
«Мувофиқа карда шуд»                                                           «Тасдиқ мекунам » 

Раиси Иттифоқи касабаи литсей                                         Директори литсей- 

_________  Акимбекова С. Н                                                интернати Президентї 

«____»  _____________ 2020-2023                                     ______ Исмоилзода  Б.М. 

                                                                                    «____»  _____________ 2020 – 2023 

 

 

 

 

Шартномаи коллективии байни Кумитаи 

иттифоқи касабаи литсей-интернати Президентї 

Љумҳурии Тољикистон ва маъмурияти литсей-

интернати Президентї барои солҳои 2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Душанбе-2020 

 



Шартномаи коллективии  

байни Кумитаи иттифоқи касабаи литсей-интернати Президентии Љумҳурии 

Тољикистон ва маъмурияти литсей-интернати Президентї барои солҳои 2020-2023 

1.Ќоидаҳои умумї. 

1.1  Шартномаи коллективии мазкур байни имаъмурияти литсей-интернати Љумҳурии               

Тољикистон, ки минбаъд «Корфармо» номида мешавад ва коллективии меҳнатї дар 

шахсияти раиси Кумитаи иттифоқи касабаи кормандони литсей-интернати 

Президентї, ки номи «Кумитаи иттифоқи касаба»-ро ммегирад, ба муҳлати 3 сол 

баста мешавад. 

1.2 Шартномаи коллективї дар асоси қонун «Дар бораи шарикии иљтимої, 

созишномаҳо ва шартномаҳои коллективї», «Кодекси меҳнати Љумҳурии 

Тољикистон», «Дар бораи муҳофизати меҳнат»-и  Љумҳурии Тољикистон , созишномаи 

генералии байни Ҳукумати Љумҳури Тољикистон, Федератсияи иттифоқҳои касабаи 

мустақили Тољикистон ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқи Љумҳурии Тољикистон 

таҳия карда шудааст. 

1.3  Шартнома барои солҳои 2020-2023 баста шуда, то баста шудани шартномаи 

навбатї ё таѓйир додани он амал мекунад. 

1.4 Иљрои шартномаи мазкур ҳатмист ва ҳељ кадом аз тарафҳо то ба охир расидани 

мўҳлати шартнома ҳуқуқ надорад, ки бо тартиби яктарафа аз уҳдадориҳои ба зимма 

гирифтааш даст кашад. 

15. Шартнома кафолати ҳифзи иљтимої ва саломатии кормандро ҳангоми иљрои 

вазифаҳои ба ўҳдаи ў гузошташуда, инчунин љавобгарии фардии ҳар як кормандро 

дар ҳалли вазифаҳои муайяннфмудаи «Корфармо» ва босифат иљро намудани корҳои 

банақшагирифташударо муқаррар менамояд. 

1.6 Кафолатҳое, ки барои кормандон лар шартномаи коллективї муқаррар карда 

шудааст дар ҳолати пеш аз мўҳлат қатъ гардидани ҳамин шартнома мувофиқи 

талаботи моддаи 23-Ќонуни Љумҳурии Тољикистон  «Дар бораи шарикии иљтимоии 

созишномаҳо ва шартномаҳои коллективї» амалї карда мешавад. 

2.Ўҳдадоиҳо ва масъулияти тарафҳо. 

Бамақсади ба амал баровардани шартномаи мазкур тарафҳо  ўҳдадоранд: 

2.1 Кафолатҳои ҳуқуқї, меҳнатї ва иљтимоии кормандонро, ки муайян кардааст, 

ҳадди ақал шуморанд. 

2.2 «Корфармо» ва «Кумитаи иттифоқи касаба» ҳангоми бастани Шартномаи 

коллективї онро ба асос мегиранд, ки Кумитаи иттифоқи касаба ба корфармо барои 

баланд бардоштани самаранокии литсей ва ҳифзи иљтимоии кормандон мувофиқи 

қоида ва талаботи шартномаи мазкур ёрї мерасонад. 

2.3  Роҳбарияти литсей барои дастрас кардани санадҳои меъёрї-ҳуқуқї, дастурҳои 

дохили идоравї, дастурҳои методї муттасадї мебошад. 

2.4 «Корфармо» ва «Кумитаи иттифоқи касаба» ҳангоми бастани Шартномаи 

коллективї  

иљрои ўҳдадориҳои дар Шартномаи муқаррар шударо, ки ҳуқуқи «Корфармо» ва 

«Кумитаи иттифоқи касаба»-ро доир ба зиёду тақвият додани онҳо маҳдуд 

намекунанд, таъмин менамоянд. 



