
                                         

 
                         

              Ба қарори Анҷумани VI иттифоқи касабаи   

                 кормандони муассисаҳои давлатӣ,ҷамъиятӣ   
              ва бонкииҶумҳурии Тоҷикистон аз 23  сентябри 

                   соли 2016 қабул карда шудааст. 

 
                                                    Низомномаи  

      Комиссияи назоратӣ - тафтишотии Иттифоқи касабаи кормандони 

муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

1. Муқаррароти умумӣ 
1.Мувофиқи Оинномаи Иттифоқи касабаи кормандони муассисаҳои 

давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии  Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - Оинномаи 
Иттифоқи касаба) Комиссияи назоратӣ- тафтишотии Иттифоқи касабаи  
кормандони муассисаҳои давлатӣ,ҷамъиятӣ ва бонкии  Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (минбаъд - комиссияи назоратӣ- тафтишотии иттифоқи касаба) 
дар  раёсат, конференсия ва Анҷумани Иттифоқи касабаи   кормандони 
муассисаҳои давлатӣ,ҷамъиятӣ ва бонкии  Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб 
карда мешаванд ва сохтораш чунин аст: 

- Комиссияи назоратӣ-  тафтишотии Иттифоқи касабаи кормандони 
муассисаҳои давлатӣ,ҷамъиятӣ ва бонкии  Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- комиссияи  назоратӣ-   тафтишотии кумитаҳои иттифоқи  касабаи 
ВМКБ,  вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ, ташкилоту муассисаҳо;    

- комиссияи  назоратӣ-  тафтишотии ташкилоти ибтидоии иттифоқи   
  касаба. 

2.Комиссияи  назоратӣ- тафтишотии Иттифоқи касаба ба ҳамон 
муҳлате, ки мақомоти иттифоқи касаба интихоб мегардад, интихоб карда 
мешаванд. 

3.Комиссияи назоратӣ-  тафтишотии Иттифоқи касаба мақомоти 
ягонаи хизматии марказӣ тафтишотии Иттифоқи касаба буда, байни 
ҳамдигар ҳамкорӣ менамоянд ба маҷлиси умумӣ, конференсия, Анҷумани 
Иттифоқи касаба тобеъ мебошад ва дар асоси принсипҳои машваратию 
ошкорбаёнӣ мутобиқи Оинномаи Иттифоқи касаба ва ҳамин Низомнома, ки 
Анҷумани Иттифоқи касаба онҳоро тасдиқ кардааст фаъолият менамоянд. 
Комиссияи назоратӣ-  тафтишотӣ дар давоми сол ба маҷлис ва Пленум 
ҳисобот медиҳад.   

4. Дар Низомномаи мазкур ин гуна мафҳумҳо истифода карда 
мешаванд: 
    -баҳисобгирии муҳосиботӣ -  ба роҳ мондани низоми ҷамъкунӣ, 
бақайдгирӣ ва ҷамъбасти маълумотҳо бо ифодаи пулии  молу мулк, 
уҳдадориҳои ташкилот ва бо роҳи ҳаракати яклухт, муттаасилӣ ва 
баҳисобгирии ҳуҷҷатии ҳамаи амалиётҳои хоҷагидорӣ;  

    -ҳисобу китоби муҳосиботӣ - низоми ягонаи маълумотҳо оид ба  ҳолати 
молу мулк ва молиявии ташкилот ва дар бораи натиҷаҳои фаъолияти 
хоҷагидории он, ки дар асоси маълумоти ҳисобу китоби муҳосиботӣ дар 
шакли муқарраршуда ба роҳ монда шудаст;   



  -буҷаи иттифоқи касаба - маблаѓҳое, ки ба суратҳисоби ташкилоти 
Иттифоқи касаба тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва талаботи 
муқаррарнамудаи Оинномаи Иттифоқи касаба ворид гардида,  дар ихтёри 
он мебошад; 

 -комиссияи  назоратӣ-  тафтишотии Иттифоқи касаба - мақомоти 
интихобию машваратии Иттифоқи касаба , ки ваколатҳои ташкилоти 
Иттифоқи касабаро  ҳамчун шахси ҳуқуқӣ ва дигар ваколатҳоро тибқи 
Оинномаи Иттифоқи касаба амалӣ менамояд; 

-сметаи даромад ва хароҷот - нақшаи молиявии ташкилоти Иттифоқи 
касаба, ки аз рўи шакли муайян тартиб додашудаи даромад ва харочоти 
воситаҳои молиявии воридгардидаи ташкилоти Иттифоқи касаба мебошад;   

-санади тафтиши (ревизияи) комиссияи  назоратӣ-  тафтишотӣ - ҳуҷҷате 
мебошад, ки аз рўи шакли муайян тартиб дода шуда,  дар он натиҷаҳои 
тафтиши фаъолияти  молиявию хоҷагӣ, инчунин  дигар фаъолиятҳои 
ташкилоти Иттифоқи касаба дарҷ мегардад ва дар он  раис, аъзои 
комиссияи назоратӣ-   тафтишотӣ, инчунин раис ва сармуҳосиби ташкилоти 
Иттифоқи касаба, имзо мегузоранд;         

-тафтиш (ревизия) - низоми амалҳои тафтишотӣ ва гузаронидани 
санҷишҳо аз рўи ҳуҷҷатҳои ҳақиқӣ ва амалиётҳои хоҷагию молиявии ба 
фаъолияти ташкилоти Иттифоқи касаба алоқаманд мебошад;   

- коргузорӣ - фаъолиятест, ки масъалаҳои дар вақти муайян дида 
баромадани ҳуҷҷатҳои воридотӣ ва содиротӣ, назорати мунтазам аз болои 
иҷрои ҳуҷҷатҳо, ба расмият даровардан, ирсол намудан, бо тартиби муайян 
парвандакунии онҳо, қабул ва бақайдгирӣ, нигоҳдорӣ, баҳисобгирӣ ва 
омода кардани парвандаҳоро барои нигоҳдорӣ дар  бойгонӣ ба роҳ 
мемонад.   

