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Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
Дар бораи ассотсиатсияи истифодабарандагони об 

 
Ќонуни мазкур асосњои њуќуќии ташкил, фаъолият ва идора намудани 

ассотсиатсияи истифодабарандагони обро њамчун ташкилоти ѓайритиљоратї, 
љињати таъмини истифода ва нигоњдории шабакањои обёрї барои манфиатњои 
љамъиятї танзим месозад. 

 
БОБИ 1.МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ 

 
Моддаи 1. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи ассотсиатсияи  
                    истифодабарандагони об 
Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи ассотсиатсияи 

истифодабарандагони об ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон асос ёфта, аз Ќонуни мазкур ва дигар санадњои меъёрии 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон, инчунин санадњои њуќуќии байналмилалие, 
ки Љумњурии Тољикистон эътироф намудааст, иборат мебошад. 

 
Моддаи 2. Мафњумњои асосї 
Дар Ќонуни мазкур мафњумњои асосии зерин истифода бурда мешаванд: 
- ассотсиатсияи истифодабарандагони об – ташкилоти ѓайритиљоратие, ки 

аз љониби шахсони њуќуќии дорои њуќуќи истифодаи замин барои истењсоли 
мањсулоти кишоварзї ва ташкилотњои тиљоратї таъсис дода мешавад; 

- шабакањои обёрї – маљмўи иншоотњои обёрї, зањбуру зањкашњо, 
ќубурњо, каналњо, обанборњо, иншоотњои гидротехникї, пойгоњњо ва чоњњои 
обкашї, хатњои интиќоли барќ ва алоќа, роњњо, кўпрукњо, иморатњо ва 
дигар инфраструктураи марбути хољагии об;  

- гурўњи истифодабарандагони об – соњибони ќитъањои муайяни замин, ки 
аз як канал, пойгоњ ва чоњи обкашї, сарбанд ва иншооти обтаќсимкунанда 
бо об таъмин мегарданд. Ин ќитъа ба хољагињои дењќонї (фермерї), 
кооперативњои истењсолї, корхонањо новобаста аз шакли моликияташон ва 
дигар хољагињо тааллуќ дошта метавонад; 

- аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об – соњибкорони инфиродї 
ва шахсони њуќуќии дорои њуќуќи истифодаи замин барои истењсоли 
мањсулоти кишоварзї, ки дар њудуди минтаќаи хизматрасонии 
ассотсиатсияи истифодабарандагони об љойгир буда, оинномаи 
ассотсиатсияи истифодабарандагони обро эътироф намуда, бо хоњиши худ 
аъзои ассотсиатсия шудаанд; 

-минтаќаи намояндагї – ќисми минтаќаи хизматрасонии ассотсиатсияи 
истифодабарандагони об ва замин, ки аъзои ассотсиатсияи 
истифодабарандагони об буда, як ё якчанд намояндаро ба маљлиси 
намояндагон интихоб мекунанд; 

- маблаѓи аъзоњаќќї - маблаѓе, ки бо ќарори маљлиси умумї аз аъзои 
ассотсиатсияи истифодабарандагони об љамъ карда, барои идора ва 
нигоњдории шабакањои обёрї ва таъмини фаъолияти ассотсиатсияи 
истифодабарандагони об сарф карда мешавад; 
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- маблаѓи њаќќи хизмати обрасонї – маблаѓе, ки аз аъзои ассотсиатсия 
ва дигар истифодабарандагони об љамъ карда шуда, барои пардохти њаќќи 
обрасонии идорањои давлатии хољагии об, љињати бо об таъмин намудани 
минтаќаи хизматрасонии ассотсиатсияи истифодабарандагони об харљ 
карда мешавад; 

- идораи хољагии об – ташкилоти давлатие, ки љињати таъмини 
эњтиёљоти гуногуни соњањои хољагии халќ, аз манбаъњо гирифтани об, 
расонидан ва байни истифодабарандагон таќсим намудани он фаъолият 
мебарад; 

- минтаќаи хизматрасонии ассотсиатсияи истифодабарандагони об – 
минтаќаи муайяни љуѓрофї, ки хизматрасонї ба он аз тарафи 
ассотсиатсияи истифодабарандагони об сурат мегирад. 

 
Моддаи 3. Маќсад ва вазифањои ассотсиатсияи 
                    истифодабарандагони об 
Ассотсиатсияи истифодабарандагони об бо маќсади нигоњ доштан, 

истифода намудани шабакањои обёрии дохилихољагї, ки дар истифодаи 
якљоя ва инфиродї ќарор доранд, љињати таќсими боадолатона, самаранок 
ва бањангоми об байни аъзои он ва дигар истифодабарандагони об, 
љамъоварии пули пардохти обрасонї, њалли низоъњои байни аъзо ва дигар 
истифодабарандагони об оид ба таќсим ва истифодаи об ташкил дода 
мешавад. 

