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РАДИАТСИЯ ВА БЕХАТАРИИ РАДИАТСИОНЇ 
(пешгуфтори кўтоњи таърихї) 

 

Мафњуми «радиатсия» аз калимаи лотинии «radiatio» 
гирифта шуда маънояш нурафканї ва ё афканишот мебошад. 
Радиатсия - афканишоти ионофаре мебошад, ки дар намуди сели 
квантњо ва ё заррањои элементарї пањн мешавад.  

Дар соли 1895 физик В. Рентген (сс.1845-1923) 
афканишотеро кашф намуд, ки дар оянда нурњои рентгенї ё Х-
нурњо ном гирифтанд. Барои кашфиёти Х-нурҳо В. Рентген ба 
љоизаи Нобелї сарфароз гашт. Бори аввал ташхиси рентгенї дар 
охири асри ХIХ истифода бурда шудааст. 
 Афканишоти рентгенї аз рӯи таъсири худ ба бофтањои 
зинда аз γ-афканишот фарќе надорад. Ҳануз дар соли 1897 

иттилооте ба табъ расид, ки дар он 69 ҳодисаҳои ба ќайд гирифтани 
беморињо аз таъсири нурњои рентгенї зикр гардидааст. 

Чанде пас аз кашфи нурҳои рентгенӣ (с. 1896) олими 

франсавї Анри Беккерел ҳодисаи радиоактивиятро кашф намуд. 
Тавре, ки Беккерел нишон дод, намакњои уран нурњои номаълумеро 
меафканданд, ки аз Х-нурњо тафовут доштанд. 

Нурњои кашф намудаи Беккерелро нурњои радиоактивї ва 
њодисаи чунин афканишотро - њодисаи радиоактивї ё 
радиоактивият номиданд. 

Радиоактивият гуфта, њолати ноустувории ядроњои 
атомњоеро меноманд, ки онњо ќобилияти худ аз худ табдилшавї ва 
ё коњиш ёфтанро доранд ва аз худ нурњои иоонофар меафкананд.  

Дар соли 1934 дар лабораторияи Институти Радий дар Париж 

Фредерик Жолио-Кюри ва завҷааш Ирен Жолио-Кюри њодисаи 
радиоактивияти сунъї- радиоактивнокии мањсули реаксияњои 
ядроиро кашф намуданд, ки дар натиҷа ањамияти муњим пайдо 
намуданд. Аз шумораи кулли радионуклидњои маълум (ќариб 2000) 
танњо наздики 300 тоашон табиї буда, боќимонда њама дар 
реаксияњои ядрої њосил карда шудаанд.  

Се радионуклидњои аввалин – 238U, 235U ва 232Th -  саравлоди 
ќатори радиоактивии табиї мебошанд. Дар расми 1 схемаи асосии 
коњиши 238U оварда шудааст. 



 
 

 4 

Principal Decay SchemePrincipal Decay Scheme
of Uraniumof Uranium--238238
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Расми 1 Схемаи асосии коњиши уран - 238 

Мављудияти радионуклидњо дар атмосфера ањамияти 
махсус дорад. Таркиби радионуклидњо дар атмосфера хеле 

таѓйирёбанда буда бештар аз шароитҳои метереологї 
вобаста мебошанд. 

Дар раванди таъсири радиатсия ба муњити зист радон 

ва мањсулоти таљзияи он ањамияти хосса доранд. Вақте, ки 
сухан дар бораи радон меравад, радони 222 бо даври 
нимкоњиши 3,82 шабонарўз, дар назар дошта мешавад. 
Схемаи мањсули коњиши 222Rn дар расми 2 оварда шудааст.  
 

 
Расми 2. Мањсули коњиши радон-222. 
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Сохти атом, заррачањои бунёдї, элементњои химиявї, 

изотопњо, ионизатсия дар китобњои сершумори дарсӣ 
тавсиф карда шудаанд. Дар поён мо радиоактивият ва 
намудњои афканишоти ионофарро кўтоњ тавсиф менамоем. 

Яке аз нишондодњои муњимми радиоактивияти ядро 
даври нимкоњиш - муддатест, ки дар давоми он ними 
маљмўаи ядроњо  коњиш меёбанд - мебошад. Масалан, 
даври нимкоњиши  йод  131I ба 8 рўз, сезий  137Cs ба 30 сол 
ва кобальт  60Со ба 5,3 сол баробаранд. 

Чи тӣавре, ки маълум аст, намудҳои афканишоти 

ионофар - -, β- ва  -афканишот мебошад. 
Алфа заррањо аз сабаби масса ва заряди электрикии 

калон доштанашон ҳангоми бо модда ба таъсири 

мутақобила бархӯрдан энергияашонро ба тези гум 
мекунанд ва бо осонї нигоњ дошта мешаванд. Дар њаво 
роњи давиши онњо ба якчанд сантиметр баробар мебошад 
ва як вараќи ќоѓаз -заррањо боздошта метавонад. 

Ќобилияти гузариши (нуфуспазирии) β-зарра, ки массааш 

аз массаи -зарра 7000 маротиба хурд аст, нисбатан хеле 
баланд мебошад. Гамма афканишот ќобилияти баланди 
гузариш дорад.  

Ғайр аз ин афканишоти нейтронї маҷуд аст, ки аз 
заррачањои электрикї безаряд - нейтронњо иборат 
мебошанд. Вобаста аз энергияашон нейтронњо ба гўруњои 
зерин људо мешаванд: 

- фавқуссуръат    бештар аз 20 Мэв 
- босуръат           20 МэВ – 200 КэВ  
- мобайнї             200 КэВ – 0.5 эВ 
- њароратї           0.5 эВ  - 0.0 эВ 
Воњидҳои фаъолнокї инҳо мебошанд: фаъолнокӣ 

(Беккерел, Бк); дозаи фурубурдашуда (грей, Гр); дозаи 
эквивалентї (Зиверт, Зв). 

 Фаъолнокї нишон медиҳад, ки чи қадар ядроњо дар 

як воњиди ваќт коњиш мехӯранд. 
1Бк=1коњиш/сония
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Ки = 3,7·1010 Бк. 
Дозаи фурўбурд - бузургии энергияе мебошад, ки аз 

љониби љисм ё объект фурў бурда шудааст. Воњиди  дозаи 
фурўбурд Грей мебошад. 1 Гр=1љоул/кг =100 рад. 

Дозаи эквивалентї – ин ҳосили зарби дозаи фурўбурд 
ва зариби сифати афканишот мебошад ва бо  Зиверт (Зв) 
чен карда мешавад. 1 Зв бузургии хеле калони доза 
мебошад. Дар амал њазоряки он - 1 миллизиверт (1 мЗв) ва 
миллионяки он - 1 микрозиверт (1 мкЗв) истифода бурда 
мешаванд. 

Дар поён баъзе санањои таърихї оварда шудаанд: 
1895 с.-  В. Рентген Х-нурњоро кашф кардааст; 
1896 с.- А. Беккерел радиоактивияти табииро кашф 

кардааст: 
1898 с.- Мария ва Пьер Кюри элементи радиоактивї-

радийро њосил намуданд; 
1928 с.- Комиссияи байналмилалї оид ба њифзи 

радиатсионї дар ш. Стокголм ташкил карда шуд; 
1942 с.-  аввалин реактори ядрої сохта шуд (ИМА); 
1945 с.- бомбањои атомї ба шањрњои Хиросима ва 

Нагасаки партофта шуданд; 
1954 с.- аввалин Нерўгоњи энергияи атомї сохта шуд 

(ш. Обнинск, Иттињоди Шуравї); 
1979 с.- садама дар Нерўгоњи энергияи атомии 

"Тримайл-Айленд" (ш.  Гаррисберг,  штати Пенсиль- 
вания, США);  
1986 с. - садама дар  Нерўгоњи энергияи атомии 

Чернобил (Иттињоди Шўравї); 
2011 с. - садама дар Нерўгоњи энергияи атомии 

Фукусима (Япония). 
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2. ТАШАККУЛЁБИИ БЕХАТАРИИ РАДИАТСИОНЇ 
ДАР ТОЉИКИСТОН 

 
Бо маќсади омода намудани њаллу фасли масъалаи 

аъзошавии Тољикистон ба Агентии байналмилалии нерӯи 
атомї - МАГАТЭ (минбаъд АБНА), имзокунии 
Созишнома оид ба Кафолатњо робита бо Ањдномаи пањн 
нанамудани яроќї ядрої ва Созишнома оид ба минтаќаи 
аз яроќи ядрої озод дар Осиёи Марказї Њукумати 
Љумњурии Тољикистон Ќарори таҳти № 338 аз 04.08.1999 
сол «Оид ба ташкил намудани Комиссия бањри њамкорї бо 
АБНА»-ро ќабул намуд. Раиси ин Комиссия академик 
Ў.Мирсаидов таъин гардида буд. 

Ба комиссия супориш дода шуда буд, ки пешнињоди 
асоснокро дар хусуси њамкорї бо АБНА ва дар муддати 
кўтоњ дохилшавии Тољикистон ба АБНА омода созад. 

Котиби илмии комиссия А.А.Љўраев буд, ки барои ба 
узвияти АБНА ќабул шудани Тољикистон басо корњои 
зиёди омодагариро ба сомон расондааст. 

Љаласаи комиссия дар њар се моњ гузаронида мешуд. 
Роњбарони бисъёр вазоратњо ва муассисањои ба бехатарии 
радиатсионї робитадошта, узви комиссия буданд. Аъзоёни 
комиссия дар пешнињодњои худ аъзои АБНА шудани 
Тољикистонро мувофиќи маќсад ва зарур шумориданд. 
Махсусан, ба иштироки Тољикистон ба барномаи техникии 
њамкорї бештар таваљљўњ зоњир када мешуд.  

Бо даъвати Комиссия чанд карат намояндагони 
АБНА ба Тољикистон бо маќсади шиносої бо вазъи 
бехатарии радиатсионї дар љумњурї ташриф оварданд. 
Экспертони АБНА – М.Суњробї, З.Проза, М.Курилчик, 
Й.Сабол ва Л.Роздяловская дар ташаккули маќоми 
танзимгар дар љумњурии мо сањми калон гузоштанд. 

Экспертон ќайд намуданд, ки таркиби асосии 
инфрасохтори миллї - ќонуниятњо ва системаи 
танзимгардонї бо маќоми танзимгари ваколатдор бањри 
њал намудан ва назорат намудани фаъолиятњои 
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танзимшаванда ва таъмини коркард ва амалї шудани 
ќонуниятњо ва дастурамалњои танзимкунада, мебошад. 
 Комиссия њамаи њуљљатњои заруриро барои ба 
АБНА дохилшавии Тољикистон омода намуд. Маљлиси 
намояндагон бо Ќарори худ таҳти №359 аз 26.06.2001 сол 
Оинномаи АБНА ро эътироф намуд. 
 1 ноябри соли 2001 Тољикистон узви АБНА гашт ва 
зарурияти ташкил намудани сохтор оид ба илм ва танзим 
дар соњаи бехатарии радиатсионї ба миён омад. 

