“Тасдиқ карда шудааст”
бо Фармоиши Вазири нақлиёти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
№____ аз “___”_________2017с.
НИЗОМНОМАИ
Шӯрои ҷамъиятӣ - машваратӣ оид ба масъалаҳои рушди соҳаи нақлиёт
ва логистика дар назди Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон
I. Муқаррароти умумӣ
1. Шӯрои ҷамъиятӣ - машваратӣ оид ба масъалаҳои рушди соҳаи нақлиёт
ва логистика дар назди Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъдШӯро) бо мақсади таъмин намудани ҳамкориҳо байни мақомотҳои давлатӣ ва
бахши хусусӣ оид ба масъалаҳои амалигардонии сиёсати давлатӣ дар соҳаи
нақлиёт ва логистика таъсис дода шудааст.
2. Шӯро мақомоти ҷамъиятӣ - машваратии доимоамалкунанда ба ҳисоб
рафта, дар асоси ҳамкориҳои мутақобилаи Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо намояндагони бахши хусусӣ дар таҳия ва амалигардонии
чорабиниҳо, ки барои рушди соҳаи нақлиёт ва логистика дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон равона гардидааст, мусоидат менамояд ва баҳисобгирии талабот
ва манфиатҳои бахши хусусиро ҳангоми амалигардонии сиёсати давлатӣ дар
соҳаи нақлиёт ва логистика таъмин менамояд.
3. Низомномаи Шӯрои ҷамъиятӣ - машваратӣ ва ворид намудани
тағйиротҳо ба он дар мувофиқа бо аъзоёни Шӯро, тибқи фармоиши Вазорати
нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.
4. Шӯро фаъолияти худро дар асоси муқаррароти Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Созишномаҳои
байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон, амру фармонҳои Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳо ва фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон, санадҳои меъёрию ҳуқуқии Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, инчунин Низомномаи мазкур амалӣ менамояд.
5. Шӯро дар асоси ихтиёрӣ ва ошкоро фаъолият менамояд.
II.

Вазифаҳои Шӯро

6. Вазифаҳои асосии Шӯро инҳо мебошанд:
- ҷалб намудани доираҳои тиҷоратӣ ва саноатӣ дар коркард ва татбиқи
сиёсати давлатии мувофиқашуда дар рушди соҳаи нақлиёт ва логистика;
- коркарди пешниҳодҳо бо назардошти манфиатҳои доираҳои тиҷоратӣ
ва саноатӣ ҷиҳати масъалаҳои умумии соҳаи нақлиёт ва логистика дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муҳайё намудани шароити мусоид ба доираҳои
тиҷоратӣ ва саноатӣ дар масъалаҳои соддагардонии раванди ташкили
боркашонӣ ва коркарди чорабиниҳо оид ба бартараф намудани монеаҳо
ҳангоми гузариши онҳо тавассути сарҳад;

- баррасӣ намудани лоиҳаҳои санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва дигар
ҳуҷҷатҳои муҳими ҷамъиятӣ, ки аз ҷониби Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии
Тоҷикистон таҳия шудаанд;
- гузаронидани мониторинг оид ба амалигардонии стратегияҳо, нақшаҳо
ва барномаҳо дар самти рушди нақлиёт дар ҷумҳурӣ;
- мусоидат дар амалӣ намудани чорабиниҳо, ки барои ҳифзи манфиатҳои
доираҳои тиҷоратӣ ва саноатӣ равона гардидаанд.
7. Дар асоси вазифаҳои худ Шӯро ҳуқуқ дорад:
- пешниҳод ва тавсияҳоро дар намуди маводҳои таҳлилӣ ва иттилоотӣ,
лоиҳаҳои санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва дигар ҳуҷҷатҳоро таҳия намояд;
- дар омода намудани баромадҳо ва ҳисоботҳое, ки ба фаъолияти
Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон мансуб мебошанд, иштирок намояд;
- ба ҷаласаҳои Шӯро барои коркард ва татбиқи сиёсати нақлиётӣ
намояндагони дигар мақомотҳои давлатии ваколатдор, инчунин намояндагони
доираҳои тиҷоратӣ ва саноатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, васоити ахбори омма
ва дигар ҷонибҳои ҳавасмандро даъват намояд;
- ба ҳайси мушоҳид ташкилотҳои байналмилалӣ, ки фаъолияти худро
дар самти рушди нақлиёт ва логистика амалӣ менамоянд;
- ҳисоботҳои Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони
мақомотҳои давлатӣ, дигар ташкилотҳо ва доираҳои тиҷоратӣ ва саноатиро
баррасӣ менамояд;
- ба Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар мақомотҳои
давлатӣ, инчунин ташкилотҳои дахлдор дархосту муроҷиатҳоро оид ба
маводҳо ва маълумотҳоеро, ки барои иҷрои вазифаҳои Шӯро заруранд, ирсол
менамояд;
- комиссияҳои доимӣ ва муваққатӣ, бахшҳо, гуруҳҳои кориро барои
ҳалли масъалаҳои худ, аз ҷумла барои гузаронидани ташхисҳои ҷамъиятӣ
ҷиҳати лоиҳаҳои санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ташкил менамояд;
- дар ташкил намудани тренингҳо, семинарҳо, бизнес – форумҳо ва
конференсияҳо доир ба масъалаҳои соҳаи нақлиёт ва логистика мусоидат
менамояд.
III. Ҳайати Шӯро ва тартиби ташкили он
8. Ба Шӯро раиси Шӯро - Вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон
роҳбарӣ менамояд. Раиси Шӯро Муовин дорад.
9. Муовини раиси Шӯро аз ҷониби аъзоёни Шӯро аз ҳисоби шахсоне, ки
доираҳои тиҷоратӣ ва саноатиро намояндагӣ менамоянд, интихоб карда
мешавад.
10. Шӯро дар асоси иштироки ихтиёрии доираҳои тиҷоратӣ ва саноатӣ,
ки фаъолияти онҳо бо соҳаи нақлиёт ва логистика вобастагӣ доранд, ташкил
карда мешавад.
11. Аъзоёни Шӯро шахсони масъули Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, намояндагони иттиҳодияҳои ҷамъиятие, ки манфиатҳои
интиқолдиҳандагон ва ширкатҳои ватаниро, ки дар соҳаи нақлиёт