Вазифањои асосии ассотсиатсияи истифодабарандагони об инњоянд: 
- бастани шартнома бо идорањои хољагии об оид ба таъмини 

минтаќањои хизматрасонии ассотсиатсияи истифодабарандагони об аз 
манбаъњо; 

- идораи шабакањои обёрї дар минтаќаи хизматрасонии ассотсиатсияи 
истифодабарандагони об ва таќсими об дар асоси шартномањо ба аъзои 
ассотсиатсияи истифодабарандагони об ва ба онњое, ки аъзои 
ассотсиатсияи истифодабарандагони об намебошанд; 

-  идора, нигоњдорї, барќароркунї, таъмир ва бењтар гардонидани 
системањои обёрї дар минтаќаи хизматрасонии ассотсиатсияи 
истифодабарандагони об ва њангоми зарурат анљом додани корњои 
сохтмонї; 

- дастрас, васл, иваз намудан ва нигоњ доштани таљњизоти 
гидротехникї дар минтаќаи хизматрасонї; 

- бањисобгирии њаљм ва сифати оби истифодашуда, супоридани 
њисоботи оморї ба маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзим ва 
истифодаи об; 

- сарфа ва пешгирї намудани ифлосшавии об дар минтаќаи 
хизматрасонии ассотсиатсияи истифодабарандагони об; 

- гузаронидани чорабинињо оид ба истифодаи самаранок, њифз ва 
бењтар намудани њолати мелиоративии заминњо; 

- ба аъзо ва дигар истифодабарандагони об омўзонидани роњњои 
сарфакоронаи обёрї, истифодабарии техника ва технологияи нави 
обёрикунанда; 
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- њалли бањсњое, ки њангоми истифодабарии об дар байни аъзо ва 
дигар истифодабарандагони об, инчунин њангоми нигоњдорї, истифодаи 
шабакањои обёрї ва дигар њолатњо ба миён меоянд. 

Ассотсиатсияи истифодабарандагони об метавонад бо дигар намуди 
фаъолияти муќаррарнамудаи оиннома машѓул гардад. 

 
Моддаи 4. Принсипњои умумии фаъолияти ассотсиатсияи  

                         истифодабарандагони об 
Ассотсиатсияи истифодабарандагони об дар асоси принсипњои зерин 

фаъолият мекунад: 
- љалби аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об љињати 

иштироки онњо дар корњои идоракунї ва таъмиру барќароркунии 
иншоотњои обёрї;   

- риоя намудани адолат, баробарњуќуќї, ба назар гирифтани фикру 
аќида ва  пешнињоди аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об ва дар 
асоси принсипњои демократї, ќонунгузории Љумњурии Тољикистон њал 
намудани масъалањои пешнињодгардида; 

- кафолату таъмини шаффофияти маълумотњо оид ба корњои љорї ва 
фаъолияти молиявии ассотсиатсияи истифодабарандагони об ва расонидани 
он ба аъзои ассотсиатсия; 

- кафолати дуруст ва баробар таќсим намудани об дар байни аъзои  
ассотсиатсияи истифодабарандагони об ва дигар истифодабарандагони об 
мувофиќи меъёри обёрї ва наќшаи истифодабарии об; 

- таъмини истифодаи оќилона ва самараноки об бо маќсади сарфаи он 
ва пешгирї кардан аз зањролудшавї, ботлоќшавї ва шўршавии заминњо; 

- кафолати њифзи њуќуќу манфиатњо ва љонибдории аќидаю андешањои 
маќбули аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об; 

- таъмини шаффофияти ќабули ќарорњо ва дигар асноди ассотсиатсияи 
истифодабарандагони об. 
 

БОБИ 2. ТАШКИЛ ВА БАРЊАМДИЊИИ  
АССОТСИАТСИЯИ ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ ОБ 

 
Моддаи 5. Ташкили ассотсиатсияи истифодабарандагони об 
Ассотсиатсияи истифодабарандагони об дар асоси ќарори муассисон 

ташкил карда мешавад. 
Муассисони ассотсиатсияи истифодабарандагони об шахсони њуќуќї 

ва соњибкорони инфиродї, ташкилотњои тиљоратї шуда метавонанд, ки 
дорои ќитъаи замини обёришаванда мебошанд. Аз њисоби муассисон ва 
дигар истифодабарандагони об кумитаи ташаббускор ташкил карда 
мешавад, ки ба он аз њар минтаќа як нафарї намоянда шомил мешавад ва 
онњо аз байни худ раиси кумитаро интихоб  мекунанд. 

