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1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
Дар маҷлиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти
Хатлон санаи 22.01.2022, ки бо иштироки васеи аъзои
Кумита ва муовини Раиси Ҳизби Халқии Демократии
Тоҷикистон доир гардид, масъалаи таҳкими ҳайати
сифатии аъзои ҳизб аз ҳисоби ҷонибдорон ва роҳбарияти
хоҷагиҳои деҳқонӣ, соҳибкорони инфиродӣ ва донишҷӯён
мавриди баррасии амиқ қарор дода шуд.
Ҳамин масъала низ, аз ҷумла зиёд кардани сафи ҳизб
аз ҳисоби ҷавонони донишҷӯ, ки захираи асосии идеологӣ
ва ё асоси сармояи инсониро дар кишвар ташкил медиҳанд,
дар маҷлиси Кумитаи Иҷроияи Марказии ҲХДТ – 27.01.2022
баррасӣ карда шуд.
Аз ин лиҳоз, фароҳам овардани шароит барои зиёд
кардани сафи аъзо аз ҳисоби ҷонибдорон-аъзо ва
роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонии фермерӣ, соҳибкорони
инфиродӣ ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва
миёнаи касбӣ мақсад гузошта шудааст.

2. ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИЯТ
ВАЗЪИ УЗВИЯТ ДАР БАЙНИ ОММА
Тибқи таҳлилҳо аз рӯи гурӯҳҳои аҳолӣ аъзои ҳизбро
дар вилоят бештар кормандони соҳаҳои маориф-34,2%,
тандурустӣ-17% ва хизматчиёни давлатӣ-6,7% ташкил
медиҳанд, ки дар маҷмӯъ онҳо гурӯҳи коргарони
дохилиидоравиро ташкил медиҳанд. Ба гурӯҳи коргарони
беруниидоравӣ ва ё саҳроӣ бошад, ба монанди коргарони
хоҷагиҳои деҳқонӣ, соҳибкорон ва бозорнишинон ҳиссаи
ками аъзо, ҳамагӣ 6-7% рост меояд. Яъне, дар ҳолати
имрӯза 89% аъзои ҳизбро коргарони дохилиидоравӣ
(хизматчиёни давлатӣ ва ҷамъиятӣ) ва 11% онро коргарони
беруниидоравӣ (аъзои хоҷагиҳои деҳқонӣ, соҳибкорон,
савдогарони бозорҳо), гурӯҳи аҳолие, ки аксариятро
3

ташкил дода, бештар ба роҳнамоӣ ниёз доранд, ташкил
медиҳад (Ҷадвали 1).
Ин дар ҳолест, ки дар муносибатҳои меҳнатӣ дар
ҳудуди вилоят 67,4% субъектҳои ҳисоботсупорандаро (аз
300 ҳазор) намояндагони бахши хусусӣ, аъзои хоҷагиҳои
деҳқонӣ, соҳибкорон, савдогарони бозорҳо ва ғайра ташкил
медиҳанд (Ҷадвали 2).
Ҷадвали 1
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Ҷадвали 2
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Аз инҷо, бармеояд, ки самти фаъолиятро тағйир
дода, ҳайати аъзои ҳизбро аз ҳисоби коргарони
беруниидоравӣ
(аъзои
хоҷагиҳои
деҳқонӣ,
соҳибкорони инфиродӣ ва хурд, савдогарони бозорҳо
ва ғайра) бештар намуда, корро дар байни ин гурӯҳҳо
тақвият бахшем. Зеро, дар шароити таҳдидҳои берунӣ
маҳз ҳамин гурӯҳҳои аҳолӣ осебпазир арзёбӣ мегарданд,
мувофиқан ба чорабиниҳои сиёсию идеологӣ бештар ниёз
доранд.
Тибқи таҳлилҳо аз рӯи гурӯҳҳои аҳолӣ аъзои ҳизбро
дар вилоят бештар кормандони соҳаҳои маориф-34,2%,
тандурустӣ-17% ва хизматчиёни давлатӣ-6,7% ташкил
медиҳанд, ки дар маҷмӯъ онҳоро гурӯҳи коргарони
дохилиидоравӣ ном гирифтан мумкин аст. Ба гурӯҳи
коргарони беруниидоравӣ ва ё саҳроӣ бошад, ба монанди
коргарони
хоҷагиҳои
деҳқонӣ,
соҳибкорон
ва
бозорнишинон ҳиссаи ками аъзо меояд. Яъне, дар ҳолати
имрӯза 89% аъзои ҳизбро коргарони дохилиидоравӣ ва 11%
онро коргарони беруниидоравӣ (аъзои хоҷагиҳои деҳқонӣ,
соҳибкорон, савдогарони бозорҳо), гурӯҳи аҳолие, ки
аксариятро ташкил дода, бештар ба роҳнамоӣ ниёз доранд,
ташкил медиҳад.
Зимнан, дар муносибатҳои меҳнатӣ дар ҳудуди вилоят
67,4% субъектҳои ҳисоботсупорандаро (беш аз 300 ҳазор)
намояндагони бахши хусусӣ, аъзои хоҷагиҳои деҳқонӣ,
соҳибкорон, савдогарони бозорҳо ва ғайра ташкил
медиҳанд.
Дар ҳошияи татбиқи дастуру ҳидоятҳои Пешвои
миллат, Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати бо мардум
наздик будан зарур мегардад, ки сафи аъзои ҳизб аз ҳисоби
сокинони деҳот, аз ҷумла аъзои хоҷагиҳои деҳқонӣ зиёд
карда шавад.
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Зимнан, самти ҳаракати ҳизбиро тағйир дода, ҳайати
аъзои ҳизбро аз ҳисоби коргарони беруниидоравӣ (аъзои
хоҷагиҳои деҳқонӣ, соҳибкорони инфиродӣ ва хурд,
савдогарони бозорҳо ва ғайра) бештар намуда, корро дар
байни ин гурӯҳҳо мебояд тақвият бахшид. Зеро, дар
шароити таҳдидҳои берунӣ маҳз ҳамин гурӯҳҳои аҳолӣ
осебпазир арзёбӣ мегарданд, мувофиқан ба чорабиниҳои
сиёсию идеологӣ бештар ниёз доранд.
ВАЗЪИ УЗВИЯТ ДАР БАЙНИ ДОНИШҶӮЁН
Тибқи таҳлилҳо таносуби аъзогӣ ба ҲХДТ (ба ҳолати
19.03.2021) дар муассисаҳои таълимии касбии олӣ дар
байни омӯзгорон-52,4%, кормандони техникӣ-1,1% ва
донишҷӯён-1,5%1 мебошад, ки дар таносуб бо дигар
донигоҳҳои кишвар хеле кам арзёбӣ мегардад (Ҷадвали 3).
Зимнан, ҳамнгоми маљлиси солонаи Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар вилояти Хатлон (22.01.2022) муовини Раиси
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам
Латифзода А.Қ. оид ба сатҳи пасти узвияти (аъзогии)
донишҷӯён ва омӯзгорони донишгоҳу донишкадаҳои
ҳудуди вилояти Хатлон ба ҲХДТ изҳори нигаронӣ
намуданд.
Боиси зикр аст, ки дар вилояти Хатлон сохторҳои
ҲХДТ қариб дар ҳама самтҳо пешсафӣ доранд, аммо яке аз
проблемаҳое, ки моро ба қафо мебарад, ин камфаъолии
ташкилотҳои ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
вобаста ба аъзокунии омӯзгорону донишҷӯён ба ҲХДТ
мебошад. Илова бар ин, боиси таассуф он аст, ки зимни
мушоҳидаҳо ва пурсиши донишҷӯён оиди мавқеъ ва ё
ҷонибдории онҳо аз ҲХДТ маълум гардид, ки аксарият
хоҳиши зиёди аъзо шудан доранд, аммо чунин имконият
ё фурсат ба онҳо аз ҷониби масъулон пешниҳод (муҳайё)
нагардидааст.

