕатан ѕатъ
гардидани кор, їамъомадіои омўзишии іарбњ, рухсатии иловагие, ки бо
сабаби таісил дар муассисаіои таълимњ бе дуршавњ аз истеісолот рўй
медиіад,
кўмакпулњ барои корношоямии муваѕѕатњ аз рўзе дода
мешавад, ки корманд баъди анїоми ин давраіо бояд ба кор шурўъ намояд.
30. Дар сурати рўй додани корношоямњ дар даврае, ки корманд бо
сабаби барканор кардан аз кор (вазифа) бо ѕатъ намудани пардохти музди
меінат фаъолият накардааст,
кўмакпулњ дода намешавад. Агар
корношоямњ баъди иїозат ба кор додан давом диіад, кўмакпулњ аз рўзе,
ки корманд бояд ба кор шурўъ мекард, дода мешавад.
31. Кўмакпулњ барои корношоямии муваѕѕатњ дар іолатіои зерин дода
намешавад:
- барои гузаронидани муоинаи тиббии даврии кормандон, ки
ѕонунгузорњ пешбинњ намудааст, инчунин іангоми даъват ба хизмати
іарбњ, аз їумла бо їойгир намудан дар статсионари муассисаи табобатњ;
- ба кормандоне, ки дидаю дониста їиіати саркашњ аз кор ва ё дигар
ўідадориіо ба саломатии худ зарар расонидаанд ва ё худро бемор вонамуд
кардаанд (іаннотњ). Маблаљіои кўмакпулии ѕаблан ба оніо
пардохтшуда бо тартиби судњ ситонида мешаванд;

- дар мавриди рўй додани корношоямњ бо сабаби беморњ ё осеб
бардоштан дар натиїаи мастњ, нашъамандњ ё истеъмоли маводи
психотропњ;
- ба кормандоне, ки корношоямии оніо дар натиїаи бардоштани осеб
іангоми іуѕуѕвайронкунњ рўй дода бошад;
- барои давраи табобати маїбурњ бо ѕарори суд (ба истиснои
беморони рўіњ);
- дар мавриди дар іабси пешакњ будан ё дар давраи гузаронидани
ташхиси судии тиббњ ва судию психиатрњ.
32. Андозаи кўмакпулиіо барои корношоямии муваѕѕатњ мувофиѕи
моддаи 12 Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон "Дар бораи суљуртаи давлатии
иїтимоњ" муѕаррар карда мешавад.
3. Шартіо ва тартиби муѕаррар намудани
кўмакпулњ барои іомиладорњ ва таваллуд
33. Барои таъини кўмакпулњ барои іомиладорњ ва таваллуд вараѕаи
корношоямї, ки бо тартиби муѕарраргардида дода шудааст асос мебошад.
Дигар іуїїатіо барои пардохт асос шуда наметавонанд. Дар сурати гум
кардани вараѕаи корношоямї кўмакпулї аз рўи нусхаи он (дубликат), ки
аз їониби муассисаи тиббї тасдиѕ гардидааст, дода мешавад.
34. Кўмакпулї њангоми њомиладорї ва таваллуд ба занони суѓурташуда
мутаносибан барои 140 рўзи таѕвимї пардохта мешавад. Дар сурати
таваллуди душвор, кўмакпулї барои 156 рўзи таѕвимї ва њангоми
таваллуди ду ё бештар аз он кўдак барои 180 рўзи таѕвимї пардохт карда
мешавад.
35. Њангоми додани рухсатњ барои њомиладорї ва таваллуд дар
давраи бањс оид ба дурустии аз кор озод кардан, кўмакпулї дар мавриди
барѕарор намудан дар їои кор дода мешавад. Дар ин маврид, кўмакпулї
барои давраи рухсатњ барои њомиладорњ ва таваллуд аз рўзи
баровардани ѕарор оид ба барѕарор намудан дар кор дода мешавад.
36. Дар сурати пешнињод намудани рухсатї барои њомиладорї ва
таваллуд дар вақти рухсатии њарсола (асосї ё иловагї) кўмакпулї барои
іомиладорњ ва таваллуд барои њамаи рўзњои рухсатњ, ки бо варақаи
корношоямњ тасдиѕ шудаанд, дода мешавад.
Дар сурати пешниіод намудани рухсатњ барои іомиладорњ ва таваллуд
дар ваѕти рухсатии пардохтшаванда барои нигоіубини кўдак, бо интихоби
зан, барои давраи гирифтани кўмакпулњ барои нигоіубини кўдак ба ў як
намуди кўмакпулњ, ё кўмакпулњ барои іомиладорњ ва таваллуд ё
кўмакпулњ барои нигоіубини кўдак пардохт мешавад.
37. Дар сурати пешниіод намудани рухсатњ барои іомиладорњ ва
таваллуд дар даврае, ки зан бо сабаби барканор кардан аз кор (вазифа)
музди меінаташ пардохт карда нашудааст, кўмакпулњ дода намешавад.
Агар рухсатњ барои іомиладорњ ва таваллуд баъди иїозат ба кор низ

