
 
                                                                                            Замимаи №3                                                                    

                                                                                              бо қарори Пленуми КҶ иттифоқи  
                                                                                                      касабаи соҳа  аз 20 майи  2017 №2/12 

 
 

НИЗОМНОМА 
 

дар бораи Сипосномаи Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касабаи    
кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии  Тоҷикистон 

1. Сипосномаи Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касабаи    
кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии Тоҷикистон 
(минбаъд Сипоснома) дар асоси моддаи 61 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии 
Точикистон муқаррар шуда, он яке аз намудҳои ҳавасмандгардонӣ барои 
меҳнати кормандон буда, бо он  фаъолон ва шахсоне, ки дар асоси 
ҷамъиятӣ дар  Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касабаи    кормандони 
муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии  Тоҷикистон (минбаъд 
Кумита) фаъолият мекунанд, сарфароз гардонида мешаванд. 

2. Бо Сипоснома корманд барои натиҷаҳои назарраси меҳнатӣ  ва 
иштироки фаъолона дар корҳои ҷамъиятӣ сарфароз гардонида  
мешавад. 

   3. Сипосномаи Кумита мумкин аст ба роҳбарони корхона ва 
ташкилоту муассисаҳо барои мусоидат ва ҳамкорӣ  намудан дар амалӣ 
гардидани кори ташкилотҳои иттифоқи касаба эълон карда шавад.    
     4. Қарор дар бораи бо Сипоснома мукофотонидан бо пешниҳоди 
кумитаҳои ИК ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва вилоятӣ  аз ҷониби раиси Кумитаи 
ҷумҳуриявӣ қабул карда мешавад.  
     5. Раиси Кумита метавонад бо ташаббуси худаш ба кормандони 
дастгоҳи Кумита  ва  дигар шахсон барои дастовардҳои мушаххас 
Сипоснома эълон намояд. 
     6. Ба корманде, ки  нисбаташ ҷазои интизомӣ татбиқ  шуда ва  
мўҳлати амали ҷазои интизомиаш барҳам нахурдааст Сипоснома дода 
намешавад. 
     7. Сипоснома дар вазъияти тантанавии Кумита эълон карда  мешавад. 
     8. Дар Сипоснома нишон ва  номи пурраи Кумита, ному насаби шахси 
бо он сарфарозшуда, матни  Сипоснома, санаи додани он сабт гардида, 
раиси Кумита дар он мўҳр ва имзо мегўзорад.    
     9. Бо додани  Сипоснома мумкин аст ҳавасмандгардонии моддӣ дар 
ҳаҷми то ду нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё дар ҳаҷми чунин  маблаѓ 
тўҳфаи арзишнок ё гул  илова гардад, ки он аз ҳисоби буҷаи ташкилоти 
иттифоқи касабае,  ки номзадии шахсро  пешниҳод намудааст пардохта 
мешавад. 
   10. Бо Сипоснома сарфароз намудани корманд дар дафтарчаи 
меҳнатии ў қайд мегардад. 

 
 
 



 
 
 

                                                                           Замимаи №2                                                                    
                                                                                              бо қарори Пленуми КҶ иттифоқи  

                                                                                                      касабаи соҳа  аз 20 майи  2017 №2/12 

 
 

НИЗОМНОМА 
 

дар бораи Ифтихорномаи Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касабаи    

кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии Тоҷикистон  

     1. Ифтихорномаи Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касабаи    
кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии  Тоҷикистон 
(минбаъд Ифтихорнома) дар асоси моддаи 61 Кодекси меҳнати 
Ҷумҳурии Точикистон муқаррар шуда, он яке аз намудҳои 
ҳавасмандгардонӣ барои меҳнати кормандон буда, бо он кормандони 
муассисаҳои давлатӣ, вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунӣ, судҳо, прокуратураҳо ва дигар 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ташкилотҳои хизматрасонии  ҷамъиятӣ сарфи 
назар аз шакли моликияташон, бонкҳо, сохторҳои саҳоми-тиҷоратӣ, 
толибилмони  муассисаҳои  таълимии соҳавӣ, нафақахўрони коркунанда, 
фаъолон ва шахсоне, ки дар асоси ҷамъиятӣ дар  Кумитаи ҷумҳуриявии 
иттифоқи касабаи кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии  
Тоҷикистон (минбаъд Кумита) фаъолият мекунанд, сарфароз гардонида 
мешаванд. 
      2.   Ифтихорнома дода мешавад:  
  - барои ноил шудан ба натиҷаҳои баланд ва гузоштани саҳми арзанда 
дар рушду пешрафти иттифоқи касаба; 
  - барои кори бардавом ва бенуқсон; 
  - барои навоварӣ дар меҳнат ва иштироки фаъолона дар корҳои 
ҷамъиятӣ;  
  - барои санаҳои ҷашнии ташкилоту муассиса ва шахсони алоҳида; 
  - барои идҳои касбӣ ва соҳавӣ; 
  - барои ҷамъбасти меҳнати бомуваффақияти солона; 
  - барои ишѓоли ҷойҳои намоён дар озмунҳо ва дигар чорабиниҳои 
фарҳангию варзишӣ; 
     3. Бо Ифтихорномаи Кумита мумкин аст роҳбарони корхона ва 
ташкилоту муассисаҳо барои ташкили дурусти шароити меҳнат, таъмини 
бехатарӣ ва хифзи меҳнат, риояи Созишномаи соҳавӣ ва Шартномаи 
коллективӣ сарфароз гардонида шаванд.    
      4. Қарор дар бораи бо Ифтихорнома мукофотонидан бо пешниҳоди 
кумитаҳои ИК ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва вилоятӣ  аз ҷониби раиси Кумитаи 
ҷумҳуриявӣ қабул карда мешавад.  
      5. Раиси Кумита метавонад бо ташаббуси худаш кормандони 
дастгоҳи Кумита  ва  дигар шахсонро барои дастовардҳои мушаххас бо 
Ифтихорнома сарфароз намояд. 



