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Низомномаи 

ташкилоти ибтидоии Иттифоқи касабаи кормандони муассисаҳои давлатӣ, 

ҷамъиятӣ ва бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

I.Муқаррароти умумӣ 
 

1.1. Низомномаи ташкилоти ибтидоии Иттифоқи касабаи 
кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (минбаъд - Низомнома) дар асоси Оинномаи Иттифоқи касабаи 
кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (минбаъд- Оинномаи Иттифоқи касаба) тайёр карда шуда, 
санади меъёрии ҳуқуқииташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба буда ва дар 
баробари Оинномаи Иттифоқи касаба амал менамояд. 

1.2. Ташкилоти ибтидоии Итттифоқи касабаи кормандони 
муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - 
ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба) сохтори таркибии ташкилоти 
Итттифоқи касабаи кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии 
Ҷумҳурии  Тоҷикистон (минбаъд - Иттифоқи касаба) ва ташкилоти ҳудудӣ 
(вилоятӣ), шаҳрӣ ва ноҳиявии Иттифоқи касабаи дахлдор мебошад. 

1.3.Ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба кормандонеро, ки аъзои 
иттифоқи касабаанд ва дар қайди ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба 
мебошанд, муттаҳид менамояд. 

1.4.Ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба-иттиҳодияи ихтиёрие 
мебошад, ки бо қарори маҷлиси муассисони иттифоқи касаба ва бо розигии 
мақомоти интихобию машваратии болоии ташкилоти ҳудудии (ноҳиявӣ, 
шаҳрӣ) Иттифоқи касабаи дахлдор ташкил карда мешавад. 

1.5.Ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба барои амалӣ намудани  
мақсад ва вазифаҳои оинномавии Иттифоқи касаба, ба хотири намояндагӣ 
ва ҳифз намудани  ҳуқуқ ва манфиатҳои иҷтимоию меҳнатӣ ва касбии аъзои 
иттифоқи касаба дар сатҳи муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкӣ дар 
ҳамкорӣ бо мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак 
ва деҳот, корфармоёну иттиҳодияҳои онҳо ва дигар ташкилоти ҷамъиятӣ 
ташкил карда шудааст. 

1.6.Ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба фаъолияти худро дар 
асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттифоқҳои касаба», 
Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар қонунҳои амалкунандаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оинномаи Иттифоқи касаба, Низомномаи 
ташкилоти ҳудудии Иттифоқи касабаи дахлдор, санадҳои барномавӣ ва 



меъёрию ҳуқуқии танзимкунандаи фаъолияти дохилии иттифоқи касаба ва 
ҳамин Низомнома  ба роҳ мемонад. 

1.7.Ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба дар бораи фаъолияти 
худ озодона ахбор интишор менамояд, мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои ташкил ва гузаронидани маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, 
роҳпаймоиҳо, корпартоиҳо ва дигар амалҳои коллективӣ ҳуқуқ дорад ва 
онҳоро ҳамчун воситаи ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои иҷтимоию меҳнатӣ ва 
касбии аъзои иттифоқи касаба истифода менамояд.   

1.8.Ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба дар фаъолияти худ 
мустақил буда аз мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии 
шаҳрак ва деҳот, корфармоён ва иттиҳодияҳои онҳо, мақомоти 
роҳбарикунандаи муассисаҳо, ҳизбҳои сиёсӣ ва дигар ташкилот (иттиҳодия) 
вобаста нестанд ва ба онҳо ҳисоботдиҳанда намебошанд, муносибатҳои 
худро бо онҳо дар асоси ҳамкориҳои баробарҳуқуқӣ ва қоидаҳои шарикии 
иҷтимоӣ ба роҳ мемонад. 
 

II.Мақсад ва вазифаҳои ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба 
 

2.1.Мақсад ва вазифаҳои оинномавии ташкилоти ибтидоии 
иттифоқи касаба ин намояндагӣ ва ҳифз намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои 
иҷтимоию меҳнатӣ, иқтисодӣ, касбию фардӣ, маънавӣ  ва зеҳнии аъзои 
иттифоқи касаба дар ҳамкорӣ бо корфармо ё намояндаҳои ў, мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ташкилоти 
ҷамъиятӣ ва дигар ташкилот мебошад. 
 

2.2. Вазифаҳои ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба 
 

2.2.1.Муттаҳид кардан, тақвият бахшидан ва ҳамоҳанг сохтани 
фаъолияти  аъзои иттифоқи касаба барои амалӣ намудани қарорҳои 
анҷуманҳо, мақомоти интихобии Иттифоқи касаба ва ташкилоти ҳудудии 
болоии Иттифоқи касабаи дахлдор, ба хотири намояндагӣ ва ҳифз намудани 
ҳуқуқ ва манфиатҳои иҷтимоию меҳнатӣ, иқтисодӣ, касбию фардӣ, маънавӣ 
ва зеҳнии аъзои иттифоқи касаба . 

2.2.2.Расонидани кўмак ба хотири  баланд бардоштани сатҳи 
зиндагонии аъзои иттифоқи касабаи дар қайди ташкилоти ибтидоии 
иттифоқи касаба буда. 

            2.2.3.Намояндагӣ намудан дар назди мақомоти роҳбарикунандаи 
ҳокимияти давлатӣ, худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ташкилоти ҷамъиятӣ, 
бонкӣ ва дигар ташкилоту мақомот аз  манфиатҳои аъзои иттифоқи касаба. 

            2.2.4.Таъмин намудани аъзои иттифоқи касаба бо ахбороти ҳуқуқӣ 
ва иҷтимоӣ.  

2.2.5.Омода намудан ва амалигардонии тадбирҳои ташкилӣ ва 
молиявӣ бо мақсади афзун намудани хоҳишмандон барои аъзошавӣ ба 
иттифоқи касаба.  
 
2.3.Ваколатҳои мақомоти интихобии ташкилоти ибтидоии  иттифоқи касаба 



 
2.3.1.Бо корфармо барои бастани шартномаи коллективӣ дар сатҳи 

муассисаи таҳсилотӣ гуфтушунидҳои коллективӣ  мегузаронад ва иҷрои 
онро назорат менамояд. 

2.3.2.Дар тайёр кардани барномаҳои шуѓл,  амалигардонии 
пешниҳодҳо оид ба ҳифзи иҷтимоии аъзои иттифоқи касабае, ки дар 
натиҷаи азнавташкилдиҳӣ ё барҳамдиҳии ташкилот (муассиса)  аз кор озод 
карда шудаанд ва инчунин барои такмили ихтисос ва бозомўзии онҳо 
иштирок менамояд. 
   2.3.3.Риояи қонунҳо, қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрию 
ҳукуқӣ оид ба ҳифзи меҳнат ва солимгардонӣ, муҳити зист, суѓуртаи 
иҷтимоӣ ва таъминоти иҷтимоӣ, шуѓл, беҳтар намудани шароити зист ва 
дигар намудҳои ҳифзи иҷтимоии кормандонро дар сатҳи муассисаҳои 
давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкӣ таъмин намуда, иҷрои шартномаи коллективӣ 
ва дигар созишномаҳоро таҳти назорат қарор медиҳад.  
   2.3.4.Дар танзими баҳсҳои меҳнатии коллективӣ тибқи тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чунин шаклҳои  
ҳифзи ҳуқуқҳои меҳнатӣ ва касбии аъзои иттифоқи касаба: маҷлисҳо, 
гирдиҳамоиҳо, роҳпаймоиҳо намоишҳо, пикетгузориҳо ва ташкил намудани 
корпартоиҳо истифода менамояд. 