Бо иљозати Њукумати Љумњурии Тољикистон таҳти 
№ 3594 (16.1-2) аз 18.09.2002 сол дар таркиби Раёсати 
Академияи илмњо аввал Агентї оид ба энергияи атомї, 
баъдтар дар асоси он Агентии амнияти ядрої ва 
радиатсионї (ААЯР), њамчун ќисми сохтории АИ ЉТ 
ташкил карда шуд (ќарори Раёсати АИ ЉТ таҳти №112 аз 
25.12.2002 сол). 
 Самтњои асосии фаъолияти ААЯР АИ ЉТ дар 
баробари функияњои танзимгардонї, инчунин мебошанд: 

- тањќиќотњои илмї дар соњаи бехатарии ядрої ва 
радиатсионї; 

- мониторинги радионуклидии биосфераи Тољикистон;  
- коркарди комплексии маъдани уран ва партовњои 

уранї. 
Аз соли 2003 инљониб тадќиќотњои пурмањсул оид ба 

коркарди маъдани уран ва партовњо, инчунин дар соњаи 
бехатарии радиатсионї анљом дода мешавад. Аввалин 
ходимони Агентї А.А. Љураев, Љ. Саломов, М. Њикматов, 
Ќ. Назаров ва дигарон буданд.  

Баъди эътирофшавии Оинномаи АБНА ва 
ќабулшавии Тољикистон ба узвияти АБНА зарурияти 
барпо намудани пояи ќонунгузорї дар соњаи бехатарии 
радиатсионї ба вуљуд омад. 
Парламенти кишвар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи бехатарии радиатсионї» - ро тањти № 42 аз 1 августи 
соли 2003 ќабул намуд. Ќонуни мазкур танзими 
муносибатњои бо таъмини бехатарии радиатсионї, њифзи 
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њаёт ва саломатї, моликияти шањрвандон, инчунин, муњити 
зист аз таъсири зараровари афканишоти ионофар 
вобастабударо муайян мекунад. Дар Ќонун танзим дар 
соњаи таъмини бехатарии радиатсионї (БР), таъмини БР 
дар мавриди садамањои радиатсионї, њуќуќ ва 
ўњдадорињои шањрвандон ва иттињодияњои љамъиятї дар 
соњаи таъмини БР, масъулият дар сурати иљро накардани 
талаботњои БР ва ѓ. муфассал тавсиф карда шудаанд.   

Ба ѓайр аз ин, Парламенти мамлакат бо Ќарори тањти 
№ 69 аз 9 декабри соли 2004 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи истифодабарии энергияи атомї» -ро ќабул 
кард. Ин Ќонун асосњои ќонунї ва принсипњои 
танзимнамоии муносибатњои љамъиятиро дар мавриди 
истифодабарии энергияи атомї, таъмини рељаи пањн 
накардани яроќи ядрої ва бехатарии ядроию радиатсионї 
муайян мекунад. 

Ноябри соли 2004 Парламенти Љумњурии Тољикистон 
Созишнома оид ба Кафолат ва Протоколи иловагиро, ки 
Њукумати Љумњурии Тољикистон имзо карда буд, эътироф 
намуд. Марњилаи муњим дар ташаккули њуљљатњои меъёрї 
Ќарори Њукумати ЉТ таҳти № 482 аз 03.12.2004 сол 
«Низомномаи танзими давлатї дар соњаи таъмини 
бехатарии радиатсионї» ва Ќарори Њукумати ЉТ таҳти № 
471 аз 02.12.2005 сол «Оиди тасдиќнамоии Низомномаи 
шўрои байниидоравї оид ба таъмини бехатарии 
радиатсионї» мебошад. 

Тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
бехатарии радиатсионї» ААЯР АИ ЉТ маќоми 
танзимнгари давлатї дар соњаи бехатарии радиатсионї 
буда сиёсати ягонаи давлатиро пеш бурда фаъолияти 
маќомотњои дигари ваколатдорро њамоњанг месозад. 
Мувофиќи ќонуни зикргашта ААЯР АИ ЉТ: 
- фаъолияти иљозатномадињиро ба баъзе намудњои 

фаъолият вобаста ба истифодабарии маводњои 
радиоактивї иљро мекунад; 
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-   меъёр ва ќоидањои бехатарии радиатсионї, муњофизати 
љисмї ва наќшаи эътино ба њолатњои садамавї, 
баќайдгирї ва назорати маводњои ядрої ва манбањои 
афканишоти ионофарро (МАИ) тасдиќ менамояд; 

- риояшавии меъёр ва ќоидањои бехатарии радиатсионї ва 
шартњои иљозатномаро назорат мекунад; 

- талаботњои тахассусиро барои кормандони дар объектњои 
истифодаи МАИ ва ѓ. фаъолиятдошта муайян менамояд. 

Дар айни замон ААЯР АИ ЉТ инфрасохтори асосии 
миллї мебошад, ки фаъолиятњои бо истифодабарии 
энергияи атомї робитадоштаро танзим менамояд ва барои 
ба маќсадњои осоишта истифодашавии анергияи атомї 
мусоидат менамояд. 
 
 

3. СОХТОРИ ААЯР АИ ЉТ 

ААЯР АИ ЉТ координатори миллии АБЭА мебошад. 
Ба функсияњои координатори миллї инњо дохил мешаванд: 
њамоњангсозии њамаи марњилањои Барномаи чорчўбагї 
(Country Programme Framework), муколама ва мубодилаи 
иттилоот бо шарикон оиди лоињањои минтаќавї ва миллї, 
таъмини пешнињоди лоињањои миллї ба АБЭА, 
идоракунии лоињањои миллї ва минтаќавї, муайякунии 
гузоштани афзалиятнокї ба лоињањои пешнињодшуда, 
расонидани кўмакњои методї њангоми иљрои лоињањои 
миллї ва ѓ. 
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ДИРЕКТОР

Директори ААЯР АИ ЉТ – Мирсаидов Ў. - доктори 
илми химия, профессор, академики АИ ЉТ. 

Сарварии умумии Агентиро иљро намуда, 
координатори миллї бо АБНА мебошад, инчунин роњбари 
мавзўи илмии Агентї - «Омўзиши асосњои технологии 
коркарди маъдани уран ва партовњои саноати уранї»-ро ба 
ўњда дорад. 

МУОВИНИ ДИРЕКТОР ОИД БА ИЛМ 

Муовини директор оид ба илм – Саломов Љ.-
номзади илмњои физикаю математика, дотсент. 
Масъалањои иљроиши корњои илмиро оид ба 
њамоњангсозии накшањо бо вазорату муассисањо роњбарї 
менамояд. Амалишавии пешнињодњои илмию техникии 
Агентї ва иљроиши корњои шартномавиро ба анљом 
мерасонад. Масъули техникаи бехатарї мебошад. 
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МУОВИНИ ДИРЕКТОР ОИД БА  
МАСЪАЛАЊОИ УМУМЇ

Муовини директор оид ба масъалањои умумї - 
Назаров К.М. - номзади илмњои техникї.  

Ба фаъолияти хољагии Агентї машѓул мешавад. 
Иљроиши корњои таъмири бино ва таљњизотњоро назорат 
мекунад. Оиди таъминот бо электроэнергия, об ва 
системањои истифодабарии таъминоти муњандисї 
шартномањо мебандад. 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Котиби илмї – Насруллоев Њ. – номзади илмњои 
физика-математика, дотсент. Ба банаќшагирии корњои 
илмї-тадќиќотї ва фаъолияти табъу нашр машѓул 
мешавад. Њисоботњои илмии солонаро тартиб медињад 
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ШЎЪБАИ ИЛМЇ-ТАЊЌИЌОТЇ 

Мудир: н.и.т. Б.Баротов 
Тел.: (+992 37) 225-80-06 

E-почта: bakhtik-agency@mail.ru.

ААЯР АИ ЉТ чун ќисми таркибии Академияи илмњо 
ташкил шудааст ва аз ин лињоз яке аз вазифањои асосии он 
иљрои корњои илмї – тањќиќотї (КИТ) мебошад. Чунин 
корњо дар Шўъбаи илмї-тањќиќотї ба сомон расонида  
мешаванд.  

Шўъбаи илмї-тањќиќотї дар соњаи мониторинги 
радиоэкологии биомуњити Тољикистон ва коркади 
маъдани уран ва партовњо тањќиќот мебарад. 

Схемаи принсипиалии технологї пешнињод ва 
шартњои оптималии  раванди коркарди партовњои саноати 
уранї муайян карда шудаанд. Имконпазирии аз 
гексагидрати уранилнитрат ва тригидрати уранилсулфат 
гирифтани  U3O8  нишон дода шудааст. 

Тањти роњбарии проф. Бадалов А. раванди 
дегидрататсия гексагидрауранилнитрат, ки дар фосилаи 
њароратии 310-420К љой дорад ва аз се зина иборат буда бо 
људошавии об дар њар зина амалї мешавад, омўхта 
шудааст. 

Раванди вайроншавии термикии UO2(NO3)2 , ки дар 
фосилаи њароратии 430-750К мегузарад, аз ду зина иборат 
мебошад. 

mailto:bakhtik-agency@mail.ru
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Раванди дегидрататсияи тригидратуранилсулфати дар 
фосилаи њарорати 320-420 љой дошта дар ду зина 
мегузарад, ки дар зинаи якўми раванд як об мол ва дар 
зинаи дуйўм ду мол об људо мешаванд. Раванди 
вайроншавии термикии уранилсулфат дар як зина, дар 
фосилаи њарорати 480-710К мегузарад. 

Бо усулњои тањлили рентгенї-фазавї, спектроскопї ва 
тензометрї схемањои химиявии зинањои алоњидаи раванди 
дегидрататсия ва вайроншавии пайвастагињои уранилї, 
характеристикањои термикии ин зинањо муайян карда 
шудаанд.  

Маълумоти мукаммали бештар оиди 
характеристикањои термикї ва термодинамикии 
кристаллогидратњо ва уранил-нитратњою уранил-
сулфатњои камобгардондашуда ба даст оварда шудаанд. 

Характеристикањои обњои конї ва техникии 
партовњои саноати уранї омўхта шудаанд. Муќарррар 
карда шуд, ки  дар таркиби оби конии наќбии Табошар 10 
мг дар литр, љоришавии об 40 м3/соат ва дар обњои конии 
мавзеи Киик-Тал 25-30 мг дар литр уран доранд, рН 7,0-7,5 
ва љоришавии об 4,0-4,5 м3/соат мебошад. Ин ќимматњо 
нишон медињанд, ки аз обњои конї ва техникии Табошар 
ва Киик-Тал људо карда гирифтани уран бамаврид аст. 

Кинетикаи раванди сорбсионии (љаббишии) 
људокунии уран аз партовњои саноати уранї тањќиќот 
карда шудааст. Ќобилияти баланди сорбсионии пўчоќи 
зардолу нисбати дигар сорбентњо ошкор карда шудааст. 
Параметрњои оптималии љаббиш муќаррар карда шуданд.  

