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НИЗОМНОМАИ ШЎРОИ ЉАМЪИЯТИИ МУАССИСАЊОИ 

ТАЪЛИМИИ ТАЊСИЛОТИ УМУМИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

БОБИ 1. Муќаррароти умумї 
 
1. Шўрои љамъиятии муассиањои таълимии тањсилоти умумии 

Љумњурии Тољикистон (минбаъд Шўро ном бурда мешавад) тибќи банди 
4-и моддаи 50 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, сархати 3-и 
моддаи 36 ва моддаи 42 –и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маориф» таъсис дода шудааст. 

2. Шўро яке аз шаклњои худидоракунии муассисањои таълимии 
тањсилоти умумї буда, дар бењтаршавии идоракунии онњо сањм мегирад.  

3. Маќсади асосии Шўро аз дастгирї ва њимояи њуќуќи кўдакони 
синни мактабї иборат буда, дар мустањкам кардани базаи моддї-
техникии муассисањои таълимї сањм гирифта, мувофиќи шароит 
кормандони муассисањои таълимиро аз љињати моддї дастгирї 
менамояд. 

4. Шўро ташкилоти ѓайрисиѐсї буда, дар фаъолияти худ Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», Низомномаи намунавии 
муассисањои таълимии тањсилоти умумї, Низомномаи Шўрои 
сарпарастон, Кумитаи падару модарон, Низомномаи мазкур, санадњои 
дигари соњаи маориф ва ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистонро ба 
инобат мегирад. 

5. Шўрои љамъиятї шахси њуќуќи буда, мўњри худро дорад ва аз 
ќайди давлатї гузаронида мешавад.  

Ба њайати Шўро шањрвандони Љумњурии Тољикистон, муассисањо, 
корхонањои давлатию ѓайридавлатї, хољагињо, ташкилотњо, ширкатњои 
хусусї, шањрвандони хориљї дохил шуда метавонанд. 

6. Ташаббускорони ташкили Шўрои љамъиятї худи падару 
модарон, кормандони корхонањо, хољагињо, ширкатњо, ташкилотњои 
љамъиятї муњаррирони њафтаномањо, маљаллањои вилоятї, шањру ноњия 
ва шахсони алоњида якљоя бо сардорони идорањои маорифи вилоятњо, 
мудирни шўъбањои маорифи шањру ноњияњо ва директорони мактабњо 
шуда метавонанд. 

Сардорони идорањо, мудирони шўъбањои маориф, директорони 
муассисањои таълимї вазифадоранд, ки барои фаъолияти шўроњои 
марбута шароити мусоид фароњам оваранд. 

Аъзоѐни Шўрои љамъиятии маќоми вилоятидошта раисони шўроњои 
љамъиятии ноњияњо (шањрњо), шањрї (ноњиявї) раисони Шўрои 



љамъиятии мактабњо (кумитаи падару модарон) ва ба Шўрои мактабї 
роњбарони кумитаи падару модарони синфњо шомил мегарданд. 

7. Шўрои љамъиятии вилоятї корї шўроњои ноњиявиро роњбарї 
намуда, ба маќомоти давлатии вилоят масъалањои њалталаби 
(проблемањои) муассисањои таълимии ноњияро пешнињод менамояд. 

Шўрои љамъиятии ноњиявї ба Шўрои љамъиятии мактабњо роњбарї 
карда, масъалањои (проблемањои) њалталаби онњоро дар сатњи маќомоти 
давлатии ноњия њаллу фасл менамояд. 

Шўрои љамъиятии мактаб барои бењтаршавии сифати кори 
муассисањои таълимї фикру андешањоро ба роњбарияти муассисањои 
таълимї пешнињод манзур менамояд. 

8. Шўрои вилоятї раис ва котиби худро аз њисоби раисони Шўрои 
шањру ноњияњо, Шўрои ноњиявї раис ва котибро аз њисоби раисони 
кумитаи падару модарони муассисањои таълимї ва Шўрои мактабї раис 
ва котиби Шўрои муассисаи таълимиро аз њисоби раисони кумитаи 
падару модарони синфњои муасисањои таълимї интихоб менамоянд.   

