
ҚАРОРИ 

ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

 аз 3 марти соли 2011, №115                                                ш. Душанбе 
 

«Дар бораи  низомнома  ва сохтори  намунавии  дастгоҳи раис, мақомоти  

иҷроияи  маҳаллии  ҳокимияти  давлатӣ,  мақомоти худидоракунии  

шаҳрак ва  деҳот  ва  лимити  шумораи ниҳоии хизматчиёни  давлатии  

мақомоти  иҷроияи  маҳаллии ҳокимияти   давлатӣ» 
 

(Бо тағйиру иловаҳо аз 1.03.2012, №72; аз 31.05.2012, №299; аз 
31.08.2012, №468; аз 4.03.2014, №168; аз 30.12.2014, №783; аз 28.02.2015, 
№133; аз 26.12.2015, №761; аз 30.04.2016, №205; аз 13.03.2017, №113; аз 
1.03.2018, №100; аз 14.11.2019, №577, аз 28.12.2019, №633) 

 

Мутобиқи моддаи 33 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  «Дар  бораи  Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон»,  моддаҳои  

20 ва 23 Қонуни  конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон  «Дар бораи 

мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» Ҳукумати Ҷумҳурии  

Тоҷикистон    қ  а  р  о  р      м  е  к  у  н  а  д: 
 

1) Низомнома ва сохтори намунавии дастгоҳи раис, мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак 

ва деҳот тибқи замимаҳои 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18 ва 19 тасдиқ карда шаванд. 

2) Лимити шумораи ниҳоии хизматчиёни давлатии мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз 1 апрели соли 2011 мутобиқи 

замимаҳои 20 ва 21 тасдиқкарда  шавад. 

     3) Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, 

шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳо воҳидҳои сохтории мақомоти  

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро тибқи Тартиби намунавии 
ташаккули воњидњои сохтории дастгоњ ва воњидњои тобеи маќомоти 
иљроияи марказии њокимияти давлатї, ки бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 25 сентябри соли 2015, №590" тасдиќ 
шудааст, тасдиќ намоянд (ќарори Њукумати ЉТ аз 28.12.2019 №633). 

    4) Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, 

шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳо: 

- дар мӯҳлати як моҳ қарорҳои худро бо қарори мазкур мутобиқ 
намоянд; 

- маблағгузории хароҷоти нигоҳдории воҳидҳои басти иловагиро аз 

1 апрели соли 2011 аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ таъмин ва дар солҳои 

минбаъда дар буҷети маҳаллии мақомоти  иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ  пешбинӣ намоянд. 

5. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2015 пардохти 

музди меҳнати воҳидҳои кории иловагии раёсатҳо, шӯъбаҳо ва бахшҳои 
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кор бо занон ва оилаи Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, маблағгузории хароҷоти иловагиро аз ҳисоби 

буҷети ҷумҳуриявӣ ва дар солҳои минбаъда аз ҳисоби буҷети маҳаллии 

мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тибқи тартиби 

муқарраргардида таъмин намояд (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30.12.2014, №783). 

6) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии хизмати 

давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон назорат ва 

мониторинги шумораи хизматчиёни давлатии мақомоти иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатиро тибқи ќарори мазкур таъмин намоянд.  
(ќарори Њукумати ЉТ аз 28.12.2019, №633). 

7) Қарорҳои зерини Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз эътибор 

соқит дониста шаванд: 
- аз 25 январи соли 1995 №104 «Дар бораи сохтор ва штатњои 

мақомоти  ҳокимияти  иҷроия»; 

- аз 20 феврали соли 1995 №157 «Дар бораи даровардани тағйиру 

иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 январи соли 
1995 №104»; 

- аз 17 марти соли 1995 №216 «Дар бораи тасдиқи Тартиби таъин ва 

озод намудани роҳбарони воҳидҳои сохтории мақомоти ҳокимияти 

иҷроия ва маҳалҳо (ҳукуматҳо) ва роҳбарони корхонаҳо, ташкилотҳо ва 

муассисаҳо, ки дар ҳудуди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 

вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

воқеъ гардидаанд»; 

- аз 7 августи соли 1995 №499 «Дар бораи тасдиқи Низомномаи 

намунавии дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 

раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон»; 
- аз 27 июли соли 2000 №328 «Дар бораи сохтор ва шумораи 

кормандони дастгоҳи Раиси шаҳри Душанбе»; 

- аз 4 марти соли 2002 №100 «Дар бораи таъсис додани шӯъбаи илм, 

мактабҳои олӣ ва миёнаи махсус дар сохтори дастгоҳи Раиси вилояти 

Суғд»; 
- аз 30 декабри соли 2001 №597 «Дар бораи ворид намудани 

тағйирот дар сохтори дастгоҳи Раиси шаҳри Душанбе»; 

- аз 3 июли соли 2003 №303 «Оид ба ворид намудани тағйиру 

иловаҳо ба сохтори дастгоҳи Раиси шаҳри Душанбе». 
 