2.3.5.Барои ҳифзи ҳуқуқҳои меҳнатии аъзои иттифоқи касаба ва 
дигар кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкӣ бо ариза ба 
мақомоти баррасикунандаи баҳсҳои меҳнатӣ муроҷиат менамояд. 

2.3.6.Дар идоракунии фондҳои давлатии ѓайрибуҷавии суѓуртаи 
иҷтимоӣ,  тиббӣ, фондҳои нафақавӣ ва дигар фондҳое, ки аз ҳисоби ҳаққи 
аъзогии суѓуртавӣ ҷамъ омадааст, бо дигар шарикони иҷтимоӣ дар сатҳи 
муассисаҳои  давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкӣ  иштирок менамояд. 

2.3.7.Сатҳи зиндагии аъзоёнро меомўзад ва барои баланд 
бардоштани  сатҳи зиндагии онҳо, аз он ҷумла ба воситаи ташкилоти 
қарздиҳанда, фондҳои кўмак ва ҳифзи иҷтимоӣ, фондҳои корпартоӣ ва 
ѓ.чораҳои амалӣ меандешад, дар тайёр кардани пешниҳодҳо барои муайян 
кардани сатҳи зиндагии кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва 
бонкӣ оид ба танзими даромадҳои аъзои иттифоқи касаба (пардохти музди 
меҳнат, нафақа, дигар пардохтҳои иҷтимоӣ), аз рўи қонунҳои амалкунанда 
дар бораи пардохти музди меҳнат дар ташкилоту муассисаҳо бо 
баҳисобгирии ҳадди ақали зист,  баландшавии нарх ва хизматрасонӣ 
иштирок менамояд. 

    2.3.8.Барои рушди суѓуртаи тиббии ѓайридавлатӣ ва таъминоти 
нафақаи ѓайридавлатии аъзои иттифоқи касабаи дар қайди иттифоқи 
касабаи муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкӣ истода кўмак менамояд.  

2.3.9.Барои солимгардонӣ ва ба роҳ мондани корҳои фарҳангии 
аъзои иттифоқи касаба ва аҳли оилаи онҳо  бо мақомоти худидоракунии 
шаҳрак ва деҳот, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ барои рушди муолиҷаи санаторию 
курортӣ, корхонаҳои истироҳатӣ, сайёҳӣ ва варзишию фарҳангии оммавӣ 
ҳамкорӣ менамояд.  



2.3.10.Ба аъзои иттифоқи касаба  ёрии ройгони ҳуқуқӣ, методӣ ва 
кўмаки моддӣ мерасонад. 

         2.3.11.Омўзиши фаъолони иттифоқи касаба ва омўзиши дониши 
ҳуқуқии аъзои иттифоқи касабаро ба роҳ мемонад. 

2.3.12.Қабул ба иттифоқи касаба  ва бақайдгирии аъзои иттифоқи 
касабаро ба роҳ монда, бо мақсади зиёд шудани ҳайати  аъзои иттифоқи 
касаба чораҳои амалӣ меандешад. 

         2.3.13. Мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
маъракаҳои интихоботӣ иштирок менамояд. 

2.3.14. Дигар намудҳои фаъолиятеро, ки аз доираи меъёрҳои  
Оинномаи Иттифоқи касаба сарчашма мегиранд ва ба қонунҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мухолиф нестанд, иҷро менамояд.  

 
III. Аъзогӣ (узвият) ба ташкилоти иттифоқи касаба, ҳуқуқ ва 

вазифаҳои онҳо 
 

3.1.Кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии 
Тоҷикистон, нафақахўрони аз муассиса ва ташкилоти соҳа ба нафақа 
баромада, кормандони дигар соҳаҳое, ки хоҳиши аъзои иттифоқи касаба   
шуданро доранд, бояд Оинномаи Иттифоқи касаба ва ҳамин Низомномаро   
эътироф намоянду қарор ва супоришҳои ташкилоти иттифоқи касабаро 
иҷро кунанд ва ҳаққи аъзогӣ пардохт намоянд. 

3.2. Ба аъзои иттифоқи касаба собиқаи аъзогӣ ва ҳуқуқи аъзогӣ ба 
иттифоқи касаба бо қарори маҷлиси умумӣ ё  Кумитаи иттифоқи касаба 
барои шахсони зерин нигоҳ дошта мешавад : 

- шахсони ба рухсатии нигоҳубини тифл баромада; 
- хизматчиёни ҳарбии дар хизмати харбии ҳатмӣ буда; 

- кормандони ба корҳои мавсимӣ машѓул буда, ба шарте  ки онҳо 
корҳояшонродар мавсими оянда аз нав оѓоз кунанд; 

- нафақахўрон; 
- бекорон ва шахсоне, ки муваққатан бо сабабҳои узрнок кор намекунанд,  
вале  ҳаққи аъзогӣ пардохт менамоянд.   
Муҳлати хизмати ҳарбии ҳатмии аъзои иттифоқи касаба дар Қувваҳои 
мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сафҳои КАМ, ВКД ба собиқаи 
иттифоқи касабаи соҳа дохил карда мешавад. 

3.3. Узвият ба иттифоқи касаба бо сабабҳои зерин қатъ карда 
мешавад: 
-  аз кор озод шудан; 
-  аз муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкӣ  хориҷ шудан; 

-  бо хоҳиши худ аз аъзогии иттифоқи касаба баромадан;  
-  аз аъзогии иттифоқи касаба хориҷ кардан; 
-  бо сабаби вафот. 

3.4.Масъалаи қатъ намудани аъзогӣ аз  иттифоқи касаба дар асоси 
аризаи      шахсии аъзои иттифоқи касаба, дар маҷлиси ташкилоти ибтидоии 
иттифоқи касаба  дида баромада мешавад.  



Масъалаи хориҷ кардан аз аъзогии иттифоқи касаба бошад, дар 
маҷлис  бо иштироки аъзои иттифоқи касаба, дар сурати мавҷуд будани 
кворуми иштирокунандаҳо ва дар ҳолати ба тарафдории ин масъала додани 
на камтар аз се ду ҳиссаи овозҳо ҳал карда мешавад. 