Кумитаи ташаббускори ассотсиатсияи истифодабарандагони об 
минтаќаи хизматрасонї, шумора ва љойгиршавии гурўњњои 
истифодабарандагони об, шумораи маълумотњои заруриро муайян намуда, 
дар љараёни вохўрињои расмї ва ѓайрирасмї маќсад, вазифа ва принсипњои 
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ташкилот, вазифа ва ўњдадорињои аъзои ассотсиатсияи 
истифодабарандагони обро фањмонда медињад. Дар љараёни фаъолияти 
кумитаи ташаббускор дар љамъомади ѓайрирасмии истифодабарандагони 
об аз зумраи намояндагони истифодабарандагони оби минтаќаи 
хизматрасонї гурўњи корї оид ба тањияи лоињаи оиннома таъсис дода 
мешавад. Гурўњи корї тањияи лоињаи оинномаи ассотсиатсияи 
истифодабарандагони об ва муњокимаи онро дар минтаќањои намояндагї 
ташкил намуда, баъд барои муњокима ва ќабул ба маљлиси умумии 
муассисон пешнињод менамояд. 

Ассотсиатсияи истифодабарандагони об ба сифати шахси њуќуќї аз 
лањзаи баќайдгирии давлатии он бо тартиби муќаррарнамудаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии давлатии шахси њуќуќї» 
фаъолият менамояд. 

 
Моддаи 6. Њуљљатњои таъсисии ассотсиатсияи истифодабарандагони об 
Њуљљатњои таъсисии ассотсиатсияи истифодабарандагони об 

шартномаи таъсисии аз љониби аъзои он имзогардида ва оиннома  
мебошанд.  

 Шартномаи таъсисии ассотсиатсияи истифодабарандагони об бояд 
маълумоти зеринро дар бар гирад: 

- созишнома оид ба ташкили ассотсиатсияи истифодабарандагони об бо 
тасдиќи номи ассотсиатсияи истифодабарандагони об; 

- маќсади асосии таъсиси ассотсиатсияи истифодабарандагони об; 
- тартиби ташаккули манбаъњои маблаѓгузорї ва моликияти 

ассотсиатсияи истифодабарандагони об; 
- њуљљатњои асосии танзимкунандаи кори ассотсиатсияи 

истифодабарандагони об; 
- муайян намудани тартиби  муносибати ассотсиатсияи 

истифодабарандагони об бо маќомоти идораи давлатї; 
- шартњои ќабул ва ворид кардани таѓйирот ба шартномаи таъсисї, 

ќабули аъзои нав, барњамдињї ва азнавташкилдињии ассотсиатсияи 
истифодабарандагони об. 

Оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об аз љониби њамаи 
муассисони он тасдиќ карда мешавад.  

Оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об бояд маълумоти 
зеринро оид ба ин чизњо дар бар гирад: 

- номи ассотсиатсияи истифодабарандагони об; 
- маќсаду вазифањои ассотсиатсияи истифодабарандагони об; 
- мањалли љойгиршавии ассотсиатсияи истифодабарандагони об; 
- шакли идоракунии ассотсиатсияи истифодабарандагони об; 
- њуќуќу ўњдадорињои ассотсиатсияи истифодабарандагони об; 
- њуќуќу ўњдадорињои аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об; 
- шарт ва тартиби аъзо шудан ба ассотсиатсияи истифодабарандагони об 

ва баромадан аз аъзогии он; 
- манбаъњои ташаккули  маблаѓу моликияти ассотсиатсияи 

истифодабарандагони об; 
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-тартиби ворид сохтани таѓйирот ба оинномаи ассотсиатсияи 
истифодабарандагони об; 

- сохтор, тартиби таъсисдињї ва салоњияти маќомоти идоракунандаи 
ассотсиатсияи истифодабарандагони об, инчунин  тартиби ќабул намудани 
ќарорњо; 

- тартиби ташкил, баќайдгирї,  азнавбаќайдгирї ва барњамдињии 
ассотсиатсияи истифодабарандагони об; 

- тартиб ва ташкили манбаъњои маблаѓгузорї барои пардохти товони 
зараре, ки аз тарафи ассотсиатсияи истифодабарандагони об ба аъзои 
ассотсиатсияи истифодабарандагони об, ба хољагињо, аъзо ва ба заминњои 
он расидааст; 

- принсипњои асоси фаъолияти ассотсиатсияи истифодабарандагони об; 
-талабот ба коргузорї ва њуљљатгузории ассотсиатсияи 

истифодабарандагони об; 
- маќомоти иљроияи ассотсиатсияи истифодабарандагони об, сохтор, 

вазифањо ва ўњдадорињои он. 
Оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об метавонад 

муќаррароти дигареро, ки ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон ва ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мухолиф нестанд,  дар 
бар гирад. 

Дар оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об метавонад 
љавобгарии узви ассотсиатсияи истифодабарандагони об барои риоя 
накардани муќаррароти оиннома ва ќарорњои маќоми олии идоракунии он 
пешбинї шавад. 