1

Аз 41000 донишҷӯ ҳамагӣ 600 нафар аъзои ҲХДТ мебошад.
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Ҷадвали 3

Дар ростои амалисозии ҳадафҳо ва нишондиҳандаҳои
асосии
Барномаи
пешазинтихоботии
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар давраи то соли 2027) ва
Барномаи пешазинтихоботии Ҳизби Халқии Демократии
Тоҷикистон (дар давраи то соли 2025), ҳамзамон
муқовимат ба ҳама гуна таҳдидҳои берунӣ ва бегона,
зимнан расидан ба ҳадафи олӣ – рушди устувори иқтисодӣ
ва зиндагии шоиста барои мардум зарурати тақвият
бахшидани ҳамаи имкониятҳо, аз ҷумла захираҳои инсонӣ,
ки сарчашмаи асосии он муассисаҳои таълимӣ, бахусус
ҳайати омӯзгорону олимон ва муҳаққиқону донишҷӯён ба
ҳисоб мераванд, пеш омадааст.
Чи тавре аз маҳзанҳои илмӣ ва таҷрибаи ҷаҳонӣ
бармеояд, фишанги асосӣ ва устувори татбиқи идеологияи
сиёсӣ ва ҳадафҳои олии давлат, ин масъулият аст, ки онро
метавон ҳамчун уҳдадорӣ, асосан, мавриди аъзогӣ ба ҳизби
сиёсӣ ба даст овард. Шахс бо инобати оне ки барои гурӯҳи
корҳо масъулият дорад ва ё шахсиятест, ки барои
бартарафсозии мушкилоте саҳми ӯ аҳамиятнок мебошад,
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ба таври худкор фаъол гардида, дар татбиқи ҳадафҳои
муайян саҳми босазо мегузорад.
Имрӯз, вақти он расидааст, ки дар сафи аъзои Ҳизби
Халқии Демократии Тоҷикистон – аъзои ташкилоти
ибтидоӣ аз ҳисоби ҷонибдорони ҳизб – омӯзгорон ва
донишҷӯён бештар карда шуда, корҳои идеологӣ дар байни
онҳо ҳамчун захираи устувори зеҳнӣ барои татбиқи
босамари ҳадафҳои барномавии ҳизб ба таври мунтазам
амалӣ гардонида шаванд. Зеро тибқи таҳлилҳо дар кишвар,
аз ҷумла дар байни зиёиён аксарият ҷонибдори Ҳизби
Халқии Демократии Тоҷикистон мебошанд ва албатта,
шумораи зиёди онҳо хоҳиши аъзо шудан ба ҳизбро доранд,
аммо на ба ҳамаи онҳо имконияти аъзо шудан пешниҳод
шудааст; яъне гурӯҳи зиёди онҳо барои аъзогӣ ба ҳизб,
тавассути корҳои тарғиботии ҷалбнамоӣ фаро гирифта
нашудаанд.

3. МАҚСАД
Фароҳам овардани шароит ва зиёд кардани сафи аъзои
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон аз ҳисоби аъзо
хоҷагиҳои деҳқонии фермерӣ, соҳибкорони инфиродӣ ва
донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ.

4. АСОСҲОИ ҲУҚУҚӢ
Барои амалисозии мақсади гузошташуда асосҳои
ҳуқуқии зерин ҳамчун уҳдадорӣ ва воситаи амал ба
роҳбарӣ гирифта мешаванд:
1. Қарорҳои маҷлиси Кумитаи Иҷроияи Марказии
ҲХДТ аз 3 сентябри соли 2021 (қарорҳои №1 ва 2);
2. Дастури роҳбарияти Кумитаи Иҷроияи Марказии
ҲХДТ аз 27.02.2022 зимни маҷлиси Кумитаи
Иҷроияи Марказии ҲХДТ;
3. Қарори (протоколи) маҷлиси Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар вилояти Хатлон аз 22.01.2022, банди 11;
8

4. Низомнома оид ба фаъолияти молиявии Ҳизби
Халқии Демократии Тоҷикистон;
5. Бандҳои 2.5, 3.6 ва 4.1 Оинномаи Ҳизби Халқии
Демократии Тоҷикистон.