 
БОБИ 2. Њуќуќ ва вазифањои Шўрои љамъиятї 

 
9. Барои њалли масъалањои оинномавии худ Шўро њуќуќњои зеринро 

дорад: 

 дар муњокимаи ташкили таълими иловагии пулакї (барои 
муассисањои таълимии давлатї), механизми пардохти њаќи таълим 
(барои муассисањои ѓайридавлатї), сметаи даромаду харољоти 
муассисањои таълимии мазкур иштирок мекунад; 

 ташкилу такмили љараѐни таълимро таќвият дода, барои таъмину 
рушди он маблаѓњои ѓайрибуљавиро љалб менамояд; 

 равия, шакл андоза ва тартиби истифода бурдани маблаѓњои 
ѓайрибуљавї, аз он љумла барои масъалаи расонидани ѐрї ба 
таълимгирандагон аз оилањои камбизоат ва бепарастор, њимоя ва 
њавасманд кардани хонандагони болаѐќат, муаллимонро дида мебарояд; 

 ќарордодњои муассисаи таълимї ва волидайнро бо муассис 
(муассисон) дида мебарояд, рољеъ ба даровардани таѓйироту иловањо ба 
онњо таклиф пешнињод менамояд; 

 дар бораи даровардани таѓйирот ва иловањо ба њуљљатњои 
муассисањои таълимї, ки ташкили љараѐни таълимро ба танзим 
медароранд тавсия ва таклифњои худро ба маќомоти болоии соњаи 
маориф пешнињод менамояд; 

 њаљми маблаѓгузориро дар ќарордодњои байни муассисаи таълимї 
ва бо падару модарони (шахсоне, ки онњоро иваз менамоянд) 
хонандагону тарбиятгирандагон рољеъ ба расонидани хизмати иловагии 
пулакї, аз он љумла хизмати таълими пулакиро дар муассисањои 
таълимии ѓайридавлатро дида мебарояд; 

 зарурат ва намуди сару либоси мактабиро (тибќи шароити мањал 
ва  либоси ягона) муќаррар мекунад. 

 



10. Вазифањои Шўро аз инњо иборат аст: 

 харљи маблаѓњои ѓайрибуљавии ба муассисањои таълимї 
воридшударо назорат мекунад; 

 дар таъмини мактабњо бо китобњои дарсї, маводи таълимї, 
таъмири биноњои таълимї, ворид намудани маблаѓњо барои дастгирии 
муаллимон ва таъмири биноњои мактаб сањм мегирад; 

 имтиѐзњое, ки ба хонандагон ва омўзгорон ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон муайян кардааст, назорат мекунад; 

 дар ташкил ва тарѓиб намудани фаъолияти муассисањои таълимии 
давлатї ва ѓайридавлатї сањм мегирад; 

 дар тањияи буљет ва сметаи харољоти маблаѓњои муассисањои 
ѓайридавлатї ва хадамоти иловагии пулакии муассисањои таълимии 
давлатї тибќи имкониятњои муассисањои таълимї иштирок менамояд; 

 ба пардохти маблаѓи њаќќи таълим тибќи дараљаи донишу 
маълумоти хонандагон, ки муссисањои таълимї таъмин менамоянд, ба 
роњбарияти муассисањои таълимї таклифњо пешнињод менамояд; 

 бевосита дар фаъолияти муассисаи таълимї (гузаронидани 
аттестатсия, аккредитатсия, њимояи њуќуќї ва иљтимоии муассисаи 
мазкур, љињозонидани кабинетњо) иштирок менамояд; 

 барномањои тадќиќотиро, ки ба самтњои бењтаршавии фаъолияти 
муассисањои таълимї мусоидат мекунанд, дастгирї (маблаѓї) менамояд; 

 ба маќомоти болоии соњаи маориф масъалањои њалталаби 
муассисањои таълимиро пешнињод менамояд; 

 дар ташкил ва гузаронидани намоишњо, фестивалњо, љамъомадњои 
падару модарон ва њал намудани масъалањои марбута њисса мегузорад; 

 дар матбуот, барномањои телевизионї баромадњо ташкил намуда, 
њисоботи роњбарони муассисањои таълимиро оид ба сарфи маблаѓњои 
ѓайрибуљетї, кўмакпулињои башардўстона ва дигар маблаѓњои ба 
хазинаи мактаб воридгардида, дараљаи дониши хонандагон ва ѓайра, 
мешунавад;  

 дар такмил додани базаи моддию техникии муассисаи таълимї, 
ободонии биноњо ва атрофи он кўмак мерасонад. 