Комиссияи назоратӣ-   тафтишотии ташкилоти болоии иттифоқи касаба 

- Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотии Иттифоқи касабаи кормандони 
муассисаҳои давлатӣ,ҷамъиятӣ ва бонкии  Ҷумҳурии Тоҷикистон 
маҳсуб меёбад; 
- барои Комиссияи назоратӣ-   тафтишотии ташкилоти ибтидоӣ, 

ноҳиявию  шаҳрии иттифоқи касаба - Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотии 
кумитаи вилоятии Иттифоқи касаба  ва Комиссияи назоратӣ-   тафтишотии 
Иттифоқи касабаи кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон комиссияи болои  ба ҳисоб меравад; 

 -  барои Комиссияи назоратӣ-   тафтишотии ташкилоти ҳудудии 
Иттифоқи касаба - Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотии Иттифоқи касабаи 
кормандони муассисаҳои давлатӣ,ҷамъиятӣ ва бонкии  Ҷумҳурии 
Тоҷикистон комиссияи болоӣ ба ҳисоб меравад.       
 

II Тартиби интихоби комиссияи  назоратӣ-  тафтишотӣ 
 

1.Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотии Иттифоқи касабаи кормандони 
муассисаҳои давлатӣ,ҷамъиятӣ ва бонкии  Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
Анҷумани Иттифоқи касаба интихоб карда мешавад, мўҳлати ваколатҳояш - 
7 сол мебошад. 



2.Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотии кумитаи вилоятии Иттифоқи 
касаба дар конференсияи кумитаи вилоятии Иттифоқи касабаи дахлдор 
интихоб карда мешавад, мўҳлати ваколатҳояш  7 - сол мебошад. 

3.Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотии ташкилоти ибтидоии иттифоқи 
касаба дар маҷлиси умумӣ ба мўҳлати ваколатҳои мақомоти 
роҳбарикунандаи интихобию машваратии доимоамалкунандаи ташкилоти 
ибтидоии иттифоқи касаба интихоб карда мешавад. 
     Ҳангоми дар ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба мавҷуд будани  аз 15  
нафар аъзо камтар, вазифаи комиссияи  назоратӣ-  тафтишотиро  
тафтишгаре (ревизоре), ки дар маҷлиси умумии ташкилоти ибтидоии 
иттифоқи касаба интихоб карда мешавад,  иҷро менамояд.    

4.Ҳайати миқдорӣ ва шахсии Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотиро 
Маҷлиси умумӣ, Конференсия, Анҷумани  Иттифоқи касаба муайян 
менамояд. 

5.Дар сурати аз ҳайати Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотӣ баромадани 
ягон нафар аъзо, мақомоти роҳбарикунандаи дахлдори ташкилоти 
иттифоқи касаба ҳуқуқ дорад, дар маҷлис ё пленум аъзои комиссияи 
назоратӣ-   тафтишотиро   иловагӣ интихоб намояд.   
6.Комиссияи назоратӣ-  тафтишотии ташкилоти Иттифоқи касаба ҳамон 
вақт салоҳиятдор ҳисобида мешавад, ки агар дар ҳайати он на камтар аз 
50% узви интихобшудаи комиссияи  назоратӣ- тафтишотӣ иштирок 
намоянд.  

7.Дар сурати аз 50% кам будани ҳайати миқдории комиссияи назоратӣ-  
тафишотӣ, тафтиши фаъолияти молиявии мақомоти интихобии иттифоқи 
касаба ин тавр гузаронида мешавад: 

-ташкилоти ибтидоии иттифоқи касабаро Комиссияи назоратӣ-   
тафтишотии ташкилоти ноҳиявӣ ё  шаҳрии иттифоқи касабаи дахлдор 
тафтиш мекунад; 

- ташкилоти ноҳиявӣ ва шаҳриро Комиссияи назоратӣ-   тафтишотии 
кумитаи вилоятии Иттифоқи касабаи дахлдор тафтиш мекунад; 
- кумитаи вилоятии Иттифоқи касабаро Комиссияи назоратӣ-   тафтишотии 
Иттифоқи касабаи кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон тафтиш мекунад, 

-   Иттифоқи касабаи кормандони муассисаҳои давлатӣ,ҷамъиятӣ ва 
бонкии  Ҷумҳурии Тоҷикистонро комиссияи  назоратӣ-  тафтишотие, ки 
Анҷуман интихоб намуда буд тафтиш мекунад. 

8. Комиссияи  назоратӣ- тафтишотии ташкилоти иттифоқи касаба аз 
ҳайати худ раис ва муовини раиси Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотиро 
интихоб менамояд. Раиси Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотӣ ва муовини ўро 
аз вазифаҳояшон бо хоҳиши худ ҷаласаи Комиссияи назоратӣ-  тафтишотӣ 
озод менамояд. 

9. Раиси комиссияи  назоратӣ- тафтишотии ташкилоти ибтидоӣ, 
ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва вилоятӣ аз рўи вазифа вакили маҷлис ва  конференсияи 
ташкилоти Иттифоқи касабаи дахлдор мебошад. 
       Раиси Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотии Иттифоқи касабаи  
кормандони муассисаҳои давлатӣ,ҷамъиятӣ ва бонкии  Ҷумҳурии 
Тоҷикистон вакили Анҷумани Иттифоқи касаба мебошад.   



10.   Раис ва аъзои Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотии Иттифоқи 
касабаи   кормандони муассисаҳои давлатӣ,ҷамъиятӣ ва бонкии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  дар ҷаласаҳои раёсати Кумитаи иттифоқи касаба бо ҳуқуқи 
овози машваратӣ иштирок менамояд.          
  10.1. Раис ва аъзои Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотии кумитаи 
вилоятии Иттифоқи касаба дар ҷаласаҳои раёсати  Кумитаи иттифоқи 
касаба  бо ҳуқуқи овози машваратӣ иштирок менамояд. 
  10.2. Раис ва аъзои Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотии ташкилоти 
ибтидоии иттифоқи касаба дар ҷаласаҳои раёсати  Кумитаи иттифоқи 
касаба  бо ҳуқуқи овози машваратӣ иштирок менамояд. 
11.Аъзои комиссияи  назоратӣ-  тафтишотӣ наметавонад дар як вақт узви 
мақомоти роҳбарикунандаи интихобию машваратии иттифоқи касаба ё 
корманди дастгоҳи ташкилоти Иттифоқи касаба бошад. 
                  