Схемаи принсипиалии технологии људокунии уран аз 
обњои конї ва обњои техникии партовњои саноати уранї 
пешнињод карда шудааст, ки аз зинањои  туршкунї, 
љаббиш, пухтан, ишќоронї, такшинкунї, полоиш ва 
хушккунї иборат мебошанд.  

Тањќиќоти вазъи радиоэкологї дар ќаламрави 
Тољикистони Шимолї гузаронида шудааст ва дар асоси он 
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харитаи радиологии Тољикистони Шимолї тартиб дода 
шудааст.  

Инчунин, бо кислотаи сулфур ишќоронии маъданњои 
урандори баъзе конњо бо обшўии пешакї ва бе обшўї 
омўхта шуданд. Натиљањои муќоисакунї нишон доданд, ки  
баъди обшўии пешакї ишќоршавии маъданњо ба як дараља 
баланд мешавад. 

Барои такшинкунии кеки зард аз мањлулњои урандор 
схемаи технологии такмилдодашуда бо истифодабарии 
оњаксанг ва селитраи аммиакї дар раванди технологї дар 
зинаи нейтрализатсиякунии кислотаи сулфури зиёдатї 
баъд аз десорбсияи уран аз ќатрони АМ(п) пешнињод карда 
шудааст. Баромади уран дар зинаи такшинкунї 99%-ро 
ташкил намуд. 

 
 

ШЎЪБАИ ИЉОЗАТНОМАДИЊЇ  
ВА НАЗОРАТ 

 
Роњбар: академик, Мирсаидов Ў.М. 

Tel.: (+992 37) 224-77-97 
E-mail: m.ulmas@nrsa.tj  

 

 
 
Дар таркиби Шўъба ду сектор фаъолият менамоянд:  
1. Сектори назорат – роњбар М.З.Ахмедов; 
2. Сектори иљозатномадињї – роњбар А.З.Сўфиев. 

mailto:m.ulmas@nrsa.tj
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СЕКТОРИ  ИЉОЗАТНОМАДИЊЇ 

 Роњбар: Сўфиев А.З. 
Tel.: (+992) 37 224 21 23 

E-mail: alimahmad@mail.ru
 

 
Вазифаи аввалиндараљаи сектори иљозатномадињии 

Агентї ин дар амал татбиќ намудани иљозатномадињї 
фаъолиятњо дар соњаи бехатарии радиатсионї тибќи 
талаботи ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
бехатарии радиатсионї» № 42 аз 1 августи соли  2003, «Дар 
бораи  истифодабарии энергияи атомї» № 69 аз 9 декабри 
соли 2004, «Иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият» 
ва Низомномањои «Танзими давлатї дар соњаи бехатарии 
радиатсионї», ки бо Ќарори ЊЉТ аз 03 декабрии соли 2004 
тањти № 482 ва Низомнома «Дар бораи хусусиятњои 
иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият», ки бо 
Ќарори ЊЉТ аз 3 апрели соли 2007 тањти № 172 тасдиќ 
карда шудаанд ва такмил додани асосњои меъёрии њуќуќї 
дар соњаи бехатарии радиатсионї мебошанд.  

 
Аз љониби сектори иљозатномадињї њуљљатњои зерин 

тањия ва дар амал љорї карда шудаанд: 
1. «Тартиби баќайдгирї, ба расмиятдарорї, баррасии 

ариза ва маљмўи њуљљатњо, ки барои гирифтани 
иљозатнома ба намуди фаъолияти вобаста ба манбаъњои 
афканишоти ионофар ва маводњои радиоактивї дар 

mailto:alimahmad@mail.ru
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Агентии амнияти ядрої ва радиатсионии АИ ЉТ» бо 
ќарори директори ААЯР АИ ЉТ №12-1 аз 17.04.2009с. 
тасдиќ карда шудааст; 

2. Низомномаи Комиссияи Агентии амнияти ядрої ва 
радиатсионии АИ ЉТ «Дар бораи иљозатномадињї ба 
баъзе намудњои фаъолият дар соњаи истифодабарии 
манбаъњои афканишоти ионофар»;  

3. «Ќоидањои гузаронидани санљиши фаъолияти 
субъектњои хољагидор дар Љумњурии Тољикистон аз 
љониби Агентии амнияти ядрої ва радиатсионии АИ ЉТ», 
дар Вазорати адлияи ЉТ тањти № 529 аз 19 июни с. 2009 ба 
ќайди давлатї гирифта шудааст.  

4. «Ќоидањои таъмини бехатарии радиатсионї» (ЌТБР-
08), дар Вазорати адлияи ЉТ тањти № 402 аз 18 июни с. 2008 
ба ќайди давлатї гирифта шудааст. 

5. «Номгўи саволњои санљишї», барои 
истифодабарандагони манбаъњои афканишоти ионофар 
(барои 6 самт); дар Вазорати адлияи ЉТ тањти № 457 аз 26 
ноябри с. 2008 ба ќайди давлатї гирифта шудааст. 

6. «Ќоидањои бехатарї њангоми њамлу наќли маводњои 
радиоактивї», дар Вазорати адлияи ЉТ тањти № 599 аз 26 
январи с. 2011 ба ќайди давлатї гирифта шудааст.  

7. «Талаботи гигиенї нисбат ба сохт ва истифодабарии 
утоќњои рентгенї, дастгоњњои рентгенї ва гузаронидани 
тадќиќоти рентгенологї» меъёрњо ва ќоидањои санитарии 
МЌС 2.6.1.007-07, дар Вазорати адлияи ЉТ тањти № 257 аз 
16 апрели с. 2017 ба ќайди давлатї гирифта шудааст. 

8. «Талабот оиди гузаронидани назорати сифат дар 
рентгендиагностикаи тиббї», дар Вазорати адлияи ЉТ 
тањти №573 аз 23 апрели с. 2010 ба ќайди давлатї гирифта 
шудааст.  

9. Меъёрњо ва ќоидањои МЌ 03.003-11 «Ќоидањои 
муомилот бо партовњои радиоактивї» (ЌМПР-11), дар 
Вазорати адлияи ЉТ тањти №608 аз 11 апрели с. 2011 ба 
ќайди давлатї гирифта шудааст.  
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10. Меъёрњо ва ќоидањои МЌ 01.002-11 «Категорияњои 
хатарнокии манбаъњои афканишоти ионофар ва ќоидањои 
муайянкунии он», дар Вазорати адлияи ЉТ тањти №602 аз 
09 феврали с. 2011 ба ќайди давлатї гирифта шудааст.  

11. Меъёрњо ва ќоидањои МЌ 03.004-11 «Талаботњо 
нисбат ба таъмини бехатарии радиатсионї њангоми 
љамъоварї (захира) кардани пораву партовњои металлњои 
сиёњ ва ранга» дар Вазорати адлияи ЉТ тањти №613 аз 17 
июни с. 2011 ба ќайди давлатї гирифта шудааст.  

12. Меъёрњо ва ќоидањои МЌ 01.001-11 «Талаботњо оид 
ба таъмини муњофизати љисмии манбањои радиатсионї, 
нуќтањои нигањдорї ва моддањои радиоактивї», дар 
Вазорати адлияи ЉТ тањти №601 аз 09 феврали с. 2011 ба 
ќайди давлатї гирифта шудааст.  

 
Инчунин санадњои меъёрии њуќуќї тањия гардидаанд, ки 

дар марњилаи баррасї ќарор доранд: 
- Талабот нисбат ба сохт ва истифодабарии асбобњои 

радиоизотопї;  
- Ќоидањои назорати баќайдгирии дозањои шуохўрии 

инфиродии шањрвандон, ки зимни кор бо манбаъњои 
афканишоти ионофар њангоми гузаронидани амалиётњои 
рентгенологї ва инчунин ба воситаи фони табии ќабул 
мекунанд; 

- Тартиби ташкили системаи баќайдгирї ва назорати 
моддањои радиоактивї ва партовњои радиоактивї; 

- Созишнома оиди њамдигарфањмї байни Агентии 
амнияти ядрої ва радиатсионии Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон ва Вазорати Тандурустї ва хифзи 
иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон; 

- Созишнома оиди њамдигарфањмї байни Агентии амнияти 
ядрої ва радиатсионии Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон ва Њадамоти Гумруки назди Хукумати Љумњурии 
Тољикистон  
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С Е К Т О Р И   Н А З О Р А Т 

Роњбар: н.и.х. М.З. Ахмедов 
Тел.:     (992-372) 224 21 23 
E-mail: matin82@rambler.ru

Сектори назорат вазифаи аввалиндараљаи худ - 
гузаронидани санљиши фаъолияти субектњои хољагидорро, 
ки зимни фаъолияташон манбаъњои афканишоти  
ионофарро истифода мебаранд, тибќи ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи бехатарии радиатсионї», «Дар 
бораи санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор дар 
Љумњурии Тољикистон», «Оид ба истифодабарии энергияи 
атомї», «Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои 
фаъолият», Низомномањо «Танзими давлатї дар соњаи 
таъмини бехатарии радиатсионї», «Дар бораи хусусиятњои 
иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият», инчунин 
меъёрњо ва ќоидањо: «Ќоидањои гузаронидани санљиши 
фаъолияти субъектњои хољагидор дар Љумњурии 

mailto:matin82@rambler.ru
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Тољикистон аз љониби Агентии амнияти ядрої ва 
радиатсионии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон» 
ва дигар санадњои меъёриву њуќуќї амалї менамояд. 

Сектори назорат фаъолияти худро аз соли 2008, пас аз 
омода гардидан ва аз ќайди давлатї гузаштани «Ќоидањои 
гузаронидани санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор 
дар Љумњурии Тољикистон аз љониби Агентии амнияти 
ядрої ва радиатсионии Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон» ва «Номгуи саволњои санљишї», ки барои 
истифодабарандагони манбаъњои афканишоти ионофар 
дар соњањои гуногун пешбинї шудаанд ва дар поён оварда 
шудаанд, амалї менамояд: 

 

1. Номгўи саволњои санљишї барои объектњои ташхиси 
рентгенї ва томографияи компютерї; 

2. Номгўи саволњои санљишї оид ба гузаронидани 
санљиш ва истифодабарии доруворињои 
радиофармасевтї дар шўъбаи тибби ядрої; 

3. Номгўи саволњои санљишї барои объектњои 
муолиљаи нурї, брахитерапия ва рентгенотерапия; 

4. Номгўи саволњои санљишї барои объектњои саноатие, 
ки манбаъњои афканишоти ионофарро истифода 
мебаранд; 

5.  Номгўи саволњои санљишї барои объектњои 
радиографияи саноатї ва асбобњои радиоизотопї; 

6.  Номгўи саволњои санљишї барои кор бо манбаъњои 
радиоактивии кушода; 

7. Номгўи саволњои санљишї барои объектњои 
афканишоти электронњо 
Ќабл аз оѓоз намудани санљиш мувофиќи «Ќоидањои 

гузаронидани санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор 
дар Љумњурии Тољикистон аз љониби Агентии амнияти 
ядрої ва радиатсионии Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон» номгўи саволњои санљишї вобаста ба намуди 
манбаи афканишоти ионофари истифошабаранда ба 
субекти хољагидор супорида мешавад ва санљиш дар асоси 
номгўи саволњои санљишии мазкур гузаронида мешавад.  
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Аз љониби кормандони сектори назорат њангоми 
гузаронидани санљиши њуљрањои рентгенї, назорати 
дозиметрии љойњои корї ва назорати сифати дастгоњњои 
рентгенї гузаронида мешаванд, ки зимни он мувофиќат 
кардани нишондодњои дастгоњи рентгенї ба талаботњо ва 
мувофиќати њуљрањои рентгенї ва воситањои муњофизат ба 
талаботњои бехатарии радиатсионї санљида мешаванд. 
Инчунин, њангоми кор бо моддањои радиоактивї 
муайянкунии тавоноии дозаи афканишот дар масофањои 
гуногун, муайянкунии радионуклид - спектрометрияи 
пешакї ва дигар амалиётњои ба манбаъњои афканишоти 
ионофар вобаста анљом дода мешаванд. 