5. РОҲУ УСУЛҲОИ ФАЪОЛИЯТИ АМАЛӢ
АЪЗОКУНИИ ДОНИШҶӮЁН
Тибқи Оинномаи ҲХДТ, Низомнома оид ба фаъолияти
молиявии ҲХДТ ва қарори маҷлиси Кумитаи Иҷроияи
Марказии ҲХДТ аз 3 сентябри соли 2021, №2 меъёри ҳаққи
узвият барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти
ибтидоии касбӣ ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти
миёна ва олии касбӣ 2 (ду) сомонӣ муқаррар карда
шудааст.
Барои ҷалби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти
ибтидоии касбӣ ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти
миёна ва олии касбӣ (донишҷӯён) барои аъзогӣ ба ҳизб
чунин қадамҳоро мебояд амалӣ намуд:
 ҚАДАМИ 1 – рӯйхати ҷонибдорони (шахсони)
эҳтимолӣ-донишҷӯёни курсҳои 1-3, факулта ва гурӯҳи
таҳсил ва вазифаи ҷамъиятии онҳо (агар дошта
бошанд) тартиб дода шавад;
 ҚАДАМИ 2 – тариқи пурсиш (аз роҳбарияти факулта
ва ҳамсабақон) муайян карда шавад, ки шахси
эҳтимолӣ ҷонибдори ҲХДТ бошад (агар бетараф ё зид
бошад, пас амали тарғиботӣ идома дода нашавад);
 ҚАДАМИ 3 – ба ҷойи таҳсили (факултаи) донишҷӯёни
эҳтимолӣ ташриф оварда, онҳоро дар ҷойи муайяни
ҷамъ карда, сараввал, (1) худро аз рӯи мансаб (раиси
ташкилоти ибтидоии ҲХДТ ва ё корманди КИН/Ш)
муаррифӣ карда, (2) оид ба вазъи таҳисл ва мушкилоти
донишҷӯён пурсон шуда, сипас, (3) пурсон бояд шуд,
ки дар бораи ҲХДТ чи медонанд, оё маълумот доранд,
ки роҳбари ҲХДТ - Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ
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Раҳмон аст?! Сипас, (4) вобаста ба дастовардҳои ҲХДТ,
аз ҷумла саҳми ҳизб дар бунёди давлати демократӣ,
соҳибистиқлолӣ, ваҳдату осудагӣ ва пешрафти
ҳаррӯзаи ҷомеа суханронӣ мебояд кард, ҳамчунин (5)
дар бораи аъзо, узвият ва афзалиятҳои ҳизб суҳбат
карда, онҳоро ба аъзогӣ ҷалб мебояд намуд;
 ҚАДАМИ 4 – дар сурати майл кардани донишҷӯён ба
аъзогӣ, ба онҳо фаҳмонида шавад, ки дар баробари
афзалиятҳои ҳизбӣ ҳамчунин аъзо якчанд уҳдадорӣ
дорад, аз ҷумла супоридани ҳаққи узвият; - ҳамагӣ 2
(ду) сомонӣ ҳар моҳ;
 ҚАДАМИ 5 – шакл ё намунаи аризаи алоқамандро
тарғиботчӣ бояд қаблан омода карда, дар даст дошта
бошад ва мавриди зарурат, намунаи аризаро
пешниҳод карда, расмиёти боқиро ба раиси ташкилоти
ибтидоӣ ва аъзошаванда вогузор намояд (ниг. ба
банди 6.);
 ҚАДАМИ 6 – рӯзи баргузории маҷлиси умумии
ташкилоти ибтидоӣ қаблан муайян карда шуда, ба
номаздон (донишҷӯён) ба аъзогӣ ба ҲХДТ санаи ҳозир
шудан ва иштирок кардан дар маҷлиси интихоботӣ
эълон карда шавад;
 ҚАДАМИ 7 – ба номаздон (донишҷӯён) ба аъзогӣ ба
ҲХДТ фаҳмонида шавад, ки дар сурати қабул шуданд
ҳар охири моҳ ба утоқи ташкилоти ибтидоӣ ташриф
оварда, ҳаққи узвиятро бояд супоранд.
ЭЗОҲ: раиси ташкилоти ибтидоӣ тибқи талаботи
Оинномаи ҲХДТ вазифадор аст, ки расмиёти аъзокуниро
пурра ба анҷом расонида, ҳаққи узвиятро ба миқдори 2 (ду)
сомонӣ ҳар моҳ аз ҳар як донишҷӯ-аъзо ҷамъоварӣ намуда,
ба суратҳисоби КИН/Ш гузаронад. Ҳаракати аъзои ҳизбро
дар ташкилот мавриди назорати қатъӣ қарор диҳад.
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АЪЗОКУНИИ
РОҲБАРОНИ
ХОҶАГИҲОИ
ДЕҲҚОНӢ ВА СОҲИБКОРОНИ ИНФИРОДӢ
Тибқи Оинномаи ҲХДТ ва Низомнома оид ба
фаъолияти молиявии ҲХДТ меъёри ҳаққи узвият ба
миқдори 1% (як фоиз) аз ҳисоби (1) маош ва ё (2)
даромади умумии моҳона муқаррар карда шудааст.
Яъне, агар аъзо музди маоши тасдиқшуда (ҳармоҳа)
дошта бошад, пас ӯ аз маоши худ, ҳар охири моҳ 1%
маблағи муайянро тарҳ карда, ҳамчун аъзоҳаққӣ месупорад
ва ё ташкилоти ибтидоӣ ин амалро бо розигии ӯ ба таври
муттамарказ аҷом медиҳад.
УСУЛИ МУҚАРРАР КАРДАНИ АНДОЗАИ ҲАҚҚИ
УЗВИЯТ ДАРОМАДИ УМУМИИ МОҲОНА
Аммо, агар аъзо (ба мисли соҳибкорони инифродӣ ва
аъзои ХДФ) музди маоши тасдиқшуда (ҳармоҳа) надошта
бошад, пас андозаи ҳаққи узвият-1% аз ҳисоби даромадии
умуми моҳона бо тартиби зерин муқаррар карда мешавад:
 Тарзи 1-ум: Дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 31.08.2012, №451 дар ҳаҷми 15 сомонӣ
/ моҳ муқаррар карда шавад. Тибқи қарори мазкур,
банди 4 “Барои аъзои хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), ки
бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ фаъолияти кишоварзиро
анҷом медиҳанд, меъёри андози иҷтимоӣ ба андозаи
10 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда шавад”. Меъёри
андози иҷтимоӣ ба 1% баробар аст, ки ба меъёри
ҳаққи узвият мувофиқ аст. Аммо аз 01.01.2022 ҳадди
аққали музди меҳнат (ҲАММ) ба андозаи 600 сомонӣ
муқаррар карда шуд, ки то ин сана ба 400 сомонӣ
баробар буд. Яъне, агар дар сурати ҲАММ=400 сомонӣ
будан, андози иҷтимоии ХДФ-10 сомонӣ бошад, пас
мавриди ҲАММ=600 сомонӣ шудан, он 15 сомониро
ташкил медиҳад.
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Ҳамин тариқ, бо дастрасии қарори мазкур меъёри
ҳаққи узвияти соҳибкорони инфиродӣ ва аъзои
хоҷагиҳои деҳқониро, ки музди маоши доимӣ
надоранд, 15 сомонӣ муқаррар кардан мумкин аст.
Аммо ин меъёр бояд бо қарори маҷлиси умумии
ташкилоти ибтидоӣ тасдиқ карда шавад (замимаи 5).
 Тарзи 2-юм: Меъёри ҳаққи узвиятро барои аъзои
ҳизб (соҳибкорон, аъзои хоҷагии деҳқонӣ ва ғ.), ки
маоши (моҳонаи) тасдиқшудаи доимӣ надошта,
даромади умумӣ доранд (бароварда метавонанд),
тариқи маҷлиси умумии ташкилот (бо иштироки
аъзошавандагон) мумкин аст, ки ба ҳисоби миёна
(1%) аз даромади умумии моҳона, чунин муқаррар
намуд (замимаи 6).
Мисол: дар бозори марказии ноҳия 20 фурӯшанда
хоҳиши узви ҳизб шуданро доранд. Пас, мумкин аст, ки
дар ҳамин ҷо бо назардошти масъалаҳои зерин маҷлис
баргузор намуд:
(1) таъсиси ташкилоти ибтидоӣ;
(2) интихоби раиси ташкилот (аз байни аъзо);
(3) муқаррар намудани меъёри аъзоҳаққӣ.
Масъалаи 3-юмро мумкин аст, ки чунин амалӣ намуд:
МА – меъёри аъзоҳаққӣ
А – аъзоҳаққӣ-1% аз даромади умумӣ;
Б – шумораи аъзо (20 нафар);
В – даромади умумии як фурӯшанда дар як моҳ (3000
сомонӣ)
МА=В*А=3000*1%=30
Ҳамин тариқ, меъёри аъзоҳаққӣ барои як нафар 30
сомонӣ / моҳ муқаррар мегардад.
Барои ҷалби аъзо ва роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонии
фермерӣ ва соҳибкорони инфиродӣ ҷиҳати аъзогӣ ба ҳизб
чунин қадамҳоро мебояд амалӣ намуд:
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 ҚАДАМИ 1 – (1) ба идораи Ҷамоат зери сарпарастӣ
қарор дошта ташриф оварда, (2) муҳтавои бандҳои 1 ва
2 Роҳнамои мазкурро фаҳмонида, (3) масъалаи
таъсиси боз як ташкилоти ибтидоиро дар Ҷамоат, бо
фарогирии аъзои (роҳбарони) хоҷагиҳои деҳқонӣ ва
соҳибкорони инфиродӣ пеш мегузорад. Сипас, (4) бо
масъули бахши омори Ҷамоат, ки бо хоҷагиҳои
деҳқонӣ бештар кор мебарад, суҳбат намуда, дар
мувофиқа бо раиси Ҷамоат ҳамин шахсро (кормандро)
ва ё дигар корманди масъулиятнокро барои раисии
ташкилоти ибтидоии “Хоҷагиҳои деҳқонии _________”
баррасӣ менамояд.
 ҚАДАМИ 2 – рӯйхати аъзои (роҳбарони) хоҷагиҳои
деҳқонӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, ҷойи кор ва
мушкилоти рӯзмараи онҳо тартиб дода шавад;
 ҚАДАМИ 3 – дар толори Ҷамоат ва ё ҳудуди он бо
иштироки шахсони эҳтимолӣ- аъзои (роҳбарони)
хоҷагиҳои деҳқонӣ ва соҳибкорони инфиродӣ вохӯрӣ
ва маҷлиси нахусти ташкилоти ибтидоӣ баргузор
карда шавад;
Дар ҷараёни маҷлис, сараввал, (1) худро аз рӯи
мансаб (раиси ташкилоти ибтидоии ҲХДТ ва ё
корманди КИН/Ш) муаррифӣ карда, (2) оид ба вазъи
фаъолият пурсон шуда, сипас, (3) пурсон бояд шуд, ки
дар бораи ҲХДТ чи медонанд, оё маълумот доранд, ки
роҳбари ҲХДТ - Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон аст?! Сипас, (4) вобаста ба дастовардҳои ҲХДТ,
аз ҷумла саҳми ҳизб дар бунёди давлати демократӣ,
соҳибистиқлолӣ, ваҳдату осудагӣ ва пешрафти
ҳаррӯзаи ҷомеа суханронӣ мебояд кард, ҳамчунин (5)
дар бораи аъзо, узвият ва афзалиятҳои ҳизб суҳбат
карда, онҳоро ба аъзогӣ ҷалб мебояд намуд;
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 ҚАДАМИ 4 – сипас, ташкилоти ибтидоӣ таъсис дода
шуда, раиси ташкилот интихоб карда шавад
(замимаҳои 5 ва 6).
 ба онҳо фаҳмонида шавад, ки дар баробари
афзалиятҳои ҳизбӣ ҳамчунин аъзо якчанд уҳдадорӣ
дорад, аз ҷумла супоридани ҳаққи узвият;
Дар ин ҷо, бо истифода аз “УСУЛИ МУҚАРРАР
КАРДАНИ АНДОЗАИ ҲАҚҚИ УЗВИЯТ ДАРОМАДИ
УМУМИИ МОҲОНА” андозаи ҳаққи узвият муқаррар
карда шуда, қарор қабул карда шавад.
 ҚАДАМИ 5 – шакл ё намунаи аризаи алоқамандро
тарғиботчӣ бояд қаблан омода карда, дар даст дошта
бошад ва мавриди зарурат, намунаи аризаро
пешниҳод карда, расмиёти боқиро ба раиси ташкилоти
ибтидоӣ ва аъзошаванда вогузор намояд (ниг. ба
банди 6.);
 ҚАДАМИ 6 – ба номаздон (соҳибкорони инфиродӣ ва
ё аъзои ХДФ) ба аъзогӣ ба ҲХДТ фаҳмонида шавад, ки
дар сурати қабул шуданд ҳар охири моҳ ба утоқи
ташкилоти ибтидоӣ ташриф оварда, ҳаққи узвиятро
бояд супоранд.
ЭЗОҲ: раиси ташкилоти ибтидоӣ тибқи талаботи
Оинномаи ҲХДТ вазифадор аст, ки расмиёти аъзокуниро
пурра ба анҷом расонида, ҳаққи узвиятро тибқи “УСУЛИ
МУҚАРРАР
КАРДАНИ
АНДОЗАИ
ҲАҚҚИ
УЗВИЯТ
ДАРОМАДИ УМУМИИ МОҲОНА” ҳар моҳ аз ҳар як аъзо ба
миқдори муайяншуда (на кам аз 15 сомонӣ) ҷамъоварӣ
намуда, ба суратҳисоби КИН/Ш гузаронад. Ҳаракати аъзои
ҳизбро дар ташкилот мавриди назорати қатъӣ қарор диҳад.
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6. ТАРТИБИ ҚАБУЛИ УЗВИЯТ БА САФИ ҲИЗБ
Қабул ба сафи ҳизб тибқи талаботи банди 2 Оинномаи
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва санадҳои дигари
дохилиидоравӣ ба роҳ монда мешавад.
1.1. Ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки синнаш
ба 18 солагӣ расидааст, Барнома ва Оинномаи
ҳизбро эътироф менамояд, узви ҳизб шуда
метавонад.
1.2. Шаҳрванд барои ба сафи ҳизб дохил шудан ариза (бо
ду дона расми 3х4) ба номи раиси ташкилоти
ибтидоӣ ва маълумотнома пешниҳод менамояд.
Шакли ариза (Замимаи №1) ва маълумотнома
(Замимаи №2) тибқи тартиби муқарраршуда
пешниҳод (истифода) карда мешавад.
Зимнан, қабл аз пешниҳоди шакли ариза, ба шаҳрванд
Оиннома ва барномаҳои ҳизбро дастрас гардонида,
муҳтавои онҳоро, аз ҷумла уҳдадориҳоро оид ба пардохти
ҳаққи узвият фаҳмонидан лозим мегардад.
1.3. Аризаи шаҳрванд дар маҷлиси умумии ташкилоти
ибтидоии ҳизбӣ баррасӣ гардида, оиди он қарори
дахлдор қабул карда мешавад. Маҷлиси умумӣ ҳар
се моҳ як маротиба, вале дар сурати зарурӣ ҳар вақт
гузаронида шуда, аз рӯи масъалаҳои баррасишуда
протокол тартиб дода мешавад. Шакли протокол ва
қарори қабули аъзои ҳизб дар замима (Замимаи
№3).
1.4. Ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ қарори маҷлисро дар
давоми то 10 рӯз барои тасдиқ ба Кумитаи иҷроияи
ҳизбии шаҳрӣ / ноҳиявӣ пешниҳод менамояд.
Шакли пешниҳоди қарори маҷлис замима мегардад
(Замимаи №4).
1.5. Кумитаи иҷроияи ҳизбии шаҳрӣ / ноҳиявӣ расмиёти
худро ба анҷом расонида, ба ташкилоти ибтидоӣ
қарори дахлдорро дастрас намуда, ба узви
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қабулшуда, чун анъана дар маҷлисҳо
ва
чорабиниҳои васеъ, яъне дар шароити тантанавӣ
шаҳодатномаи ҳизбро месупорад.
Пас аз дастрас шудани нусхаи қарори Кумитаи
иҷроияи ҳизбии шаҳрӣ / ноҳиявӣ оид ба тасдиқи қарори
дахлдори ташкилоти ибтидоӣ узви ҳизб (нав қабулшуда) ба
Китоби бақайдгирии ташкилоти ибтидоӣ дохил карда (ба
қайд гирифта) мешавад.

