
Низомномаи 

Клуби занонаи «Хонуми Ядрои» дар назди Агентии амнияти 
ҳастаӣ ва радиатсионии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон  

 

I. Муқаррароти умумӣ 

Клуби занонаи «Хонуми Ядрои» дар назди Агентии амнияти ҳастаӣ ва 
радиатсионии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (минбаъд - Клуб), ки 
дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунад, занони дорои 
тарзи ҳаёти фаъолро, ки дар соҳаҳои гуногун фаъолият ва кор мекунанд, 
муттаҳид менамояд. Клуб дорои идоракунии фаъолияти иҷтимоӣ, риояи ҳуқуқ 
ва манфиатҳо дар соҳаи илмӣ-техникӣ, фарҳанг ва иқтисод мебошад. 

Клуби занон ташкилоти ихтиёрӣ, худидоракунанда, ғайритиҷоратӣ ва 
мустақили ҷамъиятӣ мебошад, ки барои ҳимояи манфиатҳо ва мавқеи 
шоистаи занон дар ҷомеа, баланд бардоштани нақши онҳо дар ҳаёти илмӣ, 
ҷамъиятӣ-сиёсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва фарҳангӣ таъсис ёфтааст. 

Клуб ҷонибдори адолати иҷтимоӣ, баробарии гендерӣ мебошад, бо 
роҳбарияти Агентӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҳамкорӣ мекунад, масъалаҳои 
тиҷоратӣ ва дорои аҳамияти иҷтимоиро ба миён мегузорад. 

Он фаъолияти худро дар принсипҳои ихтиёрӣ, баробарӣ, худидоракунӣ, 
шаффофият ва қонуният асос мекунад. Клуб озод аст, ки сохтори дохилӣ, 
ҳадафҳо, шаклҳо ва усулҳои корашро муайян кунад. Директори Агентии 
бехатарии ҳастаӣ ва радиатсионии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 
фаъолияти клубро ҳамаҷониба дастгирӣ мекунад. 

II. Мақсад: 

- фароҳам овардани шароити мусоид барои иштироки фаъолонаи занон дар 
илм, фарҳанг ва фаъолияти иҷтимоӣ; 

- тақвияти нуфузи занон дар ҷомеа; 

- мутобиқати рушди шахсият; 

- таҳкими ҳувияти миллӣ ва маънавӣ. 

III. Вазифаҳо: 

- ҷалби фаъоли занон ба илм, фарҳанг ва ҳаёти иҷтимоӣ; 

- амалӣ намудани ҳамкорӣ бо дигар ташкилотҳои илмӣ, фарҳангӣ ва 
ҷамъиятӣ; 

- ҳимояи манфиатҳои занон; 

- ташкил ва гузаронидани чорабиниҳои фарҳангӣ; 



- тарғиби арзишҳои оилавӣ, тарзи ҳаёти солим, тарбияи маънавӣ, ахлоқӣ ва 
ватандӯстии ҷавонон. 

IV. Фаъолият: 

- ташкил ва иштирок дар чорабиниҳои илмию таълимӣ, илмӣ ва амалӣ; 

- муайян кардани самт ва усулҳои кор бо дарназардошти шароит, урфу одатҳои 
миллӣ, анъанаҳои миллӣ; 

- ҳамкорӣ бо дигар ташкилотҳои илмӣ, фарҳангӣ ва ҷамъиятӣ; 

- ташаккул додани тавсияҳо ва пешниҳодҳо оид ба беҳтарсозии ҳамаҷонибаи 
Клуб; 

- гузаронидани дигар чорабиниҳо мутобиқи мақсад ва вазифаҳои Клуб; 

- гузаронидани чорабиниҳои фарҳангӣ. 

V. Ҳуқуқҳо 

 Аъзои клуб ҳуқуқ доранд: 

- дар маҷлисҳо муҳокима, танқид, пешниҳодҳо, нуқтаи назари худро ҳимоя 
кунанд; 

- гирифтани маълумот дар бораи  Клуб; 

- дар ҳама чорабиниҳое, ки Клуб ташкил мекунад, ширкат варзанд. 

VI. Вазифаҳо 

Аъзои клуб бояд: 

- дар татбиқи ҳадафҳо ва вазифаҳои Клуб фаъолона ширкат варзанд; 

- иҷрои қарорҳои дар маҷлисҳои худ қабулгардида, тақвияти нуфузи Клуб, 
мусоидат ба густариши нуфузи он дар байни ҷомеаи занон; 

- талаботи Дастури клубро риоя кунанд. 

VII. Сохтори клуб 

Ҳама занҳо аз муассисаҳои илмии Академияи илмҳои Тоҷикистон ва дигар 
ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд ба таври ихтиёрӣ узви Клуб 
бошанд. 

 Раис ва муовини Клуб ҳар сол ба тариқи навбати бо роҳи овоздиҳии аъзои 
Клуб интихоб карда мешаванд. 

 

   Раиси клуб ва муовин: 

 - фаъолияти Клубро ташкил мекунад; 



  - манфиатҳои Клубро дар Академияи Миллии Тоҷикистон ва дигар 
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ намояндагӣ кунанд. 

 

  

 

VII. Баҳисобгирии кори клуб 

Раиси Клуб фаъолияти клубро ҳамоҳанг мекунад. 

Маҷлисҳо ва чорабиниҳои Клуб на камтар аз як маротиба дар як моҳ 
гузаронида мешаванд. Нақшаи корӣ ҳамасола, на дертар аз 15 январ тартиб 
дода мешавад. Қарори маҷлиси Клуб салоҳиятнок ҳисобида мешавад, агар дар 
он на камтар аз 2/3 аъзои он иштирок кунанд. 

Шакли асосии кор, маҷлис мебошад. 

Қарорҳои Клуб характери тавсиявӣ доранд. 

Дар ҷаласаи Клуб протоколҳо нигоҳ дошта мешаванд, ки онро раис имзо 
мекунад. Бо мақсади банақшагирӣ ва ташкили чорабиниҳои ба нақша 
гирифташуда, нусхаи протокол дар муддати се рӯз ба маъмурияти Агентӣ 
фиристода мешавад. 

Ҳуҷҷатҳои баҳисобгирии клуб: 

- нақшаҳои Клуб; 

 - протоколҳои маҷлисҳои клуб; 

- рӯйхати аъзоёни Клуб; 

- ҳисобот дар бораи корҳои анҷомдодашуда. 

Таъминоти моддию техникии Клуби «Хонуми ядрои» ба зиммаи маъмурияти 
Агентии амнияти ҳастаӣ ва радиатсионии Академияи илмҳои Тоҷикистон 
гузошта шудааст. 
 