 
Моддаи 7. Азнавташкилдињї ва барњамдињии ассотсиатсияи  
                    истифодабарандагони об  
Ассотсиатсияи истифодабарандагони об бо ќарори маљлиси умумии 

аъзои он метавонад ихтиёран  аз нав ташкил  ё барњам дода шавад. 
Њангоми азнавташкилдињии ассотсиатсияи истифодабарандагони об 

санади супоридан ва ё аз тавозун баровардани механизму иншоотњои обёрї 
тартиб дода мешавад, ки дар он тартиби ба њамаи кредиторњо ва ќарздорон 
гузаштани ўњдадорињои ассотсиатсияи азнавташкилшавандаи 
истифодабарандагони об ифода меёбад.  

Санади супоридан ва ё аз тавозун баровардани механизму иншоотњои 
обёрї аз тарафи маљлиси умумии ассотсиатсияи истифодабарандагони об, 
ки ќарори азнавташкилдињии ассотсиатсияро ќабул  намудааст, тасдиќ 
карда, бо дигар њуљљатњои таъсисии ассотсиатсияи азнавташкилшуда барои 
баќайдгирии давлатї пешнињод карда мешавад. 

Дар давраи барњамдињии ассотсиатсияи истифодабарандагони об 
комиссияи барњамдињии ассотсиатсия аз њайати маќомоти идоракунанда ва 
аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об таъин карда мешавад, ки он 
фаъолияти худро дар асоси ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амалї 
менамояд. 

Маблаѓ ва активњое, ки дар суратњисоби ассотсиатсияи 
истифодабарандагони об мављуданд, бо ќарори комиссияи барњамдињии 
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ассотсиатсия танњо баъд аз пардохти њама гуна ќарзњо байни аъзои 
ассотсиатсияи истифодабарандагони об таќсим карда мешаванд. 
Барњамдињии ассотсиатсияи истифодабарандагони об дар њолате ба субут 
мерасад ва ассотсиатсияи истифодабарандагони об дар њамон ваќт барњам- 
хўрда њисобида мешавад, ки номи он аз фењрасти давлатии шахсони њуќуќї 
хориљ карда шавад. 

 
БОБИ 3. ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ АССОТСИАТСИЯИ 

ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ ОБ 
 

Моддаи 8. Њуќуќњои аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об 
Аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об њуќуќ доранд: 
- дар асоси меъёр ва наќшаи истифодабарии об аз  ассотсиатсияи 

истифодабарандагони об барои обёрї об талаб намоянд; 
- аз хизмати обрасонии ассотсиатсияи истифодабарандагони об тибќи 

меъёрњои ќабулгардида истифода кунанд; 
- мутобиќи оиннома дар ќабули ќарорњо бевосита иштирок намоянд; 
- дар маљлиси умумї ё маљлиси намояндагони минтаќањои намояндагї 

њамчун шахси масъул ширкат варзида, ба рўзномаи маљлис таклифњо 
пешнињод намоянд; 

- номзадии худ ва дигар аъзоро ба маќомоти  роњбарикунанда пешбарї 
кунанд; 

-мувофиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва оинномаи 
ассотсиатсияи истифодабарандагони об њуќуќњои худро њимоя намоянд;  

- дар сурати риоя накардани шартнома, расонидани зарар ба замин ва 
зироатњо мувофиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон товони зиёнро аз 
ассотсиатсияи истифодабарандагони об ситонанд; 

-бо њуљљатњои бањисобгирї ва њисоботии ассотсиатсияи 
истифодабарандагони об  шинос шаванд; 

-пас аз анљоми соли молиявї мутобиќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон аз њайати ассотсиатсия бароянд. 

 
Моддаи 9. Ўњдадорињои  аъзои  ассотсиатсияи истифодабарандагони  об 
Узви ассотсиатсияи истифодабарандагони об ўњдадор аст: 
- оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об ва дигар ќарорњои 

дохилии онро, ки аз тарафи маљлиси умумї ё маљлиси намояндагон ќабул 
мегардад, ба роњбарї гирад; 

- мутобиќи оиннома ва шартнома сари ваќт маблаѓи муайянро пардохт 
намояд; 

- наќшаи обтаќсимкунии ассотсиатсияи истифодабарандагони обро 
риоя намояд; 

- дар њудуди замини худ барои дуруст нигоњ доштани шабакањои обёрї 
ва њолати мелиоративии заминњои обї кафолат  дињад; 

- товони зиёнеро, ки бо айби ў ба амволи ассотсиатсияи 
истифодабарандагони об  расидааст, дињад; 
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- ба ассотсиатсияи истифодабарандагони об оид ба истифодаи замин ва 
об маълумот пешнињод намояд; 

- ба ассотсиатсияи истифодабарандагони об барои  истифода ва 
таъмири иншоотњои обёрии ќитъаи заминаш бе расонидани зарар ба замин 
ва зироатњо иљозат дињад. 