7. ТАРТИБИ ТАЪМИНИ ҲАҚҚИ УЗВИЯТ
Тибқи Оинномаи ҳизб (банди 4.5.) ва Низомнома дар
бораи фаъолияти молиявии ҳизб (бандҳои 7, 8)
ҷамъоварии ҳаққи узвият ваколат ва ё уҳдадории
бевоситаи раиси ташкилоти ибтидоӣ мебошад.
Зимнан, чи тавре банди 3.9. Оиннома муқаррар
намудааст, дар баробари дигар уҳдадориҳо узви ҳизб
вазифадор аст, ки ҳаққи узвиятро ба миқдори 1% (як
фоиз) аз ҳисоби маош ва ё даромади умумии моҳона
пардохт намояд.
Умуман, пардохти ҳаққи узвият ин як тарзи иҷрои
уҳдадории узвият мебошад, ки дар аксари кишварҳо ҷорӣ
буда, ҳамчун масъулият ва нишони садоқат арзёбӣ
мегардад.
7.1. Ҳаққи узвияти аъзои ташкилоти ибтидоӣ бояд ҳар
охири моҳ аз ҷониби бевоситаи раиси ташкилоти
ибтидоӣ бо тартиби муқарраршуда ҷамъоварӣ
гардида, ба суратҳисоби Кумитаи иҷрояи ҳизбии
ноҳия/шаҳр интиқол дода шавад.
7.2. Барои ҷамъоварии ҳаққи узвият Китоб ё ведомости
махсус ташкил ва пеш бурда мешавад (Замимаи
№7).
1.7. Раиси ташкилоти ибтидоӣ ва ё котиби ташкилот
Китоби ҷамъоварии ҳаққи узвиятро ҳар охири
моҳ ҳамроҳ гирифта, ба назди ҳар як узви ҳизб
16