3.5.Аъзои иттифоқи касаба барои иштироки фаъол дар корҳои 
иттифоқи касаба комёбиҳои кор, кори бардавоми бенуқсон, навоварӣ ва 
дигар дастовардҳои корӣ дар чунин шаклҳо ҳавасманд гардонида мешаванд: 

- эълони раҳматнома; 
- додани мукофот; 
- мукофотонидан бо туҳфаҳои пурқимат; 
- сарфароз гардониданбо Ифтихорнома, Сипоснома; 
- навиштани ном дар Лавҳаи ифтихорӣ, дар Дафтари ифтихорӣ;  
- бо дигар намудҳои ҳавасмандии моддӣ ва маънавӣ. 

3.6. Аъзои иттифоқи касаба метавонанд, ки бо тартиби 
муқарраршуда бо Ифтихорнома ва нишонҳои шоёни иттиҳодияҳои 
иттифоқи касаба (ассосиатсияҳо), ба мукофотҳои давлатӣ ва соҳавӣ, 
унвонҳои фахрӣпешниҳод шаванд. 

3.7. Ба аъзои иттифоқи касаба барои иҷро накардани вазифаҳои 
оинномавӣ, инчунин барои амалҳои зарароваре, ки нуфузу эътибор, 
ягонагии Иттифоқи касабаро паст мекунанд, барои вайрон кардани 
интизоми меҳнат муҷозоти зерини интизомӣ дода мешавад:  
- сарзаниш; 
- танбеҳ; 
- хориҷ намудан аз аъзогии иттифоқи касаба. 

3.8.Масъалаи пеш аз муҳлат беэътибор гардондани муҷозоти 
интизомии татбиқгардидаро аз аъзои иттифоқи касаба, мақомоти 
ҷазодиҳанда ҳақ дорад бо ташаббуси худ, бо хоҳиши аъзои иттифоқи 
касаба, бо тавсияи ташкилоти иттифоқи касаба дар давоми сол аз рўзи 
гирифтани муҷозот  баррасӣ намояд. Пас аз гузаштани муҳлати  солонаи 
муҷозот он қувваи худро гум мекунад.   

3.9.Аъзои иттифоқи касаба дар ҳолатҳои зерин аз Иттифоқи касаба 
хориҷ карда мешавад: 

- дар давоми се моҳ бе сабабҳои узрнок напардохтани ҳаққи аъзогӣ; 
- бе сабабҳои узрнок ба таври мунтазам иҷро накардани уҳдадориҳои 
оинномавиаш, агар пеш аз ин ў қаблан барои аз аъзогии иттифоқи касаба 
хориҷ  шудан, огоҳонида шуда бошад;  

- амалҳое  содир карда бошад, ки ба ташкилоти иттифоқи касаба   зарар ё 
зиён расонида бошад; 

3.10.Қарор оид ба додани муҷозоти интизомиро маҷлиси 
ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба, мақомоти интихобии машваратӣ, 
ташкилоти ибтидоӣ, ҳудудии иттифоқи касаба бо иштироки аъзои иттифоқи 
касаба қабул менамояд. Дар сурати аз иштирок кардан дасткашидани аъзои 
иттифоқи касаба ё ин ки бе сабабҳои узрнок иштирок накардан, масъалаи 
додани муҷозоти интизомиро бе  иштироки ў баррасӣ кардан мумкин аст.     

3.11. Қарор оид ба додани муҷозот ба аъзои иттифоқи касаба ҳамон 
вақт қабулгардида ҳисобида мешавад, ки агар ба тарафдории он аз 3/2 



ҳиссаи иштироккунандагони маҷлис, ҷаласаи мақомоти  интихобию  
машваратии дахлдор, ҳангоми мавҷуд будани кворум овоз диҳанд. 

3.12.Аъзои иттифоқи касабае, ки дар муддати се моҳ бе сабабҳои 
узрнок ҳаққи аъзогӣ напардохтааст ё ин ки барои қасдан содир кардани 
ҷиноят ҳабс  шудааст, худ ба худ аз аъзогии иттифоқи касаба бе  қарори 
маҷлис хориҷ карда мешавад ва ҳуқуқ барои ҳимоя аз ҷониби мақомоти 
иттифоқи касабаро гум мекунад. Дар сурати пардохтани қарзи ҳаққи 
аъзогии иттифоқи касаба  ба сафи иттифоқи касаба барқарор карда 
мешавад. 

3.13.Ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба амалишавии ҳуқуқ ва 
уҳдадориҳои аъзои худро, ки дар Оинномаи Иттифоқи касаба ва ҳамин 
Низомнома  ба назар гирифта шудааст, таъмин менамояд. 
 
 

3.7.Ҳуқуқҳои аъзои иттифоқи касаба 
 
Аъзои иттифоқи касаба ҳуқуқ дорад: 

- аз ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба талаб намояд, ки ҳуқуқ ва 
манфиатҳои меҳнатӣ, иҷтимоию  иқтисодӣ ва касбии ўро дар мақомоти 
давлатӣ, роҳбарикунанда ва судӣ ҳифз намуда ва дар онҳо намояндагӣ 
кунад; 
- номзадии худро барои интихоб шудан ба мақомоти роҳбарикунандаи 
иттифоқи касаба, вакил ба конферненсияҳо ва анҷуманҳо пешниҳод кунад, 
интихоб кунад ва интихоб  шавад; 
-дар таҳия, муҳокима ва қабули шартномаҳои коллективӣ васозишномаҳо 
иштирок намояд; 
-дар маҷлисҳо, конференсияҳо, иқдомҳо ва дигар чорабиниҳое, ки Иттифоқи 
касаба мегузаронад, иштирок намояд; 
- барои худ ва аъзои оилаи худ ба осоишгоҳҳою истироҳатгоҳҳо барои 
муолиҷа ва истироҳат роҳхатҳои имтиёзнок гирад; 

- аз муассисаҳои фарҳангию варзишӣ ва амволи иттифоқи касаба ба таври 
ройгон ё  ин ки бо шартҳои имтиёзнок истифода барад; 

-аз хазинаи ёрии ҳамдигарии иттифоқи касаба истифода барад; 
-аз фонди ҳамраъйии иттифоқи касаба (кўмак ба бекорон, ҳифзи иҷтимоӣ 
ва ѓ.)  истифода намояд; 
-барои ҳифзи манфиатҳои меҳнатии кормандони соҳа дар ҳамаи зинаҳои 
мақомоти қонунбарор  номзадии худро пешбарӣ намояд; 

- дар қабули қарорҳо оид ба истифодабарии маблаѓҳо иштирок намояд; 
- масъалаи фаъолияти иттифоқи касабаро озодона дар маҷлисҳо, 
конференсияҳо, анҷуманҳои иттифоқи касаба ва ВАО мавриди муҳокима 
қарор диҳад ва нуқтаи назари худро баён кунад; 

- дар маҷлисҳо, конференсияҳои иттифоқи касаба ва ҷаласаҳои Кумитаи 
иттифоқи касаба иштирок намояд; 

-дар гирдиҳамоиҳо, роҳпаймоиҳо ва корпартоиҳои мутобиқи қонунгузорӣ 
эълонгардида, иштирок намояд; 