 
БОБИ 3. Идоракунии Шўрои љамъиятї. 

 
11. Шўрои љамъиятї (дар њар як зина) коргузории худро дорад. 

Онро котиби Шўро таъмин мекунад. Онњо наќшаи чорабинињо тањия 
намуда, иљрои онњо баъди расмї шуданашон назорату таъмин карда 
мешаванд. 

12. Шўро дар тањияи барномаи дурнамои рушди соњаи маориф дар 
сатњи вилоят, шањру ноњияњо ва муассисањои таълимї иштирок мекунад. 

13. Маќоми болоии Шўрои љамъиятї (вилоятї) маљлиси умумии 
Шўрои вилоятї буда, дар як сол ду маротиба гузаронида шуда, 
масъалањои зеринро мавриди баррасї ќарор медињад: 

 њисоботи раисони шўроњои љамъиятии ноњиявиро мешунавад; 



 ба Оинномаи Шўрои љамъиятї таѓийрот ворид менамояд; 

 мурољиатномаи бењтаршавии сифати кори муассисањои 
таълимиро ќабул менамояд; 

 интихоби роњбарияти Шўрои љамъиятии вилоятиро дида 
мебарояд; 

 ќарори Президиумро дар бораи ќабул намудани аъзои нави 
Шўрои љамъияї тасдиќ менамояд; 

 наќшаи дурнамои фаъолияти Шўрои љамъиятиро муњокима 
карда, тасдиќ менамояд; 

 дар таъсис додани гурўњи корї оид ба таклифњои Президиум 
нисбати бењтар кардани фаъолияти Шўро (дар њама сатњ) сањм мегирад; 

14. Президиуми Шўро аз њисоби муассисон таъсис дода мешавад. 
Вай љаласањои худро дар ду моњ як маротиба мегузаронад. 

Президиум барои се сол интихоб карда мешавад. 
15. Маљлиси Шўрои љамъиятии ноњиявї дар ду моњ (дар њар як 

чорияк) як маротиба гузаронида мешавад. Дар он вазъияти таълиму 
тарбия дар муассисањои таълимї шунида мешавад. Сарфи маблаѓњо 
мавриди муњокима ќарор мегирад.  

Барои бењтаршавии сифати кори муассисањои таълимї ба идораю 
шўъбањои маориф, ба њукуматњои марбута таклифњо пешнињод 
менамояд.  

Маљлисњои Шўрои муассисањои таълимї дар давоми як моњ як 
маротиба гузаронида мешаванд. Дар он пардохти маблаѓ ва сарфи онњо, 
маблаѓњои хайрия, њаќќи таълим санљида мешаванд. 

Илова ба вазифањои дар боло нишондодашуда њисоботи 
директорони муассисањои таълимї, роњбарони синфњоро мешунавад. 
Барои бењтаршавии фаъолияти муассисаи таълимї тавсияњо медињад.  

Кўдакони камбизоатро зери назорат гирифта, барои бењтаршавии 
зисту зиндагии онњо чорањо меандешад. Ба кормандони муассисањои 
таълимї оид ба бењтаршавии имконияти зисту зиндагониашон чорањои 
мушаххас меандешад. Механизми амалї гардонидани фаъолияти 
шўроњои љамъиятии вилоятї, шањрї (ноњиявї) ва мактаби дар Оинномаи 
онњо дар шакли мушаххас инъикос меѐбад.  

16. Оинномаи Шўрои љамъиятї (дар асоси Низомномаи мазкур 
тањия карда мешавад). 