давом дода шавад, кўмакпулњ аз рўзе дода мешавад, ки зан бояд ба кор
шурўъ намояд.
38. Іангоми исѕоти іамли љайриихтиёр ё таваллуди бармаіал, ки баъд
аз гузаштани 196 рўзи іомиладорњ ба амал омадааст, кўмакпулњ барои
іомиладорњ ва таваллуд дар асосіои умумњ дода мешавад.
39. Барои давраи мавриди іабси пешакњ ѕарор доштан, барои давраи
гузаронидани ташхиси судии тиббњ ва барои давраи табобати маїбурњ
бо ѕарори суд кўмакпулњ барои іомиладорњ ва таваллуд дода намешавад.
40. Шахсони суљурташуда, ки кўдакони навзодро аз таваллудхона
фарзанд хондаанд ва ё васигии оніоро ба ўіда гирифтаанд, ба рухсатии
іомиладорњ ва таваллуд барои давраи іафтод рўзи баъди таваллуди кўдак
дар асосіои умумњ іуѕуѕ доранд.
41. Кўмакпулњ барои іомиладорњ ва таваллуд бо тартиби
муѕаррарнамудаи моддаи 13 Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон "Дар бораи
суљуртаи давлатии иїтимоњ" барои тамоми давраи рухсатњ, ки ба зан ба
сабаби іомиладорњ ва таваллуд дода мешавад, сарфи назар аз он ки чанд
рўзи рухсатњ ба давраи пеш ва пас аз таваллуд рост омадааст, пардохт
карда мешавад.

4. Шартіо ва тартиби муѕаррар намудани кўмакпулиіои оилавњ
42. Кўмакпулии оилавии якваѕта бинобар таваллуди кўдак дар асоси
Тартиби
мазкур
іангоми таваллуди кўдаки (кўдакони) шахси
суљурташуда дода мешавад.
43. Шахсони суљурташуда, ки кўдакони навзодро аз таваллудхона
фарзанд хондаанд ва ё васигии оніоро ба ўіда гирифтаанд, ба кўмакпулии
оилавии якваѕта іуѕуѕ доранд.
44. Іангоми ду ва ё зиёда кўдак таваллуд кардан, кўмакпулии
оилавии якваѕта барои таваллуди хар як кўдак дар алоіидагњ бо
дарназардошти кўдаки чандум буданаш дар оила дода мешавад. 45.
Барои кўдаке, ки аз батни модар мурда таваллуд шудааст, кўмакпулии
оилавии якваѕта дода намешавад.
46. Іангоми ду ва ё зиёда кўдак таваллуд кардан, кўмакпулњ барои
нигоіубини іар як кўдак дар алоіидагњ то расидани оніо ба синни
якунимсолагњ дода мешавад.
47. Кўмакпулиіои оилавњ ба андозаіои дар моддаи 14 Ѕонуни
Їуміурии Тоїикистон "Дар бораи суљуртаи давлатии иїтимоњ"
муѕарраршуда
таъину пардохт карда мешаванд.
5. Тартиби њисоби кўмакпулињо барои корношоямии
муваққатї ва барои њомиладорї ва таваллуд