-аъзои иттифоқи касаба метавонад, барои дастовардҳои меҳнатӣ ва 
иштироки фаъол дар ҳаёти ҷамъиятӣ бо Раҳматнома, Ифтихорнома, 
Диплом, туҳфаҳои пурқимат ва хотиравӣ, роҳхатҳои бепул барои 
барқароркунии саломатӣ ва истироҳат  қадрдонӣ карда шавад; 

-аз ҷониби ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба, барои дарёфти 
мукофотҳои давлатӣ, соҳавӣ, унвонҳои фахрӣ, нишонҳои сарисинагӣ  
пешниҳод шавад; 

-дар муносибатҳои байниҳамдигарӣ бо мақомоти давлатӣ ва 
хоҷагӣ,ташкилоти ҷамъиятӣ, иттиҳодияҳои соҳибкорон, судҳо ва дигар 
мақомот, бо мақсади ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои худ аз мақомоти иттифоқи  
касабаи  соҳа ба таври ройгон кўмаки касбии ҳуқуқӣ, моддӣ ва дигар намуди  
кўмакҳоро гирад; 

-дар ҳалли масъалаҳои ҷўброни (товони) зарари ба аъзои иттифоқи касаба 
расонидаи корфармо, ки ба маъюбии меҳнатӣ  ва бемориҳоикасбӣ 
алоқаманданд, ҳамкорӣ намояд; 
-дар бораи фаъолияти ташкилоти иттифоқи касаба, мақомоти он ва қабули 
қарорҳо ахборот гирад ва ба ҳуҷҷатҳо (ҳисоботҳо) оид ба сарфи  маблаѓҳои 
буҷаи иттифоқи касаба шинос  шуда, баҳри самаранок истифода бурдани 
маблаѓҳо таклифу пешниҳодҳо намояд; 
- ба ҳамаи мақомоти иттифоқи касаба муроҷиат кунад ва аз онҳо ҷавобҳои 
асоснок гирад; 
- дар асоси аризаи шахсӣ ихтиёрӣ аз ҳайати иттифоқи касаба барояд; 
-аз дигар ҳуқуқ ва имтиёзҳои дар созишнома ва шартномаи коллективӣ ба 
назар гирифташуда истифода барад. 
 

3.8. Вазифаҳои аъзои иттифоқи касаба 
 
Аъзои иттифоқи касаба вазифадор аст: 

- Оинномаи Иттифоқи касаба ва ҳамин Низомномаро эътироф намояд ва 
талаботи онҳоро риоя кунад; 

- қарорҳои мақомоти иттифоқи касаба ва супоришҳои онро ихтиёрӣ, сари- 
вақт ва аз рўи виҷдон иҷро намояд; 

- дар кори маҷлисҳо, конференсияҳои ташкилоти иттифоқи касаба иштирок 
намояд; 
- ба аъзои иттифоқи касаба ҳангоми ҳифзи ҳуқуқҳои онҳо ҳамраъйӣ  зоҳир 
намояд; 
- дар кори ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба шахсан иштирок намояд; 
- ҳаққӣ аъзогии иттифоқи касабаро мунтазам ва бо тартиби муқарраршуда 
дар ҳаҷми аз  1%  то 2 %  аз ҳамаи намудҳои даромадҳо пардохт намояд; 

- уҳдадориҳои дар созишномаҳо ва шартномаи коллективӣ дарҷгардидаро 
иҷро ва риоя намуда, дар иҷрои бандҳои онҳо кўмак расонад; 

- ба амалҳои ба ташкилоти иттифоқи касаба зараровар роҳ надиҳад; 
- барои баланд бардоштани обрў ва эътибори ташкилоти иттифоқи касаба 
мусоидат намояд; 
- дар амалҳои коллективонаи Иттифоқи касаба  ва ташкилоти он  ҳамраъйӣ 
зоҳир намояд ва иштирок кунад; 



- ба забону, фарҳанг, анъана ва расму оинҳои миллату халқиятҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муносибати боэҳтиромона зоҳир намояд. 
 

IV. Сохтор ва асосҳои ташкилии фаъолияти ташкилоти ибтидоӣ 
 

4.1.Мувофиқи Оинномаи Иттифоқи касаба ташкилоти ибтидоии 
иттифоқи касаба сохтори худро мустақилона дар маҷлиси иттифоқи касаба 
муайян ва тасдиқ менамояд: 

4.1.1.Барои пурратар ифода кардан, амалӣ гардонидан ва ҳифз 
намудани манфиатҳои аъзои иттифоқи касаба, ташкилоти ибтидоии 
иттифоқи касаба ва  мақомоти интихобию машваратии он метавонад, 
комиссияҳои доимоамалкунанда, муваққатӣ, сексияҳо ва дигар иттиҳодияҳо  
ташкил намоянд. 

4.2.Дар ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба тартиби ягонаи 
оинномавии қабул ба аъзогии иттифоқи касаба ва баромадан аз он амалӣ 
карда мешавад: 

4.2.1. Қабул ба аъзогии иттифоқи касаба ба таври ихтиёрӣ бо 
аризаи шахсии ба ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба воридшуда, сурат 
мегирад. Санаи қабул ба аъзогии иттифоқи касаба аз рўзи додани ариза ба 
ҳисоб меравад. Қабулшаванда дар баробари аризаи қабул ба аъзогии 
иттифоқи касаба ба номи корфармо дар бораи пардохти ѓайринақдии ҳаққи 
аъзогии иттифоқи касаба ариза медиҳад. 

4.2.2.Ба кормандони ба сафи иттифоқи касаба қабулгардида, 
билети аъзогии намунаи ягона дода мешавад ва ба номи ў варақаи 
бақайдгирӣ пур карда мешавад. Билети аъзогӣ дар дасти аъзои иттифоқи 
касаба ва варақаи бақайдгирӣ бошад, дар ташкилоти ибтидоии иттифоқи 
касаба нигоҳ дошта мешавад. 

4.2.3.Аъзои иттифоқи касаба дар ҷойи кори асосӣ дар қайди 
ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба меистад. 

4.2.4.Дар сурати набудани ташкилоти ибтидоӣ дар ҷойи кор, 
корманд метавонад ба мақомоти болоӣ ариза диҳад ва дар қайди он истад.  

4.2.5.Аъзои иттифоқи касаба ҳуқуқ ва уҳдадориҳои баробар доранд. 
4.2.6.Аъзои иттифоқи касаба ҳуқуқ дорад, ки барои аз аъзогии 

иттифоқи касаба баромадан, бо ариза ба ташкилоти ибтидоии иттифоқи 
касаба муроҷиат кунад. Ариза аз рўзи ворид шудан дар ташкилоти 
ибтидоии  иттифоқи касаба ба қайд гирифта мешавад ва санаи додани ариза 
санаи қатъи аъзогӣ ба иттифоқи касаба ҳисобида мешавад. Шахси аз 
иттифоқи касаба мебаромада ба корфармо бо аризаи хаттӣ барои аз ҳисоби 
ў қатъ кардани пардохти ҳаққи аъзогии иттифоқи касаба муроҷиат 
менамояд.    