 Раиси 

Ҳукумати Ҷумҳурии   

      Тоҷикистон                            Эмомалӣ  Раҳмон 
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Замимаи 1 

бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз «3» марти соли 2011,  №115 

тасдиқ шудааст 
 
 

Низомномаи намунавӣ барои дастгоҳи Раиси Вилояти 

Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру 

ноҳияҳои ҷумҳурӣ 
 

(Бо тағйиру иловаҳо аз 1.03.2012, №72; аз 31.05.2012, №299; 
    аз 31.08.2012, №468; аз 4.03.2014, №168; аз 30.12.2014, №783; 
    аз 28.02.2015, №133; аз 26.12.2015, №761; аз 13.03.2017, №113; 

 аз 1.03.2018, №100; аз 20.08.2018, №433; аз 14.11.2019, №577; 
   аз 28.12.2019, №633; аз 26.11.2020, №628; аз  06.02.2021, №16) 

 

Низомномаи намунавӣ барои дасттоҳи Раиси Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои 

ҷумҳурӣ (минбаъд-Низомнома) дар асоси Қонунҳои конститутсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва 

«Дар бораи мақомоти  маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» таҳия гардида, 

тартиби умумӣ ва ҳолати ҳуқуқии дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои 

ҷумҳуриро муайян намуда, муносибатҳои умумиро вобаста ба ташкилу 

фаъолияти дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 

вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба танзим  
медарорад. 

 

I. Муқаррароти  умумӣ 
 

1) Мутобиқи  Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар  

бораи мақомоти  маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» дастгоҳи Раиси Вилояти  

Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру 

нохияҳои ҷумҳурӣ (минбаъд - дастгоҳ) сохтори ёрирасон ва 
таъминкунандаи  фаъолияти  Раис  мебошад. 

2) Дастгоҳ, ки онро мутобиқ Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти  маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» Раиси 

Вилояти Мухтори Кӯхистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва 

шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ташкил ва тағйир медиҳад, бо мақсади 

таъминоти иттилоотию таҳлилӣ, ташкилию ҳукуқӣ  ва  моддию техникии  
фаъолияти  Раис  ташкил карда мешавад. 

3) Дастгоҳ дар фаъолияти худ Конститутсияи  Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон 

онҳоро эътироф кардааст, қонунҳои конститутсионӣ, кодексҳо, 
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қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва 

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои 

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарору 

фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси 

вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, 

шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, қарору амрҳои Раиси Вилояти 

Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру 

ноҳияҳо, инчунин Низомномаи мазкурро  ба  асос  ва  роҳбарӣ мегирад. 

4) Амволи ба дастгоҳ вобасташуда ба моликияти коммуналии 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва 

шаҳру  ноҳияҳо  мансуб  буда,  тақсимнашаванда  мебошад. 

5) Маблағгузории  хароҷоти нигоҳдории дастгоҳи Раиси Вилояти 

Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру 

ноҳияҳо ва сохторҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ  

аз  ҳисоби  буҷети маҳаллӣ ва дигар маблағҳо дар мувофиқа бо Вазорати  

молияи Ҷумҳурии  Тоҷикистон  анҷом  дода  мешавад. 

6) Дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 

вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо шахси ҳуқуқӣ буда, мӯҳр бо 

тасвири нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва номи худ бо забони 

давлатӣ ва дигар мӯҳр, штамп ва бланкҳои намунаи муқарраргардида 

дорад ва аз ҳисобномаи ягонаи хазинадории мақомотимолияи Вазорати 

молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон хизматрасонӣ  карда  мешавад. 
 

II. Сохтор ва тартиби ташкили дастгоҳ 
 

7) Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри 

Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо мувофиқи низомнома ва сохтори намунавии 

тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низомномаи дастгоҳ, 

сохтор ва басти воҳидҳои кориро дар доираи лимити шумораи ниҳоии 

хизматчиёни давлатии муқаррарнамудаи Ҳукумати  Ҷумҳурии  

Тоҷикистон  тасдиқ  мекунад. 

8) Дастгоҳ аз роҳбарият, шӯъбаҳо (бахшҳо) ва мутахассисон иборат 
мебошад. 

9) Дастгоҳро роҳбари дастгоҳ сарварӣ менамояд, ки бо қарори 

Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри 

Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ба мансаби мазкур тибқи тартиби 

муқарраргардида  таъин  карда  мешавад. 

10) Ишғоли  мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ дар дастгоҳ 

тибқи тартиби муқарраргардида дар асоси озмун сурат мегирад. 

