
                                                                                                   Замимаи №3                                                                   
                                                                                 бо қарори Пленуми КҶ иттифоқи  

                                                                               касабаи соҳа  аз 20 майи  2017 №2/8 
 

 
Н и з о м н о м а 

дар бораи Нишони сарисинагии ҷашнии «80 - солагии Иттифоқи 
касабаи  кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии  

Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
 
1.Нишони сарисинагии «80 - солагии Иттифоқи касабаи 

кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии  Ҷумҳурии  
Тоҷикистон» (минбаъд-Нишон) аз тарафи Кумитаи ҷумҳуриявии  
иттифоқи касабаи  кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва 
бонкии Тоҷикистон (минбаъд-Кумита) ба ифтихори 80-солагии 
ташкилёбии Иттифоқи касабаи кормандони муассисаҳои давлатӣ, 
ҷамъиятӣ ва бонкии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон» таъсис дода шудааст. 

2.Нишон хоси Иттифоқи касабаи соҳа буда,  барои 
мукофотонидани кормандони иттифоқи касаба, аъзоён, фаъолон, 
собиқадорон ва дигар нафароне, ки ба фаъолияти иттифоқи касаба  
вобастагӣ доранд пешбинӣ шудааст.  

3.Мукофотонидан бо Нишон бо пешниҳоди раиси Кумитаи 
ҷумҳуриявӣ, кумитаҳои иттифоқи касабаи ВМКБ, вилоятӣ, шаҳрӣ 
ноҳиявӣ бо қарори  Раёсати Кумитаи ҷумҳуриявӣ қабул карда мешавад. 

4.Дар пешниҳод барои мукофотонидан бо Нишон дарҷ карда 
мешавад: 

- ному насаби шахси ба мукофот пешниҳодшуда (пурра); 
-вазифаи ишѓолнамуда аз ҷои кори асосӣ  ва иҷрои кори ҷамъиятӣ 

дар иттифоқи касаба (барои фаъолон); 
- тавсифи мушаххас дар бораи гузоштани  саҳми арзанда дар рушди 

иттифоқи касабаи соҳа   
5.Нишон дар вазъияти тантанавӣ супорида  мешавад.  
6.Дубликати (нусхаи дуюми) Нишони гумшуда дода намешавад. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                               Замимаи №4                                                                   
                                                                                бо қарори Пленуми КҶ иттифоқи  
                                                                               касабаи соҳа  аз 20 майи  2017 №2/8 

 
 

Н и з о м н о м а 

дар бораи Ифтихорномаи ҷашнии Иттифоқи  касабаи    
кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии  Ҷумҳурии  

Тоҷикистон. 
 
1. Ифтихорномаи ҷашнӣ (минбаъд Ифтихорнома) аз тарафи 

Кумитаи ҷумҳуриявии  иттифоқи касабаи  кормандони муассисаҳои 
давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии  Тоҷикистон (минбаъд-Кумита) бахшида ба 
«80-солагии ташкилёбии Иттифоқи касабаи кормандони муассисаҳои 
давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон» таъсис дода 
шудааст. 

2. Ифтихорнома хоси Иттифоқи касабаи соҳа буда,  барои 
мукофотонидани кормандони иттифоқи касаба, аъзоён, фаъолон, 
собиқадорон ва дигар нафароне, ки ба фаъолияти иттифоқи касаба  
вобастагӣ доранд пешбинӣ шудааст.  

3.  Мукофотонидан бо Ифтихорнома бо пешниҳоди раиси Кумитаи 
ҷумҳуриявӣ, кумитаҳои иттифоқи касабаи ВМКБ, вилоятӣ, шаҳрӣ 
ноҳиявӣ бо қарори  Раёсати Кумитаи ҷумҳуриявӣ қабул карда мешавад.  

4. Дар пешниҳод барои мукофотонидан бо Ифтихорнома дарҷ 
карда мешавад: 

- ному насаби шахси ба мукофот пешниҳодшуда (пурра); 
-вазифаи ишѓолнамуда аз ҷои кори асосӣ  ва иҷрои кори ҷамъиятӣ 

дар иттифоқи касаба (барои фаъолон) ё номи ташкилоте, ки барои 
мукофотонидан пешниҳод шудааст; 

- тавсифи мушаххас дар бораи гузоштани  саҳми арзанда дар рушди 
иттифоқи касабаи соҳа.  

5. Ифтихорнома дар вазъияти тантанавӣ супорида мешавад. 
 
 

 