   III Ҳуқуқ ва вазифаҳои комиссияи назоратӣ-   тафтишотӣ  
 

3. Комиссияи назоратӣ-   тафтишотӣ ҳуқуқ дорад: 
3.1. Барои гузаронидани санҷиш аз мақомоти иттифоқи касабаи 

тафтишшаванда, ҳуҷҷатҳои аслии муҳосиботӣ, молиявӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои 
даркориро талаб намояд. 

3.2. Аз раисони ташкилоти Иттифоқи касаба, муҳосиботи дастгоҳи 
ташкилоти Иттифоқи касаба  маълумотҳои даркорӣ ва асосҳои (шарҳи) 
онро оид ба масъалаҳое, ки дар рафти гузаронидани санҷиш ба миён 
меоянд, талаб кунад. 

3.3. Аз мақомоти қарздиҳанда, андоз ва дигар мақомот дар бораи 
фаъолияти молиявию хоҷагии мақомоти тафтишшавандаи иттифоқи касаба 
дархостҳо кунад. 

3.4.  Аз муҳосиботи корфармоён оид ба нигоҳдорӣ ва гузаронидани 
ҳаққи аъзогии узви иттифоқи касаба ба суратҳисоби ташкилоти иттифоқи 
касаба маълумот гирад. 

3.5.   Барои гузаронидани санҷишҳо мутахассисони касбӣ -  мумайиз 
(эксперт) – ҳоро ҷалб кунад. 

3.6.  Аз натиҷаи санҷишҳо дар ҷаласаҳои раёсат, Пленум ва мақомоти 
интихобию машваратии ташкилоти Иттифоқи касаба ахборот диҳад. 

3.7. Дар сурати рад кардани пешниҳоди ҳуҷҷатҳо ба комиссияи 
назоратӣ-    тафтишотӣ ё дигар амалҳое, ки ба фаъолияти комиссияи мазкур 
халал мерасонанд, барои ба ҷавобгарӣ кашидани шахсони масъули 
кормандони дастгоҳи макомоти иттифоқи касабаи тафтишшаванда, дар 
назди мақомоти болоии интихобию  машваратии ташкилоти Иттифоқи 
касабаи дахлдор масъалагузорӣ мекунад.  

3.8. Комиссияи назоратӣ-  тафтишотии Иттифоқи касабаи кормандони 
муассисаҳои давлатӣ,ҷамъиятӣ ва бонкии  Ҷумҳурии Тоҷикистон  ҳуқуқ 
дорад, ки фаъолияти молиявию  хоҷагӣ ва дигар фаъолиятҳои ташкилоти 
ҳудудии Иттифоқи касабаро аз санҷиш гузаронад. 

3.9.Комиссияи назоратию тафтишотии ташкилоти ҳудудии Иттифоқи 
касаба ҳуқуқ дорад, ки: 

- фаъолияти молиявӣ, хоҷагӣ ва дигар намудҳои фаъолияти ташкилоти 
ибтидоӣ, ноҳиявӣ ва  шаҳрии иттифоқи касабаро санҷад; 



- иҷрои сметаи даромад ва хароҷоти ташкилоти ибтидоӣ,  ноҳиявӣ, 
шаҳрии иттифоқи касабаро дар сурати мавҷуд будани хизматрасонии 
марказонидашудаи молиявӣ аз санҷиш гузаронад. 

- иҷрои смета оид ба нигоҳдории истироҳатгоҳҳои наздимактабӣ ва 
беруназшаҳрӣ, санаторӣ, профилакторӣ, осоишгоҳҳоро метавонад санҷад. 

3.10.Комиссияи назоратӣ- тафтишотии ташкилоти дахлдори (ноҳиявӣ, 
шаҳрӣ) иттифоқи касаба ҳуқуқ дорад, ки: 

- фаъолияти молиявию хоҷагӣ ва дигар намудҳои фаъолияти 
ташкилоти ибтидоии иттифоқи касабаи дахлдорро аз санҷиш гузаронад; 
- иҷрои сметаи даромадҳо ва хароҷотҳои ташкилоти ибтидоии иттифоқи 
касабаро дар сурати мавҷуд будани хизматрасонии марказонидашудаи 
молиявӣ аз санҷиш гузаронад. 

4.     Комиссияи назоратӣ-   тафтишотӣ вазифадор аст, ки: 
4.1. Ҳар сол на камтар аз як маротиба фаъолияти молиявию  хоҷагии 

мақомоти иттифоқи касабаи дахлдорро тафтиш намояд, иҷрои тавсияҳо ва 
пешниҳоди пештар қабул кардаи Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотиро 
санҷад ва амалишавии онҳоро талаб намояд. 

4.2.  Бо дархости мақомоти интихобию машваратии болоии ташкилоти 
иттифоқи касаба, инчунин Комиссияи назоратӣ-  тафишотии болоӣ 
санҷишҳои ѓайринақшавӣ гузаронад.  

4.3.  Дар сурати муайян намудани далелҳои исроф, дуздӣ, камомади 
воситаҳои пулӣ, молу мулки иттифоқи касаба ин масъаларо барои дида 
баромадан ба мақомоти интихобии ташкилоти тафтишшуда пешниҳод 
намояд ва ба мақомоти интихобию машваратии болоии Иттифоқи касабаи 
дахлдор ахборот диҳад.  

4.4.   Дар бораи беҳтар намудани фаъолияти молиявию хоҷагӣ ва дигар 
фаъолиятҳои ташкилоти иттифоқи касаба, бартараф кардани камбудиҳои 
ошкоршуда, вайрон кардани интизоми молиявӣ ва дигар вайронкориҳо ба 
мақомоти иттифоқи касабаи тафтишшуда, пешниҳод намояд. 

5.Узви комиссияи назоратӣ-   тафтишотӣ ҳуқуқ надорад, ки дар рафти 
иҷрои ваколатҳои худ, маълумоти сирри тиҷоратӣ ё  хусусияти махфӣ 
доштаро паҳн намояд.     
 