11) Муовини роҳбари дастгоҳи Раиси вилоят ва шаҳри Душанбе дар 

як вақт мудири шӯъбаи молия ва хоҷагӣ мебошад. 

12) Мудирони шӯъбаҳо (бахшҳо), сармутахассисон, мутахассисони 

пешбар, мутахассисон тибқи талаботи Қонуни конститутсионии 



Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» 

ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати давлатӣ ба мансаб таъин ва 
аз мансаб озод карда  мешаванд. 

13) Кормандони ҳайати техники ва хизматрасон бо пешниҳоди 

роҳбари дастгоҳ бо амри Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 

вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ба вазифа таъин ва аз 
вазифа озод карда мешаванд. 

14) Бастани  Қарордоди (шартномаи) меҳнатӣ бо мутахассисон ва 

кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасон мувофиқи тартиби 

муайяннамудаи  қонунгузории  амалкунанда  анҷом  дода  мешавад. 

15) Шартҳои пардохти музди меҳнат, суғуртаи иҷтимоии давлатӣ, 

таьминоти моддию техникӣ, тиббӣ, иҷтимоию маишӣ, нафақа ва 

таъминоти дигари мутахассисони дастгоҳ бо тартиби пешбининамудаи 

қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон амалӣ мегарданд. 
 

III. Вазифаҳо  ва  функсияҳои  асосии  дастгоҳ 
 

16) Вазифаҳои дастгоҳ иборатанд аз: 

-таъмини шароити зарурӣ барои аз ҷониби Раиси Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо 

амалӣ намудани ваколатҳое, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Точикистон, 

қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои якҷояи 

онҳо, фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои Маҷлиси 

вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, 

шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, қарору амрҳои Раиси Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри  Душанбе ва шахру ноҳияҳо ва 

Низомномаи  мазкур   муқаррар намудаанд; 

-таъминоти иттилоотию таҳлилӣ, ташкилию ҳуқуқӣ ва моддию 

техникии фаъолияти Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 

вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо; 

-амалӣ намудани дигар вазифаҳое, ки аз ҷониби Раиси Вилояти 

Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру 

ноҳияҳо ба зиммаи дастгоҳ гузошта мешаванд. 

17) Бо мақсади иҷрои вазифаҳои пешбинигардида дастгоҳ 

функсияҳои зеринро амалӣ менамояд: 
-ташкили таҳияи лоиҳаи қарору амрҳои Раиси Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, 
лоиҳаи қарори Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони 
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо; 

-омода намудани маърӯзаҳо ва ҳисоботи Раиси Вилояти Мухтори 
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо ва 



масъалаҳои муҳокимашаванда дар назди Маҷлиси вакилони халқи 
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва 
шаҳру нохияҳо; 

-мусоидат намудан дар таҳия ва пешниҳоди лоиҳаҳои Қонунҳо, 
инчунин фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бевосита ба 
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва 
фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии  шаҳру  
ноҳияҳо  дахл  доранд; 

-омода намудани машварати назди Раиси Вилояти Мухтори 
Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, 
дигар машваратҳои бо регламенти дастгоҳи Раиси вилоят, шаҳри, 
Душанбе, шаҳру ноҳия муайянгардида ва таъмини баргузории онҳо 

-тибқи тартиби муқарраргардида ташкил намудани ҳуҷҷатгузорӣ  
ба расмият даровардани қарору амр, инчунин расонидани дастуру 
супоришҳои Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, 
шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ба иҷрокунандагон ва шахсони 
мансабдори масъул, назорати иҷрои онҳо; 

-таҳия ва ба табъ расонидани қарорҳои Маҷлиси вакилони халқ, 
қарору амрҳои Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, 
шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, инчунин таъммни инъикоси онҳо 
тавассути воситаҳои ахбори оммаи маҳаллӣ; 

-омода намудани шартномаҳое, ки аз ҷониби Раиси Вилояти 
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру 
ноҳияҳо ба имзо мерасанд ва ташкили кор оид ба риоя ва иҷрои онҳо; 

-таҳияи нақшаҳои фаъолияти солона, нимсола, семоҳа ва барои 
тасдиқ манзур намудани онҳо ба Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистояи 
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо; 

-ҷамъ намудан, ҷамъбаст ва таҳлили нишондиҳаидаҳои рушди 
иҷтимоию иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, 
шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, баррасӣ ва ҷамъбасти таклифу 
пешниҳодҳои иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, мақомоти 
худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ, 
таҳия ва манзур намудани гузоришҳои дахлдор; 

-мусоидат барои ташкилу баргузорӣ ва дар сатҳи зарурӣ 
амалигардонии чорабиниҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, шаҳриву ноҳиявӣ ва 
протоколи давлатӣ; 