2.5 Таъмини маблаѓгузории масъалаҳои иљтимоие, ки аз талаботи муқаррароти 

Шартномаи коллективии мазкур зиёдтаранд, танҳо дар сурати мављуд будани маблаѓ 

иљро мешаванд. 

2.6 «Корфармо» ба ихтисоршавии љойҳои корї аз љиҳати иқтисодї ва иљтимої беасос 

роҳ надода, бояд ҳамаи масъалаҳои аз кор озод шудани кормандро бо сабаби 

ихтисоршавии штатҳо дахл доранд, бо «Кумитаи иттифоқи касаба» мувофиқа 

намоянд. 

2.7 Тибқи моддаи 22 Ќонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи иттифоқҳои касаба, 

ҳуқуқ ва кафолатҳои фаъолияти онҳо» «Корфармо» «Кумитаи иттифоқи касаба»-ро бо 

гўшаи кори алоҳида таъмин менамояд. 

2.8 «Корфармо» ва «Кумитаи иттифоқи касаба» ҳуқуқ доранд, ки Шартнома таùйирот 

ва иловаҳоеро, ки барои иљрои ўҳдадориҳои гирифтаи тарафҳо мухолиф нестанд, 

ворид намоянд. 

2.9 Дар давраи фаъолияти Шартномаи коллективї «Куитаи иттифоқи касаба» бо 

мувофиқа бо «Корфармо» барои ба эътидол овардани ҳар як низои дар муассиса ё 

ташкилот рўйдода мусоидат менамояд. 

2.10 Корфармо ўҳдадор аст, ки тибқи талаботи мављуда атестатсияи љойҳои 

кормандонро гузаронад. 

2.11 Ҳангоми рўй додани корпартої масъулият мувофиқи қонунгузории љорї 

(Кодекси меҳнатї моддаи 211 ва 212) муқаррар карда мешавад. 

2.13  Роҳбарияти литсей баҳисобгирї ва омўзиши ҳодисаҳои нохуши бо кормандони 

литсей рухдодаро ташкил намуда, барои ташкили кор оид ба тафтиши саривақтии 

ҳодисаҳои нохуш вазифадор мебошад. 

2.14 «Кумитаи иттифоқи касаба» иљрои саривақти талаботи қонун «Дар бораи 

муҳофизати меҳнат, кодекси меҳнати Љумҳурии Тољикистон ва дигар ҳуљљатҳои 

меъёрию ҳуқуқиро зери назорат гирифта, оид ба қонуншиканиҳои ошкоршуда ба 

«Корфармо» мурољиати хаттї пешниҳод менамояд. 

2.15 «Корфармо» вазифадор аст, ки ташхиси тиббии ҳарсолаи кормандро гузаронад. 

3.Муносибатҳои меҳнатї. 

3.1 «Корфармо» ҳуқуқ надорад, ки ба пешниҳоди намояндаи коллективи меҳнатї оид 

ба бастани Шартномаи коллективї монеъ шавад. 

3.2 Дар сурати аз тарафи «Корфармо» рад шудани бастани Шартномаи коллективї ва 

ё иљро накардани он «Корфармо» мувофиқи қонунгузории Љумҳурии Тољикистон 

масъулиятро ба зимма мегирад. 

3.3 Ҳангоми бастани шартномаи шахсї шарту талаботҳои он набояд ба ҳолатҳои дар 

Шартномаи коллективї муайянгардида мухолиф бошанд. 

4.Вақти корї. 

4.1 Дар асоси Низомномаи литсей дар Љумҳурии Тољикистон (бо қарори мушовараи 

Вазорати маорифи Љумҳурии Тољикистон аз 27 декабри соли 2008 таҳти №23/49) дарс 

дар литсей аз соати 8.00 то соати 16.00 тибқи рељаи корие, ки Шўрои педагогї қабул 

кардааст, сурат мегирад. 

4.2 Давомнокии вақти корї барои омўзгорон, мувофиқи моддаи 63-и Кодекси 

меҳнатии Љумҳурии Тољикистон дар як ҳафтаи корї аз 35-40 соат бояд зиёд набошад. 



4.3 Давомнокии вақти корї барои кормандони дигар, мувофиқи моддаи 60-Кодекси 

меҳнатии Љумҳурии Тољикистон дар ҳафтаи шашрўзаи корї аз 40 соат бояд зиёд 

набошад. 

Давомнокии тартиби кори посбонон ва фаррошон имкон дорад бо назардошти 

хусусияти кор муқаррар карда шавад. 