 
Моддаи 10. Њуќуќњои ассотсиатсияи истифодабарандагони об 
Ассотсиатсияи истифодабарандагони об њуќуќ дорад: 
- амволи заруриро харидорї намуда, њуќуќњои амволию ѓайриамволї 

ба даст оварад; 
- бо идорањои давлатии хољагии об ва истифодабарандагони об 

шартнома бандад; 
- барои сари ваќт омода намудани  шабакањои обёрї ба мавсими 

обдињї маблаѓи зарурї дарёфт намояд; 
- аз истифодабарандагони об маблаѓи хизмати обрасонї ва дигар 

пардохтњои муќарраршударо талаб намояд; 
- дар мавриде, ки заминро барои ба кандани љўю зањбур ва сохтани 

роњ истифода мебаранд, ба истифодабарандагони он дар њолати расидани 
зарар мутобиќи Кодекси замини Љумњурии Тољикистон товони онро љуброн 
намояд; 

- оид ба воридоти амвол ба Љумњурии Тољикистон барои таъмини 
фаъолияташ шартнома бандад; 

- бо маќсади њамоњангсозии иљрои вазифањои оинномавии худ 
метавонад Федератсияи ассотсиатсияњои истифодабарандагони обро 
ташкил дињад, ки мутобиќи оинномаи тасдиќгардида амал менамояд; 

- дигар фаъолиятро, ки бар хилофи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон намебошад, иљро намояд. 

 
Моддаи 11. Ўњдадорињои ассотсиатсияи истифодабарандагони об 
Ассотсиатсияи истифодабарандагони об ўњдадор аст: 
- иншоотњои обёриро дар њолати корї нигоњ дорад, дар мавриди 

зарурат иншооти нави обёрї бунёд созад; 
- таќсими одилона ва назорати истифодаи самараноки обро мувофиќи 

меъёрњои агротехникї ва мелиоративї дар байни аъзояш ва дигар 
истифодабарандагони об ба роњ монад; 

- оид ба  њифзи муњити зист, пешгирї ва бартараф намудани зарару 
оќибати офатњои табиї, шўршавї ва ботлоќзор шудани замин тадбирњо 
андешида,  барои амалї гардонидан онњоро ба маќомоти њокимияти 
давлатї пешнињод намояд; 

-корњои обёрикуниро дар минтаќаи хизматрасонї бо 
истифодабарандагони об мутобиќ созад; 

- фикру аќидаи маќбули аъзои худро дастгирї намояд; 
- маблаѓи хизмати обрасониро ба идораи хољагии об мувофиќи њаљми 

оби истифодашуда пардохт намояд; 
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-бањсу ихтилофњоро, ки дар љараёни истифодаи об байни аъзои 
ассотсиатсияи истифодабарандагони об ба вуљуд меоянд, баррасї ва њал 
намояд; 

-корњои дигари бењтар кардани таъминоти об, њолати мелиоративии 
заминњои обї, истифодаи оќилонаи об ва заминро дар минтаќаи 
хизматрасониаш анљом дињад. 

Ассотсиатсияи истифодабарандагони об аз рўи ўњдадорињои аъзои худ 
масъулият надорад. 

 
БОБИ 4. ИДОРАКУНИИ АССОТСИАТСИЯИ 

ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ ОБ 
 

Моддаи 12. Маќомоти идоракунии ассотсиатсияи истифодабарандагони об 
Маќомоти идоракунандаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об 

инњоянд: 
- маљлиси умумии аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об; 
- раёсати ассотсиатсияи истифодабарандагони об; 
- комиссияи тафтишотии ассотсиатсияи истифодабарандагони об. 
Ассотсиатсияи истифодабарандагони об метавонад инчунин љињати 

њалли бањсњо комиссия ва дигар маќомотро мутобиќ ба Ќонуни мазкур 
ташкил дињад. 

Як шахс наметавонад дар як ваќт узви раёсат, комиссияи тафтишотї 
ва комиссия оид ба њалли  бањсњо бошад. 

 
Моддаи 13. Маљлиси умумии аъзои ассотсиатсияи  
                      истифодабарандагони об 
  Маљлиси умумї маќоми олии идоракунии ассотсиатсияи 

истифодабарандагони об ба шумор меравад. 
Масъалањои зерин аз салоњияти мустаснои маљлиси умумї мебошанд: 
-ќабул ва таѓйир додани оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони 

об; 
- ќабул ва хориљ намудани аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об; 
- муайян намудани тартиби овоздињї ва интихоби аъзои раёсат, раиси 

ассотсиатсияи истифодабарандагони об, аъзои комиссияи тафтишотї ва 
комиссия оид ба њалли бањсњо; 

- тасдиќи ќарорњои раёсат, комиссияи тафтишотї ва комиссия оид ба 
њалли бањсњо; 

- муайян намудани маблаѓи аъзоњаќќї;  
- муќаррар кардани музди мењнати кормандони кирояи ассотсиатсияи 

истифодабарандагони об; 
-тасдиќи наќшањо ва буљети солонаи ассотсиатсияи 

истифодабарандагони об;  
-ташкили сохтори идоракунии ассотсиатсияи истифодабарандагони об ва 