хизматрасониҳоро амалӣ менамоянд, ҳифз менамоянд, инчунин намояндагони
ширкатҳои алоҳида буда метавонанд.
12. Ҳайати Шӯро аз 20 нафар иборат мебошад. Намояндагони доираҳои
тиҷоратӣ ва саноатӣ аз ҳисоби умумии аъзоёни Шӯро ¾ (аз чор се) ҳиссаи
ҳайатро ташкил менамоянд.
13. Ташкилоте, ки хоҳиши ба ҳайати Шӯро ворид шуданро дорад, ба
суроғаи котиби масъули Шӯро ҷиҳати ба ҳайати он дохил намудани номзад
хаттӣ муроҷиат менамояд. Котиби масъули Шӯро муроҷиати мазкурро барои
баррасӣ ва тасдиқ ба Раиси Шӯро пешниҳод менамояд.
14. Раиси Шӯро:
- фаъолияти Шӯроро роҳбарӣ менамояд;
- оид ба ворид намудани тағйиротҳо ба ҳайати масъули Шӯро дастур
медиҳад;
- рӯз, вақт ва макони гузаронидани ҷаласаи навбатиро таъин намуда,
маводҳои қаблиро, ки барои ирсол намудан ба аъзоёни Шӯро таъин
гардидаанд, тасдиқ менамояд;
- рӯзномаи ҷаласаи Шӯроро тасдиқ менамояд;
- қарор ва протоколҳои ҷаласаи Шӯроро тасдиқ менамояд;
- барои дар ҷаласа иштирок намудани дигар намояндагони мақомотҳои
давлатӣ ва ташкилотҳое, ки дар ҳайати Шӯро дохил нестанд, қарор қабул
менамояд;
- иҷрои қарорҳои Шӯроро назорат менамояд.
15. Муовини Раиси Шӯро:
- супоришҳои раиси Шӯроро иҷро менамояд;
- фаъолияти комиссияҳоро (бахшҳо, гуруҳҳои корӣ ва дигар мақомотҳо)
аз ҷониби доираҳои тиҷоратӣ ва саноатӣ ҳамоҳанг менамояд;
- фаъолияти аъзоёни Шӯроро аз ҷониби доираҳои тиҷоратӣ ва саноатӣ
ҳамоҳанг менамояд;
- иҷрои қарорҳои Шӯроро, ки ба доираҳои тиҷоратӣ ва саноатӣ вобаста
мебошанд, таъмин менамояд;
- дар ҳамбастагӣ бо аъзоёни Шӯро рӯзномаи ҷаласаи навбатиро муайян
менамояд;
- пешниҳодҳо ва дигар ҳуҷҷатҳоро оид ба самтҳои асосии фаъолияти
Шӯро омода менамояд.
16. Барои баррасии масъалаҳои муайян ва омода намудани пешниҳодҳои
зарурӣ, маводҳои таҳлилӣ ва лоиҳаҳои Шӯро метавонанд гуруҳҳои кориро
(экспертҳо), ки аз аъзоён ва дигар шахсони дар кори Шӯрои ҳамоҳангсозӣ
ҷалб гардидаанд, таъсис диҳанд. Роҳбарони гуруҳҳои корӣ (экспертҳо) аз
ҳисоби аъзоёни Шӯро интихоб карда мешаванд. Ҳайати масъули гуруҳи корӣ
(экспертҳо) дар ҷаласаи Шӯро муайян карда мешаванд.
17. Аъзоёни Шӯро уҳдадоранд:
- дар ҷаласаҳои Шӯро иштирок намоянд, фаъолона дар муҳокимаи
масъалаҳои баррасишаванда ва коркарди қарорҳо иштирок намоянд;
- маводҳоро омода намуда, саривақт ба ҷаласаи Шӯро пешниҳод
намоянд;