Дар моҳи шарифи Рамазон тартиби рўзи корї бо мувофиқаи «Корфармо» ва 

«Кумитаи иттифоқи касаба» мумкин аст таѓйир дода шавад. 

«Корфармо» метавонад мувофиқи моддаи 73 банди а) Кодекси меҳнатии ЉТ ба таври 

истисно кормандонро тавассути фармони хаттї ба навбатдорї љалб намояд. Барои 

пардохти рўзҳои навбатчигии шабона, бо мувофиқа байни «Корфармо» ва корманд, 

рўзи истироҳат дода мешавад. 

5.Пардохти музди меҳнат. 

5.1 Шакл, низом ва андозаи пардохти музди меҳнат аз тарафи «Корфармо» дар асоси 

ҳуљљатҳои меъёрии ЉТ муқаррар карда мешаванд. 

5.2  Барои баланд бардоштани масъулияти кормандон љиҳати иљрои нақшаи илмии 

литсей ва ўҳдадориҳои шартномавї, баланд бардоштани самаранокї ва сифати кор, 

мувофиқи тартиби муқарраргардида аз рўи нишондиҳандаҳои кор, таљрибаи корї, 

додани мукофотпулиҳо ва дигар шаклҳои ҳавасмандгардонї ба кор бурда мешавад. 

5.3 Муқаррароти тартиб додани музди меҳнат ва шаклҳои ҳавасмандгардонии моддї, 

тасдиқ намудани Низомнома дар бораи мукофотпулиҳо, подошпулиҳо, шакл ва 

меъёри љубронпулиҳо аз тарафи «Корфармо» бо маслиҳату розигии «Кумитаи 

итифоқи касаба» ба амал бароварда мешавад. 

5.4 Мўҳлати пардохти музди меҳнат дар ҳар  моҳ як маротиба муқарар карда мешавад. 

5.5 Барои таъвизи ихтисос (вазифа) зиёд шудани ҳаљми кор аз 30 то 50%  аз андозаи 

маоши вазифавї иловапулї дода мешавад. 

5.6Мукофонии кормандон барои натиљаи фаъолияти хуби онҳо мувофиқи «Дастур 

амал оид ба мукофотонї»дар љамбасти корҳои солона ба амал бароварда мешавад. 

. 

6.Рухсатҳои ҳарсола 

6.1 Ба ҳамаи кормандони ҳар сол тибқи руйхати тартиб ва тасдиқшуда, рухсатҳои 

меҳнатї бо назардошти имтиёзҳои муқарраршуда, бо нигоҳ доштани љойи кор 

(вазифа) дода мешавад. 

6.2 Рухсатии солона дар асоси љадвале, ки онро «Корфармо» бо мувофиқаи «Кумитаи 

иттифоқи касаба» тасдиқ кардааст ва бо назардошти хусусиятҳои кор бо хоҳиши 

корманд дода мешавад. 

6.3 Ҳар сол дар давраи рухсатии асосї барои корманд пардохтани ҳаққи маоши 

миёнаи моҳона кафолат дода мешавад. 

6.4 Давомнокии рухсатии меҳнатї мувофиқи санадҳои меъёрї муқаррар карда 

мешавад. 

6.5 «Корфармо» ба кормандоне, ки дар давоми соли хониш варақаи корношоямї 

пешниҳод накардаанд ва қоидаҳои тартиботи дохилиро вайрон накардаанд, 5рўзи 

рухсатии иловагии музднок медиҳад. Масъалаи додани рухсатии иловагии музднокро 

дар «Корфармо» дар якљоягї бо «Кумитаи иттифоқи касаба» ҳал мекунад. 



6.6 Ба корманд дар ҳолати зерин рухсатии музднок дода мешавад: 

-тўйи худи корманд-3рўз  

-тўйи фарзандон-3рўз 

-тўйи хешони наздик-1рўз 

-фавти хешони наздик (падар, модар, хоҳар, бародар, шавҳар, зан, фарзанд)-4рўз 

6.7 Ба корманд, бинобар вазъи оилавї, саломатї ва дигар сабабҳои узрнок, мутобиқи 

аризааш, рухсатии бе маъош дода мешавад, ки давомнокии онро қонунгузории 

Љумҳурии Тољикистон муайян мекунад. 

7.Кафолатҳои ҳуқуқии Кумитаи иттифоқи касаба ва кормандон. 

7.1 «Корфармо» вазифадор аст, ки ҳуқуқҳои касабаро, ки дар қонунҳо «Дар бораи 

иттифоқҳои касаба, ҳуқуқ ва кафолати фаъолияти онҳо дар Љумҳурї», «Дар бораи 

шарикии иљтимої созишномаҳо ва шартномаҳои коллективї», «Кодекси меҳнатии 

Љумҳурии Тољикистон», «Дар бораи муҳофизати меҳнат»-и ва Љумҳурии Тољикистон 

ва шартномаи мазкур пешбинї шудаанд, риоя намоянд. 