-мусоидат ба ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоту сохторҳои 

дахлдори Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри 

Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ва субъектҳои хоҷагидорӣ ба моликияти 

коммуналии вилоятӣ, шаҳри Душанбе, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ асосёфта; 

-ташкили захираи кадрҳо, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси онҳо, 

пешбурди номгӯи мансабҳое, ки таъин ва озод намудани онҳо бевосита 

аз ҷониби Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, 



шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ё бо мувофиқа ва розигии вазорату  

идораҳои  дахлдор  амалӣ  мегардад; 

-ташкили қабули шахрвандон, бақайдгирӣ, таҳлил ва баррасии 

муроҷиатҳо ва бурдани назорати дахлдор тибқи тартиби 

пешбининамудаи қонунгузорӣ ва пешниҳоди гузоришҳо вобаста ба 

иҷрои онҳо; 

- омода ва пешниҳод намудани маълумот ва ҳисоботу гузоришҳо ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳои 
дахлдор; 

-ташкил ва гузаронидани чорабиниҳои расмӣ, фарҳангӣ, оммавӣ бо 

иштироки Раиси Вилояти Мухтори  Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, 

шаҳри  Душанбе  ва  шаҳру  ноҳияҳо  ё  муовинони  онҳо; 

-ба роҳ мондани робитаҳо бо бародаршаҳрҳо ва ҳамкорӣ бо 

ташкилотҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ; 

-таъмини коргузории махсуси низоми махфидошта, аз ҷумла 

ҳуҷҷатгузорӣ барои истифодаи хизматӣ пешбинигардида; 

-ташкили корҳои илмию тадқиқотӣ  бо ҷалби олимон ва 

коршиносон дар асоси шартнома ҳангоми зарурати хизматӣ; 

-роҳбарии корхонаҳои ёрирасони тобеъ; 

-назорати риояи интизоми меҳнат дар байни кормандон; 

-назорати истифодаи мақсадноки маблағҳои молиявие, ки барои 

дастгоҳ пешбинӣ шудаанд; 

-ҳалли дигар масъалаҳое, ки бо фаъолияти Раиси Вилояти Мухтори 

Кӯхистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо  

алоқаманд  мебошанд. 
 

IV. Роҳбари дастгоҳ 
 

18) Роҳбари дастгоҳ: 

-роҳбарии умумии фаъолияти дастгоҳро ба зимма дошта, ташкили 

кор, банақшагирии фаъолият, ҷорӣ намудани низоми мураттаби кор ва 
назоратро таъмин менамояд; 

-ҳамоҳангсозии фаъолияти шӯъбаву бахшҳо, кори комиссияҳо ва 

шӯроҳоро бо мақомоту  сохторҳои  дахлдор  таъмин  месозад; 

-ба шӯъбаҳо (бахшҳо) ва мутахассисон супоришҳо медиҳад ва иҷрои  

онҳоро  талаб  мекунад; 

-дар доираи ваколатҳои аз ҷониби Раиси Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо 

вогузошта шартномаҳо, аз ҷумла қарордодҳои меҳнатиро бо 

кормандони  хайати  техникӣ  ва  хизматрасон  ба  имзо  мерасонад; 

-лоиҳаи сохтори дастгоҳ ва басти вазифаҳоро аз рӯи сохтор ва 

лимити шумораи ниҳоии хизматчиёни давлатии мақомоти  иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти  давлатӣ дар доираи муқаррарнамудаи Ҳукумати 



Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва барои тасдиқ ба Раиси Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо  

пешниҳод  менамояд; 

-фаъолияти мураттаби комиссияҳои доимиву муваққатии Маҷлиси 

вакилони халқ ва Ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳотро омӯхта, барои таҳияи 

ҳуҷҷатҳои ба баррасии иҷлосия пешниҳодшаванда мусоидат менамояд, 

онҳоро манзури Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, 

шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо месозад; 

-ҷиҳати тасдиқ ба Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 

вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо лоиҳаи низомнома дар 

бораи шӯъбаҳо (бахшҳо) ва дастурамалҳои мансабии хизматчиёни 

давлатии дастгоҳро пешниҳод менамояд; 

-тадбирҳои интихоб, тарбия ва ҷобаҷогузории кадрҳоро мутобиқи  

қонунҳои амалкунанда, дар мувофиқа бо Раиси Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо  ба  

анҷом  мерасонад; 

-назорати иҷрои талаботи муқарраргардидаро дар мавриди 

ҳавасмандгардонӣ, аз ҷумла пешниҳод ба мукофотҳои давлатӣ ва 

татбиқи ҷазои интизомиро таъмин мекунад; 

-гузаронидани аттестатсияи хизматчиёни давлатии дастгоҳ, санҷиши 

фаъолияти шӯъба ва бахшҳоро таъмин менамояд; 