   IV  Номгўи фаъолияти комиссияи  назоратӣ-  тафтишотӣ 
 

4. Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотӣ бо мақсади таъмини назорат аз 
болои фаъолияти молиявию хоҷагии ташкилоти иттифоқи касаба ва 
муассисаю ташкилоти таъсисдодаи он санҷиш ва тафтиш гузаронад. 
Риоякунии миқдор, тартиб ва муҳлати пардохт, ҳисобкунӣ ва воридоти 
ҳаққи аъзогии узви иттифоқи касаба ва дигар пардохтҳо ба иттифоқи 
касаба, барои нигоҳдорӣ ва мақсаднок истифода бурдани воситаҳои пулӣ ва 
моликияти барои идоракунии фаврии ташкилоти иттифоқи касаба зарур 
буда, ҳолати бақайдгирии аъзои иттифоқи касаба риояшавии тартиби қабул 
ба иттифоқи касаба, дидабароии мактубҳо ва муроҷиатҳои аъзои иттифоқи 
касаба ва дуруст бурдани коргузориро ба роҳ мемонад.    

4.1.Комиссияи назоратӣ-   тафтишотӣ чунин масъалаҳоро назорат 
менамояд: 



- иҷрои меъёрҳои Оинномаи Иттифоқи касабаро дар бобати риоя 
шудани ҷаласаҳои даврии мақомоти интихобию машваратии иттифоқи 
касаба; 

- иҷрои қарорҳои анҷуман, конференсия, раёсат ва мақомоти 
интихобии иттифоқи касабаро оид ба фаъолияти молиявию хоҷагӣ; 

- дар ташкилоти иттифоқи касаба риоя гардидани низомномаҳо, 
дастурҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои амалкунандаи хусусияти меъёрию ҳуқуқӣ,  
фаъолияти молиявию хоҷагӣ ва тартиби бурдани коргузориро; 

- иҷрои буҷа ва сметаи даромадҳо ва хароҷотҳои ташкилоти иттифоқи 
касабаро; 

- дурустии воридшавии саривақтӣ ва пурраи маблаѓҳои ҳаққи аъзогии 
ҳармоҳа ва даромадҳои аз фаъолияти хоҷагидорӣ ва соҳибкорӣ 
бадастомадаро; 

- дуруст бурдани баҳисобгирии муҳосиботӣ, боэътимодии ҳисобу 
китоби молиявӣ ва оморро,  ки ба мақомоти болоии иттифоқи касаба  
пешниҳод мешаванд; 

- бе осеб нигоҳ доштани воситаҳои пулӣ, моликияти иттифоқи касаба 
ва мақсаднок истифодабарии онҳоро; 

- ҳолати ҳуҷҷатҳои молиявӣ (ҳуҷҷатҳои бақайдгирии ибтидоӣ: 
суратҳисобҳо,ведомостҳои пардохтӣ, ордерҳо, чекҳо ва ѓайраҳо) - и 
ташкилоти иттифоқи касабаро; 

- фаъолияти муассисаҳои фарҳангию  равшанамоӣ, варзишию 
солимгардонӣ ва дигар муассисаҳои мансуб ба ташкилоти Иттифоқи 
касабаро; 

- ҳолати бақайдгирии узви иттифоқи касаба ва риояи тартиби қабул ба 
аъзогии иттифоқи касабаро; 

- бурдани коргузорӣ ва тартиби коркарди мактубҳо, шикоятҳо, 
муроҷиатномаҳо ва аризаҳоеро, ки аз ҷониби узви иттифоқи касаба ворид 
шудаанд. 

4.2.Комиссияи назоратӣ-   тафтишотии ташкилоти болоии Иттифоқи 
касаба (Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотии Иттифоқи касабаи кормандони 
муассисаҳои давлатӣ,ҷамъиятӣ ва бонкии      Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Комиссияи   назоратӣ- тафтишотии ташкилоти ҳудудии иттифоқи касаба) 
ҳуқуқ дорад:  

- фаъолияти ҳар як ташкилоти ибтидоии иттифоқи касабаро тафтиш ва 
санҷиш гузаронанд. 

- ба мақомоти   назоратӣ- тафтишотии ташкилоти ибтидоии иттифоқи 
касаба дар шакли тавсияҳо кўмаки методӣ ва амалӣ расонанд ва барои кори 
назоратию тафтишотӣ бо маводҳои зарурӣ шароит фароҳам созанд; 

- таъмини омўзиши узви комиссияи  назоратӣ-  тафтишотиро ба роҳ 
монанд, семинар ва маҷлисҳо гузаронанд.  

4.3..Комиссияи назоратӣ-   тафтишотии Иттифоқи касабаи 
кормандони муассисаҳои давлатӣ,ҷамъиятӣ ва бонкии     Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бояд: 

- ба комиссияи  назоратӣ-  тафтишотии кумитаи вилоятии иттифоқи 
касаба оид ба масъалаҳои тарзи гузаронидани санҷиш ва тафтишҳо, 
тартибдиҳии саволномаҳо, маълумотномаҳо, санадҳо ва дигар самтҳои 



фаъолият, кўмаки методӣ расонда, дастурҳо омода намояд ва тавсияҳо 
диҳад.     

- дар якҷоягӣ бо  раёсати Кумитаи ҷумҳуриявӣ омўзиши раисони 
комиссияҳои  назоратӣ-  тафтишотии ташкилоти ҳудудии иттифоқи 
касабаро ба роҳ монанд. 

- таҷрибаи кории комиссияи  назоратӣ-   тафтишотии ташкилоти 
ҳудудии иттифоқи касабаро омўзад, ҷамъбаст кунад  ва беҳтаринашро  паҳн 
намояд. 

4.4.Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотии ташкилоти ҳудудии иттифоқи 
касаба бояд: 

- ба комиссияи назоратӣ-   тафтишотии ташкилоти иттифоқи касабаи 
дахлдор кўмаки методӣ ва амалӣ расонида, оид ба масъалаҳои корҳои   
назоратӣ- тафтишотӣ тавсияҳо омода намояд. 

- омўзиши раисони комиссияи  назоратӣ-  тафтишотии ташкилоти 
ибтидоӣ ва ҳудудии иттифоқи касабаи дахлдорро ба роҳ монад. 

- таҷрибаи кори комиссияи   тафтишотии ташкилоти ибтидоӣ, 
ноҳиявӣ, шаҳрии иттифоқи касабаро омўзад, ҷамъбаст кунад  ва 
беҳтаринашро паҳн намояд. 