а) Оинномаи Шўрои љамъиятии вилоятї масъалањои зеринро дар 
бар мегирад: 

 ташаббускорони ташкили Шўрои љамъиятии вилоятї, суроѓаи 
љойи кори Шўро ва аъзоѐни он нишон дода шуда, њудуди фаъолияташ 
муайян карда мешавад; 

 маќсади ташкил шудани Шўро дар сатњи вилоят; 

 њуќуќ ва вазифаи шўроњои љамъиятии ноњияњо ва муассисањои 
таълимї; 

 намунаи ќарордоди (шартнома) байни муассисаи таълимї ва 
падару модарон; 



 усулњои идоракунии Шўрои љамъиятї; 

 заминаи моддї-техникии муасисањои таълимии ноњияњо; 

 механизми расонидани кўмакпулињо ба муассисањои таълимии 
ноњия. 

б) Оинномаи Шўрои љамъиятии ноњиявї масъалањои дар боло 
нишон дода шударо аз рўи проблемањои дар ноњия мављуд буда, дохил 
намуда тањия менамояд. 

в) дар Оинномаи Шўрои мактабї илова ба масъалањои дар боло 
нишон дода шуда саволњои зерин илова карда мешаванд: 

 њамкории Шўро бо муассисаи таълимї; 

 усулњои мустањкам намудани заминаи моддї-техникии 
муассисањои таълимї; 

 ба маќомоти мањаллии њокимияти давлатї баровардани 
масъалањои хоњиши хонандагон ва муаллимони муассисаи таълимии 
мазкур; 

 харидорї ва дастрас намудани китобњои дарсї ба китобхонаи 
муассисаи таълимї; 

 усулњои дастгирї намудани хонандагони муассисањои таълимї; 

 муќаррар намудани мукофотњо ба хонандагони пешќадам ва 
муаллимони эљокор; 

 љалб намудани мутахассисони баландихтисос ба муассисаи 
таълимї; 

 људо намудани маблаѓ барои аз курсу семинарњо гузаронидани 
муаллимон ва дастгирии иљтимоии онњо; 

 номгўи гузаронидани чорабинињои гуногун вобаста ба дастгирии 
муассисаи таълимї; 

 усулњои ташкили чопи китобњои дарсї ва бадеї; 

 омўхта ва пањн кардани таљрибаи пешќадам. 
 

БОБИ 4. Заминаи моддию техникии Шўрои љамъиятї 
 
17. Дар сурати пеш аз мўњлат рафтани аъзоѐни Шўро (раисону 

котибони шўроњои вилоятї, шањрї, ноњиявї ва мактабї), Шўро 
маљлисњои ѓайринавбатї гузаронида, аъзоѐни навро (раисон, котибон) 
интихоб  менамояд. 

18. Шўро фаъолияти худро тибќи наќшаи корї ба анљом мерасонад 
(вилоятњо–солона, шањру ноњиявї–кварталї, мактабї - њармоња). 

19. Шўро маљлисњои худро бо ќабули ќарор расмї менамояд. Ќарор 
бо овоздињии кушода кабул карда мешавад. Ќарор њамон ваќт дуруст 
мебошад, ки дар маљлис аз 3/2 њиссаи аъзоѐни он иштирок дошта бошанд 
ва ба тарафдории ќарор аз ним зиѐд аъзоѐн овоз дињанд. 

20. Маблаѓњои хайрияи њаќќи таълими аз тарафи падару модарон, 
шахсони алоњида ба суратњисоби муассисаи таълимї воридшударо, 
Шўрои љамъиятї ба бонкњо месупорад. 



21. Ба маќсади расонидани ѐрии тиббї ба хонандагон ва муаллимон, 
таъмири биноњои таълимї Шўрои љамъиятї аз њисоби суратњисоби худ 
маблаѓњои заруриро дар асоси њуљљатњои пешнињодшуда, сарф мекунад. 

22. Сарфи маблаѓњо тибќи сметаи харољот ба сари њар як хонанда аз 
рўи ведомост ба кормандони муассисаи таълимї њаќќи мењнат дода 
мешавад. 

23. Директори муассисаи таълимї нисбати харољоти маблаѓњои 
воридшуда дар моњи август дар назди Шўрои љамъиятии муассисаи 
таълимї њисобот медињад. 


