Замимаи № 1
Бо Карори роҳбари Шабакаҳои
барқии ноҳияи Б.Гафуров тахти
№1 аз санаи 20.01.2015 сол
тасдик шудааст.
НИЗОМНОМАИ
Шӯрои машваратии ҷамъиятӣ назди Шабакаҳои барқии ноҳияи
Б.Гафуров оид ба ҷалб намудани муштариён, намояндагони ҷамъиятӣ, маҳаллӣ
ба иштирок дар фаъолияти ҳаётӣ ва кори Шабакаҳои барқии ноҳияи Б.Гафуров
оид ба масъалаҳои ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии муштариёни тарафҳои
манфиатдор ва ҷамъияти маҳаллӣ –«Минтакаи 1»
1. Мукаррароти умуми
1.1 Шӯрои машваратии ҷамъиятӣ оид ба ҷалб намудани муштариён,
намояндагони ҷамъиятӣ, маҳаллӣ ба иштирок дар фаъолияти ҳаётӣ ва кори
ташкилоти Шабакаҳои барқии ноҳияи Б.Гафуров оид ба масъалаҳои ҳуқуқ ва
манфиатҳои қонунии муштариёни тарафҳои манфиатдор ва ҷамъияти маҳаллӣ
(минбаъд Шўро) бо карори роҳбари Шабакаҳои барқии ноҳияи Б.Гафуров тахти
№1 аз 20.01.2015 таъсис дода шудааст.
1.2 Шўро макомоти машварати ва ҷамъияти буда, фаъолияти худро дар асоси
талаботи санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон ва Низомномаи
мазкур ба рох мемонад.
1.3 Хайати Шўро аз хисоби намояндагони ҷамъиятҳои маҳалли (шаҳрак,
ҷамоатҳо, маҳаллаҳо), дар асоси қарори роҳбари Шабакаҳои барқии ноҳияи
Б.Гафуров таъсис дода шуда, Шӯро хукук дорад, дар холатҳои зарури
намояндагони дигар мақомоту сохторхои давлативу ғайридавлатиро ба кори худ
ҷалб намояд.
1.4. Шумораи аъзоёни Шурои чамъияти бояд ток бошад.
2. Максад ва вазифахо
2.1 Мақсади асосии фаъолияти Шӯро ин ҷалб намудани муштариён,
намояндагони ҷамъиятӣ, маҳаллӣ ба иштирок дар фаъолияти ҳаётӣ ва кори
Шабакаҳои барқии ноҳияи Б.Гафуров оид ба масъалаҳои ҳуқуқ ва манфиатҳои
қонунии муштариёни тарафҳои манфиатдор ва ҷамъияти маҳаллӣ мебошад.
2.2. Вазифаҳои фаъолияти сохторҳои машварати ҷамъияти:
-ёрманди ва ташкили системаи санадҳои меъёрии дохили, қоидаҳо, сиёсат
ва тартибот дар соҳаи барқтаъминкуни;
-ташакулли механизми муассири намояндагии манфиатҳои муштариён ва
ҷамъияти маҳалли дар мақомотҳои идоракунии таъминкунанда;
-ташаккули системаи ошкоркуни ва тадбиқи ташаббусҳои ҷамъияти
маҳалли оид ба ҳалли муамоҳои барқтаъминкуни:

-таъмини ҳамкории муассири намояндагони ҷамъияти маҳалли, ташкилоҳои
ҷамъияти ва барқтаъминкуни ва дигар масъалаҳое, ки ба ҳуқуқ ва манфиатҳои
онҳо дахл доранд;
-таъмини шароит оид ба ошкор кардани намояндагони фаъоли иҷтимоии
тарафҳои манфиатдор, пешсафони потенсиали ё пешсафони ташаккулёфта ва
таъмини минбаъдаи устуворгарди ва пешравии онҳо.