4.5.Комиссияи назоратӣ-   тафтишотии ташкилоти ибтидоии иттифоқи 
касаба тибқи салоҳиятҳояш чунин амалҳоро иҷро менамояд: 

- санҷиши риояи тартиби қабул ба аъзогии иттифоқи касаба ва ҳолати 
бақайдгирии узви иттифоқи касаба. 

- санҷиши ҳуҷҷатҳои молиявии ташкилоти ибтидоии иттифоқи 
касабаро ба иҷрои сметаи даромадҳо ва хароҷотҳои дахлдор.   
 

                  V  Тартиби фаъолияти комиссияи назоратӣ-   тафтишотӣ  
 

5.Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотӣ фаъолияти худро аз рўи нақшаи 
кории барои соли тақвимӣ тасдиқгардида, ба роҳ мемонад, ҷаласаҳои 
даврии худ, тартиби гузаронидани санҷишҳо ва тафтишҳое, ки онҳоро 
метавонад аз рўи зарурат, вале на камтар аз як маротиба дар як сол 
гузаронад, мустақилона муайян менамояд. 

5.1.Ҷаласаҳои комиссияи  назоратӣ-  тафтишотиро  раис, ё ин ки бо 
супориши ў муовини раис даъват мекунад. 

5.2.Ҷаласаҳои комиссияи  назоратӣ- тафтишотӣ ҳамон вақт 
салоҳиятдор ҳисобида мешавад, ки агар дар кори онҳо аз нисф зиёди узви 
комиссияи назоратӣ-    тафтишотӣ иштирок намояд. 

5.3.Қарорҳои комиссияи  назоратӣ- тафтишотӣ ҳамон вақт қабулшуда 
ҳисобида мешавад, ки агар ба тарафдории он аз нисф зиёди аъзои 
комиссияи  назоратӣ- тафтишотӣ ҳангоми мавҷуд будани кворум овоз 
диҳанд. Шакли овоздиҳиро ҳангоми қабули қарор комиссияи назоратӣ-  
тафтишотӣ муайян менамояд. 
        Хулосаи комиссияи назоратӣ-   тафтишотӣ дар шакли қарор қабул 
карда мешавад. Муҳлати нигоҳдории ҳуҷҷатҳои комиссияи  назоратӣ-  
тафтишотӣ то гузаштани муҳлати муайян, вале на камтар аз 7 -  сол аст.       

5.4.Раиси комиссияи  назоратӣ-  тафтишотӣ фаъолияти комиссияи   
назоратӣ- тафтишотиро ба роҳ мемонад, дар ҷаласаҳои он раиси мекунад ва 
ба ҳуҷҷатҳои комиссияҳои  назоратӣ-  тафтишотӣ имзо мегузорад. 



5.5. Фаъолияти молиявию  хоҷагии ташкилоти иттифоқи касабаро 
комиссияи назоратӣ-   тафтишотӣ аз рўи ҷамъбасти фаъолияти яксола, 
инчунин пеш аз гузаронидани раёсат, конференсияи ҳисоботию 
интихоботии иттифоқи касаба, ташкилоти ибтидоӣ, ноҳиявӣ, шаҳрӣ,  
ҳудудӣ, Анҷумани Иттифоқи касаба ва дигар ҳолатҳо тафтиш мекунад. 

5.6.Санҷишҳои идории (тобеи муассиса буда) фаъолияти молиявию 
хоҷагии ташкилоти ибтидоӣ, ташкилоти ҳудудии иттифоқи касабаи 
дахлдорро, мақомоти болоии интихобии иттифоқи касаба, бояд бо 
иштироки ҳатмии Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотии ташкилоти 
тафтишшаванда, гузаронад. 

5.7.Аз рўи ҷамъбасти тафтиши Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотӣ 
санад тартиб дода мешавад, ки дар он инъикос меёбанд: 

- бовариномаи ҳуҷҷатҳои молиявӣ ва маълумотҳои ҳисоботӣ;        
- тартиби иҷрошавии фаъолияти молиявӣ ва ҳолати баҳисобгирии    

   муҳосиботӣ; 
- риояшавии муҳлати пешниҳоди ҳисоботҳои молиявӣ ва далелҳои 

вайрон кардани санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
- риояшавии меъёрҳои Оинномаи Иттифоқи касаба ва қарорҳои 

мақомоти болоии иттифоқи касаба дар бобати иҷро кардани уҳдадориҳои 
молиявӣ ва интизомии ташкилию молиявӣ; 

- ҳолати корҳо бо мактубҳо ва аризаҳои аъзои иттифоқи касаба. 
5.8.Санади тартибдодаи натиҷаи тафтиши Комиссияи назоратӣ-  

тафтишотиро ҳамаи аъзои Комиссияи назоратӣ-  тафтишотие, ки дар 
тафтиш иштирок намудаанд, инчунин раис ва сармуҳосиби (хазиначии)  
ташкилоти иттифоқи касабаи тафтишшаванда имзо мегузоранд. 

5.9.Раиси ташкилоти иттифоқи касаба ҳуқуқи рад карданро барои 
гузоштани имзо ба санади тартибдодаи Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотӣ 
надорад.  
          Дар сурати ба вуҷуд омадани мухолифат раиси Комиссияи назоратӣ-   
тафтишотӣ вазифадор аст, ки санади тартибдодаро барои супоридан ба 
таври хаттӣ ба расмият дароварда, барои имзо гузоштан ба раиси 
ташкилоти Иттифоқи касаба ба муҳлати то се рўзи корӣ супорад ва дар ин 
муддат раиси ташкилоти Иттифоқи касаба вазифадор аст, ки санади 

мазкурро бо тавсияи: «Санад бо мухолифат дар асоси ____ саҳифа имзо карда 
шуд». Имзо мегузорад. 

5.10.Ҳангоми аз тарафи мақомоти иттифоқи касабаи тафтишшаванда, 
рад (ҳуҷҷатӣ)  шудани далелҳои санади тафтишкардаи Комиссияи   
назоратӣ- тафтишотӣ, раиси Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотӣ вазифадор 
аст, ки дар санади тартибдода ба натиҷаи тафтиш тасҳеҳи дахлдор ворид 
намояд. 