- барои хизматчиёни давлатии дастгоҳ шароити зарурии меҳнатӣ ва 
моддию маиширо фарохам меоварад; 

-қабули шаҳрвандонро аз ҷониби Раис ва муовинонн ӯ ба роҳ 
мемонад; 

-таъмини иҷрои санадҳои Маҷлиси вакилони халқ ва Раиси Вилояти 

Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо шаҳри Душанбе ва шаҳру 

ноҳияҳо, инчунин супоришҳои ӯро ташкил ва назорат мекунад; 

-машварати назди Раисро ташкил намуда, вақт ва рӯзномаи онро бо 

Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри 

Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо мувофиқа месозад; 

-ҳуҷҷатҳои воридотиву содиротӣ, лоиҳаҳои санадҳои Маҷлиси 

вакилони халқ ва Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 

вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳоро баъди ба қайд гирифтан 

манзури охирин мегардонад ва баъди имзои санадҳо инъикоси онҳоро 

тавассусти воситаҳои ахбори оммаи маҳаллӣ ба роҳ мемонад; 

-дар чорабиниҳои протоколии вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру 

ноҳияҳо иштирок менамояд, назорати риоя ва иҷрои регламенти дастгоҳи 

Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе 

ва шаҳру ноҳияро таъмин намуда, дар дастгоҳ омӯзиши мутахассисон ва 

гузаронидани маҷлиси дастгоҳро ба роҳ мемонад. 

19) Муовини роҳбари дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони 

Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе бевосита супоришҳои роҳбари 

дастгоҳро иҷро намуда, мутобиқи тақсимоти вазифаҳо ва дастурамали 



мансабӣ барои таъмини шароити корӣ, моддию молиявии  хизматчиёни  

давлатии  дастгоҳ  масъул  мебошад. 
 

V. Шӯъбаҳои  (бахшҳои)  дастгоҳ 
 

20) Шӯъбаҳои (бахшҳои) дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони 

Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо таҳти роҳбарии 

Раис, муовинони Раис ва роҳбари дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру  ноҳияҳо  
фаъолият  мекунанд. 

21) Шӯъбаҳои (бахшҳои) дастгоҳро мудирони онҳо, ки бо Қарори 

(амри) Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри 

Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо тибқи қонунгузории хизмати давлатӣ ба 

мансаб  таъин ва  аз  мансаб  озод  карда мешаванд, роҳбарӣ мекунанд. 

22) Ба ҳайати шӯъбаҳои (бахшҳои) дастгоҳ   мансабҳои давлатии 

хизматчиёни  давлатие  шомиланд,  ки номгӯи онҳо дар басти вазифаҳо аз 

ҷониби Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри  

Душанбе  ва  шаҳру  нохияҳо тасдиқгардида  пешбинӣ  шудаанд. 

23) Вазифаҳои асосии шӯъбаҳои (бахшҳои) дастгоҳ иборатанд аз: 

 -таъмини фаъолияти Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 

вилоятҳо,  шаҳри  Душанбе  ва  шаҳру  ноҳияҳо; 

-таҳлили мутассили фаъолияти сохтору мақомоти дахлдори 

вилоятӣ, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, мусоидат кардан барои дарёфт 

ва муайян намудани роҳҳои рушди самаранок, ҳалли масалаҳои муҳими 

иҷтимоию иқтисодӣ ва дар ин замина таҳияи пешниҳодҳо; 

-мусоидат барои таъмини ҳамохангсозии фаъолияти мақомот ва 

сохтори Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри 

Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо вобаста ба соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, 

амният  ва  тартиботи  ҷамъиятӣ  дар  ҳудудҳои  дахлдор; 

-таъмини назорати доимии иҷрои қарорҳои Маҷлиси вакилони халқ 

ва Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри 

Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, иҷрои бевоситаи супоришҳои Раис ва роҳбари 

дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, 

шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо аз ҷониби мақомот ва сохтори 

мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ва таҳия намудани маълумот оид ба натиҷаи 

иҷрои онҳо; 

-таъмини иҷрои  нақшаву  барнома ва консепсияҳои дахлдор; 

-таҳияи маводҳои таҳлилии зарурӣ, пешниҳоди таклифҳо оид ба 

масъалаҳои таҳти баррасии Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони 

Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, муовинони онҳо 

ва роҳбари дастгоҳ  қарор  дошта; 

-таҳия, таҳқиқ ва мувофиқасозии лоиҳаҳои санадҳои Раиси Вилояти 

Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру  

ноҳияҳо; 



-мутобиқ ба супориши Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони 

Бадахшон, вилоятҳо, шахри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, муовинони онҳо 

ва роҳбари дастгоҳ таҳия намудани  лоихаҳои санадҳои хусусияти фаврӣ 

доштаи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,  вилоятҳо,  

шаҳри  Душанбе  ва  шаҳру  ноҳияҳо; 

- тибқи тартиби муқарраргардида баррасӣ намудани мактубу 

дархостҳои шахсони ҳуқуқӣ ва арзу шикоятҳои хаттию шифоҳии 

шаҳрвандон. 