ќатъ намудани ваколати онњо; 
- тасдиќи њисоботи солона ва тавозуни муњосибавии ассотсиатсияи 

истифодабарандагони об; 
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-муњокима ва ќабули њисоботи раёсат, комиссия ва кумитаи  
ассотсиатсияи истифодабарандагони об; 

-ќабул ва тасдиќи низомнома, дастурамал ва ќоидањои дохилии 
ассотсиатсияи истифодабарандагони об; 

- таъсиси маљлиси намояндагон; 
-ќабули ќарорњо оид ба таъсис ва барњам додани ассотсиатсияи 

истифодабарандагони об. 
Маљлиси умумї дар сурате салоњиятнок њисобида мешавад, ки дар он  

аз се ду њиссаи аъзояш иштирок дошта бошанд. 
Њар узви ассотсиатсияи истифодабарандагони об њангоми ќабули 

ќарори маљлиси умумї як овоз дорад. 
Маљлиси умумї аз рўи масъалањои баррасишаванда дар доираи  

салоњияти худ бо тарафдории аксарияти шумораи аъзои ассотсиатсияи 
истифодабарандагони об ќарор ќабул мекунад ва иљрои онро назорат 
менамояд. 

Тартиби даъват ва гузаронидани маљлиси умумии навбатї ва 
ѓайринавбатиро оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об муайян 
менамояд. 

Маљлиси умумии ѓаринавбатї бо ташаббуси раёсати ассотсиатсияи 
истифодабарандагони об, комиссияи тафтишотї ва бо талаботи на камтар 
аз 10  фоизи аъзои ассотсиатсия даъват карда мешавад. 

Раёсати ассотсиатсия аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони обро 
7 рўз пеш аз гузаронидани маљлиси ѓайринавбатии умумї бо нишондоди 
рўзнома ва макону замони  гузаронидани маљлис ба таври хаттї огоњ 
мекунад.  

 
Моддаи 14. Намояндагї дар маљлиси  умумии ассотсиатсияи  

                     истифодабарандагони   об  
Ассотсиатсияи истифодабарандагони об бо назардошти њолати воќеии 

шабакањои обёрї ва шохањои он, мањалњои ањолинишини минтаќањои 
хизматрасонии ассотсиатсияи истифодабарандагони об бо ќарори маљлиси 
умумии  ассотсиатсияи истифодабарандагони об маљлиси намояндагони 
ассотсиатсияи истифодабарандагони обро таъсис дода, меъёри 
намояндагиро аз минтаќањои намояндагї ба маљлиси намояндагон муайян 
менамояд. 

Салоњияти пешбининамудаи Ќонуни мазкур ва оинномаи 
ассотсиатсияи истифодабарандагони об вобаста ба маљлиси умумї нисбати 
маљлиси намояндагон низ татбиќ мешавад. 

Намояндагон дар асоси оинномаи ассотсиатсияи 
истифодабарандагони об дар маљлиси минтаќањои намояндагї бо 
овоздињии кушода ё махфї интихоб карда мешаванд. 

 
Моддаи 15. Раёсати ассотсиатсияи истифодабарандагони об  
Роњбарии љории фаъолияти ассотсиатсияи истифодабарандагони обро 

раёсати ассотсиатсия амалї мегардонад. 
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Раёсати ассотсиатсияи истифодабарандагони обро раиси раёсат 
роњбарї мекунад, ки аз тарафи маљлиси умумии аъзои ассотсиатсияи 
истифодабарандагони об интихоб карда мешавад. 

Аъзои раёсат аз њисоби аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об 
дар маљлиси умумї ё маљлиси намояндагон интихоб мегарданд. 

Шумораи њайати раёсат, мўњлати интихоби онро оинномаи 
ассотсиатсияи истифодабарандагони об муайян менамояд. 

Маљлисњои раёсат тибќи оинномаи ассотсиатсияи 
истифодабарандагони об гузаронида мешаванд. 

Ба салоњияти раёсат тамоми масъалањои фаъолияти ассотсиатсияи 
истифодабарандагони об, ки тибќи Ќонуни мазкур ва оинномаи 
ассотсиатсияи истифодабарандагони об ба салоњияти мустаснои маљлиси 
умумї ё намояндагон дохил нашудаанд, мансубанд. 