Ѓайр аз ин кормандони сектори назорат дар 
чорабинињои гузаронидани мониторинги гамма фон ва 
љустуљўи манбаъњои афканишоти бесоњиб дар шањри 
Душанбе, шањру ноњияњои тобеи марказ, вилоятњои Суѓду 
Хатлон ва ВМКБ иштирок варзидаанд. Дар асоси 
мониторинги гамма фон тардиб додани харитаи он дар 
Љумњурии Тољикистон ба наќша гирифта шудааст. 

Инчунин кормандони сектори мазкур дар 
чорабинињои баќайдгирии манбаъњои афканишоти 
ионофар дар њудуди љумњурї иштирок варзидаанд, ки 
зимни он моддањои радиоактивии кушода ва пўшида, 
дастгоњњои рентгенї ва маводњои ядрої ба ќайди давлатї 
гирифта шуданд. Маълумотњои мазкур дар ин бора ба 
базаи маълумотии RASOD ворид карда шудааст. 

Умуман сектори назорат санљиши фаъолияти 
истифодабарандагони манбаъњои афканишоти ионофар, 
мониторинги љойњои корї, иљроиши барномаи таъмини 
сифат, муњофизати љисмии манбаъњои афканишоти 
ионофар ва наќшаи эътино ба њолатњои садамавї, инчунин 
иљрои санадњои меъёрии њуќуќї дар соњаи бехатарии 
радиатсионї ва шартњои иљозатномавиро дар объектњои 
истифодабарандаи манбањои афканишоти ионофар 
мавриди санљиш ќарор медињад. 
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 ШЎЪБАИ ИТТИЛООТИЮ ТАЊЛИЛЇ 

Мудир – н.и.ф-м. Љ.А.Саломов 

Тел.: 992-37-224-21-02      Email:
 
j.salomov@nrsa.tj

Дар таркиби Шўъба сектори робитањои 
байналмилалї ва иттилоот низ фаъолият менамояд. 

Вазифаи асосии Шўъба таъмин намудани кормандони 
ИИТ бо иттилоот доир ба њифзи радиатсионї, таъминоти 
иттилоотии чорабинињои ба баландбардории сатњи илмї-
методї ва техникї бахшидашуда, мебошад.

Аз љониби Шўъба сањифаи интернети (вебсайти) 
Агентї www.nrsa.tj ташкил карда шудааст, ки иттилооти 
он мунтазам нав карда мешавад. Дар чорчўбаи лоињаи 
њамкорї бо ИМА дар шўъбаи иттиллот ва муносибатњои 
байналмилалї хати интернетии баландсуръати оптикї 
гузаронида шудааст, ки барои сари ваќт нав намудани 
сањифаи интернетии Агентї, инчунин барои бурдани 
муколама бо тамоми давлатњо ва ташкилотњои 
байналмилалї, ки бо онњо созишнома оид ба њамкорї дар 

mailto:j.salomov@nrsa.tj
http://www.nrsa.tj/
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самти ба маќсадњои осоишта истифода бурдани энергияи 
атомї баста шудаанд, имконият медињад. Шўъба бо 
таљњизотњои муосиртарин таъмин аст.  

Дар назди Шўъба китобхона ва маркази миллии 
ИНИС (системаи байналмилалии иттилооти ядрої) амал 
мекунанд. Дар китобхона ќариб њамаи маводњои чопии 
баъди соли 1970 чопшудаи АБНА, нашрњои дар соњаи 
технологияи ядрої ва радиатсионии дар кишварњои аъзои 
АБНА чопшуда, инчунин асарњои ба њамин соња 
бахшидашудаи олимони Љумњурии Тољикистон љамъ 
оварда шудаанд. 

Ќормандони шўъба дар як ќатор кишварњои Европа 
оиди истифодабарии ИНИС-и миллї ва китобхона 
курсњои омўзишї гузаштаанд. Онњо инчунин 
барномањоеро омўхтанд, ки бо ёрии онњо лоињањои миллї 
ва минтаќавї, номзадњо барои иштирок дар курсњои 
таълимї ва таљрибаомўзї, ташрифњои илмї, семинарњо ва 
ѓайра аз љониби Тољикистон ба АБНА пешнињод карда 
мешаванд; фармоиши таљњизотњои зарурї тибќи лоињањои 
миллї ва минтаќавї, тартибдињии наќшањои кории 
лоињањо, азнавкунии иттилоотњо оиди кишвар  ва як ќатор 
амалњои дигар иљро карда мешаванд. Њамаи амалњо дар 
рељаи он-лайн бо воситаи чунин асбобњои АБНА, ба 
монанди  Intouch; TC-Pride; TC-Country Profile; PCMF; 
CPF’s, ки дар сањифаи интернетии АБНА http://www-
tc.iaea.org/tcweb/default.asp дастрас њастанд, иљро карда 
мешаванд. 

Шўъба бо афсарони барномавии шўъбаи њамкории 
техникї (IAEA TC Programme Officers), бо кормандони 
шўъбањои дигари АБНА, масалан, бо афсарони техникї 
(Technical Officers) оид ба пешравии лоињањои дар 
Љумњурии Тољикистон татбиќшаванда мукотиба мебарад.  
Мукотиба бо Барномаи рушди СММ, ташкилотњои дигари 
СММ, Маќомотњои танзимгари кишварњои аъзои АБНА, 
њамкорони лоњањои минтаќавии АБНА, сарпарстон ва 
намояндагони ТЃЊ, муассисањои илмї ва тањќиќотї низ бо 

http://www-tc.iaea.org/tcweb/default.asp
http://www-tc.iaea.org/tcweb/default.asp
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василаи њамин шўъба мегузарад. Шўъба раванди ба 
накшагирии сиёсат ва стратегияи шўъбаи њамкории 
техникии АБНА фаъолона иштирок менамояд.  Шўъба бо 
дорандагони лоињањои АБНА дар Тољикистон њамкорї 
менамояд. Кормандони шўъба ба шарикони худ аз лоњањои 
миллї ва минтаќавии АБНА оид ба омода ва пешнињод 
намудани лоињањо, тартиб додани накшањои корї, 
фармоиши таљњизотњоти зарурї, навиштани анкетањо 
барои гузаштани курсњои омўзишї, таљрибаомўзї, 
ташрифњои илмї, машваратњои техникї, семинарњо ва ѓ. 
бо маќсади пешнињод намудан ба АБНА ёрї мерасонад.

СЕКТОРИ АХБОРОТ ВА РОБИТАЊОИ 
БАЙНАЛМИЛЛЇ 

Мудир – д.и. т. И.Ў. Мирсаидов 
Тел.: +992 37 88 14 906; Email: i.mirsaidov@nrsa.tj 

Вазифаи асосии сектори робитањои байналмилалї ва 
иттилоот чунинанд: 

-таъмини иттилотии кормандоне, ки бо МАИ 
фаъолият доранд; 

-таъмини иттилоотии олимон дар њудуди Системаи 
байналмилалии иттилооти ядрої (ИНИС); 

-таъмини чорабинињо, ки барои баланд бардоштани 
савияи илмї-методї ва илмї-техникї равона карда 
шудаанд; 

- ташкили курсњо, семинарњо, конференсияњои миллї 
ва байналмилалї. 

Дар таркиби сектор Марказии миллии Тољикистонии 
ИНИС (INIS – International Nuclear Information System) 
амал менамояд, ки ба олимони дар соњаи физикаи ядрої, 
радиохимия, њимояи радиатсионї, экологияи радиатсионї 
ва ѓ. фаъолиятнамоянда, хизмат мерасонад. Ба љуз ин, 
марказ воридкунии маълумотњоро дар мавзўњои зикргашта 

mailto:i.mirsaidov@nrsa.tj
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аз нашрияњои Тољикистон ба системаи ИНИС таъмин 
менамояд. 

МАРКАЗИ МИЛЛИИ ИНИС ДАР ТОЉИКИСТОН 

ИНИС – Системаи пешбари иттилоотии 
байналмилалї дар соњаи истифодабарии энергияи атомї 
ба маќсадњои осоишта мебошад. Системаро АБНА ташкил 
намуда барои њамкорї бо давлатњо ва ташкилотњои 
байналмилалї - аъзоёни ИНИС истифода мебарад. 

ИНИС оиди хабаррасонии њамаљонибаи реферативї 
дар хусуси нашрияњои соњаи илм ва техникаи атомї ба чоп 
расида  хизмат пешнињод менамояд. Бо ин маќсад ИНИС 
ќисми зиёди нашрияњои ба мавзўи зикргашта 
далхдоштаро, ки дар тамоми љањон чоп мешаванд тањлил 
менамояд. Фарогирии мавзўйи ИНИС мувофиќи талаботи 
иттилоотии иттињоди байналмилалї дар чорчўбаи 
манфиат ва фаъолияти АБНА дар соњаи истифодабарии 
энергия ва технологияи атомї ба маќсадњои осоишта, 
муайян карда шудааст. 

Он чунин ќисматњои мавзўиро дар бар мегирад: 
энергетикаи ядрої, аз љумла: 

Техника ва таљњизотњои ядрої, 
Реакторњои таљзияи ядрої 
Сикли сузишвории ядрої; 
Муомилот бо партовњои радиоактивї; 
Бехатарии ядрої; 
Маводњои таваљљўњи ядроидошта; 
Љанбањои муњити зист (манбањои энегияи ядрої ва 
ѓайриядрої); 
Љанбањои иќтисодї (манбањои энегияи ядрої ва 
ѓайриядрої); 
Кафолат, пањннашавї; 
Татбиќи методњои ядрої, аз љумла: 
Истењсоли изотопњо ва манбањои радиоактивї; 
Истифодабарии саноатии изотопњо ва манбањои 
радиоактивї; 
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Истифодабарии радиоизотопњо ва афканишот дар илм оид 
ба замин; 
Истифодабарии радиоизотопњо ва афканишот дар 
кишоварзї, биология ва тибб; 
Њифзи радиатсионї; 
Љабњањои физикаи ядрої, аз љумла: 
Физикаи плазма ва синтези ядро; 
Физикаи њолатњои тарокумї (конденсионї)»; 
Физикаи атомї ва молекулавї; 
Физикаи ядро; 
Физикаи заррањои бунъёдї (элементарї); 
Механикаи классикї ва квантї;  
Љабњањои ядроии химия, аз љумла: 
Радиохимия, 
Химияи радиатсионї; 
Химияи њастаї; 
Усулњои тањлилии ядрої; 
Санадњои њуќуќї. 
 