24) Шуъбаҳои (бахшҳои) дастгоҳ дар фаъолияти худ бо дигар 

мақомоту сохторҳои   вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ вобаста ба масьалаҳои 

ба салоҳияти онҳо дохилбуда, машваратҳо гузаронида, тибқи тартиби 

муқарраргардида санадҳои таҳияшавандаро бо онҳо мувофиқа  
месозанд. 

25) Вазифаҳои шӯъба ва бахш дар низомномаи онҳо, ки аз ҷониби 

Раис тасдиқ карда мешавад, ба таври мушаххас нишон дода мешаванд. 

26) Мудири шӯъбаи (бахши) дастгоҳ: 

-амалисозии вазифаҳои ба зиммаи шӯъба (бахш) вогузорбударо ба 

роҳ монда, оид ба иҷрои самараноки онҳо масъулияти шахсиро ба зимма 
дорад; 

-тақсимоти ӯҳдадориҳои мансабиро байни кормандони тобеъ 

ташкил намуда, интизоми меҳнат, риояи талаботи дастурамал оид ба 

коргузорҳ дар дастгоҳи Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 

вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳоро таъмин гардонида, ба 

фаъолияти шӯъба (бахш) масъул мебошад; 

-тибқи тартиби муқарраргардида маводи заруриро ҷиҳати таҳия ва 

омада намудани маълумот оид ба масъалаҳои таҳти баррасии Раиси 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва 

шаҳру ноҳияҳо, муовинони онҳо ва роҳбари дастгоҳ қарордошта аз 

мақомот  ва  сохторҳои  вилоятӣ,   шаҳрӣ  ва  ноҳиявӣ дастрас менамояд; 

-аз натиҷаи баррасии ҳуҷҷатҳои дар шӯъба (бахш) таҳиягардида ба 

Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри 

Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, муовинони онҳо ва рохбари дастгоҳ ахборот 

медиҳад; 

-дар маҷлисҳо, иҷлосияҳо, машварати назди Раис, чорабинию 

ҷамъомадҳои мақомот ва сохторҳои вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ оид ба 

масъалаҳои ба салоҳияти шӯъба (бахш) дохилбуда ширкат меварзад. 

27) Хизматчиёни давлатии шӯъба ва бахши дастгоҳ: 

-тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар охири сол фаъолияти 

хизматчиёни давлатӣ  мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ баҳогузорӣ  
мешавад; 

-дар асоси дастурамалҳои  мансабӣ вазифаҳои ба зиммаашон 

гузошташударо иҷро менамоянд ва барои иҷрои босифату самараноки 

онҳо  масъуланд; 



-тибқи тартиби муқарраргардида дар баррасии масъалаҳои дар 

доираи ӯҳдадориҳои хизматӣ дохилбуда дар маҷлисҳои назди муовинони 

Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри 

Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо ва роҳбари дастгоҳ,  ҷамъомадҳои аз ҷониби 

мақомот ва сохторҳои  вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ, гузаронидашаванда  
ширкат  меварзанд; 

-дар доираи ваколати худ бо маводи сохторҳои  мақомоти  иҷроияи  

маҳаллии  ҳокимияти  давлатӣ  шинос  мешаванд; 

-дар чорабиниҳои дар доираи нақшаи корӣ гузаронидашаванда 
иштирок  менамоянд. 

28) Мудирони шуьбаҳо, бахшҳо, дигар хизматчиёни давлатии 

дастгоҳ фаъолияти худро дар асоси дастурамалҳои  мансабӣ ба роҳ 
мемонанд. 

Дастурамалҳои мансабиро бо пешниҳоди роҳбари воҳиди сохторӣ 

Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри   

Душанбе   ва   шаҳру   ноҳияҳо   тасдиқ  менамояд. 
 

                               

ҚАРОРИ 

ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

 аз 14 ноябри соли 2019, №577                                                ш. Душанбе 
 

«Дар бораи  ворид намудани иловањо ба карори  Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 3 марти соли 2011, № 115» 

 
 Мутобиќи моддаи 56 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи 

санадњои меъёрии њуќуќї" ва моддаи 24 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар 
бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот" Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ќарор мекунад: 

Ба ќарориЊукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 марти соли 2011, №115 
"Дар бораи низомнома ва сохтори намунавии дастгоњи раис, маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот ва лимити шумораи нињоии хизматчиёни давлатии маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї" иловањои зерин ворид карда шаванд: 

- дар муќаддимаи ќарор пас аз калимањои "њокимияти давлатї" 
калимањои "ва моддаи 24 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи 
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот"" илова карда шаванд; 

- дар банди 1 пас аз раѕќми "1" аломат ва раќами ",1(1)’" илова карда 
шаванд; 

- замимаи 1 (1) илова карда шавад (замима мегардад). 
 