48. Кўмакпулињо барои корношоямии муваққатї ва барои њомиладорї
ва таваллуд бо тартиби муқаррарнамудаи қарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 1 июни соли 2007, №313 "Дар бораи тасдиқи Қоидањои
њисобкунии музди миёнаи мењнат барои пардохти рухсатињои
мењнатї, кўмакпулї дар вақти аз кор рафтан, кўмакпулї барои
корношоямии муваққатї ва дигар њолатњое, ки ба пардохти музди
миёнаи мењнат алоқаманданд" њисоб карда мешаванд.
6. Тартиби муқаррар ва пардохт намудани кўмакпулињо
барои корношоямии муваққатї, барои њомиладорї ва
таваллуд ва кўмакпулињои оилавї
49. Кўмакпулињо барои корношоямии муваққатї, барои њомиладорї ва
таваллуд ва кўмакпулињои оилавї дар љои кори асосии корманд (дар љое,
ки дафтарчаи мењнати ба қайд гирифта шудааст) аз њисоби маблаѓњои
андози иљтимої пардохт карда мешаванд.
Дар њолате, ки муқаррар намудани кўмакпулї баррасии машваратиро
тақозо намояд (њангоми осеби мењнатї, беморињои касбї, рад намудани
додани кўмакпулї ва дигар њолатњои бањснок) масъала аз љониби
Комиссияи суѓуртаи давлатии иљтимої, ки бо тартиби муқаррарнамудаи
қонунгузории Љумњурии Тољикистон дар корхона таъсис дода
шудааст, баррасї ва њал карда мешавад.
50. Кормандон варақаи корношоямиро ба маьмурияти корхона баъд аз
ба охир расидани корношоямии муваққатњ, дар рўзи баромадан ба кор
пешнињод менамоянд. То лањзаи пардохти навбатии музди мењнат,
агар корношоямї њанўз идома дошта бошад, варақаи корношоямї
метавонад барои пардохт пешнињод гардад.
51. Њангоми фарорасии корношоямии муваққатї дар натиљаи
љароњати мењнатї кўмакпулї дар сурати мављуд будани санади
дахлдор оид ба тасдиқи њодисаи нохуш дар истењсолот дода мешавад.
52. Корношоямии муваққатї дар натиљаи осеби мењнатї фарорасида
њисоб мешавад, агар њодисаи нохуш дар њолатњои зерин рўй дода бошад:
- агар њодисаи нохуш дар вақти иљрои ўњдадорињои мењнатї (аз
љумла дар сафари хизматї), иљрои ягон амал ба фоидаи корхона;
- њангоми ба кор рафтан ё аз кор омадан;
- дар њудуди корхона ё љои дигари корї дар давоми кор (бо
назардошти танаффусњо), дар вақти барои ба тартиб даровардани
таљњизоти истењсолї, либос ва ѓайра пеш аз кор ё баъди кор;
- дар њудуди корхона ё љои дигари кори дар давоми кор (бо
назардошти танаффусњо), агар дар он љой будан ба тартиби қоидањои
дохилњ мухолифат накунад;
- њангоми иљрои ўњдадорињои давлатї ё љамъиятї, инчунин њангоми
иљрои супоришњои мақомоти давлатї, касбї ё љамъиятие, ки бо тартиби

муқарраргардида ба қайд гирифта шуда бошанд, новобаста аз он ки
супоришњои мазкур бо кори асосї алоқаманд набошанд;
- њангоми иљрои қарзи шаірвандї оид ба наљоти њаёти инсон,
муіофизати моликияти давлатї ва љамъиятї, моликияти шаірвандон ва
тартиботи іуқуқї.
53. Бемориіои касбњ дар мавриди муқаррар намудани кўмакпулњ барои
корношоямњ, бсмориіое іисобида мешаванд, ки бо тартиби
муѕаррарнамудаи
ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон тасдиқ гардидаанд.
54. Варақаіои корношоямии маблаљашон пардохтшуда ва варақаіое, ки
маблаљ барои оніо пардохт намегардад, инчунин дигар іуљљатіои барои
пардохти кўмакпулиіо пешниіодшуда (маълумотномаіо, санадіо, варақаіои
бозгаштњ ба роіхатіо ва љайра) дар муіосиботи корхона аз дигар
іуїїатіои хароїотњ їудо нигаі дошта мешаванд.
55. Кўмакпулњ барои корношоямии муваққатњ дар мўілатіои барои
пардохти музди меінат муқарраршуда дода мешавад. Дар іолате, ки
пардохти кўмакпулњ якїоя бо музди меінат имконнопазир бошад,
метавонад дар асоси расиди хароїотии алоіида пардохт карда шавад.
56. Барои давраи рухсатњ барои іомиладорї ва таваллуд кўмакпулї то
таваллуди кўдак, новобаста аз шумораи рўзіои истифодакардаи воқеии он
дода мешавад.
57. Барои гирифтани кўмакпулии яквақта барои таваллуди кўдак
волидайни
мурољиатнамуда,
дар
баробари
дигар
њуљљатњо
маълумотномаро дар бораи таваллуди кўдак, ки мақомоти сабти асноди
њолати шањрвандї додааст, пешнињод менамояд.
Дар сурати гум кардани маълумотнома дар бораи таваллуди кўдак
кўмакпулї метавонад дар асоси нусхаи он (дубликат), ки бо тартиби
муқарраршуда аз љониби мақомоти сабти асноди њолати шањрвандї
тасдиқ шудааст, бо пешнињоди маълумотнома аз љои кори (тањсили)
волидайни дигар дар бораи нагирифтани ин кўмакпулї дода шавад.
58. Њангоми барњамдињии корхона ё фавти шахси суѓурташуда
кўмакпулињо барои корношоямии муваққатї, барои њомиладорї ва
таваллуд ва кўмакпулињои оилавї бо тартиби муқаррарнамудаи моддаи
18 Қонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи суѓуртаи давлатии
иљтимої" пардохт карда мешаванд.
59.Маблаѓњои
барзиёд
пардохтшудаи
кўмакпулињо
барои
корношоямии муваққатї, барои њомиладорї ва
таваллуд ва
кўмакпулињои оилавї дар сурате аз гирандагони онњо боздошт
мегарданд, ки пардохти онњо дар натиљаи ба хатогї роњ додан дар
мавриди њисоб ё дар натиљаи пешнињоди њуљљатњои носањењ рўй дода
бошанд. Дар ин маврид, боздошт аз маблаѓњои кўмакпулињои минбаъд
пардохтшаванда ё аз музди мењнат амалї карда мешавад.