5.11.Дар сурати дар муҳлати муқарраргардида имзо накардани санади 
тартибдода ва пешниҳод накардани мухолифатҳо, санади тартибдодаи 
натиҷаи тафтиш бо имзои яктарафа ҳаққонӣ ҳисобида мешавад ва ба 
мақомоти болоии Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотӣ супорида мешавад. 

5.12.Ҳангоми зарурат, ҳамчунин санади тартибдодаи натиҷаи тафтиш 
ва дигар маводи тафтиши Комиссияи  назоратӣ-  тафтишотӣ дар муҳлати на 
дертар аз даҳ рўз баъд аз  ба имзо расидани санади мазкур, ба маълумоти 
мақомоти иттифоқи касабаи тафтишшаванда расонида мешавад.               



5.13. Доир ба мухолифати бавуҷудомада дар байни мақомоти 
иттифоқи касабаи тафтишшаванда ва Комиссияи назоратӣ-   тафтишотӣ, 
протокол тартиб дода шуда дар муҳлати то се моҳ масъалаҳои боиси 
мухолифат гардида дида баромада мешавад. 
      Дар сурати ба даст наомадани ҳалли ихтилофот байни Комиссияи   
назоратӣ- тафтишотӣ ва мақомоти роҳбарикунандаи интихобию 
машваратии доимоамалкунандаи ташкилоти Иттифоқи касаба ин масъала 
дар раёсат ё пленуми  Иттифоқи касаба баррасӣ гардида, ҳаллу фасл карда 
мешавад. 

5.14.Фаъолияти молиявии комиссияи  назоратӣ-  тафтишотӣ аз ҳисоби 
маблаѓҳои иттифоқи касаба, мувофиқи сметаи даромад ва хароҷоти 
мақомоти интихобию машваратии ташкилоти Иттифоқи касабаи дахлдор 
ҳал карда мешавад. 
           Хароҷоти маблаѓҳои барои фаъолияти комиссияи назоратӣ-  
тафтишотӣ ҷудогардидаро раиси Комиссияи назоратӣ-   тафтишотӣ назорат 
менамояд.     

5.15.Мақомоти болоии иттифоқи касаба барои кори фаъол ва сифати 
баланди санҷиш ва тафтишҳо узви Комиссияи   назоратӣ- тафтишотии 
мақомоти Иттифоқи касабаро бо тартиби муқарраршуда метавонад,  
ҳавасманд гардонад.  
 
 
 
   VI. Қатъ гардидани ваколати узви комиссияи  назоратӣ-  тафтишотӣ  

6.Ваколати узви мақомоти марказии тафтишотии Иттифоқи касаба 
пеш аз муҳлат дар чунин ҳолатҳо катъ карда мешавад: 

- аз узвияти иттифоқи касаба хориҷ гардидан; 
- пешниҳоди аризаи хаттӣ дар бораи соқит кардани ваколати худ; 
-ҳангоми омадани ҳолатҳои дар боби 2 банди 11 нишондодашудаи 

ҳамин  Низомнома. 
       Қарори қатъ кардани ваколати дар боло зикрёфтаи узви  мақомоти   
назоратӣ- тафтишотии Иттифоқи касабаро  мақомоти  назоратӣ-  
тафтишотии дахлдор бо қарории худ ба расмият дароварда, дар он санаи 
қатъ кардани ваколат муқаррар карда мешавад. 

6.1.Қарор дар бораи қатъ кардани ваколати узви (ҳамаи аъзоёни) 
мақомоти назоратӣ-    тафтишотии дахлдорро метавонад маҷлиси умумии 
ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба, конференсияи ташкилоти ҳудудии 
Иттифоқи касаба, Анҷумани Иттифоқи касаба қабул намоянд.  
      Қарори мазкурро на камтар аз се ду ҳиссаи узви иттифоқи касаба, 
вакилони маҷлис, конференсия ва Анҷуман, ки дар кори раёсат, 
конференсия, Анҷуман иштирок менамоянд, бо таври овоздиҳӣ қабул 
мекунанд.          

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ба қарори Анҷумани VI Иттифоқи касабаи 
кормандони муассисаҳоидавлатӣ,ҷамъиятӣ ва 
бонкииҶумҳурииТоҷикистон аз 

23 сентябри соли 2016 қабул карда шудааст. 

 

                                                      Низомномаи  

комиссияи ваколатии конференсияи ҳисоботию интихоботии 

ташкилоти ибтидоӣ, ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва вилоятии 

иттифоқи касаба ва Анҷумани Иттифоқи касабаи  кормандони     

муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

1. Комиссияи ваколатии конференсияи ҳисоботию интихоботии 
ташкилоти ибтидоӣ,  ноҳиявӣ,  шаҳрӣ  ва  вилоятии  иттифоқи касаба 
ва Анҷумани Иттифоқи касабаи  кормандони 
муассисаҳоидавлатӣ,ҷамъиятӣ ва бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон1аз 
ҳисоби вакилони конференсия ва Анҷуман ба сифати мақомоти кории 
онҳо интихоб карда мешавад. 

2. Ҳайати миқдорӣ ва шахсии Комиссияи ваколатӣ, шакли овоздиҳиро 
(барои интихоби онҳо) конференсияи ҳисоботию интихоботӣ 
ташкилоти ибтидоӣ,  ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва вилоятии  иттифоқи касаба ва 
Анҷумани Иттифоқи касаба муайян менамоянд. 

3. Ҷаласаи Комиссияи ваколатӣ ҳамон вақт салоҳиятдор ҳисобида 
мешавад, ки дар он кворум (овазҳои кофӣ) мавҷуд бошад агар дар он 
аз нисф зиёдтари аъзои комиссияи ваколатӣ иштирок дошта бошад. 
Комиссияи ваколатӣ аз ҳайати худ раис ва муовинро интихоб 
менамояд. 

4. Ҷаласаи Комиссияи ваколатӣ дар шакли протокол тартиб дода 
мешавад ва он аз ҷониби раис, муовини раис ва аъзоёни Комиссияи 
ваколатӣ имзо карда мешавад. 