- дар иҷрои қарорҳои Шӯро мусоидат намоянд;
- тибқи супориши Шӯро қарорҳои онро иҷро намуда, ба роҳбарият ва
котиботи Шӯро аз рафти иҷроиши онҳо маълумот пешниҳод намоянд.
18. Аъзоёни Шӯро ҳуқуқ доранд:
- ба Рӯзномаи ҷаласа ва Нақшаи кории Шӯро, инчунин оид ба ташкил
намудани гуруҳҳои корӣ (экспертӣ) пешниҳодҳо ворид намоянд;
- дар ҷаласаҳои Шӯро баромад намоянд;
- барои баррасӣ ба Шӯро ҳуҷҷатҳо ва маводҳоро оид ба масъалаҳои
муҳокимашаванда пешниҳод намоянд;
- ба ҳайати гуруҳҳои корӣ (экспертҳо) шомил шаванд;
- барои баррасӣ оид ба масъалаҳои муҳокимашаванда хулосаҳои
асосноки худро хаттӣ пешниҳод намоянд, агар фарқият дар лоиҳаи қарори
пешниҳодгардидаи Шӯро мавҷуд бошад.
19. Ҳангоми қабул намудани қарор оид ба таъсиси гуруҳи корӣ
(экспертӣ) мақсади таъсис додани он, супориши додашда, муҳлати фаъолияти
он ва ҳайати масъул нишон дода мешаванд. Шӯро натиҷаҳои фаъолияти
гуруҳи (экспертҳо) кории мақомотҳоро марҳила ба марҳила тибқи зарурат ва
омодагии маводҳои муҳокимашаванда дар ҷаласаҳои худ баррасӣ менамояд.
VI. Фаъолияти Шӯро
20. Ҷаласаи Шӯро тибқи зарурат, на камтар аз як маротиба ҳар семоҳа
даъват карда мешавад.
21. Раиси Шӯро метавонад ҷаласаи ғайринавбатии Шӯроро даъват
намояд.
22. Лоиҳаи рӯзномаи ҷаласа, қарорҳо, баромадҳои таҳлилӣ, ҳисоботҳо ва
дигар маводҳоеро, ки баррасӣ мешаванд, котиботи Шӯро ба аъзоёни Шӯро ва
шахсони даъватгардида на дертар аз 2 ҳафтаи то рӯзи баргузории ҷаласаи
Шӯро ирсол менамояд.
23. Аз рӯи натиҷаҳои масъалаҳои баррасигардида, Шӯро бо назардошти
овоздиҳии барзиёди иштирокчиён, ҳангоми овоздиҳии кушод дар ҷаласаи
аъзоёни Шӯро, қарор қабул менамояд. Ҳангоми баробар будани овозҳо
хулосаи раисикунандаи ҷаласа ҳалкунанда ҳисобида мешавад.
24. Қарори Шӯро бо протоколе, ки Раиси Шӯро тасдиқ менамояд, ба
тартиб дароварда мешавад.
25. Бақайдгирии қарори Шӯро ва назорати иҷроиши он аз ҷониби котиби
масъули Шӯро, ки давра ба давра оид ба иҷроиши он ба раиси Шӯро маълумот
пешниҳод менамояд, амалӣ карда мешавад. Дар рӯзномаи ҷаласа маълумоти
Котиби масъул оид ба рафти иҷрои қарорҳо дар Шӯрои ҷаласаи қаблӣ, ворид
карда мешаванд.
26. Фаъолияти Шӯроро Котиботи Шӯро, ки аз намояндагони Раёсати
нақлиёти рӯизаминии Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсони
бо тиҷорат алоқаманд дар ҳайати 3 нафар иборат мебошанд, таъмин
менамоянд. Ҳайати масъули Котибот ва Котиби масъул дар ҷаласаи Шӯро
интихоб карда мешаванд.

27. Котиби масъули Шӯро:
- супориши раиси Шӯроро иҷро менамояд;
- фаъолияти котиботи Шӯроро роҳбарӣ менамояд;
- бо аъзоёни Шӯро ҳамкорӣ менамояд;
- мукотибаҳоро, ки ба масъалаҳои фаъолияти Шӯро алоқаманд мебошад,
иҷро менамояд;
- гузаронидани ҷаласаҳои Шӯроро таъмин менамояд;
- ҳамкории Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо доираҳои
тиҷоратӣ ва саноатӣ, ки бо масъалаҳои фаъолияти Шӯро алоқаманд
мебошанд, ташкил менамояд;
- баҳисобгирии қарори Шӯроро иҷро намуда, назорати иҷроиши онро
амалӣ менамояд;
- ба роҳбарияти Шӯро маърӯзаҳоро оид ба рафти иҷрои қарорҳо омода
менамояд;
- протоколи ҷаласаи Шӯроро таҳия менамояд.
28. Тартиби кори Шӯро дар ҷаласаи якум бо овоздиҳии кушоди
иштирокчиёни аъзоёни Шӯро тасдиқ карда мешавад.