4.5.Бақайдигирии аъзои иттифоқи касаба дар Кумитаи иттифоқи 
касаба аз рўи варақаҳои бақайдгирии намунаи муқарраршуда ба роҳ монда 
мешавад. 

4.6.Аъзои иттифоқи касаба ҳуқуқ ва уҳдадориҳои дар боби 4- и 
Оиннома  дарҷгардидаро  молик аст ва  онро бояд иҷро намояд. 



4.7.Ҷамъ овардани ҳаққи дохилшавӣ ва ҳаққи аъзогии иттифоқи 
касаба дар шакли пардохти ѓайринақдӣ бо тартиб ва шартҳои моддаи 7-и 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттифоқҳои касаба», Шартномаи 
коллективӣ, бо ведомости намунаи муқарраршуда иҷро карда мешавад. 

Тартиб ва шартҳои ба аъзои иттифоқи касаба додани имтиёзҳоро 
ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба  бо дарназардошти собиқаи аъзогӣ ба  
иттифоқи касаба, муқаррар менамояд. 

4.8.Дар ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба ҳисобот ва 
интихоботҳои мақомоти иттифоқи касаба  тибқи банди 30-и Оиннома 
гузаронида мешавад. 

Интихоботи Кумитаи иттифоқи касаба, Комиссияи назоратию 
тафтишотӣ, Раиси ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба дар муҳлатҳои 
ягонаи аз ҷониби мақомоти болоии ташкилоти  ҳудудии иттифоқи касаба 
муайян намуда ва дар қисмҳои таркибӣ - дар муҳлатҳои ягонаи Кумитаи 
иттифоқи касаба муайян намуда, гузаронида мешаванд. 

 
 

V.Мақомоти роҳбарикунандаи ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба 
 

5.1.Мақомоти роҳбарикунандаи ташкилоти ибтидоии иттифоқи 
касаба:  мачлис, Кумитаи иттифоқи касабаи ташилоти ибтидоии иттифоқи 
касаба (минбаъд - Кумитаи иттифоқи касаба), Раёсати Кумитаи иттифоқи 
касабаи ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба (минбаъд - Раёсати Кумитаи 
иттифоқи касаба), Раиси Кумитаи иттифоқи касаба  мебошанд. 

5.2.Мақомоти назоратию тафтишотии ташкилоти ибтидоии 
иттифоқи касаба, Комиссияи назоратию тафтишотии ташкилоти ибтидоии 
иттифоқи касаба (минбаъд - Комиссияи назоратию тафтишотӣ) мебошад. 

5.3.Мақомоти олӣ ва роҳбарикунандаи ташкилоти ибтидоии 
иттифоқи касаба, маҷлиси умумии  аъзои иттифоқи касаба мебошад.   

 
Ваколатҳои маҷлис: 

 
5.3.1.Ҳисоботи Кумитаи иттифоқи касабаро мешунавад, ба 

фаъолияти он баҳо медиҳад ва ҳисоботи Комиссияи назоратию 
тафтишотиро тасдиқ менамояд. 

5.3.2.Самтҳои афзалиятноки фаъолияти ташкилоти ибтидоии 
иттифоқи касабаро кор карда мебарояд, вазифаҳои доимии онро барои 
давраҳои минбаъда, ки аз мақсад ва вазифаҳои оинномавии Иттифоқи 
касаба ва қарорҳои мақомоти интихобии иттифоқи касаба сарчашма 
мегиранд, муайян менамояд. 

5.3.3.Ба мақомоти дахлдори ҳокимияти давлатӣ, мақомоти 
ҳокимияти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва корфармоён дар бораи 
беҳтар намудани шароити меҳнат, вазъи иҷтимоию иқтисодӣ ва сатҳи 
зиндагии кормандон таклифу дархостҳо пешниҳод менамояд. 



5.3.4.Дар сурати ба вуҷуд омадани баҳсҳои меҳнатии коллективӣ 
барои ташкил кардани амалҳои коллективона, аз ҷумла корпартоиҳо қарор 
қабул менамояд. 

5.3.6.Раиси ташкилоти ибтидоии иттифоқи касабаро интихоб ва 
озод  менамояд. 

5.3.7.Ҳайати миқдорӣ ва ҳайати шахсии Кумитаи иттифоқи касаба 
ва Комиссияи назоратию тафтишотиро интихоб ва тасдиқ менамояд. 

5.3.8.Хазиначии ташкилоти ибтидоии иттифоқи касабаро интихоб 
менамояд. 
   5.3.9.Ба конференсияи ташкилоти ҳудудии Иттифоқи касабаи 
дахлдор вакилонро интихоб менамояд, намояндаҳои худро ба ҳайати 
Кумитаи   ташкилоти ҳудудии иттифоқи касабаи дахлдор вакил менамояд. 

5.3.10.Харҷномаи ташкилоти ибтидоии итттифоқи касабаро тасдиқ 
менамояд. 

5.3.11.Дар бораи азнавташкилдиҳӣ, қатъ кардани фаъолият ва 
барҳам додани ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба бо ризоияти 
мақомотҳои роҳбарикунандаи интихобию машваратии 
доимоамалкунандаи ташкилоти болоии Иттифоқи касабаи дахлдор, қарор 
қабул менамояд. 

5.3.12.Мутобиқи Оинномаи Иттифоқи касаба дигар масъалаҳои 
фаъолияти ташкилоти ибтидоии иттифоқи касабаро ҳаллу фасл менамояд. 

5.4. Маҷлис  метавонад, ваколатҳои алоҳидаи худро ба дўши 
Кумитаи иттифоқи касаба вогузор намояд. 

5.5. Замон ва макони баргузорӣ, инчунин рўзномаи маҷлис ба аъзои 
иттифоқи касаба на дертар аз 15 рўз то саршавии кори маҷлис хабар дода 
мешавад.  

5.6. Маҷлис ҳамон вақт салоҳиятдор ҳисобида мешавад, ки агар дар 
он аз нисф зиёди аъзои иттифоқи касабаи дар қайди ҳамин ташкилоти 
ибтидоӣ буда, иштирок дошта бошанд. 

5.7. Регламент ва шакли овоздиҳиро (кушода, пўшида) маҷлис  
муайян менамояд. Хулосаи маҷлис дар шакли қарор қабул карда мешавад. 
Қарори маҷлис ҳамон вақт қабулшуда ҳисобида мешавад, ки агар ба 
тарафдории он аз нисф зиёди аъзои иттифоқи касабаи дар овоздиҳӣ  
иштирокдошта, дар сурати мавҷуд будани кворум, овоз диҳанд. Рафти 
кори маҷлис протокол карда мешавад. 

5.8.Маҷлис  ҳуқуқ надорад, ки оид ба масъалаҳои ба салоҳияташ 
дахл надошта, қарор қабул намояд.  

5.9.Барои баргузории интихоботҳои пеш аз муҳлат, қатъ намудани 
ваколатҳои Кумитаи иттифоқи касаба ва Раиси ташкилоти ибтидоӣ, 
метавонад риоя накардани қонунҳо ё  Оинномаи Иттифоқи касаба асос 
шаванд. 