5.Комиссияи ваколатӣ: 
5.1. Дар давраи кори конференсияи ҳисоботию интихоботӣ, Анҷуман 

мутобиқи Оинномаи Иттифоқи касабаи кормандони муассисаҳои 

                                           
1 Минбаъд дар матн – комиссияи ваколатї 



давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон   ва ҳамин 
Низомнома фаъолият намуда:     

5.1.1.Ҳуҷҷатҳои дар бораи интихоби вакилон пешниҳодшударо 
тафтиш менамояд.   

5.1.2.Мутобиқати шумораи вакилони интихобшуда ба меъёри 
муқаррарнамудаи мақомоти интихобию машваратии конференсияи 
ҳисоботию интихоботӣ, Анҷуман даъватнамударо тафтиш менамояд. 

5.1.3.Ба конференсияи ҳисоботию интихоботӣ ва Анҷумани Иттифоқи 
касаба маълумотнома оид ба шумора ва ҳайати шахсии вакилон ва  
эътирофи ваколатҳои онҳо пешниҳод менамояд.  

5.1.4. Пас аз тасдиқ кардани маърўзаи Комиссияи ваколатӣ дар 
конференсияи ҳисоботию интихоботӣ, Анҷуман, иваз кардани 
шаҳодатномаҳои муваққатиро ба  ваколатномаҳо масъалагузорӣ 
мекунад.   

5.1.5.Бо супориши конференсияи ҳисоботию  интихоботӣ ва  Анҷумани 
Иттифоқи касаба метавонад дигар масъалаҳоро баррасӣ намояд.  

5.2.Ҳангоми ташаккул додан аз рўи қоидаи интихоби бевоситаи 
намояндагон ба конференсияи ҳисоботию интихоботии иттифоқи 
касабаи ташкилоти ибтидоӣ, ноҳиявӣ, шаҳрӣ, вилоятӣ ба Анҷумани 
Иттифоқи касаба ва комиссияҳои назоратию тафтишотии ташкилотҳои 
дахлдори Иттифоқи касаба:       

5.2.1.Ҳуҷҷатҳои барои намояндагӣ ба ҳайати мақомоти интихобию 
машваратии иттифоқи касаба интихобшудаи намояндаҳоро тафтиш 
мекунад. 

5.2.2.Мутобиқати шумораи интихобшудагонро ба намояндагӣ барои 
вакилӣ ба меъёри муқарраршуда, месанҷад.  

5.2.3.Ба конференсияи ҳисоботию интихоботӣ ва Анҷумани Иттифоқи 
касаба дар бораи ҳайати миқдорӣ ва шахсии интихобшудагон барои 
намояндагӣ ба ҳайати мақомоти интихобию машваратии иттифоқи касба 
намояндаҳо ва оид ба эътирофи ваколатҳои онҳоро пешниҳод менамояд.  
        Конференсияи ҳисоботию интихоботӣ ва Анҷумани Иттифоқи 
касаба  маърўзаи Комиссияи ваколатӣ, ҳайати мақомоти интихобию 
машваратии иттифоқи касабаро тасдиқ мекунад ва дар бораи муқаррар 
намудани муҳлати ваколатҳои Комиссияи ваколатии конференсияи 
ҳисоботию интихоботӣ иттифоқи касаба, Анҷумани Иттифоқи касаба, 
муҳлати ваколатҳои дахлдори кумитаҳои ташкилоти ибтидоӣ, ноҳиявӣ, 
шаҳрӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявиро муқаррар менамояд.     

5.3.Дар давраи байни конференсияҳои ҳисоботию интихоботӣ, 
Анҷуманҳои Иттифоқи касаба (ҳангоми ташаккул додани мақомоти 
интихобию машваратии иттифоқи касаба аз рўи қоидаи интихоби 
бевоситаи намояндагӣ): 

5.3.1.Ҳуҷҷатҳои намояндагони аз нав интихобшударо барои 
намояндагӣ ба ҳайати Кумитаи ташкилоти ибтидоӣ, ноҳиявӣ, шаҳрӣ, 
вилоятӣ, ҷумҳуриявии иттифоқи касаба ва Комиссияи назоратию 
тафтишотии ташкилоти Иттифоқи касабаи дахлдор, ҳангоми бозхонди 
намояндагони пештар ба вакилӣ пешниҳодгардидаро тафтиш менамояд.  

5.3.2.Ваколатҳои онҳоро тасдиқ менамояд. 



5.3.3.Ба ҷаласаи (Пленуми) Кумитаи ташкилоти ибтидоӣ, ноҳиявӣ, 
шаҳрӣ, вилоятӣ, ҷумҳуриявии Иттифоқи касаба ва ба ҷаласаи Комиссияи 
назоратию тафтишотии ташкилоти ибтидоӣ, ноҳиявӣ, шаҳрӣ,  вилоятӣ, 
ҷумҳуриявии Иттифоқи касаба пешниҳод ворид менамояд ва маърўзаи 
худро тасдиқ мекунад. 

6. Ҷаласаи Комиссияи ваколатӣ дар давраи байни конференсияҳои 
ҳисоботию интихоботии ташкилоти ибтидоӣ, ҳудудӣ (ноҳиявӣ , шаҳрӣ ва 
вилоятӣ) - и Иттифоқи касаба ва Анҷумани Иттифоқи касаба аз рўи 
зарурат гузаронида мешавад. 

7. Раиси Комиссияи ваколатӣ ё муовини ў метавонанд дар ҷаласаҳои 
раёсати кумитаҳои ташкилоти ибтидоӣ, ҳудудӣ ва ҷумҳуриявии 
Иттифоқи касаба бо доштани ҳуқуқи овози машваратӣ иштирок намоянд.   
 
 

 
Бо қарори Анҷумани VI Иттифоқи касабаи 
кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 сентябри соли 2016 тасдиқ 
карда шудааст.  

 

Низомномаи Мақоми (статуси)    

аъзои Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касабаи 

  кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии   
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
1. Аъзои  Кумитаи иттифоқи касабаи кормандони муассисаҳои давлатӣ, 

ҷамъиятӣ ва бонкии  Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи пешниҳод намудан дар 
конференсияҳои иттифоқи касабаи соҳа, инчунин дар анҷуман интихоб 
карда мешавад. 

