
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
ҚАРОР  

 
Дар бораи андозаи иловапулӣ барои якҷоякунии касбҳо (вазифаҳо), 

васеъ шудани доираи хизматрасонӣ (зиёд шудани ҳаҷми корҳои 
иҷрошаванда) ё иҷрои уҳдадориҳои корманди муваққатан ба кор 

ҳозирнабуда барои ташкилотҳои аз буҷети давлатӣ 
маблағгузоришаванда 

 
Мутобиқи моддаи 152 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад: 
1. Иловапулӣ барои якҷоякунии касбҳо (вазифаҳо), васеъ шудани доираи 

хизматрасонӣ (зиёд шудани ҳаҷми корҳои иҷрошаванда) ё иҷрои уҳдадориҳои 
корманди муваққатан ба кор ҳозирнабуда барои ташкилотҳои аз буҷети 
давлатӣ маблағгузоришаванда ба андозаҳои зерин муқаррар карда шавад: 

- 30 фоизи музди меҳнати (маоши) корманди ба кор ҳозирнабуда ҳангоми 
ба зиммаи як корманд вогузор намудани уҳдадориҳои меҳнатии ӯ; 

- 15 фоизи музди меҳнати (маоши) корманди ба кор ҳозирнабуда ба ҳар як 
корманд, ҳангоми ба зиммаи ду корманд вогузор намудани уҳдадориҳои 
меҳнатӣ. 

2. Якҷоякунии касбҳо (вазифаҳо), васеъ шудани доираи хизматрасонӣ 
(зиёд шудани ҳаҷми корҳои иҷрошаванда) ё иҷрои уҳдадориҳои корманди 
муваққатан ба кор ҳозирнабуда тадбири муваққатӣ буда, он аз муҳлатҳои 
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд буда 
наметавонад. 

3. Ба кормандоне, ки якҷоякунии касбҳо (вазифаҳо), васеъ шудани доираи 
хизматрасонӣ (зиёд шудани ҳаҷми корҳои иҷрошаванда) ё уҳдадориҳои 
корманди муваққатан ба кор ҳозирнабударо иҷро менамоянд, мукофотпулӣ 
танҳо аз ҷойи кори (вазифаи) асосӣ иҷозат дода мешавад. 

4. Якҷоякунии касбҳо (вазифаҳо) ё иҷрои уҳдадориҳои корманди 
муваққатан ба кор ҳозирнабуда дар доираи вазифаи баробар ва ё вазифаи паст 
амалӣ карда мешавад. 

5. Якҷоякунии касбҳо (вазифаҳо) ё иҷрои уҳдадориҳои корманди 
муваққатан ба кор ҳозирнабудаи вазифаи баландтар ба корманди вазифаи 
пасттар ба шарти мутобиқ будани корманд ба талаботи тахассусии корманди 
муваққатан ба кор ҳозирнабуда амалӣ карда мешавад. 

6. Якҷоякунии касбҳо (вазифаҳо) ё васеъ шудани доираи хизматрасонӣ 
(зиёд шудани ҳаҷми корҳои иҷрошаванда) бо қарори (фармоиши) корфармо ба 
расмият дароварда мешавад. 

7. Иловапулӣ барои якҷоякунии касбҳо (вазифаҳо), васеъ шудани доираи 
хизматрасонӣ (зиёд шудани ҳаҷми корҳои иҷрошаванда) ё иҷрои уҳдадориҳои 
корманди муваққатан ба кор ҳозирнабуда барои ташкилотҳои аз буҷети 
давлатӣ маблағгузоришаванда дар доираи маблағҳои фонди музди меҳнати 
тасдиқшуда амалӣ карда мешавад. 



8. Вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Вилояти 
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои 
ҷумҳурӣ, корхона, муассиса ва дигар ташкилотҳои аз буҷети давлатӣ 
маблағгузоришаванда иҷрои талаботи қарори мазкурро таъмин намоянд. 
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