5.10.Дар давраи байни мачлисҳо мақомоти роҳбарикунандаи 
интихобию машваратии доимоамалкунандаи ташкилоти ибтидоии 
иттифоқи касаба, Кумитаи иттифоқи касаба мебошад. 

 

Ваколатҳои Кумитаи иттифоқи касаба 



 
5.11.1.Дар давраи байни маҷлисҳо фаъолияти ташкилоти ибтидоии 

иттифоқи касабаро роҳбарӣ менамояд, иҷрои қарорҳои макомоти 
интихобии ташкилоти ҳудудии иттифоқи касабаи дахлдори болоиро 
таъмин менамояд. 

5.11.2.Маҷлиси иттифоқи касабаро даъват мекунад ва рўзномаи 
онро тартиб медиҳад. 

5.11.3.Дар муносибатҳо бо корфармо аз ҳуқуқ ва манфиатҳои 
касбии аъзои иттифоқи касаба намояндагӣ мекунад. Ба маъмурият, доир ба  
масъалаҳоиҳуқуқҳои меҳнатӣ, иҷтимоию иқтисодии кормандон алоқаманд, 
таклифҳо пешниҳод менамояд. 

5.11.4.Барои оѓоз кардани гуфтушунидҳои коллективӣ бо корфармо 
барои бастани шартномаи коллективӣ қарор қабул мекунад. 

5.11.5.Якҷоя бо корфармо барои ташкили гуфтушунидҳои 
коллективӣ дар асоси баробарҳуқуқӣ комиссия таъсис медиҳанд. 

5.12.6.Барои таҳияи лоиҳаи шартномаи коллективӣ пешниҳодҳои 
аъзои иттифоқи касабаро ҷамъ мекунад, лоиҳаи такмилдодашудаи 
шартномаи коллективиро ба маълумоти кормандон расонда, муҳокимаи 
онро ташкил менамояд.     

5.12.7.Барои қабул кардани шартномаи коллективӣ маҷлиси  
коллективи меҳнатии кормандонро даъват менамояд  ва рафти иҷрои онро 
назорат менамояд. 

5.12.9.Бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  ба корфармо дархост пешниҳод мекунад, дар ташкил ва кори 
мақомоти оштидиҳанда иштирок мекунад, корпартоиҳоро эълон карда, 
роҳбарӣ менамояд, дар бораи боздоштан ва аз нав сар кардан ва қатъ 
кардани онҳо қарор қабул менамояд. 

5.12.10.Барои ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои меҳнатии аъзои иттифоқи 
касаба иқдомҳои иттифоқи касабаро ташкил карда мегузаронад, дар 
иқдомҳои баргузорнамудаи Иттифоқи касаба иштирок мекунад. 

5.12.11. Санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки аз тарафи корфармо қабул 
карда мешаванд ва ба  ҳуқуқҳои меҳнатӣ ва иҷтимоию  иқтисодии 
кормандон дахлдоранд, мувофиқа менамояд. 

5.12.12.Аз ҷониби корфармо риоя гардидани қонунгузории меҳнат, 
оид ба шуѓл, таъминоти иҷтимоӣ, ҳифзи меҳнат ва солимгардонии 
кормандон ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқии  ба  ҳуқуқи меҳнатӣ 
алоқаманд бударо таҳти назорат қарор медиҳад, созишномаи ҳифзи 
меҳнатро мебандад. Бо мақсади ташкили ҳамкориҳо оид ба ҳифзи меҳнат 
бо корфармо комиссияи муштаракро ташкил менамоянд.  

5.12.13.Омўзиш ва бозомўзии фаъолони иттифоқи касаба ва аъзои 
иттифоқи касабаро ба роҳ мемонад. 

5.12.14.Мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар  
маъракаҳои  интихоботӣ  иштирок менамояд. 

5.12.15.Аз рўи масъалаи ҷўброни зарари маъюбии ба кормандон 
расида, касалиҳои касбӣ ва ё  дигар зиёнҳои ба саломатӣ расидаро ҳангоми 
иҷрои вазифаҳои меҳнатӣ, таҳти назорат мегирад.  



5.12.16.Барои дуруст ҳисоб кардан ва пардохти сарвақтии музди 
меҳнат, инчунин кўмакпулиҳои суѓуртаи иҷтимоӣ ва  сарфи маблаѓҳои 
суѓуртаи иҷтимоиро барои табобати санаторию курортӣ ва истироҳати 
аъзои иттифоқи касаба  назорат менамояд.   

5.12.17. Дар бораи ба миён омадани эҳтимолияти аз кор озод 
кардани  кормандон (дар сурати ихтисор кардани воҳидҳои корӣ) риоя 
гардидани кафолатҳои иҷтимоии муқаррарнамудаи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва  ахбороти пешакӣ пешниҳод кардаи корфарморо 
ба инобат гирифта, рафти иҷрои онро назорат менамояд, ҳамзамон 
пардохти ҷўбронпулиҳо, кўмакпулиҳо ва индексатсияи онҳоро талаб 
мекунад.  

5.12.19.Оид ба риоя намудани қонунгузории меҳнат ва қоидаҳои 
ҳифзи меҳнат комиссияҳо ташкил мекунад, нозирони ҷамъиятиро 
(ваколатдоронро)  интихоб менамояд ва ба кори онҳо роҳбарӣ мекунад. 

5.12.20.Ҳангоми зарурат барои асоснок ва ҳифз намудани 
манфиатҳои меҳнатии аъзои иттифоқи касаба, нозирони ҳуқуқ ва техникии 
меҳнати иттифоқи касаба, нозири назорати давлатӣ , хизмати давлатии 
экспертизаи шароити меҳнат, экспертизаи ҷамъиятӣ (мустақил) ва 
духтурони суѓуртавиро даъват менамояд. 

5.12.21.Ахбороти маъмурият оид ба иҷрои уҳдадориҳои шартномаи 
коллективӣ, чорабиниҳо оид ба ташкил ва беҳтар намудани шароити 
меҳнат, риояи меъёр ва қоидаҳои ҳифзи меҳнат ва техникаи бехатариро 
мешунавад.   

5.12.22.Барои ҳифз намудани ҳуқуқҳои меҳнатии аъзои иттифоқи 
касаба бо хоҳиши онҳо ё бо ташаббуси худ бо ариза ба мақомоти судӣ 
муроҷиат менамояд. 

5.12.23.Бо маъмурият барои баррасӣ намудани мушкилоти муҳими 
ҳаёти коллективи меҳнатӣ ва ҳамоҳанг намудани кўшишҳои умумӣ барои 
ҳалли онҳо ҷаласаҳои муштарак мегузаронад.  

5.12.24.Дар бораи кори худ ва фаъолияти мақомоти ташкилоти 
болоии иттифоқи касаба ба аъзои иттифоқи касаба ахборот медиҳад 

5.12.25.Масъалаи пардохти ѓайринақдии ҳаққи аъзогии иттифоқи 
касабаро ҳал менамояд, ҷамъкунии ҳаққи дохилшавӣ ва ҳаққи аъзогии 
иттифоқи касаба ва воридшавии онҳо ба суратҳисоби ташкилоти ҳудудии 
иттифоқи касабаро ташкил менамояд.   