Раёсат дар маљлисњои худ ќарор ќабул мекунад. 
Маљлиси раёсат дар сурати њузур доштани аз се ду њиссаи аъзои раёсат 

дар он салоњиятнок њисобида мешавад.  
Ќарори раёсат бо тарафдории на камтар аз се ду њиссаи аъзои дар 

маљлис њузурдошта ќабул мегардад. 
Раиси раёсат дорои ваколатњои зайл мебошад: 
- аз номи ассотсиатсияи истифодабарандагони об бе ваколатнома амал 

мекунад; 
- дар маљлиси умумї ва раёсати ассотсиатсияи истифодабарандагони 

об раисї мекунад; 
- моликияти ассотсиатсияи истифодабарандагони обро идора намуда, 

аз номи он ваколатнома медињад; 
- дар бонкњо ва дигар муассисањои кредитї суратњисоб мекушояд; 
- ба ќарорњои раёсат имзо мегузорад; 
- бо ќарори раёсат кормандонро ба кор ќабул ва аз кор озод менамояд; 
- дар доираи салоњияти худ фармонњо мебарорад; 
- бо ќарори раёсат оид ба њалли бањсњо комиссия ташкил мекунад; 
- барои њал намудани масъалањои таъљилии берун аз салоњияти худ 

маљлиси ѓайринавбатии умумии ассотсиатсияи истифодабарандагони обро 
даъват мекунад. 

Идоракунии фаъолияти љории ассотсиатсияи истифодабарандагони 
об, татбиќи ќарорњои маљлиси умумї, раёсат бар ўњдаи маќомоти иљроияи 
ассотсиатсияи истифодабарандагони об вогузор карда мешавад. Вазифањои 
маќомоти иљроияро оинномаи ассотсиатсияи истифодабарандагони об 
танзим менамояд. 

Раиси ассотсиатсияи истифодабарандагони об барои сариваќт 
насупоридани њисобот, андоз ё ќалбакї будани онњо тибќи муќаррароти 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон љавобгар аст. 

 
Моддаи 16. Комиссияи тафтишотї 
Маљлиси умумї ё маљлиси намояндагони ассотсиатсия барои назорати 

фаъолияти молиявию хољагии ассотсиатсияи истифодабарандагони об 
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комиссияи тафтишотиро дар њайати на камтар аз 3 нафар аъзои 
ассотсиатсия  интихоб менамояд. 

Аъзои комиссияи тафтишотї аз байни худ раиси комиссияро интихоб 
менамоянд. 

Комиссияи тафтишотї њолати молиявии ассотсиатсияи 
истифодабарандагони обро аз рўи љамъбасти соли молиявї тафтиш 
менамояд.  

Тафтишоти ѓайринавбатии фаъолияти молиявию хољагии 
ассотсиатсияи истифодабарандагони об бо ќарори маљлиси умумї ё 
маљлиси намояндагон ва бо талаби на камтар аз 10 фоизи аъзои 
ассотсиатсия гузаронида мешавад. 

Комиссияи тафтишотї ба маљлиси умумї ё маљлиси намояндагон 
њисобот медињад ва аз натиљаи тафтишот ба ин маќомот таклифњо 
пешнињод менамояд. 

Барои њалли масъалањои таъљилии берун аз салоњияти худ маљлиси 
ѓайринавбатии умумии ассотсиатсияро даъват мекунад. 

 
Моддаи 17. Комиссия оид ба њалли бањсњо 
Бо маќсади њалли бањсњое, ки дар байни аъзои ассотсиатсия ва дигар 

истифодабарандагони об њангоми таќсим ё истифодаи об ва ѓайра 
мушкилот  ба амал меоянд, бо ќарори раёсат комиссия оид ба њалли бањсњо 
дар њайати на камтар аз се нафар интихоб карда мешавад. 

Натиљаи кори комиссияи њалли бањсњо бо санаде, ки онро њамаи 
аъзояш имзо мекунанд, анљом ёфта, барои иљро ба хадамоти дахлдори 
ассотсиатсияи истифодабарандагони об  супорида мешавад.  

Њангоми дар комиссия њаллу фасл нашудани бањсњо њалли онњо ба 
тариќи судї анљом меёбад.Фаъолияти комиссия баъд аз дида баромадани 
бањсњо анљом меёбад.  

 
БОБИ 5. МОЛИКИЯТИ АССОТСИАТСИЯИ 

ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ ОБ 
 

Моддаи 18.  Моликияти ассотсиатсияи истифодабарандагони об 
Моликияти  ассотсиатсияи истифодабарандагони об аз сарчашмањои 

зерин ташкил меёбад: 
- маблаѓи аъзоњаќќии аъзои ассотсиатсияи истифодабарандагони об;  
- депозити маблаѓи дар бонк мављуда; 
- кўмаки башардўстона аз тарафи шахсони воќеї ва њуќуќї; 
- дигар манбаъњое, ки ќонун манъ накардааст. 
Ассотсиатсияи истифодабарандагони об њаќ дорад соњибмулки њама 

гуна амвол бошад. 
Ассотсиатсияи истифодабарандагони об фондњои асосии шабакањои 

обёриро, ки дар минтаќаи хизматрасонии ассотсиатсияи 
истифодабарандагони об мављуданд, бо розигии соњибмулк барои 
истифодабарї ва нигањдорї ба тавозуни худ ќабул менамояд. 
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Ассотсиатсияи истифодабарандагони об њуќуќи фурўхтан ё ба дигар 
ташкилотњо ба иљора, барои истифодабарї додани фондњои асосии 
шабакањои обёрии дар тавозуни худ бударо надорад. Дар њолати аз байн 
рафтани ассотсиатсияи истифодабарандагони об ин фондњо аз рўи 
мансубият ба соњибмулкони пештараашон баргардонида мешаванд. 