3. Хукук ва ваколатхо
3.1 Шўро дар амалисозии фаъолияти худ хукук дорад:
-манфиатҳои истеъмолкунандагон ва ҷомеаи маҳаллиро дар мақомотҳои
иҷроияи ҳокимияти давлати, мақомотҳои худидоракунии маҳалли, ҳангоми қабул
намудани қарорҳои таъминкунандагон намояндаги намояд;
-дар фаъолияти қонунэҷоткуни дар сатҳи қабули қарорҳо аз тарафи
таъмикунанда, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати, хусусан дар соҳаи
барқтаъминкуни иштирок намояд;
-дар назорат кардан аз болои амалигардии санадҳои меъёрии хуқуқи дар
соҳаи таъмини қувваи барқ ва дигар масъалаҳое, ки ба ҳукуқу манфиатҳои
истеъмолкунандагони қувваи барқ тааллуқ доранд иштирок намояд;
-барои гузаронидани чорабиниҳои муҳими иҷтимои аксияҳо ва ғайра
ёрманди намояд;
-хангоми гузаронидани ҷаласа мавзӯи масъаларо барои маърӯза ба Шӯро
пешниҳод намояд;
-маљлисхои сайёрии худро дар ҷамоатњо доир намояд ва бобати бехтару
муассиртар ба рох мондани фаъолият дар самти баланд бардоштани сатҳи
маърифатнокии истеъмолкунандагони қувваи барқ дастурхо дихад;
- оид ба ичрои супоришу вазифахои гузошташуда дар самти баланд
бардоштани иштироки муштариён, тарафҳои манфиатдор ва ҷомеаи маҳалли дар
фаъолияти ҳаёти ва кори Шабакаҳои барқии ноҳияи Б.Гафуров аз ташкилоти
таъминкунандаи қувваи барқ ва дигар макомоту ташкилотхои марбута хисоботхо
ва дигар маълумотхоро талаб намояд;
4. Тартиби кор
4.1 Мачлиси Шўро на камтар аз як маротиба дар се мох дар фасли бахору
тобистон ва дар фасли тирамоху зимистон на камтар аз як маротиба дар як мох
доир мегардад.
4.2 Шўро котиби масъули худро интихоб менамояд, ки он:
а) кори аъзоёнро дар давраи байни мачлисхо таъмин мекунад;
б) Масъалахоро бо чаласа тайёр менамояд ва рафти ичрои онро назорат
мекунад.
4.3 Мачлисхо дар холати иштироки аз се ду хиссаи аъзоёни он
комилхукук хисобида мешавад.
4.4 Карорхои мачлис бо аксарияти овози аъзоёни њузурдошта кабул карда
мешавад.
4.5 Санадхои Шўро дар шакли карорхои протоколи кабул мешаванд.
4.6 Ба санадхои кабулгардида Раис имзо гузошта, чараёни татбики онхоро
котиби Шӯро назорат менамояд.
4.7 Тагиру иловахо ба Низомномаи Шўро тарики овоздихии аксарияти аъзоёни
Шуро карда ворид мешавад.

Замимаи № 2
Бо Карори роҳбари Шабакаҳои барқии
ноҳияи Мастчох тахти
№1 аз санаи
20.01.2015 сол
тасдик шудааст.

НИЗОМНОМАИ
Шӯрои машваратии ҷамъиятӣ назди Шабакаҳои барқии ноҳияи
Мастчох оид ба ҷалб намудани муштариён, намояндагони ҷамъиятӣ, маҳаллӣ
ба иштирок дар фаъолияти ҳаётӣ ва кори Шабакаҳои барқии ноҳияи Мастчох
оид ба масъалаҳои ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии муштариёни тарафҳои
манфиатдор ва ҷамъияти маҳаллӣ –«Минтакаи 2»
1. Мукаррароти умуми
1.1 Шӯрои машваратии ҷамъиятӣ оид ба ҷалб намудани муштариён,
намояндагони ҷамъиятӣ, маҳаллӣ ба иштирок дар фаъолияти ҳаётӣ ва кори
ташкилоти Шабакаҳои барқии ноҳияи Мастчох оид ба масъалаҳои ҳуқуқ ва
манфиатҳои қонунии муштариёни тарафҳои манфиатдор ва ҷамъияти маҳаллӣ
(минбаъд Шўро) бо карори роҳбари Шабакаҳои барқии ноҳияи Мастчох тахти
№1 аз 20.01.2015 таъсис дода шудааст.
1.2 Шўро макомоти машварати ва ҷамъияти буда, фаъолияти худро дар асоси
талаботи санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон ва Низомномаи
мазкур ба рох мемонад.
1.3 Хайати Шўро аз хисоби намояндагони ҷамъиятҳои маҳалли (шаҳрак,
ҷамоатҳо, маҳаллаҳо), дар асоси қарори роҳбари Шабакаҳои барқии ноҳияи
Мастчох таъсис дода шуда, Шӯро хукук дорад, дар холатҳои зарури
намояндагони дигар мақомоту сохторхои давлативу ғайридавлатиро ба кори
худ ҷалб намояд.
1.4. Шумораи аъзоёни Шурои чамъияти бояд ток бошад.