5.12.26.Мувофиқи сметаи тасдиқгардида ба воситаҳои молиявии 
ташкилоти ибтидоии иттифоқи касабаи муассисаи таҳсилотӣ роҳбарӣ 
менамояд.  

5.12.27.Қабули аъзои нав ба иттифоқи касабаро ташкил менамояд, 
ба онҳо билети аъзогӣ медиҳад, онҳоро ба қайд мегирад, ҳисобу китоби 
омориро тибқи намунаҳои дар ҷаласаи Раёсати Кумитаи ҷумҳуриявӣ 
тасдиқгардида, ба роҳ мемонад.   

5.12.28.Сохтори ташкилии ташкилоти ибтидоии иттифоқи касабаро 
тасдиқ мекунад, аз ҳайати худ комиссияҳои доимоамалкунандаро ташкил 
ва ваколатҳои онҳоро муайян менамояд.  



5.12.29.Бо пешниҳоди Раиси ташкилоти ибтидоӣ муовини Раиси 
ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба интихоб менамояд, агар ў дар 
маҷлис интихоб  нашуда бошад.  

5.12.30.Ҳангоми зарурат санадҳои Комиссияи назоратию 
тафтишотиро дида мебарояд ва аз рўи натиҷаи кори он қарор қабул 
менамояд. 

5.12.31.Мувофиқи Оинномаи Иттифоқи касаба маҷлисҳои 
ѓайринавбатиро даъват менамояд. 

5.12.32. Дигар ваколатҳо, аз ҷумла ваколатҳои Кумитаи иттифоқи 
касаба ба ў супоридаро иҷро менамояд. 

5.13. Ҷаласаи Кумитаи иттифоқи касаба аз рўи зарурат, вале дар се 
моҳ на камтар аз як маротиба гузаронида мешавад.  

5.13.1.Ҷаласаи Кумитаро Раиси ташкилоти ибтидоии иттифоқи 
касаба мегузаронад ва дар набудани ў ин масъулиятро  муовини Раиси 
ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба ба уҳда мегирад. 

5.13.2.Ҷаласа ҳамон вақт салоҳиятдор ҳисобида мешавад, ки агар 
дар он на камтар аз нисф зиёди аъзои Кумитаи иттифоқи касаба иштирок  
дошта бошанд. 

5.13.3.  Хулосаи ҷаласаи Кумита бо аксарияти овозҳо дар шакли 
қарор қабул карда мешавад. Рафти ҷаласа дар протокол навишта шуда, 
муҳлати нигаҳдории протоколҳо 7 - сол мебошад. 

5.14.Дар давраи байни ҷаласаҳои Кумитаи иттифоқи касаба, 
фаъолияти ташкилоти ибтидоии иттифоқи касабаро Раиси ташкилоти 
ибтидоии иттифоқи касаба роҳбарӣ менамояд. 
 

Раиси ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба 
Раиси ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба ба муҳлати ваколатҳои 
Кумитаи иттифоқи касаба интихоб карда мешавад. 

5.14.1.Бе боваринома аз номи ташкилоти ибтидоӣ амал менамояд 
ва манфиатҳои аъзои иттифоқи касабаро оид ба масъалаҳои ба фаъолияти 
оинномавӣ алоқаманд, дар назди корфармо, инчунин мақомоти 
роҳбарикунандаи  муассиса (корхона) ва дигар ташкилотҳо намояндагӣ 
мекунад.  

5.14.2.Фаъолиятиташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба, Кумитаи 
иттифоқи касабаро аз рўи иҷрои вазифаҳои оинномавӣ, қарорҳои 
мақомоти роҳбарикунандаи ташкилоти ибтидоӣ, ташкилоти ҳудудии 
иттифоқи касабаи дахлдор ва Иттифоқи касаба ба роҳ мемонад. 

5.14.3.Иҷрои қарорҳои маҷлисҳои иттифоқи касаба, Кумитаи 
иттифоқи касаба ва мақомоти интихобии ташкилоти ҳудудии иттифоқи 
касабаи дахлдорро ташкил менамояд.  

5.14.4.Дар маҷлисҳои Иттифоқи касаба раисӣ мекунад ва ҷаласаҳои 
Кумитаи иттифоқи касабаро мебарад. 

5.14.5.Кори Кумитаи иттифоқи касабаро ташкил мекунад, 
ҷаласаҳои  онро даъват менамояд, қарорҳо ва протоколҳои маҷлиси 
Иттифоқи касаба ва ҷаласаи Кумитаи иттифоқи касабаро имзо менамояд.        

5.14.6.Фаъолияти молиявӣ ва воридшавии маблаѓҳо ба суратҳисоби  



ташкилоти дахлдори болоии Иттифоқи касаба ва қабули аъзои нав ба 
иттифоқи касабаро ташкил менамояд. 

5.14.7.Ба Кумитаи иттифоқи касаба номзадии муовини Раиси 
ташкилоти ибтидоии иттифоқи касабаро барои дида баромадан, ба шарте 
ки ў дар маҷлис интихоб нашуда бошад, пешниҳод мекунад. 

5.14.8.Аз номи ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба ва мақомоти  
интихобии иттифоқи касаба дар ҳолатҳои зарурӣ изҳорот, муроҷиат ва 
дархостҳо мекунад. 

5.14.9.Ҳуҷҷатнигорӣ ва нигоҳдории ҷории ҳуҷҷатҳои ташкилоти 
ибтидоии иттифоқи касабаро ташкил менамояд.  
- Ҳамасола на дертар аз 25 январ ба Кумитаи ҷумҳуриявӣ Варақаи  
Иттифоқи касабаи кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии 
ҶумҳурииТоҷикистонро  (замимаи 1)  пешниҳод менамояд. 

5.14.10.Дигар ваколатҳо, аз ҷумла ваколатҳоеро, ки маҷлис ва 
Кумитаи иттифоқи касаба ба  ў додаанд, амалӣ менамояд. 

5.15.Раиси ташкилоти ибтидоии  иттифоқи касаба ба маҷлис ва 
Кумитаи иттифоқи касаба ҳисоботдиҳанда аст ва барои фаъолияти 
ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба масъул мебошад. 

 
VI.Комиссияи назоратию тафтишотии ташкилоти ибтидоии 

иттифоқи касаба 
 

6.1.Комиссияи назоратию тафтишотии ташкилоти ибтидоии 
иттифоқи касаба, мақомоти мустақил буда, дар маҷлис дар як вакт бо 
Кумитаи иттифоқи касаба ба муҳлати ваколатҳои Кумитаи иттифоқи 
касаба интихоб карда мешавад. 