рафта, ҳаққи узвиятро ҷамъоварӣ намуда, имзои
узви ҳизбро (дар Китоб) мегирад.
1.8. Ҳамзамон, дар шаҳодатномаи ҳизбӣ, бо нишон
додани маблағи моҳонаи пардохтшудаи ҳаққи
узвият, ҳар моҳ раиси ташкилоти ибтидоӣ имзо
мегузорад. Шаҳодатномаи ҳизбӣ бояд доимо дар
дасти узви ҳизб бошад.
1.9. Китоби ҷамъоварии ҳаққи узвият бояд қаблан омода
ва ё хонапурӣ карда шуда бошад. Тарзи пур кардани
Китобро, мавриди зарурат, аз кормандони Кумитаи
иҷроияи ҳизбӣ пурсон шудан лозим мегардад.
1.10. Дар шароити имрӯза ду тарзи маъмулӣ ҷамъоварии
маблағи ҳаққи узвият амал мекунд: (1) муттамарказ;
(2) фардӣ.
1.10.1. Муттамарказ. – Ҳаққи узвият ба миқдори 1% аз
маош, бо розигии аъзои ташкилот, аз ҷониби бахши
молия ва ҳисобдорӣ ва ё муҳосиботи муассисаи
(ташкилоти) алоқаманд, ки дар онҷо аъзои ҳизб кор
мекунанд, ба суратҳисоби бонкии Кумитаи иҷроияи
ҳизбии ноҳия/шаҳр интиқол дода мешавад.
1.10.2. Фардӣ. – Усули аслии ҷамъоварии ҳаққи узвият
ин ташриф ба назди узви ҳизб (ба ҷойи кор ва ё
манзили истиқоматӣ) ва дархости (гирифтани)
ҳаққи узвият ба ҳисоб меравад. Зимнан, маблағи
ҳаққи узвият, ки ба таври нақдӣ ҷамъоварӣ
мегардад, яклухт ба суратҳисоби бонкии Кумитаи
иҷроияи ҳизбии ноҳия/шаҳр интиқол дода мешавад.
1.11. Дар ҳарду тарзи ҷамъоварии маблағ дар Китоби
ҷамъоварии ҳаққи узвият имзои узви ҳизб, ҳар моҳ
гирифта мешавад.
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Замимаи №1