 

ПРИНСИПЊОИ АСОСИИ ИНИС 

Асоси ИНИС њамкории байналмилалї мебошад. Он 
аввалин системаи иттилоотии байналмилалї мебошад, ки 
њам омодасозии воридкунї ва њам пањнкунии маводњои 
бар омада барои истифодабарон ѓайримарказонидашуда 
мебошад. Фаќат коркарди маълумотњо ва омодасозии 
иттилоотњои бар омада дар Котиботи ИНИС марказонида 
шудааст. 

Чунин рафтори ѓайримарказонидашудаи 
омодасозии воридкунї ва њам пањнкунии маводњои бар 
омада аз  сабабе интихоб шуда буд, ки он ба фарогирии 
васеъи нашрияњои ядрої меорад, усули пурмањсултарини 
тањлили иттилоотро дар забонњои гуногун таъмин мекунад 
ва имкон медињад, ки хизматрасонии хубтаринро ба 
истифодабарандагони маълумот таъмин намояд. 
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Комъёбињои принсипњои умдаи ИНИС аъёнї 
мусаввар карда мешаванд:  

 бо мављуд будани зиёда аз 3 миллион воњиди 
иттилоотї дар бойгонии иттилоотии ИНИС; 

 њамасола, ба њисоби миёна, ба миќдори 80-100 
њазор воњид афзудани базаи иттилоотї;  

 бо мављуд будани фонди матни пурраи њисоботњои 
илмї, китобчањо (брошюрањо), рисолањо, патентњо 
ва ѓ., ки зиёда аз 1 миллион њуљљатњои дар намуди 
нухсањои микрофишњо ва сабтњои электрони 
бударо ташкил мекунанд; 

 истифодабарии маводњои бар омадаи ИНИС дар 
тамоми кишварњои дунё.  
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Маркази миллии ИНИС дар Тољикистон соли 2003 

дар асоси лоињаи АБНА TAD/0/002 «Ташкили Маркази 
ИНИС» ташкил карда шуда буд. 

Маќсади асосї ташкили марказе буд, ки ба нияти 
дастгирии барномањоии миллии ядрої  ба  хизматрасонии 
иттилоотии мувофиќ  оид ба масъалањои истифода 
бурдани илм ва технологияи ядрої ба маќсадњои осоишта 
ќобилият дошта бошад. 

Тибќи лоињаи АБНА оид ба ташкили маркази ИНИС  
ба Тољикистон таљњизотњои зарурї бањри таъмини 
фаъолияти пурсамари марказ  оварда шуданд.  Чор нафар 
кормандони ААЯР тибќи барномањои таљрибаомўзии  
АБНА дар муаасисањои муосири Эрон ва Федератсияи 
Россия курсњои омўзишї гузаштанд. Барои роњбарияти 
ААЯР ба маќсади шиносої бо сохторњои миллии маркази 
ИНИСи Россия ва Эрон ташрифњои илмї ташкил карда 
шуданд. Аз љониби экспертон аз Белоруссия ва Сирия дар 
солњои 2002 -2004 дар ш. Душанбе курсњои омўзишии 
АБНА оид ба њамаи љабњањои фаъолияти маркази миллии 
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ИНИС барои кормандони ААЯР АИ ЉТ гузаронида 
шуданд. 

Дар айни замон маркази ИНИСи миллии 
Тољикистон барои тартиб додани тавсияњои Котиботи 
АБНА фаъолона иширок намуда чунин амалњоро иљро 
карда истодааст: 

 интихоби релевантии адабиётњои соњаи ядрої, ки дар 
ќаламрави Тољикистон чоп шудаанд; 

 омодасозии воридоти муттањид тибќи меёрњои ИНИС 
ва пешнињоди он ба АБНА, ки ракамгузорї, 
фењрасткунї ва дохилкунии адабиётњои 
душворфатњро  дарбар мегирад; 

 пешнињоди матни пурраи адабиётњои душворфатњро, 
ки бо роњњои оддии тиљоратї дастраскуниашон 
номумкинанд (дар сурати набудани монеањои њуќуќї 
ва рељавї);  

 пешнињоди маслињат ва тавсия ба Котиботи ИНИС 
оиди фаъолият ва ривољи системањо; 

 пешнињоди хизматрасонии иттилоотї ба 
истифодарандагони миллї (олимон, аспирантон 
донишљўён ва ѓ.), доштани робитањои мувофиќ бо 
онњо, пешнињоди нуќтаи назари онњо дар 
машваратњои ИНИС; 

 тадбиќи  фаъолияти тарѓибию таълимї; 
 иштирок дар тањќиќот ва тањлилњое, ки дар љаласањои 

Машваратии ИНИС тавсия дода мешаванд. 
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ФИЛИАЛИ АЯРБ АИ ЉТ дар вилояти Суѓд 
(Шимоли Тољикистон) 

Директори филиал – н.и.т. Н.Њакимов 

Тел.: 992-47-448-79-01 
E-mail: n.khakimov@mail.ru 

Филиал Агентии амнияти ядрої ва радиатсионии АИ 
ЉТ с. 2004 дар асоси Ќарори Раёсати АИ ЉТ № 72 аз 
15.09.2004, дар ш. Чкаловск њамчун шахси њуќуќї ташкил 
карда шуда буд. Ин аввалин ва аз њама калонтарин 
филиали Агентии амнияти ядрої ва радиатсионии АИ ЉТ 
ба њисоб меравад. 

Самтњои асосии фаъолияти филиали ААЯР инњоянд: 
- Азнавсанљии маълумотњои аз љониби довталаби 

иљозатнома пешнињодшаванда, бо воситаи 
гузаронидани мониторинги радиатсионии 
биомуњити вилояти Суѓд; 

mailto:n.khakimov@mail.ru
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- Омодасозии мавод ва њуљљатњо барои 
иљозатномадињї ба намудњои фаъолияти 
истифодабарии МАИ ва пешнињоди онњо ба маќоми 
болої дар Душанбе; 

- баќайдгирї, назорат ва инвентаризатсияи 
(барўйхатгирии) манбаъњои афканишоти ионофар 
дар вилояти Суѓд; 

- гузаронидани санљишњо оид ба риояи меъёр ва 
ќоидањои бехатарии радиатсионї дар корхонањое, 
ки зимни фаъолияташон манбаъњои аканишоти 
ионофарро истифода мебаранд. 

Филиали Агентї инчунин ба корњои илмию 
тадќиќотї љалб карда шудааст. Филиал тадќиќотро оид ба 
њолати экологии њавзањои обии вилояти Суѓд, њифзи ањолї 
аз таъсироти радиатсионии партовњои КВД «Фулузоти 
нодири Тољикистон» (қаблан Востокредмет) ва ѓ. ба роњ 
мондааст. 
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Кормандони Филиали Агентї шиносномаи њамаи 
мањфузгоњњои партовњои урании Тољикистони Шимолиро 
тариб додаанд.  

Аз љониби Филиал њолати муњандисию геологї ва 
таркиби/мавҷудияти радионуклидњо дар партовњои 
радиоактивии мањфузгоњњои вилояти Суѓд омўхта 
шудааст. 

Њамин намуд корњо, ба истиснои корњои илмию 
тадќиќотї дар дигар филиалњои Агентии амнияти ядрої ва 
радиатсионии АИ ЉТ гузаронида мешаванд. Дар ояндаи 
наздик дигар филиалњо низ барои гузаронидани корњои 
илмию тадќиќотї бо асбобњои лозимї љињозонида 
мешаванд. 
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ШЎЪБАИ ХИЗМАТРАСОНИИ ТЕХНИКЇ 
Мудир- н.и.т. Ќ.М.Назаров 

Тел.: 992-372-24-21-02     E-mail:
 
info@nrsa.tj

 

Шўъбаи хизматрасонии техникї, мавод ва 
таљњизотњои дохилшударо тањлил ва љамъбаст менамояд, 
санадњои мувофиќ тартиб медињад, маълумотњои 
иттилоотї ва техникї омода месозад. Робитаи Агентиро бо 
Барномаи рушди Созмони Миллали Муттањид (ПРООН) 
ва доир ба ташфиќоти дастовардњои Агентї бо роњи 
ташкил намудани намоишгоњњо, семинарњо ва машваратњо 
кор мебарад. 

Таљњизотњои заруриро тибќи лоињањои Њамкории 
Техникии АБНА ќабул менамояд, иљрои корњои 
таъмириро ба ўњда дошта, Агентиро бо маводњои зарурї 
таъмин менамояд. 

Шўъбаи хизматрасонии техникї аз 6 секторхо 
иборат буда њар яки он барои Агентї хизматрасонии 
гуногунро мерасонад ва њамин тариќ хадамоти ёрирасони 
техникии танзимгарї давлатї башумор меравад. 

mailto:info@nrsa.tj
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Шўъбаи хизматрасонии техникї аз чунин секторњо 
иборат аст: 

- сектори назорати шуъохўрии касбї; 
- сектори назорати шуъохўрии беморон; 
- сектори назорати шуъохўрии ањолї; 
- сектори хизматрасонї оид ба таълим ва омўзиш дар 

соњаи бехатарии радиатсионї; 
- сектори хизматрасонї оид ба колибровкаи дозиметрњо; 
- сектори хизматрасонињои махсус. 
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СЕКТОРИ ХИЗМАТРАСОНЇ ОИД БА ТАНЗИМИ 
ШУОЪХЎРИИ КАСБЇ 

Мудир -  н.и.х.  Н.У.Њакимова 
Тел.: +992 37 225 80 06 

E-mail: nodirataj@yahoo.com 
 

 
 

Сектори танзими шуоъхўрии инфиродии Агентии 
амнияти ядрої ва радиатсионии АИ ЉТ аз моњи марти 
с.2004 ба фаъолият шурўъ кард. Сектор фаъолияти худро 
дар асоси Оиномаи Агентии амнияти ядрої ва 
радиатсионии АИ ЉТ, Низомнома «Дар бораи сектори 
назорати дозиметрии инфиродї», Низомнома «Дар бораи 
танзимкунии давлатї дар соњаи бехатарии радиатсионї» 
бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3.12.2004 
тањти №482 тасдиќ шудааст, Ќонуни Љумњрии Тољикистон 
«Дар бораи бехатарии радиатсионї» аз 09.12.2004 тањти 
№69 ба роњ монда назорати дозиметрии фардиро тибқи 
талаботи «Меъёрњои бехатарии радиатсионї» (МБР-06) 
МС 2.6.1.001-06 амалї менамояд. 

mailto:nodirataj@yahoo.com
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Вазифаи асосии Сектор – назорати шуохўрии 
берунаи касбї, ки яке аз ќисмњои асосии системаи таъмини 
бехатарии радиатсионии кормандоне, ки бо МАИ кор 
мекунанд, ба шумор меравад, мебошад. 