6.2.Комиссияи назоратию тафтишотии ташкилоти ибтидоии 
иттифоқи касабаба маҷлис ҳисоботдиҳанда мебошад ва фаъолияти худро 
дар асоси Низомномаи намунавии мақомоти назоратию тафтишотии 

Иттифоқи касаба, ки дар Анҷумани Итттифоқи касабаи кормандони 

муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ 
карда шудааст ва ҳамин Низомнома ба роҳ мемонад.    

6.3.Комиссияи назоратию тафтишотӣ фаъолияти молиявии 
Кумитаи иттифоқи касабаро дар як сол на камтар аз як маротиба аз 
санҷиш мегузаронад. Аз рўи зарурат нусхаи санади санҷишро ба мақомоти 
интихобии ташкилоти ҳудудии иттифоқи касабаи дахлдори болоӣ 
мешниҳод менамояд. 

6.4.Аъзои Комиссияи назоратию тафтишотӣ дар як вақт 
наметавонад аъзои Кумитаи иттифоқи касаба бошад. 

6.5.Комиссияи назоратию тафтишотӣ аз ҳайати худ Раис ва 
муовини Раисро интихоб мекунад. 

6.6.Раиси Комиссияи назоратию тафтишотӣ дар кори Кумитаи 
иттифоқи касаба, Раёсати Кумитаи иттифоқи касаба бо ҳуқуқи овози 
машваратӣ иштирок менамояд. 

6.7.Мухолифатҳо байни Комиссияи назоратию тафтишотӣ ва 
Кумитаи иттифоқи касаба дар маҷлиси ташкилоти ибтидоии иттифоқи 



касаба ё Раёсати мақомоти интихобии ташкилоти ҳудудии иттифоқи 
касабаи дахлдор баррасӣ ва ҳаллу фасл карда мешаванд. 
 

VII.Моликияти ташкилоти ибтидоии иттифоқикасаба 
7.1.Амволи ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба аз ҳисоби ҳаққи 

аъзошавӣ ва ҳаққи аъзогии ҳармоҳа мувофиқи боби 7-и Оинномаи 
Иттифоқи касаба ташкил мекунанд. 

7.2.Маблаѓҳо ва даромадҳои аз фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар 
фаъолиятҳо ба даст омада, ба мақсадҳои дар Оинномаи Иттифоқи касаба 
ва ҳамин Низомнома муайян намуда, истифода бурда мешаванд ва дар 
байни аъзои иттифоқи касаба аз нав тақсим карда намешаванд. 

7.3.Моликият, аз ҷумла воситаҳои молиявии ташкилоти ибтидоии 
иттифоқи касаба моликияти хусусии ягона ва тақсимнашавандаи иттифоқи 
касаба мебошад. Аъзои иттифоқи касаба моликияти барои моликӣ ба 
иттифоқи касаба додаро, аз ҷумла ба ҳаққи аъзогии иттифоқи касаба 
ҳуқуқи моликӣ надоранд. 

7.4.Ҳаҷми маблаѓҳоро барои ба роҳ мондани фаъолияти ташкилоти 
ибтидоиии иттифоқи касаба Оинномаи Иттифоқи касаба муқаррар 
менамояд.Ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба маблаѓҳояшро дар асоси 
харҷномаи  барои соли тақвимӣ тасдиқ карда, сарф менамояд. 

7.5.Ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба мутобиқи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттифоқҳои касаба», Оинномаи 
Иттифоқи касаба ва дар асоси ҳамин Низомнома мақоми шахси ҳуқуқиро 
дорад ва соҳиби молу мулки алоҳида, муҳр, маблаѓ, суратҳисоб буда,   дар 
судҳо метавонад бо мақсади ҳифзи ҳуқуқҳои меҳнатии аъзои  иттифоқи 
касаба иштирок намояд. 

7.6.Аъзои иттифоқи касабаи дар қайди ташкилоти ибтидоии 
иттифоқи касаба истода барои уҳдадориҳои ташкилоти ибтидоии 
иттифоқи касаба ба зимма гирифта, масъул нестанд. Ташкилоти ибтидоии 
иттифоқи касаба низ аз уҳдадориҳои ба зимма гирифтаи аъзои иттифоқи 
касабаи дар қайди ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба истода, ҷавобгар 
нест. 

 
VIII.Азнавташкилдиҳӣ ва қатъ намудани фаъолияти ташкилоти 

ибтидоии иттифоқи касаба 
 

8.1.Қарор дар бораи азнавташкилдиҳӣ (муттаҳид кардан, ҳамроҳ 
шудан, ҷудошавӣ) ва барҳамдиҳии ташкилоти ибтидоии иттифоқи 
касабаро маҷлис  бо розигии мақомоти интихобию машваратии ташкилоти 
болоии Иттифоқи касабаи дахлдор қабул менамояд. 

Азнавташкидиҳӣ ё барҳамдиҳии ташкилоти ибтидоии иттифоқи 
касабаро бо ташаббуси маҷлиси ташкилоти ибтидоии иттифоқи касабаи 
корхонаё бо ташаббуси Раёсати мақомоти интихобии ташкилоти ҳудудии 
иттифоқи касабаи дахлдор амалӣ намудан мумкин аст. Қарор дар сурате 
қабулшуда ҳисобида мешавад, ки агар ба тарафдории он аз се ду ҳиссаи 



аъзои иттифоқи касабаи дар маҷлис иштирок  дошта, ҳангоми мавҷуд 
будани кворум, овоз диҳанд. 

8.2. Дар сурати қабул шудани қарор дар бораи барҳамдиҳии 
ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба,   моликияти он ба мақсадҳои дар 
Оинномаи Иттифоқи касаба пешбинишуда, қарори маҷлис  ва Раёсати 
мақомоти интихобии ташкилоти ҳудудии иттифоқи касабаи дахлдори 
болоӣ ҳал карда мешавад. 
 

 
IX.Қисми хотимавӣ 

9.1. Ин Низомнома аз лаҳзаи тасдиқ шудан дар Раёсати Кумитаи 
ҷумҳуриявӣ, эътибор пайдо мекунад. 

9.2. Амали ин Низомнома ҳамаи ташкилоти Итттифоқи касабаи 

кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро, ки ба сохтори ташкилоти Иттифоқи касаба шомиланд, фаро 
мегирад. 

9.3.Ташкилоти ибтидоии иттифоқи касаба дар сурати 
азнавташкилшавӣ ё барҳамхуриаш, баҳисобгирӣ ва нигаҳдории ҳуҷҷатҳои 
ҳайати шахсиро таъмин менамояд, ҳуҷҷатҳоро барои нигоҳдорӣ бо 
тартиби муқарраргардида ба бойгонӣ ё ин ки ба мақомоти интихобии  
ташкилоти ҳудудии иттифоқи касабаи дахлдор месупорад. 

9.4.  Таѓйиру иловаҳо ба Низомнома дар раёсатҳои Кумитаи 
ҷумҳуриявии итттифоқи касабаи кормандони муассисаҳои давлатӣ, 
ҷамъиятӣ ва бонкии Тоҷикистон  баррасӣ ва бо қарори Раёсат тасдиқ карда 
мешавад. 
 