Ба раиси ташкилоти
ибтидоии ҳизбии
(номи ташкилот)

аз номи шаҳрванд
(вазифа, ҷои кор)

(ному насаб)

АРИЗА
Аз Шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям, ки маро ба
узвияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон (Ҳизб)
қабул намоед.
Бо Оиннома ва Барномаи Ҳизб шинос шудам ва онҳоро
эътироф, татбиқ ва риоя менамоям.

(имзо)

(ному насаб)

(сана)
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Замимаи №2

МАЪЛУМОТНОМА

(ному насаб)

Соли таваллуд:
Миллат:
Ихтисос:
Донишгоҳ (хатмкарда):
Унвони илмӣ:
Донистани забонҳои
хориҷӣ:
Вакили халқ ҳаст ё не?
Мукофотҳои давлатӣ:
Вазъи оилавӣ:
Суроғаи зист:

Ҷои таваллуд:
Маълумот:

ФАЪОЛИЯТИ МЕҲНАТӢ:
Солҳои
Солҳои
Солҳои
Солҳои
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Замимаи №3 –
шакли протокол ва қарор оид ба қабули аъзои ҳизб

ПРОТОКОЛИ №__
Маҷлиси умумии ташкилоти ибтидоии “___________”
аз «___» _______ с.202__

н.__________

Иштирок доштанд:

Аъзои ташкилоти
ибтидоии “________”,
Ҳамагӣ: ___ нафар
___ нафар бо сабаби ___

Иштирок надоштанд:

РӮЗНОМАИ МАҶЛИС:
1. Қабули аъзо ба сафи Ҳизби Халқии Демократии
Тоҷикистон
2. Масъалаҳои ҷорӣ
Ҷаласаро раиси ташкилоти ибтидоии “___________”
_____________ кушода, иброз намуд, ки барои аъзо шудан ба
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон шахсони зерин
ариза пешниҳод намудаанд:
1)
2)
3)
Шахсони номзад ба Оиннома ва барномаҳои Ҳизби
Халқии Демократии Тоҷикистон шинос шуда, ба талаботи
муқарраршуда ҷавобгӯй мебошанд, аз ҷумла уҳдадорӣ оид
ба пардохти ҳаққи узвият ба онҳо шинос карда шуд. Аз ин
рӯ, хоҳиш менамоям, ки шахсони болозикр ба аъзогӣ ба
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон қабул карда
шаванд.
Аъзои ташкилоти ибтидоии “________” ______________ иброз
намуд, ки бо номзадон шинос буда, ҷонибдор будани
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онҳоро ба Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон тасдиқ
менамояд.
Ҳамин тариқ, Маҷлиси умумии ташкилоти ибтидоии
“________” қарор мекунад:
1. Шаҳрвандони зерин ҳамчун аъзои Ҳизби Халқии
Демократии Тоҷикистон қабул карда шаванд:
«___» _______ с.202__
1)
(ному насаб)

(вазифа, ҷои кор)

(санаи пешниҳоди ариза)

«___» _______ с.202__

2)
(ному насаб)

(вазифа, ҷои кор)

3)

(санаи пешниҳоди ариза)

«___» _______ с.202__
(ному насаб)

(вазифа, ҷои кор)

(санаи пешниҳоди ариза)

2. Қарори мазкур бо замимаи нусхаи ҳуҷҷатҳои шахсии
номзадон барои тасдиқ ба Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар ноҳияи/шаҳри __________ пешниҳод карда шавад.