Дар њама њолатњо маблаѓи боздошти яквақта наметавонад аз бист
фоизи пардохти ба корманд амалишаванда зиёд бошад. Боздошт тавассути
сохтори дахлдори корхона амалї карда мешавад.
60. Агар корманд то давраи ошкор гардидани њолати барзиёд пардохт
намудани маблаѓњои кўмакпулї дар корхона кор накунад, ин маблаѓњо аз
љониби ў бозпас гардонида мешаванд. Дар сурате, ки корманд маблаѓњои
зиёд пардохтшударо ба таври ихтиёрї бозпас нагардонад, дар ин маврид
маблаѓњо бо тариқи судї баргардонида мешавад.
61. Дар мавриди фавти яке аз волидайн кўмакпулї барои корношоямии
муваққатї, барои њомиладорї ва таваллуд ва кўмакпулии оилавии ба ў
қаблан муқарраршуда ба волидайни дигар ё шахсоне дода мешавад, ки бо
пешнињоди њуљљатњои тасдиқкунандаи хешутаборї бо фавтида ва
дар таъминоти ў қарор доштан мурољиат намоянд.
62. Кўмакпулињо метавонанд дар асоси ваколатнома, ки бо тартиби
муқаррарнамудаи қонунгузории Љумњурии Тољикистон дода шудааст,
пардохт карда шаванд.
7. Масъулият барои њисоб ва харољоти мақсадноки
маблаѓњои кўмакпулињо барои корношоямии муваққатї,
барои њомиладорї ва таваллуд ва кўмакпулињои оилавї
63. Роњбар, сармуњосиби корхона барои њисоб ва харољоти
мақсадноки маблаѓњои пардохтшавандаи кўмакпулињо масъул буда,
тибқи қонунгузории Љумњурии Тољикистон љавобгар мебошанд.
64. Харољотњои вобаста ба пардохти кўмакпулињое, ки бар хилофи
муѕаррароти Тартиби мазкур сурат гирифта, ба мақомоти ваколатдори
давлатї оид ба суѓуртаи давлатии иљтимої зиёни молиявї расидааст, ба
њисоби маблаѓњои суѓуртаи давлатии иљтимої дароварда намешаванд ва
аз њисоби корхона ситонида мешаванд
65. Корхонањо ва ташкилоту муассисањо вазифадоранд, ки њар семоња
бо тартиби муқарраршуда дар бораи харољоти маблаѓњо аз њисоби
андози иљтимої љињати пардохти кўмакпулињо ба мақомоти
ваколатдори давлатї оид ба суѓуртаи давлатии иљтимої ва нафақа
њисобот пешнињод намоянд.
8. Назорат аз рўи дуруст њисоб ва пардохт намудани
кўмакпулињо барои корношоямии муваққатї, барои
њомиладорї ва таваллуд ва кўмакпулињои оилавї
66. Назорат аз рўи дуруст њисоб ва пардохт намудани кўмакпулињо
барои корношоямии мувакқатї, барои њомиладорї ва таваллуд ва
кўмакпулињои оилавї дар корхонаву муассисањо аз љониби сохтори
мақомоти ваколатдори давлатї оид ба суѓуртаи иљтимої ва дигар

мақомоти давлатї, ки тибқи қонунгузории Љумњурии Тољикистон
ваколатдор мебошанд, амалї карда мешавад.