Ваколати аъзои Кумитаи иттифоқи касабаи кормандони муассисаҳои 
давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии  Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рўзи тасдиқ кардани 
Анҷумани иттифоқи касабаи кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва 
бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маърўзаи  комиссияи ваколатӣ дар бораи 
салоҳияти интихоби ў оѓоз мегардад ва дар рўзи ташкил кардани ҳайати 
нави Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касабаи соҳа хотима меёбад. 

2.  Ваколати  аъзои  Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касаба дар ҳолати 
аз байн рафтани алоқаҳо бо Иттифоқи касабаи соҳавии кормандони 
муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин 
нобоварии аъзои Кумитаи иттифоқи касабае, ки ўро интихоб кардааст, 
метавонад пеш аз муҳлат хотима меёбад. 

3. Аъзои Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касаба фаъолияти худро дар 
асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оинномаи иттифоқи касабаи 
соҳа, қарорҳои анҷуман ва раёсатҳои Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи 
касаба амалӣ мекунад. 

4. Аъзои Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касаба, ҳамаи ҳуқуқҳои 
қонунӣ ва манфиатҳои кормандони соҳаро дар мақомоти давлатӣ ва 
ҷамъиятӣ ифода ва ҳифз менамояд. 



5. Аъзои Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касаба, ҳамаи ҳуқуқҳои худро 
ҷиҳати фаъолияти Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касаба таъмин 
менамояд, фармоиши Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касабаро иҷро 
мекунад ва ба амалӣ гардонидани қарорҳои анҷумани иттифоқи касабаи 
соҳа, пленумҳо ва раёсатҳои он  фаъолона мусоидат менамояд. 

6. Аъзои Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касаба  дар бораи иҷрои 
қарори пленумҳо, раёсатҳои Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи  касаба дар 
маҷлисҳои коллективҳои меҳнатӣ дар матбуот, радио ва телевизион ҳуқуқи 
баромад кардан дорад.  

7. Аъзои  Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касаба ҳуқуқ дорад: 
- нисбати ҳамаи масъалаҳое, ки дар Кумитаи ҷумҳуриявӣ дида 

мешаванд, овози ҳалкунанда дошта бошад. Дар кори комиссияи доимии 
раёсати Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касаба, омода ва муҳокима 
намудани масъалаҳо иштирок кунад, таклифҳо пешниҳод намояд, фикрҳои 
танқидии худро оид ба ҳама гуна масъалаҳои фаъолияти Кумитаи 
ҷумҳуриявии иттифоқи касаба иброз дорад; 

- ба ташкилотҳо ва муассисаҳои соҳа, ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ  воқеанд 
ташриф оварда,  бо фаъолияти кори онҳо шинос шавад ва барояшон кўмаки 
амалӣ расонад; 

- аз роҳбарони муассисаҳо риояи қонунгузорӣ оид ба меҳнат, ҳуқуқҳои 
манзил, қоида ва меъёрҳои ҳифзи меҳнат, барои кормандон ташкил 
намудани шароитҳои иҷтимоӣ- иқтисодӣ ва истеҳсолии заруриро талаб 
намояд, дар назди онҳо масъалаи дар бораи ба ҷавобгарӣ кашидани 
шахсони соҳибмансаб, ки ин меъёрҳоро иҷро намекунанд, гузорад; 

- ба Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касаба ва мақомоти иттифоқи 
касабаи ноҳиявӣ, шаҳрӣ, вилоятӣ оид ба лоиҳаи ҳуҷҷатҳое, ки барои дида 
баромадан фиристода шудаанд, таклифҳо пешниҳод намояд. Дар дида 
баромадани шикоятҳои аъзои иттифоқи касаба ҳуқуқи иштирок карданро 
дорад. Ў метавонад бо дархост аз раёсат, раис, инчунин ба роҳбарияти  
мақомоти  иттифоқи касабаи маҳаллӣ оид ба масъалаҳои  ба фаъолияти 
онҳо шомил буда, муроҷиат намояд. Мақомоти иттифоқи касаба ё худ 
шахси мансабдор, ки ба вай дархост равона карда шудааст, вазифадор аст, 
онро баррасӣ кунад ва ба ў ахборот диҳад; 

- оид ба масъалаҳои дар салоҳияти иттифоқи касаба буда, ба 
роҳбарияти  мақомоти соҳа муроҷиат намуда, оид ба дархости  худ ба таври 
шифоҳӣ ё хаттӣ ҷавоб гирад. 

8. Аъзои  Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касаба вазифадор аст: 
- ба кори Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касабаи кормандони 

муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкӣ  саҳмгузорӣ кунад; 
- фикри аъзои иттифоқи касаба, ташкилотҳои иттифоқи касаба ва 

коллективҳои меҳнатии ба ҳайати намояндагии Кумитаи ҷумҳуриявии 
иттифоқи касаба дохил бударо шунида, дар асоси он ба мақомоти 
роҳбарикунанда таклифҳо пешниҳод намояд; 

- дар бораи кори худ дар назди аъзои иттифоқи касаба, ки онро ба 
ҳайати Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касаба пешниҳод намудааст, 
пайваста ҳисобот медиҳад ва онҳоро бо фаъолияти Кумитаи ҷумҳуриявии 
иттифоқи касабаи соҳа шинос менамояд. 



Ҳисоботи аъзои Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касабаро метавонанд 
дар бораи иҷрои вазифаҳояш дар Пленум, маҷлиси раёсат ё худ комиссияи 
Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касаба, ки ў дар кори он иштирок 
менамояд, шунаванд. 

9. Кафолати фаъолияти  аъзои  Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касаба: 
- раёсат, котибот ва дигар ташкилотҳои кории Кумитаи ҷумҳуриявии 

иттифоқи касаба, инчунин мақомоти маҳаллии иттифоқҳои касаба  иҷрои 
вазифаҳо ва амалӣ гардидани ҳуқуқи аъзои Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи 
касабаро таъмин менамоянд. Онҳо вазифадоранд, ки ёрии машваратӣ 
расонида, ахборот ва маводҳои заруриро пешкаш намоянд; 

- ба аъзои Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касаба дар давраи иҷрои  
вазифа музди меҳнати ҷойи кори асосӣ нигоҳ дошта мешавад. Аъзои 
Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касаба дар давоми ҳамаи он муддате, ки 
ваколат дорад, бе иҷозати пешакии раёсати Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи 
касаба, бо ташаббуси маъмурият аз кор озод ва ҷазо дода намешавад. 