Раиси ташкилоти ибтидоии “_______________”
(ному насаб)

(имзо)

Котиби ташкилоти ибтидоии “______________”
(ному насаб)

(имзо)

21

Замимаи №4 –
шакли пешниҳоди қарори маҷлис

КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ҲХДТ ДАР НОҲИЯИ (ШАҲРИ) ____________

ТАШКИЛОТИ ИБТИДОИИ «____________»

аз «___» _______ с.202__, №___

н.__________

Ба раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар ноҳияи (шаҳри)________
муҳтарам ____________
ПЕШНИҲОД
Дар асоси банди 2.4 Низомнома “Оид ба тартиби
бақайдгирии узви Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон”
қарори Маҷлиси умумии ташкилоти ибтидоии “____________”
аз “____” _________ с.202__, №___ оид ба қабули аъзо ба сафи
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон барои тасдиқ
пешниҳод мегардад.
Хоҳиш менамоем, ки тибқи тартиби муқарраршуда
нусхаи қарори дахлдори маҷлиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар ноҳияи (шаҳри) ________ оид ба баррасии пешниҳоди
мазкур ба ташкилот дастрас карда шавад.
Бо эҳтиром,
Раиси ташкилоти ибтидоии “__________”
(ному насаб)

(имзо)
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Замимаи №5 –
шакли протокол ва қарор оид ба
муайян намудани меъёри ҳаққи узвият

ПРОТОКОЛИ №__
Маҷлиси умумии ташкилоти ибтидоии “___________”
аз «___» _______ с.202__
н.__________
Иштирок доштанд:

Аъзои ташкилоти
ибтидоии “________”,
Ҳамагӣ: ___ нафар
___ нафар бо сабаби ___

Иштирок надоштанд:

РӮЗНОМАИ МАҶЛИС:
1. Таъсиси ташкилоти ибтидоии “___________”;
2. Интихоби раиси ташкилоти ибтидоии “___________”;
3. Муайян намудани меъёри (андозаи) ҳаққи узвият аз
даромади умумии моҳона
4. Масъалаҳои ҷорӣ
Ҷаласаро узви калонсоли муассисаи (ташкилоти)
“___________” _____________ кушода, иброз намуд, ки тибқи
талаботи Оинномаоро зарур аст, ки дар муассиса
ташкилоти ибтидоии ҳизбиро таъсис диҳем.
Пешниҳод мегардад, ки ташкилоти ибтидоӣ бо номи
таъсис дода шавад.
Акнун зарур аст, ки тибқи талаботи Оинномаи ҲХДТ
раиси ташкилоти ибтидоиро интихоб намоем. Пешниҳод
менамоям, ки бо инобати таҷрибаи корӣ муҳтарам
“___________” раиси ташкилоти ибтидоии “___________”
интихоб карда шавад.
Аз рӯи масъалаи сеюм раиси ташкилоти ибтидоии
“___________” иброз намуд, ки тибқи Оинномаи ҲХДТ ва
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Низомнома оид ба фаъолияти молиявии ҲХДТ меъёри
ҳаққи узвият ба миқдори 1% (як фоиз) аз ҳисоби (1) маош
ва ё (2) даромади умумии моҳона муқаррар карда
шудааст.
Яъне, агар аъзо музди маоши тасдиқшуда (ҳармоҳа)
дошта бошад, пас ӯ аз маоши худ, ҳар охири моҳ 1%
маблағи муайянро тарҳ карда, ҳамчун аъзоҳаққӣ месупорад
ва ё ташкилоти ибтидоӣ ин амалро бо розигии ӯ ба таври
муттамарказ аҷом медиҳад.
Аммо, агар аъзо (ба мисли соҳибкорони инифродӣ ва
аъзои ХДФ) музди маоши тасдиқшуда (ҳармоҳа) надошта
бошад, пас андозаи ҳаққи узвият-1% дар асоси қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.08.2012, №451 дар
ҳаҷми 15 сомонӣ / моҳ муқаррар карда шавад.
Тибқи қарори мазкур, банди 4 “Барои аъзои хоҷагиҳои
деҳқонӣ (фермерӣ), ки бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ фаъолияти
кишоварзиро анҷом медиҳанд, меъёри андози иҷтимоӣ ба
андозаи 10 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда шавад”.
Меъёри андози иҷтимоӣ ба 1% баробар аст, ки ба меъёри
ҳаққи узвият мувофиқ аст. Аммо аз 01.01.2022 ҳадди
аққали музди меҳнат (ҲАММ) ба андозаи 600 сомонӣ
муқаррар карда шуд, ки то ин сана ба 400 сомонӣ баробар
буд. Яъне, агар дар сурати ҲАММ=400 сомонӣ будан,
андози иҷтимоии ХДФ-10 сомонӣ бошад, пас мавриди
ҲАММ=600 сомонӣ шудан, он 15 сомониро ташкил
медиҳад.
Ҳамин тариқ, бо дастрасии қарори мазкур меъёри
ҳаққи узвияти соҳибкорони инфиродӣ ва аъзои хоҷагиҳои
деҳқониро, ки музди маоши доимӣ надоранд, 15 сомонӣ
муқаррар кардан мумкин аст.
Ҳамин тариқ, Маҷлиси умумии ташкилоти ибтидоии
“________” қарор мекунад:
1. Ташкилоти ибтидоии “___________” таъсис дода шавад;
2. Раиси ташкилоти ибтидоии “___________” муҳтарам
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___________ интихоб карда шавад.
3. Меъёри ҳаққи узвияти аъзои ташкилоти ибтидоии
“___________” ба андозаи 15 сомонӣ муқаррар карда
шавад.
4. Аъзои ташкилоти ибтидоии “___________” вазифадор
аст, ки ҳар охири моҳ ҳаққи узвиятро ба маблағи 15
сомонӣ ба утоқи ташкилоти ибтидоии “___________”
ташриф оварда супорад.
5. Қарори мазкур барои тасдиқ ба Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар ноҳияи/шаҳри __________ пешниҳод карда
шавад.
Раиси ташкилоти ибтидоии “_______________”
(ному насаб)

(имзо)

Котиби ташкилоти ибтидоии “______________”
(ному насаб)

(имзо)
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Замимаи №5А –
шакли пешниҳоди қарори маҷлис

КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ҲХДТ ДАР НОҲИЯИ (ШАҲРИ) ____________

ТАШКИЛОТИ ИБТИДОИИ «____________»