2. Максад ва вазифахо
2.1 Мақсади асосии фаъолияти Шӯро ин ҷалб намудани муштариён,
намояндагони ҷамъиятӣ, маҳаллӣ ба иштирок дар фаъолияти ҳаётӣ ва кори
Шабакаҳои барқии ноҳияи Мастчох оид ба масъалаҳои ҳуқуқ ва манфиатҳои
қонунии муштариёни тарафҳои манфиатдор ва ҷамъияти маҳаллӣ мебошад.
2.2. Вазифаҳои фаъолияти сохторҳои машварати ҷамъияти:
-ёрманди ва ташкили системаи санадҳои меъёрии дохили, қоидаҳо,
сиёсат ва тартибот дар соҳаи барқтаъминкуни;
-ташакулли механизми муассири намояндагии манфиатҳои муштариён ва
ҷамъияти маҳалли дар мақомотҳои идоракунии таъминкунанда;
-ташаккули системаи ошкоркуни ва тадбиқи ташаббусҳои ҷамъияти
маҳалли оид ба ҳалли муамоҳои барқтаъминкуни:

-таъмини ҳамкории муассири намояндагони ҷамъияти маҳалли,
ташкилоҳои ҷамъияти ва барқтаъминкуни ва дигар масъалаҳое, ки ба ҳуқуқ ва
манфиатҳои онҳо дахл доранд;
-таъмини шароит оид ба ошкор кардани намояндагони фаъоли иҷтимоии
тарафҳои манфиатдор, пешсафони потенсиали ё пешсафони ташаккулёфта ва
таъмини минбаъдаи устуворгарди ва пешравии онҳо.
3. Хукук ва ваколатхо
3.1 Шўро дар амалисозии фаъолияти худ хукук дорад:
-манфиатҳои истеъмолкунандагон ва ҷомеаи маҳаллиро дар мақомотҳои
иҷроияи ҳокимияти давлати, мақомотҳои худидоракунии маҳалли, ҳангоми
қабул намудани қарорҳои таъминкунандагон намояндаги намояд;
-дар фаъолияти қонунэҷоткуни дар сатҳи қабули қарорҳо аз тарафи
таъмикунанда, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати, хусусан дар соҳаи
барқтаъминкуни иштирок намояд;
-дар назорат кардан аз болои амалигардии санадҳои меъёрии хуқуқи дар
соҳаи таъмини қувваи барқ ва дигар масъалаҳое, ки ба ҳукуқу манфиатҳои
истеъмолкунандагони қувваи барқ тааллуқ доранд иштирок намояд;
-барои гузаронидани чорабиниҳои муҳими иҷтимои аксияҳо ва ғайра
ёрманди намояд;
-хангоми гузаронидани ҷаласа мавзӯи масъаларо барои маърӯза ба Шӯро
пешниҳод намояд;
-маљлисхои сайёрии худро дар ҷамоатњо доир намояд ва бобати бехтару
муассиртар ба рох мондани фаъолият дар самти баланд бардоштани сатҳи
маърифатнокии истеъмолкунандагони қувваи барқ дастурхо дихад;
- оид ба ичрои супоришу вазифахои гузошташуда дар самти баланд
бардоштани иштироки муштариён, тарафҳои манфиатдор ва ҷомеаи маҳалли
дар фаъолияти ҳаёти ва кори Шабакаҳои барқии ноҳияи Мастчох аз
ташкилоти таъминкунандаи қувваи барқ ва дигар макомоту ташкилотхои
марбута хисоботхо ва дигар маълумотхоро талаб намояд;
4. Тартиби кор
4.1 Мачлиси Шўро на камтар аз як маротиба дар се мох дар фасли бахору
тобистон ва дар фасли тирамоху зимистон на камтар аз як маротиба дар як
мох доир мегардад.
4.2 Шўро котиби масъули худро интихоб менамояд, ки он:
а) кори аъзоёнро дар давраи байни мачлисхо таъмин мекунад;
б) Масъалахоро бо чаласа тайёр менамояд ва рафти ичрои онро назорат
мекунад.
4.3 Мачлисхо дар холати иштироки аз се ду хиссаи аъзоёни он
комилхукук хисобида мешавад.
4.4 Карорхои мачлис бо аксарияти овози аъзоёни њузурдошта кабул карда
мешавад.
4.5 Санадхои Шўро дар шакли карорхои протоколи кабул мешаванд.
4.6 Ба санадхои кабулгардида Раис имзо гузошта, чараёни татбики онхоро
котиби Шӯро назорат менамояд.
4.7 Тагиру иловахо ба Низомномаи Шўро тарики овоздихии аксарияти
аъзоёни Шуро карда ворид мешавад.