Маќсади асосї – ѓамхорї нисбати саломатии инсон, 
ки дар минтаќаи афканишоти ионофар кор мекунанд. 
Маќсади назорат муайянкунии боэътимоди дозаи 
шуъохўрї барои мувофиќгардонии шароити корї ба 
талаботи меъёр ва ќоидањо ва тасдиќи он, ки бехатарии 
радиатсионии кормандон ба дараљаи кифї таъмин аст ва 
манъбањои тахногении афканишот зери назорат аст, 
мебошад. 

Назорати фардї дар асоси шартнома бо њамаи 
ташкилотњо ва шахсоне, ки аз Агентии амнияти ядрої ва 
радиатсионии АИ ЉТ иљозатнома гирифтаанд, гузаронида 
мешавад. Ба сифати дозиметрњои инфиродї детекторњои 
термолюминестсионї (ТЛД) истифода мешаванд. 
Ченкунињо дар анализатори термолюминестсионии 
муосири америкої “Harshaw TLD System 4500”, ки бо 
барномаи махсусгардонидашуда барои њисобкунии дозаи 
шуохўрии фардї ва бойгонкунї таъмин аст, анљом дода 
мешаванд,  

Назорат ва ќайди шуоъхўрии касбии кормандоне, ки 
бо МАИ кор мекунанд, дар њар семоња гузаронида 
мешавад. Айни замон зиёда 400 кормандони Вазорати 
тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї, Кумитаи њолатњои 
фавќулодда ва мудофиаи гражданї, Хадамоти гумрук, 
Нуќтаи љумњуриявии гўркунии партовњои радиоактвии н. 
Файзобод (НЉГПРФ), корхонаи «Алюминии тољик» ва як 
ќатор ширкатњои шахсї бо дозиметрњои фардї таъмин 
карда шудаанд. 

Кормандони Сектор мутахассисони пешбар буда, 
хатмкардагони Донишгоњи Миллии Тољикистон 
мебошанд, ки дар Марказњои њифзии радиатсионии Литва 
ва Армения курсњои такмили ихтисос гузаштаанд. 
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СЕКТОРИ ХИЗМАТРАСОНЇ ОИД БА НАЗОРАТИ 
ШУОХЎРИИ ТИББИИ БЕМОРОН  

 
Роњбар – н.и.х. В.Саидов 

Тел.: +992 37 225 80 06 
E-mail: vays@bk.ru   

Сектор назорати/кафолати сифати дастгоњњои 
тиббиро мегузаронад ва мутобиќати асбобњои дар тиб 
истифодашавандаро ба талаботњои бехатарии радиатсионї 
муайян менамояд. 
 Сектор бо асбобњои замонавї (Unfors Xi) 
љињозонида шудааст ва кормандони он дар як ќатор 
давлатњои Аврупо аз љониби АБНА таљрибаомўзї 
гузаштаанд. Инчунин, кормандони сектор якљоя бо 
экспертони АБНА дар як ќатор муассисањои тиббии 
Тољикистон санљишњо гузаронидаанд. 

mailto:vays@bk.ru
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СЕКТОРИ ХИЗМАТРАСОНЇ ОИД БА НАЗОРАТИ 
ШУОЪХЎРИИ АЊОЛЇ  

 Роњбар – н.и.т. Б.Баротов 
Тел.: +992 37

 
225 80 06

 E-mail: bakhtik-agency@mail.ru
 

Сектор мониторинги муњити зистро мегузаронад, ки 
альфа, бета ва гамма спектрометрияро дарбар мегирад; 
ченкунии њавои биноњои истиќоматї оид ба дороии гази 
радиоактивии радонро мегузаронад; харитаи 
радиатсионии Тољикистонро тартиб медињад ва ѓайра. 

Сектор бо асбобњои замонавї љињозонида шудааст 
ва кормандони он дар як ќатор давлатњои Аврупо аз 
љониби АБНА таљрибаомўзї гузаштаанд. Кормандони 
сектор ба таври даврї мониторинги радиатсионии 
Тољикистонро мегузаронад. 

Сектор дар фаъолияти худ бо Филиали ААЯР АИ 
ЉТ дар вилояти Суѓд (шимоли Тољикистон) зич њамкорї 
менамояд. Ба таври даврї намунањоро аз њудуди 
партовгоњњои радиоактивии уранї интихоб намуда, дар 
озмоишгоњи сектор чен мекунанд. 

Айни замон, сектор харитаи радиатсионии 
Тољикистонро тартиб дода истодааст. Бо маќсади иљрои 
масалањои гузошташуда сектор бо ёрии озмоишгоњи сайёр 
ченкунии фони радиатсиониро дар минтаќањои гуногуни 
Тољикистон гузаронида истодааст. 

mailto:bakhtik-agency@mail.ru
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СЕКТОРИ ХИЗМАТРАСОНЇ ОИД БА ТАЪЛИМ ВА 
ОМЎЗИШ ДАР СОЊАИ БЕХАТАРИИ РАДИАТСИОНЇ 

ВА АМНИЯТИ ЊАСТАЇ  
 

Роњбар - А.Баротов 
Тел.: +992 37 225 80 06;    E-mail: A_barotov@mail.ru 

 

 
 

Вазифаи сектор гузаронидани курсњои даврии 
таълимї ва омўзишї дар Маркази миллии таълимї ва 
омўзишї оид ба бехатарии радиатсионии баназдикї 
таъсисшуда бо маќсади омодасозии миќдори зарурии 
кадрњо барои мустањкамсозии муњофизати радиатсионї ва 
амнияти њастаї дар мамлакат мебошад. 

Сектор курсњои омўзишии гуногун, семинарњо, 
љаласањои техникї барои корхонањое, ки дар фаъолияти 
худ маводњои радиоактивї ва њастаї (ядрої) истифода 
мебаранд, барои шахсони масъул оид ба бехатарии 
радиатсионї аз ин корхонањо, инчунин барои кормандони 
њифзи њуќуќро мегузаронад. 

Омўзишњои сектор мавзўъњои гуногунро оид ба 
таъмини бехатарии радиатсионї дарбар мегирад, инчунин 
курсњо оид ба амнияти њастаї гузаронида мешаванд. 

 Сектор дар њамкорї бо АБНА барномаи омўзишии 
худро тартиб додааст. Сектор стратегияи миллї оид ба 
таълим ва омўзиш оид ба бехатарии радиатсионї ва 
амнияти њастаиро тањия намудааст. 

Сектор дар гузаронидани чорабинињои гуногуни 
миллї ва минтаќавї бо АБНА зич њамкорї менамояд. 

mailto:A_barotov@mail.ru
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СЕКТОРИ ХИЗМАТРАСОНЇ ОИД БА 
КАЛИБРОВКАКУНИИ (ТАНЗИМКУНИИ) АСБОБЊО  

 
Роњбар – С. Муминов 
Тел.: +992 37 225 80 06  

E-mail: muminov_saf@mail.ru 

Вазифаи сектор бењтарсозии сатњи бехатарии 
радиатсионї дар мамлакат бо тариќи калибровкаи 
(танзими) даќиќи асбобњои дозиметрии дар мамлакат 
истифодашаванда мебошад, то ки ченкунии онњо ба 
стандартњои миллї ва байналмилалї љавобгў бошанд. 

Кормандони сектор мутахассисони пешќадам, 
хатмкунандагони Донишгоњи миллии Тољикистон ва 
Донишгоњи техникии Тољикистон, ки дар марказњои 
муњофизати радиатсионии Белорусия, Литва ва Албания 
таљрибаомўзї гузаштаанд. 

mailto:muminov_saf@mail.ru
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СЕКТОРИ ХИЗМАТРАСОНИИ МАХСУС  
Роњбар – Ф. Њамидов 

Тел.: +992 37
 
225 80 06; 

    
E-mail: h-farhod@mail.ru

 

Вазифаи сектор аз пешнињоди хизматрасонї оид ба 
интиќоли маводњои радиоактивї, њамкории мутаќобила бо 
маќомотњои давлатї оид ба паст кардани оќибатњои 
садамаи радиологї, љустуљўи манбаъњои бесоњиб, насби 
системаи муњофизати љисмї, хизматрасонї ва таъмири 
асбобњои дозиметрии дастї ва порталњои радиатсионї ва 
ѓайра мебошад.

Дар сектор таљњизоти замонавї барои њалли 
масъалањои дарболозикршуда мављуд буда, кормандони он 
дар мамлакатњои хориљии дуру наздик таљрибаомўзї 
гузаштаанд. 

mailto:h-farhod@mail.ru
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ҲАМКОРИҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 
 

Яке аз самтњои асосӣ дар фаъолияти Агентӣ - ин 
ҳамоҳангсозии корҳо бо ташкилоти байналмилалӣ ба 
шумор меравад. ААЯР АИ ҶТ бо як қатор ташкилоти 
байналмилалӣ ҳамкории зич дорад, аз он ҷумла:  

 
 

ҲАМКОРӢ БО АБНА 
 

Пас аз он, ки дар соли 2001 Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аъзои Агентии байналмиллалӣ оид ба энергияи атом (АБНА) 
гардид, зиёда аз 20 лоиҳаҳои миллӣ дар кишвар татбиқ 
карда шу два 3 лоиҳа барои солҳои 2018-2019 пешниҳод 
карда шудааст. Њашт лоиҳаҳо ба итмом расида, лоиҳаҳои 
дигар дар марҳилаи охир қарор доранд. Инчунин 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар зиёда аз 40 лоиҳаҳои минтақавӣ 
иштирок менамояд, ки 20-тои онҳо ба итмом расидаанд ва 
боқимонда бошад татбиқ гардида истодаанд. 

 

Истифодабарандагони лоиҳаҳои миллӣ ва 
минтақавӣ дар Тоҷикистон муассисањои тиббї ва 
Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистони Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Вазорати саноат ва технологияҳои нави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи илмҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Академияи илмҳои кишоварзӣ, Хадамоти 
гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қушунҳои 
сарҳадии Кумитаи амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Кумитаи њолатњои фавќуллода ва мудофиаи гражданї, 
Вазорати корҳои дохилӣ ва ғайра мебошанд. 
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Рӯйхати лоиҳаҳои миллӣ, ки аз ҷониби АБНА дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда шудаанд 

 

Рақами 
лоиҳа Номгӯй  

TAD0002 

Бунёди Маркази ИНИС  
Мақсад: Бунёд намудани Маркази миллӣ оид ба 
Системаи байналмилалии иттлооти ядроӣ, ки 
дорои имконияти пешниҳод кардани 
хизматрасониҳои иттилоотӣ доир ба ҳама ҷабҳаҳои 
истифодаи осоиштаи неруи атом бо мақсади 
дастгирии барномаҳои миллии ядроӣ мебошад.  