         Раиси  

Њукумати Љумњурии  
Тољикистон                                            Эмомалї  Рањмон 
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 Замимаи 1(1) 
ба rарори [укумати 

Xумҳурии Тоxикистон 
аз 3 марти соли 2011, №115 

 
 Низомномаи намунавии дастгоҳи xамоати шаҳрак ва деҳот 

                            (қарори Ҳукумати ЉТ аз 14.11.2019, №577) 
  

Низомномаи  намунави дасттоҳи   љамоати шаҳрак ва деҳот (минбаъд - 
Низомнома) мақсад, вазифа, ташкили фаъолият, сохтор, ваколатҳо ва вазъи 
ҳуқуқии дастгоҳи љамоати шаҳрак ва деҳотро муайян менамояд. 

 
1.МУҚАРРАРОТИ УМУМЇ 

 
1. Мувофиқи Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот» дастгоҳи љамоат сохтори ёрирасон ва 
таъминкунандаи фаъолияти раис мебошад. 

2. Дастгоҳ дар фаъолияти худ Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон, 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалие, ки Тољикистон онҳорр эътироф 
кардааст, қонунҳои конститутсионї, кодексҳо, қонунҳои Љумҳурии 
Тољикистон, қарорҳои якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон, фармону амрҳои Президенти 
Љумҳурии Тољикистон, қарору фармоишҳои Ҳукумати Љумҳурии 
Тољикистон, қарорҳои маљлисҳои вакилони халқи Вилояти Мухтори 
Кўҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, қарору амрҳои раисони 
Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, вилоятхо, шаҳру ноҳияҳо, қарору 
супоришҳои љамоат, шўрои љамоат, раиси љамоат ва ҳамин Низомномаро ба 
роҳбарї мегирад. 

 
2. ДАСТГОҲИ ЉАМОАТ 

 

3. Сохтор, шумораи кормандон ва низомномаи дастгоҳи љамоат дар 
асоси Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи мақомоти худидоракунии 
шаҳрак ва деҳот» ва тибқи сохтори намунавии тасдиқгардида дар доираи 
лимити шумораи ниҳоии хизматчиёни давлатии муқаррарнамудаи Ҳукумати 
Љумҳурии Тољикистон бо пешниҳоди раиси љамоат аз тарафи маљлиси 
љамоат тасдиқ карда мешаванд. 

4. Дастгоҳи љамоат бо дар назар доштани шумораи аҳолии љамоат аз 
раиси љамоат, муовини (муовинони) раиси љамоат, котиби љамоат, 
сармутахассисон, мутахассисони пешбар, нозири мизи харбии бақайдгирї 
ва мутахассисон иборат мебошад. 

 
3. ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ ДАСТГОҲ 

 

5. Дастгоҳи љамоатро раиси љамоат ташкил ва роҳбарї менамояд. 
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6. Таъмини шароити зарурї барои аз љониби раиси љамоат амалї 
намудани ваколатҳоро Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон, Қонуни 
Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва 
деҳот», қонунҳои Љумҳурии Тољикистон, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
Љумҳурии Тољикистон, қарорҳои Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон, қарорҳои якљояи онҳо, фармону 
амрҳои Президенти Љумҳурии Тољикистон, қарору фармоишҳои Ҳукумати 
Љумҳурии Тољикистон, қарорҳои маљлисҳои вакилони халқи Вилояти 
Мухтори Кўҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, қарору амрҳои 
раисони Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, 
қарорҳои љамоат, шўрои љамоат, раиси љамоат ва ҳамин Низомнома 
муқаррар кардааст. 

7. Дар дастгоҳи љамоат тибқи Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар 
бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот» муовини (муовинони) 
раис ва котиби љамоат бо пешниҳоди раиси љамоат дар маљлиси љамоат аз 
ҳайати вакилони он бо тарафдории аксарияти шумораи умумии вакилон 
интихоб ва озод карда мешаванд. 

8. Сармутахассисон, мутахассисони пешбар, нозири мизи ҳарбии 
бақайдгирї, мутахассисони љамоат дар асоси озмун ва кормандони ҳайати 
техникї ва хизматрасон бо қарори раиси љамоат таъин карда мешаванд. 

9. Хизматчиёни давлатии дастгоҳи љамоат фаъолияти худро дар асоси 
дастурамали мансабї ба роҳ мемонанд. 

10. Дастурамали мансабї тибқи тартиби муқарраршуда таҳия гардида, 
аз љониби раиси љамоат тасдиқ карда мешавад. 