аз «___» _______ с.202__, №___

н.__________

Ба раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар ноҳияи (шаҳри)________
муҳтарам ____________
ПЕШНИҲОД
Дар асоси банди 2.4 Низомнома “Оид ба тартиби
бақайдгирии узви Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон”
қарори Маҷлиси умумии ташкилоти ибтидоии “____________”
аз “____” _________ с.202__, №___ барои тасдиқ пешниҳод
мегардад.
Хоҳиш менамоем, ки тибқи тартиби муқарраршуда
нусхаи қарори дахлдори маҷлиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар ноҳияи (шаҳри) ________ оид ба баррасии пешниҳоди
мазкур ба ташкилот дастрас карда шавад.
Бо эҳтиром,
Раиси ташкилоти ибтидоии “__________”
(ному насаб)

(имзо)
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Замимаи №6 –
шакли протокол ва қарор оид ба
муайян намудани меъёри ҳаққи узвият

ПРОТОКОЛИ №__
Маҷлиси умумии ташкилоти ибтидоии “___________”
аз «___» _______ с.202__
н.__________
Иштирок доштанд:

Аъзои ташкилоти
ибтидоии “________”,
Ҳамагӣ: ___ нафар
___ нафар бо сабаби ___

Иштирок надоштанд:

РӮЗНОМАИ МАҶЛИС:
1. Таъсиси ташкилоти ибтидоии “___________”;
2. Интихоби раиси ташкилоти ибтидоии “___________”;
3. Муайян намудани меъёри (андозаи) ҳаққи узвият аз
даромади умумии моҳона
4. Масъалаҳои ҷорӣ
Ҷаласаро узви калонсоли муассисаи (ташкилоти)
“___________” _____________ кушода, иброз намуд, ки тибқи
талаботи Оинномаоро зарур аст, ки дар муассиса
ташкилоти ибтидоии ҳизбиро таъсис диҳем.
Пешниҳод мегардад, ки ташкилоти ибтидоӣ бо номи
таъсис дода шавад.
Акнун зарур аст, ки тибқи талаботи Оинномаи ҲХДТ
раиси ташкилоти ибтидоиро интихоб намоем. Пешниҳод
менамоям, ки бо инобати таҷрибаи корӣ муҳтарам
“___________” раиси ташкилоти ибтидоии “___________”
интихоб карда шавад.
Аз рӯи масъалаи сеюм раиси ташкилоти ибтидоии
“___________” иброз намуд, ки тибқи Оинномаи ҲХДТ ва
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Низомнома оид ба фаъолияти молиявии ҲХДТ меъёри
ҳаққи узвият ба миқдори 1% (як фоиз) аз ҳисоби (1) маош
ва ё (2) даромади умумии моҳона муқаррар карда
шудааст.
Яъне, агар аъзо музди маоши тасдиқшуда (ҳармоҳа)
дошта бошад, пас ӯ аз маоши худ, ҳар охири моҳ 1%
маблағи муайянро тарҳ карда, ҳамчун аъзоҳаққӣ месупорад
ва ё ташкилоти ибтидоӣ ин амалро бо розигии ӯ ба таври
муттамарказ аҷом медиҳад.
Аммо, агар аъзо (ба мисли соҳибкорони инифродӣ ва
аъзои ХДФ) музди маоши тасдиқшуда (ҳармоҳа) надошта
бошад, пас андозаи ҳаққи узвият-1% аз ҳисоби миёнаи
даромади умумӣ муқаррар карда мешавад.
Аъзои ташкилоти ибтидоӣ ___________ баромад намуд, ки
ба ҳисоби миёна тибқи мушоҳидаи ман мо дар як моҳ ба
андозаи то 3000 сомонӣ даромад ба даст меорем. Аз ин рӯ,
пешниҳод менамоям, ки андозаи ҳаққи узвият, ки 1% аст,
30 сомони муқаррар карда шавад.
Ҳамин тариқ, Маҷлиси умумии ташкилоти ибтидоии
“________” қарор мекунад:
1. Ташкилоти ибтидоии “___________” таъсис дода шавад;
2. Раиси ташкилоти ибтидоии “___________” муҳтарам
___________ интихоб карда шавад.
3. Меъёри ҳаққи узвияти аъзои ташкилоти ибтидоии
“___________” ба андозаи 30 сомонӣ муқаррар карда
шавад.
4. Аъзои ташкилоти ибтидоии “___________” вазифадор
аст, ки ҳар охири моҳ ҳаққи узвиятро ба маблағи 30
сомонӣ ба утоқи ташкилоти ибтидоии “___________”
ташриф оварда, супорад.
5. Қарори мазкур барои тасдиқ ба Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар ноҳияи/шаҳри __________ пешниҳод карда
шавад.
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Раиси ташкилоти ибтидоии “_______________”
(ному насаб)

(имзо)

Котиби ташкилоти ибтидоии “______________”
(ному насаб)

(имзо)
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Замимаи №6А –
шакли пешниҳоди қарори маҷлис

КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ҲХДТ ДАР НОҲИЯИ (ШАҲРИ) ____________

ТАШКИЛОТИ ИБТИДОИИ «____________»

аз «___» _______ с.202__, №___

н.__________

Ба раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар ноҳияи (шаҳри)________
муҳтарам ____________
ПЕШНИҲОД
Дар асоси банди 2.4 Низомнома “Оид ба тартиби
бақайдгирии узви Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон”
қарори Маҷлиси умумии ташкилоти ибтидоии “____________”
аз “____” _________ с.202__, №___ барои тасдиқ пешниҳод
мегардад.
Хоҳиш менамоем, ки тибқи тартиби муқарраршуда
нусхаи қарори дахлдори маҷлиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар ноҳияи (шаҳри) ________ оид ба баррасии пешниҳоди
мазкур ба ташкилот дастрас карда шавад.
Бо эҳтиром,
Раиси ташкилоти ибтидоии “__________”
(ному насаб)

(имзо)

30

Замимаи №7
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РОҲНАМО
ОИД БА ТАҲКИМИ ҲАЙАТИ
СИФАТИИ АЪЗОИ ҲХДТ
(аз ҳисоби аъзои хоҷагиҳои деҳқонӣ/фермерӣ,
соҳибкорони инфиродӣ ва ҷавонони донишҷӯ)

Таҳияи:
Миралиён Қ.А., раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар вилояти Хатлон

Ҳайати таҳририя:
кормандони дастгоҳи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар вилояти Хатлон

Ба чоп 09.03.2022 имзо шуда.
Андозаи 60х80/8. Коғази офсет.
Адади нашр 300 нусха.
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