TAD0003 

Бунёд намудани Маркази миллии маълумотӣ ва 
омӯзишӣ оид ба бехатарии радиатсионӣ 
Мақсад: Бунёд намудани Маркази миллии 
омӯзишӣ оид ба бехатарии радиатсионӣ бо 
мақсади тайёр намудани миқдори лозимии 
захираҳои фардӣ  оид ба бехатарии радиатсионӣ, 
баҳри мустаҳкам намудани бехатарии радиатсионӣ 
ва сохторҳои бехатарии радиатсионӣ дар 
Тоҷикистон мебошад. 

TAD1001 

Беҳтар намудани инфрасохтори ташхисгоҳи 
мониторинги муҳити зист бо мақсади беҳтар 
гардонидани бехатарии радиатсионии аҳолӣ ва 
муҳити зист. 
Мақсад: Беҳтар гардонидани бехатарии 
радиатсионии аҳолӣ ва муҳити зист ба воситаи 
инфрасохтори ташхисгоҳ оид ба мониторинги 
муҳити зист ва муқарар кардани амалиётҳои 
назорати сифат, ки аз аккредитатсияи миллӣ ва 
байналмилалӣ гузаштаанд. 

TAD5002 Арзёбии эрозияи хок ва таҳшинӣ бо мақсади 
дуруст истифода бурдани замин

http://tcpride.iaea.org/ProjectEnter.asp?ProjectNumber=TAD0002
http://tcpride.iaea.org/ProjectEnter.asp?ProjectNumber=TAD0003
http://tcpride.iaea.org/ProjectEnter.asp?ProjectNumber=TAD5002


 
 

 45 

Мақсад: Коркарди имкониятҳо ва асбобҳо барои 
баҳо додани деградатсияи замин (асосан эрозияи 
хок) ва амалӣ кардани тадбирҳо оид ба 
консарватсияи замин дар Тоҷикистон. 

TAD5003 

Ташхис ва назорати брутселлёз дар байни 
чорвои калон ва хурди шохдор  
Мақсад: Беҳтар намудани ташхиси брутселлёз дар 
байни чорвои хурд вакалони шохдор бо мақсади 
пешгири намудани паҳншавии беморӣ байни 
ҳайвонот ва одамон дар Тоҷикистон.  

TAD5004 

Бунёд ташхисгоҳ оиди бехатарии маводи хӯрока 
Мақсад: Расонидани кумак дар бунёд намудани 
Ташхисгоҳи марказӣ оид ба таҳқиқи 
ифлоскунандаҳо ва партовҳо дар хӯрок ва 
маҳсулоти кишоварзӣ ва ташхисгоҳи радифӣ дар 
сарҳад бо давлатҳои ҳамсоя.   

TAD5005 

Таҳияи старатегия оид ба консерватсияи замин 
ва беҳтар истифода бурдани замин. 
Маќсад: Беҳтар намудани имкониятҳо ва асбобҳо 
оид ба арзёбии сифати замин ва иҷрои тадбирҳо ва 
стратегия доир ба консерватсияи замин дар 
Тоҷикистон.  

TAD6002 

Бунёд кардани шӯъбаи тибби ядроӣ  
Мақсад: Беҳтар намудани имкониятҳои 
Институти Гастроэнтерология дар пешниҳоди 
хизматрасониҳои тибби ядроӣ бо мақсади беҳтар 
гардонидани ташхис ва муолиҷаи беморон. 

TAD6003 

Модернизатсияи хизматрасониҳои радиотерапї 

дар Маркази Ҷумуриявии клиникии 
саратоншиносӣ 
Мақсад: Беҳтар намудани хизматрасониҳои 
радиотерапӣ бо мақсади табобати бемориҳои 
саратон дар Маркази саратоншиносӣ. 

http://tcpride.iaea.org/ProjectEnter.asp?ProjectNumber=TAD5003
http://tcpride.iaea.org/ProjectEnter.asp?ProjectNumber=TAD5004
http://tcpride.iaea.org/ProjectEnter.asp?ProjectNumber=TAD5005
http://tcpride.iaea.org/ProjectEnter.asp?ProjectNumber=TAD6002
http://tcpride.iaea.org/ProjectEnter.asp?ProjectNumber=TAD6003
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TAD6004 

Бунёд намудани озмоишгоњи дараљабандї дар 
Љумњурии Тољикистон 
Маќсад: Бехтар намудани вазъи бехатарии 
радиатсионӣ тавассути андозагириҳои дақиқи 
дараљабандї ва стандартизатсиякунї мувофиќи  
стандартҳои амалкунандаи миллӣ ва  
байналмилалӣ.  

TAD6005 

Татбиқ намудани хизматрасониҳои лабораторӣ 
аз рӯи маркерҳои саратон 
Мақсад: Муҳайё намудани имкониятҳои 
ташхисҳои барвақтии бемориои саратон ва бехтар 
намудани дарёфти нуқсонҳои гормоналӣ ва 
тавлидкунӣ дар байни занон. 

TAD7001 

Истифодаи технологияҳои изотопӣ бо мақсади 
арзёбии захираҳои об ва шароитҳои 
гидрогеологӣ.   
Мақсад: Арзёбии захираҳои об ва гузаронидани 
тадқиқот оид ба захираҳои обҳои зеризаминӣ ба 
воситаи технологияҳои изотопӣ. Арзёбии 
шароитҳои гидрогеологии захираҳои оби 
Тоҷикистон тавассути изотопҳои муҳити зист. 

TAD8002 

Бунёд намудани ташхисгоҳ оид ба назорати 
тақсимнашаванда 
Маќсад: Фароҳам овардани шароитҳо оид ба 
гузаронидани тадқиқоти назорати 
тақсимнашаванда таҷҳизоти саноатӣ ва қисмҳо, 
инчунин таркиби сохтмонҳои гражданӣ мувофиқӣ 
стандартҳои байналмилалӣ.  

TAD9002 

Истифодаи стандартҳои байналмилалӣ оид ба 
бехатарӣ нисбати идоракунии партовҳои 
саноати уран 
Мақсад: Муайян намудани он, ки оё стандартҳои 
байналмилалӣ нисбати идоракунии партовҳои 

http://tcpride.iaea.org/ProjectEnter.asp?ProjectNumber=TAD6004
http://tcpride.iaea.org/ProjectEnter.asp?ProjectNumber=TAD6005
http://tcpride.iaea.org/ProjectEnter.asp?ProjectNumber=TAD8002
http://tcpride.iaea.org/ProjectEnter.asp?ProjectNumber=TAD9002
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собиқ саноати кӯҳӣ оид ба истихроҷи уран ва 
таъсири партовҳо ба аҳолии муқимӣ ва муҳити 
зист истифода шудаанд. 

TAD9003 

Ташкил намудани системаи мониторинги 

радиатсионии партовгоҳҳои саноати уран дар 
шимоли Тоҷикистон. 
Маќсад: Беҳатар намудани муҳофизати аҳолӣ 
ба воситаи ташкил кардани мониторинги 
радиатсионии мунтазами муҳити биологӣ дар 
атрофи қитъаҳои кушодаи партовҳои 
радиоактивӣ дар шимоли Тоҷикистон. 

TAD9004 

Устувор гардонадани инфрасохтори мақоми 
танзимгар ва ташкили кўмаки техникии он 
Маќсад: Устувор гардонадани инфрасохтори 
мақоми танзимгар ва ташкил намудани кӯмаки 
техникӣ бо мақсади амалӣ гардонидани 
фаъолияти он мувофиқи амалияи хуби 
идоракунии байналмилалӣ ва қодекси рафтор. 

 
Ҳамаи лоиҳаҳои татбиқшаванда асосан барои 

дастрас намудани таҷҳизоти муосир, омӯзонидани кадрҳо 
барои истифодаи таҷҳизоти мазкур бо воситаи курсҳои 
омӯзишӣ, таҷрибаомӯзӣ ва ташрифҳои илмӣ дар як қатор 
давлатҳои Аврупо равона карда шудааст. Миссияҳои 
экспертӣ дар таҳияи стратегияҳои миллӣ, қонунҳо, 
низомномаҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар 
ҳамоҳангсозӣ бо стандартҳои байналмиллалӣ ва тавсияҳои 
АБНА кӯмак мерасонад. Инчунин миссиҳои экспертӣ 
мутахассисонро (кадрҳоро) дар ҷои кориашон вобаста ба 
таҷҳизот ё дастгоҳи овардашуда меомӯзонанд  

Ҳамаи лоиҳаҳои татбиқшаванда аз рӯи нақшаи корӣ 
амалӣ мешаванд, ки аз ҷониби шахси муқимӣ дар ҳамкорӣ 
бо шӯъбаҳои мувофиқи АБНА таҳия мегарданд. Лоиҳаҳои 
АБНА имкониятҳои фароҳам медиҳанд, ки татбиқ ва 

http://tcpride.iaea.org/ProjectEnter.asp?ProjectNumber=TAD9003
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амалигардии лоиҳаҳо мувофиқи стандартҳои 
байналмиллалӣ бошанд. 

Гирандагони лоиҳаҳо имконият доранд, ки омӯзиш 
ва шиносоиро бо инфрасохтори давлатҳои аз ҳама 
пешрафта дар соҳаашон гузаранд. Лоиҳаҳои АБНА 
имконият медиҳанд, ки маҷмӯи донишро дар соҳаи 
технологияҳои ядроӣ ва радиатсионӣ аз давлатҳои 
пешрафта ба Тоҷикистон таҳвил диҳанд. Ҳамасола АБНА 
зиёда аз 50 кормандони вазорату идораҳои гуногуни 
Тоҷикистонро дар худи идораи АБНА, ки дар шаҳри Вена 
қарор дорад ё дар дигар давлатҳои Аврупо ва ИДМ 
меомӯзонад.  

Дар давоми 13 сол намояндагони зиёда аз 500 
вазорату идораҳои Тоҷикистон, корхонаҳои давлатӣ, 
муассисаҳои тиббӣ дар чорабиниҳои АБНА (маҷлисҳои 
техникӣ, гурӯҳҳои корӣ, семинарҳо, конференсияҳо, 
курсҳои таълимӣ, таҷрибаомӯзиҳо, ташрифҳои илмӣ ва 
ғайра), ки дар Тоҷикистон ва берун аз он гузаронида 
шудааст, иштирок намудаанд. 
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ЊАМКОРЇ БО ФЕДЕРАТСИЯИ РУССИЯ ВА ДИГАР 
ДАВЛАТЊОИ СДМ. 