7.2 «Кумитаи иттифоқи касаба» дар назди «Корфармо» масъалаҳои беҳтар намудани 

шароити меҳнат ва истироҳати кормандонро мегузорад ва «Корфармо» барои ҳалли 

мусбии онҳо мусоидат менамояд. 

7.3 «Корфармо» ва шахсони мансабдор ба поймол кардани ҳуқуқҳои «Кумитаи 

иттифоқи касаба» ва ё монеъ шудан ба фаъолияти он роҳ намедиҳад. 

7.4 «Корфармо»: 

-ба фаъолияти «Кумитаи иттифоқи касаба» мудохила наменамояд, дар бораи маҳдуд 

гардонидани ҳуқуқ ва фаъолияти он фармон ва супориш намедиҳад, барои 

истифодабарии бе пул ба онҳо љойи кор, воситаҳои алоқаи дохилишаҳрї ва 

байнишаҳрї ва чоп намудани маводҳои ахборотї ташкилиро, ки ба фаъолияти он 

зарур мебошанд, таъмин менамояд. 

-«Корфармо» ҳуқуқ надорад, ки ҳаққи аъзогиро нигоҳ дошта ба суратҳисоби 

«Кумитаи иттифоқи касаба» нагузаронад. Аъзоҳаққии аъзоёни иттифоқи касаба дар як 

вақт бо додани музди меҳнат ба суратҳисоби «Кумитаи иттифоқи касаба» гузаронида 

мешавад. 

-«Корфармо» ҳақ надорад, ки бе розигии «Кумитаи иттифоқи касаба» кормандоне, ки 

ба ҳайати «Кумитаи иттифоқи касаба» дохиланд ва аз љойи кор асосиашон озод 

нестанд, љазои интизомї диҳад, ба корҳои дигар гузаронад, бо ташаббуси худ ва бе 

маслиҳати пешакї бо «Кумитаи иттифоқи касаба» аз кор озод еамояд. 

8.Назорат аз болои иљрои щартномаи коллективї. 

8.1 Барои назорат аз иљрои ўҳдадориҳои шартномаи коллективї комиссия иборат аз 

шумораи баробари намояндагони тарафҳо бо фармони «Корфармо» таъсис дода 

мешавад. 

8.2 «Корфармо» ва «Кумитаи иттифоқи касаба» ҳар сол як маротиба дар маљлиси 

умумии коллективии меҳнатии литсей аз рафти иљрои ўҳдадориҳои коллективї 

ҳисобот медиҳанд. 

8.3 Шахсоне, ки дар вайрон кардан ва иљро кардани ўҳдадориҳои шартномаи мазкур 

гунаҳкор мебошанд, мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунҳои Љумҳурии 

Тољикистон ба љавобгарии интизомї ва маъмурї кашида мешаванд. 



8.4 Шартномаи коллективї баъди дар шўъаби меҳнати мақомоти маҳаллї сабт 

гардидан ва дорои рақами бақайдгирї шудан, ба амал бароварда мешавад. 

 

 

Директори литсей-интернати Президентї                                   Исмоилзода  Б.М. 

 

 

Раиси Кумитаи иттифоқи касаба                                                  Акимбекова С.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Замимаи 1 

                                                                                                   ба Ќарори оиди тартиби бақайдгири  

                                                                                           огоҳкунанда, соҳавї (таърифи ва регионалї) 

                                                                                              қарордодҳои созишномаҳои  

                                                                                               коллективї ва шартномаҳо 

 

 

САБТ 

 

Дар бораи огоҳномаи бақайдгирии созишномаҳои соҳавї (таъриф ва регтоналї), 

шартномаҳои коллективї 

 

Ба қайд гирифта шуд:Мақомоти иљроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи 

Синои шаҳри Душанбе___________ 
                   (мақомоти бақайдгиранда) 

Шартномаи коллективї 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(номгўи созишнома, шартнома) 

байни           Литсейи - Президентї барои хонандагони болаёќати Тољикистон. 
(тарафҳо, созишномаҳои басташуда) 

  Рақами бақайдгирї №___аз «___»_____соли  2020 

  Эзоҳ ё тавсияномаи мақомоти бақайдгирї_______________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Мудири бахши меҳнат ва  

ва ҳифзи иљтимоии аҳолї  ______________ Раҳмонова Т.М. 

 