 
Моддаи 19. Буљети  ассотсиатсияи истифодабарандагони об  
Буљети ассотсиатсияи истифодабарандагони об барои пардохти музди 

мењнати кормандони кироя, таъмири шабакањои обёрї ва бењтар намудани 
њолати мелиоративии замин, пардохти харољоти ѓайринаќшавии 
минтаќањои хизматрасонї, пардохти андоз ва инчунин дар њолатњои 
фавќуллода истифода бурда мешавад. 

Ассотсиатсияи истифодабарандагони об њамчун ташкилоти 
ѓайритиљоратї дар доира ва бо шартњои муќаррарнамудаи Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон андозбандї карда мешавад. 

 
БОБИ 6. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ 

 

Моддаи 20. Њисобот дар ассотсиатсияи истифодабарандагони об  
Ассотсиатсияи истифодабарандагони об ўњдадор аст, ки дар бораи 

фаъолияти худ тибќи муќаррароти ќонунгузорї ба маќомоти давлатї 
њисобот пешнињод намояд. 

Њисоботи солона ва тавозуни муњосибавии ассотсиатсияи 
истифодабарандагони обро маљлиси умумї ё маљлиси намояндагон баъд аз 
тафтиши комиссияи тафтишотї тасдиќ намуда, ба маќомоти андоз ва омори 
давлатї дар мўњлати муќарраршуда пешнињод менамояд. 

 
Моддаи 21. Танзим ва дастгирии давлатии ассотсиатсияи  

                          истифодабарандагони об  
Танзим ва дастгирии давлатии ассотсиатсияи истифодабарандагони 

обро маќомоти танзимкунанда ва дастгирикунандаи ассотсиатсияи 
истифодабарандагони об таъмин менамояд, ки Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ба ин маќомот ваколати танзимкунанда ва дастгирикунандаи 
ассотсиатсияи истифодабарандагони обро додааст. 

Маќомоти танзимкунанда ва дастгирикунандаи ассотсиатсияи 
истифодабарандагони об дар фаъолияти худ њуќуќ дорад: 

- фењристи  ассотсиатсияи истифодабарандагони обро ба роњ монад; 
- ба ассотсиатсияњои истифодабарандагони об оид ба масъалањои 

њуќуќї, муњосибавї ва техникї маслињат дињад ва кўмак намояд; 
- тартиби истифодаи захирањои об, њифзи онњо аз ифлосшавї, 

камшавї ва хушкшавї, пешгирї ва бартараф кардани таъсири зараровари 
обро муќаррар намояд; 

- наќшаи истифодаи тамоми манбањои об ва њифзи онњо, тавозуни об, 
амалї гардонидани назорати давлатии истифода ва њифзи захирањои об, 
мониторинги сифати об ва ифлосшавии объектњои обро тасдиќ намояд; 
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- тадбирњоро оид ба истифода ва њифзи об, пешгирї ва бартараф 
намудани таъсири зараровари онњоро ба наќша гирад; 

- дигар масъалањоеро, ки танзим ва дастгирии давлатии ассотсиатсияи 
истифодабарандагони обро талаб менамоянд, њал намояд. 

 
Моддаи 22. Танзими давлатии фаъолияти  ассотсиатсияи  

 истифодабарандагони об  
Танзими давлатии фаъолияти  ассотсиатсияи истифодабарандагони об 

дар асоси муќаррароти ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амалї карда 
мешавад. 

Об дар асоси шартномањо, наќшањои (љадвалњои) дохилии 
истифодабарии он дар  ассотсиатсияи истифодабарандагони об мавриди 
истифода ќарор     мегирад. Ин наќшањо бо ташкилотњои обрасон мувофиќа 
карда, аз љониби маќомоти мањаллии иљроияи њокимияти давлатї тасдиќ 
карда мешаванд.  

 
Моддаи 23. Муносибатњои мењнатї дар ассотсиатсияи 

                     истифодабарандагони об 
Муносибатњои мењнатї дар ассотсиатсияи истифодабарандагони об 

мутобиќи Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон амалї мешаванд. 
Кормандони ассотсиатсияи истифодабарандагони об мутобиќи 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба суѓуртаи иљтимої ва таъминоти 
иљтимої њуќуќ доранд. 

 
Моддаи 24. Љавобгарї барои вайрон намудани Ќонуни мазкур 
Шахсони воќеї ва њуќуќї барои вайрон кардани Ќонуни мазкур бо 

тартиби муќарраргардидаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба 
љавобгарї кашида мешаванд. 

 
Моддаи 25. Мавриди амал ќарор додани Ќонуни мазкур 
Ќонуни мазкур пас аз интишори расмї мавриди амал ќарор дода 

шавад.  
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