11. Бастани шартномаи меҳнатї бо хизматчиёни давлатии дастгоҳ ва 
кормандони ҳайати техникї ва хизматрасон мувофиқи тартиби 
муайяннамудаи қонунгузории амалкунанда анљом дода мешавад. 

 
4. МАҚСАД ВА ВАЗИФАҲОИ ДАСТГОҲИ ЉАМОАТ 

 

12. Дастгоҳи љамоат бо мақсади таъминоти иттилоотию таҳлилї, 
ташкилию ҳуқуқї ва моддию техникии фаъолияти љамоат ташкил карда 
мешавад. 

13. Вазифаҳои дастгоҳи љамоат аз инҳо иборатанд: 
- таъминоти иттилоотию таҳлилї, ташкилию ҳуқуқї ва моддию 

техникии љамоат; 
- таҳияи лоиҳаи қарорҳои љамоат ё, шўрои љамоат ва раиси љамоат; 
- омода намудани маърўзаҳо, ҳисоботи раиси љамоат ва масъалаҳои 

дар љамоат муҳокимашаванда; 
- мусоидат намудан дар амалигардонии қонунҳои Љумҳурии 

Тољикистон, санадҳои дигари меъёрии ҳуқуқии Љумҳурии Тољикистон, 
қарорҳои Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумҳурии Тољикистон, қарорҳои якљояи онҳо, фармону амрҳои Президенти 
Љумҳурии Тољикистон, қарору фармоишҳои Ҳукумати Љумҳурии 
Тољикистон, қарорҳои маљлисҳои вакилони халқи Вилояти Мухтори 



Кўҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, қарору амрҳои раисони 
Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, 
қарорҳои љамоат, шўрои љамоат, раиси љамоат, ки ба фаъолияти мақомоти 
худидоракунї дар шаҳру ноҳияҳо дахл доранд; 

- омода намудани љаласаҳои назди раиси љамоат ва вохўрию 
маљлисҳои дигар, инчунин таъмини баргузории онҳо; 

   - тибқи тартиби муқарраргардида ташкил ва пешбурди ҳуљљатгузорї, 
ба расмият даровардани қарорҳо, инчунин ба маълумоти иљрокунандагон 
расонидани дастуру супоришҳои раиси љамоат ва назорати иљрои онҳо; 

- омода кардани нақшаҳои фаъолияти нимсола ва солонаи љамоат ва 
барои тасдиқ пешниҳод намудани онҳо ба раиси љамоат; 

- мусоидат барои дар сатҳи зарурї ташкил ва гузаронидани 
чорабиниҳои љумҳуриявї, вилоятї, шаҳрї ва ноҳиявї; 

- ҳамоҳангсозии фаъолияти ташкилотҳои худфаъолияткунандаи 
љамъиятї дар ҳудуди шаҳрак ё деҳот; 

- ташкили қабули шахсони воқеї ва ҳуқуқї, бақайдгирї, таҳлил, 
баррасї ва пешбурди назорати доимї тибқи тартиби муқаррарнамудаи 
қонунгузории амалкунанда; 

- омода ва пешниҳод намудани маълумотнома ва ҳисобот ба мақомоти 
дахлдор; 

- ташкил ва гузаронидани чорабиниҳои расмї, сиёсї, фарҳангї ва 
оммавї дар ҳудуди шаҳрак ё деҳот дар мувофиқа бо мақомоти дахлдор; 

- ба роҳ мондани робита ва ҳамкориҳо бо ташкилотҳои байналмилалї 
ва минтақавї дар мувофиқа бо мақомоти ваколатдори давлатї; 

- назорати риояи интизоми меҳнат дар байни хизматчиёни давлатї ва 
кормандони дигар; 

- назорати истифодаи мақсадноки маблаљҳои молиявие, ки барои 
нигоҳдории дастгоҳи љамоат пешбинї шудаанд; 

- мусоидат дар ташкили комиссияҳои интихоботї, баргузории 
интихобот ва раъйпурсї; 

- ҳалли масъалаҳои дигари марбут ба фаъолияти љамоат. 
 

5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ 
 

14. Молу мулки ба дастгоҳи љамоат вобасташуда моликияти љамоати 
шаҳрак ва деҳот ба ҳисоб рафта, тақсимнашаванда мебошад. 

15. Маблаѓгузории харољоти нигоҳдории дастгоҳи љамоат аз ҳисоби 
маблаѓҳои буљети пешбинишудаи шаҳрак ва деҳот ва манбаъҳои дигари 
молиявї бо қонунгузорї пешбиникардашуда анљом дода мешавад. 

       16. Таѓйиру иловаҳо ба низомномаи дастгоҳи љамоати шаҳрак ва 
деҳот тибқи тартиби муқарраршуда бо қарори маљлиси љамоат ворид карда 
мешаванд. 

 