 
 Агентї њамкории хубро бо Федератсияи Руссия ва 
дигар давлатњои СДМ дар соњаи таъмини бехатарии ядрої 
ва радиатсионї ба роњ мондааст.   
 Дар доираи амалишавии Барномаи чорчўбавии 
њамкорї бо аъзо-давлатњои СДМ дар соњаи 
истифодабарии энергияи атом бо маќсадњои осоишта то 
солњои 2020 «ЊАМКОРИИ «АТОМ-СДМ» ва бо 
назардошти масъалаи муњими солимгардонии 
партовгоњњои саноати урании Шимоли Тољикистон, 
њамкорони мо дар амалишавии Барномаи маќсадноки 
байнидавлатї «Солимгардонии њудудњое, ки аз саноати 
истењсоли уран осеб дидаанд», иштироки фаъол меварзанд. 
 Мутахассисони зиёди љавон аз муассисањои гуногун 
мунтазам даврањои омўзишї оид ба омодагии касбї ва 
баланд бардоштани дараљаи ихтисос дар соњаи 
истифодабарии энергияи атом бо маќсадњои осоишта 
барои аъзо-давлатњои СДМ дар ДМЊТ МИФИ, љараёни 
байналмиллалии маориф дар форумњои њарсолаи 
байналмиллалии «ФОРСАЖ» ва инчунин дар соњаи 
физикаи радиатсионї барои физикњои тиббї, 
саратоншиносони радиатсионї ва рентгенологњо дар 
маркази илмии саратоншиносии Руссия ба номи 
Н.Н.Блохина дар асоси лоињањои омўзишї, иштирок 
меварзанд. Инчунин мутахассисони љавони мо, олимон ва 
аспирантњо дар мактаб-интернет, ки ташкилкунандаи он 
Копоратсияи давлатии «РОСАТОМ» ва донишгоњи 
миллии њастаии тадќикотї «МИФИ» мебошад, тањсил 
мекунанд.  
 Зиёда аз 18 мутахассисони љавони Агентии мо дар 
магистратураи Донишгоњи байналмиллалии экологї ба 
номи А.Д.Сахаров дар шањри Мински Беларус тањсил 
намудаанд. Айни замон низ (сс.2016-2017) ду корманди мо 
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дар магистратураи дар боло номбурдашуда тањсил карда 
истодаанд.  
 Агентии мо дар соњаи тањияи санадњои меъёрию-
њуќукї ва меъёрию-техникї ва њамоњангкунии онњо бо 
стандартњои байналмилалї, дар баробари њамкории худ бо 
АБНА, инчунин њамкории хубро бо Маќомотњои 
танзимгари аъзо-давлатњои СМД ба роњондааст.              

 
 

ҲАМКОРИҲО БО ИЁЛОТИ МУТТАҲИДАИ АМРИКО 
 

Комиссияи танзимкунии ядроӣ 
 

 Ду лоиҳа амалӣ гаштааст. Лоиҳа оид ба ворид 
намудани тағйироту иловаҳо ба қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар соҳаи таъмини бехатарии ядроӣ ва 
радиатсионӣ, бо мақсади такмил додан ва ҳамоҳангсозӣ он 
бо стандартҳои байналмиллалии АБНА дар ин соҳа. 

Лоиҳа оид ба гузаронидани бақайдгирии ҳамаи 
манбаъҳои афканишоти ионофар ва моддаҳои радиоактив 
дар тамоми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҷамъ 
овардани маълумот оиди мавҷудияти кулли манбаъҳои 
радиоактивӣ дар ҷумҳурӣ. Базаи маълумотии RASOD 
(Regulatory Authority Software Database) таъсис дода 
шудааст, ки ба он ҳамаи маълумотҳои аз 4 минтақаҳои 
ҷумҳурӣ ҷамъоварда ҷой карда шудааст. 

 
Департаменти Энергетика 
 

Лоиҳаҳои зерин амалӣ гаштаанд: 
 Кофтукоб ва гӯронидани манбаъҳои радиоактивии 

бесоҳиб, бо мақсади дарёфт намудани манбаъҳои 
партофташуда, ки берун аз назорати танзимӣ 
мебошанд. Дар натиҷа зиёда аз 500 манбаъҳои 
радиоактивӣ дар шимоли Тоҷикистон дарёфт карда 
шуданд, ки онҳо ба Нуқтаи Ҷумҳуриявии 
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Гӯронидани Партовҳои Радиоактивӣ (НҶГПР) ба 
шаҳраки/ноҳияи Файзобод интиқол дода шуданд. 
Инчунин 178 манбаъҳои радиоактивӣ дар қисмати 
ҷанубӣ ва 76 манбаъҳои радиоактивии дигар дар 
шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ (ШНТМ) дарёфт 
карда шуданд. Дар шарқи ҷумҳурӣ, яъне Вилояти 
мухтори кӯҳистони Бадахшон (ВМКБ) манбаъҳои 
радиоактивии бесоҳиб дарёфт нашудаанд. 
Гуфтушунидҳо оид ба масъалаи ҳамлу нақли 
манбаъҳои бесоҳиб ба НҶГПР, ки қаблан дар ҷануб 
ва ШНТМ дарёфт шудаанд, идома ёфта истодааст. 

 Муҳофизати ҷисмии 3 объектҳо аз қабилӣ НҶГПР, 
Муассисаи давлатии «Маркази илмии 
саратоншиноӣ» ва Гамма-лаборатория Донишгоҳи 
Миллии Тоҷикистон, ки он ҷо партовҳои 
радиоактиви фаъолнокиашон баланд, нигоҳ дошта 
мешаванд, таъмин карда шудааст,  

 Лоиҳа оид ба пайваст намудани объектҳои қаблан 
зикршуда ба пулти идоракунии посбонии Вазорати 
Корҳои Дохила. 

 Якчанд курсҳои омӯзишӣ ва семинарҳо гузаронида 
шуда буд. 
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ҲАМКОРИҲОИ ДУҶОНИБА БО КОМИССИЯИ 
АВРУПО ВА ДАВЛАТҲОИ АЪЗОИ 

ИТТИҲОДИ АВРУПО  
 

КОМИССИЯИ АВРУПО 
Лоиҳаҳои зерин амалӣ гаштаанд:  
 
Лоиҳаи T09. 
 

Мақсади асосии лоиҳа ин муқобилият ба таҳдидҳои 
терроризми ядроӣ ва радиатсионӣ мебошад. Лоиҳа барои 
дастгирии идораҳои мувофиқи Тоҷикистон, ки дар 
мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводҳои 
ядроӣ ва радиоактивӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб 
карда шудаанд, равона карда шуда буд.  
 
Баҳодиҳии ҳамаҷонибаи муҳити атроф ва асосноккунии 
техникию иқтисодии объектҳои Деҳмой ва Табошар 
 

Ин лоиҳаҳо манзараи муфассали ҳолати объектҳои 
Деҳмой ва Истиқлолро (қаблан Табошар) пешкаш 
менамоянд ва маълумоти бадастомада барои қабули қарор 
оид ба усули корҳои солимгардонӣ дар объектҳои зерин 
асос мешаванд. 
 
Насби иншооти обтозакунӣ барои тоза намудани обҳои аз 
уран ифлосгаштаи объекти Табошар MC4.02/13 (A) 
 

Мақсадҳои лоиҳа инҳо мебошанд:  
 Омода намудани дизайн/тарҳ ва нақшаи технологии 

иншооте, ки барои тоза кардани обҳои аз уран 
ифлосгаштаи объекти Истиқлол (қаблан Табошар) 
пешбинӣ шудааст; 

 Бурдарасонӣ ва насби иншооти обтозакунӣ дар ш. 
Истиқлол (қаблан Табошар). 
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НОРВЕГИЯ 
 
 Лоиҳа оид ба мустаҳкам намудани инфрасохтори 
мақоми танзимгари Тоҷикистон дар соҳаи муомилот бо 
партовҳои радиоактивӣ аз фаъолияти қаблии саноати уранӣ 
амалӣ гаштааст. Лоиҳа ба таҳияи қонунҳо ва санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии мувофиқ, талаботҳои танзимгарӣ оид ба 
таъмини муҳофизати кормандон, аҳолӣ ва муҳити зист 
ҳангоми банақшагирӣ ва гузаронидани корҳо бо партовҳои 
радиоактивӣ равона шуда буд.  
 
 

БРИТАНИЯИ КАБИР 
 

Лоиҳа оид ба модернизатсияи Нуқтаи Ҷумҳуриявии 
Гӯронидани Партовҳои Радиоактивӣ (НҶГПР) бо воситаи 
сохтмони бинои нав барои РИТЭГҳо, сохтмони бинои нав 
барои муҳофизон (Пулти идоракунии марказӣ ПИМ), девор 
кашидани минтақаи назоратӣ бо девори бетонӣ, гузаронидани 
хати (сурхи) алоҳидаи барқ, гузаронидани хати алоҳидаи 
обтаъминкунӣ, ҷиҳозонидани элементҳои муҳофизати ҷисмӣ 
дар тамоми гирду атрофи минтақаи назоратӣ (камераҳо, 
санљандаи ҳаракат, санљандаи инфрасурх ва микромавҷҳо ва 
ғайра), ҷиҳозонидани генератор ҳангоми хомӯш шудани 
қувваи барқ ва якчанд навигариҳои дигар. 
 
 

ҲАМКОРИҲО БО МИТБ (МНТЦ) 
 

Лоиҳа оид ба таҳияи асосҳои технологии коркарди 
партовҳои саноати урании Тоҷикистон. Мақсади лоиҳа таҳия 
намудани нақшаи принсипалию технологии коркарди 
партовҳои саноати уранӣ, барои ба даст овардани оксиди уран 
(U3O8) мебошад.  
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Лоиҳа ба муҳайё кардани шароит барои дигар намудани 
мавқеи олимоне, ки ба тайёр кардани маводҳо барои ин ё он 
маҳсулоти таиноти ҳарбию техникӣ машғуланд ва ҷалб 
намудани онҳо барои ҳалли масъалаҳое, ки бо таҳияи 
технологияи коркарди ашёи хоми минералӣ ва партовҳои 
саноатӣ алоқаманд аст, равона карда шудааст. Лоиҳа ба 
омӯзиши физикавию химиявии раванди коркарди партовҳои 
саноати урании Тоҷикистон бахшида шудааст. 

 
 

ҲАМКОРИҲО БО БР СММ 
 

Лоиҳаи МЗваБ/БРСММ «Мустаҳкам намудани 
координатсия барои таҳияи лоиҳаҳо ва мобилизатсияи 
захираҳо барои идоракунии устувори партовҳои радиоактивӣ 
дар Осиёи Марказӣ».  

Мақсади лоиҳа дастгирӣ намудани Хукумати давлатҳои 
минтақа дар ташаккули љузвдони лоиҳаҳои (портфель 
проектов) мувофиқашуда мебошад, ки ба паст намудан ва/ё 
нарм намудани ҷанбаъҳои гуногуни таъсири партовҳои 
радиоактивию токсикӣ ба муҳити зист ва саломатии аҳолӣ 
равона карда шудааст.  

Дар марҳилаи мазкур корҳо оид ба муайян кардани 
маҳак ва дар мувофиқа бо онҳо аз байн бурдани такрорёбӣ бо 
дигар донорҳо ва афзалиятнокии пешниҳодоти лоиҳавӣ, ки дар 
ҳуҷҷати Чаҳорчӯбавӣ дохил шудааст (Форуми 
Байналмиллалии сатҳи баланд, ш. Женева, Швейтсария, 29 
июни соли 2009), гузаронида мешавад. 
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