      6. Ба корманде, ки  нисбаташ ҷазои интизомӣ татбиқ  шуда ва  
мўҳлати амали ҷазои интизомиаш барҳам нахурдааст Ифтихорнома дода 
намешавад. 
      7. Ифтихорнома дар вазъияти тантанавии Кумита эълон карда  
мешавад. 
      8. Дар Ифтихорнома нишон ва  номи пурраи Кумита, ному насаби 
шахси бо он сарфарозшуда, матни  мухтасари Ифтихорнома, санаи 
додани он сабт гардида, раиси Кумита дар он мўҳр ва имзо мегузорад.    
     9. Бо додани  Ифтихорнома мумкин аст ҳавасмандгардонии моддӣ дар 
ҳаҷми то чор нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё дар ҳаҷми чунин  маблаѓ 
тўҳфаи арзишнок ё гул илова гардад, ки он аз ҳисоби буҷаи ташкилоти 
иттифоқи касабае,  ки номзадии шахсро  пешниҳод намудааст  пардохта 
мешавад. 
     10. Бо Ифтихорнома сарфароз намудани корманд дар дафтарчаи 
меҳнатии ў қайд мегардад. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 



 
  
                                                                                                               Замимаи №1                                                                    
                                                                                              бо қарори Пленуми КҶ иттифоқи  
                                                                                                  касабаи соҳа  аз 20 майи  2017 №2/12 

 
 

НИЗОМНОМА 
дар бораи Дипломи фахрии Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касабаи    

кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии  Тоҷикистон 

     1. Дипломи  фахрии Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касабаи    
кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии Тоҷикистон 
(минбаъд Дипломи фахрӣ) дар асоси моддаи 61 Кодекси меҳнати 
Ҷумҳурии Точикистон муқаррар шуда, он яке аз намудҳои 
ҳавасмандгардонӣ буда, бо он  кумитаҳои иттифоқи касабаи соҳавии 
ВМКБ, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, вазорату кумитаҳои 
давлатӣ, ташкилотҳои ибтидоии иттифоқи касаба ва шахсони алоҳида  
мукофотонида мешаванд.  
     2. Дипломи фахрӣ дода мешавад: 
   - барои нишондодҳои беҳтарин дар зиёд намудани шумораи аъзоёни 
иттифоқи касаба; 
   - барои иҷроиши пурраи бандҳои Созишномаи соҳавӣ, шартномаи 
коллективӣ, риояи талаботи Оинномаи соҳавӣ;  
   -  барои нишон додани дараҷаҳои баланди касбӣ; 
   -  барои  гузоштани саҳми арзанда дар ҳимояи хукуқҳои меҳнатӣ ва 
манфиатҳои иқтисодӣ-иҷтимоии меҳнаткашон; 
   - барои иштироки фаъолона дар семинар, конференсия ва дигар 
чорабиниҳои муҳими иттифоқи касаба. 
     3. Қарор дар бораи бо Дипломи фахрӣ мукофотонидан  аз ҷониби 
Раёсати Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касабаи соҳа қабул карда 
мешавад.  
     4. Барои мукофотонидан бо Дипломи фахрӣ тавсияномаи мақомоти 
иттифоқи касабаи ҳудудӣ бо нишон додани номи пурраи ташкилот ё 
ному насаби шахс ва омилҳои мукофотонидан пешниҳод мешавад. 
     5. Дипломи фахрӣ дар вазъияти тантанавӣ аз ҷониби раиси Кумитаи 
ҷумҳуриявии иттифоқи касабаи кормандони муассисаҳои давлатӣ, 
ҷамъиятӣ ва бонкии  Тоҷикистон  супорида мешавад. 
     6. Ба корманде, ки  нисбаташ ҷазои интизомӣ татбиқ  шуда ва  
мўҳлати амали ҷазои интизомиаш барҳам нахурдааст Дипломи фахрӣ 
дода намешавад. 
     7. Дар Дипломи фахрӣ  нишон ва  номи пурраи Кумита ё  ному насаби 
шахси бо он сарфарозшуда, матн,  санаи додани он сабт гардида, раиси 
Кумита дар он мўҳр ва имзо мегузорад.    
     8. Бо додани Дипломи фахрӣ мумкин аст ҳавасмандгардонии моддӣ 
дар ҳаҷми то шаш нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё  дар ҳаҷми чунин  
маблаѓ тўҳфаи арзишнок ё гул илова гардад, ки он аз ҳисоби буҷаи 



ташкилоти иттифоқи касабае,  ки номзадии ташкилот ё шахсро  
пешниҳод намудааст  пардохта мешавад.  
    9. Бо Дипломи фахрӣ сарфароз намудани корманд дар дафтарчаи 
меҳнатии ў қайд мегардад. 


